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صلح و حق آزادی بیان
۱- گفت وگوهای صلح در قطر و بحث های تالی آن همچنان 
از دغدغه های مردم ماســت. همه نگرانیم  که بازی گران 
میزهای سیاست و مذاکره، چه سرنوشتی را برای فردا رقم 
خواهند زد؟ یکی از مهم ترین این دغدغه ها و نگرانی ها، 
سرنوشت آزادی بیان اســت. در سال های پس از سقوط 
طالبان با وجود همه ی مشــکالت و کاستی ها، جامعه ی 
انتشــاراتی و مطبوعاتی افغانستان تا حدی نسبی از این 
موهبت برخــوردار بوده اند و توانســته اند افتان و خیزان 
روی پای شــان بایســتند. ســابقه و ماهیــت طالبان در 
برخورد با حقوق اجتماعی مردم از جمله حق آزادی بیان 
بر همگان آشکار و مایه ی دل نگرانی است. مردم به حق، 
بر طالبان در این زمینه اعتماد ندارند و خواهان  آن اند که 
در مذاکرات و در ترسیم صلح و فردای پس از آن، در کنار 
دیگر اصول حقوق بشــری، حق آزادی بیان نیز به عنوان 
یکی از اصول مسلم و غیر قابل بحث در نظر گرفته شده و 

مکانیسم هایی برای حفظ آن پیش بینی شود.
۲- کتاب نامه از این شماره با تغییراتی در تعداد صفحات و در 
شکل و شمایل منتشر می شود. امیدواریم این تغییرات ما 
را به هدف مان که افزایش مطلوبیت کیفی و کمی نشریه 
اســت رهنمون شــود، و مورد اســتقبال کتاب دوستان 
قرار بگیرد. تغییراتی هــم در کادر تحریریه ی کتاب نامه 
ایجاد شــده است. دوســتانی صاحب قلم و تازه نفس به 
جمع شــورای نویسندگان پیوســته اند که به حضورشان 
خوش آمد می گوییــم و از همراهی شــان خوش حالیم. 
سردبیری کتاب نامه نیز از این شماره با دوست ارجمندم 
علــی یعقوبــی اســت. ادیبی اهــل فضــل و دانش که 
تجربه های مطبوعاتی و طرح ها و ایده های تازه اش به ما 

کمک خواهد کرد. 
و باید صمیمانه ســپاس گزار باشــم از دوست سال های   
همیشــه ام محمدحســین محمــدی، کــه کتاب نامــه 
بیش ترینــه بــا پیشــنهاد و پی گیری های دل ســوزانه ی 
ایشــان پای گرفت و به جامعه ی مطبوعاتی افغانســتان 
پیوســت. اعضــای تحریریــه ی کتاب نامــه، از همــه ی 
تالش هــای محمدحســین کــه بنــا بــه گرفتاری های 
کاری اش نمی تواند به عنوان سردبیر این راه را با ما ادامه 
بدهد، ســپاس گزارند و خوشحال اند که ایشان به عنوان 

عضو شورای نویسندگان همچنان همراه مان است. 
امیدوارم مجموع این تغییــرات به پویایی هرچه بیش تر   
کتاب نامه کمک کند و این نشریه سهمش را در گسترش 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه، ادا کند.
۳- کتاب نامه همچنان از نقدها، تحلیل ها و یادداشــت های 
عالقمنــدان بــه کتــاب اســتقبال می کنــد و پذیــرای 

نوشته های دوستان است.

یادداشت مدیرمسئول
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شــعر اخیــر اوســت. مجموعــه ای که شــعرهایش 
قوت های خود را دارند و البته مشــکالت خود را هم. 
با مرور ایــن مجموعه درمی یابم نگرانــی ام درباره ی 
چرخش دســتگاه تخیــل وحید از سوررئالیســم به 
رئالیســم چندان نابه جا نبوده اســت و من، وحید را 
در مجموعه ی اخیرش، بیش تر، شــاعری رئالیست 
می بینــم. البتــه نــه از این جهت که بیــن مکتب ها 
و  کنــم  داوری  هنــری  و  ادبــی  رویکردی هــای  و 
سوررئالیســم را در جایگاه باالتری بنشــانم، بلکه از 
این جهت که وحید در شــعر افغانستان، در جاده ی 
سوررئالیســم، ســواری شــاخص و یگانه بود، اما در 
محوطه ی رئالیســم، شاعری اســت در میان و قرین 

بسیاری شاعران دیگر.
غیــر از ایــن، عقب نشــینی بــه باغ هــای انــار، 
دیگر مشــخصه های شــعر وحید را با همــان قوت و 
ضعف هایــش دارد که بــه اختصار می شــود عناصر 

شعرهای آن را بررسی کرد.

الف- تخیل �
جدای از چرخش شاعر از سوررئالیسم به رئالیسم در 
این مجموعه، عنصر تخیل هم چنان در شعرهای او، 
فعال و قدرتمند است. بیان در شعرها کاماًل مبتنی بر 
تصاویر ثابت و متحرکند و مخاطب در مجموع، مدام 

با مناظر و مرایا روبه روست.

»... و امــا تغییــر دیگری هم 
در  مجموعــه،  ایــن  در  کــه 
شعرهای بکتاش به آرامی رخ 
داده، این اســت کــه بکتاش 
بــه نرمــی و آرامــی از غلظت 
سوررئالیســتی تصاویرش، به 
لحاظ کّمی الاقل، کاسته و به 
سمت پرداخت  های رئالیستی 
چرخیده اســت. او آن جوالن بی  محابای ذهنش در 
فضاهای ســوررئال را تا حّدی خواسته مهار کند و با 
تخیل توانایش، اندکــی محافظه  کارانه برخورد کرده 
اســت. اگرچه دامنه ی این چرخش بســیار محدود 
اســت و به قدری نیســت که بشــود به یک استنتاج 
کلی از آن دســت یافت، اما برای مخاطبی مثل من 
که با عالقــه، آثار او را دنبال کرده  ام، می  تواند قدری 

نگران کننده باشد...«.
این چند سطر، بخشی از یادداشتی است که من بر 
مجموعه ی   شعر »ما برای زن ها به دنیا می  آییم«، از وحید 
بکتاش نوشته بودم و در تاریخ ششم سنبله ی ۱۳۹۳ در 

صفحه ی فارسی بی. بی. سی منتشر شده بود.
وحیــد بکتــاش، از چهره های مطــرح و اثرگذار 
در شــعر دهه ی گذشته  در افغانســتان بوده است؛ 
شاعری که فضای مخصوص به خود و امضای خود را 
دارد. »عقب نشینی به باغ های انار«، عنوان مجموعه  

ضیا قاسمی

عقب نشینی به قلمرو رئالیسم
نگاهی به مجموعه شعر

»عقب نشینی به باغ های انار« اثر وحید بکتاش
عقب نشینی به باغ های انار
)مجموعه شعر(
وحید بکتاش
طراح جلد: حسین علی ابراهیمی
انتشارت آن، هرات، چاپ اول ۱۳۹۸
۱۵۰ افغانی
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».../ این چنیــن کــه از کوچه می گــذری/ خدا 
می داند/ چند دل را کنده باشــی از سینه ها/ آویزان 
کــرده باشــی از دامنت/ بــه خاک و ســنگ خورده 

باشند/...«. )ص ۹۳(
».../ درخت هــا بایــد/ فــرار کننــد از جنگل/ 
چهارســوی خانه ات بایســتند/ گنجشــک ها روی 
دوششــان/ بپرنــد یکــی یکی/ بــر روی شــانه ات 

بنشینند/ و انگشتانت را ببوسند/ ...«. )ص ۱۲(
غیر از تصویرسازی، آرایه ی تشبیه، دیگر وسیله ی 
خیال است که بکتاش به پیمانه ی وسیع و به خوبی 
از آن در شعرهای این مجموعه استفاده کرده است؛ 
تشــبیهاتی که تازه و بدیع اند، اما از دیگر ُصَور خیال 
در این شــعرها چندان اثری نیست. استعاره، ایهام، 
تضاد، تلمیــح، مراعات النظیر و به خصوص جناس، 
آرایه هایی اند که شــاعر به آن ها توجه چندانی ندارد 
و بسامد حضورشان بسیار اندک است. به این دلیل، 
دســتگاه تخیل وحید با وجود فعــال و خالق بودن، 

هم چنان ظرفیت کامل تر شدن را دارد.

ب- عاطفه �
بــه نظر من، گرانی گاه شــعرهای وحیــد، عاطفه ی 
تپنــده و پر شــور و شــرار آن هاســت. عنصــری که 
می توان گفت وحید در آن، کتاب به  کتاب، ورزیده تر 
شــده و این پیشــرفت را در این مجموعه نیز نسبت 

به مجموعه  ی قبلی اش می تــوان دید. مجموعه ای 
که در تمام شــعر هایش، حضور مِن عاطفی شــاعر 
را بــا تمــام احساســات زنــده اش می تــوان لمــس 
کرد؛ بــا امیدواری هــا و ناامیدی هایش، بــا غم ها و 
شــادمانی هایش، با حســادت ها و حســرت هایش، 
و  اضطراب هــا  بــا  و  بیم هایــش  و  خشــم ها  بــا 
دلواپســی هایش. و با این  کارکردهای عاطفی است 
که شعرهای وحید برای عامه ی مخاطبان دل نشین 

است.
».../ منتظر می مانم/ تا موهایت ســپید شوند/ 
دندان هایــت بریزند/ بخواهی/ امــا نتوانی بگویی/ 

دوستم داری/ ...«. )ص ۶۱(
».../ شــما می توانید/ تانک هایتان را به خیابان 
بکشــید/ تا جــف بزننــد/ و از پشــت دیوارهــا/ از 
سوراخ ها/ تفنگ هایتان/ ولی ما هم چنان/ درباره ی 

معشوق هایمان حرف خواهیم زد/ ...«. 

ج- زبان �
و می رسیم به عنصر زبان که از دیدگاه من، بر عکس 
عنصر قبلی، محل ایراد در شــعرهای وحید اســت. 
شــعرهای وحید در کل، زبان نرم، روان، بدون تعقید 
و دل نشــینی دارند. با وجود همــه ی این امتیازات، 
زبان در این شعر ها اکثرًا بی حادثه، بدون برجستگی 
و بدون هویتی مستقل است. اگر به شعرهای وحید 

درست است که »یک عمر می توان سخن 
از زلف یار گفت«، اما تنوع در ساختار و 

فضا هم الزمه ی کار شاعر و هنرمند است 
و امیدوارم شاعر خوب ما، وحید بکتاش 
برای فراتر رفتن، به خلقت های بیش تر 
در عنصر زبان و به ایجاد تنوع در فضا و 

ساختار روی بیاورد..
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در ایــن مجموعه دقت کنیــم، می توانیم دریابیم که 
بــه صورت اغلب، ســاختار همه جمله ها یکســان و 
صرف و نحو آن  ها مطابق دســتور رسمی زبان است. 
در اکثریــت قریــب به اتفــاق آن ها ســه رکن اصلی 
جملــه )فاعل + مفعــول + فعل( با قیدهــا و حروف 
ربط و اضافه ای که البه الیشــان می آیند، همیشــه با 
همین ترتیب قراردادی و رســمی ســاخته می شوند 
و شــاعر به ندرت از این قرارداد عــدول می کند، در 
حالی که زبان فارســی از لحاظ ترتیب اجزای جمله 
از انعطاف پذیرترین زبان های جهان است. مشکلی 
که استفاده  از ساختار رسمی در شعر ایجاد می کند، 
نثرواره کردن زبان شعر است. زبان شعر به خصوص 
در شــعر سپید که موســیقی و ضرباهنگ در آن باید 
در کارکــرد بطنی زبان ایجاد شــود، بــرای پرهیز از 
نثروارگی، نیاز به تمایز زبانی دارد. نیاز دارد که شاعر 
بر اساس و به ضرورت تأکیدها و تکیه ها و برای ایجاد 
تنــوع در لحن، هر از گاهی ســاختار جمله را به هم 
بزنــد و ارکان جمله را جابه جا کند و ترکیب معمول را 
تغییــر بدهد. نیاز دارد که هر جای ممکن، فعل ها را 
به قرینه حذف کند و نقش متمم ها را تبدیل کند. اما 
در شــعرهای وحید، جای ارکان جمله بیشتر ثابت و 
تغییرناپذیرند، به طوری که اگر جمله ها را به جای زیر 
هم نوشتن، مثل یک متن پشت سر هم بنویسیم، از 
روی لحن و زبان )بدون در نظر گرفتن عنصر تخیل(، 
در بخش قابل  توجهی از شــعر ســخت می شود که 

تفاوت آن را از نثر بازبشناسیم.
»آفریــن بــر من/ کــه تــو را دیــدم و از هیجان/ 
انفجــار نکــردم/ هر چنــد که به گل هــای کوچکی 
بدل می شــدم/ و هر کــدام باید/ هزار ســال دیگر/ 
هــر روز/ روی دســتانت می بود/آفرین بــر من/ که 
روبه روی آیینه/ کنارت ایســتاده ام و آب نمی شــوم/ 
 آفرین بر آیینه/ که زیبایی ات را تحمل می کند/ ...«. 

)ص ۱۰۶(
البته این مشکل نه تنها از آِن وحید، که معطوف 
به کلیت زباِن شــعر سپید فارسی در این سال ها، در 
افغانســتان و تا حّدی در ایران است. مشکلی که به 
نظر می رســد از اثرگذاری شدید شعر ترجمه بر شعر 
سپیِد این  سال های فارسی ایجاد شده و لحن خیلی 

از شاعران را به هم دیگر شبیه کرده است.
مســئله ای کــه این نثروارگــی لحن و زبــان را در 
شعرهای وحید تشدید کرده، اســتفاده نکردن او از 
تکنیک های زبانی و ظرفیت های موســیقیایِی زبان 
مثل جناس، باســتان گرایی، واج آرایی و قافیه سازی 
است. آرایه هایی که در شعرهای وحید باید با ذره بین 
دنبال آن ها بگردی. صد البته که اگر وحید در شعرها 
و مجموعه های بعدی اش به زبان اهتمام بیشــتری 

بورزد، همانا تولدی دیگر خواهد داشت.

د- فضا و ساختار �
فضای شعرهای این مجموعه هم مثل مجموعه های 
پیشــین شــاعر، منحصر به عشــق و جنگ اســت. 
منحصــر به حضور پر رنــگ زن و حضــور گلوله ها و 
انفجارهایی که به اعتقاد شــاعر، تنها عشــق و تنها 
زیبایی زنان می تواند آن ها را خنثی و ختم کند. البته 
این دیدگاه زیبا و قابل تحسین دارای فضایی محدود 
است. اگر مخاطبی با »عقب نشینی به باغ های انار« 
به عنوان اولین مجموعه از شــاعر مواجه شود، بدون 
شــک، از زیبایی فکر و فضایش، لذتی یگانه خواهد 
برد، اما اگر مجموعه های قبلی و روال شــاعری او را 
دنبال کرده باشد، بیم آن است که دچار ماللت تکرار 
و یک نواختی دنیای شــعرهایش شــود. و این را اگر 
اضافه کند به نبود تنوع در فرم شعرها که ساختاری 
ساده و خطی دارند، آن وقت، مشکل بیشتر خواهد 
شد. درســت اســت که »یک عمر می توان سخن از 
زلف یار گفت«، اما تنوع در ساختار و فضا هم الزمه ی 
کار شــاعر و هنرمند است و امیدوارم شاعر خوب ما، 
وحید بکتاش برای فراتر رفتن، به خلقت های بیشتر 
در عنصر زبان و به ایجاد تنوع در فضا و ساختار روی 
بیــاورد و بعد از »عقب نشــینی به باغ هــای انار«، در 

باغ های شعر هم چنان پیش َروی کند.
».../ وطنم/ دیوار خانه ی توست/ که به آن تکیه 
می زنی/ و به معشــوق نوجوانــی ات فکر می کنی/ 
لباس های تو اســت/ که اگر سرخ بپوشی/ انقالبی 
را این ســو و آن ســو می بری/ که اگر/ سیاه بپوشی/ 
شــاعران مجبورند/ در تاریکی دنبال کلمه بگردند/ 

 )۵۳ ص( .»...
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شــعر زنــان را چه گونــه بایــد 
خواند؟ ) و داســتان زنان را؟( 
آیــا باید توجــه کرد بــه اینکه 
حاصــل  می خوانیــم  آنچــه 
عرق ریزی هــای روح یــک زن 
اســت؟ آیــا فقط باید شــعر را 
بخوانیــم، یــا زن را هــم باید 
بخوانیم؟ اگر بخواهیم در کنار 
شعر، زن را هم بخوانیم، در واقع چه خوانده ایم: شعر 
زنانه، زن شاعرانه، یا چه؟ زنی که از البه الی شعر زنان 
خوانده می شود، چگونه زنی است و چه نسبتی با زن 
حاضر در واقعیت دارد؟ این قبیل پرسش ها، برخی 
از ســرخط های مربوط به نقــد ادبیات زنان را تعیین 
می کننــد، که اگر چه پیش از این، توســط منتقدان 
و نظریه پــردازان ادبــی، زبــان شناســان و جامعــه 
شناسان زبان، و نیز نظریه پردازان حوزه ی فمنیسم، 
پاسخ هایی نیز برای شان فراهم شده است، اما هنوز 
پرسش هایی جان دار و جان سخت اند، که الزم است 

به هم آوردی شان رفت. 
از دیگر ســو، اگر بخواهیم زن را از البه الی شــعر 
زنــان بخوانیم، کدام بســترها و زمینه ها در شــعر را 
باید بخوانیم، و در کجای شــعر باید به دنبال طرحی 
و شــرحی از زن بگردیم؟ قطعا منظرهای زیادی در 
شعر زنان )و کال ادبیات زنان( وجود دارند که می توان 
از آن ها به تماشای زن نشست، خواندش، تجربه اش 
کرد و درباره اش دانست. منتها سه منظر اصلی و دِم 

دست، می توانند این ها باشند: 
اول؛ آنچه که زِن شاعر و نویسنده، خود مستقیما 
دربــاره زن می گویــد؛ نقش هایــی کــه زن را در آن 

نقش ها می بیند و نقش هایی که زن را در آن نقش ها 
می خواهد؛ تصویری که از او در نسبت با خودش و در 
نسبت با جنِس دیگر ترسیم می کند؛ و نهایتا نظرات 
و برداشــت هایش درباره دنیا و آدم های اطرافش، در 

کنار دغدغه ها، آرزوها، انتظارات و خواسته هایش.
دوم؛ نوعی که شاعر و نویســنده ی زن، در شعر و 
نوشته اش سخن می گوید؛ ساختار و فرم نوشته اش؛ 
نوع موســیقی، نوع زبان، نوع بیــان، و نوع نگارش؛ 
نوعی که میان عناصر کالم پیوند برقرار می کند؛ نوعی 
کــه از فنون ادبی و صورخیال، از تشــبیه و اســتعاره 
و ایجاز و ایهام و تلمیح و جناس اســتفاده می کند؛ و 
باالخره نوعی که تصویر می سازد، تصویرگری می کند، 

روایت می کند و روایت می آفریند.
ســوم؛ مضمــون و محتوایــی کــه زِن شــاعر و 
نویسنده، درباره اش سخن می گوید؛ موضوع آثارش 
و موضوعاتــی کــه برایــش اهمیت بیشــتری دارد؛ 
حــوادث و اتفاقاتــی که توجــه اش را عمیق تر جلب 
می کنــد؛ و واژگان و تعابیــری که در نوشــته هایش 

فراوانِی بیشتری دارد.
اگر »ســرمه در فنجان«، نخســتین مجموعه شعر 
»مریم احمدی«، شــاعر جوان مهاجــر در ایران و حاال 
ســاکن سویدن را از این منظر بخوانیم، چه تصویری از 
زن به ما می دهد و چه بستری را برای شناخت زن برای 

علی یعقوبی

خوانش زن در شعر زنان
با نگاهی به مجموعه شعر »سرمه در فنجان« 

سروده ی مریم احمدی
سرمه در فنجان
مریم احمدی
ویراستار: صادق دهقان
Wassily Kandinsky :نقاشی روی جلد
انتشارات تاک، کابل زمستان ۱۳۹۵
۱۲۳ صفحه
۱۴۰ افغانی
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ما مهیا می سازد؟ 
گیسوانم را نگاه می کند

و زیر لب می غّرد
عبور می کنم.
عبور می کنم
مثل همیشه

از نگاه تلخ آدم هایی که در ذهنشان
عشق ممنوع است
رژ لب ممنوع است

قدم زدن
و حتی شعر خواندن

برای من که از جنس دیگری هستم شاید.
»مگر تو از جنس منی 

روسری ات را پیش تر بکش
زن باید سنگین باشد.« )صفحه ۲۸(

می توانست جور دیگری باشد دنیا
مثاًل من دست های تو را گرفته باشم

و تو چشم های مرا
سرمه کشیده به خاطر بسپاری

می توانستیم زندگی را
در پیراهن های رنگ رنگ کودکان مان پیدا کنیم

تو هر روز وقتی خورشید، پاورچین سر به خانه می کشد
بیرون بزنی

و بی گاه وقتی خسته از کار به خانه می آیی
یك پیاله چای ســبز، لبخند را به لب هایت بنشــاند باز. 

)صفحه ۱۰۷(
روبه روی آینه

لباس عروسم را
با لبخند مضحکی امتحان می کنم

و تصویر دلقك بی چاره
به گریه می اندازدم. )صفحه ۱۱۶(

زن در بیشــتر شــعرهای مریم احمــدی، چهره ای 
است سرشار از عشق به جنس دیگر، که معموال هم وزِن 
عشقی که داده، عشق دریافت نکرده است، و نهایتا هم 
آن عشــق یک ســویه چندان دیر نپاییده است، و زن با 
خاطره ها و حســرت هایش تنها مانده است. مضمون 
دسِت کم چهل شعر از حدود شصت شعر کوتاه و بلند 
مجموعه ی سرمه در فنجان »عشق« است، با این حال 
حــدود ۳۰ قطعه ی آن، روایت هــای گاه متفاوت و گاه 
تکراری از »عشــق و جدایی« و »عشــق و تنهایی« اند، 
تو گویی بــرای آن زنی که در شــعرهای مریم احمدی 
می خوانیم، عشــق همیشه برابر بوده است با جدایی و 

تنهایی؛ یک معادله ی نابرابِر متناقض نما.    
 »- می بینی، زمان همه چیز را حل می کند«

تو می گفتی

با لبخندی کوچك گوشه ی لبانت
و نگاهی بی تشویش، خالی، سرد.

بی اعتنا گذشتی
و من، یخ زده ماندم

ماندم
تا شب، قدم های ناتوانم را به خانه برد. )صفحه ۲۰(

سخت است بنشینم و شاملو بخوانم
و تو نباشی تا همراهی ام کنی:

»برای زیستن، دو قلب الزم است« )صفحه۳۰(
حرف که می زد

کبوتران از دهانش کام می گرفتند
و من، ناکام

به هوای شیرین اطرافم چنگ می زدم )صفحه ۵۱(
بعد از عشــق، »جنــگ« مضمون دیگری  اســت که 
بیشــترین بسامد را در شــعرهای مریم احمدی دارد. زِن 
»ســرمه در فنجان« به تمامی ضد جنگ است، حتی در 
پرداخت به خود جنگ؛ ســعی می کند بــی آنکه زیاد به 
فضای واژگانی جنگ نزدیک شود، وحشت و زندگی سوزی 
و عشق ســوزی جنــگ را نشــان دهــد؛ برای کشــتگاِن 
انتحاری مرثیه می خواند، تولدش در »عسکرگریزی پدر« 
را روایت می کند )صفحه ۳۷(، به »خدای همیشه مهربان 
توی کتاب هــا« نهیب می زنــد که بیدار شــود و کودکان 
بی کتاب را از الی جنازه ها بیرون بکشــد )صفحه ۹۳(، و 
از محبوبش می خواهد که از دنیای ماشــه ها و فشنگ ها 

بیرون بیاید و او را در آغوش بکشد.
بیرون بیا

از دنیای ماشه ها و فشنگ ها
بیا

دستم را بگیر
در آغوشم بکش

معشوق من باش
بگذار فراموش کنیم

دنیای سیاه فراموش کار را )صفحه ۱۵(
او همچنین سعی می کند با روایت فقر و بی وطنی و 
آوارگی، روی دیگر سکه ی جنگ   را باز نماید، بی آنکه از 

جنگ حرفی به میان آورده باشد: 
بیدار می شوم

تعطیالت است
باید آماده شوم؛

کیش ...
ِقشم ...

شمال ...
شمال خوب است

چمدانم را می بندم
می روم به شمالی ترین کنِج خانه ی کوچك مان
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راستی، نمی دانم چرا
تن که به آب می زنم

تنها چشم هایم خیس می شوند. )صفحه ۴۱(
من که کابل را ندیدم

مزار را
و بند امیر را

و هیچ َشمالی نپیچیده الی گیسوانم
نپوشیده ام پیراهنی با گل هایی رنگارنگ

می دانی؛ خورشیدی نبوده تا در آینه های پیراهنم هزار 
تکه شود

می بینی چه تهی دستم؛
می بینی شاعر؟ )صفحه ۴۶(

نوعی که شاعِر »سرمه در فنجان« سخن می گوید، 
یا همان فرم و ســاختاِر زبان و بیان شــعر، بر سه عنصر 
عاطفه، تصویرســازی و روایت گری استوار شده است. 
زنی که در »ســرمه در فنجان« می خوانیم، زنی اســت 
دل نگرانی هــا،  دلتنگی هــا،  حســرت ها،  از  سرشــار 
خشــم ها، غم هــا، و ناامیدی هایی که هــر لحظه و هر 
روز بــر او آوار می شــوند، در او کمتر با عاطفه ی مثبت، 
با امید، شادمانی، شــادکامی، خوشبختی و مهربانی 
روبه روییم، هرچه هست عاطفه ی منفی است. اگرچه 
همین عواطف هم، در بیشــتر شعرها به زیبایی تصویر 

شده اند، و با حالوت و با تعابیری ناب روایت شده اند. 
هیچ کس نگران تو نیست

و تو، غریبه ای با نگاه بارانی به چشم این شهر
فکر می کنی خانه تنها حریم امنی است

که اجاره اش عقب افتاده )صفحه ۷۱(
می گویی بنویس
چه گونه می شود

فریادهای دخترکی الل را نوشت؟ )صفحه ۱۹(
مریم احمدی هم مثل بیشــتر شــاعراِن هم نسل و 
هم روزگارش، دستی توانا در تعبیرسازی و تصویرسازی 
دارد، و شعرهایش آکنده از روایت های شاعرانه، از بود و 
باش روزمره ی زن مهاجر افغانستانی است. با این حال 
زنی که در روایت های مریم احمدی می خوانیم برخالف 
دیگر زنانی که در بیشــتِر شــعرها و داســتان ها حضور 
دارند، در آشــپزخانه نیست و سرش به فرزندداری گرم 
نیست، بلکه سرگرم آینه و سرمه و قرار و کافه و ساندویچ 
کالباس اســت، و معموال در درون خانه بیشــتر در اتاق 
تنهایی اش، و در بیرون خانه بیشــتر در بلوار کشاورز و 

خیابان ولی عصر و برج میالد دیده می شود.
محبوبم، صبح شده

باید بیدار شوی
بروی برای خواب آرام صاحب خانه کار کنی

دست هایت باید تاول بزند

گاهی هم باید بمیری از خستگی
تا بتوانیم یك جمعه ی موعود
برای دیدن باغچه ای عمومی

با دو ساندویچ کالباس به خیابان بزنیم. )صفحه ۷۹(
و  عشــق بازی ها  احمــدی«،  »مریــم  زِن 
هوس خوانی هایش هم، بــه آن فراوانی و بی پروایی که در 
برخی دیگر از هم نســالنش می بینیم اروتیک نیست، و 
نهایتا از حد بوســه و باریکه ی گردن فراتر نمی رود. شاید، 
هم از آن رو که هنوز در مرحله ی کافه گردی و خیابان گردی 
اســت و هم مهمتر آنکه، بود و باشش در سمتی از جهان 

بوده که سانسور و کتمان بر آن حکم می راند. 
تو را

کجای این واژه ها پنهان کنم
که آفتاب هیز

دست به موهایت نکشد؟ )صفحه ۸(
در من، تمام راه ها به بن بست رسیده اند

جز باریکه ی انگشتانی
که دلتای سینه ات را دوست داشتند

و زمختِی دست هایت
که نوازش های عاشقانه را می آموختند )صفحه ۷۴(

و  و عاطفــه  تشــبیه  در  اگرچــه  احمــدی  مریــم 
تصویرســازی و مضمون پروری، دســت پر ظاهر شده 
اســت، اما در وادی زبان و موســیقی تهیدســت مانده 
اســت، همان طــور کــه ایــن تهیدســتی در کار دیگر 
شاعراِن هم نسل و هم روزگارش هم دیده می شود. تمام 
شعرهای »سرمه در فنجان« سپید  سروده شده اند. شعر 
سپید که از موسیقی بیرونی بی بهره است، نیاز دارد تا 
به جایش از زبان آهنگین و موسیقی درونی فراوان بهره 
ببرد، تا تمایز خود با نثر ادبی را، فراتر از پلکانی نوشتن، 
برجســته ســازد. اتفاق های زبانی چون ترکیب سازی، 
جنــاس، قافیه ی درونــی، جابه جایی اجــزای جمله و 
نظایر آن، و نیز موسیقی های کناری و درونی و معنوی، 
در شعر مریم احمدی بسیار کم دیده می شود، و همین 
باعث شــده است شعرها از شــیرین بیانِی الزمه ی یک 
شــعر کمتر برخوردار باشــند، کمتر در ذهــن ماندگار 

شوند، و کمتر با زمزمه ها همراهی کنند.
و نهایتا اینکه لطف کار کامل نخواهد شد اگر یکی 
از بهترین و زیباترین شعرهای »سرمه در فنجان« را، که 
برای وطن ســروده شده و آخرین شعر کتاب هم است، 

با هم نخوانیم: 
سرزمین من

اقیانوسی ندارد
دریایی نه

اما سرچشمه تمام رودهای جهان
)۱۲۳ چشم های زنان سرزمین من است. )صفحه



8   کتاب نامه  سال اول  شماره ی ششم  قوس/ آذر 1399 

داستان ها در خأل آن رها شده اند و در آن فرو می روند؛ 
 هم چون غیاب برادر در داستان های »برادرم رمضان« 
و »شاید یادش نمی افتاد«،  یاد پدربزرگ و مادربزرگی 
که قرار اســت مدت کوتاهی از وطن نزد آن ها بیایند 
و هنوز نیامده  زندگی شــان را دگرگون می کند )فقط 
هشــت هفته(، غیــاب محبوبی که پدر فرزند اســت 
)آخریــن بوالنــی شــکم ُپر(، غیاب محبوبــی که در 
ســرزمینی دیگر مانده است و در وطن بر شخصیت 
مستولی است )پخت اول( و غیاب عضوی از خانواده 
که بر زندگی راوی و کل خانواده سایه انداخته است 
و رابطه ی راوی و ســرانجام رابطــه ی نامزدش را هم 

دگرگون می کند )کشف بزرگ(.
این غیاب و نبودن در داســتان »برادرم رمضان« 
به خوبی نشان داده شــده است. راوی بدون حضور 
و اجازه ی برادرش نامزد کرده اســت و امیدوار  است 
برادر بازگشته به وطن دوباره برگردد و در روز عروسی  
کمرش را »بســته« کنــد و به خانه ی شــوهر روانش 
کند،همان طــور که کمر دو خواهر بزرگش را بســته 
بــوده اســت.  اما رمضــان برنخواهد گشــت. مادر و 
خواهرانش منتظرند رمضان برگردند. اما راوی که با 
دوست رمضان تلفنی صحبت کرده است و می داند 
در راه گریختــن از ســرزمین مــادری، چه بر ســر او 

محمدحسین محمدی

مجموعه داستان »برادرم رمضان«، 
یازده داستان کوتاه  دربرگیرنده ی 
است و روایت گر قصه های دختران 
مهاجری که زندگی در کشــوری را 
که به آن نســبت داده می شــوند، 
تجربه نکرده  اند؛ درست مانند تینا 
محمدحسینی، نویسنده ی کتاب. 
محمدحسینی در نخستین 
مجموعه داستانش، قصه ی دخترانی را نوشته است 
که در ایران زاده شده اند اما ایرانی نیستند؛ دخترانی 
که  در سرزمینی دیگر و به دور از سرزمین مادری رشد 
کرده اند و به ســرزمینی تعلق دارند که آن را ندیده اند 
و شــاید نمی خواهند ببینند، اما سایه ی آن هم چنان 
بر زندگی شــان افتاده اســت. ســایه ی این سرزمین 
رهایشان نمی کند، و سایه و غیاب آن  بدون این که خود 

بخواهند، بر زندگی شان سنگینی می کند. 
در بیشتر داستان های مجموعه، غیاب شخصیت 
یا چیزی دیگر حس می شــود که سایه اش بر زندگی 
حــال راوی و اطرافیان او ســنگینی می کند؛ غیابی 
که گویی »غیابت« اســت و راوی را به ســوی خویش 
می خواند و در تاریکی فرو می برد.  این غیابت شــاید 
همان دنیــای مهاجرتی اســت که شــخصیت های 

در غیاب برادر
درنگی بر مجموعه داستان »برادرم رمضان« 

نوشته ی تینا محمدحسینی

برادرم رمضان
تینا محمدحسینی
تهران: نشر آگه
چاپ اول: ۱۳۹۰، ۱۱۰۰ نسخه
رقعی، ۸۸ صفحه، ۵۰۰۰ ریال
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آمده است، به خواهر بزرگش قول داده است که اگر 
خبری از رمضان شــنیدند، به دیگران نگویند. و این 
درست آغاز داستان است: »من و خواهر بزرگم به هم 
قول دادیم اگر از برادرم، رمضان خبری شد، به هیچ 
کس نگوییم.« )ص ۲۵(راوی، سایه ی سنگین نبود 
برادر را باید با خود حمل کند؛ به هیچ کس هم نگوید 

که در دل چه اندوهی دارد. 
داســتان کوتاه »بــرادرم رمضــان« مانند بیش تر 
داستان های این مجموعه، خوش ساخت و منسجم 
اســت و خواننده را به لحظه هایی از زندگی نسلی از 
مهاجران می برد که افغانستان  حتی در مهاجرت نیز 

مرگ و تلخی  را به آن ها هدیه می کند. 
داســتان  های مجموعــه ی »بــرادرم رمضــان«، 
دختران جــوان  مهاجــری را در لحظه های کوتاهی 
از زندگــی  روزمره شــان بــه نمایــش می گــذارد که 
درگیری هــای ذهنــی و درونی شــان بــا گذشــته و 
بــه ندرت بــا حال، رهایشــان نمی کند و بایــد از آن 
بگریزند. این گذشــته های پرهیاهــو را معمواًل راوی 
در کنــار خواهران یا دوســتی روایــت می کند. راوی 
نــزد خواهــران یا خانواده اســت، امــا روح و رو انش 
با گذشــته درگیر اســت و در برزخ به سر می برد. این 
راویان دختربه نســل دوم مهاجران افغانســتانی در 
ایــران تعلق دارند و برای همین ســبک زندگی   و نوع 
لباس پوشیدن  و رفتار یا زبانشان، نشانی از سرزمین 
مادری ندارد و فقط زمانی که اگر پیغام یا مسافری از 
افغانستان بیاید، مانند اندوهی بر زندگی شان سایه 
می اندازد. این سایه در داستان »فقط هشت هفته« 
نیز به خوبی تصویر  شده اســت. راوی و خواهرانش 
باید چا در گاج ســر کنند و ِازار ســفید با پایچه ها  ی 
خامک دوزی بپوشــند و برادرشان باید پیراهن  تنبان 
وطنی بپوشد؛ چون قرار است پدربزرگ و مادربزرگی 
کــه آن ها تــا کنون ندیده انــد، برای مــدت کوتاهی 
نــزد آن ها بیایند. راوی باید ِازار ســفیدی را که دهن 
پایچه اش خامک دوزی است و نیفه اش پرچین، زیر 
دامنش بپوشــد؛ اگــر چه نیفه ی پرچیــن زیر دامن 
خــوب دیــده نمی شــود و... اما فقط هشــت هفته 

خواهد بود.
در داستان  های  مجموعه، با وجود این که قصه ی 

مهاجران اســت، اما چندان از مصایــب مهاجرت و 
زندگی در غربت خبری نیســت و قصه های نســلی 
اســت که خــود را مهاجــر نمی دانند، ولــی مهاجر 
خوانده می  شــوند و اگر به سرزمین مادری برگردند، 
به گونه ای دیگر، مهاجر می  شوند. درست مانند تنها 
داســتان مجموعه، »پخت اول«که در افغانستان رخ 
می دهد، اما دختر راوی باز هم با گذشــته اش درگیر 
اســت. این بار گذشته ای که از ســرزمینی دیگر با او 
به این جا آمده اســت و ســایه اش بر زندگی نوش در 

این جا سنگینی می کند. 
سرگذشــت این کتاب و نویســنده اش نیز مانند 
سرگذشــت راویانی اســت که قصه هایشان در کتاب 
آمده اســت؛ تینا محمدحســینی نیز به این نسل از 
مهاجران افغانستانی در ایران تعلق دارد. نویسنده ای 
که می توان او را نماینده ی نویسنده هایی دانست که 
مانند او در غربت زاده شــده یا رشــد کرده اند و خود 
را به ســرزمینی متعلق می دانند که در آن زاده شده 
و رشــد کرده اند، اما همیشــه در گوش شان خوانده 
شده است که شما به جایی دیگر تعلق دارید و نی به 
این جا. ادبیاتی که این نویسنده ها خلق کرده اند، نیز 
گرفتار چنین سرنوشــتی است و مجموعه ی »برادرم 
رمضان«، نماینده ی چنین ادبیاتی و نویسنده هایی 

است.
در پایــان، نکتــه  ای حاشــیه ای را  دربــاره ی ِ این 
مجموعه یادآور می شوم که به نظرم به مجموعه ضربه 
زده است؛ و آن  حجم اندک متن داستان  های کتاب 
است. کتاب ۸۸ صفحه است، اما در حقیقت، نزدیک 
به نیمی از صفحه های کتاب سفید است که این خود 
موجب شده است کتاب با وجود این  که داستان  های 
خوبی دارد، آن طور که باید و شاید، دیده نشود. البته 
این نکته ی حاشیه ا ی برمی گردد به نوع نوشتن این 
نویســنده هایی که از آن ها یاد کردم. نویسنده هایی 
که بســیار موجز می نویسند تا جایی که این ایجاز به 
ابهام می گراید. این نکته نیز در نوشــته های بیش تر 
این نویسنده ها به چشم می آید. شاید یکی از دالیلی 
که بیش تــر این نویســنده ها هنوز کتاب مســتقلی 
منتشر نکرده اند، همین موجزنویسی و کوتاه نویسی 

 .بیش  از حد  باشد
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یادداشــتی  در  جبــران  کاوه 
کوتاه در صفحه ی شخصی اش 
در فیس بــوك از رفتــن/ مردن 
از قصه گویــان گفته  تعــدادی 
بــود و ایــن واقعیــت را بیــان 
کرده بــود که: »نســلی کم کم 
جدیدترهــا  بــرای  را  جایــش 
خالــی می کنــد و ایــن همان 
حکم ظالمانه ی طبیعت اســت.« او از نسل فرهنگی 
و کتاب خوان خواسته بود مبادا مرگ، اسباب آشنایی 
ما با باقی ماندگان نســل پیش  شــود و گفته بود: »... 
قصه هــای رفتــگان را هــم نخوانده نگذاریــد. الجرم 
آن رفتــگان و این ماند گان، مایــه و پایه ی زبان معاصر 
مایند.... آثارشــان را بخوانید. اگر پســندیدید درود و 
تحسینی بفرستید. اگر نه، نقد کنید و تلخ نقد کنید.« 
در واقع آن نوشــته ی کاوه جبــران، صاحب این قلم را 
وادار کرد تا این یادداشــت را درباره ی داســتان بلند و 
خواندنی »پنجره« اثر زنده یاد روستا باختری بنویسد. 
اســتفاده از کوتاه ترین جمله ها برای پیام رسانی 
به مخاطب، فضاسازی با رویکرد توصیفی، پرداختن 
به مســائل اجتماعی که تا اندازه  ای سبب رئالیستی  
شدن نوشــته می شود، ســادگی در گزینش واژه ها، 
حاکم بودن بر مکان اتفاق داستان، داشتن گوشه ی 

چشمی به نفس نوشتن، صادق  بودن به تمام معنا با 
خواننده و باالخره، تعویق زیبا و خواندنِی، معنا و پیام 
کلی داستان از جمله ویژگی های منحصر  به  فرد این 

داستان بلند است.
استیو زوسِمر در کتاب »زندگی نامه ی خودتان را 
بنویسید، حتی اگر مشهور نیستید« که با ترجمه ی 
حسن  هاشــمی  میناباد منتشر شده، تعبیر »کارکرد 
جادویی« را برای به کار بستن نقطه ).( در امر کوتاهی 
هر چه بیش تر جمله ها استفاده می کند. با یک نگاه 
حتی به  نسبت  ســطحی، این امر را به داستان بلند 
»پنجره«ی روســتا باختری نیز می توان تعمیم داد. 
به نظر می رسد روستا باختری نیز از کارکرد جادویی 
نقطه در نوشتن غافل نبوده است. ساختار جمله ها 
چنــان موجز و خواندنی می نمایــد که فقط به لطف 
به کارگیــری نقطه می توان چنین کــرد و بس: »... 
مدتی گذشــت. گذشت زمان برای هیچ کدام معنا و 
مفهومی نداشــت. وقتی چشم هایشان را باز کردند، 
هوا تاریک شــده بود و خانم نیمه عریان نصف تنه ی 
لختش را روی بدن »شین« انداخته بود.« )ص ۲۳( 
»لحظه  ای صبر کرد. از سردبیر جوابی نشنید. دوباره 
سؤالش را تکرار کرد. این   بار صدایش را بلندتر کرده 

بود. سردبیر باز هم پاسخی نداد...«. )ص ۸۰( 
فضاســازی بــا رویکــرد توصیفــی نیــز از دیگــر 

رحمت رشیق

پنجره
نوشته ی روستا باختری
ویراستار: محمدحسین محمدی
کابل: انتشارات تاک
چاپ اول ناشر: ۱۳۹۵،
۵۵۰ نسخه، رقعی، ۱۰۱ صفحه،
قیمت: ۱۲۰ افغانی

تعویق زیبا و خواندنی در پنجره
یادداشتی بر رمان کوتاه »پنجره « نوشته ی روستا باختری



  قوس/ آذر 1399 شماره ی ششم   سال اول  کتاب نامه   11  

ویژگی های این داســتان بلند است. فضا نه آن چنان 
زیاد توصیف شــده که مــالل خواننــده را برانگیزد و 
نــه آن چنان از توجه باز مانده اســت کــه خواننده را 
به مشــقت و تکلف وادارد: چیزی  اســت بین این دو 
امر. در واقع، این شــگرد هم تا حّدی به نظر می رسد 

مدیون ساختار جمله هاست که  توضیح داده شد.
پرداختــن به مســائل اجتماعی کــه بیش تر آن 
 را رئالیســتی می نمایــد،  ویژگی دیگر این داســتان 
بلند اســت. برخورد »شــین« با خانــم بیگانه و تقال  
برای گشــودن رمز و راز خانه ی او، چگونگی برخورد 
سردبیر مجله با »شین«، واکنش های دربان و رییس 
و منشــی، همه و همه گویای بافت اجتماعی است 
که نویســنده در امــر در جریان گذاشــتن مخاطب 

می کوشد و موفق هم می شود.
ســادگی در گزینش واژه ها نیز در داســتان بلند 
»پنجره« مشهود اســت و هویدا. صمیمیتی که بین 
خواننده و متن به واسطه ی این شگرد ایجاد می شود، 
انکارناپذیــر اســت. نویســنده در این امر به شــدت 
محتاط اســت و این تکنیک را در قسمت انتخاب نام 

شخصیت ها نیز تا حّدی جاری می کند.
روستا باختری در داستان بلندش، گوشه ی چشمی 
به نفس نوشــتن هم دارد. در این قســمت، ذکر دو نکته 
خالی از لطف به نظر نمی رسد: اول این که روستا باختری 
در مصاحبه  ای با نعمت حســینی، وقتی حســینی از او 
در قسمت گزینش نویســندگی می پرسد و او در   جواب از 
»نفس نوشتن و چرایی نوشتن« سخن می گوید، می توان 
ریشه های  جواب روستا باختری را در این داستانش ردیابی 
کرد: »مشکل اســت که بگویم چرا نویسند گی را برگزیدم 
و بــه ویژه به داستان نویســی روی آوردم. شــاید به خاطر 
خودخواهی و خودنمایی بوده باشــد و تا از این راه نامکی 
و شــهرتکی به دســت آورم... .« البته این طور قضاوت با 
وجود قاعده ی »مرگ مؤلف« امروزه دیگر چندان معقوالنه 
نمی نماید. دو دیگر این که روســتا باختری با خلق گره  ها 
و ارتباِط به نسبت  پیچیده ی شخصیت ها در داستان بلند 
»پنجره« می خواهد به مخاطب تفهیم کند که انسان برای 
آن که بماند و برای آن که برای پرســش  هایش پاســخ یابد ، 

ناگزیر است به نوشتن.

صادق  بودن نویســنده در داســتان بلند »پنجره« 
نیز به باور این قلم کاماًل مشــهود اســت و در تک تک 
واژه های به کار رفته در آن می  توان به آن خیره شــد. 
برهنه نویســی و تنانگی و بیان احساسات جنسی در 
این داســتان بلند، بیش از آن که نویسنده را به رعایت 
نکردن نــکات اخالقی متهم کند، مســئله ی صادق 
 بودن نویســنده با مخاطب مطــرح را تبیین می کند. 
باختــری به قــول خــودش بی آن کــه »آب پاکیزه ی 
عفت روی خــود بریزد«، به این امور ناگزیر خیلی هم 
متبحرانه و استادانه می پردازد: »او همیشه در همان 
ســاعت روز، زنی را می دید که پشــت شیشه ی پنجره 
نیمه لخت می شــود و با عجلــه لباس هایش را عوض 
می  کند. این کار برای هر دو عادی بود؛ هم برای شین 
کــه این منظره را می دید و هــم برای آن زن که هر روز 
لباســش را عوض می کرد... او می خواســت آن چه را 
که می بیند، نادیده انــگارد، ولی برایش ممکن نبود، 
نمی توانســت به خــود بقبوالند که سرســری به این 
موضوع تجسم بخشــد.« )ص ۹۰( »شین توجهی به 
آن ها نکرد. فقط متوجه شد که مرد، زن را از پشت بغل 
کرده و دســت هایش را روی هر دو پســتانش گذاشته 
است. شــین لحظه  ای مکث کرد. به نظرش رسید که 
اگر قصدش را بــه آن ها بگوید ، بی فایده نخواهد بود. 
برگشت، ولی دید زن و مرد روی زمین دراز کشیده اند 

و مرد  دارد با غبغب زن بازی می کند.« )ص ۶۱( 
و باالخره تعلیق زیبــا و خواندنِی معنا و پیام کلی 
داســتان نیز دیگر ویژگی برجسته و بارز داستان بلند 
»پنجره« است. خواننده با کمی تمرکز و دنبال کردن 
صحنه هــا ایــن مهم را متوجه می شــود و بــی آن که 
احســاس نامالیمت و خســتگی کند، به ادامه ی آن 
دل می بندد. نویســنده با ظرافت تمــام، واژه ها را در 
پیش دیــدگان مخاطب و خواننده بــه رقص می آورد 
و مــرگ یعنی پایان، همه چیز را بــه تعلیق می اندازد 
و تا آخرین رمق خامه اش می کوشــد تا »پرسیدن« و 

»اندیشیدن« را جاودانه کند.
»پنجره« برای اولین بار در ســال ۱۳۴۴ در تهران 
 چاپ شــد. چاپ دوم آن به همت انتشارات تاک در 

 .سال ۱۳۹۶ در کابل منتشر شده است
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همانند »جانستان کابلستان«، ادبی نوشته شده که 
مدل ســفرنامه های ناصر خســرو قبادیانی را تداعی 
کند و نه مثل »ســفر به ســرزمین آریایی ها« مملو از 
اطالعات دایره المعارفی  اســت که خواننده را کالفه 
و متن را از حالت ســفرنامه خارج کند. از طرفی هم 
از آن جایی که نویسنده از برچسب زنی های سیاسی 
و جناحی رایج در ایران تا حدودی مبراســت، اثرش 
را تا حدودی می توان اثری خنثی و از نظر سیاســی 

بی طرف دانست.
 باید دانست تصویری که این کتاب از افغانستان 
 ترســیم می کند، حداقل برای ۱۵ تا ۲۰ سال پیش، 
آنهم سال های آغازین عصر پســاطالبان افغانستان 
است که مسلمًا از بسیاری جهات با افغانستان امروز 
متفاوت اســت. هم چنین نویســنده درباره ی تاریخ 
چند دهه ی اخیر افغانســتان و شخصیت های تاریخ 
معاصــر آن اذعــان و تصریح دارد کــه از نگاه مردم و 
اقوام آن دیــار، این موضوعات به صــورت مختلف، 
بلکه متعارض روایت می شــود )فصل اول، ص ۳۲(، 
اما در بسیاری از جاهای کتاب از نحوه ی لحن و بیان 
نویسنده، به خصوص در فصل سوم، چنین بر می آید 
که گوینده نیز صرفــًا راوی و طرف دار روایت خاصی 
از جریان های سیاسی افغانستان معاصر است؛چرا 

رضا عطایی

نرگس هــای  بــرای  »افســوس 
شــش  گــزارش  افغانســتان«، 
ســفر مختلف  ژیــال بنی یعقوب، 
ایرانــی، در طــول  روزنامه نــگار 
ســال های ۱۳۸۰ تــا ۱۳۸۵ به 
چهار شهر افغانستان است که  این 
سفرها بعدها منجر به خلق کتاب 

»فرمانده مسعود« شد .
پیش از این، سه ســفرنامه ی دیگر را از ایرانیانی 
که در ســال های اخیر به افغانستان سفر داشته اند، 
خوانــده بــودم؛ »جانســتان کابلســتان« از رضــا 
امیرخانی )۱۳۸۸/ افق(، »در پایتخت فراموشــی« 
از محمدحســین جعفریان )۱۳۸۱/ سوره ی مهر( و 
»ســفر به ســرزمین آریایی ها« از امیر هاشمی مقدم 
) ۱۳۹۲/ ســپیده باوران(. هر کدام   از سفرنامه های 
مذکور با ســبک و ســیاق خاصی نوشــته شــده اند   
و در مجمــوع ، اثرهایی ارزشــمند هســتند. ســبک 
ادبــی و نوشــتاری مخصــوص امیرخانــی، رویکرد 
جامعه شناســانه ی هاشــمی مقدم در کنار نوع نگاه 
جعفریان می تواند تصویر مناسبی از افغانستان برای 

خواننده، آن هم خواننده ی ایرانی ترسیم کند.
»افســوس بــرای نرگس هــای افغانســتان«، نه 

از »افسوس برای 
نرگس های افغانستان« تا 
»افسوس برای 
سیاست های مهاجرتی 
ایران«

افسوس برای نرگس های افغانستان
)سفر به نیم روز، کابل، دره ی پنجشیر و هرات(
ژیال بنی یعقوب
تهران: انتشارات کویر، ۱۳۹۴
 رقعی، ۳۰۴ صفحه، ۷۰۰ نسخه
قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان
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که تعریف و تمجیدها با ریز جزئیات آن ذکر می شود، 
بدون آن که به نقدهای مقابل آن پرداخته شده باشد.
یکی از نقاط قوت این اثر که در قالب ســفرنامه و 
شرح اتفاقات سفرها در کتاب آمده است، پرداختن 
به موضوع »مهاجران افغانستانی« ساکن ایران است. 
ژیــال بنی یعقوب در فصل چهارم کتاب که داســتان 
سفرش به کابل، در زمستان ۱۳۸۲ است،  خاطره ای 
از یک راننده ی تاکسی در کابل دارد که  مدت زمانی 
در ایــران  مهاجر بوده و به خاطــر برخوردهای بدی 
کــه با او در ایران  شــده اســت، می خواهــد کرایه ی 
بیش تــری بگیرد.او توصیه ی دوســت افغانســتانی 
خود، رعنا را پس از این اتفاق این گونه نقل می کند:

»- ژیال، یک پیشــنهاد! این بار ما بــه راننده ها، 
حرفی از این که تو ایرانی هســتی، نمی زنیم و تو هم 
وقتی ســوار تاکسی شدیم، یک کلمه هم با ما حرف 

نزن.
ـ چرا حرف نزنم؟ 

ـ تــا از لهجه  ات نفهمند ایرانی هســتی.« )صص 
۱۵۳ و ۱۵۴(

نویســنده در فصل پنجم کتاب که شرح سفر به 
هرات در زمســتان ۱۳۸۳ اســت، در چند عنوان  به 
موضــوع مهاجران نیز به خوبی پرداخته اســت. این 

عنوان هاعبارتنــد از: »ایرانی  هــا در نــگاه مهاجران 
افغــان«، »سیاســت های چندگانــه«، »اصلی ترین 
منتقــدان ایــران«، »منفی تــر از ســایر شــهرهای 
افغانستان«، »برخوردهای خشن در مناطق مرزی.« 

)صص ۲۱۴ تا ۲۲۶(
نویســنده درفصل  پنجــم، صفحــه ی ۲۲۱، زیر 
عنــوان »اصلی ترین منتقــدان ایران« می نویســد: 
»شاید اگر بگویم مهاجران افغان تازه  برگشته از ایران، 
امــروز مهم تریــن و جدیدترین منتقدان ایــران را در 
هرات تشکیل می دهند، خیلی دور از واقعیت نیست. 
اغلب این مهاجران که بعضی شان بیش از یک دهه، 
میهمان ایران و ایرانیان بوده انــد، امروز گزنده ترین 
انتقادها را نسبت به ایران به زبان می آورند.« در ادامه 
به ذکــر یک مورد از میــان هزاران مــورد می پردازد. 
»جــواد نجفی« که تازه از ایران بازگشــته اســت، با 
خشــم زیاد درباره ی پلیس ایران حرف می زند: »در 
ایران حتی جرئت نمی کــردم به لهجه ی خودم گپ 
)حرف( بزنم. وقتی از من می پرسیدند اهل کجایی، 
فقط می گفتم از شهرســتان های ایران هســتم. هر 
چه کمبــود و فقر بود، به گردن مــا انداختید. وقتی 
ســیب زمینی در ایــران کم یاب و گران شــد، گفتید 
سیب زمینی هایمان به افغانستان صادر شده است. 
وقتی سیمان در کشورتان کم یاب و گران شد، دوباره 
کمبودش را به گردن ما انداختید که به افغانســتان 
صادر شــده، اما دولت شما ســیمان را مجانی به ما 

نمی داد؛ در برابرش دالر می گرفت.«
بنی یعقوب زیر عنوان »منفی تر از سایر شهرهای 
افغانســتان« در فصل پنجم کتاب توضیح می دهد: 
»در کابل، پنجشــیر یا هر جای دیگر افغانستان غیر 
از هرات، وقتی نام ایران را می آوری، بیش تر مردم به 
نیکی از ایران و ایرانیان یاد می کنند و فقط یک اقلیت 
کوچک، خاطرات تلخ و نگرش منفی از این سرزمین 
دارند، اما در هرات، وضع تا حدی متفاوت است. در 
این اســتان بزرگ، اغلب افغان ها با شنیدن نام ایران 
لب به شــکایت و نارضایتی می گشایند و کم تر کسی 
را می بینی که با خشــنودی و رضایت مندی از ایران 
حرف بزند. به راســتی، چرا اهالی هرات در مقایسه 
با ســایر نقاط افغانستان نگرش منفی تری نسبت به 

در بسیاری از جاهای کتاب از 
نحوه ی لحن و بیان نویسنده 
چنین بر می آید که گوینده نیز 
صرفاً راوی و طرف دار روایت 
خاصی از جریان های سیاسی 
افغانستان معاصر است؛ چرا که 
تعریف و تمجیدها با ریز جزئیات 
آن ذکر می شود، بدون آن که به 
نقدهای مقابل آن پرداخته شده 
باشد.
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ایــران دارند؟ اگرچه دادن پاســخ دقیق به 
این پرســش بسیار دشوار اســت، تأمل در 
پاسخ های یک دانشجوی افغان بد نیست: 
رفت وآمــد مردم هــرات به ایــران بیش تر از 
سایر مردم افغانســتان بوده است، طبیعی 
است زیرا هرات، هم مرز با ایران و آمد و شد 
به آن برای هراتی ها راحت تر اســت تا مثاًل 
بــرای کابلی ها. برخورد مــرزداران ایرانی و 
مردم مناطق مرزی در همه این ســال ها با 
افغان ها اغلب تند و خشن بوده است.« )ص 
۲۲۲(. در همان فصل می نویسد: »برخی 
از افغان ها از برخوردهای توهین آمیز نیروی 

انتظامی ایران شکایت دارند.« )ص ۲۲۴(
در یک تحلیل کوتاه می توان گفت بیش 
از چهار دهه از زیست مهاجران افغانستان 
نابســامانی های  می گــذرد.  ایــران  در 
دســتگاه سیاســت گذاری کشــور میزبان 
در قبــال مهاجران، عالوه بــر این که نقش 
و  ایــران  روابــط  در  را  »پاشنه ی آشــیل« 
افغانســتان به خود گرفته کــه هر از گاهی 
نیــز بســیار جنجال برانگیز هم می شــود، 
از ســوی دیگر بــا توجه بــه محدودیت ها و 
محرومیت هایی که »مهاجران« در طول این 
سال ها با آن ها مواجه بوده اند، سبب شده 
است نتوانند آن چنان که بایسته و شایسته 
اســت، هویــت  خویش را حفــظ و فرهنگ 
کشورشــان را بــه جامعه ی ایرانــی منتقل 
کنند و بتوانند شــناخت و تصویری نســبتًا 
منطبق بــر واقع و به دور از ســیاه نمایی ها 
و بزرگ نمایی هایــی کــه رســانه ها القــا و 
تلقیــن کرده اند، ترســیم و تصویــر کنند. 
از همیــن روی در کنــار عنوان »افســوس 
برای نرگس های افغانســتان« که به تلفات 
انسانی ناشی از جنگ و فقر در افغانستان 
پساطالبان اشاره دارد )فصل اول، ص ۲۶(، 
با توجه به آن چه گذشــت، می توان عنوان 
»افســوس بــرای سیاســت های مهاجرتی 

 .ایران« را نیز بدان افزود

روایاتی از فراز و فرود یک رابطه

چنان چه در پیش گفتار کتاب هم آمده است: »امریکا در افغانستان 
عنوان کتابی  اســت که روابط ایــاالت متحده را با افغانســتان، از 
شــروع این مناسبات مورد تبیین و بررســی قرار می دهد«، مؤلف 
در فصل های نخســت ایــن کتاب با رجوع به منابعــی مکتوب، از 
پیشــینه ی روابط آمریکا با افغانســتان چون اولین مســافرت های 
اتباع آمریکا به افغانستان، تالش های ناکام دولت های افغانستان 
در برقــراری روابــط دیپلماتیک با آمریکا، و ســرانجام برقراری این 
رابطه در دوره ی سلطنت محمد ظاهرشاه و حاکمیت محمد داود 

روایت می کند. 
فصل هــای بعــدی کتاب نیز بــه فراز و فــرود روابــط آمریکا و 
افغانستان، در مقاطع بعدی تاریخ اختصاص دارد. در این فصل ها 
از مناســبات ناپایدار آمریکا با حکومت حــزب دموکراتیک خلق و 
نقش های مســتقیم و غیرمستقیم این کشــور در جنگ گروه های 
مجاهدین علیه شوروی و حکومت حزب خلق، تا مناسبات اولیه ی 
آمریکا با طالبان و حمله ی مستقیم آمریکا به افغانستان، که منجر 
به سقوط حاکمیت طالبان و تشکیل حکومت حامد کرزی گردید، 
به صورتی نســبتًا مفصل پرداخته شده است. مؤلف در فصل های 
متأخر کتاب، عالوه بر رجوع به منابع مکتوب، به منابعی شفاهی 

چون دیده ها و شنیده های خود نیز ارجاع می دهد. 
کتاب با وجود این که نســبت به موضوع خودش می توانست از 
منابع بیش تر و متنوع تری برخوردار باشــد، حاوی اطالعات خوبی 
اســت که می تواند به خصوص برای دانشــجویان رشته های تاریخ 
و علوم سیاســی مرجع مناسبی باشد. مشــکل اصلی کتاب اما در 
آماده ســازی فنی آن اســت. کتاب از مشــکالت فراوان ویرایشی و 
صفحه آرایی رنج می برد. امید اســت که ناشر در چاپ های بعدی به 
رفع این مشکالت اهتمام ورزیده و کتاب را با شکلی آراسته و شکیل، 

 .منتشر کند

آمریکا در افغانستان 
محمداکرام اندیشمند 
کابل، بنگاه انتشارات میوند 
چاپ اول، ۱۳۸۴
۱۱۸ صفحه، ۱۰۰۰ جلد

]�[معرفیکوتاه



  قوس/ آذر 1399 شماره ی ششم   سال اول  کتاب نامه   15  

صادق دهقان

»متــن کامــل قوانین اساســی افغانســتان«، 
کتابی بود که آن را مرکز فرهنگی نویســندگان 
افغانســتان در دهه ۱۳۷۰ در قم چاپ کرد. با 
ایــن حال، پــس از روی کار آمدن دولت جدید 
برآمده از توافق نامه بــن )۱۳۸۰(، متن قانون 
اساســی ســال ۱۳۸۲ هم به قوانین اساســی 
کشور افزوده شد. دانشگاه ابن سینا نیز کتاب 
یادشــده را با افزایش متن قانون تازه در ســال 
۱۳۹۴ چاپ کــرد. اینک همان کتاب با در برداشــتن متن نه قانون 
اساسی تصویب شده کشور، یک قانون اساسی به تصویب نارسیده در 
دوره حکومت مجاهدین و یک طرح قانون اساسی پیشنهادی حزب 

وحدت اسالمی افغانستان بازچاپ شده است.
پیدایش قانون اساســی در کشــورهای غربی )امریکا و فرانســه 
در قرن ۱۸( و ســپس گســترش آن به دیگر مناطــق جهان از نتایج 
نظام مند شدن حقوق در جامعه های انسانی بود که از آن به »جنبش 
 )Constitutionalism( »قانون اساسی گرایی« یا »مشــروطه گرایی
یاد می شود. در افغانستان نیز خورشید قانون اساسی برای نخستین 
بار در آغاز ســده ۱۳۰۰ خورشیدی و پس از باز پس گیری استقالل 
کشــور از استعمار انگلســتان طلوع کرد. نخســتین قانون اساسی 

 فراز و فرود حقوق اساسی
در افغانستان

متن کامل قوانین اساسی افغانستان )ده قانون اساسی در یک صد سال اخیر(
تصحیح و تنظیم: سرور دانش
ویراستار: حسین حیدربیگی
باز خوانی: عصمت الطاف و نجیب اهلل پویا
طرح جلد: محمدرضا قربانی
ناشر: بنیاد اندیشه
مکان، زمان و نوبت چاپ: کابل، ۱۳۹۸، اول،
شمارگان و صفحه: هزار نسخه و ۴۴۵ صفحه، قیمت: ۴۰۰ افغانی

پیدایش قانون اساسی 
در کشورهای غربی 
)امریکا و فرانسه در 

قرن 18( و سپس 
گسترش آن به دیگر 
مناطق جهان از نتایج 
نظام مند شدن حقوق 
در جامعه های انسانی 

بود که از آن به »جنبش 
قانون اساسی گرایی« 

یا »مشروطه گرایی« 
)Constitutionalism( یاد 

می شود.
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قانون اساسی فعلی 
افغانستان با 1۶۲ ماده 
در 1۲ فصل در 1۴ جدی 
1۳8۲ به تصویب رسیده 
است.

در افغانستان نیز خورشید 
قانون اساسی برای 
نخستین بار در آغاز سده 
1۳00 خورشیدی و پس 
از باز پس گیری استقالل 
کشور از استعمار انگلستان 
طلوع کرد.

کشــور در ســال ۱۳۰۱ در زمــان زمــام داری 
امان الله خان در لویه  جرگه ی جالل آباد تصویب 

شــد و در ســال ۱۳۰۳ در لویــه  جرگه ی پغمان 
تعدیل گردید. آن را نیز »نظام نامه اساسی دولت 

ِعّلیه افغانســتان« نامیدند که ۷۳ ماده داشــت. 
سومین قانون اساسی کشــور در زمان محمد نادر 

شــاه در لویه  جرگه ی کابل در ســال ۱۳۱۰ با ۱۱۰ 
ماده تصویب شــد کــه »اصول اساســی دولت ِعّلیه 

افغانستان« نام گرفت. 
چهارمین قانون اساســی افغانســتان با نام قانون 

اساســی در لویه  جرگه ی ۱۳۴۳ با ۱۲۸ مــاده در دوره 
ســلطنت محمد ظاهر شاه روی کار آمد. پنجمین قانون 

اساسی کشــور پس از سقوط نظام پادشــاهی و روی کار 
آمدن نظام جمهوری محمد داوود در ســال ۱۳۵۵ با ۱۳۶ 

مــاده تصویــب و اجرایی شــد. »اصول اساســی جمهوری 
دموکراتیــک افغانســتان« را شــورای انقالبــی جمهــوری 

دموکراتیــک افغانســتان در زمان حکومت ببــرک کارمل، به 
عنوان ششــمین قانون اساسی با ۶۸ ماده تصویب کرد که در 

۱۳۵۹ اجرایی شــد. در دوره محمد نجیب الله، قانون اساسی 
هفتم در ۱۳۶۶ با ۱۴۹ ماده به تصویب رســید و در سال ۱۳۸۹ 

بازنگری شد.
با ســقوط دولت کمونیســتی در افغانســتان و روی کار آمدن 

حکومت مجاهدین با نام »دولت اسالمی افغانستان«، جنگ های 
ویران گر داخلی آغاز شد. »اصول اساسی دولت اسالمی افغانستان« 

نیز که دولت برهان الدین ربانی آن را آماده کرد، هرگز اجرایی نشــد؛ 
زیرا احزاب جهادی بر ســر آن به توافق نرسیدند. این متن ۱۱۴ ماده 

داشــت. در همین دوره، حزب وحدت اســالمی افغانستان به رهبری 
عبدالعلی مزاری طرح قانون اساسی فدرال را منتشر کرد که ۱۹۳ ماده 

داشت و قانون اساسی ایالت های فدرال نیز در آن گنجانده شده بود که 
۸۰ مــاده داشــت. در دوره حکومت طالبان که از آن با »امارت اســالمی 

افغانستان« یاد می شود، به وجود قانون اساسی نیازی نبود؛ زیرا طالبان، 
»کتاب الله« را برای اداره مملکت کافی می دانستند. 

قانون اساسی فعلی افغانســتان با ۱۶۲ ماده در ۱۲ فصل در ۱۴ جدی 
)دی( ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. فصل های این قانون اساسی به ترتیب 

عبارتند از: دولت، حقوق اساســی و وجایب اتباع، رییس جمهور، حکومت، 
شــورای ملی، لویه  جرگه، قضا، اداره، حالت اضطرار، تعدیل، احکام متفرقه و 

احکام انتقالی. به طور کلی، این کتاب برای پژوهش در رشته های حقوق و علوم 
 .سیاسی بسیار سودمند است



کتاب »زنان، جنگ و بنیادگرایی اسالمی در افغانستاِن 
مریم محبوب« از فرید بیژن، پژوهشگر افغانستانی به 
زبان انگلیســی نوشته شده اســت. کتاب از این منظر 
اهمیت دارد که به ادبیات داستانی مهاجرت و مهاجرت 
زنان نویسنده و اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم جنگ بر 

زنان پرداخته است.
بیژن، مریــم محبــوب را از اولین نویســندگان ادبیات 
داســتانی مهاجرت معرفی می کند. نگارنده این یادداشت 
بر این باور اســت که بازنمایی مســائل و مشکالت مهاجرت 
در داســتان های محبوب، اهمیت بررسی آثارش را دو چندان 
می کنــد. محبوب در مجموعــه داســتان هایش تقریبًا تمامی 
مشکالت و مسائلی را که یک مهاجر به  ویژه یک زن، در سرزمین 
»دیگری« با آن ها مواجه می شــود مطرح کــرده و به این ترتیب، 
زمینه  بحث و بررســی خوبی را در بســتر مطالعات فرهنگی برای 

پژوهشگران این حوزه فراهم کرده است. 
بیژن نیز در این کتاب به  خوبی و با زبانی ساده و تحلیلی دقیق 
توانســته است ویژگی های آثار مریم محبوب را در پنج فصل، با طرح 
مسائلی مانند جنگ و تأثیر آن بر زندگی زنان، مهاجرت زنان و گفتمان 
نظام مردســاالرانه برای خواننده روشن کند. از امتیازهای دیگر کتاب 
کــه به  طور حتم بــرای هر خواننده و پژوهشــگری مفیــد خواهد بود، 
این اســت که بیژن ابتدا بافت تاریخی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه افغانستان را روشن و صریح بیان می کند. سپس به چگونگی تأثیر 
این بافتارها و ســاختارها بر زنان و نویســندگان زن بــه ویژه مریم محبوب 
می پردازد و با ذکر نمونه هایی از آثار محبوب، تصویری روشن و دقیق از زنان 
و تأثیر جنگ و حضور گروه های افراط گرا بر زنان در مقابل دیدگان خواننده 

قرار می دهد. 
بیژن در فصل نخست کتاب، ادبیات را مهم ترین رسانه فرهنگی می داند که 
در غیاب انواع رسانه ها به جامعه ی افغانستان خدمت کرده است. در ادامه تصریح 
می کند که با سیاسی  شــدن همه ی نهادهای فرهنگی و اجتماعی در دوره های 
اخیر، ادبیات نیز سیاســی شده است و کم تر نویسنده یا شاعری وجود دارد که در 
چهار دهه گذشــته با تحوالت سیاسی دســت و پنجه نرم نکرده باشد. نوشته های
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 زنان نیز از ســایه ی این تحوالت سیاســی دور نبوده 
است و تأثیر آن را در نوشته های زنان می توان دید که 
هر کدام رویکردی متفــاوت به جنگ و نظام حاکم و 
گفتمان غالب نشان داده اند. نویسنده عالوه بر قائل 
بودن ارزش هنری برای نوشته های زنان، آثار زنان را 
از این جهت که بازتاب دهنده مسائل زنان نیز هست، 

دارای اهمیتی ویژه می داند. 
نویسنده در فصل دوم، تصویری از وضعیت زنان 
در جامعه به شــدت مردســاالر افغانســتان به دست 
می دهد. بیژن برای تحلیل آثار محبوب الزم می بیند 
که ابتدا جایگاه زن را در جامعه مردساالر افغانستان 
برای خواننده روشن کند تا خواننده به درک درستی 
از تحلیل نوشته های محبوب برسد. نویسنده در این 
بخش نشــان داده کــه جنگ و نگاه مردســاالرانه ی 
حکومت ها و گفتمان غالب مردســاالرانه، حاشیه ای 

شدن زنان را دو چندان کرده است. 

نویســنده در فصل بعد درباره ی زندگی نامه و آثار 
محبوب ســخن گفته است و نشان می دهد که مریم 
محبوب بــه  عنوان یــک نویســنده زن در جامعه به 
 شــدت مردساالر افغانســتان، با وجود مشکالتی که 
بر سر راه راهش بوده، توانسته به یکی از چهره های 
برجسته ی ادبی کشور تبدیل شود. بیژن در ادامه به 
عواملی می پردازد که در شــکل گیری داســتان های 
محبوب نقش داشــته و این که مسائل زنان چه گونه 

در آثار محبوب بازنمایی شده است. 
نویسنده در فصل چهارم، ابتدا گریزی به وضعیت 
سیاسی و تاریخی افغانستان می زند و برای خواننده 
روشــن می کند که در دوره حکومت کمونیســتی و 
سپس حمله شــوروی، حضور مجاهدین و حکومت 
طالبان، زن تا چه اندازه، قربانی خشــونت جنگی و 
تبعات ناشــی از جنگ شده است و بیان می کند که 
زنان در این دوران حتی از ابتدایی ترین حقوق اولیه ی 
خود محروم شــدند و بســیاری از زنان به کشورهای 
همسایه مهاجرت کردند و در وضعیت نابسامانی در 
کشور میزبان قرار گرفتند یا در کمپ های مهاجرتی 
مستقر شدند. نویسنده، بحث را با نمونه هایی از آثار 
محبوب به بازنمایی و تأثیر جنگ بر زندگی اجتماعی 
و فرهنگــی زنــان ادامــه می دهد. این فصل نشــان 
می دهد که داســتان های محبــوب، بدبختی و رنج 
زنان در دوران جنگ، رادیکال شدن جامعه و تأثیر آن 
بر زندگی زنان و نقش گروه هــای افراط گر ا را در این 

تحوالت به تصویر می کشد. 
نویســنده در فصــل آخــر بــه وضعیت زنــان در 
مهاجرت می پــردازد کــه درون مایه اصلــی بیش تر 
داستان های محبوب را شکل می دهد. در این فصل 
به چــه گونگی تأثیــر مهاجرت بر زندگی شــخصی 
محبوب پرداخته شده است. در نتیجه می توان گفت 
که تجربه زیسته ی خود مریم محبوب از مهاجرت بر 
نوشــتار او به  عنوان یک نویســنده زن تأثیر گذاشته 
است. یکی از مباحث مهم در این بخش آن است که 
فضای فرهنگی غرب این امــکان را به زنان می دهد 
تــا برای هویتــی جدید تالش کنند و حتــی در برابر 
نظام سلطه ی گفتمان مردساالر بایستند و اعتراض 

 .کنند

بیژن، مریم محبوب را از اولین 
نویسندگان ادبیات داستانی 
مهاجرت معرفی می کند.

بیژن ابتدا بافت تاریخی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه افغانستان را روشن و 
صریح بیان می کند. سپس به 
چگونگی تأثیر این بافتارها و 
ساختارها بر زنان و نویسندگان 
زن به ویژه مریم محبوب 
می پردازد.
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کار ظریفه الماس را در حد یک رخداد ادبی برجسته 
می کند. 

نویســنده، ویژگی های شــخصیت ها را در همان 
آغاز و به یک باره بر ما آشکار نمی کند، بلکه در انتظار 
نگــه مــی دارد و در موقع مناســب فاش می ســازد. 
مثــاًل در صفحه ۲۵ خبردار می شــویم کــه کیهان، 
مادر و پدرش را چه گونه از دســت داده اســت. این 
آگاهی رســانی گام به گام، تاکتیکی است که ظریفه 
الماس نســبتًا خوب اســتفاده کــرده و در همراهی 

مخاطب با داستان مؤثر واقع شده است. 
پــرورش شــخصیت ها از راِه دادن لحن و ادبیات 
منحصــر به فرد به آن ها، کاری اســت که نویســنده 
توفیق رضایت بخشــی در انجام آن نداشــته اســت. 
غفلت از این نکته ی مهم سبب شده است که زبان و 
بیان شخصیت ها کمکی در شناخت و تشخص آن ها 
نکند. شخصیت ها شبیه هم صحبت می کنند و لحن 
و لهجــه و در مجمــوع ادبیات مشــابهی دارند. گویا 
نویســنده، جمالت را به ذوق و لحن خود می جود و 

جویده ی آن را در دهان شخصیت ها می گذارد. 
»یادداشــت های دیشــب«، ســاختار درون بــه 
درون دارد و به تعبیر هندســی، در این داستان بلند 
بــا دایره های متقاطــع روبه رو هســتیم. اول قصه ی 

تقی واحدی

اهمیــت کار ظریفــه المــاس 
در این اســت که در جامعه ی 
بــه  افغانســتان،  مردســاالر 
روایــت جســورانه ی صحنه ها 
و دیالوگ هایــی می پردازد که 
گفتنــش در انظــار عمومی از 
ســوی یک زن، عیب شمرده 
می شود. او روایت درد و عشق 
یــک زن را، نه  تنها از زبان یــک زن به یک مرد، بلکه 
از آن طریق بــا خوانندگان قصه در میان می گذارد و 
به این وسیله، در تابوشکنی هنجارهای مردساالرانه 
نقش ایفا می کند. ظریفه الماس در جامعه ای چنین 
گپ هایــی را همگانی می کند که گفت وگوهای زنان 
معمواًل در غیاب مردان، فرصت شکوفایی و بالندگی 
می یابد. این نکتــه در کنار روانی متن، از نقاط قوت 

 داستان بلند این نویسنده ی جوان و تازه کار است. 
با یک متن نسبتًا خوش خوان و قابل هضم برای 
خواننده معمولی روبه رو هستیم که با محتوای قصه 
سازگاری دارد. افزون بر آن، آگاهی از این نکته که اواًل 
نویسندگان زن در شهر مزار شریف انگشت شمارند و 
ثانیًا همان ها نیز کم تر توفیق می یابند که اثری ادبی 
در حد یک کتاب را بــه جامعه تقدیم کنند، اهمیت 

زنانگی کیهان در 
یادداشت های دیشب

  یادداشت های دیشب 
نوشته ی ظریفه الماس
ویراستار: اسحاق ثاقبی، مزارشریف،
ناشر: نویسنده، چاپ اول: ۱۳۷۹،
۱۰۰۰ نسخه، رقعی، ۷۰ صفحه
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مختصــر جســت وجوی راوی کــه از پشــت کیهان 
د ِق شــده اســت؛ بعد قصه ی کبیر در باره ی کیهان 
و در البــه الی آن، قصــه ی خــود کبیر بــا فریبا و در 
محوری تریــن و درونی ترین الیه، قصــه ی کیهان از 
خودش و از رابطه ی پر فراز و نشیبی که با معشوقش 

مدیحه دارد. 
توجیه انتخاب این ســاختار برای مــِن خواننده 
تا این حد منطقی اســت که چون کیهــان در پایان 
داستان می میرد، پس قصه ی او را باید کس دیگری 
بازگو کنــد. کبیر بــا ایفای چنین نقشــی حضوری 
موجــه دارد، اما دلیل حضور راوی اولی حل ناشــده 
می ماند. مخصوصــًا که انگیزه ی رفتــن او به دنبال 
کیهاِن گم شده ضعیف اســت. باورپذیری این نکته   
دشــوار اســت که یک نفر فقط با این استدالل که از 
پشت رفیقش د یق شــده و برای آگاهی از سرنوشت 
او، بــا رفتــن از بلخ به کوهســتان های بدخشــان، 
سختی های زیادی را به جان بخرد. راوی نخستین، 
نه کارش به کیهان بند است و نه کدام رابطه ی عمیق 
برادری یا والد-فرزندی بین آن دو وجود دارد تا دلیل 
تحمل سختی قابل فهم گردد. ضمن آن که در خالل 
رویدادهــا و قصه ها، طفیلی به نظر می رســد و تنها 
زمانی واکنش او را می بینیم که قصه ی طوالنی کبیر 

از سرگذشت غم انگیز کیهان به پایان می رسد.

زنانگی کیهان �
»زن خانه« و »مرد صحرا« یکی از تعبیرهای جنسیتی 
رایج برای دادن خصلت های جداگانه به زن و مرد در 
جامعه ی ماست؛ جامعه ای که با عبارت های غیرت و 
سلحشوری در مقابل عفاف و پاک دامنی، عقالنیت 
و اســتواری در برابــر تزلــزل و عاطفه زدگــی، دیوار 
جدایــی را ضخیم تر می ســازد. یکــی از تفاوت های 
مورد تأکید در این فرهنگ، پذیرش گریســتن زن و 
نکوهش این عمل از ســوی مرد اســت. با این حال، 
کیهــان بر خالف ظاهر مردانــه اش، به کرات در این 
داستان گریه کرده است. »همیشه به بیچار گی های 
خود به تنهایی اشــک می ریختم، اما خوش بودم که 
مدیحه همیشه پیش چشمانم است.« )ص ۵۰( »... 
اما کیهان به تکرار، پیام مدیحه را می خواند و هق هق 

گریه می کرد.« 
نــه  تنها گریه کــردن و در آغــوش انداختن، بلکه 
رفتارهــای دیگــری نیز از کیهان ســر می زنــد که در 
فرهنگ مــا به دنیای زنان تعلق دارد. مثل آشــپزی و 
ظرف شــویی، و بــه همین خاطر پســران کاکایش به 
او لقــب »خاله کیهان« داده انــد. خاله کیهانی که در 
خانه ی کاکایش، بیش تر با دختران ارتباط و همکاری 
دارد تــا با پســران کاکایش. دلیــل احتمالی اعطای 
چنین خصلت های زنانه به کیهان می تواند این باشد 

اهمیت کار ظریفه الماس در 
این است که در جامعه ی 
مردساالر افغانستان، به 
روایت جسورانه ی صحنه ها 
و دیالوگ هایی می پردازد که 
گفتنش در انظار عمومی از 
سوی یک زن، عیب شمرده 
می شود.
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که هنگام خلق شــخصیت کیهان، نویسنده احتمااًل 
بخشی از خصیصه و تجربیات خود را در وجود او تعبیه 
کرده. در گفت وگو با شــبانه، دختــری که در خانه ی 
کاکایــش مهمان اســت، کیهان توصیفاتــی از خود 
می کند که می تواند خود ظریفه باشد. »من می خواهم 
نویسنده باشم. این کار در خانه می تواند انجام شود و 

مانع کار بیرون من هم نمی شود.« )ص ۲۲( 
سختی مهمان بودن �

آن بخشی از زندگی کیهان که در این داستان روایت 
می شــود، در مهمان بودگی می گــذرد؛ یا در خانه ی 
کاکایش، یا در کشــوری دیگر. مهمان هر قدر عزت 
شود و در ناز و نعمت سپری کند، حس کلیدی عدم 
مالکیت و تعلق خاطر نسبت به محل بود و باش خود 
دارد. به عبارتی حس مهمان بودگی، حس وابستگی 

و بی قدرتی و فقدان اختیار است. 
از  را  کــه خانــواده اش  زبــان کیهانــی  از  راوی 
دســت داده، حس ســختی مهمان بــودن را چنین 
بیــان می کند: »با وجــود این که فامیــل کاکایم مرا 
دوســت دارند... همیشــه مثل مهمان همرایم رویه 
می کنند. از این ناحیه، مــن خیلی ها رنج می برم.« 
)ص ۳( مهمــان نــان دیگری را می خــورد و این او را 
نگران می ســازد. مثل کیهان که حتی از این جهت 
از طعنــه ی معشــوقه اش مدیحه هم نگران اســت: 
»می ترسیدم مدیحه نگوید نان ما را می خوری، ولی 

»یادداشت های دیشب«، ساختار درون 
به درون دارد و به تعبیر هندسی، در 

این داستان بلند با دایره های متقاطع 
روبه رو هستیم.

الماس برای شخصیت های این 
داستان بلند، دنیای کوچکی درست 

کرده؛ دنیای فروکاسته در رنج و عشق 
قرنتین شده و بی ارتباط با بیرون که 
دچار عرفان زدگی تاریخی نیز شده 

است.

به حرف های دل خودت گوش می دهی.« )ص ۲۷( 
مهمــان نه تنها نگران رانده شــدن اســت و باید 
مدام پروای قاش و پیشــانی میزبان را داشته باشد، 
بلکه رنجور است از این که احساس می کند بار دوش 
اســت. این نگرانی  با رانده شدن از خانه ی کاکا و بار 

دیگر از کشور همسایه قابل توجیه می گردد.
دنیای عرفان زده ی کوچک �

ظریفه الماس برای شخصیت های این داستان بلند، 
دنیای کوچکی درســت کرده؛ دنیای فروکاســته در 
رنج و عشــق قرنتین شــده و بی ارتباط بــا بیرون که 
دچار عرفان زدگی تاریخی نیز شده است: »رفته رفته 
عشــق مان اوج عارفانه می گرفت. ساعت ها در جای 
نماز می ایستادیم، گریه می کردیم و توبه می کردیم.« 
)ص ۵۷( واقعیت گذشته ی ظریفه الماس به عنوان 
دانشجوی دانشکده ی ادبیات دانشگاه بلخ، به ما در 
فهــم این رویکرد او کمک می کنــد، رویکرد مباهات 
به روایت های گذشــته محوری  چون مالمحمد جان 
و این که بلخ،  زادگاه زبان فارســی دری است، نادیده 
گرفتن بلخ رنجور از نابرابری ها و هراسیده از جنگ. 
دانشکده ی ادبیات دانشگاه بلخ، دانشکده ای است 
که با عرفــان و صوفی گری پیونــد عاطفی محکمی 
دارد. رازآمیزی غیبت کیهان و اشــاره هایی به موالنا 
و رابعه، نشــان از تأثیرپذیری نویســنده از قصه های 

 .عرفانی و فضای ادبی این دانشگاه دارد



22   کتاب نامه  سال اول  شماره ی ششم  قوس/ آذر 1399 

مناطق شمالی افغانستان( و زیارتگاه سخی )نقطه ی 
کانونی شهر و زندگی( اشاره کنیم. 

محمدی در نخســتین داســتان با نام »مرد گان« به 
روایت یک داستان از ســه زاویه ی دید )مقتول، شاهد و 
قاتل( پرداخته و با ترســیم تصویری دقیق از بی ارزشی 
جان انسان، تصورات غلط و پوچ در این زمینه را به چالش 
کشیده اســت. این داستان در ســطحی دیگر، روایتی 
از توســعه ی کینه های قومی در ســایه ی جنگ است. 
نویسنده، داستان دوم مجموعه، »عبدل  بیتل آمده بود 
این جا بمیرد« را به ابوطالب مظفری تقدیم کرده است. 
این داستان بر محور سه مفهوم انتقام به عنوان نقطه ی 
کانونــی تداوم بســیاری از نزاع ها، انتظــار و تأثیر آن بر 
جریان عادی زندگی و آوارگی با ترسیم نمادهای »پای از 

دست رفته« و »ریش بلند« بنا شده است. 
محمدی در داســتان ســوم با نام »بچه هــا بیدار 
نشوند«، فقر و جریان عادی زندگی مردم و اثر جنگ بر 
این روند را در نقاط دورافتاده ی روستایی تصویر کرده 
اســت. »الله الله«، نام داســتان چهارم این مجموعه 
اســت که به زیبایی هر چه تمام تر، منظومه ای از فقر، 
عشق، فحشا، روضه ی شریف )مظهر اعتقاد عامه ی 
مردم(، جنگ و مرگ را تصویر کرده اســت. داســتان 
»فاتیــا« )فاتحه( نیــز به داغ بــرادر به عنــوان داغی 

فراموش نشدنی در زندگی انسان شرقی می پردازد. 
داســتان ششــم، »ما را هم می کشــند«، روایتی 
اســت از بــازی کودکانی که اســلحه به عنوان مظهر 

مجتبی نوروزی

این روزها که باز هم زمزمه های 
حضــور طالبــان در عرصه ی 
قــدرت در افغانســتان مطرح 
است و برخی بر طبل تغییر این 
گروه می کوبند و از »نوطالبان« 
یــاد می کنند، شــاید بهترین 
زمان برای بازخوانی مجموعه 
محمدحســین  داســتان های 

محمدی باشد: »انجیرهای سرخ مزار«. 
محمدی در این مجموعه، ۱۴ داســتان کوتاه را 
در کنار هم آورده اســت. داستان هایی که در بازه ی 
زمانی بهــار ۱۳۷۴ تــا بهــار ۱۳۸۲ در خط مکانی 
مشــهد مزارشــریف و مشــهد تهران خلــق و برخی 
بازنگری شــده اند. این زمان منطبق است بر دوران 
ظهــور تا افول پدیــده ای به نام طالبــان، که تأثیری 
شگرف بر عرصه ی سیاســت، فرهنگ و اندیشه، در 

افغانستان و منطقه گذاشت. 
ایــن مجموعــه داســتان، روایت گــر وضعیــت 
اجتماعــی صفحات شــمالی افغانســتان در دوران 
طالبان اســت، و نویســنده تالش کرده اســت تا از 
زوایای مختلــف، مبانی جنگ را به چالش بکشــد. 
اگر بخواهیم به وجوه مشــترک عمومِی بســیاری از 
داستان های این مجموعه اشاره کنیم، می توانیم به 
سه کلیدواژه ی ســرما )نمادی از ناامیدی، سکون و 
نزدیکی به مرگ(، شهر مزارشریف )کانون جغرافیایی 

معمای جنگ و صلح در افغانستان
بهانه ای برای بازخوانی مجموعه داستان »انجیرهای سرخ مزار«

انجیرهای سرخ مزار
نوشته ی محمدحسین محمدی
ویراستار: شیوا حریری،
کابل: انتشارات تاک، چاپ هفتم: زمستان ۱۳۹۵
۵۰۰ نسخه، رقعی، ۱۴۷ صفحه، قیمت: ۱۶۰ افغانی
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اگر بخواهیم به وجوه مشترک عمومِی 
بسیاری از داستان های این مجموعه 
اشاره کنیم، می توانیم به سه کلیدواژه ی 
سرما )نمادی از ناامیدی، سکون و 
نزدیکی به مرگ(، شهر مزارشریف )کانون 
جغرافیایی مناطق شمالی افغانستان( و 
زیارتگاه سخی )نقطه ی کانونی شهر و 
زندگی( اشاره کنیم. 

آدم کشــی به دنیای کودکانه شان راه یافته و واقعیت 
زندگی شان را دگرگون کرده است. خالق این مجموعه 
در داســتان »کنِچنی«، تصویری دیگر از مثلث فقر، 
فحشا و جنگ ترسیم کرده و آن را در نقطه ی کانونی 
و به عنــوان ذات وضعیت اجتماع قرار داده اســت. 
داســتان هشــتم که نام مجموعه از آن گرفته شده، 
روایتی اســت که از زاویه ی دید کودک پردازش شده 
و در آن، پدر درگیر در جنگ به  پشتیبان و مادرکالن، 

مظهر امید، به »انجیر« تعبیر شده است. 
داســتان نهم »پری دریایی«، روایتی به نســبت 
متفاوت از دیگر داســتان های این مجموعه اســت. 
جغرافیای این داســتان به کابل منتقل شده، تصویر 
جنگ به صــورت محو دیده می شــود، غم به معنای 
مفهومی انتزاعی تصویر می گردد و نقش طبیعت به 

صورتی پررنگ نمایش داده می شود. 
در پنج داســتان پایانی،  شــب و باران به تصویری 
کانونی بدل می شــوند. داســتان دهم، »شــِب  باد و 
باران«، با گــذر از مکان و وقوع داســتان در یک فضا 
و مکانی نامشــخص و شــاید به قصــد تعمیم مکانی 
موضوع، ســرما و باران را در کانون خود قرار می دهد 
و بی ارزشــی جان انســان ها را در محیط جنگ به رخ 
می کشــد. نویســنده »و باران می بارید« را به اســتاد 
رهنورد زریاب تقدیم کرده اســت و در آن بین روضه ی 
شــریف در مزار و مشــهد پل می زند تا بدین وسیله به 
مهاجرت به عنوان یکی از تبعات طبیعی جنگ بپردازد 

و داغ مادران دور از فرزند و کودکان پدر از دســت داده 
را، در تکمیل ناخوشایندی های زمانه تصویر کند. 

داســتان »دشــت لیلی«، نام خــود را از یکی از 
مناطق کلیدی جنگ های شــمال گرفته و تعریضی 
است بر انتقام گیری های بی حاصل و نقش و حضور 
بیگانگان در جنگ های داخلی افغانســتان. در این 
داســتان با انتخــاب مجاهد ـ طالب به عنــوان راوی، 
به توســعه ی جغرافیایی فضا و حذف سخی جان از 
محور داســتان می پردازد که به نوعــی بیان تعارض 
اعتقادی طالبان با عامه ی مردم، به ویژه مردم شمال 
افغانستان است. با این حال، تالش می کند عشق به 
زندگی را از زبان کســی که به راحتی  حق زندگی را از 

دیگران سلب می کند، نمایان سازد. 
»شب مه« نام روایت سیزدهم این مجموعه است 
که در آن، کلنجار درونی ســربازی خســته از جنگ 
دســت مایه ی داستان شده اســت. کلنجاری که در 
آن بی ارزشــی زندگی و راحتی مرگ به خوبی تصویر 
شده اســت و در نهایت به ترک سالح از سوی سرباز 
و حرکت به ســمت زندگی می انجامــد. در پایان این 
مجموعه »ســگ ها تا صبح می َجَفنــد« قرار دارد که 
پوچی جنگ از دید جنگ جویــان پایین رتبه، محور 
داستان اســت. در واقع، نویســنده در این داستان 
اشــاره می کند کــه راه حــل پایان تمــام جنگ ها و 
منازعات و رســیدن به صلح، گرفتن انگیزه ی جنگ 
از ســربازان در میدان اســت؛ چون اگر این گروه در 
میدان جنگ، دســت از ســالح بکشند،  توجیه های 

رهبران جنگ طلب بی ارزش خواهد شد. 
در نهایــت، بــا بیــان دو جملــه ی بــا ارزش از 
داســتان های چهارم و چهاردهم این مجموعه، باید 
بــر این امر تکیه کــرد که ضرورت دارد ابــزار هنر در 
زمانــه ی کنونی یک بــار دیگر، اثر جنــگ بر زندگی 
مردم عادی را روایت کند تا زشــتی این پدیده و لزوم 

صلح برای همگان مشهود شود: 
»تفنــگ که داشــتی، هیــچ کــس کارت ندارد. 
پیســه می دهی و آب می خــوری. دیگر گدایی گری 

نمی کنی. این ها را پدرم گفت.«
»شــام ها ســگ ها جشــن دارند. بعــد از جنگ، 

 ».سگ ها جشن می گیرند
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»نام من ســرخ«، که البته مرگ و بــرادرش به دومی 
نزدیک تر است.

چندصدایــی نــه تغییــر زاویــه ی دیــد، بلکــه 
کانون زدایی یا ایجاد کانون های متکثر اســت که در 
نهایت، موجب عدم قطعیت می شود. تکثری سرکش 
که مطلوب ایده ی پسامدرن است. تغییر زاویه ی دید 
از تکنیک های اصلی در ایجاد چندصدایی است، اما 
اهمیت در این است که اصل و ارجاع از دست برود و 

تنها تردید باقی بماند.
»باختین«، از بزرگ ترین نظریه پردازان قرن بیستم 
در ادبیات و کســی که برای اولین بــار چندصدایی 
را در بررســی آثار داستایوفسکی مطرح کرد، معتقد 
است رمان های تک صدایی ماهیتی ضد دموکراتیک 
دارنــد؛ زیــرا آزادِی خواننده در شــنیدن صداهای 
مختلف و تصمیم گیری درباره ی درستی یا نادرستِی 
ایدئولوژی های بازنمایی شده در این صداها را سلب 
می کنند. در واقع نویسنده ی رمان تک صدایی، خود 
را بــه یک معنا قّیِم خواننده می پندارد و پیشــاپیش 

همه ی تصمیم ها را به جای او گرفته است.

معصومه امیری

پیــش از ایــن، از مانــی هیــچ 
نخوانده بودم تا این که به لطف 
دوستی، ســه کتابش به دستم 
رسید. ترتیب خواندن را به ترتیب 
سال نشر شــروع کردم. »دلقک 
و حشــرات دیگر«، »ریســمان 
شــنی« و »مــرگ و بــرادرش«. 
اولــی را به جان کندنی به میانه 
رســاندم و رها کردم. دومی که حجم کم تری داشــت، 
خوش خوان تــر بود و با تقــالی کم تری خوانده شــد، 
امــا مرگ و برادرش خوب بود و ضمن این که پیشــرفت 
ملموس نویسنده را در طول زمان باید تحسین کرد، در 
این یادداشت کوتاه به این موضوع خواهم پرداخت که 

چرا این کتاب، توجه مرا به خود جلب کرد. 
مــرگ، مبدأ روایت هــای بســیاری در این کتاب 
اســت. کســی درباره ی همین کتــاب، آن را کتابی 
چندصدایی دانســته بــود که به باور مــن، این طور 
نیست. تصور من این است که چندصدایی آن جاست 
که »آکتاگاوا« در »راشــامون« کرده یــا »پاموک« در 

چند صدایی و تک صدایی در رمان مرگ و برادرش

مرگ و برادرش
نوشته ی خسرو مانی

اروپا: نشر نبشت / کابل:  انتشارات امیری 
رقعی، ۱۵۶ صفحه
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 در کتاب مرگ و برادرش، نیستی و مردن، کانون 
قطعی اســت و روایت ها همه به دور آن در گردشند. 
کانون های احســاس تغییر می کنند و دچار شدت و 
ضعف می شــوند، اما نقاط نظری که موجب تردید و 
قضاوت  های متفاوت مخاطب شــود، وجود ندارند. 
توجه به این نکته مهم اســت که این کّمیت نیســت 
کــه روایتی را به صــدا بدل می کند، بلکــه هر صدا، 
کیفیتی اســت که دارای عقیده باشد. این کثرت در 
عقیده که موجب نســبی گرایی شــود، در این کتاب 

اتفاق نمی افتد.
از چندصدایــی کــه بگذریم؛ کتــاب در احضار 
زنــدگان متأثر از مــرگ موفق بــوده اســت. این که 
ترکش های یک انفجار، پراکنده تر از چیزی هســتند 
که بتوان تصور کرد. ترکشــی بر هوشیاری موتروانی 
که جان های بسیاری را به دره ها می برد، سایه ای بر 

خاطره ی یک هم خوابگی یا حسرت یک بازمانده.
خســرو مانی در مرگ و برادرش، به مرگ وسعتی 
داده کــه باید؛ چیزی کــه همواره در افغانســتان با 
عنوان عادی  شــدن فاجعه از آن انتقاد می شود. این 

رمان در بسیاری از مواقع، همین واکنش را به تصویر 
می کشــد. کرختی  پــس از مواجهه با مــرگ در این 
تصاویر، غم انگیز و تکان دهنده است؛ کاری که  باید 

می شد و مانی از عهده ی آن به خوبی برآمده است.
بــه نظــر می رســد چیــزی کــه ایــن رمــان را 
خوش خوان تــر از دو کتــاب دیگر نویســنده کرده، 
تصویرســازی و پیداکــردن زبان مناســب در روایت 
کردن اســت. اتفاقی که در »دلقک و حشرات دیگر« 
نیافتــاده و خالــی از ماجراها و تصاویــر قابل توجه 
است. دلیل آن ممکن است فاصله ی تاریخی روایت 
از تاریخ زندگی خود نویسنده باشد که البته توجیهی 
بی معنــی اســت. تالش نویســنده در خلــق زبان و 
فضــای خاص هم کمکــی به جذابیت آن داســتان 
نکرده است، اما در مرگ و برادرش، تصویرها زنده اند 

و به همراه کردن مخاطب می انجامند.
به هــر صــورت، »مــرگ و بــرادرش«، از معدود 
کارهای قابل  توجهی اســت که بعد از طالبان نوشته 
شده اســت. امیدوارم خوانده شود و صد البته نقد و 

 .نظرهای بیشتری دریافت کند

در کتاب مرگ و برادرش، نیستی و مردن، 
کانون قطعی است و روایت ها همه به دور 

آن در گردشند. 
به نظر می رسد چیزی که این رمان را 

خوش خوان تر از دو کتاب دیگر نویسنده 
کرده است، تصویرسازی و پیداکردن زبان 

مناسب در روایت کردن است.
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معلومات دســت اول و جزئیات مهم دربــاره قرارداد 
صلح دوحه اســت. نویســنده ی کتــاب »نظرمحمد 
مطمئن«، به عنوان رئیس اطالعات و فرهنگ والیت 
هلمنــد در زمان حاکمیت طالبــان و فعال عرصه ی 
صلــح، بعــد از ســال ۲۰۰۱ به تمامــی جهت های 
دخیل در پروسه قرارداد صلح میان امریکا و طالبان 

دست رسی داشته است.
دولت امریکا هجده ســال علیه طالبان جنگید، 
گــروه  نداشــت.  آن  در  چندانــی  موفقیــت  ولــی 
طالبــان بنابر عوامــل گوناگون داخلــی، منطقه ای 
و فرامنطقــه ای، روزبــه روز قوی تر شــدند و مناطق 
بیش تــری را تحــت ســلطه خویــش درآوردنــد. از 
ســوی دیگر،حمایت افکار عمومــی امریکا از جنگ 
افغانستان در دو دهه گذشــته، به پایین ترین سطح 
خود رســید و مردم امریکا خواهــان ختم این جنگ 
بی پایــان شــدند. بــا آمدن ترامــپ به کاخ ســفید، 
مســئله ی خروج نظامیان امریکا از افغانستان، یک 

بار دیگر از حاشیه به متن آمد.
حکومت امریکا بعد از هژده ســال تصمیم گرفت 
که جنگ افغانســتان را از راه گفت وگو و مذاکره حل 

لطیف آرش

»به تاریخ ده اکتبر سال ۲۰۱۸ 
میالدی یکی از دوســتانم که 
عضو گــروه طالبان اســت، از 
آن ســوی خط دیورنــد با من 
تماس گرفــت و گفــت: »روز 
گذشــته میان مقامات ارشــد 
گــروه طالبان و دولــت امریکا 
یک نشســت غیر علنی برگزار 
شــد و بین دو طرف فیصله به 
عمل آمد که جزئیات نشســت بایــد مخفی بماند.« 
این نخستین دیدار مخفی  میان مقامات بلندپایه دو 
طرف بود که رسانه ها از آن اطالع نداشتند. علت هم 
این بود کــه دو طرف بر مخفی ماندن آن تعهد کرده 
بودند. ازهمــان روز من )نویســنده( تصمیم گرفتم 
کــه جزئیات نشســت های رو در رو میان هیئت های 
گفت وگوکننــده گــروه طالبــان و دولــت امریــکا را 
یادداشــت برداری کنم و بعدها آن را به شــکل کتاب 

نشر نمایم.« )مطمئن، ۱۳۹۹:۱۷(
از متــن فوق به خوبی معلــوم می گردد که کتاب 
»قــرارداد صلــح میــان امریــکا و طالبــان«، حاوی 

طالبان و امریکا چه گونه به توافق دست یافتند؟

»قرارداد صلح میان امریکا و طالبان«
نویسنده: نظرمحمد مطمئن
رقعی، 732صفحه
قیمت: ۵۰۰ افغانی
انتشارات: د سبا فکری ټولنه
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کنــد. ترامپ تصمیم گرفت که با نماینده های طالبان 
به گونــه ی مســتقیم وارد گفت وگو شــود، ازهمین رو 
در ســال ۲۰۱۸ تماس های مســتقیم میان دو طرف 
از ســر گرفته شــد. گفت وگوهای مقدماتــی میان دو 
طرف منازعه، عاری از اتهام زنی و پرخاش گری نبود. 
در جریــان گفت وگوهــا، چندیــن بار میــان تیم های 

مذاکراتی دو طرف حرف های تند رد و بدل گردید.
بعــد از این کــه دولــت امریــکا، زلمــی خلیل زاد 
»دیپلومــات کهنــه کار و شناخته شــده« را به عنــوان 
نماینــده فوق  العاده خویش در بحث صلح گماشــت، 
روند گفت وگوها شــتابی بی ســابقه گرفت. مذاکرات 
نفس گیر و پیچیده که در یازده مرحله انجام شد، منجر 
به انعقاد قرارداد صلح میان طالبان و امریکا گردید که 
براساس آن، تمامی نیروهای خارجی، افغانستان را در 
هژده ماه ترک می کننــد. در مقابل، طالبان هم تعهد 
کرده اســت که به هیچ کس اجــازه نخواهد داد که از 
خاک افغانستان علیه امریکا و متحدین آن اقدام کند.
کتاب فصل بندی نــدارد و موضوعات کتاب بدون 
فصل بندی و پشــت ســر هم آورده شــده است، این 
مســاله می تواند به عنوان یک عیب تلقی شود. عیب 
دیگر کتاب این اســت که نویسنده در قسمت هایی از 
کتاب جانب گروه طالبان را گرفته اســت و نتوانســته 

بی طرفی خود را حفظ کند.
کتــاب »قرارداد صلــح میان امریــکا و طالبان« به 
صدها ســؤال اساســی و مهم در مــورد جنگ و صلح 
افغانستان پاســخ می دهد. چرا اســتراتیژی امنیتی 
دولت امریکا برای جنوب آسیا ناکام شد؟ دلیل عجله 
امریکا بــرای آغاز مذاکــرات چه بود؟چرا فشــارهای 
پاکســتان باالی طالبان مؤثر واقع نگردید و این گروه 
حاضر نشد با زلمی خلیل زاد در پاکستان مالقات کند 
و خلیــل زاد بعد از پنج روز انتظار در اســالم آباد راهی 
دوحه گردید؟ نشســت کمپ دیوید را چه کســی لغو 
کرد؟ چرا فشارهای دولت امریکا و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس باالی طالبان برای تغییر مکان مذاکرات 
از دوحه به امارات متحده عربی یا عربستان کارگر واقع 
نشــد؟ میانجی گری دولت قطر در جریان مذاکرات از 
سوی کدام جهت و چرا رد گردید و واکنش قطر دراین 

 مورد چه بود؟

کتاب »قرارداد صلح میان امریکا و 
طالبان« به صدها سؤال اساسی و مهم 
در مورد جنگ و صلح افغانستان پاسخ 

می دهد. چرا استراتیژی امنیتی دولت 
امریکا برای جنوب آسیا ناکام شد؟ 

دلیل عجله امریکا برای آغاز مذاکرات 
چه بود؟چرا فشارهای پاکستان 

باالی طالبان مؤثر واقع نگردید و این 
گروه حاضر نشد با زلمی خلیل زاد در 
پاکستان مالقات کند و خلیل زاد بعد 
از پنج روز انتظار در اسالم آباد راهی 
دوحه گردید؟ نشست کمپ دیوید 
را چه کسی لغو کرد؟ چرا فشارهای 

دولت امریکا و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس باالی طالبان برای تغییر مکان 

مذاکرات از دوحه به امارات متحده 
عربی یا عربستان کارگر واقع نشد؟ 

میانجی گری دولت قطر در جریان 
مذاکرات از سوی کدام جهت و چرا 
رد گردید و واکنش قطر دراین مورد 

چه بود؟
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است: »فرزندم، من که حســن ابوالمجد مجدود بن آدم 
سنایی هستم، این لوح زرین را به تو می سپارم که به گردن 
آویزی تا مرا همواره به یــاد بداری. تو نیز آن  را به فرزندت 
بســپار تا این ه ی ِگردینه ی زرین در خانــدان ما بماند!« 
)ص۱۱۶( بــا خوانــدن ایــن متن، ســلیمان، گرویده ی 
این مرد می شــود. مــرد خود را از کابــل معرفی می کند. 
مرد کابلی تبدیل به عالم کابلی می شــود و پرســش های 

سلیمان را پاسخ می دهد.
چنان که در ســطرهای آغازین گفته شــد، این لوح 
را ریگی، خر ســلیمان می یابد، اما سلیمان به گردنش 
می آویــزد. زریــاب، دغل بــاز بودن بشــر را بــه نمایش 
می گــذارد. در باور عــام، خر، حیوانــی احمق و نادان 
ا ســت، ولی در این رمان، زریاب از خر آشــنایی زدایی 
می کند. ریگــی، در این جــا همه چیزدانی اســت که 
پرســش و رؤیاهای ســلیمان را به تمســخر می گیرد و 

سلیمان را به شک وا می دارد. 
یکــی از تنش های ســلیمان و ریگی در مــورد »راز« 
اســت. ریگی به راز پیشــین باور ندارد و باورمند به خلق 
راز به دست بشر اســت، اما سلیمان و عالم کابلی به راز 
پیشین معتقدند. سلیمان برای فهم این مسئله راه کربال 
و نجــف را پیش می گیرد، )به بــاور عالم کابلی، بهترین 
عالم در این دو جا حضور دارد( و در هرات با شعر کتیبه ی 
مهدی اخوان ثالث ســر می خورد و در نهایت پی می برد 
کــه حق با ریگی بــوده و رازی وجود ندارد. ســلیمان از 
این مســئله ذوق زده شده و به غزنه باز می گردد و خرش 
را حق دار می گوید، اما خر به ذوق ســلیمان می زند و به 

حسین بیوک

رمــان ضــد وضعیــت و تاریــخ 
است. مخاطب در تمام رمان در 
خلق قصه و در قصه گم می شود 
و در پایــان بــا »نمی دانم« تنها 

می ماند.
ســکه ای که ســلیمان یافت 
ســکه نیســت، بل لوحــی زرین 
اســت کــه از حکیم ســنایی به 
میراث مانده اســت و این لوح را 
خر ســلیمان، »ریگی« می یابــد. در این جا مخاطب دانا 
پــی می برد که زریــاب، خر را ضد وضعیــت خلق کرده و 
به مخاطب نشــان می دهد که از سنایی در دیارش فقط 
همین ســکه به جا مانده است و خری که خردمند است. 
ســلیمان صاحب خر، فردی بی سواد است که با مادرش 
در یکی از روستاهای غزنی شــب و روز می گذراند و همه 
دانایی اش را از ریگی، خرش کسب می کند. دانایی ریگی 
همیشــه شــخصیت را با شــک و تردید مواجه می سازد. 
یافتن سکه و نبود سواد خواندن سبب می شود که ریگی 
حقارت بکشد و برای تعیین ارزش سکه راهی شهر غزنی 
شــود؛ چون مالی منطقه از تمام متن لــوح، تنها »آدم« 
را می خواند و در باقی متن، پا در ِگل می ماند. ســلیمان 
سکه را به شهر غزنی و نزد علما می آورد، اما علما بیش تر از 
خواندن سکه تمایل به قاپیدن آن دارند. در این جا زریاب، 
مفت خوران دینی را به روایت می کشد و مخاطب را با ذات 
این طایفه از مردم آشنا می سازد. سلیمان در شهر غزنه با 
مردی ژولیده سر می خورد؛ کسی که قادر به خواندن لوح 

سکه ای که سلیمان یافت
ره نورد زریاب 
 ویراستار: پرویز شمال،
کابل: نشر زریاب، ۱۳۹۷

 شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه، 
رقعی، ۲۱۵ صفحه، بها:۲۰۰

رمان، ضد وضعیت و تاریخ است
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بــودن راز اعتــراف می کند. روایت رمــان، قصه در قصه 
است یا بهتر است که از اســتعاره ی بورخسی استفاده 
کنم و بگویم که روایت رمان، تو در توســت و مخاطب در 
دهلیزهای رمان، سرگردان، پشت فهم مسئله می گردد و 

در نهایت، با »نمی دانم« تنها می ماند.
در این رمان، مخاطب با دایره المعارفی از آگاهی، 
از خیام و ارسطو تا ابوالعالء َمَعّری مواجه می شود. این 
دانایان، بخش هایی از زندگی شخصیت داستان را نیز 
شــکل می دهند. به طور نمونه زندگــی و ازدواج نکردن 
ابوالعالء سبب می شود که سلیمان تن به ازدواج ندهد 

و فرزند آوردن را جنایت ببیند.
ضد تاریخ �

ماریــو بارگاس یوســا، نویســنده ی امریــکای التین 
معتقد است که ادبیات خوب، ادبیات ویرانگر است. 
رماِن »سکه ای که سلیمان یافت«، در نگاه نخست، 
رمانی تاریخی به نظر می رســد. البته نباید از خاطر 
برد که بخش اعظمی از رمان روایت دیروز است، اما 
زریاب چنان دیروز را در برابر امروز ما قرار داده است 
کــه خواننده، زیاد در بند دیروز نمی ماند و بیش تر از 
خودش پرســان می کند  البته اگــر مخاطبی وجود 
داشته باشــد که چرا چنین شد؟ چرا ما به این وضع 
رسیدیم؟ چرا پس از سنایی، خر دانا به جا می ماند و 

انسان بی سواد؟ و ده ها پرسش دیگر.
در آغازین برگ های رمان، نویســنده با شاه قبرسی 
به نام پیگمالیون مواجه می شــود و شــاه کــه به غزنه 
آمده است، از نویسنده، داستانی می شنود. نویسنده، 
داستان »سکه ای که سلیمان یافت« را می خواند. پیش 
از آغاز داستان، نویســنده در مورد غزنه با شاه قبرسی 
اختــالط می کند و از شــکوه دیروز غزنــه می گوید. از 
روزگاری که غزنه، ام البالد شــهرها بــود، اما گپ های 
شــاه قبرســی به مخاطب چنیــن می نمایانــد که این 
ام البــالد، برســاخته ی تاریخی بیش نیســت: »به من 
می گویید عروس شــهر... عروس شــهرها! افســوس 
می خــورم که شــما آتــن را ندیــده بودیــد... روم، روِم 
باشــکوه را ندیده بودید تا درمی یافتید که شــهر یعنی 
چه! ها، درمی یافتید که شهر یعنی چی! می گویید که 
عالءالدین شهر را آتش زد و ویران کرد. مگر غزنه... این 
عروس شهرهای شما، از چوب و کاغذ ساخته شده بود 

که سوخت و دود شد و به هوا رفت؟« )ص ۱۶(
»چرا این سلطان لشکرکش، یک ساختمان با عظمت 

و ماندگار نساخت که از آتش عالءالدین و از مصیبت های 
دیگر، در امان می ماند و مردمان این روزگار آن را می دیدند 
و بر آن سلطان آفرین می گفتند؟« و تمسخرآمیز خندید: 
»دیدم... آن دو تا منار را دیدم... چه حقیر و چه بی شکوه... 

چه حقیر و چه بی شکوه«. )ص ۱۷(
از نگاه محتوایی نیز روزگار ما تمســخر شده است و 
از دانایی سنایی و دیگر حکمای دیروزی، چیزی در این 
دیار نمانده اســت. آن چه داریم نام است و نوستالوژی. 
امــروزه روز اگر به غزنه بروید، حتــا »ریگی« را نیز یافت 
نمی توانید، آن چه پیدا می شود، افراطیت است و جنگ.
هر وضعیت با ضد وضعیــت خویش تعریف و نمود 
و حقیقــت می یابد. در صورتی کــه ضد حقیقت وجود 
نداشــته باشــد، حقیقت به توهم بدل می شود و توهم 

کوری است.
رهایی از سلطه ی ژورنالیسم �

زریاب در این رمان با خلق قصه های قدیمی و روایت 
قصه به قصه، از کام ژورنالیسم و روایت محض رهیده 
اســت. رمان »سکه ای که سلیمان یافت« پر است از 
قصه هایی که مادر ســلیمان برایش گفته است و در 
نهایت، ســلیمان پی می برد که مادرش قصه ها را از 

»ریگی« شنیده است.
»بــه همین گونــه، روزهــا می گذشــتند و دور و بر 
صورت گر چینی از کاغذهای پاره شــده پر شده بود، و 
او از آن چه می  کشــید، خشــنود نمی بود. یک شب که 

خواب بود، دید...«. )ص ۱۳۶(
 تنها راه رهیدن از دام ژورنالیسم، خلق روایت قصه در 
قصه است که نجات بخش است و بینامتنیت را در ادبیات 
فارســی تقویت می کند و ما را از جّو روایت ژورنالیســتی 
که این روزها تقریبًا ادبیات فارســی را بلعیده و به امری 
معمول تبدیل کرده است، رهایی می بخشد. البته برای 
خلق چنین روایتی، داشتن دانش وافر، امری حتمی و 

آشنایی با قصه های عامیانه الزامی است.
مشکالت ویرایش �

یکی از کاستی های جدی رمان که در دیگر آثار زریاب زیاد 
به چشــم نمی خورد، اما در »ســکه ای که ســلیمان یافت« 
مشــهود است، مشکل ویراستاری اســت. عبارت های »در 
همین حال« و مشابه آن، به کرات به کار برده شده است که 
در بسیاری جاها هیچ نیازی به آن احساس نمی شود و این 
مسئله به روایت لطمه رسانده است و دیگر مشکل، استفاده 

 .بیش از حد از کامه است
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در رگ دریاچه های مست، می جوشد شراب
سبزه، تن پوشی ز نور ماه می پوشد به تن

می درخشد شبنم پاکیزه بر روی گالب )ص۱۵(
اگربهار یادهای تو

ز انجماد ذهِن خسته ام گذر کند
دوباره سبز می شوم

جوانه می زنم
شکوفه بار می شوم.)ص۶۳(

بانو دیباج در بسیاری از شعرهای این مجموعه، 
شاعری است تنها، اما امیدوار که مدام می خواهد با 
صدای مهر و عشق، احساس ساده و صمیمی خود 
را بــرای مخاطبانش نشــان بدهد. او کــه در زندگی 
خــود بارها تجربه هــای تلخ نگاه قومــی و نامهربان 
هم وطنــان متعصب و قبیله گرای خــود را در مکتب 
و دانشگاه دیده اســت، حاال با اندوخته های علمی 
و ادبی خود، در فرآیند انتقال انرژی مثبت دوســتی 
می کوشــد هر آن چه خوبی است، صمیمانه، نه تنها 
بــه دامان خواننده های شــعرش، که بــه بر و دوش 

همه ی هم وطنانش بریزد. 
... ودانه های آشتی و مهر را

دوباره در زمین قلب هایمان بپروریم
و باز باغ خنده را

محمدسرور رجایی

افسرده به شهر ما چراغ گل سرخ
در سینه ی ما نشسته داغ گل سرخ

از بس به زمین چکیده، خون گل سرخ
در لّجه ی خون فتاده باغ گل سرخ

»کوچ  خورشید«، مجموعه شعر فارسی بانو دکتر 
شــفیقه یارقین دیباج اســت که با همکاری»شورای 
گســترش زبان و ادبیات فارســی« در تهران منتشر 
شده اســت. ۱۲۷ قطعه شــعر، در قالب های غزل، 
نیمایــی، رباعــی و دو بیتی این مجموعه را شــکل 

داده اند.
شــفیقه یارقین دیباج، شــاعری اســت پرکار که 
افزون بر سرودن شعر به زبان های فارسی و ازبیکی، 
زمینــه ی  مختلــف  در  را  ارزشــمند  پژوهش هایــی 
ادبی و ترجمه به ســرانجام رسانده است. مثل زبان 
مادری اش »ازبیکی«، شــعر فارسی می سراید. این 
بانوی شاعر سال هاست که با اندوه غربت رفیق است 
و در خــارج از کشــور زندگی می کنــد. اندوه عمیق 
غربت نیــز در البه الی مجموعه ی »کوچ خورشــید« 

احساس می شود. 
شــاعر مبنــای شــاعرانگی خــود را در این کتاب 
بیش تر بر عنصر عاطفه و تصویرسازی قرار داده است:

شب که می رقصد عروس ماه بر دیبای آب 

چراغ گل سرخ
 نگاهی به مجموعه شعر »کوچ خورشید« 

سروده ی شفیقه یارقین

کوچ خورشید )مجموعه شعر(
سروده ی شفیقه یارقین

تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 
۱۳۹۱رقعی
۱۵۲ صفحه
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شکوفه بار و سبز و بارور کنیم
سالم، بر صدای مهر و آشتی سالم

بیا دوباره آشتی کنیم.
گاهی دیده شــده است که شــاعران مرد و زن به 
دنبال تجربیات شــخصی و احساسات درونی شان، 
تفاوت های بسیاری دارند. برخی از آن ها تعمدًا با به 
کارگیری تصویرها و واژه های منحصر به  فرد، جنسیت 
خود را در ســاختار شعرشــان نشــان می دهند، اما 
خواننده ی مجموعه شــعر »کوچ خورشید« با چنین 
نگاهــی روبه رو نمی شــود، بلکه اغلب بــا نجواهای 
شیرین انســانی که جسم و جانش را لبریز از محبت 
و صمیمیت می ســازد روبه روست، مثل محبوبی که 
به ناگاه از راه می رســد و با آمدنش، آرامش لطیفی را 

همراه می آورد.
بانــو یارقین، شــاعر زبان گــرا نیســت. به همین 
دلیل، در شــعرهای ایــن کتاب می بینیم کــه زبان و 
بازی های زبانی در ســاختار شــعرحضوری برجسته 
ندارند تا خواننده را در برداشــت مفاهیم دچار تردید 
کنند. خواننده بدون کم ترین دغدغه ی ذهنی با این 
مجموعه ارتباط برقــرار می کند. این کار می تواند هم 
خوب باشــد و هم بد. خوبی اش آن است که خواننده 
در هر سطحی از دانش که باشد، مفاهیم را می فهمد، 
اما بدی آن این است که خواننده را تنبل بار می آورد و 

اثرگذاری کم تری از خود برجای می گذارد.
این کــه شــاعر با چــه معیــاری، کتــاب »کوچ 
خورشــید« را تنظیم کرده اســت، نمی دانم. در این 
کتاب، خواننده با شــعرهای بســیاری در قالب های 
غــزل، نیمایــی، رباعــی، ســپید و دوبیتــی مواجه 
می شــود که بدون تاریــخ ســرایش اند. در چیدمان 
شــعرها نیــز ناهمگونــی دیده می شــود، مثــاًل در 
میان غزل ها ناگهان شــعر ســپیدی پیدا می شــود 
کــه خواننده انتظــارش را ندارد. ایــن ناهمگونی تا 

حدودی خواننده ی کتاب را اذیت می کند. 
بیش تر از ۵۰ قطعه شــعر این مجموعه در قالب 
»رباعی« است. با یکبار خوانش آن ها می توان گفت 
که شاعر در سرودن این قالب شعری توفیق بیش تری 
دارد. رباعی هــای ایــن مجموعــه معمــواًل از لحاظ 
ساختار و آهنگ و زبان، متفاوت تر به نظر می رسند. 

بانــو یارقیــن در رباعی ها  افزون بــر عناصر عاطفه و 
تصویر، از دیگر عناصر ادبی هم استفاده کرده است. 
چنین اســت که رباعی های این مجموعــه، مانایی 

بیش تری در ذهن خواننده دارد.
در سر، شوری چون شور دریا دارم

شادی به دل از سرور دریا دارم
سر در ره عشق بشکنم؛ خم نکنم

دریازادم، غرور دریا دارم
*

با شعر و ترانه ام ستودم او را
او خود غزلی بود، سرودم او را

تهمینه و لیلی و زلیخا گشتم
تا آن که به َمیل او ربودم او را

در نهایــت، باید گفت که شــعرهای بانو یارقین، 
لبریز از صدای محزون عشق است. تلفیق شاعرانه ی 
اندوه و امید با پس زمینه ی فرداهای روشن، و الجرم 
از دل برخاسته است که چنین بر دل می نشیند. بانو 
دیباج در این مجموعه، بیش تر روایت گر فاصله هاست 
تا مضامین دیگر. »یارقین«، تخلص شعرهای ازبیکی 
و »دیباج«، تخلص شعرهای فارسی این شاعر است 
که هم به زبان ازبیکی شــعر می سراید و هم به زبان 

 .فارسی زرنگاری می کند

یارقین، شاعر زبان گرا نیست. 
به همین دلیل، در شعرهای 
این کتاب می بینیم که زبان 
و بازی های زبانی در ساختار 
شعرحضوری برجسته ندارند تا 
خواننده را در برداشت مفاهیم 
دچار تردید کنند. خواننده بدون 
کم ترین دغدغه ی ذهنی با این 
مجموعه ارتباط برقرار می کند. 
این کار می تواند هم خوب باشد 
و هم بد. 
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که بنا بر دالیلی ، تعدادی از آنان نشر نشده بودند. 
این هــا را برای آغازگری ســخن  گفتن در پیرامون 
ادبیــات، گرد آورده ایم و این  سلســله را ســِر دراز 

باشد.«
شــعرهای انتخاب  شــده در این  مجموعه، در 
تن پوشــه ها و فرم های گوناگون ایجاد گردیده اند. 
بیش ترشــان غزل هســتند، به ویژه غزل هایی که 
شــگردهای خاص و هنجارشــکنانه ی خــود را در 
کار هــر شــاعِر دارند. بعــد از غــزل، رباعی وجه 
غالب شعرهاســت. صورت خاصی از شــعر نیز در 
این  دفتر وجــود دارد که در کارهای حامد خاوری 
و نورمحمــد نورنیــا دیــده می شــود و  آن را حامد 
خاوری، »شعرـ نوشــتار« نام گذاشــته اســت. آن 
 شــعر، دارای وزن عروضی غزل اســت، قافیه هم 
دارد، اما به صورت متن و جمالت پیوسته نگاشته 
می شوند که از نگاه ظاهر، مثل پاراگراف های این 

 نوشته می آیند.
نورنیا در پایان مقدمه ی کتاب، از خوانش گران 
درگیر با ادبیات، خواسته که با نقد نوشته هایشان 
روی این  کتاب، باب گفت وگوی ادبی را بگشایند 
و این کــردار ادبــی را از نقد همیــن اولین  دفتر 

 .چاپ شده شروع کنند

محمدنبی کهن دژپور

عنوان این  نوشــته، نام مجموعه شعری است که 
»کانون ادبی دیگر« در بلخ منتشــر کرده اســت. 
این کانون ادبی،  یکی از کانون هایی است که تازه 
در بلخ به فعالیت های فرهنگی و فکری آغاز کرده 
است و نشر این  کتاب، نخستین  فعالیت این کانون 
است. این کتاب دربردارنده ی شعرهای دوازده تن 
از شــاعران بلخی است که اکثر آن  شعرها، قبل از 
این در قالب کتاب نشــر نشــده اند: علی فرامن، 
حامد خــاوری، فرهاد فره منــد، همایون عزیزی، 
بیژن سحاب، احســان نعمتی، سهراب سلسال، 
اشــرف آذر، اســحاق ثاقبی، عارف بســام، ناصر 

فرحت و نورمحمد نورنیا.
نورمحمــد نورنیا، گرد آورنــده ی این مجموعه، 
در مقدمــه ای کــه برای این  دفتر شــعر نگاشــته، 
آورده اســت: »راهکار برای گزینش شعرها این شد 
که ســراغ ســروده هایی را بگیریم که کم تر صورت 
تدوین  شــده را گرفته اند و از نمونه های جدی شعر 
چاپ  نشــده ی بلخ استند. این  دفتر، شاید نام های 
زیادی را با خود می داشت. سرایش گران ارجمندی 
در بلــخ و بــرون از بلخ حضــور دارند کــه کارهای 
شایسته شان شناخته  شده است؛ لیکن شعرهایی 
که در این  ُجنگ وجود دارند، ســروده هایی استند 

تصویری از شعر دیگر بلخ

ساعت در عکس هم برعکس نمی رود 
گردآوری: نورمحمد نورنیا 
ویراستار: علی فرامن،
بلخ: کانون ادبی دیگر، بهار ۱۳۹۹،

رقعی،۵۰۰ نسخه 

]�[معرفیکوتاه
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▪انتشارات▪امیری:   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف و جوی شیر. ▪
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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 ۱۱. ▪
▪▪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 ۱25 و ۱2۶. ▪ 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
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