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کتــاب »گــذر از مقوله و میزان به دســتور نقشــگرای 
نظام مند هالیدی«، رســاله ی دکتری راحله حمیدزی 
به راهنمایــی دکتر محمــد دبیرمقدم بوده اســت که 
خواننــده را در پنــج بخــش بــا دنیای زبان شناســی 
نقشــگرای نظام مند هالیدی آشــنا می کند: درآمدی 
کلی بــر بحــث؛ هالیــدی و نظریــه مقولــه و میزان؛ 
نقشــگرایی؛ دســتور نقشــگرای نظام منــد هالیدی؛ 
چگونگی روال گذار از مقوله و میزان به دستور نقشگرا. 
نویسنده در چهار مقوله ی »واحد، ساختار، طبقه 
و نظام« و ســه میزان »سلسله مراتب، نمود و تحلیل«، 
با ذکر نمونه هایی توانســته است خواننده را با دستور 
نقشگرای هالیدی آشنا ســازد. نویسنده اشاره نکرده 
که مثال های موجود در کتاب را بر اساس چه پیکره ی 
زبانــی مطرح کرده اســت، ولی می توانــد نمونه های 
روشــنی برای ساخت زبان فارســی افغانستان باشد و 

مفید برای پژوهشگران این حوزه.
آوردن انگلیســی اصطالحــات، داشــتن نمایــه و 
واژه نامــه ی پایانی انگلیســی به فارســی و فارســی به 
انگلیسی، دست رســی ســریع به اطالعات و مفاهیم 
کتاب را برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم می کند. 
ایــن کتــاب به دانشــجویان زبــان و ادبیات فارســی، 
زبان شناســی و پژوهشــگران در این حوزه پیشــنهاد 

.می شود

دستور نقشگرای هالیدی

گذر از مقوله و میزان به دستور نقشگرای 
نظام مند هالیدی
نوشته ی راحله حمیدزی
ویراستاران: کریم دهقان و فروه موسوی
کابل: نشر کابلستان، 1398
1000 نسخه، 318 صفحه
قیمت: 300 افغانی

][ معرفی کوتاه
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ره نــورد زریــاب در مجموعــه داســتان  مارهــای زیــر 
درخت های ســنجد،   تجربه هایی  تازه در نوشــتن داستان 
کوتــاه  دارد. چهــار داســتان و   داســتان واره ی این کتاب، 
نمایانگــر چهار رویکــرد متفاوت نویســنده به داســتانند. 
داستان کوتاه »...و یاسمن ها سوختند« در ادامه ی همان 
داســتان های کوتاهی   اســت کــه در چهار کتاب نخســت 
نویســنده آمده  اند و  هنوز که هنوز است، ره نورد را با همان 
داستان ها می شناســم و با همان داستان  هاست که نامش 
در تاریخ ادبیات ما ماندگار شده است و برخی از آن ها جزو 
بهتریــن داســتان  کوتاه  هایی اند که در ســه دهه ی چهل، 
پنجاه و شصت خورشــیدی در افغانستان منتشر شده  اند؛ 
نزدیک به صد داستان کوتاهی که در چهار کتاب نخستین 
او   گــرد آمده   اند . در حقیقت »...و یاســمن ها ســوختند«، 
آخرین داســتان کوتاهی است که نویسنده در سال ۱۳۶۸ 
و پس از انتشــار چهــار کتاب معروفش نوشــت و در همان 
ســال در مجلــه ی »ژوندون« منتشــر کــرد. این داســتان 
کوتاه بــا همان دیــد و همان فضــا ی همیشــگی کارهای 
ره نورد اســت؛ داســتان کابلیان و کابل؛ کابلیان قدیمی و 
کابــل قدیم، اما در آخرین روزهای کابــل قدیم. در آخرین 
دم هایــی که نویــد فاجعه ای بــه گوش کابلیان می رســد و 
بی بی حاجی، شخصیت مرکزی داستان و پسرش همانند 
دیگر شــخصیت هایی که نویســنده  به آن ها پرداخته بود، 
برای خواننده ی داســتان هایش آشــنایند و می توان گفت 
 به گونــه ای تکــرار بســیاری از شــخصیت هایی اند کــه در 

داستان  های قدیمی ره نورد حضور دارند.
 بی بی حاجی، خواننده ی آشــنا با داستان  های ره نورد 

محمدحسین محمدی

مارهای زیر درخت های سنجد )مجموعه داستان(
ره نورد زریاب
کابل: انتشارات امیری
چاپ اول، 139۴، 1000 نسخه
رقعی، 10۲ صفحه
قیمت: ۷0 افغانی

 نوجــوان  بودم که با خواندن کتاب های »دوســتی از شــهری 
دور« و »نقش ها و پندارها« با ره نورد زریاب آشنا شدم و بعد، دو 
کتاب »آوازی از میان قرن ها« و »مرد کوهستان« او را خواندم. 
همیشــه از خواندن داستان هایش لذت می بردم و می برم. در 
نوجوانی غرق قصه هایش می شدم که در کوچه پس کوچه های 
کابل رخ می دادنــد و با آدم هایش در آن کوچه ها قدم می زدم 
و هــم کالم می شــدم. در پایان می دیدم که فقــط در کنارش 
بوده ام و آن ها رفته اند و جهانشــان جهانــی دیگر بود و خوی 
و خصالشــان نیز. از همان دوره از زبان داستان  هایش خوشم 
می آمد و به نظرم، زبان خوبی بود و هنوز هم به نظرم  از  برخی 
نظرها  زبان و نثر خوبی اســت؛ زبانی سالم و شسته و رفته  که 

می توان زبان فارسی را با آن آموخت و آموزاند. 
هر چه بــه این روزها نزدیک می شــویم، دیگر آن حس 
و آن لــذت  کم تــر در مــن تکــرار می شــو د. بعدها بــه این 
می اندیشــیدم که چرا چنین  است. در داستان های ره نورد 
زریــاب چه چیزی اســت کــه دیگــر از خواندنشــان  لذت 
 نمی برم. آیا چیزی در داســتان ها تغییر کرده اســت؟ نی، 
داســتان ها همان داستان ها هســتند. پس شناخت من از 
داســتان و ادبیات داســتانی تغییر کرده است و قدر مسّلم 
همین اســت. البته هنوز که داســتان  های ره نورد زریاب را 
می خوانم، از این که خــودم را در کابل قدیم می یابم، لذت 
می بــرم و از این کــه متنی با زبانی ســالم و شســته و رفته 
می خوانــم، حظ می کنم، اما چه چیزی تغییر کرده اســت 
که دیگر آن لذت در من تکرار نمی شود؟ تالش می کنم این 
دگرگونی را با مرور آخرین مجموعه داستان منتشر شده ی  

ره نورد زریاب بررسی کنم.

عنصر تکرار در داستان های ره نورد زریاب
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را بــه یاد دیگــر پیرزن هایی می اندازد که در داســتان های 
نویســنده حضــور دارند؛ پســر بــی کاره و شــرابی اش نیز 
هم چنان. خواننده با این داســتان، لذتی را که از خواندن 
داســتان   های ره نورد برده اســت، دوباره می چشد و دوباره 
در فضا و جهان داســتانی او گام می نهد و نفس می کشــد.  
فضا و جهانی که کابل قدیم را در ذهن  ها زنده نگه می دارد 
و این نکته شــاید مهم ترین ویژ گی برای خوانندگانی باشد 
کــه کابل قدیــم را دیده انــد و حتا بــرای خواننده هایی که 
کابل قدیم را ندیده و فقط تعریف هایش را شــنیده اند و آن 
را فقط در آثار نویســنده هایی چــون ره نورد زریاب می توان 
یافــت. اگر چــه این فضاهــا و آدم  ها با فضاهــا و آدم هایی 
مالیخولیایی درمی آمیزند که این درآمیزی در این داســتان 

نیز تا اندازه  ای دیده می شود. 
داســتان »مارهای زیر درخت های سنجد« با فاصله  ای 
ده سال پس از نخستین داســتان کتاب نوشته شده است. 
ره نورد پس از ده ســال که داســتانی ننوشــته بــود، دوباره 
داســتان می نویســد و این  بار  داســتانی بیخــی متفاوت از 
داستان های قدیمی اش می آفریند. داستانی که می توان آن 
را جزو داستان های برگزیده ی نویسنده انتخاب کرد.  ره نورد 
در این داستان تالش دارد شیوه ی نوشتن رئالیسم جادویی 
را بومی کند و داستانی با مایه های جادویی می نویسد و این 
مایه هــای جادویی را از افســانه ها و باورهای مردم می گیرد. 
افســانه  ها و باورهای مردم ما پر از جادو و فضاهای جادویی 
است و این فضاها هنوز که هنوز است، وارد ادبیات داستانی 
ما نشــده  اند. فضاها و باورهایی آشــنا برای مردم که اگر وارد 
داســتان ها و رمان ها  شــوند، می توانند جذابیت هایی خلق 
کنند. در این میان، چگونگی بهره بردن از آن ها مهم است. 

زریاب با آوردن قصه ی مارهایی که سلطان محمود از هند 
به غزنه آورد، این باورها و فضاهای جادویی را وارد داســتانش 
کرده اســت که در آغاز، خواننده را خوش می آید. نویســنده 
تالش کرده اســت در ساختار روایی داستان نیز نوآوری کند و 
این نوآوری را از ساختار برخی افسانه  های فارسی وشرقی وام 
می گیرد و آن، عنصر تکرار است. این تکرار چرخشی در برخی 
افسانه  های فارسی دیده می شو د که آن ها را افسانه  های همراه 
با تکرار می نامند و بیش تر مناسب کودکان است. جالب است 
که ره نورد نیز پای کودکی را به این داستانش باز کرده است تا 

این ساختار، طبیعی تر جلوه کند. 
 نکته ی اساســی در این داســتان، ســاختار روایی اش 
اســت. ساختاری که هم نو می نماید و هم کهنه و هر بار  که 
این داستان را خوانده ام، برایم پرسشی خلق شده است که 
این تکرار ها چه نقش ساختاری دارند؛ تکرار قصه ی کسی 
که می گوید: »ســال ها پیش که من مثل تو پسر خردسالی 
بودم ، مــادرم می گفت : »نزدیك درخت های ســنجد نروی 

که مار دارد!« می گفت : »مارها درخت ســنجد را دوســت 
دارنــد. هر جا درخت ســنجد باشــد، مارها هــم در آن جا 
هستند.« و باز هم می گفت: »وقتی که درخت های سنجد 
گل می کنند، مارها دیگر دیوانه می شوند. بوی گل سنجد 
آن ها را مســت و بی قرار می ســازد.« مادرم می گفت : »این 
مارها، جادوگرانی بودند که به دســتور یمین الدوله سلطان 
محمود غزنوی در این جا زندانی شــده اند. سلطان که برای 
غزا به هندوســتان می رفت ، پلنگ ها به سالمش می آمدند 

و مارها در برابرش سر بر زمین می گذاشتند.« )ص ۴۲(
ایــن قصه آن قدر تکرار می شــود که خواننــده می ماند 
کدام یک، قصه ی راوی است و کدام یک، قصه ی پیرمردی 
که روزگاری مانند او خردسال بوده و مانند او زیر درخت های 
ســنجد رفته  بوده و پیرمردی را دیده کــه روزگاری مانند او 
خردســال بوده و او نیز پیرمردی را دیده اســت که مانند او 
خردســال بوده اســت و ... . این قصه، درســت با واژه ها و 
ترکیب هایی  یک سان بارها تکرار می شو د؛ تکراری در طول 
زمــان  که به عقب می روند. این یک ســانی تکرار قصه  ای با 
واژه هایی یک ســان اســت که فضایی مبهــم خلق می کند 
و خواننــده، راویــان قصه هــا را گــم می کند و شــاید  قصد 
نویســنده چنان بوده اســت  و این طور می نمایــد که راوی 
داســتان، همه ی آن پیرمردانی اند که روزگاری خردســال 
بوده اند و در غزنه از مادرشــان شــنیده  بودند که: »نزدیك 

درخت های سنجد نروی که مار دارد!« 
شــباهت این تکرار ها به گونه  ای اســت کــه خواننده را 
به اشــتباه می اندازد که نکند برخی از این تکرارها اشتباه 
کســی بوده اســت که داســتان را تایــپ کرده اســت و... 
 خوانند از خود می پرســد ؛  اگر از این تکرار ها کم شــود ، در 
ســاختار داستان چه خللی به وجود خواهد آمد؟ یا اگر این 
قصه چند بار دیگر نیز تکرار  شــود، چه؟  )جالب اســت که 
این اتفاق در برخی از چاپ های پیشــین این داســتان در 
مجله ها و دیگر کتاب ها رخ داده است و به نظرم هیچ کس 
متوجه آن نشــده است.( این پرسش هر باری که داستان را 

خوانده  ام، برایم مطرح   شده است. 
 ره نورد از این شیوه ی تکرار در برخی دیگر از کارهایش نیز 
سود برده اســت. در رمان کوتاه گلنار و  آینه )پشاور/ ۱۳۸۲( 

که  مادر مادر مادر مادر گلنار هم گلنار نام داشته است و... .
داســتان ســوم، و بــه نظــر مــن قصــه، نیز بــا همین 
شگرد اســت که دوازده سال پس از داســتان »مارهای زیر 
درخت های ســنجد« نوشــته  شــده اســت. »کل مرغی که 
کودک شــیرخواره  ای را به هوا برد« بر اســاس ساختار  یک 
بازی قدیمی کودکان کابلی نوشــته شــده است که باز هم 
عنصــر تکرار در آن نقشــی کلیدی دارد و اگــر این تکرار را 

W ۲۳ ادامه در صفحه
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دو چیز است که می تواند انسان را به ناانسان بدل کند 
و او را  علیه انســان، وحشی و دّرنده سازد: یکی، تعلق 
و تعهد به یک طرز فکــر و دیگری، تعلق و تعهد به یک 
گروه. آدمــی در لحظاتی که بتواند از این دو عبور کند  
و بــا خوِد بی پیرایه اش روبه رو شــود، حتــی اگر طالب 
باشد، تجلی انسانی خواهد داشت: سرشار از عاطفه، 

همدلی، محبت و دیگر دوستی.
کــه محمد آصــف  اســت  آن  چیــزی  تمــام  ایــن 
ســلطان زاده  در رمان زیبا و پرکشــش »سینماگر شهر 
نقــره« می گوید؛ تأییــدی هنری بر نتیجــه ای که هانا 
آرنت در گزارشش از دادگاه آیشمن، افسر جالد آلمان 
نازی گرفته است: اگر آیشمن دارای قدرت تخیل بود، 

از جنایت دست می کشید.
نویســنده، ســینما و تخیــل نهفتــه در آن را به کار 
می گیرد تا نشــان دهد حتی طالبــان هم می توانند به 
انسانیت و درک انســانی متصل شوند. رمان، داستان 
آصِف سینماگر است؛ شخصیتی که با نویسنده هم نام 
اســت و هم چــون او در ایران ســینما خوانده اســت. 
کار و بــار آصــف، ایجــاد فلم خانه و نمایــش فلم برای 
مردم کوچه و بــازار و قومندانــان جنگ های داخلی و 
جنگ جویانشــان اســت. با هجوم طالبان که دشــمن 

سینما و ســینما گرند، او مجبور می شود با تجهیزات و 
فلم های اندکش، از شــهری به شــهری دیگر بگریزد و 
در آن جا فلم خانه ای نو بنا کند تا آن که به شــهرک نقره 

می رسد و فلم خانه ی چاپلین را باز می کند.
فصل هــای اول تــا هفتــم رمــان که حــدود ۱۰۰ 
صفحــه از رمــان را شــامل می شــود، مقدمه چینی  و 
فضاسازی اولیه ای اســت برای ورود به داستان اصلی 
کــه کل فصل آخر، شــامل حــدود ۱۶۰ صفحــه را در 
بــر می گیرد. طالبــان در ادامه ی پیشروی هایشــان به 
شــهرک نقره می رســند. آصف که نمی تواند بگریزد یا 
نمی خواهد بگریزد، دســتگیر می شــود. طالبان قصد 
دارنــد تیربارانش کننــد، اما او از آن هــا می خواهد که 
اجازه دهند دســت کم یک شب برایشــان فلم نمایش 
دهد. طالبان می پذیرند و او فلم »خوب، بد، زشــت« را 

نمایش می دهد.
طالبــاِن فلم و ســینما ندیــده، از فلم خوششــان 
می آیــد و برای شــب های بعد هم امانــش می دهند تا 
فلم های بیش تری نمایش دهد. مولوی، قوماندانشان 
که بیش تر از دیگران تحت تأثیر قرار گرفته، همان شب 
اول بــه جنگ جویانش اخطار می دهد کــه: »خبرتان 
کرده باشــم، به هیچ کس و هیچ کجا، دیدن فلم ها ره 

تخیل، جنایت را متوقف می  کند

علی یعقوبی

  سینماگر شهر نقره )رمان(
محمد آصف سلطان زاده 
کابل: انتشارات تاک 
 چاپ دوم ،  بهار 139۶، ۵00 نسخه
رقعی، ۲۶3 صفحه
قیمت: ۲۵0 افغانی
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گــپ نمی زنین.« )ص ۱۱۶( به ایــن ترتیب، بند تعلق 
و تعهــد به گروه را از گردن خــود و افرادش باز می کند 
و هر شــب، خــود و افرادش را می ســپارد به ســینما و 
آصف ســینماگر، تا ببردشان به دنیای سرشار از تخیل 
و تأمل فلم؛ این ممنوعه ترین جادوی دنیای مدرن نزد 
طالبان. این  گونه اســت که آصف، هر شب، با نمایش 
یــک فلم از معــدود فلم هایی کــه نزدش باقــی مانده 
اســت، زند  گی خود را باز می خــرد و زند  گی طالبان را 

باز می سازد.
شــخصیت ها، گفت وگوها، داستان ها و تصویر های 
و  مولــوی  شــفاف،  آیینــه ای  مثــل  فلم هــا،  درون 
جنگ جویان طالبش را با خودشــان روبه رو می ســازند 
و باعث می شوند هر شــب، حتی برای ساعتی، از بند 

تعلق و تعهد به طرز فکری که دارند، رها شوند.
دســت دزدی را کــه به مجبــور شــده دزدی کند، 
قطع نمی کنند؛ از تخریب بوداهای بامیان، شــرمنده 
و عصبی می شــوند؛ خرابی های ناشــی از صحنه های 
جنــگ در فلم هــا ناراحتشــان می ســازد؛ صحنــه ی 
سانســور فلم ها توسط کشیش در »ســینما پارادیزو«، 
مولوی را از شــرم در جایش جابه جا می سازد؛ غرق در 
لطافت فلم »داستان توکیو«، به یاد پدران و مادرانشان 
می افتنــد و غرق در محبت جاری در فلم »کازابالنکا«، 
به یــاد نامزادها و دختر کاکاهایشــان می افتند؛ وقتی 
مجبــور  را  یهودیــان  آلمانــی،  نازی هــای  می بیننــد 
می کردنــد خودشــان را از دیگــران متمایــز کننــد تا 
شــناخته شوند، یاد برخورد مشابه خودشان با هندوها 
در کابل می افتند و قیافه  شــان درهم مــی رود و وقتی 
به صحنه ی معاشــقه ی دختر و پسر جوانی می رسند، 
مولوی با تفســیری فوق مدرن از آیات قرآن می گوید: 
»قصه   یوســف و زلیخا ره خدا ده قرآن احسن القصص 

خوانده«. )ص ۱۹۶(
مولوی که طالبــان را ســامورایی هایی می داند که 
آمده انــد تــا افغانســتان و مردمش را از دســت دزدان 
نجات دهند، در چند  صحنه از فلم »هفت سامورایی«، 
از ســینماگر می خواهد فلم را متوقف ســازد و خود به 
فکــری عمیق و همراه با تأســف فرو مــی رود. از جمله 
وقتی پدری روســتایی پی می برد دختــرش با یکی از 

ســامورایی ها معاشقه کرده و ناراحت شده است و به او 
می گوید: »ســامورایی ها بی ریشه اند. آدمی باید ریشه 
در زمین داشته باشد و این ها ندارند. امروز این جایند و 

فردا در جای دیگر. کف روی آب...«. )ص ۲۰۰(
در تمام رمان، زن حضور نــدارد، مگر در فلم هایی 
کــه نمایش داده می شــوند یا در خاطره هــای افراد یا 
در نقش پیرزنانی که در روســتاهای متروک،  از هراس 
جنگ و طالبان، تنهــا مانده اند. تصویری ضمنی و در 
همــان حال عینــی، از غایب بــودن زن در تمام دوران 
طالبان و مجاهدین از صحنه ی مردانه شــده ی زندگی 
کــه نویســنده، آن را به خوبی در رمانــش تصویر کرده 

است.
»ســینماگر شــهر نقره«، نثــری ســاده، روان و در 
عیــن حال زیبــا دارد. نثر، سرشــار اســت از کلمات و 
عبــارات و تکیه کالم هــا و اصطالحــات و ُپرزه هایی که 
در ادبیــات کوچه  در کابل و اطــراف آن کاربرد دارند و 
نثر داســتان را شیرین و لطیف و شــوخ ساخته است. 
هم چنین اســتفاده از نقل قول های عامیانه ی پشــتو، 
وقتی جنگ جویان با یک دیگر مذاح می کنند، بر لطف 

و شیرینی نثر افزوده است.
در شــناس نامه ی کتــاب آمده اســت: »ویرایش و 
شیوه ی خط از نویســنده است«. باید گفت این شیوه 
چنــدان بی نقــص نبوده اســت و نتوانســته جای یک 
ویراستار خوب را بگیرد؛ اشکاالت متعدد در جاگذاری 
درســت عالیم نگارشی و ســر در گم بودن بیش تر نقل 
قول ها میــان دو زبان محاوره و نوشــتار، از آن نقایص 

است.
استفاده   از قاب فریم انگشتان  یا چشمی دوربین، 
بــرای چرخیدن در محیط داســتان و توصیف جزئیات 
مکان ها و مناظر و حاالت و عادات افراد، با به کارگیری 
اصطالحات سینمایی چون َپن، تیلیت، مدیوم و غیره، 
روایت را در سرتاسر رمان، تناسبی زیبا با بستر و فضای 

داستان بخشیده است.
وقتــی خواندن »ســینماگر شــهر نقره« را شــروع 
می کنید، تا پایان داستان کشانده می شوید و در پایان، 
اشــتیاق دوباره خواندن داســتان، خــود را به وضوح 

.نشان می دهد
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»هیاهوی زرد« سومین دفتر شــعر حمیده میرزاد است. این 
مجموعــه عــالوه بر یک مقدمــه ی هستی شناســانه ی چند 
صفحه ای، شــامل ۲7 عنوان غزل، ۸ عنــوان چهارپاره و ۲7 
عنوان شــعر آزاد اســت. با دقت در نــام و مقدمه ی »هیاهوی 
زرد«، تا حدودی ِتم اصلی شــعرهای این مجموعه را می توان 
دریافت. نویســنده در مقدمه، همانند راوِی رمان »ســنگ ها 
و کوزه هــا« نوشــته ی عزیزاللــه نهفته دچــار Dichotomy یا 
دوپارگی هستی شناختی شده اســت. این وضعیت دوپارگی 
که برخاسته از معرفت فلسفی و نگاه روان شناختی به انسان 
و پدیده های جهان است، تا پایان در شعرهای او مشهود است.
 دوپارگی بینشــی کــه در آثار ادبی متأخر مــا راه باز کرده 
است، معنای جامعه شناختِی خاصی دارد که در جایی دیگر 
در مورد آن ســخن خواهیم گفت؛ اما وجــود این دوپارگی در 
دفتــر »هیاهوی زرد«، هنرســازه ای را فعــال می کند که باب 
نگــرش دیالکتیکی در حوزه ی شــور شــاعرانه و عاشــقانه و 
سرشکستگی نشــاط و هیاهو را در گفتمان شعری و ادبی ما 
باز می کند. عنوان این مجموعه »هیاهوی زرد« نیز میکروفون 
پارادوکســیکاِل واژگانی در دست دارد و این امر ِتم اصلی اثر را 
به صحنه ی حضور چشم ها و گوش ها فرا می خواند. زرد؛ رنگ 
افسردگی، انزوا، شکست، ســکون و سکوِت پس از ماجرایی 
است که تیغش به سنگ خورده است، اما هیاهو چنان در کنار 
آن جا خوش کرده اســت که همچون نشانه ای، خواننده را به 

فضای دوپارگی بینش و اندیشه ی شاعر پرتاب می کند.

اما منظور من از شــور شــناور در هیاهوی زرد چیســت؟ 
وصال، هالک عشق اســت و چوبه ی داِر شور. شور، محصول 
تپیدن اســت و تپیدن حاصل نرســیدن. جنوِن با شور و موِج 
تپنــده  اش در ســاحِل امِن وصال بــه آرامش می رســد و قرار 
می گیرد. حاصل این آرامش اگر ُنمود زبانی یابد، چنین زبانی، 
قاعده مند، دســتوری و هنجارمند می باشد و خالی از ترفند و 
توطئه و هر نوع بی باکی زبانی که زیرســاخِت زباِن شورآفریِن 
شناور را شــکل می دهد. اما آن طرف مسأله اگر زبانه ی شور، 
بــا تکانه های وصــال خاموش نشــود و این امــر در زبان ُنمود 
یابــد، چنین زبانی بدون شــک زبان بی هنجــار، قاعده گریز، 
شــناور و آکنده از تیوری توطئه خواهد بود و زبان در وضعیتی 
قرار خواهد گرفت کــه مدلول ها فــّراِر از دال ها خواهند بود و 
این نقطه ای اســت که زبان دچار دگردیسی شده و در حرکت 

هنرمندانه از هنجار و سکوت به شور و شناوری روی می آورد.
شــوِر شــناور، یعنی ویژگی زبان شــعر یا به ســخن دیگر 
بررسی احوالی که با توسل به آن احوال، زمینه ی عبور به زبان 
شناور و شورآفریِن شعر مساعد شده است. آن چه در شعرهای 
این مجموعه، مایه ی ادبیت و شــعریت شــده و می توان آن را 
به عنوان مهم ترین عامل شعریت کالم شاعر بر شمرد، شناوری 
زبان اســت. »شعر اتفاقی است که در زبان رخ می دهد« یا به 
قول آن دانشمند روسی، شعر توطئه ای سازمان یافته در برابر 
زبان معیار است. شاعِر این دفتر، برای رسیدن به شوِر شاعرانه 

از این توطئه بیش تر از هر چیزی سود برده است:

شوِر شناور در هیاهوی زرد
 نگاهی مختصر به دفتر شعر »هیاهوی زرد« سروده ی حمیده میرزاد 

نصیر آرین

هیاهوی زرد )مجموعه شعر(
سروده ی حمیده میرزاد
هرات: انتشارات آن، 1399،  نسخه
پالتویی، 1۲۷ صفحه
بها: 1۲0 افغانی
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سالم حضرت اندوه، بانوی تردید!
بغل بگیر مرا جای پنجه ی خورشید )ص ۱5(

معنای شــناوری و شــوِر زبان این اســت که فرایندها و 
واحدهای منطقی زبانــی را جابه جا کنیم و این جابه جایی 
عمق هنری داشته باشد. »حضرت اندوه«، »بانوی تردید« 
و »پنجــه ی خورشــید« طغیانــی اســت در برابــر چیدمان 

منطقی واحدهای زبانی.
دچار عارضه ی مرگ عاطفی بودیم

دروغ سبز شد و روی سینه ها لغزید ) ص ۱۶(
چه قدر دست از آغوش خواستن کوتاست )  ص ۲۰(

این جاده ی خلوت که در گیر عبوری نیست
بر چه اصولی راه بندان می شود هر شب؟  ) ص ۲۲(

با توجه به مجموعه ی »هیاهوی زرد«، موفقیت شــاعر 
در شــعر موزون، بیش تر در وزن های بلند دیده می شــود. 
انتخاب وزن های بلند، زبان شــاعر را از تمکین دســتوری 
می رهانــد و وارد ســاحت مغلــوب زبانــی می ســازد. این 
خصیصه، یعنی عبور از ســاحت متمکــن کالم به حوزه ی 
مغلوب، در شــعرهای نیمایی او بیش تر از شعرهای موزون 
نمود دارد که بعدًا به آن ها اشــاره خواهد شــد، اما در میان 
غزل ها، زبان او بیش تر در وزن های بلند از قاعده ی تمکین 

بر می خیزد و به شناوری هنری می پردازد.
من که مدیون عشق خواهم بود، با تو شاعرتر از ترم جانا

حس بودن کنارت افیون اســت، می شود باز از اجتناب 
نوشت ) ص 5۸(

یا 
من ناله ناله تا ابد دردم، او لحظه لحظه تا افق روشن

دو شــخصیت، یــک شــاعر و آن یــک، دیوانــه ای در 
جست وجوی من ) ص ۶۰(

دوپارگــی یــا Dichotomy شــخصیتی شــاعر کــه در 
مقدمه ی کتاب او به چشــم می خورد، در شــعرهای آزاد او 
بیش تر در تقابل ســنت و مدرنیته و گرمی عشــق و سردی 

فصل ُنمود می یابد.
«در زمانی که مدرنیته با عشق دهن کجی می کند/ یک 
تمنای آمیخته به حجب / در جوار چشــمانم نشسته است / 
نگاره هــای ذهنــش /  انارهــای خفته ای اســت در گریبان 
اندوه/ کــه چون آتش خفته در خاکســتر/ سیاســت مدار 
مــدرن را/ بــه جنــگ می خوانــد/ عشــق را کجــای دلت 

بگذاری/ در این فصل سرد؟« ) ص ۹۲(
او در کل در قالب هــای نــو بهتــر از غــزل عمــل کرده 
اســت. تصویرهای بالغی، هجــوم بردن بــه تمکین زبان، 
مضمون یابی و سایر هنرســازه های ادبی در شعرهای نو او 

کارکرد  و داللتی بهتر از غزل هایش یافته اند.
»فکر کن به من/ مبادا/ مثل ســنجاق کوچکی که/  به 

نکتایی ات زده ای/ ... حقیر و همیشگی باشم« ) ص ۹۴(
تشــبیه حقارت به ســنجاقک نکتایی یا ســاعت جیبی، 
هرچند تصویر خیلی هنری و زیبا نیست، اما از آن جایی که شعر 
به قول مایکل توالن، جهانی است که شاعر باید در آن دست به 
خلقت و خالقیت بزند، چنین تصویرهایی را ارزشمند می سازد.
یــا: »ســردر گم/ ماننــد کالفــی کــه/ تاوان بازشــدن 

گره هایش/ ناخن و دندان است« ) ص ۹۸(
یا: »زنی که/ مردمک هایش مردمی هســتند/ ایستاده 

در صف/ تا به نوبت تو را در آغوش گیرند« ) ص ۱۰7(
یا کوتاهه هایــی که در اوج فشــاره های عاطفی و ُافت 
گســتره ی تنشــی قرار دارند، جهانی را به روی مخاطب باز 
می کنند که در چارچوب نظام حقیقت ســنجی قابل قیاس 
نیســت و این جهان، جهان برساخته ای است که با مدلول 

خوِد این جهان باید مورد آزمایش قرار بگیرد.
»پروانه گکت بودم/ نتابیدی/ ُمردم« ) ص ۹5(

یا: »مترســک عمرت که مهربان باشــد/ محصول یک 
عمر را/ کالغ ها خواهند خورد» ) ص ۹۹(

اســتفاده از وزن هــای کم کاربرد و نادر، یکــی دیگر از 
مزایــای این دفتر اســت. دومین غزل در ایــن مجموعه به 
وزِن مجتث مثمن ســالم )مســتفعلن فاعالتن مســتفعلن 
فاعالتن( است. این نوع کاربرد توانایی شاعر را در تسلط او 

بر گستره ی آهنگ و ریتم زبان می رساند:
در قید دنیای خالی دستی به دامان گریه

تو می رسی با تبسم در بین باران گریه
در یک خالء می رسی و یک سطر جان می نویسی

عشق اساطیری ات را بر فرق ایوان گریه
در گیری نور و سایه، از آه تا ناله ی تر

شادی سپر کرده سینه بر روی پیکان گریه
مرگ قشنگی اگر بود در پیچ و تاب نفس هام
لطفًا نیازار جانی با تیر و آبان گریه ) ص ۱۹( 

گذشــته از سایر مطالبی که در مورد این مجموعه گفته 
شد، شعرهای موزون این مجموعه گاهی از شکستگی های 
وزنی به دور نمانده اســت. در چهارپاره ی زیر که وزن اصلی 
آن رجز مثمن احّذ )مســتفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن( 
اســت، در مصراع دوم یــک هجای بلند کم تر اســت و این 

سکتگی در خوانش شعر هم قابل درک است.
این سادگی در اوج رقت باز هم زیباست

دنیای شمس است و شب موالی بلخی ) ص 7۱(
به  هر حال چاپ و نشر این اثر را برای جامعه ی فرهنگی 
کشــور یک رخداد مؤثــر و در خور ســتایش دانســته و در 
شرایطی که همه ســنگ و تفنگ در بغل دارند، جوالن قلم 
از سوی نویسندگان گرامی را غنیمت بزرگ شمرده و میدان 

 .تاخت قلم را گسترده تر و رنگین تر می خواهم
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بارها  پژوهشــگرانی غیر افغانســتانی برای تحقیق و دست 
یافتــن به چگونگی موســیقی افغانســتان به مــن مراجعه 
کرده انــد و من تنها منبعــی که در نظرم می آمــد و معرفی 
می کردم، کتاب  »سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان« به 
قلــم عبدالوهاب مددی  بود. و هنوز هم اگر از من درباره  ی 
موسیقی افغانستان بپرسند و سراغ منبعی را بگیرند، فقط 

همین کتاب را می توانم معرفی کنم. 
کتاب »سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان«  را خیلی 
وقت پیش خوانده بودم، وقتی حوزه ی هنری چاپ اول آن 
را منتشر کرد. این بار، این کتاب را انتشارات عرفان منتشر 
کــرده و بعضی از مطالبی که در نشــر اول جا مانده بود، به 
آن افزوده شــده اســت. بخش بزرگی از این کتــاب درباره 
وضعیت موسیقی بعد از دوره ی  امیر شیرعلی خان نگاشته 
شده و اولین کتاب درباره موسیقی در دوران معاصر است. 
مددی در فصل اول  کتابش به چگونگی ورود موسیقی 
هنــد به در بــار امیر شــیرعلی خان و ســپس در بین عوام 
پرداختــه اســت. در فصــل دوم   به چهار اســتادی اشــاره 
می کند که موســیقی معاصر را مانند ستون  نگه داشته اند. 
استاد قاســم، استاد غالم حسین ، اســتاد نبی گل و استاد 
محمد حسین ســرآهنگ، نام هایی است که مددی از آن ها 
نام برده و نقش آنان را تا حدودی تشریح کرده است. فصل 
ســوم، انواع و ســبک های موســیقی رایج در افغانستان را 
باز گو می  کنــد، مانند : آوازی ، تغزلی و انواع محلی، مانند : 
موســیقی هزار گی ، لوگری  و پنج شیری. نویسنده در فصل 
چهــارم، انواع شــعرهای پشــتو را که با موســیقی خوانده 

موسیقی افغانستان در 
پیچ و خم تاریخ

سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان 
)1۲۴۲ تا 13۷0(
عبدالوهاب مددی

ویراستار: محمدکاظم کاظمی
تهران: انتشارات عرفان

چاپ دوم، 1390
3000 نسخه

وزیری ۴8۷ صفحه
1۵000 تومان

عارف جعفری

شــده و خوانندگان نام دار، آن ســبک های شعری را به آواز 
خوانده انــد، معرفی کرده اســت. انواع موســیقی رایج در 
هرات که نویســنده از آن با نام خراســانی یــاد می کند، در 

فصلی دیگر بررسی شده است. 
افغانســتان در  آواز خوانــان  از معروف تریــن  فهرســتی 
فصل هفتم آمده اســت. فصل هشــتم کتاب به معروف ترین 
پیرامــون  و  دارد  اختصــاص  غــزل  ســبک  خواننــدگان 
هنرنمایی هایشــان در جاهای مختلف بــه اختصار،  کلمه ای 
چند نوشته است. فهرســت نعت خوانان و خوانندگان آماتور 
در فصل نهم و دهم آورده شــده اند. زندگی نامه معروف ترین 
خواننــدگان زن ماننــد : قمــر گل ، پروین و مهــوش در فصل 
یازدهم بیان شده است. نام مراکز تعلیمی معروف افغانستان 
و  بســیاری از  هنرمندان هنرآموخته ی این مراکز را  در فصل 
دوازدهم می توان جســت وجو کــرد. گروه ها و ارکســترهای 
مختلف در فصل ســیزدهم و ســازهای محلی افغانســتان و 
نوازندگان معروف آن ها در فصل چهاردهم  معرفی شده است.
با ورود موسیقی هند به افغانســتان، نوازندگان زیادی 
این موســیقی را یاد گرفتند و به نوازندگی ســازهای هندی 
پرداختنــد کــه فصــل پانزدهــم بــه معرفــی معروف ترین 
نوازنــدگان ایــن ســازها می پــردازد . نویســنده در فصــل 
شــانزدهم از معروف تریــن نوازندگان ســازهای اروپایی یاد 
کرده اســت و به معروف ترین آهنگ سازان معاصر  تا دهه ی 

۶۰ خورشیدی در فصل هفدهم اشاره شده است. 
سرگذشــت موسیقی افغانســتان در هفده فصل تحریر 
شــده و نویســنده فقط خواســته اســت تاریخچه ای، ولو 
مختصر، از وضعیت موســیقی افغانســتان از سال ۱۲۴۲ 
تــا۱۳7۰ عرضــه کنــد. کمبودهایــی  در این کتــاب دیده 
می شــود. از آن جایی که موســیقی، پدیده ای شــنیداری 
اســت و برای ثبت آن و مقایســه ی تفاوت هایشــان باید آن 
را شــنید ، نیازمند این بود که  مددی بــه همراه این کتاب، 
نمونه های صوتی از نغمات و اصوات ســازها و هنرمندان را 

در اختیار خوانندگان و پژوهشگران قرار می داد. 
پژوهشــگر امریکایــی، جــان بیلــی نیــز نمونه هایــی از 
ملودی های افغانستان را به صورت صوتی و با نوشتن نت روی 
پنج خط حامل به زبان انگلیسی منتشر کرده است که البته آن 
هم ایرادهای فراوان دارد. بیلی سراغ کسانی رفته بود که سواد 
خواندن و نوشــتن نداشتند یا دانششان در زمینه ی موسیقی 
اندک بود و   مثالً   نمی توانستند  نام نغمات و مدها را درست بیان 
  کنند. از این رو،   نام این نعمات و مدها با تلفظ نادرســت چاپ 
شــده اســت. انتظار می رفت در کتاب »سرگذشت موسیقی 
معاصر افغانســتان«، نغمات و مدهــا روی پنج خط حامل و به 
صورت نت کالسیک نوشته می شد که این نکته  برای آشنایی 

 .نسل جدید با این مدها بسیار مهم است
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 »در کشوری دیگر« اولین بار در سال ۱۳۶7 در کابل به چاپ رسید. بازچاپ 
کتاب  در ســال  ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ توســط انتشارات ســپیده  باوران با ویرایش 
جدید و نمونه خوانی و تطبیق آن با اصل نسخه ی کابل صورت گرفته است. 
برخی از واژه های خاص فارســی افغانستان نیز در پاورقی معنی شده ا ند تا 

برای کسانی که با فارسی افغانستان آشنا نیستند، خالی از دشواری باشد. 
فریــد بیــژن در مقالــه ای )۲۰۰۸(۱ »در کشــوری دیگــر« را اولین 
رمــان یک نویســنده ی زن افغانســتانی و هم چنین اولین رمــان در ژانر 
زندگی نامه نویسی ادبیات زنان افغانستان معرفی می کند. بیژن در ادامه 
بیــان می کند که در جامعه ی کاماًل ســنتی افغانســتان کــه زن صدایی 
ندارد، نوشــتن زندگی نامه که زن خودش را به تصویر بکشــد، نوآوری در 
ادبیات افغانســتان به حســاب می آید. معرفی این کتاب برای نگارنده ی 
یادداشــت از آن روی حائز اهمیت اســت که »در کشــوری دیگر« اولین 
کتاب در حوزه ی ادبیات داســتانی مهاجرت اســت و در این یادداشــت 

کوتاه از منظر مطالعات مهاجرت به کتاب پرداخته ایم. 
در این داســتان راوی دانشجوی افغانســتانی است که در شهر بزانسون 
فرانســه اقامــت دارد و در متن شــرق را نمایندگی می کند با همســایه اش، 
ســیمون فانژلیک و پســرش پاســکال، که غرب را نمایندگی می کنند، وارد 
گفت وگوی فرهنگی می شود. تفاوت های فرهنگی بین این دو سبب می شود 
که هــر دو به یک دیگر از دریچه ی »دیگری« بنگرند. نویســنده در دو بخش 

تفاوت  فرهنگی غرب و شرق را روایت می کند:

1. bezhan, Faridullah (2008), Women’s Causes in Spozhmai Zaryab’s, 
Narrative Works, Comparative Studies of South Asia, Africa and the 
Middle East, Vol. 28, No. 2, 2008, 269.

 شرق و غرب به روایت 
»در کشوری دیگر«

فروه موسوی

نویســنده در بخش اول داستان  به توصیف 
شــهر بزانســون و مردم بزانســون از نگاه مهاجر 
بــه جامعــه ی میزبان می پــردازد. بدیــن ترتیب 
راوی ابتدا با توصیفی از شــهر بزانسون فرانسه، 
فضای ســپهر نشانه ای  بزانسون را برای خواننده 
این چنین به تصویر می کشــد:  مردم این شــهر 
دِر خانه هایشــان را به روی کســی باز نمی کنند 
و بیــن خودشــان حلقه های کوچکــی دارند که 
هــر تــازه واردی نمی توانــد به ســادگی وارد این 
حلقه ها شوند. تمام زندگی شــان در چاردیواری 
خانه هایشــان خالصه می شــود و گویــی بیرون 
از خانه هایشــان جهانی وجود نــدارد، دیگرانی 
وجود ندارد. راوی در شهری مشغول به تحصیل 
اســت که مردمانش بیشتر کشــاورز هستند و به 
همین دلیــل چگونگی آب وهــوا جمله کلیدی 
اســت.  گفت وگــو  شــروع  و  صحبت هایشــان 
خانه هــای آپارتمانی شــهر کــه راوی از آن ها با 
تشــبیه به اشــکال مســتطیل و مربع شــکل نام 
می برد، خوشــایند راوی نیست. همسایگانی که 
بارها و بارها از راه پله ها باال و پایین می روند و بدون 
توجه از کنار هم می گذرند گویی نگاه هایشان از 
یک دیگر فراری است و هراس دارند. راوی معتقد 
است که هیچ چیزی در جهان نمی تواند آرامش 
آن ها را به هم بزند، هرچند در چند جای داستان 
راوی بر ساختگی بودن این آرامش تأکید می کند 
و با نشــان دادن زندگی سیمون فانژلیک و رابطه 
خانوادگی  همسایه اش و رفتارهای همسایگانش 

باورش را به تأیید می رساند. 
در بخــش دوم راوی در سراســر داســتان با 
برهم نمایی تصاویر به ترجمه ی فرهنگ سرزمین 
میزبان و سرزمین مادری می پردازد. به این معنا 
که مهاجر تصویری از ســرزمین مادری در ذهن 
دارد و با هر رویداد و هر صحنه ای که در سرزمین 
میزبــان می بیند، آن را بــه فرهنگ خود ترجمه 
می کند. راوی خاطرات سرزمین مادری را چون 
طلقی بــه خــود دارد و این طلــق را مرتب روی 
تجربه های سرزمین میزبان می گذارد و بر اساس 
آن ترجمه می کنــد؛ به عبارت دیگر رویدادهای 
ناآشــنای ســرزمین میزبــان را بر اســاس طلق 
برهم نمایی شده سرزمین مادری تجربه می کند 
و می فهمــد. به همین دلیــل راوی هنگامی که 
هوای بارانی و تاریک شــهر بزانسون را می بیند، 
یاد نور و آفتاب کشور خودش می افتد. هنگامی 

در کشوری دیگر )رمان(
نوشته ی سپوژمی زریاب
نمونه خوانی و ویرایش: هادی نوری، غالمرضا ابراهیمی
طراح جلد: پریسا تشکری
مشهد: سپیده باوران 
 چاپ  دوم: بهار 1398،   ۵۵0 نسخه
رقعی، 198 صفحه
قیمت: 3۵000 تومان
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کــه پاســکال را در آســتانه ی در آپارتمانش می بینــد و متوجه 
می شود که مادرش در را برای پاسکال باز نکرده است، یاد مادر 
و پدر خودش می افتد. در جایی از داستان به دلیل معنا نشدن 
واژه ی »بچه« در پاورقی ممکن است فهم و درک این برهم نمایی 
تصاویر برای خواننده ی ایرانی و ناآشــنا به فارســی افغانستان 
روشن نشود. در صفحه ی ۱۳۴ کتاب سیمون فانژلیک از راوی 
می پرسد که بچه های هندو زیبایند، راست است؟ در این جمله 
واژه ی »بچــه« به معنی پســر )نه به معنای کــودک( در پاورقی 
معنا نشده است؛ این جا، رابطه ی بین سئوال سیمون فانژلیک 
و خاطــره ای که راوی بازگو می کند، برای خواننده ی ناآشــنا به 
فارسی افغانستان روشن نمی شود؛ زیرا با فهم همان یک کلمه 
در متن است که رابطه ی سئوال و خاطره ی زن بیمار کوچی ای 
که هر روز دو پســرش که زیبایی طبیعت وحشی را داشتند و در 
بیمارستان به دیدارش می آمدند، برای خواننده روشن می شود.
نویسنده با استفاده از برهم نمایی تصاویر مدام در حال رفت 
و آمد زمانی )گذشــته و حال( و مکانی )کابل و بزانســون( است. 
بــا این رفت و آمد زمانی و مکانی نویســنده به روشــنی و صریح 
تقابل دو فرهنگ شرق و غرب را برای خواننده به تصویر می کشد 
که بســتر مناســبی را برای بررسی داســتان با رویکرد مطالعات 
مهاجرت، مطالعات فرهنگی، نشانه شناسی فرهنگی و مطالعات 
پسااســتعماری فراهم می کند. یکــی از بهترین صحنه هایی که 
تالقی دو فرهنگ شــرق و غرب را نشان می دهد هنگامی است 
که پاسکال و سیمون فانژلیک وارد خانه ی راوی شرقی می شوند. 
پاســکال هنگامی کــه وارد ســالن پذیرایی می شــود، حیران و 
سرگشته می شود؛ زیرا خانه را با نشانه ها و رمزگان های فرهنگی 
خودش بیگانه می بیند. خانه ی راوی شــرقی مطابق با نشانه ها 
و رمزگان های فرهنگی کشــور خودش اســت و از میز و صندلی 
در خانه اش اســتفاده نکرده است. این جاست که برای خواننده  
روشن می شــود که چرا راوی در بخش اول داستان، هنگامی که 
ســیمون فانژلیک راوی را به پشــت میز برای صرف شــام دعوت 
می کنــد، راوی می گوید: »به نظرم می آمد که زن مرا با نشــاندن 
پشت میز غذا شکنجه می کند. روی دیوار خانه ی راوی تکه های 
دست دوز ابریشمی قمچین بزکشی با دسته نقره کار آویزان شده 
اســت در این جا باید گفته شود که این اشیا در خانه ی راوی تنها 
کاکرد تزیین و زیبایی ندارند، بلکه اشیا کارکرد هویت ساز دارند. 
راوی از نظر هویتی خود را متعلق به سرزمینی می داند که نقشه ی 
جغرافیای افغانســتان بر روی دیوار این داللت را می رساند. اشیا 
برای راوی در کشورش فقط اشیا بودند، اما در کشور میزبان اشیا 
به مثابه ســوژه های هویت ساز تبدیل می شــوند. در تمام مسیر 
داســتان راوی بر نشــانه ها و رمزگان های فرهنگی کشــور خود 
تأکید می کند و به آن پایبند اســت و در سراسر داستان از هویتی 
یک پارچه و همگون برخوردار اســت و هیــچ تأثیری از اثرپذیری 

 .فرهنگ میزبان در مهاجر )راوی( دیده نمی شود

حکیم بینش جــزو اولین گــروه از دانش آموزان مهاجر 
افغانســتانی اســت که بــه شــعر روی آورده بودند و در 
ســال های دانش آمــوزی )نیمــه ی دوم دهــه ی هفتاد 
خورشیدی( در سطح استان خراسان و در مسابقه های 
ادبی کشــوری در ایران خوب درخشــیده بــود. با این 
حال، مجموعه شــعرش، »سیب های ســرخ چیدنی« 
بســیار دیر منتشر شد. به تعبیری دیگر، دستاورد بیش 
از دو دهه شــاعری او در این مجموعه گرد آمده اســت. 
این زمان طوالنی در  دید شاعر به شعر نیز بی تأثیر نبوده 

است که در  مجموعه اش به خوبی دیده می شود.
»ســیب  های ســرخ چیدنی« بیش از هشتاد شعر  
بینش را در خود جای داده اســت  که بیش تر در دهه ی 
هشتاد و در سال های آغازین دهه  ی نود سروده شده اند 
و فقط چند شعر از اوایل شاعری  شاعر در دهه ی هفتاد 
در کتاب آمده است که    حال و هوایی مذهبی دارند. این 
دگرگونی در دید و شاعرانگی او و موضوع و مضمون  های 
شعرش نیز دیده می  شود. از این رو، از  برخی جهت ها با 

مجموعه ا ی یک دست روبه رو نیستیم. 
بینش، شــاعری است که بیش تر به شعر کالسیک 
گرایــش دارد و غــزل، قالــب مــورد عالقه ی اوســت و 
شعرهای کتابش نیز بیش تر غزلند. غزل هایی عاشقانه 
هم در مجموعه آمده است که خواننده را با حسی لطیفی 
روبه رو می کند. شاعر جدای از غزل،  در قالب های دیگر 
هم شعرهایی دارد و طبعش را در شعرهای سپید کوتاه 
نیز آزموده است که در پایان کتاب، چند نمونه اش آمده 
است: » تو هم عاشق می شوی/ و قلبت/ می زند/ برای 
ســاعت چار/ لعنت/ به ســایه ی دیوار/ که هنوز چهار 

.»موزاییک دیگر/ باید جلو بیاید

][ معرفی کوتاه

اعجاز سیب های سرخ

سیب های سرخ چیدنی )مجموعه شعر(
سروده ی حکیم بینش
ویراستار: غالم رضا ابراهیمی
تهران: مؤسسه ی انتشارات عرفان
چاپ اول: 1393، 1000 نسخه
رقعی، 1۶0 صفحه، ۶۴000 ریال
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در کار هــای عده ای از شــاعران ما، عبــور از زبان ارجاعی 
و قابــل فهــم ـ که بــا تکه تکه کــردن پاره هــای هنجارمند 
زبانی اتفاق می افتد ـ شــعر ســپید تلقی شــده است. این 
شــگرد که زبان را غیر ارجاعی می ســازد، نزد این دسته از 
شــاعران، تکنیک قلمداد می شــود که به بــاور من، تلقی 
درستی نیســت. البته باید اذعان کرد چنین رویکرد زبانی 
به  شــعر منثور صرفًا خاص شاعران نسل ما نیست، بلکه در 
گذشــته ها نیز اعتراضی مبنی بر جدولی و تصادفی شدن 
زبان شــعرهای منثور یا زبان محور و حتی نوع شعر نیمایی 

مدار بحث بوده است.
ایــن گــروه از شــعرپردازان، نــگاه اســتثنامحوری و 
آوانگارد به  خــود و کارهای ادبی خویــش دارند که موجب 
بگو مگوهای بسیار در ادبیات شــده است و هنوز نیز ادامه 
دارد. این دسته از شعرپردازان در کلیت بحث چیزی به  نام 
تمایز را مطرح می کنند که در گذشــته، ســبک یا شیوه ی 
 کار عنوان می شــد. ادبیات کالسیک ما سبک و استایل یا 
در نهایت، مکتب ادبی را به  عنوان یک چتر روشــن و قابل 
شــناخت مطرح می کــرد که تعداد زیادی با ســبک ویژه ی 
خــود زیر چتر چنین مکتبی قــرار می گرفتند. محتماًل اگر 
شاعری در عصر خود که صاحب آفرینش های استثنایی تر 
یا ادعایی بود، از چنین خط کشــی یا سبک ســازی مطلع 
می شد، شاید عناصری را به  عنوان وجه تمایز در کارهایش 
ـ مانند شــاعران امروز ما ـ فهرســت می کرد، بی گمان این 

بحث ها از همان زمان آغاز می یافت، مثاًل سعدی که کارش 
با اکثر شاعران سبک عراقی تمایزهای آشکاری دارد، خود 

را صاحب شیوه ی شاذ و تعریف ناشده تری می دانست.
از این کلیات که بگذریم، به اشعار منثور »برادریدن« از 
مصطفی صمدی نگاهی می افکنیم که در افق آن به جنگ، 
جامعــه و محرومیت هــای حاصــل از جنگ بــر می خوریم 
کــه همانا زخــم فقر و اندوه فزاینده ی انســانی اســت. در 
شــعرهای صمدی، ایــن انــدوه در سرنوشــت جغرافیایی 
تجســم می شــود و در وجود تیپ ها و شخصیت هایی چون 
مادر، خواهــر و برادر که با خون و خفقــان و مرگ طرفند و 
در کل، شــخصیت ها و وضعیت ها را با حالتی روایت گویانه 

تعریف می کند.
در بیش تر شعرها، این بیان، بسیار معترضانه و بیش تر 
از حــد معمول صریح می شــود و در برخی نیز در حّد بازی 
زبانی تقلیل پیدا می کند. برای نمونه، در شــعر »جغرافیا« 
برای تشــّخص بیش تــر از هــرات، کابل، بامیــان، غزنی و 
نیــم روز )افغانســتان( به  تکرار یــاد می شــود. هم چنان از 
معاهــده ی گندمــک، عبدالرحمان  خان، طالبــان، ناتو و 
نظیر آن ســرنخ هایی به  دســت داده می شــود که اگر یکی 
دو تا از این نام ها و نشــانی ها بودند، کافــی بود تا جغرافیا 
تفکیک گردد. انبوه این نشــانه ها با بیــان پلکانی اثر مورد 
نظر، در محور مظلومیت، بدسرنوشتی و آشوبی که یک کل 

مرتبط به  هم است، می چرخد. 
افغانســتان، ســرزمین ســوخته و ماالمال از ناخوشی 
اســت و ذکر مصیبت و محرومیت هایی که شــاعران نســل 
قبــل از ما نیز از آن یاد کرده اند. حتی در ترانه های بســیار 
این محرومیت ها بازتاب یافته اســت که بــه  گونه ی نمونه، 
کودک افغان را به  عنوان شاخص ترین آن می توان مثال زد.

آللو ای کودک افغان للو
طفلک بی دارو و درمان للو

پای لِچ دشت و بیابان للو
ای همه  سو خشم و تو حیران للو

ای همه خواب و تو پریشان للو
آللو ای کودک افغان للو

ترانه یا نظم باال، اگر قافیه و ردیف خود را از دست بدهد 
)کمی بی نظم شــود(، کاری است هم تراز بیش تر کارهایی 
که در برادریدن سروده شــده است. با توجه به این که همه 

از تعریف وضعیت تا انتقال حس وضعیت
نگاهی به مجموعه ی شعر »برادریدن«

روح الله بهرامیان

برادریدن
سروده ی مصطفا صمدی
هرات: انتشارات آن  
 چاپ اول: 1398، ۵00 نسخه
پالتویی، 8۶ صفحه
قیمت: 100 افغانی
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می دانیــم رویارویی بــا وضعیت، تعریف حالتــی از واقعیت های ناهنجار 
و تقبیــح جنایــات، نوعی انــکار جنبــه ی توســعه طلبانه ی هنر کالمی 
یا شــعر اســت، دایره ی وســیع شــعر ســپید نیز با چنین رویکردی وارد 
فضایی می شــود که مخاطب حس کند چیزی در تقبیح جنگ و جنایت 

می خواند، نه بیش تر از آن.
انکار نمی توان کرد که یکی از بنیادی ترین رسالت های هنر اجتماعی، 
انتقال حس وضعیت یا امتیاز بیان بخشی به واقعیت های نامطلوب است، 
نه تشــریح  آن. هیچ  گاه نباید تصور کرد که واقعیت ها را با پلکانی نوشــتن 
می توان سرکوب کرد یا در ماهیتش تغییر وارد می کنیم یا شعر صرفًا شارح 
وضعیت و ناهنجاری های ماســت؛ چون در آن صورت، این پرســش پیش 
می آید: اگر واقعًا چنین اســت، پس مرز میان اســتاتوس ها، خبرنامه ها و 
تحلیل های روزانه ی ما با شــعر سپید چیســت که وضعیت را شرح و بسط 
می دهند؟ به باور من، تولید چنین شــعری یا برداشــت از شــعر با چنین 
کارکردی، خود، بخشــی از این بحران یا دســت  کم، عامل نگرانی دیگری 

است که دایره ی گسترده ی بیان را روزبه روز محدود می سازد.
در شــعر هشــت مارچ از گزیده ی »برادریدن« که ۲۴ بار »بزن« در سه 
سطر کنار هم چیده شده، نگرانی من و نویسنده ی این شعر را می تواند به 
 وضوح نمایش بدهد. تعداد ۲۴ نمی دانیم با ســن و ســال شاعر در لحظه  
سرودن آن بزن ها مناسبت دارد یا با زنی که در ۲۴ سالگی زده شده است 
)ص ۲۲(. این شعر نســبت صریحی با هشت مارچ دارد و می خواهد زد و 
خوردهایی را  بازتاب دهد که زن در جامعه ی ما متحمل می شود، اما برای 
زمینه ســازی برای چنین سرچشمه  ای برای حس یا انتقال حس وضعیت 
در آن کم ترین تالشی دیده نمی شود. مگر آن را شوخی زبانی یا  سرگرمی 
بدانیم که چنان پازلی ۲۴ قطعه با زن و زندگی بزن بکوب راه  انداخته است 

که حتی در آن صورت نیز باید اثر بیش تر از چیزی می بود که هست.
این نوع اشعار در واالترین سطح  آن در بافت شعرهای یک بار مصرف 
یا روزنامــه ای قرار می گیرند، ۲۴ بار »بزن« اگــر بتواند تداعی گر روز زن 
و شــرح فالکت زنان شــود، 5۰ بار »مرمی« گفتن باید بتواند تاریخ نیم 
قرن جنگ در افغانستان را با دربه دری حاصل از آن یدک بکشد که همه 

می دانیم چنین نمی شود. 
در فرجــام، با  تکــه ای از گــروس عبدالملکیان این نوشــته را پایان 
 می  بخشــم: »در مــن، فریادهای درختی ا ســت / خســته از میوه های 

تکراری...« 
و شــعری  که از »برادریدن« دوســت داشتم، این اســت: »تو از تبار 
جنــگ نبودی / از تبــار غاصبین هرگز / با بزرگان نســبتت بیگانه بود / 
خوش بختــی هیــچ گاه آدرس خانه ات را نداشــت / تو ســخت بودی / 
ســخت کار می کردی / و خنده با لبانت پیوندی نداشــت / شــب ها که 
می خواستی بگویی دوس... / خســته بودی / خوابیده بودی / و پشت 
ناموفقت / از زنی بود که دست هایش از گل نبود / موهایش بوی نداشت 
/ تو را مثل کف دستش می شناخت / و می توانست چشم بسته / غم های 
تــو را / با لبخندی ناشــیانه بــدل کند / و دردهای خــودش را / به جای 
نمازی کهنه بسپارد / او نیز از تبار جنگی ها نبود / از دیار غاصبین هرگز 
 )۳۶ نتوانست بزرگی را بازی کند / خرد شدن را زندگی کرد«. )ص /

غوږونه /  »رنګــه  رمان 
رنگــی«  گوش هــای 
داستانی  اثر  تازه ترین 
احمــدی،  نصیــر 
نام آشنای   رمان نویس 
اســت  پشــتو،  زبــان 
اســد  مــاه  در  کــه 
چــاپ  از   روان  ســال 
بر آمده اســت. شــاید 
این نخســتین رمان علمی تخیلی باشــد که 
در زبــان پشــتو خلق شــده اســت. رمان دو 
شــخصیت اصلــی و چند  شــخصیت فرعی 
دارد. یکــی از شــخصیت های اصلی جوجو 
نــام دارد کــه موجــودی فرا زمینی اســت و 
هیکلــش به اندازه ی یک دســت اســت و در 
وســط ابروهایش فقط یک چشم به رنگ آبی 
دارد. وی کــه از کودکــی تــواب )یکی دیگر 
از شــخصیت های اصلــی( را می شناســد و 
همراهش رابطه دارد، بعد از   ســال ها یک بار 
دیگر به زمین می آید و از تواب می خواهد که 
با وی در یک پــروژه ی تحقیقی )آوردن صلح 

در سیاره ی سیاه( همکاری کند.
در آغاز جوجو موجود فرا زمینی و نا مرئی 
بــه دفتر تــواب می آیــد و در حالی کــه تواب 
مصروف گــوش دادن به ســمینار  مردی پیر 
اســت، جوجو قلــم تــواب را از روی کتابچه 
بر مــی دارد و بر آن چیزی می نویســد. چون 
جوجو یــک موجود نا مرئی اســت، از همین 
رو قلــم به خودی خود روی صفحه ی کتابچه 
می چرخد، خواندن این قســمت رمان برای 

نخستین رمان 
علمی تخیلی در 

زبان پشتو

لطیف آرش
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رنګه غوږونه / گوش های رنگی 
)رمان پشتو(
 نوشته ی نصیر احمد احمدی
ننگرهار: انتشارات  مهمند،   1399
تیراژ: ۲000 جلد
رقعی،  1۶۴ صفحه
بها:130 افغانی

حشــره هایی وجود دارند که در خاک کشــت می شــوند و 
بعــد از مدت زمانــی محدود این حشــره ها بــه خانه هایی 
مبدل می شــوند  و مردم این سیاره از دیوار ها، سطح زمین، 
دروازه ها و کلکین های این خانه ها در صورت نیاز به عنوان 

مواد غذایی نیز استفاده می کنند. و....
همان طور که در ابتدا گفته شــد، این رمــان اولین اثر 
داســتانی علمی ـ تخیلی در زبان پشتو به حساب می آید. از 
این رو این رمان در بخش ادبیات داســتانی زبان پشــتو از 
جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. زبان داســتان بسیار روان 
و گیرا ســت، چون سوژه ی داســتان جدید است، از این رو 
خواننــده بعد از خوانــدان چند صفحــه نمی تواند رمان را 
نا تمــام رها کند. تصویر ســازی و شــخصیت پردازی در این 
رمان به شــکل اســتادانه ای انجام شده اســت  و نویسنده 

خواننده را به  جهانی متفاوت می برد.

هر اثر ادبی کاستی های  خود را نیز دارد و این رمان هم 
از این امر مســتثنی نیســت. رمان توسط شخص نویسنده 
ویراســتاری شده اســت و جای ویراســتار  در این اثر خالی 
است و در بعضی قسمت های رمان خواننده متوجه اغالط 

امالیی و تایپی نیز می شود.
اگر از مشــکالت ویرایشــی اثر بگذریــم، راوی در ابتدا 
بــه اهمیــت خــاک اشــاره می کند کــه همه چیــز در این 
ســیاره به خاک وابســته اســت؛ از تهیه ی لبــاس گرفته تا 
میــوه ی مخصوص و کشــت خانه ها، در ادامه ی داســتان 
می خوانیــم که در ابتدا میان مردمان این ســیاره هیچ گونه 
مشکلی وجود ندارد و همه ی مردم با داشتن گوش هایی با 
رنگ هــای مختلف در صلح و صفا زندگی می کنند تا این که 
در سیاره ی ســیاه معدن خاک کشف می شــود. در همین 
قسمت برای خواننده سئوال پیدا می شود که قبل از کشف 
معــدن خاک مــردم چگونــه و از کجا خاک را برای کشــت 

 خانه  ها و درخت ها به دست می آوردند؟

خواننده بسیار جالب تمام می شود.
جوجــو کــه ســاکن یکــی از ســیاره های دیگر اســت، 
درس های نظری اش را در دانشــگاه به اتمام رسانیده است 
و بــرای بخــش عملی در س هــای خویــش »آوردن صلح در 
سیاره ی سیاه« به کمک تواب نیاز دارد. تواب با جوجو برای 
سه ماه توسط یک سفینه ی فضایی به سیاره ی سیاه می رود. 
جوجو به کمک فناوری پیشــرفته ای که با خود آورده است، 
چندین آله ی کوچک زیر پوســت ســر تواب جا به جا می کند 
و بــه این صورت تواب قادر می  شــود تــا حرف های مردمان 

سیاره ی سیاه را بفهمد و به زبان آن ها  صحبت کند.
جو جو به تواب می گوید که مردم ســیاره ی سیاه تقریبًا 
مثل مردم ســیاره ی زمین هستند و تنها فرق بزرگ آن ها با 
انســان های روی زمین گوش های شــان است، گوش های 
این مردم مثل گربه ها نوک تیز و رنگ های مختلف )ســیاه، 

سفید، زرد، سرخ و ...( دارند.
 مردمــان این ســیاره بــه خاطر داشــتن گوش هایی با 
رنگ هــای متفاوت با هم درگیر هســتند و  جنگی بین همه 
  جریان دارد، در ظاهر امر جنگ به خاطر رنگ های متفاوت 
گوش هــا ی آن ها ســت، اما ریشــه ی اصلی جنــگ و نزاع 
میان مردم این ســیاره  بر سر خاک است. سیاره ی سیاه از 
سنگ های سیاه تشکیل شــده است و در تمام سیاره فقط 
یک معدن خاک وجود دارد که در تصرف سیاه گوش ها ست، 
از طــرف دیگر خاک یک عنصر اساســی در این ســیاره به 
شــمار می رود. مردمان این سیاره لباس های شان را از برگ 
درخت ها تهیه می کنند و در ســیاره ی سیاه دو نوع درخت  
وجــود دار د، یک نــوع درخت  میوه های مخصــوص تولید 
می کنــد و نوع دیگــر درخت  فقط برگ های بــزرگ دار د که 

مردم این سیاره از آن برای خود شان لباس تهیه می کنند.
خانه هــا در ســیاره ی ســیاه برخــالف زمین ســاخته 
نمی شــود، بلکــه کشــت می شــوند، در ســیاره ی ســیاه 

ـ تخیلی در زبان  این رمان اولین اثر داستانی علمی 
پشتو به حساب می آید. از این رو این رمان در بخش 
ادبیات داستانی زبان پشتو از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. زبان داستان بسیار روان و گیرا ست، چون 
سوژه ی داستان جدید است، از این رو خواننده بعد از 
خواندان چند صفحه نمی تواند رمان را نا تمام رها کند. 
تصویر سازی و شخصیت پردازی در این رمان به شکل 
استادانه ای انجام شده است  و نویسنده خواننده را به 
 جهانی متفاوت می برد.



آن چه مرا واداشت  پیرامون  کتاب »گشودن« یعقوب یسنا بنویسم، همانا وجود 
چند مبحث جدی در زمینه ی ادبیات در این کتاب اســت. صد البته وقتی از 
»وجود چند مبحث جدی« در کتاب یادآور می شوم،  نگرشی از یک چشم انداز 
  شخصی مطمح نظر اســت و  نوع خوانش از کتاب، به قول نویسنده ی کتاب 
خوانش »محض« نیست، بل خوانشی ا ســت هرمونتیکی . در ادامه مقاله  ها 
و گزارش ها به ترتیبی که در کتاب  آمده اند، به بحث و معرفی گرفته می شود:

یســنا در »بررســی شــگردهای زبانی و بیانــی نفثه المصدور به اســاس 
مؤلفه هــای پسامدرنیســم«   بــر آن اســت تــا وجــود بعضــی از مؤلفه هــای 
پسامدرنیسم )نه جهان بینی معرفتی پسامدرنیسم( را در نثر قرن ششم، هفتم 
و هشــتم  بنمایاند. آن چنان که خود نویسنده نیز در مقدمه ی مقاله، باورمند 
است سخن  گفتن از مؤلفه های پسامدنیسم در نثر مصنوع و متکلف شاید غیر 
معمول به نظر برســد؛ اما نویسنده با مطرح   کردن نظریه  ی جان  بارت و شرح 
مقاله های او )»تهی شد گی ادبیات« و »غنی سازی ادبیات«(، به خوبی و دقت 
تمام بحث را خواندنی می کند و قابل تأمل. یسنا با تبیین و توضیح پنج شگرد 
مشترک بین ادبیات پست مدرن و نثر متکلف مصنوع )بازی های زبانی، ترکیب 
و تلفیق ژانرها، تلفیق نظم و نثر، بینامتنیت و مرز نگذاری بین متن دینی و نثر 
معمولی(  بحث را جمع بندی کرده و در آخر پیشــنهاد می کند که نثر مصنوع 
و متکلف از ایــن جنبه مورد توجه قرار نگرفته اســت. بحث وجود مؤلفه های 
پسامدرنیســم در نثــر مصنوع و متکلف، برای این قلم بــه عنوان دانش جوی 
ادبیات؛ اما شــاید دل چســپ تر و خواندنی تر از هر کس  دیگری باشد. با این 
توضیح که در یکی از سمسترهای گذشته، وقتی یکی از دانش جویان از استاد 
متون نثر با روی کرد کاماًل نوگرایی طلبانه و خسته از آرکائیسم، فایده ی خواندن 
این نوع نثرها را پرسید، استاد به ناچار متوسل شد به طفره  رفتن. با داغ  شدن 
بحث و دنبال کردن پیگیر آن ســئوال توســط آن دانش جو، استاد وقتی دید 

قناعت تمــام دانش جویــان و به خصوص 
همان دانش جوی ســئوال کننده را گرفته 
نمی تواند، به ســادگی، حذف آن مضمون 
)متون نثر مصنوع و متکلف( را پیشــنهاد 
کرد. هرچند آن بحث بنا بر عوامل متعدد 
پــس از چندی به خاموشــی گرایید؛ ولی 
بــه نگارنده حس کنجکاوی مبنی بر مفید 
 بــودن و نبــودن آن نثر هــا دســت داد. با 
خوانــدن این مقاله؛ اما دســت کم به این 
نتیجه رســیدم که خواندن نثــر مصنوع و 
متکلــف آن چنان که اســتاد بی باکانه و به 
ســادگی تمام از حذف آن ســخن زد، نیز 
خالی از فایده نیســت و اندکی نیاز به کار 

و تأمل دارد.
»بررســی تشبیه و اســتعاره به اساس 
زایاگشــتاری«،  و  ســاخت گرا  نظریــه ی 
عنــوان دومیــن مقالــه ی کتاب اســت. 
ایــن بحث نیــز برای مــن به عنــوان یک 
دانش جــوی ادبیات فارســی دری  تاز  گی 
داشــت و قابــل تأمل بــود. نویســنده با 
و  کتاب خانه یــی  اطالعــات  گــردآوری 
ژرفســاخت،  »ســاخت،  کلیدواژه هــای 
گشتار، زایاگشــتاری، تشبیه و استعاره«، 
بحث جدی  ای را کلید می زند. نویســنده 
در این مقاله در تالش است تا صور خیال 
و به خصوص تشبیه و استعاره را بر مبنای 
و  زبان شناســی ســاخت گرا  نظریه هــای 
زایاگشــتاری توضیــح دهد. بــا آن که که 
نویســنده در بخــش نتیجه گیــری ایــن 
مقاله، بنابر محدودیت های زمانی و منابع 
اشاره یی دارد به عدم مراعات جزئی نگری 
در این کار، ولی با اندکی انصاف می توان 
گفت این کار به عنــوان مقدمه یی بر این  

طور بحث ها، قابل قدر است .
»بررســی  مقالــه ی  در  نویســنده 
شــریف  غزل هــای  در  تصویرســازی 
ســعیدی«  بحث را با »چیســتی و کارکرد 
تصویر« شــروع کرده و بعد »تصویرسازی 
بــا  را  ســعیدی«  شــریف  غزل هــای  در 
توضیــح  خــوب  نمونــه ی  چنــد  آوردن 
می دهد. »توصیف فضا در تصویرســازی 
غزل هــای ســعیدی« را شــرح می دهد و 
بعــد با بــاز کــردن بحث »حرکــت تصویر 

گشودن، پنجره  ای بر چند مبحث 

رحمت رشیق

گشودن
نوشته ی یعقوب یسنا

کابل: انتشارات مقصودی  
چاپ اول: بهار 1399 
رقعی، 191 صفحه
بها: ۲۵0 افغانی
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در غزل هــای ســعیدی« بــه این مهــم اشــاره می کند که 
»روی کرد تصویرسازی در شعر سنتی استوار بر تصویرهای 
ثابت اســت، در حالی که رویکرد در تصویرســازی شــعر و 
غزل معاصر اســتوار بر توصیف فضــا و تصویرهای متحرک 
است...« )ص  75(. نویسنده در  ادامه ی  مقاله به این نکته 
می پردازد که سعیدی به تبع دیگر شاعران معاصر به محض 
استفاده از تشبیه، استعاره، تناسب و چیزهایی را که با هم 

شبیه نیستند و حتا ناسازگارند، کنار هم قرار می دهد. 
»تحلیــل و بررســی نفــس در آرای نجم الدیــن رازی و 
ابن ســینا«، چهارمین مقاله ی   کتاب  اســت. نویســنده در 
این مقالــه تبیین می کند که برداشــت عرفان و فلســفه از 
نفس کاماًل متفاوت اســت. نجم الدیــن رازی به عنوان یک 
عارف، بحث نفس را از منظر عرفان به خوانندگان پیشکش 
می کنــد، در حالی که ابن ســینا از منظر عقلی و فلســفی 
به این مهــم می پردازد. بحث رازی چون بر اســاس روایات 
نقلی ای اســت کــه از نگاه موضــوع و محتــوا باهم تفاوت 

دارند، بنابر این آرایش در بسا موارد دچار تناقض می شود.
نویســنده در مقالــه ی »بررســی و پشــینه  و جایــگاِه 
زبان پارســی در افغانســتان«،   به خاســتگاه زبان پارســی 
دری پرداختــه و آن را خراســان قدیــم و افغانســتان امروز 
می داند. روی کرد زبان شناســانه و تاریخی نویســنده  بحث 
را خواندنی تر می کند. هم چنان نویســنده به موضوع های 
»پشینه، رسمیت و رواج زبان پارسی در افغانستان« و »زبان 
پارسی در آغاز شکل گیری جغرافیای سیاسی افغانستان« 
و »آغــاز سیاســت فرهنگــی در قبــال زبــان پارســی در 
افغانستان« و »آغاز سیاست پارسی ستیزی در افغانستان« 
و »زبان پارســی یک زبان است نه ســه زبان: پارسی، دری 
و تاجیکــی« را به تفصیل به بحث گرفتــه و به وحدت زبان 

پارسی تأکید می کند.
»گزارشــی از جایگاه عاشق، معشــوق، و رقیب در شعر 
معاصر فارســی«، ششــمین بحثی  اســت که نویســنده به 
روی خواننــده می گشــاید  و در این بحث جایگاه عاشــق و 
معشــوق را در شعر ســنتی و معاصر و وجود رقیب را در این 
دو دوره  بررسی  می  کند. یسنا در »گزارشی از خمریه سرایی 
)باده گانی( در شــعر پارســی«  از بشــار مرغزی بــه عنوان 
نخستبن خمریه ســرا تذکر به عمل آورده و بعد از رودکی و 
منوچهری با  نمونه های  شعر  یادآور می شود. در این گزارش 
بحث خمریه ســرایی های خیام هم اندکی باز می شــود، تا 
می رسیم به »ادامه ی تحول خمریه سرایی در شعر معاصر«.
»گزارشــی از نقیضه ســرایی در شعر فارســی« آخرین 
گــزارش کتاب  اســت کــه در آن  پــس از تعریــف و کارکرد 
نقیضه سرایی، نقیضه سرایی با توجه به آرای پست مدرنیسم 

 .به بررسی گرفته می شود
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پنجره ی باز رفتن

»رفتــن«، نخســتین مجموعــه شــعر علی اکبــر 
علی زاده  )ســپنتا(  اســت. ســپنتا در ســال های 
مهاجــرت پیش از آن که به مدرســه برود، کارگری 
را در کارگاه هــا تجربــه کــرد  و بــه همیــن دلیل، 
شــعرهایش، بیش تر، طعــم نا امیــدی و اعتراض 
دارند.  این شاعر جوان در نهمین جشنواره ی قند 
پارسی   توانســت   مقام اول را در بخش شعر آزاد به 

دست آورد. 
»رفتــن«، مجموعه ا  ی کم حجم اســت که ۳۱ 
قطعه از شــعرهای آزاد علــی زاده را در خود جای 
داده اســت ؛ شــعرهایی صمیمی که در رفتارهای 
اجتماعــی و ارتباط با دوســتان شــاعر نیــز تبلور 
یافته اســت. ســپنتا، جــدای از شــاعری، مدتی 
است که دل بسته ی هنر موسیقی شده است؛ هم 
می نــوازد و هم می خواند و چنــد آهنگی هم ثبت 
کرده است. به یقین، از این شاعر عاشق موسیقی 
و آواز، در آینــده، بیش تــر خواهیم شــنید. شــعر 
کوتاهــی از ایــن مجموعه را بخوانیــد: »پنجره ها 
را بــاز می کند/ چروک هایش را بــه پرده می دهد/ 
اشــک هایش را به گلدان/ و برای هر عابری دست 

.»تکان می دهد

][ معرفی کوتاه

رفتن )مجموعه شعر(
سروده ی علی اکبر )سپنتا( علی زاده
تهران: فصل پنجم، 1398
 300 نسخه
رقعی، ۵۴ صفحه،  1۲000 تومان



ناله های بی رنگ کوه دامنی از تقدیمی  کتاب پیداست: »به 
همســرم که شــعر و شــاعر را بد می بیند ... و به بچه هایم که 
فارسی و شعرهای پدر را نمی توانند بخوانند.« اندوه آتشناك 
جان بی رنگ از همین ابتدا در کتاب پیداســت. شــعرهای 
تقدیمی دیگری نیز در  کتاب هســتند که همه، شــرح فراق 
شهر مألوف او، کابل  یا فریاد زخم ویرانی بودای بامیان است 
که به دست طالبان منفجر شدند. برای لطیف ناظمی، شاعر 
و منتقد ادبی هم روزگارش هم شعری دارد که در بخش هایی 

از شعر، شرح حال تلخ روزگارش به وضوح نمایان است:
...آیات نگاه تو تحریر چه سان سازم

من را که غلط باشد امال هم و انشا هم
از خویش گریزانم، از مردم دنیا نیز

در جمع، پریشانم، در خلوِت تنها هم 
محمد عاقل بی رنگ کوه دامنی با ذهنی خاّلق و زبانی 
پختــه، جایگاهــی ویژه در تاریخ ادبیات شــعر فارســی در 
افغانستان دارد و شــاعری شناخته شده  در خارج از کشور 
و  در حوزه ی زبان فارســی مانند ایران و تاجیکســتان بود. 
این کتاب نیز آخرین کتاب اوســت که در واپسین سال های 
زندگی در لندن زیر نظر خودش چاپ شــده اســت. تقریبًا 
تمــام کتاب های بی رنگ به ویژه این کتابش، مشــکل فنی 
حروف نــگاری، صفحه بندی، ویرایشــی و نگارشــی دارند 
و طرح جلد مشــخص و طراحی شــده ندارنــد. روی جلد، 

عکسی از او و پشت جلد نیز شعری از وی با دست خطی نه 
چندان زیبا از کسی به نام محمدنادر یعقوبی آمده است که 
شــیوه ی نگارش خط نستعلیق در آن اصاًل مراعات نشده و 

پر از اشتباه است. 
مشــکل دیگر کتاب، نداشــتن ویراســتار و نبود عالیم 
ســجاوندی در شــعر اســت. معمواًل شــعر را کم تــر و تنها 
در صورت ضــرورت، با عالیم ســجاوندی نشــر می کنند، 
امــا کتاب چون ویراســتار نداشــته اســت، از همان عالیم 
ســجاوندی هم به صورت سلیقه ای اســتفاده شده است. 
مثاًل در صفحه ی ٦٩ و شــعری با عنــوان »کتاب آفرینش« 
در آخرین مصرع و ختم شــعر، نقطه گذاشــته شده است. 
صفحــه آرای کتاب نیز ســلیقه ِ ی چندانی نداشــته یا خرج 
نکرده اســت؛ زیرا اگر توازن میان بلندی و کوتاهی شعرها 
در نظر گرفته می شد، خوب بود. از طرف دیگر، در بخشی 
از کتاب، ابیات زیر هم آمده است و در بخشی دیگر، ابیات، 
رو در رو. هم چنین بهتر بود شــعرهای »کابل نامه« و شعری 
که در ســوگ بودا سروده شــده و مانند این ها که هر کدام 
نزدیك به ســی بیت دارند، در اول کتــاب می آمدند و میان 

شعرهای بلند و کوتاه تعادلی برقرار می شد. 
از این کاســتی های شــکلی که بگذریم، شعرها از نظر 
زبانی، یك دســتند و از نظر محتوا، نشــانه آرمان گرایی یك 
شاعر دردمند و میهن دوست. شــعرهایی با نام استمداد از 

ناله های کوه دامنی

عبدالله اکبری

من ناله می نویسم )مجموعه شعر(
سروده ی محمدعاقل  بی رنگ 
کوه دامنی
 لندن: بی نا،   فبروری ۲003
شمارگان:   1000 نسخه
 چاپ:  شرکت بوک پرس لندن
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روح ســنایی، کابل نامه، کوکناری سرود، ای قامت بلند تو، 
تاریخ را نماد و نظیر آن، از پربارترین شــعرها در میان دیگر 

شعرهای پرسوز و گداز این کتاب است. 
عاشقانه های بی رنگ نیز در این کتاب، خاکستری است 
و آلوده با درد اجتماعی و به ویژه آن که از نظر زمانی، هم زمان 
است با استبداد دینی طالبان. از این رو، بیش ترین شعرهای 
این مجموعه در روزگار تســلط طالبان بر افغانســتان سروده 
شده اســت. در شــعر عاشــقانه ی »ارغنون جان«، گریه ها 
و فریادهای او و مرغ شــبانه اش، شــرح فــراق تلخ ترین ایام 
زندگی بی رنگ اســت که مدام در پی یار و دیارش گریسته و 
زار زده است. چند بیتش را مرور می کنیم تا با جان خسته  ی 

بی رنگ در این کتاب، بیش تر آشنا شویم:
خواهد دل ملولم بر یاد یار، گریه

بر یاد یار، گریه؛ دور از دیار، گریه
 مرغ شبانه و من داریم هر دو شب ها

او، بی شمار، ناله؛ من، بی شمار، گریه
بر یاد رفته یاری مانند سوگواری

با باد، ناله دارم؛ با آبشار، گریه
 از ارغنون جانم، آهنگ گریه خیزد

وقتی که می کند سر، ابر بهار، گریه
 شاعر شوریده حال و پر سودای ما که غم فراق یار و دیار 
را جز با کوه و شــب و مرغ شــبانه اش نگفته است، در آخر 
این شــعر، از خداوندگارش دادخواهی و سؤال می کند و با 

همین  بیت، این شعر را آخر کرده است:
یا رب، کدام دارد تأثیر بر دل تو؛

زاری کنم به پیشت یا زار زار، گریه؟
در میــان تقریبــًا تمام شــعرهای بی رنگ بــه ویژه این 
کتاب، خســتگی مفــرط موج می زند. کســانی کــه با وی 
دم خور ادبــی بوده اند، دقیقًا می توانند منظور شــاعر را از 
البه الی اســتعاره ها و کنایه ها در شــعرها حدس بزنند. من 
و چند دوســت که در آخرین روزهای زندگی ایشــان، وی را 
از نزدیك می دیدیم، می شــنیدیم که غیر مستقیم می گفت 
خستگی تا به آن جا رسیده است که باید ترك جان و جهان 
کنــد. این خســتگی و شــکوه های تلــخ از روزگار و خدای 

روزگارش در برگ برگ این کتاب نمایان است. 
از زادگاه،  حــس میهن دوســتی و دوری و مهجــوری 
زخمی دیگر بر دل بی رنگ اســت که در شعرها به تکرار یاد 
شــده اســت و نالیدن از فراق دو کلمه ی هــم زاد و هم آوای 
»یــار و دیار« به تواتر در شــعرها آمده اســت. همین دردها 
و حســرت های یار و دیــار بر بی رنگ کوه دامنــی غلبه کرد 
و بهارآفرین شــعر فارســی در لندن، در پاییــز روزگار، برای 

همیشه چشم از جهان فرو بست. 
شــعرهای ایــن کتاب بین ســال های ١٩٩٦ تــا ٢٠٠٣ 

ســروده شده و کتاب شامل ١٠٩ شــعر موزون در قالب های 
غــزل، مثنوی کوتاه و بلند اســت. فشــرده ی زندگی نامه ِ ی 
شاعر در اول کتاب آمده و او در مقدمه، از آقای فرید مل برای 
پرداخت هزینه ی چاپ و ستار لقایی، مدیر چاپ خانه تشکر 
کرده است. وی یادآور شده که تمام کتاب های پیشین او نیز 

به هّمت دیگر دوستان اقبال چاپ یافته است.
شــعری با عنــوان »ایــن دیو، ایــن خدیــو« را از میان 

شعرهای این کتاب با هم می خوانیم:
 بی خانمان و خسته و خونین پرم، خدا

بارد تگرگ و صاعقه در کشورم، خدا
 این دیو، این خدیو، دیگر سایه ی تو نیست

بردار دست سایه ی خود از سرم، خدا
 از دشمنان چه شکوه کنم، دوست را ببین

بر سینه، جای گل بزند خنجرم، خدا
 نی برگ و نی شکوفه و نی سایه و ثمر

آن تك درخت نوحه گِر بی برم، خدا
 این آسمان به کینه ی من بسته دل، ببر

سوی سپهر دیگر خود، اخترم، خدا
 سوگند دوستان تو باور نمی کنم

حرف دروغ دشمن تو باورم، خدا
 از جانب ستاره و از سوی آسمان

 آید به دیده، تیر و به سر، اخگرم، خدا

حس میهن دوستی و دوری 
و مهجوری از زادگاه، زخمی 
دیگر بر دل بی رنگ است که 
در شعرها به تکرار یاد شده 
است و نالیدن از فراق دو 
کلمه ی هم زاد و هم آوای »یار 
و دیار« به تواتر در شعرها 
آمده است. همین دردها و 
حسرت های یار و دیار بر 
بی رنگ کوه دامنی غلبه کرد 
و بهارآفرین شعر فارسی در 
لندن، در پاییز روزگار، برای 
همیشه چشم از جهان فرو 
بست. 
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ســید ضیا قاســمی، شــاعر نام دار زبان فارسی با »زمســتان« وارد جریان 
رمان نویســی افغانستان شــده اســت؛ جریانی که آهسته آهسته، هویت 
خودش را پیدا می کند و صدایی می شود برای فریاد جمعی. قاسمی در این 
رمان خوش ساخت که انتشارات تاک آن را در کابل در ۱۶۳ صفحه منتشر 
کرده اســت، به مهاجرت، دالیل آن و چالش هایی می پردازد که یک مهاجر 
با آن رو به رو می شود. »زمستان« از الگوی رمان های پناهندگی/ مهاجرت 
پیروی می کند و شخصیت اصلی آن، همان خط سنتی این ژانر را می پیماید 

که حول محور نقل مکان از مکانی نامطلوب به مکانی بهتر است.
 پروانه ها و کابوس ها

رمان طرحی ســاده دارد. نســیم کــه در کمپــی در اتریش زندگی 
می کنــد، از بی خوابــی رنج می برد. شــب ها خواب به چشــمانش راه 
نمی برد و  بیدار می ماند. اگر خوابی هم ســراغش می آید، پر از کابوس 
اســت. یوهان، مشــاور اجتماعی و روان درمانی که در روزهای خاصی 
بــرای کمک بــه مهاجریــن در کمپ حضور دارد، به نســیم پیشــنهاد 
می کنــد خاطراتش را بنویســد تــا از این طریق درمان شــود. رمان در 
حقیقت، یادداشت های نسیم اســت از لحظه ای که در کابل با مشکل 
رو به رو می شــود تا زمانی که برایش در اداره ی مهاجرت در اتریش وقت 
مصاحبه داده می شود. با این حال، رویدادهای دیگر به صورت برگشت 
به گذشــته در طول داســتان وارد می شــوند و به این ترتیب، ما با راوی 

داستان و اتفاقاتی که او را به مهاجرت کشانده است، آشنا می شویم.
آن چــه رمــان را از روال خطی نجات می دهد، شــیوه ی روایت رمان 
است. قاســمی، رمانش را با استفاده از رفت و برگشت های ذهنی که به 
صورت مستقیم و فلش بک ُرخ می دهد، در چهار مرحله روایت می کند. 
در حقیقــت، این چهــار مرحلــه، از چرخه ی زندگی پروانه گرفته شــده 
اســت: در مرحله ی اول، شخصیت اصلی داستان دوره ی کودکی اش را 
در روســتا حکایت می کند. دوره ی آشنایی با زندگی و دیدن اولین مرگ. 

در ایــن مرحلــه، وضعیت اجتماعی و سیاســی 
دوره ی جنــگ نمایانــده می شــود. در مرحله ی 
دوم، شــخصیت رمان در تالش پیدا کردن شغل 
اســت. صاحب شغل  می شــود، اما نمی تواند با 
فساد ساختاری  که در جامعه ریشه دوانده است، 
سازگار شــود. در این دوره، راوی با تصمیمی که 
می گیــرد، مجبــور می شــود جانــش را در خطر 
بیا نــدازد. حاال نوبت آن اســت کــه مانند کرم به 
پیله اش فرو برود و مخفی شــود. مرحله ی سوم، 
دوره ی پنهان شــدن و مهاجرت اســت؛ دوره ی 
شــفیره. راوی در این دوره، مشــکالت زیادی را 
می بیند تا به مقصد می رســد. در حقیقت، رمان 
روایت، همین بخش است. روایت سفر/ مهاجرت 
و تالش برای زنده ماندن. مرحله ی آخری، تبدیل 
شدن به پروانه اســت. در این مرحله، شخصیت 
داستان به مقصد رســیده است؛ مکان بهتر، اما 
پاســخ نهایی را نمی داند. پاســخی که نویسنده 
در سراســر رمان تالش کرده است برای آن پاسخ 

بیابد: »پروانه ها کجا زندگی می کنند؟«  
 پروانه، نمادی برای مهاجرت

پروانه، دختر شش ساله ی راوی است. همو 
اســت که از پدر می پرســد: »پدر جان! پروانه ها 

خانه شان را در کجا جور می کنند؟« 
نویسنده در سراســر رمان با واژه ی »پروانه« 
بازی می کند تا از آن نمادی برای مهاجر بسازد. 
در رمان می خوانیم که راوی معلومات زیادی در 
مــورد پروانه ها پیدا می کند، ولی در باره ی جای 

زندگی شان هیچ اطالعاتی به دست نمی آورد! 
به گمان من، قاسمی، مهاجرت را مرحله ای 
از دیگردیســی می بیند که بعد از ســفر طوالنی 
و درونــی رخ می دهد و مهاجــر چنان دیگرگونه 
می شــود کــه با اصــل آن دیگــر قابل مقایســه 
نیســت، درســت مانند کرم که بــه پروانه تبدیل 
می شــود. شــاید کم تر کســی مهاجر و پروانه را 
با هم مقایســه کنــد، اما این بهتریــن تعریف از 
مهاجر است که در رمانی با آن رو به رو می شویم. 
بــا ایــن همــه، دلهــره ی غربــت و آن اندوه  
بی پایانــی که ناصر خســرو آن را »کــژدم غربت« 
می خواند، در »زمستان« کم تر قابل لمس است. 
راوی نــه  تنها از بودن و ماندن در غربت نمی نالد، 
بلکه منتظر است با پذیرفته شدن، زمستانش به 

بهار برسد، مثل پروانه بال بکشد و به پرواز بیاید.
نثر رمان »زمســتان«، ساده و توصیفی است 
و به خوبی، دلهره هــای یک مهاجر را هنگام فرار 
بازتاب می دهد. بدون شــک، »زمستان«، اتفاق 
خوبی در رمان نویسی افغانستان است و قدمی رو 
 .به جلو. به نویسنده اش مبارک باد باید گفت

پروانه ها هم مهاجرت می کنند
خوانش رمان »زمستان« اثر سید ضیا قاسمی

عزیزالله نهفته

زمستان )رمان(
نوشته ی سید ضیا قاسمی
ویراستار: محمدحسین محمدی
نقاشی جلد از: دنا روح بخش
کابل: انتشارات تاک
چاپ اول: پاییز 1398
رقعی، 1۶۶ صفحه
قیمت: 180
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درس  هــای  از  یکــی  خصوصــی«،  بین الملــل  »حقــوق 
تخصصی در دوره کارشناســی و کارشناســی ارشــد رشته 
حقوق برای دانش جویان شــاخه حقوق خصوصی و حقوق 
بین الملل اســت. دانشــجویان در این درس با این موضوع 
آشنا می شــوند که چه گونه آنان را »افغانستانی« می نامند 
و دیگــران را »خارجــی«. هم چنیــن آگاه می شــوند که آیا 
رییس جمهوری کشورشان می تواند افغانستانی دوتابعیتی 
باشــد؟ اگر رییــس جمهــوری کشــور نباید افغانســتانی 
دوتابعیتی باشــد، پس چرا شــماری از وزیران یا نمایندگان 
مجلس شورای ملی )در مجلس نمایندگان و مجلس سنا(، 
دو تابعیتی هســتند؟ اصال »دوتابعیتــی« یعنی چه؟ البته 
مباحث پیچیده تری نیــز دارد این درس که با عنوان »حل 

تعارض قوانین« مشهور است.
به هر حال، کتاب »حقوق بین الملل خصوصی« که نقل 
محفل ماســت، با همکاری فنی دو نهاد علمی افغانستانی 
و ایرانی منتشــر شده اســت تا خالی گاهی را برطرف کند 
که استادان علوم انسانی به ویژه رشته حقوق هنگام درس 
دادن منابــع علمی فارســی ایرانــی در افغانســتان دارند. 
مشکل آن جاست که نویسندگان کتاب های حقوقی ایران 
به جز بخش کلیات که برای همگان قابل اســتفاده است، 
هنگام ورود به جزئیات، به صورت طبیعی بر اســاس منابع 
قانونی تدوین شــده در کشــور خود بحث می کنند. درست 
اســت که هر دو کشــور افغانســتان و ایــران در دایره نظام 

حقوقی رومی ـ جرمنی می گنجند، ولی شــکل و محتوای 
منابع قانونی دو کشور درون یک نظام حقوقی فرق دارد، به 

ویژه اگر پای تفاوت مذهب هم در میان باشد. 
از این رو، اگر اســتادان رشــته حقــوق، کتابی را هم از 
منابع فارســی ایرانی معرفی کننــد، مجبورند هنگام درس 
دادن، بــه فراخور بحــث، با آوردن مثــال و نمونه و مصداق 
افغانســتانی از قانــون و وضعیــت اجتماعی کشــور، این 
کمبود را برطرف کنند. خوش بختانه، در یک دهه گذشــته 
که دانشــگاه های خصوصی متعددی در افغانستان به دنیا 
آمده اند، اســتادانی نیز به نگارش کتاب های آموزشــی بر 
اســاس مباحث حقوقی و منابع قانونی افغانســتان دست 

یازیده اند.
کتاب پیش رو از چهار بخش تشــکیل شــده است. در 
بخــش اول که کلیات نام دارد و دو فصل؛ حقوق بین الملل 
خصوصــی تعریــف شــده و از مزایای آن ســخن بــه میان 
آمده اســت. هم چنین منابع این رشته معرفی شده است. 
به طور کلی، رشــته حقــوق بین الملل خصوصــی بر مدار 
»تابعیــت«، »اقامت گاه« و »بیگانگان« می گردد. از این رو، 
بخش دوم این کتاب که از »تقســیم جغرافیایی اشخاص« 
بحث می کند، به دو فصل تقســیم شــده اســت: تابعیت و 
اقامت گاه. تعریف، شرایط تحقق، ماهیت، اهمیت، انواع، 
اصول و مبانی تابعیت اشخاص حقیقی و حقوقی )ُحکمی( 
در فصــل اول آمده اســت و تعریف، ماهیــت، اصول، آثار و 

دریچه ای گشوده به مباحث پیچیده ی حقوق 
بین الملل خصوصی

صادق دهقان

حقوق بین الملل خصوصی
نوشته ی عبدالواحد افضلی و 
محمداسحاق رحیمی
تهران: سمت / کابل: دانشگاه ابن سینا
چاپ دوم: 139۷؛ چاپ اول 1391

وزیری، ۴3۵ صفحه، 10۵0 نسخه 
قیمت: ۲۵0 افغانی )30 هزار تومان(
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فواید و انواع اقامت گاه، در فصل دوم.
بخش ســوم بــا عنــوان »بیگانگان«، 
ابتدا وضعیــت بیگانــگان را تعریف کرده 
و انواع آنان را برشــمرده اســت. آن گاه از 
ب بر حقوق آنان سخن  مبانی متعدد ُمَتَرتِّ
گفته است. ســپس اصول حقوقی حاکم 
بر این گــروه را بیان و وضعیت اشــخاص 
حقوقی )حکمی( بیگانه را مشخص کرده 

است.
بــا پایــان یافتن ایــن ســه بخش که 
بین الملــل  حقــوق  درس  ســرفصل  در 
خصوصــی )۱( می گنجنــد، وارد بخــش 
چهارم کتاب می شــویم کــه مفصل ترین 
بخــش کتــاب اســت و بــه درس حقوق 
بین الملل خصوصی )۲( مربوط می شود. 
این بخــش )تعــارض قوانیــن( در چهار 
فصــل با مباحــث متعــدد ســامان یافته 
است. فصل اول با نام »کلیات«، مفاهیم، 
اصطالحات و قواعــد پایه تعارض قوانین 
را برمی شــمارد. سپس روش های مطالعه 
و حــل تعــارض قوانیــن را در مبحث دوم 
مــی کاود. آن گاه تاریخچه تعارض قوانین 

را بیان می کند.
قوانین  تعارض  اساســی  موضوعات 
در فصل دوم آمده اســت که عبارتند از: 
توصیــف، احاله و اعتبار حق مکتســبه. 
فصل ســوم نیــز از اجرای قانــون صالح 
خارجــی و موانــع آن ســخن می گوید. 
ســپس در فصل پایانی، تعارض قوانین 
در بخش هایــی مانند: احوال شــخصیه 
)نــکاح، طــالق، رابطه پــدر و مادری و 
ارث،  غایبــان،  و  فرزنــدی، محجــوران 
وصیــت، هبه و وقــف(، امــوال )اموال 
مــادی و غیر مــادی(، اســناد )مدنی و 
تجــاری( و وجایــب )قــراردادی و غیــر 
قــراردادی( به اســتناد قوانیــن داخلی 
بــه  بین الملــل  حقــوق  و  افغانســتان 

بررسی شده است. تفصیل 
منابع فارسی، عربی و انگلیسی پربار 
کتاب نیــز حکایت گر تالش نویســندگان 
افغانســتانی این اثر بــرای بی نیاز کردن 
دانشــجویان از مراجعه به دیگر منابع در 

 .این زمینه است

»صلح تن به تن«، نخستین واژه ی مرکب قابل توجهی است که بر پیشانی 
کتاب جلب توجه می کند و جنگ تن به تن را در ذهن مخاطب خط می زند 
و او را به این فکر وا می دارد که شاعر این مجموعه، آدمی است صلح اندیش 
و مثبت نگر و  دغدغه ی آرامش و توجه به اجتماع را  در شــعرهایش می توان 
خــوب دید.  وقتی کتاب را باز می کنیم، شــاعر در بیش ترین غزل هایش از 
عشــق و امید سروده است و در بســا اشعارش، چهار اطراف خود را دیده و 
متأثر شده و ســروده است. توجه به اجتماعی سرودن را در شعرهای اکرام 
بسیم می توان دید و این جاست که پای مقوله ای به نام نقد اجتماعی وسط 

می آید و این شعرها را از آن منظر می توان دید و تحلیل کرد.
نقد اجتماعی، یکی از معتبر ترین نقد هایی اســت که در زمینه ی انواع 
نقد وجــود دارد. با توجه به تعریف نقد اجتماعی ، بی هیچ شــکی، همان 
 طور که محیط بر ادبیات تأثیر دارد، ادبیات نیز بر محیط اجتماعی تأثیری 
به ســزا می گذارد. جامعه شناســی ادبیات، یکی از شــاخه های تخصصی 
جامعه شناســی است. مسئله  ی ادبیات و بازنمایی جهان اجتماعی در آن، 
یکی از مهم ترین عرصه های مطالعاتی جامعه شناسی است و برای شناخت 
اندیشــه ی اجتماعی می توان از آثار شــاعران و نویســند گان یاری طلبید. 
در نقــد اجتماعــی به روابــط متقابل ادبیات و اجتماع توجه شــده اســت 
و در واقــع، می توان گفت مهم ترین تحلیل و بررســی متــون ، نقد و تحلیل 

اجتماعی است.۱

من سرزمین جبهه های سرد و گرمم 
خوانشی از مجموعه صلح تن به تن

نیلوفر نیک سیر

  صلح تن  به  تن )مجموعه غزل(
 محمد اکرام بسیم
نقاشی روی جلد: محسن حسینی

هرات، نشر جوان با همکاری بنیاد 
مدنی نواندیشان 
چاپ اول، پاییز 139۷
 رقعی، ۲0۴ صفحه
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ســاکنانش فرار کرده اند. نگاه شاعر به بیرون است و آن چه 
را کــه بر او گذشــته، حکایت می کند. از تــرس و واهمه ای 
می گویــد که مردمــان را فرا  گرفته اســت و راهــی جز فرار 
نیســت، هر چند می شــود قلم را لوله تفنگ پنداشــت و با 
آن ایســتاد گی کرد. این نگاه، نوعی شعر مقاومت را به رخ 
می کشــد که شاعر بین جبهه های ســرد و گرم با تفنگ نه، 
که با قلم می جنگد. در طول تاریخ، ادبیات، بهترین ظرفی 
بــوده که از جنگ گفته اســت. تمام جنگ هــای ویرانگر را 
ادبیات در سینه اش پنهان کرده و سروده و نوشته است. در 
واقع، زشــتی و پلشتی جنگ و عواقب آن را هنر خوب بیان 
کرده که می توان تلخی این طعم سیاه را از البه الی کتاب ها 
چشــید. مگر خاک به توبره کشیدن مغول ها را این ادبیات 
نبود که به بیان نشســت! من همیشــه بر این باورم که مواد 
خام برای نوشتن بسیار است و یکی از مفاهیمی که ادبیات 
معاصر باید آن را به نســل های بعدی برســاند، همین آتش 
افروخته ای اســت که هر روز از مــا یکی را می بلعد. جنگ، 
تنهایــی را به ارمغــان می آورد و این تنهایی را شــاعر خوب 

حس کرده است که حتی خدا نیز صدای او را نمی شنود :
گویی خدا تماس مرا قطع می کند

بی پاسخ است وضع تمام تماس ها )ص۳۶(
او در روزگاری نفس می کشــد که تباهی، دســتش را بر 

همه چیز کشیده است :
محصول روزگار تباه است اشتباه

حالم بد است از جهت این جناس ها )ص۳۶(
 در نتیجــه، می توان گفت آن چه بیش تر شــعر های این 
مجموعــه را احتوا کرده، مفهــوم اجتماع و در گیری ذهنی 
شــاعر با این مقوله اســت. شــاعر به این  دلیل که انسانی 
اجتماعی بوده و او را گریزی از اتفاقات پیرامونش نیســت، 
دســت به خلق اشــعاری زده که رنگینی خود را از مســائل 
اجتماعــی می گیرند. همین جاســت که پای تعهد شــاعر 
نســبت به اوضاع و احوال اطرافــش به میان می آید و گاه با 
خوانش اشــعاری عاشقانه از شــاعران، این سؤال در ذهن 
جســت وجو گر مخاطب شــکوفه می زند که چرا شــاعر این 

 همه از اجتماعش غافل است؟

۱. کبرا روشــن فکر و معصومه نعمتی، مبانی نقد اجتماعی 
 .)www.ensani.ir( ، در ادبیات

 شــاعر و نویســنده از همان اجتماعی که در آن زیست 
دارد، ســوژه می گیــرد و از آن متأثر می شــود. در حقیقت، 
مــواد خام نویســند گی در چهــار اطرافش ریخته اســت و 
ذوقــی می خواهد تا از آن هــا خوب بهره بگیــرد. مقوله ی 
هنر برای هنــر و هنر در خدمت اجتمــاع، یکی از مباحث 
جنجال بر انگیزی است که در بسا مکاتب ادبی مطرح شده 
 و از آن جایــی که هدف غایی ادبیات همانا خودش اســت ، 
ایــن مباحث نیــز ره به جایی نبــرده، ولــی جریان آفرینی 
کرده انــد، مانند نحلــه ی مارکسیســم که همه چیــز را در 
خدمــت اجتمــاع می دانســت؛ حتــی ادبیــات را نیز. در 
حقیقــت، هنر بــا زندگی انســان پیوندی مســتقیم دارد و 
ریشه هایش از حوادث و اتفاقات زندگی آدمی آب می خورد. 
امروزه ادبیات از روزمر گی انسان معاصر می گوید و همانا با 
زندگی او بــه پیش می رود. مفاهیمی چــون جنگ ، صلح ، 
عشــق، فقر  و مانند آن، جان بخش هنر ند و هنر، نخستین 
راوی دغدغه های ماســت. اگر از ایــن منظر به مجموعه ی 
»صلح تن به تن« بنگریم، به چنین مفاهیمی برمی خوریم.
 از آن جایی که شــاعر این شــعر ها در دل جنگ زندگی 
می کند و از آن متأثر اســت، شعرش نیز این مفهوم را احتوا 
کــرده و خود آگاه یا ناخــود آگاه به روایــت تباهی هایی که 

جنگ به بار می آورد، پرداخته است:
چندین اسیر و چند کشته ، در جنگ نابرابر و ویران گر

مردی کــه غرق خواب دل انگیزی ا ســت، در ســایه ی 
سپاه ، چه غم دارد؟ )ص ۱۹(

قلم است لول تفنگ من، هدف است دست درنگ من
که به  جز جهالت و تیر گی، نزنم نشــانه ی دیگری )ص 

)۲۲
من، سرزمین جبهه های سرد و گرمم 

هر روز مثل باد بر می خیزم از خود )ص ۲۳(
در آســتان ترک دیار اســت، در حال کوچ نیســت، فرار 

است
از بس که الشــخوار سوار اســت، بر بال مرغ تیری این 

شهر )ص۲۶(
شهر از حضور شهر نشینان تهی شده

می رقصد عنکبوت میان تراس ها )ص ۳5(
 شــاعر در شــهری زند گی می کند که آن را الشخوار ها 
فتــح کرده اند. شــهری بعد از جنــگ را قصــه می کند که 
عنبکوت هــا در میــان تراس هایش می رقصند. شــهری که 
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می گوینــد تاریخ را حاکمان می نویســند! بنابراین درســتِی 
کامل تاریخ همیشــه زیر ســؤال برده شده اســت. اما وقتی 
تاریخ بشــود پژوهش، بی گمان روشــن تر می توان از دل آن 
حقیقت را یافت؛ در این بین پژوهش های شــفاهی به سبب 
کســب اطالعات بدون واســطه از میان گــود رخداد، ارزش 
دوچندانــی پیــدا می کنند مخصوصــًا آنکه به خاطــر زاویه 
دیدهای مختلف راویان در مجموع ابعاد بیشــتری از مقوله 
تاریک تاریخ را روشن می کنند. از این دست است آثار »بنیاد 

تاریخ شفاهی افغانستان«.
هرچند تاریخ شــفاهی مقوله ای تــازه در تاریخ معاصر 
است و کمی ناآشنا به نظر می رسد،  اما خوشبختانه »بنیاد 
تاریخ شفاهی افغانستان« توجه به این مفهوم و استفاده از 
آن در تاریخ نگاری را افزایــش داده و کتاب های زیادی هم 
در این زمینه به چاپ رسانده است تا مستندسازی دقیق تر 
از واقعیــت را ارائه دهد بــرای ورود به تاریخی که آن را فقط 

حاکمان ننویسند و آینده گان بر آن اعتبار بیشتری کنند.
در »آیینه ی جنگ«، دومین اثر از مجموعه ی آثار شهید 
ابوذر غزنوی اســت که بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان پس 
از نشــر کتاب »نامه ها و ســندها«  منتشــر کرده است. این 
کتــاب همان  طور که از نامش پیداســت، روایت درگیری ها 
و صحنه هایی از جنگ هایی است که بیش تر، شخص  ابوذر 
غزنوی در آن ها به  طور مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته 
است. از متن کتاب پیداست که شهید ابوذر که در کتاب با 

نام مســتعار »رود آتش« از او نام برده می شود، لحظه نویس 
شــب و روزهای خود بوده. هم چنین بایــد گفت چون این 
کتاب در وضعیت جنگی نوشته شده، بدیهی است در آن با 

زبان نیش و کنایه روبه رو خواهیم بود .
در ایــن کتاب، خواننده با مجموعه ای از یادداشــت ها ، 
خاطره هــا ، تحلیل ها و طرح هایی از شــهید ابوذر غزنوی به 
عنوان یکی از چهره هــای ماندگار مقاومت و عدالت خواهی 
مردم افغانســتان روبه رو خواهد شــد. بنا بر این، قرار نیست 
خواننــده با تأملی بر جنگ یا مباحــث علمی و نظری حول 
محور جنگ روبه رو شود. هم چنین باید اضافه کرد خواننده 
در میانه ی کتاب به درســتی به این درک می رســد که اندوه 
نگارنــده، بیش از آن که ناشــی از مرگ و خونی باشــد که به 
عنــوان عینی ترین واقعیت در بســتر زندگی جاری اســت، 
برگرفته از کین و نفرتی اســت که آدمی را دشمن آدمی کرده 
اســت . شــکاف های اجتماعی ، جدال بر ســر شــکل دهی 
مناسب ســاختار قدرت ، نبود فرهنگ  گفت و گو ، ناتوانی در 
درک متقابل، نبود تفاهم سیاسی و نبود اصول و ارزش های 
فراگیــر، همــه و همه از مواردی اســت که در ایــن کتاب به 
روشــنی بازتاب یافته ا ند. واقعیتی که گریز ناپذیر می نماید، 
این است که جنگ گروهی، بخشی از واقعیت تاریخی کشور 
ماست و تنها آن چه ما را از افتادن در ورطه ی تداوم و استمرار 
آن در تاریخ می رهاند، درک منطق این جنگ هاست. در این 
صورت، این واقعیــت تاریخی می تواند به درس عبرتی برای 

حکایت جنگ و رؤیای صلح

محمدعارف احمدی

در آیینه جنگ
شهید ابوذر غزنوی
به کوشش عبداهلل اکبری
ویرایش:  شکور نظری
کابل: نشر تاریخ شفاهی افغانستان
چاپ اول: تابستان 1398، 1000 نسخه
رقعی با جلد سخت، ۵3۶ صفحه
قیمت: ۴۵0 افغانی
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امروز و فردای ما بدل شود. یادداشت های  
»در آیینه ی جنگ« در این جایگاه، کمکی 
اثر گذار برای درک منطق جنگ اســت و به 
سهم خود می تواند راه عبرت از گذشته را 
برای همگان باز کند و مسیر خشونت های 

آینده را ببندد .
بی تردید، ارزش تاریخی این مجموعه 
برای نســلی کــه می خواهــد از دوره های 
مبارزات آزادی خواهانه ی مردم افغانستان 
در خالل سال های جهاد، معلومات موثق 
و عینی به دســت آورد، بســیار باالست . با 
ایــن حال، همــان  طور که پیش تر اشــاره 
شــد، زبان نویســنده، ســّیال و ســرکش 
اســت و خبری از آداب و ترتیب محققانه و 
بی طرفی خنثی مآب به چشــم نمی خورد 
که این مســئله را به نوعی می توان ناشــی 
از  وضعیتی دانســت که یادداشت ها در آن 
نگارنده،  یادداشــت های  شده  اند.  نوشته 
بیش تر در قالب واقعیت های خشن شکل 
گرفته و بنا بر این، به نحوی این واقعیت ها 
در کالم و بیان او رسوخ داشته است.  البته 
باید توجه داشت که گاهی تنها با صراحت 
و شهامت در لهجه و کالم است که می توان 
َدین خود را در برابر حقیقت ادا کرد . از این 
رو، ممکن اســت خوانندگانی کــه امروزه 
بیش از حــد، مبادی آداب شــده اند، این 
نوشــته ها را بی بهره از نصــاب علمی الزم 
ارزیابــی کنند. بــا این حــال، خواننده ی 
عالقه مند به تاریــخ معاصر و درک تحوالت 
سیاســی اجتماعی نیم قرن اخیر ما، اعم 
از موافق و مخالــف، درس ها و عبرت های 
بســیاری در این مجموعــه خواهد یافت. 
پس بســته به این که از کدام چشم انداز به 
این مجموعه بنگریم، اهمیت آن در نظر ما 

آشکار خواهد شد .
اگر قرار باشد »در آیینه ی جنگ« را در 
یک جمله خالصه کنیم، می توان گفت: در 
آیینه ی جنگ، حکایت جنگ و رؤیای صلح 
است .  به عنوان کالم آخر در معرفی کتاب 
ابوذر غزنوی به یک جمله از هگل  بســنده 
می کنم. هــگل  می گوید : »چیــزی که ما 
از تاریــخ می آموزیم ، این اســت که مردم و 
 .»توده ها هرگز از تاریخ نمی آموزند
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X ۳ ادامه از صفحه
حــذف کنیم، از قصه یا بازی چیــزی نمی ماند؛ این تکرار هم چنان می تواند 

ادامه یابد و به جایی نرسد یا متوقف شود و باز هم به جایی برنخورد. 
ره نورد در پایان داســتان نیز این افســانه، »افسانه ی سرمنگسک« را که 
بیش تر یک بازی زبانی کودکانه اســت، توضیح می دهد. توضیحی که تقریبًا 
به اندازه ی یک سوم متن اصلی است. ره نورد در این قصه نیز به نظرم مقهور 
همان کشــفش شده  و به داستان کوتاه نرسیده است و فقط همان افسانه ی 

»سرمنگسک« را با عنصر  تکرار شونده   ی متفاوتی نقل کرده است و بس. 
ره نورد در آخرین داســتان کتابش که به نظرم بهتر است قصه بخوانمش،  
با نام »قماری در شب سیاه چشم های او« باز هم رویکردی متفاوت به نوشتن 
داستان دارد که به گونه  ای در همان رویکرد پیشینش ریشه دارد؛ یعنی بازگشت 
به افســانه ها و قصه   های مردمی. به نظرم این بازگشــت  به رویکرد نویسنده به 
آغاز نویسندگی اش نیز برمی گردد؛ چرا که نخستین نوشته های داستانی اش 
با نام های »کاکه طاهر« )ژوندون/ ۱۳۳۲، ش ۲5( و »کاکه تیغون« )ژوندون / 
۱۳۳۴، ش 7( نیز به سرگذشــت کاکه های کابلی می پرداخت. اگر چه من به 
اصل این دو نوشــته دست نیافته ام، اما از نامشان هویدا ست که به سرگذشت 
کاکه ها می پردازند. هم چنان که در قصه ی »قماری در شــب سیاه چشم های 
او« بــه قصه ی کاکه نقره می پردازد و خواننده را  به کابل یک قرن پیش می برد 
و سرگذشــت کاکه  نقــره ی قمارباز را باز می گوید که چه طور در شــب ســیاه 
چشم های او می بازد و آن هم چه باختنی. این قصه را نیز به نظرم نمی توان با 
عنوان یک داستان کوتاه پذیرفت، با وجود این که خواننده را با خود می کشاند 
و ســرگرم می کند؛ به ویژه خواننده  ای را که به دنبال قصه های شــرقی و بومی 

است و از آن فضاها خوشش می  آید.
 جالــب این کــه زبان و نثــر ره نورد با فضــای این قصه بســیار هم خوانی 
دارد و در این قصه خوش نشســته اســت. زبانی که خواننده را به فضاهایی 
قدیمی تر می برد؛ فضا  و جهانی که در آن همه ی آدم ها از زرگر قمارباز گرفته 
تا افســر رساله ی شاهی و کنیز بانوی ارگ شــاهی و بانوی ارگ شاهی، همه 
و همــه به یــک زبان و لحن گپ می زننــد؛ زبانی که اگر بخواهیم فارســی را 
بیاموزیــم، می توانیم از آن بیاموزیم و خوب هم می آموزیم، اما به نظرم، زبان  
داستانی نیست. اگر چه این زبان در همه ی آثار ره نورد زریاب تکرار می شود 
و زبانی ساده، اما تخت و بدون حس است که فقط  لحنی یگانه در آن   شنیده 
می شــود. لحنــی که اگر ره نــورد را از نزدیــک ببینید و بــا او صحبت کنید،  
خواهید شــنید. این زبان در تمام مقاله ها و  نوشته  های غیر داستانی ره نورد 
نیز   دیده می شود.  این جاست که این پرسش مطرح می شود که زبان داستان 
چگونه زبانی اســت؟ آیا زبان داســتان، همان زبانی اســت که در مقاله ها و 
نوشــته های غیر داستانی می تواند باشــد یا نی، زبان داستانی ویژگی هایی 

دارد که نمی تواند ویژگی  زبان  متنی غیر داستانی  باشد.
زبان، اولین و یکی از مهم ترین عناصر داســتانی است که مخاطب با آن 
روبه رو می شــود و خواننده وقتی در همه ی داستان های یک نویسنده با یک 
زبان روبه رو می  شــود کــه فقط  کارکردی  ابزاری دارد و نی هنری، بخشــی از 
داســتان را از دست خواهد داد؛ بخشی که در زبان اتفاق می افتد. و به نظرم 
در زبان داســتان های ره نورد زریاب چنین اتفاقی افتاده اســت که بخشی از 

  .لذت را از خواننده می گیرد



عنوان کتاب از یک شعر با همین نام گرفته شده است.) شاید 
شــهرت جان دان، شــاعر قرن هفدهم عیسوی از سرزمین 
بریتانیا به خاطر همین شــعر باشــد(. این اولیــن اثر از این 
نویسنده جوان و آینده دار است که انتشارات معتبر َهِشت آن 
را به زبان انگلیســی در قالب کتابی ۳۲۴ صفحه ای در سال 
۲۰۱۶ در ســیدنِی استرالیا منتشــر کرده است. این کتاب 
هنوز به فارســی ترجمه نشــده اســت، هرچند می توانست 
منبع خوبی از اطالعات برای خوانندگان افغانستانی باشد؛ 
چون قســمت بزرگی از کتاب درباره پناه جویان افغانستانی 

است که به استرالیا مهاجرت می کنند. 
روایــت این ناداســتان بــا زبانــی روان و بی پیرایــه بازگو 
می شود که خواندن این کتاب را جذاب تر و تصاویر آن را قابل 
 Non ،دســترس تر می کند. نویسنده به معنای واقعی کلمه
Fiction، روایتی نو از یک جهان واقعی به خواننده می دهد. 
بیش تر ماجرای کتاب در دو اردوگاه مراقبتی پناه جویان 
غیر قانونی در اســترالیا اتفاق می افتد و بازگوکننده دردها، 
رنج ها و در عین زمان، شــادی ها، خنده ها و اتفاق های گاه 
خوشــی است که آن ها در آن بازداشــتگاه تجربه می کنند. 
البتــه گوشــه ها و زوایایــی از زندگــی جــاری در آن کمپ 
از چشــم کنج کاو نویســنده پنهــان نمی ماند کــه خود آن 

انسان های گرفتار شاید هرگز به آن ها توجه نمی کنند.
نویســنده هــر از گاه تالش می کند تا به احساســات و 
عواطف شــخصیت های کتاب خود نقبی بزند، اما از آن جا 

که بــه حرمت احواالت شــخصی آن ها احتــرام می گزارد، 
خیلی پیش نمی رود. و به خاطر دلیلی مشــابه، تمام نام ها 

در این کتاب تغییر یافته است.
عموما در آغــاز یا پایان هر فصل از کتاب، شــاهد بروز 
بعضــی احساســات خــود نویســنده نیــز هســتیم، اما به 
خاطــر تعهد به اصــل موضوع کتاب که همــان پناه جویان 
باشــد، خیلی از خودش هــم نمی گویــد. َادل، یک بانوی 
جوان آموزگار اســت کــه بیش تر از دو ســال در دو اردوگاه 
کریســمس آیلند و اردوگاه ِکرتین به شــاگردان خود حرف 
زدن می آموزد. شــاگردانی که به مراتب، مسن تر از خودش 
هســتند و تعداد زیادی از آنان بــرای اولین بار در کالس او 
قلم به دســت می گیرند تا حروف زبانی غیر از زبان مادری 

خود را تحریر کنند.
»در مدت چند ماهی که گذشــت، مــن به این مردها یاد 
دادم کــه چه طور تیکت قطار بخرند یا زمانی که در جایی گم 
می شــوند چه گونــه از دیگران آدرس بپرســند... اما گاهی، 
وقتــی تبســم کوچولو )دختر یکــی از مهاجــران( در کالس 
من نشســته، بعضی از این مردان را مــی بینم که به او خیره 
شده اند. خیره شدنی متفاوت، تو گویی از داخل یک پنجره 
به جایی دور نگاه می کنند. این حالت، قلبم را به درد می آورد. 
نمی توانم مطمئن باشم که آن ها در تبسم چه می بینند. شاید 
دختری که دیگر فقط در خاطرات زنده است یا دختری زنده 
و هم سن تبسم که در جایی دور در انتظار پدر نشسته است. 
شــاید دخترکی کوچک در راه رســیدن به این جا برای دیدار 

پدر...«. )ترجمه آخرین بند کتاب با کمی تغییرات(
نکته مهم در این کتاب، خواندن درباره فرهنگ افغانی از 
زبان یک خارجی است؛ چون بیش تر پناه جویان در اردوگاه 
ِکرتین را مهاجران افغانستانی تشکیل می دهند. همین باعث 
شده است نویسنده تا حدودی با فرهنگ افغانستانی ها آشنا 
شود و در این باره بیش تر بنویسد. او تالش می کند تا نام ها را 
با اسامی رایج در افغانستان جای گزین کند. نکته مهم دیگر 
این اســت که در فحوای کتاب، شاهد عالقه و احترام عمیق 
به فرهنگ و سنت های افغانستان هستیم که به خودی خود، 
می تواند بر دیدگاه ملت میزبان در ترسیم چشم اندازی بهتر 

و واقعی اثر بگذارد.
جاذبه ی این کتاب برایم دو چندان بود؛ چون داســتان 
این کتاب زمانی رخ می دهد که خودم هم در آن اردوگاه ها 
می زیستم و شاهد واقعیت نویسی این کتاب هستم. از این 
رو، معتقــدم خواندن این کتاب برای همه جالب، آموزنده و 

نوستالوژیک است.
این کتاب را می توان به راحتی از آی بوک تهیه کرد. ناگفته 
نماند که نویسنده پیش و پس از چاپ این کتاب، چندین مقاله 
 .و نقد ادبی در مجالت معتبر استرالیا چاپ کرده است

فرهنگ افغانی از زبان 
یک استرالیایی

مهدی حبیبی

 No Man Is An Island 
هیچ مردی یک جزیره نیست 
)ناداستان(
نوشته ی  اَدل دومونت
سیدنی: َهِشت
چاپ اول: ۲01۶
3۲۴ صفحه
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عالقه مندان می توانند نسخه ی چاپی کتاب نامه را از این انتشاراتی ها به صورت رایگان دریافت کنند:

 :کابل
 انتشارات امیری:   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف و جوی شیر.  
  .B 1 انتشارات بنیاد اندیشه: پل  سرخ مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین،  شماره ی  60ـ 
انتشارات دانشگاه:  پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف.  
یاب:  خیرخانه، چهارراه  قلعه ی نجارها، پالزای احمدیار، طبقه ی دوم،  شماره ی 25.     انتشارات زر
 انتشارات سرور سعادت: کابل، چهارراه  دهن باغ )شهرآرا(.  
انتشارات سعید:  ابتدای جاده ی آسمایی، آسمایی پالزا، طبقه ی دوم.  
 انتشارات صبح امید:   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل پایین.  
انتشارات مقصودی و تاک:   پل سرخ،  مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف، شماره ی 11.  
  انتشارات نسل نو:  پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف.  
یخ شفاهی افغانستان: پل سرخ، کارته سه، مرکز تجارتی رضایی )رضایی سنتر( طبقه ی دوم، شماره ی 125 و 126.   نشر بنیاد تار
نشر نگار:  پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین.  
 نشر واژه:   پل سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی  پایین.  
نمایشگاه و کتابفروشی عرفان:  چوک دهبوری، چهارراه شهید دهبوری.   
یانا:  شهرنو، چهاراه  حاجی یعقوب، روبه روی شرکت مخابرات  اتصاالت.   کتابفروشی آر

 :مزارشریف
انتشارات ثقافت : چهارراه  بیهقی، مارکت تجارتی قناعت، شماره ی 3.  
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