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بــرت راهی کنم؟»
گفتم« :اســتاد جان ،از ایران چی ِ
گفــت« :کتــاب ».و تکــرار کــرد« :کتــاب ».دو رمان
«اســفار کاتبان» و «رود راوی» از ابوتراب خســروی را
برایش فرستادم .تلفن کرد و تشکر کرد .چند وقت بعد
دیــدم در مصاحبهای از ابوتراب اســم آورده و گفته که
از خواندن رمانهای او لــذت برده و به پویایی ادبیات
داستانی فارسی بالیده است.
و هر بار که هم را میدیدیم یا تماس داشتیم راجع
به کتابهای جدید میپرسید و این شور و شوقش برای
من آموزنده بود .او به رغم دانش و تســلط بیمانندش
بر ادبیات فارسی ،هیچگاه خود را بینیاز از مطالعهی
بیشتــر نمیدید و تشــنهی خوانــدن آثار تــازه بود.
خصیصهای که میتواند برای همهی ما الگو باشد.
حــاال رهنــورد زریــاب ،قلــهی بیبدیــل ادبیات
داستانیمان ،در بین ما نیست .دستان بیانصاف مرگ
او را چیده و از بین ما برده اســت .اما او در آثارش و در
فربهــی حضورش هماره زنده خواهد بود .در مبارزهی
ارجمنــدش برای پاینــده و پالوده نگاه داشــتن زبان
فارســی در افغانستان و تأثیر شگرفش در پرورش چند
نســل از نویسندگان بالندهی افغانســتان .باید میراث
او را قدر بدانیم و کتابهایش را بخوانیم و ســلوکش را
درک کنیم و از آن یاد بگیریم .جدای از فراز و فرودهای
داســتانی ،نثر زریاب نمونهای عالی از سالمت زبان و
معیاری برای درستنویسی است .و ما باید مدام به این
معیار زیبا رجوع کنیم و تبلیغش کنیم تا پررونق بماند.
آخرین بار سه سال پیش دیدمش .پس از چند سال
که از کابل برآمده بودم و ندید ه بودمش .نصفه شبی با
سید رضا محمدی و زبیر هجران رفتیم به خانهاش ،در
مکروریان کابل .خبر نداشت که من از سویدن به کابل
ِ
آمــدهام .دروازهی آپارتمان را که بــاز کرد و مرا که دید،
بــا تعجب چند ثانیه فقط نگاه کرد .بعد در حالی که به
روی من آغوش میگشود ،به مزاح به رضا و زبیر گفت:
«شما هم کارهای خوب یاد داشتهاید؟» و نمیدانستم
آن آخرین دیــدارم با او اســت .او روح قصههای کابل
بود .روحش شاد و یادش گرامی باد.

گریزی از قصه گفتن نیست
مروری بر «چهها که نوشتیم!» از رهنورد زریاب

چهها که نوشتیم!
نویسنده :رهنورد زریاب
طراح جلد :روحاالمین امینی
چاپ دوم :زمستان ۱۳۹۳
کابل :بنیاد آرمان شهر
رقعی ۲۴۵ ،صفحه،
شمارهگان۱۰۰۰ :

وقتی اســم بامســمای رهنورد
زریاب به گوشــمان میخورد
ً
معموال به یاد رمانهای مشهور
او از جملــه «درویش پنجم»،
«چارگــرد قــا گشــتم »...و
«گلنار و آیینــه» میافتیم ،اما
مرتضی نیکزاد
زریــاب در آثار غیر داســتانی
خود نیز دستی باز و قریحهای
اعجاب آمیز دارد« .چهها که نوشتیم» یکی از همین
کتابهای غیر داستانی اوســت که مجموعهایست
از نوشــتههای پراگنــده ،کــه بیشــترینهاش روی
موضوعات ادبیات پارسی میچرخد .الزم به یادآوری
است که این کتاب اول بار در سال  ۱۳۸۲توسط نشر
عرفان در تهران به نشر رسیده است.

گویــا نویســنده را گزیــری و گریــزی از قصه گفتن
نیست ،که البته این کتاب را صدبار خواندنیتر کرده
اســت .برای مثال در نوشتهای از کتاب که «اوصافی
از واصــف و وصــف او در صف اصحاب فلســفه» نام
دارد نویسنده آخرین عکســی که از واصف باختری
عکس
را دیده اســت چنین وصف میکند« :در این
ِ
نیمتنه ،واصف را میبینیم که دست چپش را زیر زنخ
و االشــه گذاشته است و سگرتی هم در بین انگشت
میانه و انگشت اشــاره او دیده میشود ...لبهایش
حالتی دارند که اگر اندکی حرکتی میکردند –شاید-
نشــانههای لبخند محزونی را ترســیم میتوانستند
کرد .و چشــمهایش نیز ،در این عکس حالتی دارند
که انگار به بیننده میگویند :دیدی که روزگار با من
چه کرد؟»

قصه گویی
در این اثر غیر داســتانی ،نثر کتــاب با حالوتی
بهیادماندنی عربیزدایی و فرنگیزدایی شده است.
زریاب بیشــتر نقل قولهــا و واگویهها را بازنویســی
کرده اســت تا زبان نوشــتههای او یکدســت بشود.
در این اثر شــبیه آثار دیگر نویســنده میتوان از پس
متون ،صدای یک قصهگوی ســحرکننده را شــنید.

عجین شدن ادبیات و تاریخ
در بــرگ بــرگ «چهها که نوشــتیم!» میشــود
پــار ه روایتهای طرفهی تاریخــی را خواند .یکی از
نوشــتههای درخشان این کتاب نوشته «نقشهایی
از شقاوتهای شرقی» است که به مناسبت یکصد و
سومین سال تولد میر غالم محمد غبار نگاشته شده
است .نویسنده در این نوشته به زیبایی بیان میکند
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در این اثر شبیه آثار
دیگر نویسنده میتوان
از پس متون صدای یک
قصهگوی سحرکننده را
شنید .گویا نویسنده را
گزیری و گریزی از قصه
گفتن نیست ،که این البته
کتاب را صدبار خواندنیتر
و شاید هم بلعیدنیتر کرده
است.

که چطور کتــاب «افغانســتان در مســیر تاریخ» از
تاریخنگاری خشــکی که با اعداد و اوصاف کلی سر
و کار دارد فراتــر رفته و با وصف آدمها ،مکان ،زمان،
لحظات و حاالت ،با زبردســتی فضاآفرینی میکند.
شــاید بتوان این نوشته را یکی از نقدهای غیر قابل
چشمپوشی در باب ادبیات تاریخی به حساب آورد.
ایــن کتاب نوشــتههای دیگری هم دارد که شــامل
موضوعات تاریخی میشود.
گویــا نویســنده خواســته ادای احترامــی بــه
نویسندگان قبل از خود بکند .او واصف باختریای
را به خواننده نشان میدهد که بیش از آنکه سیاس
باشــد شاعر و فیلسوف اســت .نویسنده ،چنان که
گفته آمد ،در باب تاریخنگاری غبار هم مینویســد
و ارجش مینهد .در نوشته «خرقه در رهن شراب»
داســتان پنجاه غزل حافظ را که «تحفه حافظ» نام
دارد و با بیشــتر نسخههای معتبر حافظ همخوانی
ندارد مینویســد .او در این نوشــته ،این پنداشــت
عدهای را که اولین مصراع دیوان حافظ« ،اال یا ایها
الساقی »...را منسوب به یزید بن معاویه میدانند،
رد میکند .زریاب حبســیات فارســی اشرف خان
هجری را همتراز با حبســیات مسعود سعد سلمان
و بزرگ علوی میداند .به باور نویســنده این حرف

را به ســادگی میشــود پذیرفت کــه محمود طرزی
بنیادگــذار روزنامهنــگاری معاصــر در افغانســتان
اســت؛ میگویــد کــه محمود طــرزی بــا اتفاقات
همعصــرش بیگانــه بــود؛ «نگرههــای مارکس»،
«یافتههای انشتین و فروید» و «ظهور دبستانهای
گوناگون ادبی-هنری»؛ اما بــاز اعتقاد دارد که در
نوشــتههای محمود طرزی ،فارسی ناب را میشود
دریافت .چنانچه شــرح میدهد که طرزی به جای
نوشــتن ســراج االخبار افغانیــه مینویســد چراغ
پیامهای افغانی.
خرده-پژوهشها
رهنــورد زریاب در مورد زبانشناســی و ادبیات نیز
نگاشته اســت .او در باب ریزهگرایی (مینیمالیسم)
و نمونههایی از ریزهنگاری در زبان پارســی نگاشــته
اســت .خود رهنــورد زریاب نیــز کتابــی دارد به نام
«قلندرنامــه» کــه روایتهایــی از ریزهنگاریهــای
قلنــدروار خودش اســت .در نوشــتهای پیشــنهاد
میکنــد کــه بــه جــای اســتفاده از واژه فرنگــی
« »charismaاز «فره» استفاده کنیم .در «دو سه گپ
در مورد نقد ادبی» ناقــدان را به قلم نقد میگیرد .و
در «بیایید اندکی رسوا شویم» در مورد آفت سانسور
و خودسانسوری ســخن میگوید .در این نوشتهها،
جز نوشتهی آخر ،بیشتر طرح مسئله صورت گرفته
و قلم بهدســتان ما را الزم است تا بیشتر در این موارد
تفحص و جستجو کنند.
ایــن را هــم باید یادآور شــد کــه در ایــن کتاب
پانوشــتها فراوان و برخی نیز مفصلاند .این تعداد
َ
ت خواننده را مدام از دل متن میکند .با این
پانوشــ 
ِ
هم میتوان گفت بدون شــک هر که سودای زبان و
تاریــخ و هویت دارد میتواند خود را مخاطب «چهها
که نوشتیم» یابد .نام این کتاب نیز از بیتی از واصف
باختری به عاریت گرفته شــده اســت که بد نیست
چاشنی آخر این یادداشت شود:
رسید خامه چو در دست ما ،چهها که نوشتیم
چهها نـویسد اگـر ما ،به دست خامـه رسیدیم
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مهاجرت بهمثابهی تجربهای تروماتیک
مهاجرت چنان تجربهمشقتبار
و تکاندهندهای است که از آن
میتــوان بهعنــوان تجربه تلخ
و تروماتیک بشــر یاد کــرد .در
بســیاری از روایتهــای ادبی،
دیاســپورا و مهاجرت ،سرزمین
فروه موسوی
مادری و انگارههای آن همچون
شــبحی ،در تجربــه مهاجــر از
زمان حال و ارتباط او با ســرزمین میزبان رســوخ کرده
و موجب ایجاد حس خأل ،فقدان ،حزن ،دلتنگی ،غم
غربت و تنهایی ،پریشانی ،بیریشگی و گاه روانپریشی
میشود ،احساســاتی که روی هم رفته به شکلگیری
«روان زخم مهاجرت» منجر میشود.
در «زمستان» شخصیت اصلی داستان دچار نوعی
فقدان شده است ،فقدان از سرزمین مادری که ناگهانی
و ناخواســته برای نســیم اتفاق افتاده است؛ به همین
دلیل اســت که در سراسر داستان تمام نوستالژیهای
مهاجر از سرزمین مادری ناخوشایند است و تمایلی به
بازگشت به سرزمین مادری ندارد؛ زیرا مهاجر مجبور به
ترک ســرزمین مادری و مهاجرت یا تبعید شده است؛
از این روی در «زمســتان» مؤلفههای ادبیات تبعیدی
بیشتر نمود دارد تا مؤلفههای ادبیات مهاجرت.
نســیم شــخصیت اصلــی داســتان ،از ترومــای
مهاجرت که منجر به روانپریشــی وی شده است رنج
میبرد .یوهان ،روانشــناس کمپ ،به او توصیه میکند
که بنویســد تا نوشتن مرهمی باشــد برای این فقدان.
نویســنده بهخوبی توانسته رنج و درد و اندوه روان زخم
از ایــن فقدان را ،با عبــور و گذر دائــم از زمان حال به
گذشــته و برهمنمایی تصاویر از موقعیتش با سرزمین
مــادری ،برای خواننده به تصویر بکشــد .این فقدان و
سرگشتگی با بیان استعاری زیبای پروانهها کجا خانه
دارند و گمشــدنش در جنگل تاریک و سرد ،در سراسر
داستان موتیفوار بیان میشود.
 ...ساندرا برای ما لباس آورده بود .به پروانهی روی
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زمستان
سید ضیا قاسمی
ویراستار :محمدحسین محمدی
گرافیک و صفحهآرایی :حسین سینا
چاپ اول :کابل ،پاییز ۱۳۹۸
شمارگان ۵۵۰ :نسخه
قیمت ۱۸۰ :افغانی
ناشر :انتشارات تاک

جاکتش اشــاره کردم و گفتم« :شما میدانید پروانهها
کجا زندگی میکنند؟» (ص)۱۱۷
چــه راه ســختی را آمــده بــودم! کدامــش از همه
سختتر بود؟ مرز افغانستان و ایران؟ مرز ایران و ترکیه؟
دریا؟ جنگل؟ یونان؟ همه ســخت بودند .همه عذابم
کردند .همه .ولی جنگل زیادتر از همه  ...هنوز که یادم
میآید ،جانم مورمور میشود (ص.)۶۶
در مسیر داستان خواننده با شخصیتهای زیادی
مواجه میشــود که هر کدام قصهی اندوه خودشان را
دارنــد و اینکه چه حوادث تلخی را در مســیر مهاجرت
از ســر میگذراننــد و چــه فرجامــی پیش رویشــان
است .داســتان هر کدامشان اندوه ناگفتهای است که
«هزارویک شــبی در کار اســت تا گفته شود» .قصهی
هر کدام از این شــخصیتها آنقدر دردناک اســت که
خواننــده حرفهــای نســیم را تأیید میکنــد« :اهل
افغانســتان که باشــی همه فکــر و ذکــرت درگیر زنده
ماندن میشود .نه وقت فکر کردن به رؤیاهایت را داری
و نه امکان رسیدن به آنها را» (ص.)۵۵
تجربــهی تروماتیــک نســیم در بیخوابیهایش و
کابوس شــبانهاش و همچنین در خاطرات تروماتیکش
نمایان میشود .چگونگی ترک سرزمین مادری و جایگاه
مهاجــر در جامعه میزبــان در میزان تجربــه تروماتیک
تاثیرگذار است .در «زمستان» نسیم مجبور به ترک وطن
شده ،در کمپ زندگی میکند ،از خانوادهاش دور است
و نگران آنها به دو جهت ،اول اینکه وضعیت امنیتی کابل

خوب نیســت که بر تشــویش و اضطراب او میافزاید و
دیگر اینکه نگران اســت جنرال امنیت خانوادهاش را به
خطر بیاندازد .در بخشــی از داستان ،نسیم از اینکه در
نزدیکی منزلش در کابل انتحاری شــده اســت نگران و
سراســیمه و آشفته اســت ،این اضطراب و تشویش ،که
برای همه افغانســتانیهای دور از سرزمین مادری آشنا
است ،در متن این چنین به تصویر کشیده شده:
ُ
به اتاقم که میرســم کد کاغذ کریدت را در گوشیام
وارد میکنم .بار اول یکی از عددها را اشتباه وارد میکنم و
کریدت فعال نمیشود ...گوشی افسانه زنگ میخورد...
زنگ میخورد ...منتظر میمانم که گوشی را بردارد ...ولی
گوشیاش را بر نمیدارد« .تو را خدا ،گوشی را بردار!» از
آن سوی خط صدای ضبطشدهی زنی به پشتو میگوید
که مشترک موردنظر در دسترس نیست( .ص)۱۳۹
فراینــد فرهنگپذیری از دیگر نکتههایی اســت که
میتوان در متن به آن اشاره کرد که از مهمترین مؤلفههای
ادبیات مهاجرت به شــمار میرود .طبــق گفته یوهان،
نسیم باید کمتر به اینترنت ،که ابزار ارتباطی او با سرزمین
مادریاش اســت ،وصل شــود تا فرایند فرهنگپذیری
و جامعهپذیــری ســریعتر اتفاق بیافتــد .هرچند به نظر
میرســد نسیم با توجه به ترک ناگهانی سرزمینش که به
اجبار بــوده و حتی فرصت خداحافظــی از خانوادهاش
را نداشــته ،تمایل بیشتری به فرهنگ میزبان دارد و این
تمایل در یادگیری زبان نمود عینی پیدا میکند .در همان
صفحات آغازین داستان ،نسیم به خواننده سرنخ تمایل
به فرهنگپذیری کشور میزبان را میدهد که میخواهد
توگو و ارتباط شود و این ارتباط با
با کشور میزبان وارد گف 
زبان آلمانی صورت میگیرد (ص.)۱۱
«زمســتان» در دو ســطح قابــل تحلیــل اســت؛
سطح اول که سطح ظاهری داســتان است و برای هر
خوانندهای روشــن اســت و هر دالی در معنای مدلول
خودش به کار رفته اســت .اما ســطح دوم کتاب را باید
برحسب داللتهای ثانوی تحلیل کرد مانند بسیاری از
توصیفها ،گفتهها ،صحنههای داستان،کابوسهای
نســیم ،فیلم مســتند ،گذشــتهنگرها ،نام افراد مانند
موسی و شعیب و قدوس.
بهطور نمونــه نام کتاب در الیــهی اول معنا به ذهن
ِ
هر خوانندهای این طور میرســد که چون مهاجرت در
زمستان اتفاق افتاده است و تمام رویدادها و اتفاقات تلخ

مهاجر در زمستان رخ داد ه است ،پس بر همین مبنا نام
کتاب «زمستان» انتخاب شده است .امادر الیهی دوم،
«زمســتان» در واقع نشــاندهندهی مناســبات افراد با
یکدیگر اســت که همه در بستر حوادث داستانی روایت
میشود .مناسبات شخصیتهای داســتان بهگونهای
پیش روی چشــم خواننــده قرار میگیرد کــه میتواند
تداعیکنندهی شعر «زمستان» از اخوان ثالث باشد:
هوا دلگیر ،درها بسته ،سرها در گریبان ،دستها پنهان
نفسها ابر ،دلها خسته و غمگین
درختان اسکلتهای بلور آجین
زمین دلمرده است ،سقف آسمان کوتاه
غبارآلوده مهر و ماه
زمستان است.
نمونــه دیگری که میتوانم به آن اشــاره کنم جنگل
اســت .جنــگل در الیــه اول معنا جنگلی اســت مانند
ِ
هــر جنگلی که مهاجر در آن راهش را گم کرده اســت و
ممکن اســت برای هر مســافر غیرقانونی اتفاق بیافتد،
اما در الیهی دوم معنا ،جنگل که محل زندگی حیوانات
مخوف است ،بازنمایی خاطرات تشویشآور و تجربههای
دردناک و تلخ نسیم است ،به ویژه اینکه جنگل تاریک و
سرد و پر از صداهای موهوم و ترسناک توصیف میشود،
در واقع بیانگر ناامیدی و تشویش و اضطراب نسیم است
که در کل فضای داستان و روایت حاکم است.
همچنین رمان «زمستان» جامعهای را برای خواننده
به تصویر میکشــد که نشــان میدهد فرهنگ و اخالق
بــا نهاد قدرت ،مناســبات درهم تنیــده دارد .در جامعه
واقعیــت آنی اســت که نهاد قــدرت تعریــف میکند یا
تحمیــل میکند؛ آنجا که نســیم به دلیل نمــره ندادن
حشــمت ،پسر جنرال ،تهدید میشــود و مجبور به ترک
سرزمین مادریاش میشــود و شعیب نیز یکی دیگر از
شخصیتهای فرعی داستان ،با مخالفت ازدواج دخترش
با موسی،که در واقع در داستان نهاد قدرت را نمایندگی
میکند ،شبانه مجبور به ترک سرزمینش میشود.
در پایان خواننده به این نتیجه میرسد که رسیدن
به مقصد برای یک مهاجر پایان راه نیســت بلکه بحران
تازه شــروع میشــود ،و ایــن بحران در بخــش پایانی
داستان از زبان یوهان به سطح مستقیم بیان میرسد:
«مهاجرت با رسیدن به مقصد تمام نمیشود .بحران
مهاجرت تازه در مقصد شروع میشود( ».ص )۱۵۵
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حریف شبهای تار

۱

یادداشتی بر «تا دم صبح» نوشتهی محمدشفیق نامدار

محمدحسین محمدی

رمان کوتاه« ۲تا دم صبح» نوشتهی محمدشفیق نامدار
نخســت در کابل (انتشــارات تاک)۱۳۹۶ /و پس از آن
توسط نشر آمو ( )۱۳۹۷در تهران منتشر شد .نامدار در
این رمان کوتاه به دورهیی میپردازد که در داستاننویسی
مــا چندان مــورد توجــه قــرار نگرفته اســت .زمینهی
اجتماعی و سیاســی داستان ،آخرین سالهای دور هی
کمونیســتی و سالهای پایانی دولت داکتر نجیبالله و
نخستین سالهای دورهی «جنبش» در شهر مزار شریف
است  .اگر چه در داستان با شخصیتی درونگرا و منزوی
روبهرو هستیم و درونمایهی داستان چندان اجتماعی یا
سیاســی نیست ،اما راوی جسته و گریخته به زمینهها و
حوادث اجتماعی و سیاسی مهم آن سالها میپردازد.
چرا که همان حوادث سیاسی و اجتماعی بر زندگیاش
تأثیر گذاشتهاند و این انزوا را برای او رقم زدهاند.
ج سالهای است که در آخرین
توپن 
ن بیس 
راوی جوا 
ســالهای دورهی داکتــر نجیبالله در دانشــگاه بلخ
ی مانده به پایان تحصیالتش
دانشــجو بوده است،سال 
ت ســقوط میکند ،و دورهی دیگری آغاز میشــود
دول 
کــه در مــزار بــا جنگهــای «جنبــش» و «جمعیت»
همراه اســت و تعطیلی دانشــگاه،رفتن «شغنانیها»
از خوابــگاه دانشــگاه ،رفتن دیگر دوســتانش یکی از
پی دیگر.اینک او مانده و شــبهای خزانی  .شبهای
خزان برای راوی شبهای پریشانی و حسرتهاست که
دلیل روایتداستان را نیز میسازند« :شبهای خزان
برای من شــبهای خوابیدن و خواب دیدن است .سر
شب یك چشم خواب را میگیرم ،بعد بیدار میمانم تا
َ َ
صبح مردان( ».ص )۲۳
دمدمکهای ِ
در آغازنیز راوی پس از دیدن کابوسی بیدار میشود،
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تا دم صبح (رمان کوتاه)
نوشتهی محمدشفیق نامدار
ویراستار :محمدحسین محمدی
تهران :نشر آمو
چاپ اول ۵۵۰ ،۱۳۹۷ :نسخه
رقعی ۸۸ ،صفحه
قیمت ۱۵۰۰۰ :تومان

در حالی که پاســی از شــب گذشــته اســت و پس ا ز آن
«بیدار نشستن ،كتاب خواندن ،نواختن ،شنیدن و دود
كردن »...آغاز میشــود که برای او عادت شــبانه شــده
اســت.خواننده نیز در همین خوانــدن و نواختن و دود
کردن و نوشــیدن اســت که تا دم صبح با خاطرات راوی
همراه میشود و داستان شکل میگیرد.
شــببیداریهایی کــه اگر چــه در گذشــته دلیل
امنیتی نداشتهاند ،اما اکنون دلیل امنیتی نیز یافت هاند
و همســایهها هم از بیدار بودن او خوشحالاند و حتی
در دل شــبها وقتــی صدای هارمونیــهاش از کلکین
ش پخش میشــود ،شــکایتی نمیکنند.
«باالخانه»ا 
چه او مانند گزمهی شــب بیدار است و همراه با سرباز
گزمهای که در مزار غریب اســت ،زمزمه میکند« :صد
سیب سرخ انداختم سر بام تو دلبر /خواب است یا كه
غفلت؟ تو بیدار نمیشی/تو بیدار نمیشی/تو بیدار
نمیشی»...
ف خــواب و غفلت ،چــون موتیفی در
و ایــن تصنی 
تمام داســتان تکرار میشود و جهان راوی را به نمایش
میگذارد .ایــن تصنیف راوی را به یــاد خواهر کالن و
مادرش میاندازد؛ به یاد شــب عروســی خواهرش که
همیشــه به مرگ مادرش پیوند میخــورد و بارها تکرار
میشــود و راوی نیز از خود میپرســد چرا این عروسی
خواهر ،همیشه با مرگ مادر گره میخورد و اینک این
خواهر اســت که بــرای او ضرباالجلــی یک هفتهای
تعیین کرده است تا دســت بر سر دختری بگذارد تا او
به خواســتگاری برود و ،...و بازیاد فریبا و دانشــگاه و
دوری از فریبا است که راوی را به گذشته میبرد و او باز
میخواند تا شب کوتاه شود.

زمینهی اجتماعی و سیاسی
داستان ،آخرین سالهای
ی کمونیستی و سالهای
دور ه 
پایانی دولت داکتر نجیباهلل
و نخستین سالهای دورهی
«جنبش» در شهر مزار شریف
است.

نویســنده در فصلهایــی کوتــاه بــه خوبــی و بــا
ضربآهنگی ســریع دنیای پر از کابوس و خیاالت راوی
را به نمایش گذاشــته اســت و خواننده را با شــخصیت
داستانش همراه میکند .فصلهایی کوتاه و گاه بسیار
کوتاه که بخشــی از ذهن و سرگذشت راوی را به نمایش
میگذارند .ماجراهایــی که گاه در زمان حال میگذرند
و البته بیشتر در گذشته .چون راوی بیشتر در حسرت
گذشته است .گذشتهای که بهترین دوستش را از او دور
کرده است ،گذشتهای که عشقش را از او دور کرده است
و...بــه نظرم میتوان کتــاب را ورق زد و این فصلهای
کوتــاه را از هر فصلی که دلمان خواســت ،بخوانیم و با
بخشــی از جهان راوی آشنا شویم .این فصلهای کوتاه
و به ظاهر پراکنــده ،همچون خوابهــای راوی ،کوتاه
و مســتقلاند ،ولــی در نهایــت داســتانی یکپارچه را
میسازند.
راویبینام داســتان ،نمونهای از جوانان سرگردان
ِ
آن سالهاست که در میان تارهای سنت واختالفهای
مذهبــی و مســائل سیاســی و اجتماعــی دســتوپا
میزنند ،و برای رهایی از آن ناچار به «اتاق شغنانیها»
در خوابگاه دانشگاه میروند ،تا بنوشند و از این دنیایی
ن شد ه است ،برای لحظههایی رهایی
که برایشان زندا 
یابنــد .جوانانی ک ه وقتی به دانشــگاه پــا میگذارند،
میخواهند همهی آن تارهای دستوپاگیر را پاره کنند
و پــس از هر تــاری که پاره میکنند ،بگویند «بیشــک
راوی
هی!» اما این تارها ،آنهــا را از هم دور میکند و ِ
تنهامانده در مزار ،در دل شــبهای خزان ،ســالهای
ش خسرو
دانشکدهاش را به یاد میآورد ،بهترین دوست 

را به یاد میآورد که عاشق عسل شیعهمذهب بود و....
و یادعشــقش ،فریبا ،رهایش نمیکنــد؛ فریبا ،دختر
جنرالی خــادی ک ه به یکباره و بدون خداحافظی مزار
را به مقصد کابل ترک کرد و ....فریبایی که همیشــه او
را از خادیســتها برحذر میداشــت ،خود نتوانست از
دســت پدری خادی برهد .همانطور که راوی از دست
پدری ســنتی رهایی ندارد واو مانده است و شبهای
مــزار و نواختــن و دود کردن و نوشــیدن و شاشــیدن
و مشــاجرههایی با پد ر کــه با گفتن «ســگ» (با گاف
مشــدد) به پایان میرســند ،تــاراوی چون ســگی در
دم صبــح که دیگران بیدار میشــوند و دوگانه بر جای
میگذارند ،پس از راز و نیاز شــبانهاش ،ســر بر بالشت
بگذارد تا همچنان تنها باشد و. ...
«تــا دم صبح» رمــان کوتاه خوشفرمی اســت و با
زبانی کمنقص و داســتانی ،دو سه ساعتی خواننده را
با خود همراه میکنــد ،و گمان نکنم خوانند ه ناراضی
کتاب را ببندد.

پانوشتها:
۱ـ عنوان این یادداشت را از عنوان داستان کوتاهی از هوشنگ
گلشیری وام گرفتهام.
 ۲ـ در ادبیات فارســیاصطالحهای داســتان کوتــاه (Short
ن ( )Novelو رمان کوتاه ( )Novellaبســیار آشــنایند.
 ،)storyرما 
امــا در غرب از داســتانهایی مانند «تا دم صبح» بــا نام «نوولت»
( )Noveletteیاد میشــوند .ایــن اصطالحدر ادبیات فارســی به
ندرت اســتفاده میشــود .از همین رو در این یادداشت،اصطالح
«رمان کوتاه» را به کار بردهام .در برخی زبانهای دیگر نیز از نوولت
به عنوان رمان کوتاه یاد میشود؛ (سوئدی.)Kort romam :
در بیشتــر فرهنگهای ادبی انگلیســی ،نوولــت را بلندتر از
نوولت
رمــان کوتاه معرفی کردهانــد.
داســتان کوتــاه و کوتاهتر از
ِ
ِ
ســنتی درونمایهای احساســاتی ( )sentimental themesداشته
است .اما نوولتهای مدرن در انواع ادبی مختلفی نوشته میشوند.
نوولت نسبت به داســتان کوتاهمیتواند طرحو شخصیتپردازی
گســتردهتری داشته باشــد .اما اغلب فشــردهتر و متمرکزتر از یک
کوتاه بلند (long
رمان کوتاه است .برخیها از آن با عنوان داستان ِ
 )short storiesنیز یاد میکنند.
این انواع ادبی را بهگونهی کالسیک از نظر تعداد واژههایشان نیز
دستهبندی میکنند؛ نوولت  ۷۵۰۰تا  ۱۷۰۰۰واژه دارد؛ رمان کوتاه
ش از  ۴۰۰۰۰هزار واژه دارد .از
از  ۱۷۰۰۰تــا  ۴۰۰۰۰واژه ،و رمان بیــ 
نوولتهای شــاخص میتوان از این داستانها نام برد« :زوال خاندان
آشــر» ( )۱۸۳۹نوشــتهی ادگار آلن پو؛ «دکتر جکیــل و آقای هاید»
( )۱۸۸۶نوشتهی رابرت لویی استیونسن؛ «مسخ» ( )۱۹۱۵نوشتهی
فرانتس کافکا؛ «اتاق شمارهی شش» ( )۱۸۹۲نوشتهی آنتون چخوف
و داستان معروف «مردگان» ( )۱۹۱۴نوشتهی جیمز جویس .
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ادبیات داستانی افغانستان
طعم متفاوتی دارد
گفتوگو با غسان حمدان ،مترجم بینافرهنگی

گفتوگو از حسین بیوک

غسان حمدان ،نویسنده ،شاعر و مترجم ،متولد سال  ۱۹۷۳در بغداد است .حمدان در دانشگاه تهران ،جامعهشناسی خوانده و سالهاست
که ســرگرم ترجمه از زبان فارسی به عربی و از عربی به فارسی است .او کتابهای زیادی را از شاعران مطرح و نویسندگان پرآوازهی هر
خزاد گرفته تا صادق هدایت .او در واپســین کارهایش ،چند رمان و داستان از نویسندگان مطرح
دو زبان ترجمه کرده اســت؛ از فروغ فر 
افغانستانی را نیز به زبان عربی برگردانده که برخی از این کتابها در جامعهی عرب با استقبال خوبی مواجه شده است.

کارنامهی فعالیتهای حمدان در حوزه نوشتار ،مثل قصههای هزار و یک شب ،بلند و خواندنی است .از تحقیق در حوزهی جامعهشناسی تا سرودن
شعر ،از ترجمه داستان کوتاه و رمان فارسی به عربی تا ترجمهی آثار عربی به فارسی .حمدان انسانی نستوه است و هر بار که ترجمهای نو به بازار کتاب
میفرستد ،یاد سخن برتولت برشت در گفتوگو با والتر بنیامین میافتم که گفته بود« :ادبیات مرزها را برمیدارد پیش از کمونیسم».
در گفتوگوی پیشرو ،بیشتر در مورد شیوهی ترجمه و نگاه حمدان به ادبیات افغانستان پرسیدهام.

ت افغانســتان چطور آشــنا
\\با ادبیا 
شــدید و چه چیزی در آن یافتید که برای
شــما جالب بود و به فکر ترجمهی این
ادبیات افتادید؟
پیشتــر در ایران دههی شــصت و
هفتاد شمسی با چند نمونه از شعرهای
افغانستان آشنا شده بودم .اما از طریق
دوستان و بهخصوص دنیای اینترنت با
چند نویســنده خوب آشنا شدم .سفرم
به تهران و بازدید از غرفه نشــر تاک نیز
به آشــنایی بیشتر من با دنیای ادبیات
افغانستان منجر شد.
رمــان افغانســتان بــرای مــن که
مترجــم ادبیات ایــران هســتم ،از این
لحاظ اهمیت داشــت که داستانهای
نــو بیشتــری دارد .ادبیــات ایــران در
گذشــته بــر محور روســتا و رنــج مردم
بود ،اما اکنون وجه مشــترک رمانهای
ایرانــی ،زندگــی شــهری و مشــکالت
اجتماعــی شهرنشــینان اســت کــه
کمکــم دارد تکراری میشــود .ادبیات
داستانی افغانســتان اما دنیای دیگری
اســت که طعم متفاوتــی دارد .دنیای
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جنگ ،سرکوب ،محرومیت ،انسانیت،
ایستادگی ،شکیبایی و ...و از آنجایی
كه این ادبیــات بیشتر به ادبیات عراق
نزدیک است ،برای من جالب توجه بود.
\\تا کنــون چنــد کتاب داســتانی از
نویســندگان افغانستان به عربی برگردان
کردهاید؟
تا کنون سه رمان «دریغا مال عمر»
از محمد آصف سلطانزاده« ،افغانى» از
عارف فرمان و «ناشاد» از محمدحسین
محمــدی را ترجمه کــردهام .البته این
گام نخســت بود و امیدوارم کتابهای
دیگری از ادبیات افغانستان هم ترجمه
کنم .اکنون برنامهای برای ترجمه شعر
زنان افغانستان دارم.
\\پیش از ترجمههای شــما از ادبیات
فارسی افغانستان ،آیا ترجمههای دیگری
به زبان عربی سراغ دارید؟
خوب ،از آنجایی که خالد حسینی
و عتیق رحیمی توانســتهاند به شهرت
بینالمللــی برســند ،کارهــای این دو
نفر از زبانهای انگلیســی و فرانســوی
بــه عربی ترجمه شــده ،اما از فارســی
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دری تنهــا مجموعــهی داســتانی «در
گریز گم میشــویم» از ســلطانزاده به
عربی ترجمه شــده اســت .این ترجمه
در اصل ،پایاننامه یکی از دانشجویان
مصــری بوده و برای همیــن تا کنون از
آن اســتقبال نشده اســت ،هر چند که
ناشــر معتبــری در لبنان آنرا منتشــر
کرده است .لذا با جرأت میتوانم بگویم
نخستین شخصی هستم که رمانهای
ً
افغانستانی را از زبان مبدأ و مستقیما به
عربى ترجمه کردهام.
\\در ترجمه با چه چالشهایی روبهرو
بودهاید یا هســتید؟ آیا هنگام ترجمه با
نویسند هها در ارتباط بودهاید؟
چالشهــا زیــاد هســتند .قبل از
همه ،متقاعد کردن ناشــر عرب است.
ناشــران عرب بیشتر به دنبال ادبیات
غرب بهویژه امریکای التین و انگلستان
و امریــکا هســتند .چــاپ رمانــی از
کشــورهای شــرقی بهویژه افغانستان
را ریسک میبینند و بســیار محتاطانه
عمــل میکننــد .بــه خاطــر همیــن،
بســیاری از آنهــا از چــاپ رمانهایی

که ترجمه کردهام استقبال نمیکنند؛
زیرا نویسندگان افغانستانی همانطور
کــه پیشتر گفتــم ،بهاســتثنای خالد
حســینی و عتیق رحیمی ،ناشــناخته
هســتند .بــه هــر حــال خوشــبختانه
توانستهام خوانندگان عرب را با نام سه
نویسندهی دیگر آشنا کنم.
چالــش دوم وجــود واژههــا،
اصطالحــات و حتــى لهجههــای
خــاص محلــی در داستانهاســت.
امــا خوشبختانــه از آنجایــی کــه با
نویســندگان و تنــی چند از دوســتان
افغانستانی عالقهمند به ادبیات تماس
مستقیم دارم ،این مشکل برطرف شده
است .خودم هم در این مدت توانستهام
تا حدودی با لهجه و اصطالحات خاص
افغانستان آشنا شوم.
\\داستان و رمان افغانستان را چه گونه
ارزیابی میکنید؟
رمان افغانستان بهطور کل تکنیکی
اســت .خــوب کار شــده اســت .اکثر
کارهایــی که دیدهام ضد رمان اســت.
یعنــی بیشتــر به تکنیــک و فــرم کار
توجه شده ،نه به محتوا و داستان .این
خوب است؛ نشاندهندهی مهارت در
اســتفاده از ابزار داستاننویسی .البته
افغانســتانیها ناگفتههای فراوانی هم
دارنــد کــه آن را آمیزهی داســتانهای
خــود میکننــد و این باعــث جذابیت
ادبیات داستانی این سرزمین میشود.

رمان افغانستان برای من که
مترجم ادبیات ایران هستم،
از این لحاظ اهمیت داشت
که داستانهای نو بیشتری
دارد .ادبیات ایران در گذشته
بر محور روستا و رنج مردم
بود ،اما اکنون وجه مشترک
رمانهای ایرانی ،زندگی
شهری و مشکالت اجتماعی
شهرنشینان است که کم کم
دارد تکراری میشود .ادبیات
داستانی افغانستان اما دنیای
دیگری است که طعم متفاوتی
دارد.
بیشتــر داستاننویســان جدیــد و
موفــق افغانســتان تحت تأثیــر ادبیات
ایــران بودند ،اما از آن جلــو زدهاند .در
افغانســتان ممنوعیت و سانسور وجود
ندارد و این امر باعث گســترش و غنای
رمانهای این ســرزمین شــده اســت.
البته چالشهــای دیگری هــم دارند،
مثل افکار عمومی و ســنتها که آزادی
عمــل نویســنده را تــا حــدی محدود
میکنند .بههر حال آنچه من دیدهام،
بیشتر سنتشــکنی و خالقیت بوده و
امیدوارم این مسیر ادامه داشته باشد.
\\اســتقبال جامعــهی عربزبــان از
کتابهایی که ترجمه کردهاید ،چه گونه
بود ه است؟
از رمــان «دریغــا مال عمــر» خیلی
خوب اســتقبال شد .دو بار چاپ ظرف
دو ســال به نظرم نشانهی خیلی خوبی
اســت .این رمان تا کشــور ســلطنتی
عمان هم رســیده اســت و در الجزایر و
مراکش هــم آن را خوانده و اســتقبال
کردهانــد .در عراق هــم چندین مقاله
دربــاره آن نوشــته شــده اســت .رمان

«افغانــی» هم ســه ماه پیــش در اردن
منتشر شــد .یکی از کتابفروشیهای
اردن از تمام شدن نسخهها در فروشگاه
خبر داد .این رمان تازه به کشــور عمان
هم رسیده ،اما متاسفانه به خاطر بسته
شدن مرزها و اوضاع ناخوش حاصل از
گســترش بیماری کرونا ،کتاب هنوز به
دیگر کشورها نرســیده است .امیدوارم
خوب منتشر شود و مردم بخوانند.
\\از کتابهایی بگویید که قصد دارید
ترجمــه کنیــد و اینکه آیــا همچنان به
ترجمهی ادبیات افغانستان ادامه خواهید
داد یا نه؟
البتــه اگر عمــر اجــازه دهــد ،به
ترجمهی رمان افغانستان ادامه خواهم
داد .هنوز چند کار مهم دیگر در برنامه
کاری خــود گنجانــدهام مثــل «از یاد
رفتن» نوشــته محمدحسین محمدی،
«سینماگر شــهر نقره» از سلطانزاده،
«طلســمات» از جــواد خــاوری،
«بلــوای خفتگان» از تقــی بختیاری و
«گلیمباف» از تقــی واحدی .در ضمن
رمانهای دیگری هم هســتند که هنوز
ً
نخوانــدهام و احتمــاال از بین آنها هم
به لیست خود اضافه خواهم کرد .تهیه
آنتولوژی داستانهای کوتاه افغانستان
و حتــى آنتولــوژى شــاعران زن هم در
برنامه کاری من هستند .
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شعرهایی که نام و نشان ندارند
نگاهی به مجموعه شعر «کارته هیچ»
سرودهی مرتضی برالس

کارته هیچ( :مجموعه شعر)
شاعر :مرتضی برالس
کابل :انتشارات امیری
چاپ اول۱۳۹۳ :
طرح جلد :حمید فیدل
صفحهآرا :رضا مظفری
رقعی ۹۸ :صفحه

«کارتــه هیــچ» نخســتین
مجموعه شــعر مرتضی برالس
اســت .ایــن مجموعــهی ۷۹
قطعه شــعر ســپید این شاعر
را در بر گرفته اســت .نگارنده
محمدسرور رجایی شــعر و ادبیــات را هدیــهای
آســمانی میداند .با این نگاه
وقتی میخواهیم مجموعهای
ی را به دیگــران هدیه دهیم ،باید تالش کنیم که
ادب 
طراحی جلد آن نیز در شــأن زیباییها و مفاهیم آن
مجموعه باشد .طرح جلد مجموعهی «کارته هیچ» را
دارای این ویژگیها نیافتم.
چهارســویم /چهــار راه /کجایی؟ ایســتگاهی
نیست! /کجا خســتگیام را به زمین تحویل بدهم/
ســاعتها /و من در گیــرودار چهار ســو /کجایی؟
(ص)۱۷
از نظر مفهومی این شعر تفسیر نام این مجموعه
اســت ،تصویر روشــنی از «کارته هیچ» .خواننده در
این مجموعه با شــعرهای بســیاری از این دست بر
میخورد .شــعرهایی با ســاختار یکســان و مفاهیم
عاشقانه که میخواهند صمیمیت لحظهها و اشیا را
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به خواننده نشــان بدهند .صمیمیت روبهرشدی که
خالی از طراوت نیست.
در این مجموعه ،شــعرهای سپید کوتاهی دیده
میشــود که گاهی خواننــده را به شــک میاندازد
که نکند بخشــی از شــعر قبلی باشــد .انگار شاعر
در ســرایش آنهــا حس و حــال بهتری داشــته که
ی آنهــا را در حد یــک تکگویی
بــا کمحوصلهگــ 
شاعرانه رها کرده است .شاعر این مجموعه چنانچه
از شــگردهای تصویرســازی و بازیهــای زبانــی و
خیالپــردازی شــاعرانه اســتفاده بیشــتر میکرد،
تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطب خود میداشت.
یک دیــوار کمعــرض /میتوانــد /طوالنیترین
فاصله باشد (ص)۱۴
من و تو /لب دیوار /پچ پچ  /دوســتی /عشــق/
حاال /من و تو /از شــرق تا غرب /اقیانوسها فاصله
(ص)۱۵
ســربازی از هنــگ پیــاده /برای تســخیر قلبت
میدود /قلعه را نبند ()۶۰
من با خودم جمع تو /میشویم شاعر (ص)۵۳
بــرالس با کمی دقت میتوانســت در شــعرهای
کوتاهش ،به دلیل تأثیر زودهنگام آنها ،با استفاده
بهتــر از شــگردهای زبانی و فرمــی و آهنگین بودن
کلمــات ،روح خواننــده را حداقــل بــرای لحظاتی
بنوازد.
بــرالس در ایــن مجموعــه ،شــاعری اســت که
برجستهســازی زبــان و بازیهــای زبانــی را نادیده
گرفتــه اســت .گاهــی برداشــتهای ذهنــی خود
را بــدون پــردازش شــاعرانه پیــاده کرده اســت .به
همین دلیل مخاطبان شــعر او نیز شــعرها را جدی
نگرفتــه و در کشــف آن ،کمترین کوششــی از خود
نشــان نمیدهند .به همین دلیل هم از تأثیرگذاری
شعرهای این مجموعه بر مخاطب کاسته شده است.
قــدم میگــذارم /بــه کارته هیــچ /بــه جایی که
روشنفکرانشدودهایسیگارشانرابرکفشهاشانرها
میکنند /و دود قلیانشان را برای پرستوها میفرستد/
قدومم مبارک /چه جایی اســت اینجــا /اینجا فریاد را
بیامان میتوانی بکشی /تا جایی که به «هیچ» برسی/
(ص)۴۹

[ ]معرفی کوتاه

برالس در این مجموعه ،شاعری
است که برجستهسازی زبان و
بازیهای زبانی را نادیده گرفته است.
گاهی برداشتهای ذهنی خود را بدون
پردازش شاعرانه پیاده کرده است.
به همین دلیل مخاطبان شعر او نیز
شعرها را جدی نگرفته و در کشف
آن ،کمترین کوششی از خود نشان
نمیدهند.

برالس در شــعرهای ایــن مجموعه ،گاهی
دچار «ضعف تألیف» شــده است ،گاهی دچار
«حشو» و گاهی هم دچار شعارزدگی آرمانشهر
دور و دســتنیافتنی ،با این هم شاعری است
صمیمــی و صادق ،که صدای مهــرورزی او در
این مجموعه بیشتر شنیده میشود.
تلفیق زبان شــاعرانه ایــن مجموعه با نگاه
عاشقانه ،نشاندهندهی صداقت شاعر است.
اگرچه در بیــان و توصیف نگاههای عاشــقانه
بیشــتر راوی فاصلههاســت .با ایــن وصف در
تصویــر و برجستهســازی زبان چنــدان موفق
نیســت .با آنکه ایــن مجموعه از ویراســتاری
خوبی برخوردار اســت ،اما بینام و نشان بودن
شعرها وجههی قشــنگی نیست .نقص بینام
بودن شعرها و عدم شــمارهگذاری آنها ،قابل
چشمپوشی نیست .این مشــکل از آن رو حائز
اهمیت است که خوانندگان عام این مجموعه
ممکن است گاهی دو شعر را به جای یک شعر
بخوانند و لذت کافی را نبرند.
نگارنده بر این باور است که ضعفهای این
کتاب بیشــتر به حوزهی تجربههای نخســتین
شاعر برمیگردد ،با آن هم این کتاب میتواند
معرف شاعری پویا باشد ،شاعری که حرفهای
بسیاری برای گفتن دارد.

از پس پنجرهی عشق

چای و غزل
فرید سلطانی
ویراستار :پرویز قرین
کابل ،انتشارت دانشگاه
چاپ اول۱۳۹۷ ،
 ۱۰۰۰جلد ۱۰۰ ،صفحه
 ۶۰افغانی

درماندهام از اینهمه سرما ،بغلم کن!
دعوت به کمی چای و نبات و غزلم کن
تلخ است زمانی که شب و روزم و عمرم،
با خندهی خود لحظهای غرق عسلم کن
یخ میزند انگار دلم را ،به نگاهی-
انباشته از حال و هوای َ
حملم کن
از چشم غزلریز خودت عاریهام ده
مشهورترین شاعر شهر و محلم کن
شوری به سرم ریز که افسردهترینم
ً
اصال به خود واژهی مستی بدلم کن
حاال تو بیا لحظهای با هم بنشینیم
ً
مهمان من اصال به کمی چای و غزل باش
این غزلی اســت که فرید ســلطانی نــام اولین مجموعه
شــعرش را از آن گرفتــه اســت ،و تــا حدی ترســیمی کلی
از ســیمای شــاعری ســلطانی در این مجموعه را به دست
میدهــد .زبانی نرم و رمانتیک با بــار عاطفی فراوان و البته
عدول از فرم رایج غزل در بیت پایانی با بههمریختن تعمدی
قافیه و ردیف .نگاه شــاعر «چای و غزل» به زندگی و جهان،
از پس پنجرهی عشــق است ،البته در زندگی و جهان مناظر
اندوهباری هم اســت که عیش و عشق او را تلخ میکند .او از
این تلخیها باز به دامان عشــق میگریــزد و راه نجات را در
توسل به دامان عشق میداند.
زبان شاعر در این مجموعه ساده ،روان و بیپیرایه است و
نشان از تبحر او در خلق تکانههای عاطفی و احساسی دارد.
جــان میدهد تا در لحظاتــی از زندگی کــه از زمین و زمان
خســتهای و نیاز به رقیق شدن داری ،برای خودت چای دم
کنی و کتاب را به دســت بگیری و در بزم چای و غزل مهمان
شاعر شوی و از او بخوانی که:
نور گلهای لب پنجره را میبوسد
آسمان عاشق و آبیست ،تو با من هستی .
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کوله پشتیای پر از کتاب

گزارشی از شکلگیری و تداوم یک گروه کتابخوانی
زیســتن در وضعیــت جنگی،
امیدواری به فردا را کم میکند
و فرصــت رؤیاپــردازی بــرای
آینــده را از مــردم میگیــرد.
در چنیــن شــرایطی ،زندگی
بــه روزمرگی تقلیــل مییابد و
جالل نظری
طلوع دوبارهی خورشید شاید
دیگر برای کسی اتفاق مبارکی
نباشــد .اکثر آدمهــا به این وضعیت تــن میدهند،
تعداد اندکی اما برای رهایی خود و دیگران از چنین
وضعی تالش میکنند.
تابســتان ســال هزار و ســه صد و نود و پنج بود.
افغانســتان و پایتختش کابل ،در ادامهی سالهای
گذشته ســال دشــواری را داشت ســپری میکرد.
آن ســال نیز اتفاقات بد زیــادی افتاده بود .آدمهای
زیادی جانهایشان را در حمالت انتحاری از دست
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داده بودند .دلخوشــیهای زندگی کمکم داشتند از
بین میرفتند که خانم زهرا یگانه در همکاری با بنیاد
آرمانشــهر ،برای شکلدهی یک گروه کتابخوانی
در صفحــه مجازیاش فراخــوان داد .همانطور که
توقــع میرفت ،تعداد اندکی به این فراخوان پاســخ
دادند و تصمیم گرفتند کــه بهصورت گروهی کتاب
بخوانند و ماهی یک یا دوبار در جایی گرد هم بیایند
و در مورد کتاب خواندهشده حرف بزنند .این تصمیم
هم تالشــی بود برای ترویج و نهادینهسازی فرهنگ
کتابخوانی و پویایی اجتماعی ،و هم بهانهای برای
رهایی از روزمرگی و سرخوردگی اجتماعی.
با پشــتیبانی بنیاد آرمانشهر ،جلسهی نخست
که به خوانــش کتاب «قلعه حیوانــات» جورج اورل
اختصــاص یافته بود ،در دفتر این بنیاد برگزار شــد.
بــه همین دلیــل اعضا تصمیم گرفتند کــه نام گروه
را «قلعــه حیوانــات» بگذارند .تا مدتهــا این گروه

کوچــک کتابخوانی به نــام گروه «قلعــه حیوانات»
نامیده میشــد .بعدها با پیشنهاد یکی از اعضا ،نام
گروه به «کولهپشــتی» تغییر یافت؛ کولهپشتی برای
سفر در جهان آدمهای درون کتاب .سرپرستی گروه
تا مدتی بهدوش سهراب ســروش بود تا اینکه گروه
آرامآرام پا گرفت و اعضای جدیدی به آن پیوســتند.
«کولهپشــتی» اکنون مســیر حرکتــش را یافته بود.
جلســات بعدی با تمرکز روی رمانهای افغانستانی
در ســالن کتابخانهی «رنگین کمــان» و در ادامه در
سالن کتابخانهی «خانه سبز» با همکاری خانم یگانه
برگزار شد.
تا پیش از شیوع پاندمی کرونا ،در جریان سه سال
و چند ماه ،اکثر رمانهای معروف افغانستانی در این
گروه خوانده شــده بود .آثار داســتانی محمدحسین
محمدی ،عتیق رحیمی ،رمانهای ترجمهی حضرت
وهریز ،آثار معــروف جواد خــاوری ،محمدجان تقی
بختیاری و آصف سلطانزاده ،نمونهی کتابهاییست
که در گروه کتابخوانی «کولهپشتی» خوانده شده و
در مــورد آنها گفتوگو شــده اســت .رمانهایی مثل
«زندگی بهســفارش پشهها» نوشتهی کاوه جبران ،با
حضور نویسندگانش مورد بحث قرار گرفته است .یک
دورهی سهماهه نیز به بررسی مکاتب ادبی اختصاص
یافته اســت و در ادامهی آن چند اثر از نویســندگانی
چون ســارتر ،آلبرکامو و ســیمون دوبووار به خوانش و
بررسی گرفته شدند.
عــاو ه بر اینهــا ،اعضای گــروه بعضــی از آثار
محمود دولت آبــادی ،بزرگ علوی ،عباس معروفی،
ایرج پزشــکزاد و مهــدی خلجی را نیــز به خوانش
گرفتهانــد .آخرین کتابی که پیش از تعطیل شــدن
جلســات به دلیل شیوع ویروس کرونا در گروه «کوله
پشــتی» خوانده شــد ،کتابی بود به نام «آن ســوی
وحشــت» نوشــتهی حمید ظاهر ،همجنســگرای
ً
افغانســتانی ،که ظاهرا خاطرات و سرگذشــت خود
نویسنده است.
یکی از کتابهاییکه بســیار مورد توجه اعضای
گروه کولهپشــتی قرار گرفت «شرقشناسی» ادوارد
سعید بود .این کتاب که در نقد شرقشناسی نوشته
شده و چگونگی شکلگیری مفاهیمی چون شرق،

غرب ،شرقشناسی و مناسبات سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی را میان جهان شرق و غرب شرح میدهد،
بــا توجه بــه تجربههای نســل جدید افغانســتان از
ارتباط با غرب و گســتردگی مناسبات افغانستان با
کشــورهای غربی ،مورد توجه قرار گرفت و با حضور
چند پژوهشگر و خبرنگار غربی در چند جلسه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
امــر دیگــری که بــرای مهمانــان پژوهشــگر در
«کولهپشــتی» قابل توجــه بــود ،ذات فعالیتهای
فرهنگی و گرامیداشتن کتاب هرچند برای جمعی
اندک در افغانستان بود .آنها با دلگرمی در جلسات
جوانــان کتابخوان و
شــرکت میکردند و بــا دیدن
ِ
روشــناندیش در کابل ،تصورشــان از افغانســتان و
نســل جدید این کشــور تغییر کرده بــود .بههمین
دلیل ،گسترش فعالیتهای فرهنگی بهنظرم از یک
سو نهتنها باعث کاهش خشونت در جامعه میشود
که منجر به تقویت و گسترش ارزشهای انسانی نیز
ً
میشود و از سوی دیگر میتواند چهرهی کامال منفی
افغانســتان را که رسانهها برای جهان تولید کرده ،به
حاشیه براند و چهرهی انســانیتر و فرهنگیتری از
این جامعه بهنمایش بگذارد.
اکنــون که ویــروس کرونا تــا حــدی از تبوتاب
افتاده و میشــود با حفظ فاصلهگــذاری اجتماعی
و رعایت نکات بهداشــتی جلســهها را برگــزار کرد،
اعضای «کولهپشــتی» تصمیم گرفتهاند که جلسات
کتابخوانیشــان را از ســر بگیرند .این یادداشــت
نیز به مناســبت آغاز مجدد جلســات این گروه پس
از وقفهی ویروس کرونا و اختصاص دادن نخســتین
جلس هیشــان بــه خوانش «زمســتان» نخســتین
اثر داســتانی ضیا قاســمی ،شاعر نامآشــنای زبان
فارســی ،نوشته شــده اســت .در جامعهای که اکثر
دانشگاهیانش با کتاب بیگانهاند ،داشتن گروههای
ی مانند کولهپشــتی شبیه چراغیاست که
کتابخوان 
در دل تاریکی سوسو میزند و آدم را به آینده امیدوار
نگهمیدارد.
آرزومندم که اعضای گروه کولهپشــتی اینبار با
قوت بیشتر جلساتشان را شــروع کنند و جوانان و
دانشجویان بیشتری را به کتابخوانی ترغیب کنند.
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سبک و لحن زنانه در داستان زنان
با نگاهی به مجموعه داستان شکار فرشته از سپوژمی زریاب

شکار فرشته
سپوژمی زریاب (گزیده داستان به انتخاب محمدحسین محمدی)
انتشارات تاک
چاپ اول  ،1391کابل
تعدا صفحات:
قیمت:
ویراستار:

در داســتانهای زنان نویسنده
آنچه در خور توجه اســت نگاه،
لحــن و صــدای زنانــهی آنها
است .در بین زنان نویسندهی
افغانستانی ،ســپوژمی زریاب
نویسندهای است که صدا و نگاه
نیلوفر نیکسیر
خــودش را دارد .نویســندهای
که در ترسیم ســیمای زنان در
داستانهایش ،به نسبتی قابل توجه کوشیده و موفق
بوده اســت و فارغ از حیطهبندی جنســیتی یکی از
بهتریــن و تأثیرگذارترینهای تاریخ داستاننویســی
افغانستان است .نویسندهای که با تکنیکها و عناصر
داستانبهخوبیآشنابودهوداستانهاییماندگارخلق
کرده اســت .شکار فرشته مجموعهای از داستانهای
کوتاه ســپوژمی اســت که در آن میتوان ذهن زنانه و
پرداختن نویسنده به جهان زنان را بررسی کرد.
در ایــن مجموعه ،در داســتان «خــروس من»،
راوی از زنــی قصــه میگویــد کــه دختــر کوچکش
از او دربــارهی افســانهی خروسهای شــاه پرتگال
ســؤال میکنــد و جــواب میخواهــد .امــا زن در
پاســخ چیزی ندارد کــه بگویــد .در حقیقت دنیای
زن به کوچکی آشــپزخانهاش اســت و در پاســخ به
پرســشهای دخترکــش مــات و متحیــر میماند:
«راضی و شــاد ،با عجله سوی اتاقش رفت و شنیدم
که میگفــت :معلم ما گفته که رســم این خروس را
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بکشیم .لحظهای تنها و بیهدف در دهلیز ایستادم.
بعد چون آدمک خودکاری ســوی آشــپزخانه دویدم
و مانند شــامهای دیگر ،مانند همهی شامها ،چون
آدمــک خودکاری ،دیــگ را گرفتم ،داش را روشــن
کردم و مانند شامهای دیگر ،مانند همهی شامها ،در
آوازهای یکنواخت اصطکاک دیگ و قاشق و کاسه و
بشقاب غرق شدم( ».ص)۱۱
در اینجا زنــی را مییابیم که دچار یکنواختی
اســت و غرق در صدای تکرار کاسه و بشقاب .زریاب
کردن عبارت «مانند همهی شامها»
با چهار بار تکرار
ِ
یکنواختــی و همیشــگی بودن آشــپزی و محصور
بودن زن در چهاردیواری خانه و آشپزخانه را به تصویر
کشیده است .در حالی که دختر کوچکش با به میان
آوردن قصهی خروس شــاه پرتــگال میخواهد مادر
را از دنیای کوچکش جدا ســازد«:و اما آن افســانه،
افسانهی شاه پرتگال ،شامم را دگرگون کرده بود .من
در افسانهی دخترم غرق شده بودم( ».ص)۱۱
زن آرزوی پرواز دارد .مثل خروسی که پر در بیاورد
و بــه ناگاه پرواز کنــد .زنی که از زندگیاش شــاکی
اســت و از رخــوت و تکــرار آن به تنگ آمده اســت:
«نمیدانم چه مدتی گذشــته بود که از آشپزخانه به
پرتگال رفته بودم و از پرتگال به آشپزخانه آمده بودم
و هر بار آرزوی خروسی را میکردم که شبی در ظرفی
بجنبد ،پر در آورد و به پرواز آید( ».ص)۱۲
در محور بیشــتر داستانهای زنان ،مردی است

بزرگترین دغدغهی ذهنی
سپوژمی زریاب جنگ و تأثیرهای
آن بر سرنوشت زنان است.
جنگی که هذیان آفریده است.
جنگی که فرزند مادر را از
سینهاش گرفته و جنگی که باعث
شده مادری پیر فرزند علیلش را
در کنج خانه پنهان کند.

که همواره با خودخواهیاش موجب آزار زن میشود.
مردی که زن را به حصار کشیده و با بهانهگیریهای
ُ
همیشــگیاش خلق زن را تنگ کرده است .حضور
ناپیدای این مرد را در داستانهای سپوژمی زریاب و
بهخصوص در همین داستان ب ه خوبی میتوان دید:
«دیــگ روی داش در حــال جوشــیدن و ســر رفتن
بود که جســتی زدم ،شــعلهی آتش را کــم کردم و از
افســانه برآمدم .نمک غذا را چشــیدم تا مبادا شــور
شود و بهانهی دیگری شود برای سرزنش دیگری در
زندهگی سراپا سرزنشم( ».ص)۱۲
در این داستان ،زن به گذشتههایش سفر میکند
که یادآور مادرش اســت .زنی پیچیــده در چادر که
خاموش اســت .مادری که تنها با آشپزیاش وصف
میشود و برای مرد نابینای نورانی حلوا پخته است:
«مــرد نابینــا حواســش را روی طعم حلــوا متمرکز
ســاخت و آرامآرام آن را میجویــد و بــا لبخنــدی به
مادرم میگفت :خدا شما را برکت بدهد ،چه حلوایی
پختهایــد .مــادرم که گوشــش به هیچ تحســینی و
ستایشی آشــنا نبود ،با خوشــحالی چهارطرفش را
میدید( ».ص)۲۱
زن ادامه میدهد و از کودکیاش قصه میکند،
خویشــاوندی دور که مردی شصتســاله اســت ،با
نگاهی خریدارانه او را نگریســته و به نشستن و نگاه
ُ
کردنش خرده گرفته اســت .آنچه در جوامع سنتی
دختران کم ســن و سال را آزار میدهد و قبل از بالغ

شــدن آنها را از دنیای کودکانهشان جدا میسازد.
«خویشــاوند مــا گفت :یــادش ندادهانــد که وقتی
مینشیند ،سینهاش را پیش نکشد ،حیا کجاست؟
مادرم با خشــم آمیخته با ترســی مرتعش و با صدای
ُ
لــرزان گفت :نگوییــد ،اینطور نگوییــد! هنوز خرد
اســت .حرف مــادرم تمام نشــده بود که بــاز فریاد
ُ
ُ
خویشاوند ما بلند شد :خرد چیست؟ کجایش خرد
است؟ همین حاال نکاحش روا است!» (ص)۲۸
در ایــن داســتان شــخصیت زن ،متحمــل
خشــونتهایی اســت که تاریخ بــر او تحمیل کرده
است ،یکنواختی زندگی ،کودکی ماللتبار و مادری
کــه تکرار نســلهای پیشــین خود اســت .پیچیده
در الیههــای تــرس و وحشــت .مــرد این داســتان
(خویشاوند) با صدای بلند حرف میزند و با صدای
داستان خروس
بلند حکم صادر میکند .شخصیت
ِ
من از چنین کودکیای به آینده پرتاب شــده اســت
و طبیعی اســت که با قصهی دخترش به فضاهایی
آزادتر بیندیشد و آن را تصور کند.
داســتان «موزهها در هذیان» داستانی است که با
تکگوییهای شــخصیت شــروع میشود ،جنسیت
قهرماناینداستاندرهالهایازابهاماستوبهصراحت
مشخصنیست،ولیبانشانههاوقراینمیتواندریافت
که راوی این تکگوییهــای پراکنده و هذیانآلود زنی
است که ضربهی جنگ را خورده است .او گریه میکند
و هذیانهایــش را بــر زبــان میآورد« :تاکها شــیون
میکنند .من شــیون تاکها را میشــنوم .من شیون
میکنم .همهی زنان عالم شیون میکنند( ».ص)۳۸
«رشتهای من و گاو و عمهام را با هم پیوند میدهد .من
میخندم.گاومیخندد،عمهاممیخندد.همهیزنان
عالممیخندند(».ص)۳۹
در این داســتان ،نویسنده بیشتر عبارت شیون
همهی زنان عالم و خندهی تمامی زنان عالم را به کار
میبرد .انگار به وسیلهی این تکرار میخواهد درد و
افکار پریشانش را تسری بدهد به همهی زنان دنیا و
آنها را نیز در این غصه شریک سازد« .لرزش تاک را
در خودم احســاس میکنم .من میلرزم .زنان عالم
میلرزنــد .لرزش زنان عالــم را میفهمم( ».ص)۴۱
«بوی بــاروت زنان عالم را خفــه میکند( ».ص)۴۹
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«خود را یک بار دگر در آیینه میبینم .آیینه را دوســت
دارم .زنان عالم آیینه را دوست دارند( ».ص)۴۶
در اینجــا دلبســتگی زنــان عالــم و خــودش را
ن را که زنــان چقــدر عاشــق آیینهاند،
بــه آیینــه و ایــ 
بازگــو میکنــد .شــخصیت ایــن داســتان در میــان
هذیانهــای ســیاهش بــه آیینه کــه نماد روشــنایی
اســت میاندیشــد .او در یــک شــب پیــر میشــود و
آیینه ایــن پیــری و چروکیدگــی را برایــش میگوید:
«در یک شب چندین ســال پیر شدهام .موهایم سپید
چو
شــدهاند .دور چشــمانم چینهای بیشــماری پی 
تــاب خوردهاند ،و همهی اینها را با خونســردی زنی
چندین ســاله میبینم و آیینه را دور میاندازم .موزهها
موزهها ( »...ص)۵۲
داستان «شکار فرشــته» تصویرگر مادری است که
در حین آشــپزی ،با نهایت حوصلهمندی به ســؤاالت
فلسفی کودکانهی دخترش جواب میدهد .زنی که هر
شــب طبق معمول کارهای خانهاش را انجام میدهد
و پــس از انجام ایــن کارها بــه دخترش ســر میزند،
بــرای او داســتان میخواند و پرســشهای او را جواب
میدهد«:شــب ناوقت شــده بود .کارهای هر شبم را
تمام کردم ،رفتم که بخوابم ،خبر دخترم را گرفتم ،دیدم
زیر لحافش شور میخورد( ».ص)۱۴۹
در داستان «رستمها و ســهرابها» راوی از زندگی
زنــی میگویــد که معلــم اســت و شــبها دود چراغ
میخــورد و جدولهای مکتــب و پارچههای امتحانی
شاگردانش را تصحیح میکند و از ناآگاهی شاگردانش
رنج میبرد .در این داستان ،شخصیت به دنیای تهمینه
که زنی ایستاده بر تارک اسطورههاست سفر میکند ،و
او را بهعنوان زنی بــزرگ و مقاوم قدر مینهد .زنی تنها
که شــبها پس از خوابیدن دخترهایــش این تنهایی
را بیشــتر حس میکند و میل به گریســتن در او بیدار
میشــود«:از جایم برخاســتم .دخترهایم را یکی بعد
دیگری در بسترهایشان انداختم .یک بار خود را تنها
احســاس کردم .چــراغ تیلی همچنــان دود میکرد و
میل سوزان گریستن را بهصورت طعم تلخی در انتهای
حلقم احساس کردم( ».ص)۱۶۵
در ایــن صحنــه در موقعیتی متضــاد ،تهمینه را از
البــهالی اســطورهها بیرون میکشــد .با او کــه الگو و
بخشی از شــخصیت درونیاش شده ،درددل میکند
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و بــا او همزاد پنــداری میکند و از او همــزاد پنداری
میخواهد و این در واقــع آمیختن دو دنیای اندوهها و
حماســههای زنانه و روایتی معاصر از رنجهای باستانی
زنان اســت«:یک بار مثل آدمهای مست با خود شروع
بــه گــپ زدن کردم و گفتــم :تهمینه ،رســتمهایمان
قاتل ،سهرابهایمان شهید ،در سوگ کدامهایشان
بگرییم؟ ها؟» (ص)۱۶۶
محــور داســتان «ســطلهای آب و خریطههــای
ارزن» نیــز اندوه زنان اســت .روایت سرگذشــت زنانی
درد کشــیده که نسل در نسل گریستهاند و بر جنازهی
جگرگوشههایشــان به ماتم نشســتهاند .چــه در این
داســتان و چه در دیگر داســتانهای ایــن مجموعه،
بزرگتریــن دغدغهی ذهنی ســپوژمی زریاب جنگ و
تأثیرهای آن بر سرنوشت زنان است .جنگی که هذیان
آفریده است .جنگی که فرزند مادر را از سینهاش گرفته
و جنگی که باعث شــده مادری پیر فرزند علیلش را در
کنج خانه پنهان کند .و ســطلهای آب و خریطههای
ارزن ،قصهی زنانی است که وقتی جنازهی فرزندانشان
را پشــت در خانههایشــان میآورند ،به زمین و زمان
چنگ میزنند و به همه دشــنام میدهند؛ اما چارهای
نیست«:چند هفته میشد که بچهی همسایهی ما در
زدوخوردی کشــته شــده بود .و میگوینــد که یک روز
جسدش را پشــت در همسایهی ما آورده ،گفته بودند:
بچهات ...و زن همسایهی ما ،مادرش ،به زمین دشنام
داده بود ،به زمان دشــنام داده بود ،نعــره زده بود»...
(ص)۸۲
از ایــن به بعد روزگار مــادر در کنار قبر تازهجوانش
میگــذرد کــه غمش را بــا دانههــای ارزن به هر ســو
میپراکنــد و گریههایــش را بــا ســطلی آب بــر روی
قبــر پســرش میریــزد .در بخــش دیگــری از ایــن
داســتان ،راوی همــهی زنــان اطرافــش را چــون زن
همســایهاش میبیند ،همانطور ماتمدیــده و داغدار
که با سرهای پایین به ســمت قبرستان در حرکتاند:
«یک بار ســرک کالن از زنان شــبیه زن همســایهی ما
پرشد .سرهایشان میان شانههایشان فرو رفته بودند.
پشتهایشان خمیده بودند( ».ص)۸۹
در داســتانهای «تذکــره» و «ســفر بــری» نیز،
نویســنده راوی درد مادرانــی شــده که فرزندشــان
دچار درد دوری یا درد جســمی اســت .در داستان

داستانهای سپوژمی زریاب،
باالتفاق حول محور زنان
میچرخد و این طبیعی است؛
چون نویسنده زن است و با ذهن
و ضمیری زنانه به سراغ نوشتن
میرود.

تذکره رنج مداوم مادری روایت میشود که با پسری
علیل در کنج خانهای بدبو زندگی میکند و با عشق
ی پســرش را پدر جان صدا میزند و از
بیپایان مادر 
آن شــرایط خم بر ابرو نمــیآورد«:آواز پر از زیر و بم و
تازهبالغی از پتهی صندلی بلند شد :آمدی ننه؟ هان
پدر جان! آمدم( ».ص)۹۳
این آواز گرم و پر مهر را ســپوژمی با حســی زنانه
و مادرانه ،بســیار بهخوبی و زیبایی به تصویر کشیده
است .چنانچه وقتی مخاطب با آن روبهرو میشود
همان گرمی ،سیالیت و شاد شدن فضا را با الفاظ نرم
و زیبای مادرانه بهخوبی میتواند حس و لمس کند:
«فضای جهان تغییر کرد .شاد شد ،انگار در کلمهی
پدر جان همهی نوازشهای جهان متراکم شده بود و
ذرات این نوازشها در یک آن در همهی گوشه و کنار
فضای آن جهــان تاریک و متعفن خزیدند و به رقص
در آمدند( ».ص)۹۴
مادری ســرد و گرم چشیده که هر روز از دنیایی پر
از دغدغــه به خانه بر میگردد و فضــای پر رنج زندگی
پســر ناتوانش را که مدتهاســت در آن پنج متر مربع
اطــاق تنگ و خشــکیده محبــوس مانــده و آفتاب را
ندیده اســت ،با یک عبارت ،گرم و روشــن میســازد.
زنی پر از عاطفه که به محض رســیدن به خانه تشویش
شــکم گرســنهی فرزندش را دارد و چنیــن توصیفها
و صحنهپردازیهــا را تنهــا میتوان از زبــان و قلم زنی
داســتاننویس خواند که به دل و جانــش نزدیکاند:
«یک باره شــتابان ســوی دیگ و اشــتوب دوید .انگار
خودش خطایی مرتکب شــده باشــد ،پرسید :چیزی
نخوردی؟ پدر جان!» (ص)۸۹

مادری که این رنــج را با تمام وجودش حس میکند
و غصــهی تذکرهی پســرش را میخــورد و هــر دم به او
نویــد آوردن آن را میدهــد .او نمــاد تمــام زنانی اســت
که در ســینه رنجــی بزرگ دارنــد ،اما همچنان ســخت
و مقــاوم بــر پــا ایســتادهاند .رنجی کــه حاصل جنگ
اســت و در جنــگ زنــان از همــه مقاومتــر و صبورترند:
«ننه بازنگشت و هیچکس هم ندانست که آن نیرویی که
با چهل سال زن بودن در ننه متراکم مانده بود ،چگونه به
یکبارگیسربلندکردوفورانکرد.ایننیروازننهموجودی
متهورتر از متهورترین مردان ساخت( ».ص)۱۰۵
داســتان «ســفر بری» نیز با داســتان «تذکره» تم
مشترکی دارد .این داســتان روایتگر مادری است که
پســرش را به جبهــه میبرند و او را از پیش چشــمش
دور میســازند .مادر هر شــب دعا میخوانــد و از این
طریــق رنج وغصــهاش را تســکین میبخشــد .مانند
ســرزمین درد ،فرزندانشــان
هزاران مادری که در این
ِ
را زنــده گــم کردند و تــا روزی که خاک چشمشــان را
پوشاند ،همچنان منتظر آمدن جوانهایشان ماندند:
«امــروز از آن روز ســالها و ســالها میگــذرد .دعای
پیرزن مستجاب شــده بود .انگریزها به این دیار دست
نیافتند و از راه آمده بازگشــتند؛ اما اکرمک و بسیاری
از اکرمکهــای دیگر هرگز باز نگشــتند .سفرهاشــان
بیبازگشــت بود .هیچکس ندانست که اکرم کجا جان
مادر ســرگردانش ســرگردانتر شده بود و
ســپرد؟ اماِ ،
انتظار بیپایانش یک روز با مرگ خودش پایان یافت».
(ص)۲۰۱
داستانهای سپوژمی زریاب ،باالتفاق حول محور
زنان میچرخد و این طبیعی است .چون نویسنده زن
است و با ذهن و ضمیری زنانه به سراغ نوشتن میرود.
اگرچه در چند داســتان از داســتانهای این مجموعه
مانند «معلم مشق ما»« ،ترانهی استقالل»« ،امضاها»
و «در چنــگال اعداد» این مشــخصه یعنی زنانهنگاری
چنانکه باید و شاید قوی و مستقل از آب درنیامده است
و گویا نویسنده تحت تأثیر جریان غالب داستاننویسی
آن دوران ،شــبیه به مردان داستاننویس نوشته است.
اما با وجود این نمیتوان قدرت دید و روایت زنانهی او را
در داســتانهایی که به اجمال به آنها پرداخته شد ،از
نظر دور داشت و جایگاه او را در داستاننویسی معاصر
افغانستان نادیده گرفت .
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جهان گفتمانی عتیق رحیمی
با نگاهی به رمان سنگ صبور

سنگ صبور
عتیق رحیمی
نشر زریاب
ترجمه از فرانسه :سیامند زندی
ویراستاران :سیما غفارزاده زندی ،محمود زاهدی
چاپ دوم۱۳۹۴ :
 ۱۰۰۰نسخه ۱۰۰ ،افغانی

ســنگ صبــور را میتــوان
رمانی ســینمایی دانســت که
با خصوصیــات دوگانه ادبی-
ً
سینمایی عتیق رحیمی کامال
منطبق اســت .رمانــی که به
لطف سینما بیشــتر شناخته
مجتبی نوروزی
ً
شد .اساســا ســینمای غرب
طی دو دههی گذشــته بیشتر
در خدمت معرفی داستانهای نویسندگان افغانی-
غربی بوده اســت تا نویســندگانی کــه از دل جامعه
افغانســتان به روایت جامعه خود میپردازند و منجر
به شهرت بیشتر نویسندگانی چون خالد حسینی و
عتیق رحیمی نســبت به نویسندگانی مانند رهنورد
زریاب و حسین فخری و ...شده است.
امــا به هر حال رحیمی در این اثر با اســتفاده از
یک قاب ثابت و داستانی که گره آن دیر باز میشود،
بهخوبی جهــان گفتمانی خود را بــرای خواننده به
تصویر میکشــد .گفتمانی که زن و سیاســت زنانه
در کانون آن قــرار دارد و تالش میکند با اثبات دال
مرکزی خود مبنی بر اینکه مردهایی که عشــقبازی
بلد نیســتند اهل جنگ هســتند ،ریشهی بسیاری
از مشــکالت افغانســتان و راه حل آنها را ارائه کند.
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در این گفتمان ،زن در نســبت با سه متغیر اساسی
خداوند ،همســر و جامعه سنجیده میشود و در هر
نسبت دالهایی بهعنوان دالهای فرعی نشان داده
میشود.
در نســبت با خداوند ،او ابتدا به تصویر ارائهشده
توسط واسطهها از خداوند میپردازد و آن را به چالش
میکشد .در این تصویر ذکر و دعا با ترتیبات خاص و
مشخص که درگیر ظواهر است ،وسیله اصلی و یگانه
ارتباط با خداوند نشــان داده میشــود و شخصیت
مال واسطهای اســت که نگاهبان آن ترتیبات خاص
اســت .مال شخصیت ترسو و بیکارهای است که تنها
با ســرکوفتزدنهای مداوم ترس از گناه را در ضمیر
زن تقویــت میکند .اما در نهایت زن با تغییر تعریف
از مذهب و رسول ،راه دیگری برای ارتباط با خداوند
مییابد.
در ضلع دوم این نســبتها که رابطه با همسر در
کانون آن قرار دارد ،ســاختار مناسبات خانوادگی را
به چالش میکشــد .عتیق رحیمــی در این رمان با
بــه تصویر کشــیدن زندگی خصوصی یــک قهرمان
عــاوه بر این که خود این مفهــوم را نقض میکند و
قهرمانســازی را چالش و مانعی بــزرگ میپندارد،
نســبت جنگ و خانواده و نقش تخریبی این پدیده

او تالش میکند معنای
مفاهیم عشق ،وفاداری و
چگونگی و چرایی زندگی با
یک مرد را در چنین ساختاری
بهخوبی تصویر کند .اما در
نهایت مهمترین دالی که
در این بعد برای نویسنده
جلوه بیشتری دارد ،بیارادگی
دختر و زن در ساختار خانواده
است.

بــرای خانــواده را بهخوبی به تصویر میکشــد .این
نقش مخرب تنها منحصر به زمان مجروح شدن و از
پا افتادن مرد جنگی نیســت ،بلکه حتی دوریهای
مکــرر و طوالنی مــرد از خانــواده را بیشــتر مخرب
میپندارد.
رحیمی تــاش میکند معنای مفاهیم عشــق،
وفــاداری و چگونگی و چرایی زندگی با یک مرد را در
چنین ساختاری به روشنی پیش روی خواننده قرار
بدهــد ،اما در نهایت مهمترین دالــی که در این بعد
برای نویسنده جلوه بیشتری دارد ،بیارادگی دختر
و زن در ســاختار خانواده است .رحیمی با اشاره به
سنت اجبار ازدواج زنان بعد از فوت همسر به ازدواج
با برادر شوهر ،نمایش پدیدههایی مانند قمار بر سر
دختر و تأکید مکرر بر اهمیــت زایش و باروری برای
زن بهعنوان اصلیترین کارکرد وی و نمایش وضعیت
اســفناک خانوادههای دختردار تالش میکند این
دال را در ذهن خواننــده تثبیت نماید .در این میان
امــا زن میتواند به مــرور بر این وضــع غلبه کرده و
حتی در برخی موارد تسلط خود را بر مرد ،که نوعی
واکنش به وضع موجود اســت ،با قدرت تمام به رخ
میکشد.
در ضلع ســوم این مثلث ،عتیق رحیمی نسبت
زن بــا جامعه را به نقد میکشــد .جامعــهای که در

ســایهی تــداوم مفاهیمی چــون انتقــام ،ناامنی و
دعواها و نزاعهای عملی بیثمر ،جان انســانها در
آن به کاالیی بیارزش تبدیل میشــود که بهراحتی
میتــوان از آن گذشــت .جامعهای کــه ناامیدی در
آن موج میزند و با عادی شــدن انفجار و کشــتار و
تخریب ،جریــان زندگی از روال عــادی خود خارج
میشــود و حتی جنگ هم جهــت مقدس خود را از
دســت میدهد و از جهاد با دشمن خارجی به نزاع
داخلی تغییر ســمت میدهد .در ایــن جامعه بین
خون و غرور نســبت مســتقیم برقرار اســت .اما در
زیر الیههای چنین پوســته خشــنی ،فســاد آن هم
از نــوع دزدی و تجاوز جریــان دارد .دقیقا در همین
نقطه اســت که تصویر زن به یک جایگاه فرودست،
حاشــیهای و ابــزاری فروکاســته میشــود .عتیــق
رحیمی حتی نوع نگاه به مفهوم فحشا را هم در این
داســتان به نقد میکشد و تالش میکند از دل آن،
زن خود را بیرون بیاورد.
قهرمان ِ
نبرد قهرمان داستان برای غلبه بر فضای
در این ِ
مردانــهی حاکــم ،و زنانــه کــردن فضــای زندگی و
سیاست ،در نهایت و درست در لحظهای که خواننده
بیــش از هر زمانی به پیروزی در آن امید میبندد زن
فدا میشــود ،تا تصویر نوعــی بازتولید ناامیدی ،در
پایان داستان همچنان به چشم آید.
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جمهوریت عاشق یا رئیسجمهور عاشق؟
نگاهی به رمان پشتوی «میین جمهوریت» نوشته عبدالهادی احمدزی

میین جمهوریت
نویسنده :عبدالهادی احمدزی
طرح جلد :منتظر خان
ویراستار :ندارد
رقعی۱۶۶ ،صفحه
انتشارات :سروش
قیمت۱۲۰:افغانی

لطیف آرش

رمــان «مییــن جمهوریــت»
یــا «جمهوریــت عاشــق» از
«عبدالهــادی احمــدزی» به
زبان پشتو نوشته شده است.
«میین جمهوریــت» روایتگر
زندگی سیاســی و شــخصی
رئیــس جمهور جوانی اســت
کــه بــر جغرافیــای نامعلومی

حکمروایی میکند.
نام کتاب جمهوریت عاشــق است ،ولی موضوع
کتاب دربارهی رئیسجمهوری است که به کشور خود
عشق میورزد ،از اینرو اگر نام رمان «رئیسجمهور
عاشــق» میبود با محتوای کتاب بیشتر همخوانی
میداشــت ،اما نام فعلــی نهتنها با محتــوای درون
کتاب همخوانــی ندارد ،بلکه نامی بی ّ
مسماســت؛
چون جمهوریت مفهومی ذهنی و انتزاعی است و در
عالم واقع ،وجود خارجی ندارد.
رمــان در یک جغرافیای نامعلــوم و خیالی اتفاق
جمهــور این
افتــاده اســت ،امــا شــخصیت رئیس
ِ
جغرافیــای خیالی و ذهنی ،بــا رئیس جمهور فعلی
افغانستان (محمد اشرف غنی) همخوانی دارد .این
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رئیسجمهور هم مثل غنی یک شخص احساساتی و
عصبانی است و در هنگام سخنرانی بر میز میکوبد
و بــدون دلیل وزیرانش را از طریق شــبکه اجتماعی
واتــسآپ ســبکدوش می کنــد و تــاش دارد که
کشــورش را به چهارراهی اقتصــادی منطقه تبدیل
کند .نویسنده نتوانسته یک شخصیت مستقل برای
رئیسجمهور خلــق کند .زمانی که رمان جمهوریت
عاشــق به پایان میرســد خواننده حس میکند که
قصه ناتمام مانده اســت و نویسنده نتوانسته قصه را
به شکل منطقی آن به پایان برساند که این مسئله از
نقاط ضعف رمان به حساب میآید.
اشــاره شــد که رمان در یک جغرافیــای نامعلوم
اتفــاق افتاده اســت ،اما در صفحه  ۶۸نویســنده از
هزارهها ،پشــتونها و تاجیکها نام میبرد ،اقوامی
کــه در افغانســتان زندگــی میکننــد .خواننــده با
خواندن این قســمت از رمان دیگر بــه راوی اعتماد
نمیکند و این مســئله به واقعیتنمایی رمان ضربه
وارد کرده است.
ً
جای ویراســتار در رمان کامال خالی اســت و در
سرتاســر کتــاب ،اغالط فاحــش امالیی به چشــم
میخورد .بهطور نمونه نویسنده در چندین قسمت

[ ]معرفی کوتاه

جای ویراستار در رمان
کام ً
ال خالی است و در
سرتاسر کتاب ،اغالط
فاحش امالیی به چشم
میخورد .بهطور نمونه
نویسنده در چندین قسمت
رمان ،واژه «مازغه» را
به شکل «ماغذه» نوشته
است که در زبان پشتو
نوشتن واژه «مازغه»
به شکل «ماغذه» رایج
نیست.

رمــان ،واژه «مازغه» را به شــکل «ماغذه»
نوشته اســت که در زبان پشتو نوشتن واژه
«مازغه» به شکل «ماغذه» رایج نیست.
متن رمان پر است از واژههای انگلیسی
که اگر خواننده به زبان انگلیســی آشنایی
نداشــته باشــد ،فهم رمان برایش دشــوار
میگردد .چند نمونه از واژههای انگلیسی
بهکاررفته در متن عبارت است از :ریسک،
کینسل ،کونتر ،ترین ،فاینل ،سیت بیلت،
البی ،پارتی ،میشــن ،روم ،پلــی ،مادرن،
بــاک ،اوکــی ،ریجکــت ،ایکنــور ،براند،
اورجینال ،پاس ،سترس.
استفاده از واژههای انگلیسی در متن
رمانهــای پشــتو پیشــینه ندارد و شــاید
بتوان گفــت که این نخســتین رمان زبان
پشــتو باشــد که به این پیمانه از واژههای
انگلیســی در آن بدون ضرورت به کار رفته
اســت .و ســخن آخر اینکه برخالف رسم
معمــول ،بر رمــان جمهوریت عاشــق ،از
سوی نورگل شفق و خود نویسنده مقدمه
نوشته شده است.

روی دیگ ِر غزنی

عبور از سنگ
به کوشش :حکمت نظری
طراح جلد :علیمحمد صدرا
ویراستار :حکمت نظری
چاپ :انتشارات دانشگاه
چاپ اول ۱۰۰۰ :جلد۱۳۹۸ ،
رقعی ۹۹ ،صفحه
بها۱۰۰:افغانی

«عبور از ســنگ» گزیدهی اشــعار اعضــای «خانهی
ّ
خیام» در غزنی اســت که به کوشــش حکمت نظری
توسط انتشــارات دانشگاه ،در ســال  ۱۳۹۸به تعداد
یکهزار جلد به چاپ رسیده است.
گذشــته از پیشــینهی تاریخی و قدامت فرهنگی
غزنــی ،هرچند ایــن والیت این روزها ناامن شــناخته
میشــود؛ امــا ایــن مجموعــه در واقــع بــه مثابهی
روی دیگر غزنی منعکس شده
آیینهایســت که در آنِ ،
اســت .محتوای «عبور از ســنگ» را چندین شــعر در
ســطوح متفاوت تشکیل میدهد که مربوط به دوازده
شاعر میشود .دو قالب غزل و دوبیتی در این مجموعه
دیدهگان خواننــد ه را نوازش میکنــد .دوبیتیها در
لهجهی هزارگی کار شده است.
رویکرد خوب مجموعه این است که پیش از آوردن
کارها ،معرفی مختصری از خود شاعر را آورده و به نظر
میرســد این به خواننده کمک میکند که شــناخت
هرچنــد نســبی از شــاعران آن خطه به دســت آورد.
برای آشــنایی بیشــتر خوانندگان با «خانــهی ّ
خیام»
بهتر بود که برای معرفی این نهاد نیز بخشــی در نظر
گرفته میشد .صد البته که یادآوری این نکته بهمعنای
قضاوت و حرفزدن بر کارهای آن مجموعه نیســت و
چنین کاری نیاز به فرصت و دقت بیشتری دارد که از
حوصلهی این معرفی کوتاه خارج است ..
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ُ
«سرگم» روایتی زنانه از زندگی زنان
سر ُگم
بتول سیدحیدری
ویراستار :محمدصادق دهقان
گرافیک و صفحهآرا :حسین سینا
چاپ اول :بهار  ،۱۳۹۹کابل
ناشران :انتشارات تاک و مؤسسه نشر مقصودی
شمارگان ۵۰۰ :نسخه
قیمت ۱۳۰ :افغانی

ُ
ســرگم روایت نویســنده زنی
است که از زنانگی ،مشکالت
ع جنســیتی
فــرارو ،موانــ 
و درگیریهــای زنــان ایــن
ســرزمین و باورهای عقیدتی
غضنفر کاظمی
جامعه ســخن به میــان آورده
اســت .بتــول ســیدحیدری،
تجربه زیسته و چشمدیدهای
پیرامونش را بهخوبی روایت کرده اســت .رمانهای
بســیاری هســتند که نویســنده مرد ،شخصیت زن
خلق میکند ،اما یک مرد نمیتواند همانند یک زن
آنچنان که باید درونیترین خواســتهها و ضروریات
زنان را به تصویر بکشد.
رمان از گم شــدن شــخصیتی به نام غالم دیوانه
شروع و با پیدا شــدن دوبارهاش ادامه پیدا کرده و با
گ م شــدن خواهر غالم ،هاجر ،به اوج خود میرسد.
از پیدا شدن غالم دیوانه یک هفته نگذشته که روزی
هاجر خواهر سیزد ه ســالهاش در بازار گم میشود.
برعکس غالم دیوانه که همه برای زنده پیدا شدنش
فال گرفته و خیرات میکردند ،این بار اما همه دعا و
مناجات میکنند که مردهی هاجر را بیابند ،چه زنده
پیدا شــدن یک دختر پس از گم شدن ،سرافگندگی
بزرگــی بــرای خانواده اســت .حویلی پــر از خاک و
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آشغال بود« :مینگری؟ هیچ دست و دلم به کار خانه
و زندگی نمیره ».نفسی تازه کرد« :کاش موتر زده و
مرده باشه ».گفتم« :خیر پیشه کنید عمه جان ».به
طرف زیر خانه رفت( .ص )۷۶
یکی از برجستگیهای رمان ،یادآوری و به تصویر
کشاندن عقاید و سنتهای سخیف مردم است .شیخ
شاه و مامه زلیخا از شخصیتهای داستانی هستند
که موظف به پیش بردن همین مســئولیت هستند.
شــیخ شــاه با فال و دعاهایش محبوب همه اســت
و مامــه زلیخا بــا خوابهای از قبل نیــت کردهاش.
نویسنده در کنار اینکه خود هیچ قضاوتی در اینباره
نکــرده ،اما با تصویرگری موفقش بهخوبی توانســته
نقد محکمی بر ســنتها و باورهایی که فرخندهها،
شکریهها و هزاران زن دیگر این سرزمین را به نیستی
کشانده وارد کند« .کاکایم ،سرور خان اعتقاد داشت
که شــیخ شــاه به مجلس و خانه و زندگیاش برکت
میدهــد .حتی اینکه زنش هیچ دختــر ندارد و هر
شش شکم را رد به رد بچه زاییده ،از دعای شیخ شاه
میدانست( ».ص )۱۹
از خوبیهای دیگر رمان پرداختن به جزئیترین
مشکالت زنان است .اینکه یک خانم وقتی در شهر
بــرای کاری میرود حتی در مســئله تشــناب کردن
نیز مشــکل دارد« .یادم هست یک بار در بازار بودیم

که مرا شــاش بســیار ابلگ کرده بود .ننه نماند ســر
سرک پشــت کدام تپه یا پس موتری بینشینم .گفت
که «نرمک باالی خودت روان کن ».من هم تا خانه،
نرمک گرم ایال دادم .حتی صدای شپلق بوتهای پر
شدهام را احساس میکردم( ».ص )۳۱
رمــان توســط اول شــخص روایــت میشــود و
راوی داســتان که دختــری جوان اســت ،بهصورت
بســیار هوشــمندانهای اتفاقات درون داستان را که
تاثیــر شــگرفی روی زندگــی خودش نیزگذاشــته،
روایــت میکنــد .تا آخر داســتان هیچ نامــی از وی
برده نمیشــود ،اما پیوسته داســتان از زبانش نقل
میشــود .با گم شــدن هاجر عرصه بــرای راوی نیز
تنگتر میشــود .دختری که زمانی تاج ســر است و
آزاد ،و قرار است طب بخواند و قابله شود ،پس از این
اتفاقات ناگوار قیدگیریهای خانواده هر روز بیشتر
شــده میرود« .آقایم بلندتر از قبل گفت ،در حالی
که رویش طرف من بود« :دختر مه اگه یک شو خانه
نباشه ،خودم سرشه گوش َده گوش حالل میکنم».
بعد پاهایش را جمع کرده ،نشســت و گیالس دیگر
پر کرد« :درســش که تمام شد ،طب نخوانده خیره؛
شویش میدیم»( .ص )۵۰
برخــاف توقــع خانــواده روزی دو زن ،دروازه
خانــه غضنفر ،پدر هاجر را میزنند و نوید زنده بودن
هاجر را به مادرش میدهند« .زنی که سالش بیشتر
مینمود ،کت و دامن ســبز بر تن داشت .پیش آمد:
«پولیــس اســتم .از حوزه چهارده .ایــن خانم هم از
کمیتــهی امور زنان اســت ».عمه جان به ســینهی
دروازه و نقشهــای کنده رویشــان تکیــه داد .آن
خانــم باز گفت« :هاجر ،دختر غضنفر از همی خانه
است؟» با لبخند به من و عمه نگاهی کرد .انگشتش
را به پشت خانه اشاره کرد و گفت« :هاجر جان امی
حالی همراه ما داخل رنجر است»( .ص )۷۹
با آنکه زنها توضیــح میدهند که هاجر از نظر
طب عدلی ،دختری آباد است و پردهی بکارتش هم
سالم است ،اما هاجر دیگر هیچوقت پیش خانواده،
آن دختــر ســابق نشــد .از همیــن رو هرچــه زودتر
عروســیاش را با مردی که به تازگی زنش را ســر زا از
دست داده و دختر سه سالهای هم دارد ،همزمان با

اشکهای نشسته بر گوشهی چشمان هاجر ،جشن
میگیرند.
جایگاه زن در رمان ،نظر به شخصیتها متفاوت
اســت .ننه جان که از شــخصیتهای اصلی رمان،
که دختر شــیخ شــاه اســت و تا اندازهای هم سواد
دارد ،از نظــر شــخصیتی در جایگاهــی رفیعتــری
قــرار دارد و از همینرو به دخترش هم زیاد ســخت
نمیگیرد .در سوی دیگر زنان دیگری نیز هستند که
شخصیتهایشان بهکلی متفاوت و بسیار فرودستتر
از مردان هســتند .شخصیتســازی در رمان سرگم
بســیار خوب جا افتــاده و دیالوگها هــم با توجه به
شــخصیتهای داســتانی متفــاوت اســت و این از
امتیازات دیگر رمان است.
با همــهی اینهــا امــا ،رمــان از نقصهایی نیز
برخــوردار اســت .از آن جاییکــه نویســنده خــود
روانشــناس اســت ،انتظار میرفت شــخصیتهای
داســتانیاش در حالیکــه خوب خلق شــدهاند به
لحــاظ روانی نیــز روانکاوی میشــدند تــا خواننده
راحتتــر با شــخصیتها ارتباط برقــرار میکرد ،اما
ً
ظاهرا دیده میشــود که چنین نشــده است .روزی
راوی با دختر کاکایش که چندی قبل با امیر حســن
پســر کاکایش ازدواج کرده اســت ،دیدن میکنند.
لیلــی از رازش که گرفتن ویزا و فــرار کردن به خارج
از کشور اســت پرده بر میدارد« .امیر حسن ،لیلی
را برای بار ســوم داخل کوچــه میبیند ،در حالیکه
فیشــن هم کرده بود و برای عکــس کندن رفته بود.
بعد از گریه و توبه و زاری لیلی ،امیرحســن میرود با
مسئول پروژه گپ بزند و برای شکایت هم تهدیدشان
کند ،اما همین گپ زدن امیرحسن با مسئوالن این
پروژه و رفت و آمدش ،کمکم به دوســتی با آنها بدل
شد و امیرحسن روزبهروز تغییر کرد( ».ص )۹۷
نویســنده در ایــن چنــد جمله حجــم کالنی از
داستانش را ختم به خیر کرده است و تالش میکند
داســتان را هرچه زودتر بســتهبندی کند تا برود پی
کارش .در حالی که تغییر یک شــخصیت سنتی که
زمانی نمیتوانست زنش را در کوچه ب ه تنهایی تصور
کند به این زودی میســر که نیســت هیچ ،حتی غیر
ممکن هم است.
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جایگاه خواننده در «سالها تنهایی»
خوانشی از رمان منوچهر فرادیس

سالها تنهایی
نوشتهی منوچهر فرادیس
طراح جلد :آرش شرر
کابل :نشر زریاب
چاپ اول۱۳۸۷ :
 ۱۲۸صفحه
بها ۱۲۰ :افغانی

منوچهر فرادیــس در رمان
«ســالها تنهایی» ماجرای
غربــت خانــوادهای را بــه
تصویر میکشــد کــه در آن
داکتر سهراب سحاب نقش
پــدر ،گلثــوم نقش مــادر،
رحمت رشیق
ســپیده نقــش خواهــر و
پسر خانواده را
مسعود نقش ِ
بازی میکنند .کانون گــرم این خانواده با مهاجرت
به ســردی میگرایــد .خانــوادهی داکتــر در دوران
کمونیستها پناهندهی انگلستان میشود و داکتر
با رویکارآمدن طالبان به پاکســتان میگریزد .با آن
که داکتر از رفتنش به پاکســتان پشیمان است ،ولی
میل ملحقشدن به خانواده را هم ندارد .به نامههای
پســرش جواب نمیدهد و در پشت تلفون با پسرش
درست حرف نمیزند.
پایان بسته در رمان سالها تنهایی
تنهایی فرادیس با داشــتن زبان فخیم و
ســالها
ِ
سلیس و حضور پارهمتنهایی ســیالیتدار و وجود
حدیث نفس در آن ،خود را به یک اثر مدرن داستانی
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ناخــوش پایان
نزدیک میکند ،اما ســایهی ســرد و
ِ
بســت ه در رمان ،چنان نامرتبط پیشکش میشود که
خوانندهی عالقهمند داستان مدرن ،از ویژگیهای
ً
فوق غالبا غافل میماند .نویســنده بیآنکه ســرنخ
چهشدن ماجرای پرســوناژ اصلی را ،پس از نقطهی
پایان به دســت خواننــده دهد و وســواسهای او را
نســبت به سرنوشت پرســوناژ اصلی داستان (داکتر
ســحاب) بیدار کند ،او را میکشــد و تای ّتمت او را
خود میخواند.
به نظر میرسد حتی این پایان بسته نیز آنچنان
که باید جا نیافتاده اســت؛ زیرا هر حادثهای که قرار
اســت در داســتان اتفاق بیافتد مســتلزم یکسری
مقدمهچینی هاســت .اگــر حوادث پیــش از پایان
ً
زندهگی داکتر را مرور کنیم ،ظاهرا او از حالت پوچی
دســت میکشــد و با دیــدن مســعود میخواهد به
فامیل ملحق شــود .شاید بتوان گفت که رفتن بهناز
را میشود مقدمهای برای خودکشی داکتر محسوب
کــرد ،اما وقتی به اشــتیاق دیدن داکتر به مســعود
نظر کنیم و این که او حتــی گاهگداری خود را بابت
بیسرنوشتی آنها سرزنش میکند ،نمیشود آن را
دلیل و مقدمهای محکم برای خودکشی داکتر و پایان

نویسنده در جریان متن،
تهیگاههایی را به خوبی و لطف تمام
خلق میکند که میتواند با آن خواننده
را به تفکر وا دارد ،اما دوباره خود
به پرکردن آن اقدام میکند که در
بدبینانهترین نگاه ،فهم خواننده را زیر
سؤال میبرد و در خوشبینانهترین
نگاه ،زاید مینماید.

بستهی رمان محسوب کرد .مگر این که آغاز و انجام
داســتانهای امروزی را مثل فیلمهای بالیوودی در
نظر بگیریم.
نکتهی دیگری که تذکر آن در این قســمت شاید
خالی از بهره هم نباشــد ،این اســت که نویســنده
در جریــان متــن ،تهیگاههایی را بــه خوبی و لطف
تمــام خلق میکند که میتواند بــا آن خواننده را به
تفکــر وا دارد ،اما دوبــاره خود به پرکــردن آن اقدام
میکند کــه در بدبینانهترین نگاه ،فهم خواننده (نه
مخاطب) را زیر ســؤال میبرد و در خوشبینانهترین
نــگاه ،زایــد مینماید و بــه درازای متــن میافزاید:
«...دوباره بــه دهلیز میآید .به تصویــر بزرگ که در
دیوار بند اســت ،خیره میشــود .نقاشی از طبیعت
بــا درختــان بیبــرگ و خزانــی ،کــه یک جــادهی
امتدادیافته را نشــان میدهد ...جادهی زندگی من
خیلی وقت اســت که رنگ خزان و سیاهی را به خود
گرفته است( ».ص )۵۵
مــکان و فضاســازی و چگونهگــی برخــورد
نویسنده با شخصیتها و خوانندهگان
ی است که در
سالها تنهایی روایت زندگی داکتر 
کوچهپسکوچههای پاکستان پرسه میزند .نویسنده
آنچنــان توصیفی از مکان داســتان بیان نمیکند

که خواننــده با آن انس بگیرد و احســاس بیگانگی
نکند .فقط از محالت بهطور کلی یادآور میشــود و
بس .در بعد فضاسازی نیز نویسنده چندان حرفهای
عمل نکرده اســت ،به قول منیــژه باختری «فضای
روشــنفکرانه با نامهــای روشــنفکرانه و آدمهایی با
زندگیها و فکرهای متفاوت در سالها تنهایی ،برای
خواننده عام افغانستانی اندکی غریب است.»...
در قســمت توصیــف و برخورد با شــخصیتها،
نویسنده موفقانه عمل میکند و اوج صادق بودنش
را با شخصیتها به نمایش میگذارد :داکتر سحاب
بــا بهناز بیرون از دایرهی زناشــویی روابــط دارد و به
خاطر تســکین غریزهی جنســیاش با او همبســتر
میشــود .برخورد نویســنده با خواننده اما خالی از
لطف است و همانطور که پیشتر ذکر شد ،خواننده
ً
را هر ا ز گاهی دســتکم میگیرد .مثال وقتی داکتر
سحاب از یکتن از دوستان صمیمی مسعود نامهای
دریافــت میکند ،بیآنکــه با او زیاد معرفی شــود و
چایی بنوشند و آدرسی بگیرد ،در جواب او مبنی بر
برگشت دوبارهاش میگوید« :بسیار تشکر ،اگر کاری
ً
بود ،بعدا احوال میدهم( ».ص  )۵۹این کاستیها
را تنها میشــود بــا بیتوجهی به جایــگاه خواننده
توجیه کرد ،که به قول یعقوب یســنا «فرافکنیهای
پستمدرنیستی» است و بس 
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داستـانهای کوتاه کـابـل
نگاهی به مجموعه داستان «کرانههای نزدیک»

در مجموعــه داســتان
«کرانههای نزدیک» ،شــهریار
آرمــان از میان داســتانهای
زیادی که از راههای گوناگون
به دســتش رســیده ،آنهایی
را برگزید ه که نویســندگان آن
نجیبالله پویا
بــه مفاهیــم و فنــون ادبیات
داســتانی آشــنایی دارنــد یا
حداقلهای قاعدههای داستاننویسی را میدانند.
همچنــان جذابیت ســوژهها ،معیار دیگــری برای
ً
گزینش داســتانها بــوده اســت .حقیقتــا در این
مجموعه ،سوژههایی از غربال بیرون ریخته که کمتر
به آن پرداخته شــده و مقبولیــت معنایی و مفهومی
دارد.
ایــن مجموعه شــانزده داســتان کوتــاه دارد که
بیشــتر آنها از میان آثار نویســندگان «جلسه نقد و
بررســی رمان و داســتان کوتاه کابل» انتخاب شده
اســت ،نویسندگانی از قشــر جوان و نسل امروز ،که
در آیندههــای نه چندان دور ادبیات داســتانی این
سرزمین را بازگو خواهند کرد.
در این داســتانها درونمایهها همسان و همگون

26

کتابنامه سال اول شمارهی هفتم جدی /دی 1399

کرانههای نزدیک
به کوشش :شهریار آرمان
کابل ،چاپ اول
انتشارات مقصودی
تابستان ۱۳۹۹

نیســتند ،بلکه هر داســتانی روایت خــودش را دارد
و بخشــی از نارســاییهای اجتماعــی ،فرهنگــی و
ســنتی جامعــه را بازگو میکنــد .به گونــه مثال در
داستان «آسیه» عشــق در برابر سنتهای ناپسند و
حاکم جامعه قرار میگیرد و سرنوشــت نهایی آسیه،
شــخصیت اصلی داســتان و عشــقش به نیســتی
کشانده میشود .در این ماجرا سر و ته مشکل همین
ســنتها است .اما در داستان «گفتوگوی سایهها»
درد نویسنده آوارگی و تبعیض است .تبعیضی که هم
در دنیای مهاجرت و هــم در وطن اصلی بر گروهی
از شــهروندان این ســرزمین اعمال شده و میشود.
همینگونه بقیه داســتانها نیــز روایتهای دیگری
دارند .از مشکالت شــهری و شغلی تا غم و اندوهی
که جامعه همه روزه با آن دسته و پنجه نرم میکنند،
در قالب داستان آمده و بازگو شده است.
همانگونه که هر نویســندهای رسالتی در قبال
جامعه و چالشهای آن دارد ،در کرانههای نزدیک نیز
نویســندگان از واقعیتهای فعلی جامعه افغانستان
بیرون نرفتهانــد ،بلکه همینها را بیــان کردهاند ،و
هدف از بازگوکردن آنها برداشتن یا حدقل کمکردن
بــار چالشهــای گوناگــون اقتصــادی ،سیاســی،

تصویری که در «کرانههای
نزدیک» ازموضاعات و پدیدههای
منفی امروز به خواننده ارائه شده،
در حقیقت رخدادهای همهروزهی
اجتماعی است ،اما ظرافتهای
هنری و ادبیای که در آن به کار
رفته ،تأثیرگذاری آن را بیشتر
کرده است و در عین زمان
توانستهتصویریعینیترنسبت
به رخدادهای نابهنجار و ضد
اجتماعی به خواننده ارائه کند.

اجتماعــی ،عاطفــی و ...از دوش جامعــه اســت.
تصویری کــه در «کرانههای نزدیــک» از موضوعات
و پدیدههای منفی امروز به خواننده ارائه شــده ،در
حقیقت رخدادهای همهروزه اجتماعی اســت؛ اما
ظرافتهای هنری و ادبــیای که در آن به کار رفته،
تأثیرگذاری آن را بیشــتر کرده اســت و در عین زمان
توانســته تصویری عینیتر نســبت بــه رخدادهای
نابهنجار و ضد اجتماعی به خواننده ارائه کند .البته
این نکات الزمه هر اثر ادبی و هنری تلقی میشــود
و باید اینگونه باشد تا از بقیه بخشها متمایز شود.
خوشــبختانه نــکات مذکــور در ایــن مجموعــه
برجســته و قابــل درک اســت و خواننده بهآســانی
میتواند بــا شــخصیتهای داســتان و ماجراهای
آن حــس همنوایــی و همصدایی پیدا کنــد؛ زیرا در
ی خواننــدگان «کرانههای نزدیــک» بهندرت
حوز ه 
کســی را میتوان یافت که غم و مشکالت بازگوشده
ایــن مجموعه را تجربــه نکرده باشــند .در حقیقت
ماجراهــای ایــن مجموعه از دل جامعه افغانســتان
بیرون آمده و به وفور وجود دارند.
زبان داســتانها ساده و روان است و در بعضی از
آنها عامیانه شده است تا نویسنده بتواند تصویری
واقعی و زنده بــه خواننده ارائه کند ،یک امر معمول

و رایج در داستاننویســی که میتواند به ارزش ادبی
داستان بیفزاید؛ البته در صورتی که منجر به محدود
شــدن حوزه خوانندگان آن نشــده و برای همه قابل
فهم باشد.
کرانههــای نزدیک از نگاه نوشــتاری و ســاختار
جمالت نقصی ندارد و از لحاظ محتوایی نیز نظر به
وضعیت دشوار و ســختی که دامنگیر اهل فرهنگ
و نویسندگان جامعه افغانســتان است ،مجموعهای
خواندنی و قابل ستایش است.
در ایــن مجموعــه ،داســتانهایی کوتــاه از این
نویسندگان میخوانیم:
ابراهیــم زمانــی« :عنکبــوت» ،امیــد نیــکان:
«آسیه» ،اسماعیل یوســفی« :انزوا ،گریه و مرواید»،
اســماعیل نجفــی« :گفتگــوی ســایهها» ،رجــب
طیب« :حســرت» ،زهرا ســبحانی« :خانــه» ،زبیر
رضوان« :دانای کل» ،ســید نجیب متین« :قاتل»،
صفرمحمد بیگانه« :تابلو» ،علی افتخاری« :اریکین
بیفروغ» ،عبدالله ســاحی« :من صــادق هدایت
نیســتم» ،عصمت الطاف« :بیداری» ،لطیف آرش:
«گل پری» ،مهدی روستایی« :خداحافظی مردانه»،
محمدعلی مرادی« :شاید میخواهی بیدار شوی!»،
مرتضا خاوری« :زیارت نو».
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سورهی گیسوی ساحل
سورهی گیسو
شاعر :مهتاب ساحل
طرح جلد و صفحهآرا :حسین سینا
چاپ اول :كابل ،زمستان ١٣٩٦
شمارگان ٥٥٠ :نسخه
ناشر :انتشارات تاك
قیمت ١٢٠ :افغانی

مهتــاب ســاحل از شــاعران
آیندهدار زبان فارســی است.
از روزگاری كــه دانشآمــوز
دبیرســتان یــا لیســه زینــب
كبری بــود شــعرهایش قابل
توجه بــود ،و اســتعدادش در
عبدالله اکبری
همــان نوجوانــی برایــش نام
و نشــان كمایــی كــرد .كتاب
ســورهی گیسو مجموعه شعری از او است كه توسط
انتشارات تاك منتشر شده است .از نام كتاب گرفته
تا بســیاری از شعرهای درون آن ،روشنتر از هر چیز
زنانگــی در آن موج میزند و البته این حق شــاعر و
زیبایی كار اســت كه در شــعرهایش خودش باشد.
برعالوه نمیتوان ســایه روح سركش فروغ فرخزاد را
بر سر مهتاب ندید .شباهتهای فراوانی میان چهار
پارههای فروغ و مهتاب وجود دارد.
چیز دیگری كه در این كتــاب پرچم بلندتر دارد
زنانگی شعرهای معمول زنان شاعر ،زنانگی
بر عالوه
ِ
درونزاد و مضاعف یك زن اســت .از نام كتاب گرفته
تا نوعی عصیان كالمی در مواردی مثل ســینهبند،
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پریود و  ...این را به خواننده میرساند كه شعر سروده
یك زن است كه ولو اسم شاعر را نداند .كلماتی مانند
ســرمهُ ،رژ لب ،گیســو ،مو و  ...به شكلی در بیتها
و مصر عهــا جا خوش كرده اســت كــه از دور هویدا
میشــود ناز و طنازی ،بهصورتی روشنمال یك زن
است.
البته این رخهای زنانگی ،عشقوارههای ساحل
اســت .ســمت دیگر ،بیان رنج زن از زبان زن است
کــه آن هم بســیار ماهرانه و پخته در شــعرها نمایان
است .شعر ســی و چهارم ،یكی از شعرهای سرشار
از درد و دلخونی شــاعر اســت كه نابسامانی روزگار
تباهشدهی یك زن ،از زنان ستمكش این سرزمین را
با درد و دشنام پاسخ میدهد:
دختری باردار از پدر
و دختری سنگسار میگردد
هر سگی سنگ بیشتر بزند
صاحب اقتدار میگردد
این نگاه در شــعر هفتم ماهرانهتر و سوگوارانهتر
آمده استِ .شكوه از شیخ سختگیر كه برای رضایت

تصویری که در «کرانههای
نزدیک» ازموضاعات و
پدیدههای منفی امروز به
خواننده ارائه شده ،در حقیقت
رخدادهای همهروزهی اجتماعی
است ،اما ظرافتهای هنری و
ادبیای که در آن به کار رفته،
تأثیرگذاری آن را بیشتر کرده
است و در عین زمان توانسته
تصویری عینیتر نسبت به
رخدادهای نابهنجار و ضد
اجتماعی به خواننده ارائه کند.

شوهر ،نگران و بیمدار از آتش گرفتن روسری است
تا گالیه از وضعیت زندگی یك زن ،و همچنان چاقو
و آشپزخانه و كنایهی گریه با پیاز ،همه و همه غربت
یك زن را در درون جامعه ،منزل یا در اندرون زندگی
وی نشان میدهد .زنی كه خودش نیست و همیشه
برای غیــر از خودش جان میکند و ســهم خودش
فقط گریه اســت .برخالف بســیاری از شــعرهای
ســاحل شــعر هفتم ،بانگ برخاســتن و هشدار از
تســلیمناپذیری دارد و امید بلند شــدن برای تغییر
وضع موجود را نشــانه رفته است .این شعر را با هم
مرور میکنیــم ،هرچند در اول یــك قافیه ناصواب
دارد:
زندگی را بگذارید ریاضی باشد
خط تقدیر دو دلداده موازی باشد
«نفس باد صبا مشك فشان» را چكنم؟
سهم این سرو كه باران مجازی باشد
شیخ در بیم از آتش زدن روسریام
كه مبادا پس این لشكر نازی باشد!
زن كه باشی و دلت گریه بخواهد باید

آشپزخانه و چاقو و پیازی باشد
بغض خود را بخوری جان بكنی آخر
حضرت شوهرت ای كاش كه راضی باشد!
من به این زجر زمان و تن و تسلیم شدن
كار زن نیست كه بازندهی بازی باشد
با تمام خوبیهای این كتاب ،از شــعرهای روان
و مأنــوس ســاحل گرفته تــا كارهای فنــی و خوب
انتشــارات تاك ،نام كتــاب با محتوای كتــاب زیاد
همخوانی ندارد .كتاب بیشــتر از زخم خونچكان
دهمزنگ و ســر بریده جوانان وطن یاد میکند و با
دهها كنایه ،تصویری از زخم و خون همیشه جاری
در ایــن ســرزمین را بــه خواننده نشــان میدهد؛
بنابراین بهتر بود نامی متناسب با درونمایهی شعرها
انتخاب میشد .حتی عاشقانههای مهتاب پر از دود
سیگار و تنهاییهای كنار پنجره و اتاق خالی است.
عاشــقانههایی را كه بیشتر فقط حســرت ،دوری و
مهجوری در آن موج میزند ،نباید از سورهی گیسو
سراغ گرفت.
كار دیگری كه خوب بود نمیشد ،آوردن سپیدها
در ایــن مجموعه بــود .این كه غــزل ،غزل مثنوی،
چهار پاره ،ســپید و ...همــه را در یك كتاب جمع و
منتشــر شوند ،مال شــاعران كمسراست .مهتاب با
اســتعداد فوق العادهای كه دارد باید تالشكند در
هر قالب مجموعه شــعری از خود داشته باشد ،و در
آیندهها بهاجبار همین كار را خواهد كرد .شعرهای
ً
ســپیدش در ادامهی كار قطعا یــك مجموعه مجزا
خواهد شد ،هرچند مهتاب ساحل به دلیل پختگی
زبان ،بهتر اســت در قالب موزون جدیت بیشــتری
داشته باشد.
در ترتیب اشــعار نیز اگر شــعر شماره یک بعدتر
ً
میآمد و مثال كتاب با شــماره دو آغاز میشــد بهتر
بود .در هر حال این نقص چندانی نیست و خواننده
واقعــی مرواریــد شــعر را از عمق دیــد و دریای دل
ســاحل كشــف میکند .این كتاب  ٥٨شــعر را در
قالبهــای مختلــف در خود جــای داده و میتوان
گفت یكی از خوبترین کتابهای شعر معاصر زبان
فارسی است.
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ساختارگرایی و «چهار سیاره در اتاقم»

چهار سیاره در اتاقم
عاصف حسینی
طرح جلد :وحید عباسی
چاپ اول ،زمستان ۱۳۹۱
ناشر :مولف

«چهــار ســیاره در اتاقــم»
مجموعه شعر سوم (از ۱۳۸۴
تا  )۱۳۹۱از عاصف حســینی
اســت .این مجموعه  ۹۱شعر
دارد ۸۰ .شــعر در قالبهــای
خاطره نورزایی
شــعر نــو ۴ ،رباعــی و  ۷غزل
بــه ترتیــب و با برگــهی تقدیم
در آغــاز آن ،در  ۲۱۲صفحــه قرار گرفته اســت .در
نوشتهی حاضر این مجموعه با نگاهی ساختارگرایانه
بررسی شده است.
یکی از اصول ســاختارگرایان رسیدن به وحدت و
یکپارچگی متن است که در «چهار سیاره در اتاقم»
نویسنده تا پایان متن سعی میکند که وحدت کالم
و بافت و انسجام را حفظ کند .کل مجموعه از لحاظ
محتوایی در حوزه شــعر غنایی قرار گرفته و در تمام
«من شاعر» سروکار داریم؛ همه تناسبهای
دفتر با ِ
بهکار رفتــه مخاطب را بــه درون اثر میکشــاند و با
اندیشــههای آفرینشگــر درگیــر میکنــد ،بیآنکه
بخواهیم چون پساساختارگرایان مرگ مؤلف را اعالن
کنیــم؛ همحروفــی و چینــش کلمــات ،واژکها ،و
زنجیر سخن ،بهخوبی
فونیمها در محور همنشینی و
ِ
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بــه کمک انتقال دغدغههــا و دلهرههای آفرینشگر
میشــتابند؛ بهطور مثال تکرار مصــوت بلند «آ» در
بسیاری از اشعار ،مخاطب را درگیر مفاهیم درد و آه و
دلهرههای موجود در متن میکند.
زندگی! /انگشــتهایم را گــره زدهای /مبادا که
یادم بــرود /روبــهروی تنهایی زاغی نشســتهام /که
چشمهایم را دزدیده است ( .ص)۱۷
وجود بســامد باالی مجاز ،اســتعاره ،تلمیحات
اسطورهای ،دینی و تاریخی ،تشخیص و تقابلهای
دوگانــهی آن ،کلیتــی به متــن میدهد کــه آن را از
حالت بریده و گسســته رها میســازد« .دلتنگی» از
مضمونهای پربسامد کتاب است که بیش از  ۲۵بار
مورد توجه شاعر قرار گرفته است.
زندگی آه! /دلــم درد میکند /مانند ســگی که
وقتی جفتش میرود /بیصدا ،بیاشــک میگرید.
(ص)۲۰
گاهــی انســان چقدر ناگهــان /به خــودش فکر
میکند که تنها است /مثل این لحظهها که دلگیرم/،
سردم و انقالب یک دردم ،پرم از قریههای آخر دشت/
مثل این شــعرهای رایج شــهر /مثل ضربالمثل که
دستبهدست /بیبها و بهانه ولگرد است( .ص)۱۱

این مجموعه از لحاظ
محتوایی در قالب شعر غنایی
قرار گرفته و در تمام دفتر با
«من شاعر» سر و کار داریم،
ِ
همهتناسبهایبهکاررفته
مخاطب را به درون اثر
میکشاند و با اندیشههای
آفرینشگر درگیر میکند.

دلم اما /یک دانه گندم /بر دوش مورچهیی /که
آرامآرام از سایهی دیوار میگذرد( .ص)78
تقابلهــای دوگانــه یکی دیگر از مواردی اســت
که در بررســیهای ســاختارگرایانه باید به آن توجه
داشــت« .چهــار ســیاره در اتاقــم» در بردارنــدهی
تقابلهای دوگانهای است که در کلیت بخشیدن اثر
نقش درخوری دارند .از جمله تقابل :مرگ /زندگی،
ســیر /گرسنه ،جنگ /آرامش .که از میان این تقابل
مرگ -زندگی نمود بارزی دارد« :مرگ پیش ماست»
ینشیند
(ص .)۱۴۸وقتی زندگی در تقابل با مرگ م 
بوی مرگ میدهد:
نبضم نمیزد /ســاعتم نمیچرخیــد /لبهایم
ورم کــرده بــود /اما مــن زنده بــودم ...مــن نمرده
بودم /ســاعتم اگر چه خاموش بود /و نبضم نمیزد
(ص)۱۵۴
یکــی دیگــر از تقابلهــای موجود متــن ،تقابل
ســتمگار و ســتمکش اســت .شــاعر متعهد است و
جامعه را فراموش نکرده اســت .اما این تعهد ســبب
نشده تا زیبایی هنر را فدای تعهدش به جامعه کند.
ستمگار ،باری طالب میشــود ،باری برادر ناراضی،
بــاری مالعمر و باری هم مال دادالله؛ ســتمکش در

رنگ سربازانی راه گم کرده ،دختر دوسالهی زخمی
و مردههای دشت لیلی ظاهر میشود:
«همه چی خوب اســت /:برادر ناراضی /عصرها
قلیان میکشد و گوش میبرد /بینی میبرد که زنش
 /بوی تریاک و مغز دم کردهی آدمها را نشوند /گوش
میبرد که اهلی شویم!  /او آنقدر مؤمن است که هر
شب /یازده حوریه را حامله میکند /و صبحها وقتی
به ارگ میرود /دندان مصنوعیاش را تیز میکند».
(ص)۱۷۳
آنــگاه که شــعر در قالبهای شــعر نــو از قالب
نیمایی هم فراتر میرود؛ به ساختار متون باز یا نویسا
بیشتر نزدیک میشود .ذهن خواننده در برابر متون
باز فعالتر شده و نقش فعالی در متن دارد و خود نیز
تولیدکننده متن به شمار میآید .در برخی از اشعار
«چهار ســیاره در اتاقم» خواننــده به جای کلمات با
نقطهها روبهرو شــده و ذهنش درگیر متن میشود:
«شــانههایم درد میکنــد /پر میکشــم ...شــاید»
(ص )۱۸۳اینجا مخاطبی پر میکشــد و به آسمان
ســیر میکند ،دیگری به ســوی مرگ خواهد رفت،
خوانندهای از مشکالت نیز رها خواهد شد...
اینجا برف باریده اســت /کلمات کوچ کردهاند/
مــن ماندم و خاکســتر ایــن اجاقهــا ... /در گلویم
درختــی /با پرندههــای مرده و میوههای درشــت/
روییده است( »...ص)۱۳۵
مقولهی ساختارشکنی یا شالودهشکنی در متن
نیز پر رنگ اســت .از دیربــاز تلمیح بهعنوان یکی از
آرایههای بدیعی کالم شناخته میشود .متن ،ذهن
مخاطب را میکشــاند به اســطورهها و افســانهها و
شــخصیتهای تاریخــی و گاهی هــم پهلوانان .در
«چهــار ســیاره در اتاقــم» تلمیحات رنــگ دیگری
میگیرند ،از یک طرف مخاطب باید به داستانهایی
که بدان اشاره شده آشنایی داشته باشد ،و از طرف
دیگر آن ساختارهای قبلی شکسته شده و راه تحلیل
و توجیه متن ،برای مخاطب گسترده میشود.
آدم! /عشق تو همانی بود که زاغ پرید /پسرانت را
کشتی ... /آدم کمبخت! /تو حتی نمیدانستی که
آب گفتن چقدر ســاده است /مثل کشتن مورچه یا
سر بریدن بسمالله( ...ص.)۳۴
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گلدانها خالی /و هنوز قسمتی از دیوار نارنجی/
قســمتی از ســاقهای تو /کــه هنوز هــم میتواند
سلیمان را فریب دهد( .ص.)۴۸
باد میآیــد /آنچنانی که قرنها پیش گوشــهی
دامــن زلیخا را تکان داد /و یوســف هرگز دچار گناه
نشد /و یوسف چرا دچار گناه نشد؟ /چرا دچار گناه
نشد؟ (ص.)۴۹
بــه تمامی ایــن داســتانها و روایــات از زاویهی
دیگری دیده شــده اســت؛ یعنی ســاختارهایی که
ذهن مخاطب با آن از قبل آشــنایی دارد ،شکســته
شــده :آدم پسرانش را میکشــد ،آب گفتن چو سر
بریدن آســان میشــود ،کشــتن مورچه به سادگی
کشــتن آدمها میشود ،بلقیس ،ملکهی سبا ،فریب
قصرهــای بلورین ســلیمان را نمیخــورد ،بلکه این
سلیمان است که در دام حیله و نیرنگ میافتد.
از موضوعات دیگری که باید به آن پرداخت بحث
نشانهشناســی در این مجموعه است .از نشانههای
بــارز این متن بســامد واژهی «عصــر» و ترکیبات آن
ماننــد «دیــروز عصر»« ،امــروز عصــر»« ،عصرهای
غمانگیز» « ،عصرهای پنج شــنبه» اســت که حدود
 ۳۶مرتبه در متن به کار رفته است
و عصر بود /که سخت در آغوشم گرفتی تا باورت
کنم (ص.)۱۲
حــاال عصر /بــا همیــن چیزهایی که در شــعرم
میبینــی /از اینجا مــیروم /آیا چیزی غیــر از «ان
االنسان لفی خسر» /داری؟ (ص.)۱۷
و من آنم /که سنگینی سایهای /پیشانیام را هر
روز صبح_ عصر /میبوسد (ص.)۹۶
به کار بردن این واژه عالوه بر نشــان دادن ارزش
و اهمیت زمان ،به آیه دوم سورهی «عصر» نیز اشاره
کرده اســت .این نشانه در بافت کل متن میتواند به
معنای پایان یافتن زمان و گذر به سوی شب و غروب
آفتــاب در نظر گرفت« .زیتون و انجیــر» نیز از دیگر
نشــانههای پر بسامد متن اســت .از طرفی اشاره به
آیهی «والتین والزیتــون» دارد .از طرف دیگر زیتون
نماد مبارزهی مردم فلسطین با اشغالگری اسرائیل
است .درخت زیتون نماد صلح و هویت فلسطینیان
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است .انجیر چون زیتون نماد سرزمینی است که در
آن عدهی بســیاری از انبیاء مبعوث شدند« :پیراهن
زیتونــیات را بپــوش /دســتهایت را بــه من بده/
گنجشــکهای فلســطین منتظرند» (ص« )۵۳من
زبــان تلخ درخت انجیــر را میفهمم /من به تاریکی
فکــر نمیکنــم  /زندگی فکــر کــردن نمیخواهد»
(ص.)۱۰۶
از ساختهای پررنگ دیگر این دفتر شعر کاربرد
استعاره و مجاز اســت که هر دو در شمار نشانههای
شمایلی و نمایهای قرار میگیرند.
پلکم را میفشارم روی رویایت /که نیستی(ص.)۷
پلکهایم را از آب برمیدارم /میتکانم (ص.)۲۲
بیــرون بــاد زوزه میکشــد /در اتاق دریاچــهای راه
افتاده است (ص.)۲۱
مسافران خســته میگذرند /بیآنکه به سایهی
پشت سر فکر کنند /همان ســایهای که قطرهقطره
فروچکید (ص.)۶۱
تشــخیص یا همــان اســتعارهی بالکنایــه ،روح
زندهی عالم هســتی را روایت میکنــد .مخاطب به
تماشــای روح متحــرک عالم خلقت مینشــیند .در
«چهــار ســیاره در اتاقــم» رادیو خمیازه میکشــد،
باد زوزه میکشــد ،شاخهها ســرما میخورند ،سایه
میچکد ،موسیقی بعد از آبتنی خودش را خشک
میکند ،خورشــید رنگ میپاشد ،و شعر میخواهد
انسان شود« :این تقالی شعری است که میخواهد
انســان شود /پیراهن بپوشــد /مدرسه برود /عاشق
شود ،عاشق شوند» (ص .)۹۱محتوای غنایی متن،
جاندارانگاری متــن همه با هم ،در
طبیعتگرایــی و
ِ
یک کل به هم پیوسته ،مخاطب را به درک دقیقتری
از اطرافش فرا میخواند.
هیچکــس چون من نیســت /ترکیــب غریبی از
ســنگها ،پرندهها ،گیاهــان /و صدفهای دریای
جنوب (ص.)۷۷
پانوشت:
 -1در این یادداشت کتاب نقد ادبی سیروس شمیسا
( ،۱۳۸۸فصل نهم) مدنظر بوده است.

زندهیاد رهنورد زریاب

(نویسنده  -کابل ،افغانستان – تولد ،۱۳۲۳ :درگذشت ۲۱ :قوس )۱۳۹۹

مجموعهداستانها:
ن
آوازی از میان قرنها ( ،)۱۳۶۲مرد كوهستا 
(،)۱۳۶۳دوسیت از هشری دور (،)۱۳۶۵
نقشها و پندارها (... ،)۱۳۶۶و شیخ
رسهـ گفت ( ،)۱۳۹۰مارهای زیر
قدسهللا ّ
درختهای سنجد ( )۱۳۹۴و زیبای زیر خاک
خفته (گزیدهی داستان.)۱۳۸۸ /

رمانها:
گلنار و آیینه ( ،)۱۳۸۲چارگرد قال گشتم،
پایزیب طال یافتم ،پایزیب طال یافتم
( ،)۱۳۹۰شوریش که آدمیزادهگکان و
جانورکان برپا کردند (،)۱۳۹۱کاکه ششپر
و دخرت شاه پریان (،)۱۳۹۳درویش پنجم
( ،)۱۳۹۵سکهای که سلیمان یافت (.)۱۳۹۷

دیگر نوشتهها:
حاشیهها ( ،)۱۳۶۶گنگ خوابدیده (،)۱۳۶۷
مشعی در شبستاین و ده نبشتهی دیگر
( ،)۱۳۸۰هذیانهای دور غربت ( ،)۱۳۸۱چهها
كه نوشتیم ( ،)۱۳۸۲پایان کار سه روییننت
( ،)۱۳۸۹قلندرنامه ( ،)۱۳۹۳پیراهنها (ترجمه
چند داستان).

