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ما و این یار مهربانی
در یک غروب نارنجی رنگ، انســان غارنشین دلش گرفت و سنِگ 
نوک تیزی را گرفت و بر دیواره ی غار شــمایل آهویی را کشید. پس 
از فراغت وقتی به حاصل کارش نگاه کرد، خطوِط نقش بســته بر 
دیوار، افســونش کردند. او در آستانه ی بزرگ ترین اختراع خودش 
ایســتاده بود. او به تنهایی از داخل همان غار، چرخ تاریخ و تمدن 
را به حرکت در آورده بود. وقتی همراهانش به غار برگشتند و نقش 
روی دیوار را دیدند، نشئه ی آن افسون، آن ها را نیز فراگرفت. آن ها 

ذهنیت رفیق شان را از روی آن »نشانه« دریافته بودند. 
آن چرخ دیگر متوقف نشــد و آن نشــانه ها مدام تغییر و تحول 
یافتند و ذهنیت ها را منتقل کردند. یکی به جای ســنِگ نوک تیز، 
ذغال را برداشت و امتحان کرد. یکی با رنِگ گلبرگ گیاهی، نقشی 
ترســیم کرد. و مدام ذهنیت ها شــکل نشــانه به خود گرفتند. بعد 
بشر خط هیروگلیف را اختراع کرد. به کشف خط میخی رسید. یاد 
گرفت اصوات را به نشانه تبدیل کند و الفبا بسازد. با الفبا بر سنگ 
و بر لوحه های ِگلی نوشــت، بر پوست درخت ها و پوست حیوانات 
نوشــت. قلم را ساخت و نوشــت و بیش تر نوشت. با هر ابداعی که 
در تکامل نشانه ها و توسعه ی شیوه ی نگاشتن آن ها کرد، دروازه ی 
دیگری به اقلیم تمدن گشــود و به سرعت پیش رفت کرد. او با کنار 
هم گذاشتن برگ نوشته های پوستی کتاب را اختراع کرد و تجربیات 
و اندیشه های خود را به تفصیل مکتوب کرد. از چوب درختان کاغذ 

ساخت و کار نوشتن کتاب هایش را تسهیل کرد. 
ماشــین چاپ را اختراع کرد تا دیگر مجبور نباشــد برای تکثیر 
کتاب هایش ورق ورق از آن ها رونویســی کند. و تا امر وز که بشــر به 
ســاحت کتاب های صوتی و کتاب های دیجیتال رسیده، همراه هر 
ابداعی در شیوه ی کتابت، کاروان تمدن و توسعه ی خود را یک منزل 
پیش تر برده است. اگر از منظری دقیق به مسیری که تاریخ و تمدن 
بشری طی کرده بنگریم، می توانیم دریابیم که مهم ترین عاملی که 
ارابه هــای این کاروان را در طی طریقش به حرکت مداوم واداشــته، 
کتابت و کتاب بوده اســت. به ســادگی می توان تصــور کرد که اگر 
کتابتی نمی بود، اندیشه ها و تجربیات بشر هم وسیله ا ی مطمئن و 
مضبوط برای انتقال و پرورده شدن نداشت و در نتیجه نه وسوسه ی 
اکتشافی در ســری می افتاد و نه سودای اختراعی در ذهنی روشن 
می شد. و می توان دریافت که هر چقدر جامعه ای به کتاب و مطالعه 
اقبال نشــان بدهد، در مسیر مقدر توســعه ی تاریخی و تمدنی اش 
ســرعت بیش تری می گیرد. اثبات این داعیه را می توان از سنجش 
تناســب آمار انتشــار کتاب و میزان ســرانه ی مطالعه در کشورهای 

مختلف امروزی با سطح توسعه و پیشرفت شان، به دست آورد. 
از ترسیم شدن شمایل آهو بر دیواره ی غار تا تولید کتاب های 
دیجیتال، راه درازی پیموده شــده و تمدن بشری همپای آن پیش 
آمده است. و اما امروز در عرصه ی فن آوری تولید کتاب و در میزان 
سرانه ی مطالعه ی جهانی، ما جامعه ی افغانستان به عنوان عضوی 
از جامعــه ی بزرگ جهانی در کجا ایســتاده ایم و چقــدر با این یار 

مهربان، مهربان بوده ایم؟ 
این ســؤالی است که همه ی ما، از مســئول و شهروند، باید به 

آن فکر کنیم.

یادداشت مدیرمسئول

 نظرات و نقدهای نویسندگان، لزوماً دیدگاه کتاب نامه و دست اندرکاران آن نیست.
 کتاب نامه در اصالح، ویرایش و کوتاه سازی مطالب آزاد است.
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کــه میزبانش بودیــم، به حکــم وظیفه که 
مدیر روابط عمومی جشــنواره بودم، مدیر 
برنامه هــای وی در تهــران هم شــدم. یک 
هفتــه را همراهش از این کتاب فروشــی به 
آن کتاب خانــه و از ایــن مرکــز علمی به آن 
نهاد تحقیقی و فــان رادیو رفتم و برنامه ی 
گفت وگوی زریاب را با خبرنگاران و روزنامه ها، 
خبرگزاری ها و مجله های بســیاری چیدم. 
در ایــن میان نیز مهمــان بــزرگان ادبیات 
فارسی در ایران مانند محمود دولت آبادی، 
علی صالحــی، جــواد مجابــی، فرخنده 
حاجــی زاده، مهری شاه حســینی، ناهید 
توســلی و دیگران گشــتیم و ساعت هایی 

هم نشین و هم سخن شدیم.
هم کامی با زریاب که با »قندپارسی« 
در تهران آغاز شد، پس از آن با حضورش در 
شماری از برنامه های »شب های کابل« در 
کابل ادامه یافت. گاه گاهی نیز به دیدارش 
می رفتیم و شیرین بیانش را می نیوشیدیم. 
دو بــار دیگر نیز در تهــران دیدمش. حاال او 
نیســت و من خاطراتش را نــزد خودم مرور 
می کنــم که همــه خوب بودنــد و با کتاب، 
آمیخته. از آن پس، هر از گاهی که با پست 
الکترونیکی احوالش را پرسان می کردم، با 
لطف فراوان می نوشت و درخواست می کرد 
اگر کتابی تازه و خوب به بازار فرهنگ ایران 
آمده اســت، دست کسی برایش روان کنم. 
من هــم چنین می کــردم و کتاب هایی که 
خود نشان می کرد یا من گمان می کردم که 

هنوز باورم نمی شود که  ره نورد زریاب دیگر در 
این دنیا پیش ما نیست. ارتباطم با او با پست 
الکترونیکی شروع شــد؛ آن وقت که برای 
ِنکوداشــت جایگاه ادبی اش در چهارمین 
جشنواره ی »قند پارسی« باید گفت وگویی 
با او ترتیب مــی دادم تــا در ویژه نامه ی این 
جشــنواره چــاپ شــود. آن زمــان ارتباط 
اینترنتی با افغانستان به راحتی ممکن نبود 
و مثل امروز شــبکه های اجتماعی فراوانی 
وجود نداشــت. تنها پست الکترونیکی بود 
و یاهو مسنجر. با واسطه ی دوستم، عاصف 
حســینی ارتباط اولیه با زریاب برقرار شد و 
سپس قرار شد پرسش هایم را از طریق پست 
الکترونیکی پاسخ دهد که نیکو پاسخ داد و 
دل ربود. در پایان آن گفت وگو نوشت: »ای 
مصّور، صورت یار مرا مستانه کش/ چون به 

نازش می رسی، بگذار من خود می کشم«.
روزی هــم کــه به تهران آمــد، چون در 
ستاد خبری جشــنواره ســرگرم کار بودم، 
نتوانســتم به میدان هوایی به اســتقبالش 
بروم. ضیا قاسمی، دبیر آن زمان جشنواره 
و مدیر آن وقت »خانه  ادبیات افغانســتان« 
زنــگ زد و گفــت کــه زریــاب تا رســیده، 
پرســیده که دهقان کجاست. دلم دیدنش 
را می خواســت. در خانــه ی ضیا دیدمش. 
گرم در آغوش گرفتمش. خندید و گفت: تو 
دهقان هستی؟ چه قدر خوب می نوشتی. 

گمان کردم چه قدر سن داشته باشی.
از آن نخســتین دیدار تا یک هفته بعد 

بپسندد، برایش می فرستادم. او نیز با محبت 
فراوان در پست الکترونیکی بعدی از رسیدن 

آن خبر می داد و تشکر می کرد.
پارســال، مهری شاه حســینی شاعر و 
پژوهشگر هم زبان، کتاب خودش را که تازه 
چاپ شــده بود، پشت نویســی کرده به من 
داد تا به دســت زریاب برسانم. کتاب پیشم 
مانــد تا روزی که آن را به فرحناز فروتن دادم 
کــه در تلویزیون طلوع به ایشــان برســاند. 
واپسین دیدارمان در ماه مهر/ میزان ۱۳۹۹ 
در دانشــگاه ابــن ســینا بــود و در برنامه ی 
رونمایی از مجلــه ی ادبیات معاصر )ویژه ی 
ادبیات زنان(. عصا به  دســت دیدمش. دلم 
دیگرگونه شــد، ولی تاب آوردم. پرسیدم که 
شاه حسینی پارسال سام رساند. کتابش را 
دیدید؟ گفت که فرحناز هنوز نرسانده است. 
سپس با علی امیری و حسین حیدربیگی 
نشســتیم و چای نوشــیدیم و قصه کردیم، و 
از واپســین دیدار با محمداسماعیل مبّلغ یاد 
کرد. آن گاه کتاب خانه، مخــزن کتاب  و تاالر 
مطالعه ی دانشگاه را نشانش دادم. هر کتابی 
را که از قفسه برمی داشت، نکته ای می گفت و 
بر اهمیت موضوع آن اثر برای خوانش انگشت 
می گذاشــت. بســته ای از آخرین کتاب های 
چاپ شــده در انتشــارات دانشــگاه ماننــد 
تصحیح علی امیری بر اشارات ابن سینا و سه 
مجله ی متفاوت از »کتاب سینا« را در عرصه ی 
علوم و فنون و علوم انســانی به او هدیه دادم. 
همــه را با دقت دید و بــار بار به تأکید به من و 
حیدربیگی گفت: حقا که کار واقعی را شــما 
می کنید. تفاوت غــرب کابل با دیگر جاهای 

کابل در همین کارها است. 
وقتی پا به پایش از پله ها پایین رفتیم و 
در آخرین لحظه بوســیدمش و کمک کردم 
که آسان تر درون موتر بنشیند، بغض گلویم 
را گرفته بود؛ همان گونه که اکنون این متن 
را می نویســم و اشــک امانم نمی دهد. دلم 
دیگرگونه بود. شاید گمان می کردم آخرین 
دیدار ماست. نفرین به این دنیا که شیواترین 
گویش ور زمانه را از ما گرفت که کتاب خوان 
بود و کتاب دوســت. آن لهجه ی شــیرین و 
چهــره ی آرام و قلب مهربان هرگز از خاطرم 

 !نمی رود. دریغا دریغ

واپسین دیدار با عاشق واقعی کتاب

صادق دهقان
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قیافه ی قافیه ها
درنگی بر گزیده شعر محمدتقی اکبری

گزیده ی ادبیات معاصر، مجموعه                  شعر 
)۱۳۲(

محمدتقى اكبرى
ناشر: كتاب نیستان

چاپ اول، تهران ۱۳۸۰
۱۰۰۰ نسخه
۱۰۰ صفحه
محمدکاظم کاظمی۶۰۰ تومان

اشاره: »محمدتقی اکبری« شاعر محجوب و خالق از نسل دوم شاعران مهاجر در ایران بود، که ماه گذشته در عالم مهاجرت در استرالیا درگذشت. 
کتاب نامه به پاس احترام و یادکردش و نیز معرفی بیشــتر وی، این یادداشت قدیمی را که »محمدکاظم کاظمی« در اختیار کتاب نامه گذاشته است، 
منتشــر می کند. این یادداشت نقدی اســت بر گزیده ای از شعرهای وی، که در مجموعه ای با عنوان »گزیده ادبیات معاصر« توسط » کتاب نیستان« 

ناشر ایرانی، منتشر شده بود.

قافیه و ردیف، در این روزگاری که یك نســل بعد از نیما نیز 
کم کم کفن می پوســانند، کمی عجیب باشد، ولی همین 

است که هست.
محمدتقی اکبری یك اســتعداد خاص دارد در کاربرد 
مبتکرانــه ی قافیــه و ردیف، و همین اســتعداد را نقطه ی  
اتکای خودش در شعرســرایی قرار داده اســت. غزل های 
اکبری غالبًا دارای ردیف انــد... اصًا چرا می گویم غالبًا؟ 
باید بگویم همیشه، حّداقل در این مجموعه که من دیدم. 
این ردیف ها نیز غالبًا تازه اند و غریب. در موارد اندکی هم 
که با ردیف هایی ساده چون »است«، »بود« و »ها« روبه رو 
می شــویم، می بینیم که این غرابت به وســیله ی قافیه ها 
تأمین شده  است. خوب است مطلع پنج غزل آخر کتاب او 

را نقل کنیم تا در فضای کار قرار گیریم:
بخوان، ستاره ی من از همیشه تارتر است

و واژه  واژه ام از زخمه بی قرارتر است
تقویم را به باده ده، تاریخ مرده  است

سرو هزارساله ات از بیخ مرده  است
مردیم و باز فاش نشد چیست زندگی؟

یا ما ندیده ایم، و یا نیست زندگی
سر باختی امروز که ارزانی تاج است

بشتاب که این چار وجب خاك، حراج است

پیــش از همــه باید محتواگرایــی و هدف مندی شــاعر را 
تحسین کرد. شعر اکبری، شناسنامه ی هویت شعر امروز 
افغانســتان را، که همانا درد و رنج این مّلت است، با خود 
دارد. ولی در عین حال شــعرش فقط به حدیث و حکایت 
جاری در کشــورش محــدود نمانده، و مثًا بــه نالیدن از 
جنگ و بدگویی از رهبران سیاســی کشور، خاصه نشده 
 اســت. این جا بعضی پرداخت های مذهبی ـ البته از نوع 
مناسبتی آن ـ و بعضی موضوعات رایج دیگر در شعر امروز 
را هم می توان یافت. چنین اســت که کمتر شعری از او را 
بی هدف و از سر تفّنن می یابیم. به  راستی او خود مصداق 

این بیت هایش است که می گوید:
دل سنگ و سرودم زخم دارد

نوای تار و پودم زخم دارد
خدا را! هم ردیفی مهربان تر
که سرتا پا سرودم زخم دارد

نشد هم قافیه با زخمه ی دوست
هر آ ن چه لب گشودم زخم دارد

ولی من این سه بیت را به یك مناسبت دیگر هم انتخاب 
کرده ام، و آن این که در یکی از آن ها از »ردیف« سخن رفته 
و در دیگری از »قافیه«، و این ها از دل مشــغولی های مهم 
شاعر مایند، در عرصه ی صورت شعر. شاید درپیچیدن در 
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اهرام اعظم اند که تشکیل می شوند
تا ناخنان نخوت ما بیل میشوند

این کار تقی اکبری، هم ُحســن دارد 
و هم عیب. این اســتعداد او، هم شــهپر 
پرواز شــده و هم پاشنه ی آشیل که به هر 
یــك جداگانه میپردازیم. با یك بررســی 
ســاده از ســیر تحــّول غزل فارســی، در 
می یابیم که این قالب به تدریج، از ســوی 
سادگی موسیقی کناری، به سوی غنای 
قافیــه و ردیف حرکت کــرده و این ویژگی 
شاید در مکتب هندی به یکی از فرازهای 
خودش رســیده  اســت. ایــن بی دلیلی 
هم نیســت؛ ردیف و قافیه عیار موسیقی 
شــعر را باال می برند و خواننده ی شعر، از 
دیدن این همه کلمه ی یکســان یا مشابه 
در معانــی مختلــف، دچار یك شــگفتی 
لّذت آفرین می شود. از سوی دیگر، قافیه 
و ردیف تــازه، الجرم مضمون تــازه هم با 

خود می آورد و یك شــاعر مضمون ساز، به این ترتیب بهتر 
می تواند مانور دهد. شما ببینید که محمدتقی اکبری در 
این غزل، به مدد قافیه های تازه، چه مضمون آفرینی های 

تازه ای توانسته بکند:
مبین که آینه ها هم قیافه می گیرند!

کاف زلف شما را کافه می گیرند
ز گیسوان پریشان بباف تسبیحی

که زاهدان ز خدا رزق، اضافه می گیرند
هنوز در خم یك کوچه ایم... و رندَوشان

سراغ دولت دارالخافه می گیرند
... چگونه حرف دلم را غزل کنم، ای دوست!

دمی که قافیه ها هم قیافه می گیرند
حســن دیگــر ایــن کار، تمایــزی اســت که به شــعر 
می بخشد؛ چون شگردی اســت که ممکن است در شعر 
دیگران این چنین بسامدی نداشته  باشد و به این ترتیب، 
شــاعر با ایجاد یك محیط اختصاصی در زیبایی شناســی 
شعرش، آن را از فضای معمول انبوه شعرهای امروز بیرون 
می کشــد. به عبارت دیگر، ما در شــعر اکبری حّداقل به 
یــك ویژگی بــر می خوریم که در کار دیگر هم نســان او یا 
نیست، یا این برجستگی را ندارد، و چنین است که ما نیز 
برای این شعر حســاب ویژه ای باز می کنیم. در این روزگاِر 
همانندسازی و همانندپروری که شعرهای جوانان امروز، 
تا این حد یك ســان و مشابه شده است، همین خود کان 

غنیمتی است. مســّلم است که ردیف ها 
و قافیه ها ی تــازه، حّس و حــال تازه هم 
به شــعر تزریق می کنند و ما را به جاهایی 

می برند که شعر همگان نمی برد.
ولی نبایــد فراموش کرد کــه یکی از 
خطرناك تریــن چیزهــا برای یك شــاعر، 
تك بعدی شــدن او در تکنیك شــعرش و 
تمّســك به یکی دو شــگرد نسبتًا محدود 
اســت. قافیــه و ردیف، خــود محدودیت 
آفرین انــد و این محدودیــت در قافیه ها و 
ردیف های ســخت تر و غریب تر، بیشــتر 
می شــود. وقتــی شــاعر کلماتــی مثل 
»فردا«، »دریا«، »بــاال« و... را برای قافیه 
انتخاب می کند، شاید چند صد کلمه در 
دســترس دارد که از میان آن ها می تواند 
قافیه هــای غزلش را انتخــاب کند، ولی 
وقتی پای کلماتی چون »پوچ«، »بلوچ«، 
»قــوچ« و »برف کــوچ« به میــان می آید، 
دیگــر آن آزادی عمــل در کار نیســت و بایــد تــا حّدی به 
حکومت قافیه هــا تن در داد، یا بــرای آزادی از این قید و 

بند، چنین نوآوری هایی کرد:
این سان که هر چکاد، چکاچاك رقص توست

هرگز نمی رسند به »چین«ات »تموچـ . . .« ها
این جاست که شاعر مصداق 

این بیت بیدل می شود که:
چو صبح آن جا که من پرواز دارم،

قفس با بال توَام آفریدند
ایــن ردیف و قافیه هــا، در آن واحد هم قفس اند و هم 
بال. ممکن است شاعری آن چنان بال بزند که قفس را هم 
با خود به پرواز بیاورد، ولی گاه نیز ممکن است محدوده ی 
پروازش از محیط قفس تجاوز نکند، و این خطرناك است. 
من شــعر اکبری را پروازی بسیار زیبا و هنرمندانه، ولی در 

داخل قفسی سنگین می بینم.
ایــن نکتــه را هم اضافه کنیم که گرچه، شــعر شــاعر 
نسبت به کار دیگر شــاعران تمایز می یابد، ولی در محیط 
خودش دچار یك نواختی می شود، یعنی وقتی مجموعه ی 
اکبری را سراپا می خوانیم، با وجود تنّوع و زیبایی قافیه ها 
و ردیف ها، نوعی مال به ما دست می دهد، مال از این که 
تکنیك اصلی شــاعر، همین است و بس. یك شاعر توانا، 
نباید فقط یك شــگرد برای هنرنمایی داشته  باشد، چون 
ممکن است این شــگرد برای عده ای جذاب باشد و برای 

این ردیف و قافیه ها، در آن 
واحد هم قفــس اند و هم 
است شاعرى  ممكن  بال. 
آن چنان بال بزند كه قفس 
را هم با خود به پرواز بیاورد، 
ولى گاه نیز ممكن اســت 
محــدوده ى پــروازش از 
نكند،  تجاوز  قفس  محیط 
و این خطرناك است. من 
شــعر اكبــرى را پروازى 
بسیار زیبا و هنرمندانه، ولى 
در داخل قفســى سنگین 

مى بینم.
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جمعــی دیگر نه. در آن صورت شــعر را فقــط یك عده ی 
محدود خواهند پســندید. اصواًل یکــی از رموز مقبولیت 
شــاعرانی همانند حافظ نزد همگان این اســت که به یك 

هنرنمایی خاص، پناه نبرده اند.
این اتکا به یك هنرمندی ویژه، شــعر اکبری را از لحاظ 
قالب نیز دچار محدودیت کرده است، چون این کار، فقط در 
غزل جذابیتی ویژه دارد و بس. در قصیده امکان این مانورها 
کمتر اســت، گذشــته از آن که دوران قصیده دیگر گذشته 
 است. در رباعی و مثنوی هم غنای قافیه و ردیف، هنرمندی 
ویژه ای به شمار نمی آیند، چون این دو قالبـ  به ویژه مثنوی 
ـ به طور طبیعی نیاز به موسیقی کناری غنی ای دارند. پس 
می ماند غزل، و شاید از همین روی باشد که در این کتاب، 

جز غزل چیز دیگری نمی توان یافت.
یکی دیگر از مشــکاتی که باز شــاید از همین ناحیه 
عارض حال اکبری شده  اســت، دورماندن غزل هایش از 
یك تجربه ی عاطفی یك دســت و عینی اســت. او بیشتر 
مضمون ســازی می کند و کارش به هندی سرایان شباهت 
دارد. کمتر شــعری از او می تــوان یافت که در آن بیان یك 
حــس و حال خاص، همراه پیوســتگی الزم میــان ابیات 
وجود داشــته  باشد. در واقع عنان اختیار شاعر، بیشتر در 
اختیار قافیه هایش اســت نه احساســاتش، و بدین لحاظ 
شعرش کمی تصنعی و مضمون گرایانه شده  است. همین 

 جاست که این بیت از خودش، به حقیقت می پیوندد:
چگونه حرف دلم را غزل کنم ای دوست!

دمی که قافیه ها هم قیافه می گیرند
البته ســخنی که می گویم، استثناهایی هم دارد. یك 

استثنای روشن این غزل است:
شبانه کیست که بی انتظار در زده  است؟

درست حدس زدی: اوست، عشق آمده  است
چقدر گفتمت این قدر راِه دور مرو

که او کنار همین کوچه باغ و دهکده  است
چقدر گفتمت از یاس ها سراغ مگیر

که این نسیم، پر از عطرهای گمشده  است...
در این غــزل، یك تجربــه ی واحد شــاعرانه به تصویر 
کشــیده  شــده  اســت. بیت ها به هم ارتباط دارند و همه 
تصویرگــر یك فضــای عاطفــی واحد هســتند و این فضا 

همچنان ترسیم می شود تا مقطع شعر:
صدا ز در نه، ز قلب شکسته ی ما بود

که حال خانه ی  این میهمان سر زده  است
همچنین اســت غزل »مفاتیــح« و تك وتوك غزل های 
دیگر، که در آن ها عاطفه بر مضمون ســازی غلبه دارد و با 

معیارهای غزل امروز، تطابق بیشتری می یابد.
با این همه، شعر اکبری خالی از هنرمندی ها و بدایع 
دیگر هم نیست. عناصر خیال او بسیار متنوع اند و در چند 
چیز کلیشه ای که در شعر همه تکرار شده اند مثل چشم، 
آســمان، دریا، گل، بلبل، کویر و باران خاصه نمی شوند. 
فضای شــعرها نیز از چنیــن تنّوعی برخوردارند. بیشــتر 
غزل هــای او، دارای طرح هایی تــازه و ابتکاری اند و از آن 
گونه نیســتند که بشود نظایرشان را در شعر شاعران دیگر 
هم نشــان داد. این به ویژه در شــعرهای تازه ی او بیشــتر 
نمــود دارد. من فقط این چند بیــت او را که هر یك دارای 
هنرمندی ویژه ای هســتند، نقل می کنــم تا منظور از این 

سخنان دانسته شود:
گل بوسه می زنم حجراالحمر تو را

تا غرق سنگ بارش تکفیر می شوی
در این بیت، دو ترکیب »حجراالحمر« و »سنگ بارش« 

از ساخته های شاعر است.
حیران حرف اّول نام تو مانده دل

من هرچه، هرچه، هرچه که توضیح می دهم
ماحظه می کنید که تکرار »هرچه« به رساندن مفهوم 

بیت که تکرار و تداوم را بیان می کند، کمك کرده  است.
کاش این همه زنبورِی از زمزمه لبریز

می شد بچشانند شهود عسلی را
زنبوری )چراغ زنبــوری( در معنای دیگر خود، زنبور را 

تداعی می کند که با عسل ایهام و تناسب می یابد.
یك سره می سوختند... آری، کفن می دوختند

زیر سوز برف، سوزن برگ های کاج ها
شــاعر، ســرِو زیر برف را به اعتبار شکل برگ های آن، 
چنین تصور کــرده که در حال دوختن کفن اســت و این 

تصویری است که نشان از خاقیت و ریزبینی او دارد.
به زیر دشنه ای از شاخ قوچ ها، حتی

منا نیافته درخون نشسته تر از من
شــاعر بین دشنه، قوچ و منا تناسبی زیبا ایجاد کرده، 
چون می دانیم که حضرت اســماعیل در منا در حال ذبح 
 شــدن بود که خداوند از آسمان قوچی به جایش فرستاد. 
می گوید برای من، قوچ نه تنها منجی نیست، که شاخش 

حکم دشنه را دارد.
 از این نوع هنرمندی ها در شعر اکبری فراوان می توان 
یافــت، به پیمانــه ای که به مــا بقبوالند با شــاعری طبق 
معمول روبه رو نیســتیم. چنین اســت که خواننده از این 
کتاب، دست پر برمی گردد، هرچند تا حد زیادی مسحور 

 .قافیه ها و ردیف ها می شود
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»همان جــا ایســتاد شــد و به بوجــِی در 
دســتش دید. بوجی نو بــود و هنوز ازش 
هیچ کار گرفته نشــده بود. فکر کرد برود 
یگان تا کهنه اش را بگیرد. باز آغا صاحب 
اگر بفهمــد، چــه روز را خواهد انداخت. 
بــی  از آن هم از دســتش روز نــدار م. ... 
نمی فهمم از همو گیاس شیر یک قورت 
خورد یا نی؟ بروم ازش یک خبر بگیرم. و 
با خود گفت، تو بان اول یک بوجی کهنه 
یافت کنم. و دوباره پایش را در چقوری بر 
اولین َپته  زینه ی زیرخانه ماند و ســرش را 
خــم کرد تا به چــوکات دروازه ی زیرزمین 
نخورد و اول ســرش را وارد زیرخانه کرد و 
بعد تنش را به داخل کشاند و در آخر پای 
چپش را. چشم هایش را تنگ تر کرد و این 
 بار زودتر چشــم  هایش به تاریکی زیرخانه 
خــوی گرفتند و بــه یاد آورد کــه پیش تر 
ســاکت بــرق را همان  طور روشــن مانده 
بوده اســت . دســت برد و ســاکت را پس 
پایان زد تا این  بار هــم در وقت برآمدن از 
یادش نرود.«  )پایان روز، صص ۷۵ - ۷۶(
ایــن بریــده ای از فصــل یازدهــم از 
رمان »پایان روز« نوشته ی محمدحسین 
محمــدی اســت. این همــه جزئیــات از 

چگونگــی عمــل و رفتار یک شــخصیت 
ممکن است در یک داستان پیرنگ محور، 
کمی خسته کننده به نظر بیاید و مخاطب 
را مجبور کند که گاهًا جزئیاتی این چنینی 
را ورق بزنــد تا زودتر ببیند که باألخره چه 
اتفاقی قرار اســت بیافتد. اما »پایان روز« 
یک داســتان پیرنگ محور نیســت و قرار 
نیســت که اتفاقات زیادی در داستان رخ 
دهد. کار نویسنده در این داستان، روایت 
یــک روز تقریبــًا عــادِی یک خانــواده ی 
عادی اســت. تنها چیزی کــه آن را کمی 
غیر عادی کرده اســت حضــور پدر بیمار 
خانواده اســت که سرنوشــتش با همان 
توضیحات اولیه تقریبًا مشخص می شود 
و این چیزی نیســت که ما داســتان را به 
خاطر سردرآوردن از آن ادامه بدهیم. کار 
داستان کار روی شــخصیت ها است. دو 
شخصیت اصلی و چند شخصیت فرعی، 
ما را یــک روز به دنبال خود می کشــانند 
و زندگــی روزمــره ی خود را با ما شــریک 
می سازند. نویسنده در این سفر یک روزه 
ُخرده ُخرده اطاعــات الزم را در جاهایی 
که الزم اســت به مــا ارائــه می دهد. این 
هنر چگونگی ارائه ی اطاعات اســت که 

زبان و شخصیت پردازی در رمان »پایان روز«

پایان روز )رمان(
 محمدحسین محمدى

  media 60 cafe (2018) :سویدن 
تهران: نشر چشمه
كابل: انتشارات تاک
چاپ اول، ۱۳۹۷ 
رقعى، ۱۳۷ صفحه یبا حیدری فر

»پایان روز« یک 
داستان پیرنگ محور 
نیست و قرار نیست 
كه اتفاقات زیادى 
در داستان رخ دهد. 
كار نویسنده در این 
داستان، روایت یک 
روز تقریباً عادِى یک 
خانواده ى عادى است.
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در چنین داســتانی می تواند مخاطب را تا به آخر با این 
شــخصیت ها همراه نگاه دارد. این کشش به نظر من تا 
حد بســیار زیادی به قوت زبان و شــخصیت پردازی در 
این رمان مربوط می شــود. از آن جایی که این دو عنصر 
بــه گونه ای با هم بافت خورده اند و برای پرداختن به هر 
کدام باید به دیگری هم اشــاره کــرد، عنوان جدایی به 
زبان و شخصیت نمی دهم و برداشت خودم را نسبت به 

این دو عنصر، در یک عنوان ارائه می دهم.
مطالعات در مورد ســیر داستان نویسی نشان داده 
است که زبان داستان نویســی در چند دوره مختلف از 
ابتدا تا کنون دچار تغییراتی شده است. داستان نویسی 
جدید بیشــتر به زبانی ســاده، روان و پویا اعتقاد دارد. 
زبانی که متناسب با شخصیت های داستان دچار تحول 
می شــود و از طریق آن می توان موقعیت و خصوصیت 
شخصیت های مختلف را درک کرد. زبان در رمان »پایان  
روز« بســیار ســاده و بی تکلف اســت. زبانــی که نقش 
مهمی در شخصیت پردازی داستان هم بر عهده دارد و 

به خوبی از عهده ی آن بر  آمده است.
گویــش اصلی بــرای روایــت داســتان و هم چنین 
گفت وگوی شــخصیت ها، گویش دری است و به ندرت 
در بعضــی جاها با توجه به موقعیت و شــخصیت مورد 
نظر، گویش فارســی ایرانــی، یا فارســی ایرانی ای که 
توسط مهاجرین افغانســتانی صحبت می شود، به کار 
رفته اســت. این گویش غالب و تغییرات بســیار کم آن 
در طول داســتان، به خوبی خواننده را در فضای مورد 
نظر نویسنده نگاه می دارد. نویسنده داستانش را با دو 
شخصیت اصلی یعنی »بوبو« و »َایا« پیش می برد. این 
دو شــخصیت، بیشــتر درون گرا و به نوعی تنها هستند 
و ایــن لهجه  که لهجه ی اصلی و طبیعی آن هاســت، ما 
را بیشــتر با آن ها نگه مــی دارد و عدم تغییــر و یا تغییر 
بســیار کم آن ، ما را فقط تا حدی که الزم است با دنیای 
بیرون آن ها آشــنا می سازد و تفاوت موقعیت ها را نشان 
می دهد. مثَا »ایا« که لهجه اش در گفت وگوهای بسیار 
کوتاه با صاحب کار یا افراد رهگذر و ســرباز ایرانی تغییر 
می کنــد و بخشــی از اطاعات الزم مربــوط به محیط 

زندگی و کارش را ارائه می دهد.
بوبو  که یکی از دو شــخصیت اصلی و  مادر مســن 
خانواده اســت . بیشتر روز را تنها اســت و به امور خانه 
رسیدگی می کند. نویسنده با حوصله و دقت تمام بوبو 

را در تمام امور تعقیب می کند و با ریزبینی خاصی تمام 
حرکاتش را تشریح می کند. روبه رو شدن با این جزئیات 
در داســتان، از دو جهــت برای من مهــم و جالب بود: 
نخست به این دلیل که نویســنده با بیان این جزئیات، 
مخاطب را با بوبو به عنوان یک زن روستایی آشنا می کند 
و به خواننده اطاعاتی شامل غذا پختن، تشناب رفتن، 
مریض داری کردن ، رســیدگی به امــور حیوانات و باقی 
امور می دهد. برای کسی که در آن منطقه زندگی نکرده 
یــا از آن دوره اطاعاتی ندارد، هیچ کدام از بخش های 
روایت با این نوع شخصیت پردازی، عجیب و غیر ممکن 

به نظر نمی رسد.
دیگــر این که این اطاعات و این نــوع پرداخت، ما 
را با جزئیاتی آشــنا می کند که در این دوره  ی پرسرعت 
و شــتاب، کمتــر به آن هــا و چگونگی انجام شــان فکر 
می کنیم. ما غذا می پزیم اما هدف اصلی خوردن است، 
و تمام لحظاتی را که برای تهیه ی غذا صرف شده است 
با سرعت تمام رد می کنیم تا به آن هدف نهایی برسیم، 
و چــه لحظاتی را کــه در این حذف کردن ها از دســت 
نمی دهیم. این جزئیات با آن کندی و وسواسی که بوبو 
دارد، مــا را با وقتی که صرف تک تک امور می شــود )و 
این وقت همان زندگی است( روبه رو می کند. همان که 
بخش مهمــش در این زندگی پراســترس و ســریع گم 
شده است و باعث بروز بسیاری از کمبودها و مشکات 

شخصیتی ، اجتماعی و غیره شده است.
رفتــار، حــرکات و گفت وگوهــای بوبــو که بیشــتر 
تک گویی هایــی بــا خــودش و حیوانــات، و کمــی هم 
گفت وگو با دیگران است، بخش های مهمی از شخصیت 
او را به تدریج رو می کند. این رو کردن اطاعات به صورت 
غیر مستقیم داستان را لذت بخش تر می کند و اطاعات 
را واقعی تر نشــان می دهد. راو ی همان طور که در همان 
بریــده ی انتخابی ابتدای این نوشــته می بینیم، نیازی 
نــدارد بوبو را با توصیفات خودش برای ما تشــریح کند. 
کنجکاو بودن بوبو، میل بــه طعنه و کنایه گویی، ویژگی 
تســلیم به سرنوشت و شرایط ، ســازگاری، میزان سواد ، 
اعتقادات مذهبی و توجهش به بیــرون و درون خانه را، 
از همیــن رفتارهــا، تک گویی هــا و گفت وگوهای کوتاه 
می فهمیم. مثًا در صحبت با زن همســایه، او »َکرزی « 
را »َکلزی« خطاب می کند و حتی بعد از درســت گفتن 
زن همســایه، باز هم آن را به صورت غلط تکرار می کند. 
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تکه هایی مانند قلیان کشیدن بوبو و به یاد آوردن شروع 
قلیان کشیدنش در جوانی ، نگاه کردن به پستان های زن 
همسایه و این که چرا شیر ندارد، پیدا کردن ِگل خشک 
در زیرزمیــن و این که چرا این ِگل باید آن جا باشــد و آیا 
دخترش آن را آن جا مانده اســت، رفت وآمد مکررش به 
برنده و دید زدن کوچه ، تشرهایی که به دخترش در مورد 
پوشــش می زند، وضو گرفتن و نمــاز خواندنش، ما را با 
شخصیتی قابل باور و در عین حال منحصر به فرد روبه رو 
می کند. منحصر به فرد نه به این معنی که بوبو شخصیت 
خارق العاده ای اســت؛ بلکه به ایــن معنی که بوبو فقط 
بوبو است. زنی است با موقعیت و شخصیتی که باید در 
داستان می بود و این باعث می شود که ما نصف کتاب را 
دنبال بوبو راه برویم، از ایــن اتاق به آن اتاق، از برنده به 
حیاط ، از حیاط به طویله، از آن جا به توالت ، از آن جا به 
اتاق آغا صاحب و...، برویم و ببینیم چه می کند، چطور 
فکر می کند، پشت انجام کارهایش چه اندیشه، حس و 

پس زمینه ای وجود دارد.
در بریده ای که اول این نوشــته آورده شد، بوبو را در 
بخشی از کار روزانه اش تعقیب می کنیم. با او برای پیدا 
کردن یک بوجی کهنه به زیرزمین می رویم. اما این فقط 
یافتن بوجی نیســت که نویســنده ما را برای آن، دنبال 
بوبو بکشــاند. ما در همین بریده ی کوتاه به بوبو بسیار 
نزدیک تــر می شــویم. به وســواس او در خاموش کردن 

المــپ و این که بار قبــل فراموش کرده اســت اما مهم 
اســت که این بار از یاد نبرد، به دلیل او برای کهنه بودن 
بوجی، به حالت ترس و تســلیم او به مردساالری حتی 
در انتخاب یک بوجی، به پرســتاری اش از مردی که در 
یک جمله پیش، از او می ترسد اما در عین حال این گونه 
مراقبش اســت، و این که چقدر کار پشــت سر هم روی 
دست و ذهنش مانده است که باید یکی یکی به همه ی 

آن ها رسیدگی کند، پی می بریم.
شــخصیت دیگر داستان »َایا« یا »یحیا« است. پسر 
جوان خانــواده که در ایران کارگِر کارگاه کفش اســت. 
نصف دیگر داســتان را با یحیا روانیــم. از اتاق مجردی 
بــه خیابان، تاکســی، نانوایــی، بقالــی، کارگاه، مترو، 
رستوارن و شــاه عبدالعظیم همراه می شــویم. در این 
مســیر او را نماینده ای از نســل کارگر مهاجــر در ایران 
می یابیــم، اما نوع حــرکات و رفتارش باعث می شــود 
که »ایــا« هم مانند بوبو از خطر تیپ شــدن بگذرد و به 
شخصیت تبدیل شود. شــخصیتی که اگر چه کارگری 
مثل هــزاران کارگر دیگر کفاشــی در ایران اســت؛ اما 
جزئیــات ریــز رفتــاری اش، او را از کل جدا می ســازد. 
»ایا« شــخصیتی درون گرا است. بیشتر منزوی است تا 
همراه با گروه. کم حرف است و قانع. اهل خطر کردن و 
تجربه کردن نیست یا شرایطش )چنان که خودش هم 
در جایی به آن اشــاره می کند(، این اجازه را به او نداده 
است. پرداخت به این شخصیت به خوبی صورت گرفت 
اســت تا جایی که راوی نیــازی ندارد بگویــد یحیا چه 
قیافــه ای دارد و برخوردش با دیگران و با محیط چگونه 
است. از طریق گفت وگوهای بسیار کوتاه با صاحب کار 
و دیگــران، خواننــده با  شــخصیت او آشــنا میشــود. 
کم حرفی، کم رویــی، اعتماد به نفــس پایین، تا حدی 
افسردگی و ســرخوردگی، چیزهایی نیست که راوی از 
ابتــدا یا جای جای کتاب نیازی به اشــاره یا توضیحش 
داشــته باشــد؛ چراکه خواننده با دنبال کردن یحیا در 
یک روز، اطاعات مهمی در این باره به دست می آورد. 
مســئله ی دیگر در مورد زبان این داستان، استفاده 
روایت از زمان اســت. داســتان به صورت مــوازی با دو 
شــخصیت پیش می رود و یک فصل درمیــان از »بوبو« 
بــه »ایا« پــرش می زند. بخش هــای مربوط بــه »بوبو« 
همه با زمان گذشــته بیان می شوند، اما زمان روایت در 
بخش های مربــوط به »ایا« حال اســت. این به نوعی، 

نویسنده در این سفر یک روزه 
ُخرده ُخرده اطالعات الزم را در 
جاهایى كه الزم است به ما ارائه 
مى دهد. این هنر چگونگى ارائه ى 
اطالعات است كه در چنین داستانى 
مى تواند مخاطب را تا به آخر با این 
شخصیت ها همراه نگاه دارد. این 
كشش به نظر من تا حد بسیار زیادى 
به قوت زبان و شخصیت پردازى در 
این رمان مربوط مى شود.
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رابطه ی میان دو نسل را مشخص می کند. رابطه ی میان 
گذشــته و حال، و البته غیاب آینــده ای که نه برای بوبو 
)به دلیل سنش( قابل تصور است و نه برای ایا )به دلیل 
موقعیتش(. این نوع اســتفاده از زمان در این داستان 
برای من جالب بود و به گونه ای اســتعاری هم بود. بوبو 
از نسلی اســت که در طول سالیان دراز جانش را کنده 
اســت. ایا از نسلی اســت که جان می کند. بین این دو 
نسل اگرچه فاصله ی زیادی است، اما تغییر چندانی از 
این جان کندن ها حاصل نیامده اســت. اگرچه بوبو به 
همان تغییرات بسیار جزئی بعد از طالبان هم دل خوش 
اســت، اما ایــن تغییــرات در برابر جان کندنــی که ما 
همچنان از بوبو و ایا می بینیم، بسیار ناچیز است. غیاب 
فعل آینده هم، همان طور که گفته شد، غیاب آینده ای 

است که کمتر کسی امیدی به دیدنش دارد.
ایــن دو، شــخصیت اصلی برای پیش برد داســتان 
هستند، اما شخصیت های فرعی هم در داستان وجود 
دارند که نویســنده از آن ها به خوبی در جهت پیش برد 
داســتان و همچنین پــردازش شــخصیت های اصلی 
بهره برده اســت. اما نکتــه ای که در پایان این نوشــته 
می خواهم به آن اشــاره کنم مربوط است به استفاده ی 
بهتر از یکی از این شخصیت های فرعی یعنی شاجان، 

دختر خانواده.
شاجان با ســواد ابتدایی ای که در ایران کسب کرده 
در قریه معلم شــده است. او سرکشی ها و شور و هیجان 
جوانی را دارد و این بخش از شخصیتش با بحث هایی که 
با مادر دارد و همچنین بخش هایی از رفتارش که از طریق 
تک گویی های بوبو با آن آشــنا می شویم، خوب در  آمده 
است. اما به نظر من شخصیت شاجان جای کار بیشتری 
داشت. از آن  جایی که داستان با زبانی که انتخاب کرده 
) مخصوصَا رفتارش با زمان(، به نوعی استعاره ای است از 
گذشته و حال افغانستان و انسان افغانستانی امروز، بهتر 
بود که به شاجان دید وسیع تری در داستان داده می شد. 
اگرچه این شــخصیت شــاجان در داســتان پذیرفتنی 
اســت و رفتارش با سن، سواد و موقعیتش تناسب دارد، 
امــا به عنوان نماینده ای از جانب دختــران و زنان جوان 
افغانســتان ، بهتر بود در او بذر های اندیشه ای، وسیع تر 

کاشته می شد، حتی اگر به صورت خام و ناکامل. 
الزم نبود شــاجان یک زن آرمان گرای انقابی باشد 
که حضورش در داستان غیر قابل باور شود، اما می شد 

به سبب نقش معلمی که به او داده شده، چیزهایی را به 
شخصیت او اضافه کرد و یا فکر کردن به بعضی از چیزها؛ 
مثًا مسئولیت پذیری و تصور بهتری از آزادی. شاجان 
به ســبب مریضی پدر، خود را از دســت تعصب های او 
آزاد می پنــدارد و این آزادی را با انتخاب نوع پوشــش، 
زمان برگشتن به خانه و رفتن به شهر و تصمیِم رفتن به 
کورس انگلیسی نشــان می دهد. شاید بهتر بود از این 
آزادی و این فرصت اســتفاده ی بهتری بشــود و دنیای 
شاجان را به سمت دنیایی وسیع تر سوق بدهد. دنیایی 
کــه تغییراتش روی تغییر دنیای افراد خانواده و با جلب 
اعتماد آنان بنا شود و نه با ضدیت و مبارزه با آن ها. البته 
شاید نویسنده بر این مسئله تعمد داشته که شاجان را 
نماینده ی قشر دختران و زنان جوانی از این دست )که 
کم هم نیســتند( نشــان بدهد. اما اگر نقش استعاری 
زبان را در این داستان و تعمد نویسنده را در این انتخاب 
بپذیریم، توقع مان از نویسنده باالتر می رود، برای بلند 
کردن صدای زنانی که بخشی از این تاریخ اند و برای به 
دســت آوردن آزادی های اندک کوشیده اند و از آن برای 
وسعت بخشیدن به دنیای فکری و روانی خود و جامعه 

بهره جسته اند.
در نهایــت اینکه، از خواندن این رمان بســیار لذت 
بردم و برای نویســنده ی این رمــان خوب  موفقیت های 

 .بیشتر آرزو می کنم

داستان به صورت موازى با 
دو شخصیت پیش مى رود و 

یک فصل درمیان از »بوبو« به 
»ایا« پرش مى زند. بخش هاى 

مربوط به »بوبو« همه با زمان 
گذشته بیان مى شوند، اما زمان 

روایت در بخش هاى مربوط 
به »ایا« حال است. این به 

نوعى، رابطه ى میان دو نسل را 
مشخص مى كند.
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از میان نویســندگان ادبیات داستانی مهاجرت، کمتر 
نویسنده ای به مســائل و مشکات کودکان و نوجوانان 
در مهاجــرت بــه عنــوان شــخصیت مرکزی داســتان 
پرداخته اند. بررسی و تحلیل تنها آمده از این منظر حائز 

اهمیت و در خور بررسی و توجه است.
نویسنده قبل از شروع داستان یک بیت از مولوی، 
یک بیــت از بیدل و متنی کوتــاه از تاریخ بیهقی آورده 
اســت. هر سه متن بر مسافر بودن انســان در این دنیا 
داللت دارند و به ناچار »مســافران جهــان« باید از این 
»عبرت ســرا« بروند که تأکیدی اســت بــر درونمایه ی 

داستان، که سرانجاِم هر انسانی مرگ است. 
سراســر کتاب پر است از ُدژواژها )taboo(، هر چند 
که ممکن اســت این طور به نظر برســد کــه حضور این 
کلمــات در رمان، روایت را به رئالیســت بــودن نزدیک 
می کند؛ اما وجود بیش از حــد این کلمات، زبان متن 
را به نثر عامیانه نزدیک می کند. اگر این ویژگی در تمام 
آثار یک نویسنده بسامد باال داشته باشد، نثر نویسنده 

در زمره ی نثر عامیانه قرار می گیرد.
تنهاآمده روایت نوجوانانی اســت کــه به هر دلیلی 
مجبور به ترک ســرزمین مادری شــده اند و در مسیر پر 
از دشــواری مهاجرت قرار گرفته انــد. نوجوانانی که نه 
دوره ی کودکــی را گذرانده اند و نــه دوره ی نوجوانی را 
بلکه از همان لحظه که چشــم بــاز کرده اند، خود را در 

دنیای بزرگساالن رها دیده اند. 

روایــت اصلی رمان از خرافه ای شــروع می شــود و 
کنش شخصیت های داســتان در ادامه ی تحقِق حرِف 
جوگی پیش می رود. بنابراین کنشــی سازنده در مسیر 
رمان دیده نمی شــود؛ کنشــی که جایــش در ادبیات 
داستانی افغانستان خالی است. پیش بینی های جوگی 
به گونه ای بازنمایِی باور جامعه ی روستایی به قضا و قدر 
اســت که همه چیز از پیش نوشــته شده و ساختارها از 
پیش تعیین شــده اســت، در نتیجه کنش گر اصلی در 

رمان دیده نمی شود. 
روایت مکان داستان در روستایی است که در تقابل 
با شــهر قرار دارد. در متن شــهر با دانایی، علم و سواد 
بازنمایی می شود و روستا با جهل، خرافه و بی سوادی. 
فســاد در تمامی سطوح جامعه ی روستایی رخنه کرده 
است و در سیر داستان، شــخصیتی که از بین برنده ی 
فســاد اجتماعی باشــد یا به این فســاد تن در ندهد و 
مقابلــه کند، دیده نمی شــود. به گفته ی معلم روســتا 

همگی در تاشی مذبوحانه برای بقا زندگی می کنند.
اســت.  داللت منــد  رمــان  در  ماقومنــدان  نــام 
شــخصیتی که با ایدئولوژی مذهبی و سلطه ی نظامی 
بر اهالی روستا حکم رانی می کند. هنگامی که خبردار 
می شود فرهاد از روســتا رفته است، می ترسد از این که 
مبادا فرهاد باسواد شود، مبادا فرهاد به شهر رفته باشد. 
آگاهی تنها چیزی اســت که پایه های سســت عقاید، 
حکومــت و موقعیــت او را می تواند از بیــخ و بن ویران 

تالش برای بقا
نگاهی کوتاه به رمان »تنها آمده« اثر عزیزالله نهفته

تنها آمده
عزیزاهلل نهفته
نقاشى روى جلد: محسن حسینى
گرافیک و صفحه آرایى: حسین سینا
چاپ اول: بهار ۱۳۹۹، كابل
انتشارات تاک و مؤسسه انتشارات مقصودى
۵۰۰ نسخه
۱۷۰ افغانى

فروه موسوی



نخستین کتاب روایت شناسی در افغانستان

روایت در حکایت 
نصیراحمد آرین
طرح جلد: الهه رضوانى
صفحه آرایى: یونس قدمى
انتشارات مقصودى
چاپ اول، زمستان ۱۳۹۹
۲۵۰ افغانى

»روایــت در حکایت: روایت شناســی و نمود آن در ادبیات داســتانی 
معاصر افغانستان«، مشق های نخستین روایت شناسی در افغانستان 
است که به گونه ای مدون به چاپ رسیده است. نویسنده در قسمت 
نخست این اثر )مبحث نظری(، به مبانی و مقدمات علم روایت شناسی 
که شامل روایت، روایت شناسی، روایت گری و انواع آن، زاویه ی دید، 
کانونی سازی و چشــم انداز تاریخی به علم روایت، بازشناسی روایت 
داستانی از ســایر روایت ها، پیشــنه ی تاریخی علم روایت شناسی و 
توضیح مهم ترین مسئله ها و اصطاحات علم روایت شناسی می شود، 
پرداخته است و به گونه  ی تحلیلی برای اغلب عناصر روایت شناسی 

شاهدهایی متنی از ادبیات داستانی افغانستان آورده است. 
قســمت دوم که مبحث کاربردی کتاب اســت و بدنه ی اصلی این 
پژوهــش را تشــکیل می دهــد به معرفــی، توضیح و تبییــن مهم ترین 
مدل ها و الگوهای روایت شناســی پرداخته اســت. علم روایت شناسی 
هرچند علم نوپایی اســت، اما در سال های اخیر استفاده از این علم به 
عنوان ابزار تحلیل متون و ســایر رسانه های روایی چون، عکس، فیلم، 
تلویزیون و روایت های شفاهی رشد چشم گیری داشته است. بنابراین به 
روایت شناسی نیز مانند علوم دیگر از دیدگاه ها و چشم اندازهای متفاوتی 
نگریسته شده و مدل ها و الگوهای متفاوتی در این حوزه پیشنهاد و ارائه 

شده است.
در ایــران نیز از چند دهه بدین ســو روایت شناســی بــه عنوان یک 
مدل نظری، جهت تحلیل متون و رســانه های روایی به کار می رود و آثار 
زیادی در این حوزه ترجمه و نوشته شده است، اما در افغانستان همانند 
حوزه های دیگر توجه چندانی به آن نشده است. »روایت در حکایت« آغاز 

مباحث روایت شناسی در کشور است. 
مطالعــه ی این کتــاب به دانشــجویان زبان و ادبیات فارســی، 
زبان شناســی، هنــر و عاقمنــدان بــه حــوزه ی روایت شناســی، 

نشانه شناسی و نقد و نظریه ی ادبی پیشنهاد می شود.

][معرفیکوتاه
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کند. عقیــم بودن ماقومنــدان در رمان 
نیز بیان گر این است که در تولید و زایایی 
هیچ گونه توانایی ای ندارد و در سنتی که 
خرد در آن غایب است باقی مانده است. 
حضور ماقومندان در بیشتر روایت های 
شخصیت داستان، داللت بر سلطه  ی وی 

در جامعه دارد.
تک تک شــخصیت های داســتانی با 
روایت خود، داســتان را پیش می برند و به 
واســطه ی همین روایت هاســت که چند و 
چون زندگی فرهاد برای خواننده روشــن 
می شود. تکثر شخصیت ها در رمان بیان گر 
این اســت کــه فرهاد، شــخصیت مرکزی 
داستان، با این که افراد زیادی در اطرافش 
حضــور دارند، تنهــا اســت و در جامعه ی 
خــودش و همچنیــن در جامعــه میزبان 
درک نمی شود و این تنهایی عمیق و درک 
نشدن، او را به سوی خودکشی می کشاند.

در واقع درون مایه ی  این رمان، حضور 
نظام های فاســد و آدم هایی اســت که به 
این نظام ها اجازه ی ستم گری می دهند. 
تنهاآمده به گونه ای بازنمایی این مســئله 
اســت که وقتی فردی بی گناه، در جامعه 
بی پناه و تنها باشــد، شرایط اجتماعی به 
جای کمک به او باعث انحطاطش می شود 

و مهاجرت نیز راه گشا نخواهد بود.
از  کــدام  هــر  ســرانجاِمِ  پایــان،  در 
شــخصیت های داســتانی مرگ اســت. 
این جا است که برای خواننده داللت مندِی 
سه متن نخستین روشــن می شود. پایان 
داستان حاکی از آن است که ظلم، جهل، 
خرافه و خیانت هیــچ گاه از بین نمی روند 
و فقــط از قدرتی به قــدرت دیگر بازتولید 

می شوند. 
تنهاآمده از منظر مطالعات فرهنگی، 
نظریه ی روانــکاوی، مطالعات مهاجرت، 
مطالعــات  فمینیســتی،  مطالعــات 
قابــل  جامعه شــناختی و کهن الگوهــا  

.تحلیل و بررسی است



 1399 دلو/ بهمن  شماره ی هشتم  سال اول  کتابنامه 12

»بی معنایی، رهاشــده گی و متن« با نام فرعِی »خوانش هایی 
برای گفتمان  نقد و نقدادبی در افغانســتان« کتابی اســت که 
نویســنده در آن کوشیده تا خوانش هایی از آثار تولید شده در 
دهه ی پســین را ارائه کند. او همچنیــن تحقیقاتی با عناوین 
مختلف انجام  داده اســت. اسم این کتاب به زیبایی و با تطابق 
درســت انتخاب شــده اســت. متن هــا در کتاب، بــه معنای 
واقعی  در خاء بی معنایی رها شــده اند. به  عبارتی نویســنده 
آگاهانه متن هــا را پراکنده کرده و با معلق قــراردادن، آن ها را 
در بی معنایی نگه  داشــته اســت. بر همین اســاس متن های 
گردآوری شده در این مجموعه، صورت بندی مشخصی ندارند. 
نه همه مطالب به صورت خوانش-نقد نگاشــته  شده اند، نه به 
صورت مقاالت تحقیقی و نظری. این چند دستگی، کتاب را در 

شکلی از پراکند گی و بی معنایی قرار داده است. 
کتاب در چهار بخش تدوین شده است که در زیر درنگی 
مختصر بر هر بخش آن خواهم داشــت. بخش اول شــرحی 
بــر مکاتــب و نظریه هــای ادبی ای اســت که نویســندگان و 
پژوهش گران افغانســتانی آن ها را نقد یا ترجمه کرده اند و یا 
مــورد پژوهش قــرار داده اند. نویســنده کتاب های متعددی 
چــون »تیوری های ادبی و نقد ادبــی« از محمدرحیم الهام، 
»دانایی هــای ممکن متن« از یعقوب یســنا، »تاریخ تحلیلی 
داستان نویســی افغانســتان« از محمدحســین محمــدی، 
»بوطیقــای نو« از ســیدرضا محمــدی، »مالیخولیا و تردید« 
از عمــران راتب، »مواجهــه با متن« از دکتــر یامان حکمت، 
»داســتان ها و دیدگاه ها« از حسین فخری، و... را نام می  برد 
و توضیحــات مختصری درباره ی آن هــا ارائه می دهد. نورنیا 
آشنایی ادبیات افغانســتان با ادبیات جهان را، با آغاز به  کار 
مجله ی دولتی »سراج االخبار« که بیش از یک  سده از فعالیت 
آن می گــذرد، مقــارن می داند. گویــی در »ســراج االخبار« 

ســتونی به ترجمــه اختصاص داشــته اســت، کــه یکی از 
ترجمه های آن رمان سوررئالیســتِی »سیاحت بر روی زمین 
در هشــتاد روز« از ژول ورن است. در قسمت دوِم بخش یکم، 
نویسنده به خوانشی از کتاب های »زند گی در قمار می گذرد« 
از عفیــف باختری، »فراموِش کابــل« از ابراهیم امینی، »در 
برگشــت به مرگ« از یعقوب یســنا، »من فقط ســیاه نبودم« 
از حکیــم علی پور، و... می پردازد، و بــا دیدی دقیق و بیانی 
شیوا به کارشناســی این آثار پرداخته است. از دید نگارنده، 
این خوانش هــا از زیباترین خوانش هایی اســت که تا کنون 

درباره ی این آثار نگاشته شده است.
بخش دوم این اثر، مشتمل بر سه عنوان مقاله ی تحقیقی 
بــا روی کرد التقاطی-تبیینی اســت. مقالــه ی اول، با عنوان 
»ادبیاِت مقاومــت: ادبیاِت خــوارج« به ادبیــات مقاومت در 
افغانستان پرداخته و خلیل الله خلیلی را »نمونه ی افاتونی/ 
مثل اعای شعر مقاومت« )ص ۱۰۳( خوانده است. نمونه ی 
شــعرهای خلیلی را با روی کرد مقایســوی با ادبیــات خوارج 
بررســی کــرده و در جایی بیــان می کند: »ادبیــات مقاومت 
افغانستان، ادبیات مرگ است، ادبیات مرد گان، ادبیاتی که در 
رمانتیزه  کردن مرگ، کارکردی بی نظیر دارد. نسبتی با زند گی و 
زند گان ندارد. در این ادبیات از شوخی و شادی خبری نیست 
و قاطعیت و جدیت آن، تهوع آور است.« )ص ۱۱۲( طوری که 
عبیده بن حال از شــاعران خوارج ســروده بــود: » . .. هیچ 
نعمتی برتر از مرگ به انسان داده نشده؛ زیرا او را از مصایب دنیا 

آسوده می کند و نیز در قبر هم خوار نمی شود.« )ص ۱۰۴( 
در مقالــه ای بــا عنــوان »چیســتی و چرایی شــعرهای 
ترجمــه کــرده ی اســتاد واصف باختــری« به چنــد و چون 
ترجمــه شــعرهایی می پردازد کــه واصف باختــری برگردان 
کرده اســت. وی می گوید: »در کار ترجمه ی واصف باختری 

پراکند گی معنا در یک روایت
نگاهی به »بی معنایی، رهاشده گی و متن« اثر نورمحمد نورنیا

بی معنایی، رهاشده گی و متن
نورمحمد نورنیا
طراح جلد: ندیم صورت گر
ناشر: كانون ادبى دیگر
تابستان ۱۳۹۹، مزارشریف

حبیب همدرد
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دو ویژ گی دیده می شــود: یک، شــعرهایی  از شاعرانی  که به 
زبان انگلیســی وجود داشــته اســت. دو، شــعرهایی که بار 
معنایی مشخصی را حمل می کرده است«. وی در ادامه بیان 
می کند که واصف باختری شــعرهایی را برگردان کرده که از 
لحاظ بار معنایی دارای »روحیــه ی پرخاش گری، اعتراض، 

استبدادستیزی، کارگرستایی و توده گرایی اند.« )ص ۱۱۵(
در مقاله  ای دیگر با عنوان »اقبال: نیچه ی اسام« نیچه ی 
بازتاب  یافته در اشــعار اقبال را بررســی می کند، به تفاوت ها و 
دیدگاه های مشــترک بین این دو متفکر می پردازد، و می گوید 
که نیچه و اقبال درباره ی »هستنده« دید متفاوت، اما درباره ی 
مذاهــب و جریان هــای دینی هم عصرشــان نگاهی همگون 
دارند. همان طــور که نیچه می گفت: »آلمان را مســیحیت و 
شــراب از پیش رفت باز داشــته است.« نویســنده ی کتاب، با 
اســتناد به رباعی ای از اقبال می نویســد: »خدا از تفسیرها و 
تأویل هایی که مّا بر کتاب او نگاشــته حیرت زده می شود و بر 
آن ها شــک می کند.« )ص ۱۴۱( و در بخش دیگر، نویســنده 
به نگاه معطوف به قدرت اقبال می پردازد. تو گویی این مدعا، 
مخالفت صریح اقبال با تصوف بوده است: »اقبال می خواست 
که شــخص مســلمان را ابرانسان نیچه بســازد. ابرانسانی  که 

نخستین ویژ گی اش قدرت است.« )ص ۱۵۱(
در بخش ســوم، در مقاله ی »ســوررئالیزم، عرفان و شعر 
بیدل« نویسنده می کوشد تا رابطه ی بینامتنِی سوررئالیستِی 
غرب، عرفاِن شــرق و اشــعار بیدل دهلوی را بررسی کرده و 
آشکار سازد. »بین سوررئالیزِم غرب و عرفاِن شرق، تشابهاتی 
اســت. نخســت این که هر دو به دنبال نوعی ذهنیت مطلق 
می گردند. هر دو می خواهنــد در نوعی کمال غیر فیزیکی، 
گونــه ای کمال غیــر عینــی و اوج غیر قابل لمــس معنوی 
و روحی، غرق شــوند.« )ص ۱۵۸( نویســنده با اســتناد به 
گفتارها و نوشــته هایی از زرین کوب، براهنی، حسینی و...، 
بیدل را نیز جزو سوررئالیســت ها معرفــی می کند. »نگارش 
خیــاالت بنگیانه در نزد شــاعران هندی امــری معمول بوده 
اســت. آن ها اغلب برای گفتن شــعر، به عوالم بنگ و افیون 
پنــاه می بردنــد. بنگ، در تعطیــل حــواس و ادراک عقلی و 

فعال کردن ناخودآگاه، نقش مؤثری دارد.« )ص ۱۶۶(
در مقاله ا ی با عنوان »جای گشــت ضحــاک در جغرافیا، 
فرهنگ  توده و ادبیات رسمی افغانستان« نویسنده به مناطقی 
می پــردازد کــه در اســطوره ها، در روایت های ضحــاک، و در 
جغرافیای افغانســتان نام  برده شده اند. به طور مثال از »شهر 
ضحاک«، »قلعه ی  ضحــاک«، »دره ی آهنگران«، »البرزکوه« 
و »قلعه ی فریدون« نام می برد. نویســنده بازتاب نماد ضحاک 
را، در ادبیــات فارســِی افغانســتان )در شــعرهای اعتراضی، 

پرخاش گر، مقاومت و ضدجنگ( برجسته می داند. 
در بخش چهارم، در متنی با عنوان »انسان افسون شده ی 

افغانســتانی و متــن« کــه گویی متن ســخنرانی باشــد، در 
بــاب »چگونه خوانــدن«، »چــه  خواندن« و »چــه  نخواندن« 
بحث می کنــد، و می گوید »تمام کتاب های کتاب فروشــی ها 
)کتاب فروشی های  افغانستان(، به یک  بار خواندن چی که به 
یک  بار دیدن هم نمی ارزد« )ص ۱۹۸( و این که کتاب فروش ها 
نگاه تجاری به کتاب دارند، نه نگاه فرهنگی. هرچند این گفته 
تا جایی واقعیتی است تلخ، اما در حقیقت گزاف است. اگر با 
این دید به کتاب های افغانستان نگریسته شود، کتاب حاضر 
نیز بایســت به یک  بار دیدنش نمی ارزید. اما نگارنده به  عنوان 

خواننده ی این کتاب، از دیدن و خواندنش پشیمان نیستم. 
مطلــب »جای خالی موســیقی زمینی در افغانســتان« 
اشــارات پراکنده ا ی اســت در باب موســیقی افغانســتان با 
این تأکید  که موســیقی افغانســتان بیشــتر معنا گرا اســت 
تا موســیقی گرا. نوشــته ی »زاهد شــراب کوثر و حافظ پیاله 
خواســت« به تضاد دیــن و عرفان اشــاره دارد. این دو متن، 
مقاله نیســتند. نوشــته ای پراکنده و از دید من ســطحی اند 
درباره ِی دو مبحث کان موســیقی و نیز تضاد دین و عرفان، 

که در آن ها اغلب کلی گویی شده است.  
نویســنده در متِن نقــدواره ای  که درباره ی موســیقی در 
افغانستان مطرح می کند، جایی در باب آهنگ های حماسی با 
این لحن شدید می گوید: »بر عاوه چیزهایی  که در افغانستان 
قومی اســتند، اسطوره های ما هم قومی استند.« )ص ۲۰۶( 
که حرفــش به جا و معقول اســت؛ اما گویا خــود او نیز از این 
سایه ی ویران گر در امان نمانده و در مواردی درباره ی خود این 

کتاب نیز، چنین تلقی ای به خواننده دست می دهد. 
از باِب مشــت نمونه ی خروار به دو مورد اشــاره می شود: 
یکی در نوشــته ای ذیل عنوان »ادبیات پایداری یا مقاومت« 
از چند شــاعر مشخص نام  برده می شــود، و از تعداد دیگری 
از شــاعران مثل ابوطالب مظفری، کاظم کاظمی، قنبرعلی 
تابش و... اصًا نام  برده نمی شود، در حالی که تأثیر آن ها اگر 
بیشــتر نبوده باشــد، قطعا کمتر هم نیست. دوم ذیل عنوان 
»آفریده شــده ها« از انجمن ها و نهادهای ادبی ای در بلخ نام 
برده می شــود که بیشتر شــان اصًا وجود فیزیکــی ندارند و 
صرف در صفحه های اجتماعــی حضور دارند. این در حالی 
اســت که انجمن هایی فعال و صاحب جایگاه و پایگاه، مثل 
انجمن ادبــی پایتخت، که چهارســال ســابقه ی فعالیت در 
بخش نقد شعر، نقد داســتان و آموزش فنون شعر و داستان 

دارد، به صورتی ناباورانه نام  برده نشده اند. 
به  هر روی، من برخاف دیدگاه نورمحمد نورنیا، معتقدم که 
این کتاب ارزش خودش را دارد و به طور حتم خواننده از دیدن و 
خواندنش پشیمان نخواهد شد. امیدوارم کتاب هایی این چنین، 
درباب متن و نقد متن بیشــتر تولید شود و ما شاهد یک ادبیات 

 .واکاوی شده ی شسته  و رفته، در افغانستان باشیم
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»اســما در مورد دختِر بچه پوشــش که ســریع تر از حد 
معمول رشــد کرده، نگران اســت: »در ابتــدا فقط دو 
دختر داشــتم و زمانی که زهرا خواســت لباس پسرانه 
بپوشد، خوشحال شدم. خوشم آمد چون ما فرزند پسر 
نداشــتیم.« اســما با اکراه ادامه می دهد: »حاال واقعًا 
نمی دانیم.« اما ســمیر، پدر زهرا موافق است که زمان 
تغییر برای زهرا، فرا رســیده اســت: »هــزار بار برایش 
گفتــه ام که باید ُکت بلندی بپوشــد و بگذارد موهایش 
بلند شود. او اما می گوید که این انتخاب خودش است. 
قــدش اکنون حتی از خواهر بزرگ ترش، بلندتر شــده 
است، اما هنوز مخالفت می کند.« پدرش با غرور پدرانه 
ادامه می دهد: »شــاید او بخشــی از مرا با خود دارد.« 

)ص۱۰۶( 
جنــی نوردبــرگ، خبرنــگار معروفی اســت که در 
اوپســاالی ســویدن متولــد شــده و در شــهر نیویورک 
زندگی می کند. در روزنامه ی ملی سویدن ستون نویس 
اســت و گزارش های تحقیقی نیز می نویسد. نوردبرگ، 
جایزه های ارزش مندی را در عرصه ی گزارشگری از آن 
خود کرده است که از جمله ی آن ها می توان به جایزه ی 
پولیتزر )۲۰۰۵( اشــاره کرد. شــهرت او بیشتر به دلیل 
نوشــتن کتابی با عنــوان »دختران زیــر زمینی کابل« 

است.
»دختران زیر زمینی کابل« به  زبان انگلیســی نوشته 
شده و نویسنده در این کتاب به فرهنگ »بچه پوشی« در 

افغانستان پرداخته است. »بچه پوش« به کودِک دختری 
گفته می شود که ظاهرًا شبیه بچه ها / پسران رشد یافته، 
لباس پســرانه به تن کرده و همین  گونــه به دنیای بیرون 
معرفی شــده اســت. ممکن اســت کودک دختر با میل 
خودش لباس پســرانه بپوشــد یا پدر و مادرش به دلیل 
فضای سنتی و مردســاالر جامعه یا  نداشتن فرزند پسر، 
کودک دخترشــان را با لباس پسرانه در جامعه به عنوان 
پسر معرفی کنند. اما زمانی که دختران بچه پوش به بلوغ 
می رســند، ممکن اســت در هویت یابی و جامعه پذیری 
دچار مشکل  شوند. هرچند برخی از این زنان از بچه پوش 
بودن شــان در دوران کودکی پشــیمان نیستند و بیشتر 
بــر جنبه های اجتماعی »بچه پوشــی« مثــل »قدرت«، 
»صاحیــت« و »آزادِی« بیشــتر پســران در جامعــه ی 

افغانستان تأکید دارند. 
کتاب در چهار بخش و بیست  و دو فصل، قصه های 
زنانی را روایت می کند که بچه پوش بوده اند/ استند، و از 
سوی دیگر نقش پدران و مادران را در بچه پوش خواندن 
دختران نوزادشــان بررســی می کند. نویسنده با روایت 
تجربه های چندین زن که در کودکی بچه پوش بوده اند، 
تــاش دارد تا ســلطه ی مردها را بر زندگــی خانوادگی 
و اجتماعی زن ها برجســته کنــد و تأکید کند که نقش 
مردان به  ویژه پدر و شوهر، در سرنوشت دختران و زنان 
خانواده در افغانســتان، تا اندازه ی زیادی تعیین کننده 

است. 

بچه پوشی، نمودی از مردساالری
مروری بر کتاب » دختران زیرزمینی کابل« از جنی نوردبرگ

دختران زیرزمینی کابل؛
در جست وجوی یک مقاومت پنهان در افغانستان
نویسنده: جنى نوردبرگ
طراح جلد: الینا گیاوالدى
عکس روى جلد: آلیسون رایت/كوربى
چاپ نخست
گروه نشراتى كراون، نیویورک، ۲۰۱۴
۳۲۷ صفحه

جالل نظری
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داســتان های کتاب از افرادی ساکن در کشورهای 
افغانستان، ســویدن و آمریکا، در بین سال های ۲۰۰۹ 
تا ۲۰۱۴ روایت شــده  ، و بیشتر روی دادهای کتاب بین 
سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ اتفاق افتاده است. نویسنده 
در بخشــی از کتــاب اظهار کرده اســت کــه قصه های 
شــخصیت های درون کتــاب را، همان طــور که برایش 
تعریف شــده، روایت کرده اســت. اسامی شخصیت ها 
نیــز با اجازه ی خودشــان یا به شــکل حقیقــی روایت 
شــده یا برخی از نام ها به  دلیل حفــظ هویت حقیقی 

شخصیت ها، تغییر یافته است. 
کتاب با روایت سرگذشــت چند شخصیت اصلی به 
 نام های آزیتا )مهران(، زهرا، داکتر فریبا، شــبنم، نیما، 
نادر و شــکریه ادامه می یابد. این شخصیت ها با وجود 
تجربه ی مشترک »بچه پوشــی« در کودکی، مسیرهای 

متفاوتی را در زندگی دارند. 
»آزیتا« زنی است که در کودکی بچه پوش بوده، ازدواج 
کرده و اکنون دارای چهار فرزند دختر است. او تا پیش از 
دوره ی طالبان، زندگی ســاده ای داشــته و پدرش نیز از 
باسواد شــدن دخترش حمایت می کرده، ولی با شروع 
دوره ی سیاه طالبان، نگاه پدرش تغییر می کند و او را به 
ازدواج اجباری با یکی از وابستگانش وادار می سازد . آزیتا 
چهار فرزند دختر می آورد و این مسئله در فرهنگی که او 
زندگی می کند، باعث شرم و ننگ خانواده می شود و او را 
وادار می کنــد که دختر چهارمی اش را »مهران« بنامد، و 
به  عنوان پســر به جامعه معرفی کند. آزیتا پس از مدتی، 
از والیت بادغیس در انتخابات پارلمانی کاندیدا می شود 
و بــه  عنوان نماینده در شــورای ملی انتخاب می شــود. 
نماینده بودنش در پارلمان نیز از مشکات خانوداگی اش 
نمی کاهد و شــوهرش به خاطر نداشتن فرزند پسر با زن 

دیگری ازدواج می کند. 
بچه پوش دیگری که به سرنوشــت غم انگیزی دچار 
شده، دختری  است به  نام »نیما« که دیگران او را به  نام 
»عبدالمتین« می شناسند. پدرش مواد مصرف می کند 
و او از مجبــوری بــه  خاطر خانــواده اش، با پیشــنهاد 
خواروبار فروشــی که همراهش کار می کند، بچه پوش 

شده است. 
»شــبنم« دختر دیگری اســت که زمانی بچه پوش 
بــوده، امــا در هشــت ســالگی پــس از آن که پســران 
هــم دوره اش در مکتبــی کامــًا پســرانه، ویژگی های 

دخترانه اش را به رخش کشــیده اند، دوباره دختر شده  
و بارهــا به خاطر این که آیا واقعًا دختر اســت یا نه، مورد 

دست درازی و تعرض بدنی قرار گرفته است . 
در میان دختران بچه پوشی که در این کتاب از آن ها 
یاد شده، »زهرا« جســورتر و ماجراجوتر دیده  می شود. 
او که از کودکی لباس پســرانه داشته و در کودکستان و 
مکتِب پسرانه همیشه با پسران بوده، اکنون در ۲۰۱۴، 
پانزده ســال دارد و دوســت ندارد دوباره دختر شــود. 
موهایش را شــبیه پسران کوتاه می کند و تنها بچه پوش 
در مکتبش است. زهرا رفتار پسران را با دختران دوست 

ندارد و می خواهد تغییر جنسیت بدهد. 
دختر بچه پوش دیگر »نادر« است که مسیر متفاوتی 
را در پیــش می گیرد. پدرش از بــدو تولد او را بچه پوش 
کرده، چون دو برادر بزرگ تر نادر در اردوی ملی بوده اند 
و پدرشــان به  دلیل این که ممکن است پسرانش کشته 
شــوند، فرزنــد ســومش را که دختــر بــوده، بچه پوش 
می کند. نادر که اکنون د ۲۰۱۴، ســی وپنج سال دارد، 
فارغ التحصیل دانشــگاه است و در یک شرکت نرم افزار 
مصروف کار است. او مؤسس یک سازمان غیر انتفاعی 
اســت که بچه پوش های جوان را زیر پر و بال می گیرد و 
به آن ها یاد می دهد که چگونه می توان یک مرد جوان و 
قوی بــود، و بچه پوش ها در آینده به چه ابزارهایی برای 

تحقق این امر نیاز دارند.
نوردبرگ بــا روایت تجربه های زیســته ی این افراد، 
مسئله ی زن بودن و دختر متولد شدن را در افغانستان، 
به لحاظ حقوق بشری، با توجه به حضور مستمر آمریکا 
و جامعه ی جهانی بعد از سپتامبر ۲۰۰۱ در این کشور، 

به  چالش می کشد.
نویسنده با اشاره به برخی از واقعیت های اجتماعی، 
عنوان می کند که افغانستان راه درازی دارد تا به برابری 
جنســیتی برســد، زیرا در افغانســتان هنــوز بعضی از 
مادران به  دلیل نداشــتن فرزند پسر، مورد قضاوت قرار 
می گیرنــد و با انواع فشــارهای خانودگــی و اجتماعی 

دست وپنجه نرم می کنند. 
معــدود  از  کابــل«  زمینــی  زیــر  »دختــران 
کتاب هایی است که مسئله ی بچه پوشی را در افغانستان 
بررسی کرده است و خواندنش بدون تردید می تواند به 
درک بهتِر واقعیت های اجتماعی و فرهنگی افغانستان 

  .کمک کند
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ســجادی در این اثر به بررســی مســائل سیاسی و 
اجتماعی افغانســتان از بعد جامعه شناســی پرداخته 
اســت. کتاب در شــش بخش تدوین یافته و هر بخش 
شامل چند فصل است. کتاب جامعه شناسی سیاسی 
افغانســتان یکی از منابــع امتحان کانکــور در مقطع 
ماســتری رشــته ی روابــط بین الملــل، در دانشــگاه 

خاتم النبین  در سال ۱۳۹۷ بود. 
بخــش اول کتاب به بیان مفاهیــم و مباحث نظری 
پرداخته و مفاهیم به روشنی برای خواننده توضیح داده 
شــده است. این بخش سه فصل دارد: »جامعه شناسِی 
سیاســی، روش و مســائل«، »مفاهیم و شــاخص ها« و 
»چارچوب نظری مطالعه شکاف های قومی و مذهبی«. 
دیگر عنوان هــای این فصــل عبارت انــد از: »نظریات 
جامعه شناســان«، »الگوهای جامعه هــای چندقومی« 
و »قوم مــداری و قوم گرایی« که اطاعــات مفیدی را در 

اختیار خواننده قرار می دهند. 
در بخش دوم، نویسنده شکاف های قومی و سیاست 
در افغانستان را در سه فصل مطرح کرده است. در فصل 
اول به ساختار قومی و قبیله ای در افغانستان پرداخته و 
در فصل دوم قومیت و ساختار قدرت سیاسی را بررسی 
کرده اســت. در فصل ســوم با نگاه تاریخی، به رابطه ی 
ســاختار قدرت و قومیت پرداخته اســت. در این فصل 
چهره ی خشن حکام، به ویژه امیر عبدالرحمان خان را 
بازنمایی می کند و از ظلم و ستمی که بر هزاره ها رفته و 

تا کنون ادامه دارد، می گوید. نویسنده بر این باور است 
که قدرت در افغانستان همیشه تحت تأثیر قومیت قرار 
داشته و ظلم، استبداد، تبعید و همه ی فجایع خلق شده 
در افغانســتان، از زمان عبدالرحمان تــا دوره های بعد، 
بــر همین مبنا همچنان ادامه یافته اســت. در برخی از 
بخش های کتاب، وقایع تاریخی بر اساس توالی زمانی 
بیان نشده است و ممکن است خواننده دچار سردرگمی 
شود، که بهتر بود در کتابی چنین ارزشمند این نکته نیز 

رعایت می شد.
در بخش ســوم به شکاف های مذهبی و سیاست در 
جامعه ی افغانستان در سه فصل پرداخته می شود. فصل 
اول به ســاختار مذهبی جامعه ی افغانستان، فصل دوم 
به شکاف های مذهبی و سیاست مذهبی در افغانستان 
و فصل ســوم به سیاســت مذهبی و قدرت سیاسی در 
افغانســتان پرداختــه اســت. از آن جایی کــه جامعه ی 
افغانســتان یک جامعه ی دینی اســت و پیروان مذاهب 
متعدد در این کشور زندگی می کنند، این جامعه از این 
ناحیه ســخت آســیب پذیر است، دشــمنان افغانستان 
در طول یک قرن گذشــته، با ایجــاد تفرقه بین مذاهب 
بر گرده های مردم ســوار بوده انــد و حکومت های ظالم 
و مســتبد، با زیر پا گذاشــتن حقوق پیروان اقلیت های 
دینی و مذهبی و در تنگنا قرار دادن  آن ها، شــکاف های 
قومی و مذهبی ای را به میان آوردند که در نتیجه ی آن، 

افغانستان تا امروز از عدم اتحاد و همدلی رنج می برد. 

یک استبداد چهره ی تار
مروری بر کتاب »جامعه شناسی سیاسی افغانستان« از عبدالقیوم سجادی

جامعه شناسى سیاسى افغانستان
عبدالقیوم سجادى
ویراستاران: ضیاءاهلل علوى و محمدموسى صادقى
 طراح جلد: ضیاءاهلل علوى
ناشر: دانشگاه خاتم النبیین و نشر واژه
چاپ دوم، خزان ۱۳۹۵
۲۰۰۰  نسخه

کوثر مرسل
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بیشــتر  کتــاب  چهــارم  بخــش 
بــه شــکاف های قومــی- مذهبــی و 
جنگ هــای داخلــی دهــه ی هفتــاد 
اشاره دارد. نویسنده در فصل اول این 
بخــش، به بررســی قومیــت، مذهب و 
نیروهای سیاســی می پردازد. در فصل 
دوم بــر شــکاف های قومی-مذهبی و 
مشــارکت سیاســی توجه داشته است 
و  )اردو(  نظامیــان  در فصــل ســوم  و 
سیاســت در افغانستان را بررسی کرده 
اســت، و در فصــل چهــارم بــه دولت 
مجاهدین در کابل و جنگ های داخلی 
پرداخته اســت. در این بخش احساس 
می شــود کــه نویســنده تحــت تأثیــر 
عایق و عقایــدش، و یا مصلحت هایی 
که خودش در نظر داشــته، نتوانســته 
بــه صــورت کامل یــا بی طرفانــه تمام 
مســایل آن دوران و قصورات گروه های 

مجاهدین را بررسی کند. 
بخــش پنجــم کتاب بــا عنــوان »جامعه شناســی 
سیاسی توســعه و نوسازی« شامل ســه فصل است با 
این مباحث: »جامعه شناسِی سیاسی توسعه و نوسازی 
در افغانســتان«، »احزاب سیاسی و قدرت سیاسی در 
افغانستان« و  »عالمان دینی، روشنفکران و سیاست«.

و در پایان، نویسنده در بخش ششم، در شش فصل 
به بحث درباره ی جنبش طالبان و بحران ایجاد شــده 
از ســوی آن ها در افغانســتان پرداخته است. نویسنده 
در فصل اول به »زمینه های شــکل گیری طالبان«، در 
فصل دوم به »ســازمان و تشکیات طالبان«، در فصل 
سوم به »مواضع، افکار سیاســی و دینی طالبان«، در 
فصل چهارم به »عوامل پیشرفت و موفقیت طالبان« و 
در فصل پنجم به »جامعه شناسی سیاسی طالبانیسم« 
پرداخته، و در نهایت در فصل ششم موضوع »طالبان و 

همسایگان« را مورد بررسی قرار داده است.
این کتاب در واقع، به بررسی جامعه ی افغانستان در 
هشت دهه، از سال ۱۳۰۰ تا سال  ۱۳۸۰، و به بازنمایی 
قدرت سیاسی و ساختار اجتماعی در این مدت پرداخته 
اســت. طبق نظر نویســنده، در تمام این دوران قدرت، 
ســاختار قومی و قبیلوی داشــته و در اختیــار یک قوم 

خاص بوده است، و سایر اقوام نه تنها از 
سهیم شــدن در قدرت محروم بوده اند، 
بلکه به انواع مختلف زیر بار ظلم و ستم 

نیز قرار داشته اند.
سیاســی  جامعه  شناســی  کتــاب 
افغانســتان، همان طــور کــه از نام آن 
پیدا اســت به توضیح جامعــه و قدرت 
در افغانستان پرداخته است، اما کمتر 
به بیان وقایع تاریخی به شکل گسترده 
پرداخته و تنهــا زمانی بحث تاریخ را به 
میان آورده است که خواسته جامعه ی 

قبیلوی آن زمان را، به نمایش بگذارد.
تمرکز بیشــتر کتاب بر شکاف های 
قومی و مذهبی ای اســت که افغانستان 
سال هاســت با این معضل دست وپنجه 
نرم می کند و هیچ گاه به یک اجماع ملی 
دســت نیافته اســت و هر کسی همواره 
منافع شــخصی خود را بــر منافع ملی 
ترجیح داده است. در هنگام مطالعه ی 
این کتاب گاهی این ذهنیت به خواننده دست می دهد 
که گویا نویسنده از قوم خاصی جانب داری می کند، اما 
وقتی کتاب تمام می شــود، روشــن می شود که مطالب 
کتاب بر اساس وقایع و با ارجاع به سندهای معتبر تاریخی 
است. البته هر نویسنده ای ممکن است دنبال کننده ی 
یک دیدگاه باشــد، بر این اســاس این کتاب هم ممکن 

است مبتنی بر یک دیدگاه سیاسی نوشته شده باشد.
از  افغانســتان  سیاســی  جامعه شناســی  کتــاب 
بهترین کتاب هایی اســت که با این مباحث در حوزه ی 
افغانستان نگاشته شده است. کتاب با این که در حوزه ی 
جامعه شناسی نگاشته شده، اما وقایع مهم تاریخی این 
مرز و بوم را نیز در دل خود جا داده اســت. از این جهت 
خوانــدن این کتاب برای کســانی که در حــوزه ی علوم 
انســانی در حال فراگیری علم و دانش هستند، منبعی 

معتبر و با ارزش محسوب می شود.
نکته ی دیگری که باید به آن اشــاره کرد این اســت 
که قواعد ویرایشی مانند فاصله یا نیم فاصله و نداشتن 
غلط امایی، در کتاب رعایت نشــده است. امید است 
کــه در چاپ های بعدی، کتاب با ویراســت جدیدی در 

 .اختیار خوانندگان قرار بگیرد

در هنــگام مطالعــه ى این 
كتاب گاهى ایــن ذهنیت به 
كه  مى دهد  دســت  خواننده 
از قوم خاصى  نویسنده  گویا 
وقتى  اما  مى كند،  جانب دارى 
كتاب تمام مى شــود، روشن 
مى شــود كه مطالــب كتاب 
بر اســاس وقایع و با ارجاع 
به ســندهاى معتبر تاریخى 
اســت. البته هر نویسنده اى 
ممكن است دنبال كننده ى یک 
اساس  این  بر  باشد،  دیدگاه 
این كتاب هم ممكن اســت 
مبتنى بر یک دیدگاه سیاسى 

نوشته شده باشد.
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کتــاب در واقع شناســنامه ی مارشــال 
عبدالرشید دوستم و بخش هایی از تاریخ 
معاصر افغانستان است. کتاب به لحاظ 
مــواد تاریخــی و تحقیقی بســیار غنی 
است. بیش از شصت صفحه عکس های 
مارشــال دوســتم، از زندگی شخصی و 
خانوادگــی گرفته تا میدان های جنگ و 
از شرکت در جلسات مردمی و اجتماعی 
گرفته تــا ماقات بــا رییس جمهورهای 
کشــورهای منطقــه و همســایه را در بر 
می گیــرد. خــود ایــن عکس هــا بدون 
مطالب کتاب، جهانی سخن درباره تاریخ 

این سرزمین در خود دارد. 
کتــاب بــه خوبــی و از زبــان خــود 
دوســتم روایت می شــود که چگونه یك 
جوان عــادی ازبیك تبدیل بــه یکی از 
کاریزماترین رهبران این کشور می شود. 
شــرح رقابت های داخلی و توطئه های 
دولتی علیه این جنرال دیروز و مارشال 
امروز تا حد زیادی آورده شــده اســت. 
آن چــه در این کتــاب مایــه ی عبرت و 

توجه سیاســت افغانی می تواند باشد، 
همان سیر تاریخی  قدرت قومی است، 
که حتی حکومت به ظاهر کمونیستی 
نیز، پیش رفــت یك جنــرال ازبیك تبار 
را، با آن همه فداکاری هــا و فتوحات بر 
نمی تابد. »داکتر نجیب الله« در آخرین 
روزها و رمق های دولتش می خواهد وی 
را از قدرت و موقعیت سمت شمال کنار 
بزنــد. او »جنرال جمعه احــك« را برای 
تضعیف دوستم به شمال می فرستد، اما 
موفق نمی شود. »جنرال نبی عظیمی« 
را بــرای مذاکره می فرســتد تا از طریق 
مذاکره او را از سر راه بر دارد، اما دوستم 
کــه در میــان توده هــا و بخش هایی از 
اســتخبارات دولــت نفوذ جــدی کرده 
اســت، جریان را می فهمد و تن به هیچ 
مصالحــه ای نمی دهــد. حتــی وقتی 
»جنرال آصــف دالور« و »جنرال رفیع« 
تلفون می زند که برادرت )رییس جمهور 
نجیب اللــه( می خواهــد صحبت کند، 

مارشال نمی پذیرد. 

بی نظم اما مفید
نقدی بر کتاب » افغانستان و دوستم« از نویسنده ترک، سلیم یاور

افغانستان و دوستم
سلیم یاور
مترجم: محمد عارف صدرى
ویراستار: بهرالدین شارق
ناشر: اندیشه نو
چاپ اول، زمستان ۱۳۸۸، تهران
۵۰۰۰ نسخه
۲۵۰ افغانى
۳۱۸ صفحه

عبدالله اکبری

كتاب به خوبى و از 
زبان خود دوستم 
روایت مى شود كه 
چگونه یک جوان عادى 
ازبیک تبدیل به یكى 
از كاریزماترین رهبران 
این كشور مى شود. 
شرح رقابت هاى داخلى 
و توطئه هاى دولتى 
علیه این جنرال دیروز 
و مارشال امروز تا 
حد زیادى آورده شده 
است.
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نویســنده هرچنــد نمی تواند در 
رفتار  روایت هــا غیرجانب دارانه  تمام 
کند و صد البته در جاهایی به نحوی 
تــاش کــرده موضوع مــورد نظرش 
برجسته  شــود، اما روایت های واقعی 
و قابل تأمل بسیاری را شرح می دهد 
که می تواند برای شــناخت مارشــال 
دوســتم و تاریــخ معاصر افغانســتان 

مفید باشد.
این کتاب اگرچه به لحاظ اســناد 
تصویری، محتوایــی و تاریخی مفید 
است، اما از مشکات نگارشی و فنی 
رنج می برد. هیچ  گونه دسته بندی ای 
در بخــش عکس هــا صــورت نگرفته 
است. تصویرها بهتر بود در آخر کتاب 
دســته بندی می شــد و در یك بخش 
جداگانــه می آمــد، نه این که در ســه 
بخش کتاب و آن هم بدون هیچ گونه 
و  زمانــی  لحــاظ  بــه  دســته بندی 
مناسبتی، گنجانده شود. اشتباهات 
امایی و نگارشی هم بی حد باالست، 
اینکــه مثــًا در چند جــا »جبهه« را 
»جبه« نوشته، نشان از همین ضعف 
بــاال دارد. بــه نظر می رســد مترجم 
همان لحن عامیانه ای را که جنرال در 
مصاحبه هایش داشته، و نویسنده ی 
ترکی نیز عین همان ها را آورده است، 
بــدون هیچ تاشــی بــرای اصاح و 
تصحیح، در متن فارسی آورده است.

نداشــتن فهرســت در اول یا آخر 
کتــاب، از دیگــر مشــکات کتــاب 
اســت، در حالی که این رایج ترین کار 
ممکن برای هر کتاب اســت. شگفت 
این که کتابی این چنین بدون رعایت 
ســاختارهای اولیه، که نه فهرســتی 
دارد و نه طرح جلد گیرایی، در ایران 
منتشــر شــده اســت. در پشت جلد 
کتاب چنــد عکس ســواره و پیاده از 

دوســتم آمده اســت، کــه اگر همین 
معنا در تصویر یــا طرحی دیگر نمود 

پیدا می کرد، بهتر بود. 
اطاعــات درج شــده دربــاره ی 
احــزاب سیاســی جامعــه ی هــزاره 
و شــیعه و دیگــر احزاب نیز، بســیار 
مخــدوش اســت، در جاهایی حتی 
نام احــزاب غلط ذکر شــده اســت. 
»حــزب محاز ملــی« را »حــزب معاذ 
اســامی«  جوان  »روحانیون  ملی«، 
اســامی«،  جــوان  »روحانیــات  را 
حزب »رعــد« را »رغد« ذکــر کردن و 
اشــتباهاتی مانند این هــا به صحت 
محتــوای کتاب بســیار آســیب زده 
است. در جایی دیگر »صادقی نیلی« 
که عضو »ســازمان نصر« نبــوده، به 
عنوان رهبــر و گرداننده ی آن معرفی 
 شــده اســت. این مــوارد دقــت کار 
پژوهشــی نویســنده را به شــدت زیر 
ســؤال می برد، به طوری که می توان 
پرسید آیا نویسنده در حوزه های دیگر 
نیز دچــار چنین خطاهــای زیان بار 

شده است؟ 
بهتــر بود اگــر نویســنده  فرصت 
و امــکان پژوهــش دربــاره احــزاب 
سیاســی و دیگــر اقوام را بــه صورت 
اصولــی نداشــته، به همان بررســی 
عنوان کتاب ) افغانســتان و دوستم( 
و حــوزه ی کارکردی جنرال دوســتم 
می پرداخــت. در کل می تــوان گفت 
با آن همه اســناد و محتــوا و این همه 
بی نظمــی و بی خبــری و اطاعــات 
من درآوردی، حیف ایــن کتاب! آرزو 
می کنم کسانی که در اطراف مارشال 
کارهای فرهنگی می کنند، با مشوره  
دادن بــه نویســنده و مترجم، همت 
کننــد تا کتاب بعــد از بازبینی دقیق 

 .دوباره منتشر شود

آن چه در این كتاب مایه ى 
عبرت و توجه سیاست افغانى 

مى تواند باشد، همان سیر 
تاریخى  قدرت قومى است، 

كه حتى حكومت به ظاهر 
كمونیستى نیز، پیش رفت 
یک جنرال ازبیک تبار را، با 

آن همه فداكارى ها و فتوحات 
بر نمى تابد. »داكتر نجیب اهلل« 

در آخرین روزها و رمق هاى 
دولتش مى خواهد وى را 

از قدرت و موقعیت سمت 
شمال كنار بزند.
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کتاب »کوچه بازاری ها: از چشمه به چرخاب« اثری است 
از خادم حسین کریمی، یکی از اعضای وقت شورای عالی 
مردمی جنبش روشــنایی. این کتاب شــامل چهار فصل 
می شــود که فصل پایانی آن به عکس های حوادث دروِن 
کتاب اختصاص یافته است. کتابی با متنی بسیار روان، که 
جمله بندی هایش از نگاه نحوی آن قدر باسلیقه و بی نقص 
ردیف شده اند، که خواننده را به خوبی با خود می کشانند. 
فصــل اول کتــاب بــا عنــوان کلــِی »اتحــاد خونین« 
بــه چگونگــی شــکل گیری گــروه موســوم بــه داعــش و 
عمل کردهای این گروه در افغانستان می پردازد. نویسنده با 
استفاده از پژوهش هایی که انجام داده، از اتحاد حکومت با 
داعش )والیت خراسان داعش( برای استفاده علیه طالبان 
و پاکســتان پــرده برمــی دارد. به قول نویســنده، حکومت 
حتی »بــرای مدیریت اوضــاع ترجیح داد آســیب دیدگان 
و شــهرونداِن در معرض خطــر والیت خراســان داعش را، 
قربانی اولویت های دیگر خود در زمینه سامان دهی امنیت، 
بازســازی روابــط با متحــدان بین المللی و همســایگان، و 
امکان سود جستن از جنگ جویان داعش در برابر طالبان و 

پاکستان کند«. )ص۵۵( 
نویســنده در همیــن فصل با عنوان »خشــم کرزی: 
تیــغ دو لبه« با یادآورِی ســربرآوردن طالبــان پس از پنج 
سال سقوط امارت اسامی در قندهار، از بر سر دوراهی  
قرارگرفتن کرزی یاد می کنــد؛ دوراهی ای که اولی ختم 
می شــود به بر دوش  کشــیدن ردای حراســت از »ننگ 
پشــتانه« و دومی هم منتهی می شــود به کاخ ســفید و 

حمایت آمریکایی ها از حکومت وقت به رهبری کرزی. 
نویســنده در ادامه، چندســاِل محدود از دوران کرزی 
و تنش هــای انتخاباتــی را یــادآور شــده و آن را موفقانه به 
دوره ی حکومت وحــدت ملی ربط می دهد. چنین به نظر 
می رسد که نویسنده با این صغرا کبرا چیدن ها، می خواهد 
تمام یا حداقل بخشــی از ناکارآمدی حکومت وحدت ملی 
را از طریق مقایســه  اش با حکومت کــرزی، نادیده انگارد. 
به طور مثال، حمایت دســتگاه های استخباراتی دولت از 
جنگ جویان طالبان و داعش را حربه ای به دست مخالفان 
سیاســی حکومت وحدت ملی، و حکومت وحدت ملی را 
هم وارث اســتراتژی اســتخباراتی برجا مانده از حکومت 

کرزی می داند. )ص۴۵( 
نویســنده در قســمت های پایانی این فصل، حمات 
داعش علیــه هزاره ها را تحلیل و بررســی کرده، و توضیح 
می دهــد کــه داعش بــا اســتفاده از این قبیــل حمات 
فرقه گرایانه، می خواهد ناتوانی اش در حمات تروریستی 
بــر مواضع و اهداف دولتی را جبران کند. به این ترتیب، به 
نظر می رسد نویسنده به ساد گی از کنار فلسفه ی وجودی 
حکومت و وظیفه ای که در قبال مردم و گروه های تروریستی 
دارد، رد می شــود. نکته ی دیگر این که، نویسنده نفس به 
میان آمدن گروه داعش در افغانســتان را نســبتًا سطحی 
بررســی کرده است و کل موضوعی به این بزرگی را فقط به 
یک منبع اینترنتی )که در قالب یک پاورقی در صفحه ی ۶۸ 

به آن اشاره می کند( ارجاع می دهد.
فصــل دوم کوچه بازار ی ها با عنوان »کوچ قصاب ها« 

از گزارش واقعیت تا نیت خوانی 
خوانشی از کتاب »کوچه بازاری ها« اثر خادم حسین کریمی

كوچه بازارى ها: از چشمه به چرخاب
خادم حسین كریمى
ویراستار: صادق دهقان
طرح جلد:  حمید فیدل
صفحه آرا: على یعقوبى
انتشارات دانشگاه
چاپ اول، بهار ۱۳۹۸
قطع رقعى، گالینگور، ۶۵۸ صفحه
۷۵۰ افغانى

رحمت رشیق
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به جنبــش تبّســم اختصــاص یافته اســت. نویســنده 
چگونگی انتقال تروریست های وابسته به جنبش اسامی 
ازبیکستان به زابل، خون ریزی های بین طالبان )شاخه ی 
ما رسول و شاخه ی ما منصور(، گروگان گیری مسافران 
هزاره به وســیله ی این گروه ها، چگونگِی رهایِی بخشی 
از مسافران، چگونگی و زمان قتل دختر نوجوان، شکریه 
تبّسم و هم سفرانش، و باالخره چگونگی انتقال پیکرهای 
بی جان آن ها به کابل را نســبتًا موشــکافانه بررسی کرده 
اســت. با آن کــه نویســنده در بخش هــای مختلف این 
فصل، به ویژه صفحه ی ۱۴۳، اعتراضات کابل را واقعی و 
دربرگیرنده ی »کلیت مردم« در برابر »حکومت« می داند؛ 
با این حال به نظر می رســد نتوانسته در بسیاری از موارد 
بی طرفــی اش را حفظ کند؛ مانند برجسته ســازی نقش 
خود و دوســتانش در جنبش تبّســم، در مقایسه با سایر 

افراد و گروه های فعال در این جنبش. 
یکی از موارد دیگری که به نظر می رســد نویسنده بنا 
بر عایق شخصی اش از بی طرفی عدول کرده، قسمتی 
اســت که اولتیماتوم نیم ســاعته ی »ذوالفقــار امید« به 
حکومت در بیستم عقرب را، بزرگ ترین خطایی می داند 
»که راه پیمایی بیســت عقرب را از مســیر دســت یابی به 
حداقل برخی از خواســته های معترضان منحرف کرد.« 
)ص۲۲۷(؛ اما در موضعی دیگر، با آن که از »عزیز رویش« 
و اشتباه آن  روز او در قسمت مدیریت راه پیمایی اعتراضی 
نیز ســخن به میان مــی آورد، در پایان یادآور می شــود: 
»همــان قدر که می تــوان بر رویش، به دلیل ســخنرانی 
شخصی شده اش خطاب به اشرف غنی احمدزی خرده 
گرفت، نمی توان از نقش برجسته و پررنگش در مدیریت 
اعتراض از صبح گاه ۲۰ عقرب تا اوایل بامداد ۲۱ عقرب 

چشم پوشید...« )ص۲۲۹(
پرهیــز نویســنده از بی طرفــی را، در جایــی از فصل 
ســوم کوچه بازاری هــا، که با عنــوان »خیانت بــزرگ« به 
چگونگی تغییر مســیر لین پنج صد کیلو ولت می پردازد، 
نیز می شــود دید. اگرچه نویســنده بــه صراحت تصریح 
می کند: »این فصل به صورت مشــخص توضیح می دهد 
که شرکت برشنا، اشــرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله 
عبداللــه به عنوان رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای 
کابینــه ی  حکومــت در بــازه ی زمانــی ۱۳۹۵، و افراد و 
نهادهایــی در مجموعــه ی حکومــت وحــدت ملــی، از 
ناقضان و موانع ایجاد شــبکه توزیــع برق داخلی مدرن و 
درازمدت، خودکفایی و تولید برق، و سپس صادرات برق 
افغانســتان بوده اند« )ص۲۳۷(؛ با این حــال، در جایی 

دیگر بر »احمد بهــزاد« این چنین خرده می گیرد: »تنها 
بهزاد بــود که در ســخنرانی ها و گفت وگوهایش، در کنار 
نام رییس جمهوری، هماره از داکتر عبدالله نیز به عنوان 
مسئول و مقصر یاد می کرد. دلیل خشم بهزاد بر عبدالله 
در جریان »جنبش روشــنایی« به اختافات میان او و تیم 
اصاحات و هم گرایی، و سپس قطع همکاری آن ها پس 

از انتخابات بر می گردد...« )ص ۳۱۳(.
 چطــور می شــود وقتی بــه تصریح خود نویســنده، 
عبدالله به عنوان یکــی از رهبران حکومت وحدت ملی، 
از موانع ایجاد شــبکه ی توزیع برق داخلی بوده، مسئول 
و مقصر دانستن او در کنار رییس جمهور از سوی دیگران 
ایراد داشــته باشــد، و خشم شــان بر عبدالله ناشــی از 
اختافات شخصی و گروهی شان دانسته شود؟ عاوه بر 
آن، مگر نه آن که ریاســت اجرائیه نیز به عنوان بخشی از 
حکومت وحدت ملی، به سهم خود مسئول اعمال و رفتار 

این حکومت بوده است؟ 
فصــل چهارم کتــاب به صورت مشــخص به جنبش 
روشــنایی پرداخته است. نویسنده در این فصل تعبیری 
جالب و عجیب از حرکــت اعتراضی مردم در قبال تغییر 
مســیر لین پنج صد کیلو ولت دارد: »نمی توان انکار کرد 
کــه هزاره ها به دلیل تحمــل محرومیت ها و حقارت های 
تاریخــی ناشــی از جمعیت انــدک، فقیــر، کم روحیه و 
مغلــوب در برابر حاکمیت به صــورت کل و دیگر اقوام به 
صورت خاص، به ویژه  در کان شــهرها بدشان نمی آمد 
که با مانورهای آن چنانی، کثرت جمعیت و توان برگزاری 
کارناوال های اعتراضی میلیونی را، در پایتخت به رخ دیگر 
اقوام بکشــند. برمبنای همین انگیزه، مردم بیشتر از آن  
که برگزاری راه پیمایی را ابزار بدانند، هدف می پنداشتند. 
این روی کرد در ذهن بیشتر اعضای شورای عالی مردمی 
نیز وجود داشت، اما تعدادی محدود ولی تعیین کننده، 
بــا انگیزه های سیاســی بر برگــزاری راه پیمایــی اصرار 
می کردنــد« )ص۳۹۴(. نویســنده چنیــن تعبیراتــی را 
از آن حــرکات اعتراضــی در حالــی تبییــن می کند، که 
خــود در فصل های قبلی چندین  بــار از بی نتیجه ماندن 
نشست های اســتادان دانشگاه با مقامات مسئول یادآور 

شده است. 
در پایان باید گفت اگرچه کتاب »کوچه بازاری ها« از 
نداشتن منابع مشخص و مستند رنج می برد، و نویسنده 
در پــاره ای از موارد بی طرفی کاملش را در نقل رخدادها 
حفــظ نکرده اســت، با این همه نمی شــود کتــاب را به 

 .سادگی کنار گذاشت



 1399 دلو/ بهمن  شماره ی هشتم  سال اول  کتابنامه 22

اگرچه از کودتای داودی )سرطان ۱۳۵۲/ ۱۹۷۳( تا استقرار 
دولت موقت پسا طالبان )۲۰۰۱/۱۳۸۰(، هم حاکمان و هم 
گروه های مخالف،  جســته و گریخته و بنا بــه نیازی که برای 
عرضه، تبیین و صدور ایدئولوژی شــان داشتند، به تولید آثار 
و نشــر کتاب هایی دســت زده اند؛ اما تداوم جنگ و آوارگی و 
نابسامانی در چند دهه ی اخیر افغانستان، عاوه بر تحمیل 
اختال بر دیگــر ابعاد زندگی اجتماعی، حــوزه ی زیربنایی 
تألیف، ترجمه، چاپ و نشــر کتاب را نیز، کــه فعالیت در آن 
نیازمند وجود حداقلی از ثبات و امنیت، هم برای نویسندگان، 
هم برای ناشــران و هم برای مخاطبان است، با خود به قهقرا 
برده اســت. از همین رو اســت که عمده ی کتاب هایی که از 
سوی پژوهش گران و نویسندگان خارجی درباره ی افغانستان 
نوشــته شــده اند )همانند آثار اولیویه روآ، وارتان گریگوریان، 
مارتین ایوانز، لورل کورنــا، توماس بارفیلد و...( در ایران و به 
وسیله ی مترجمان و محققان ایرانی ترجمه و منتشر شده اند.
در کنار تمام انتقاداتی که به نظم و ساختار پسا طالبانی 
در افغانستان می شــود، باید این نکته را هم به خاطر داشت 
که در اثر استقرار همین ساختار بود که حداقلی از ثبات برای 
استمرار زیست اجتماعی در افغانستان، نسبت به دوره های 
پیشــین فراهم شــد، اگرچه مســلمًا چالش ها و هزینه های 
خاص خودش را هم داشــته که باید جداگانه بررســی شود. 
همین شــرایط بود که زمینه ای شــد برای احیــای دوباره ی 
صنعــت چاپ و نشــر کتــاب در افغانســتان، و نویســندگان 
افغانستانی نیز )اعم از پژوهش گر، مترجم، شاعر، روزنامه نگار 
و...(، چه آن هایی که در وطن بودند و چه آن هایی که پس از 
ســال ها دوری و مهاجرت به وطن بازگشته بودند، توانستند 
با آســودگی نســبی قلم شــان را به کار گیرنــد و محتوا تولید 
کنند. همچنین فعال شدن دانشــگاه ها در سطح کشور، به 

ویژه احداث و فعالیت مؤسســات آموزشی خصوصی، و بروز 
نیازهای روزافزون برای منابع علمی به خصوص کتاب، منجر 

به تسریع رونق چاپ و نشر کتاب در افغانستان شد.
تجزیه و تحلیل تمام آنچه گفته شــد، ضرورت گردآوری و 
تدوین یک کتاب شناســی جامع دربــاره کتاب های مربوط به 
افغانستان را آشکار می سازد. عاوه بر آن، بیشتر دانشجویان 
مهاجــر افغانســتانی، در موقعیت های متعــدد تحصیلی، از 
انجام تحقیق کاســی گرفته تا نوشــتن پایان نامه و رســاله، 
تمایل شــدیدی دارنــد تا بــر موضوعاتی مطالعــه و پژوهش 
کننــد کــه مرتبط با کشورشــان باشــد. کافی اســت عناوین 
پایان نامه ها و رســاله هایی که از سوی دانشجویان افغانستانی 
در دانشــگاه های ایران دفاع شده اند، بررسی شود. منتها این 
دانشــجویان با جامعه ی آماری بیش از بیســت هزار نفری در 
دانشگاه ها، رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی، که اغلب آن ها 
به  خصوص نســل دوم و ســوم، حتی یک بار هم افغانستان را 
به چشــم خود ندیده اند، با اولین معضل و مشکلی که مواجه 
می شوند، منابع و مآخذ مرتبط با افغانستان است و این که آیا 
درباره ی موضوع مورد نظر شان منابع و کتاب های کافی وجود 
دارد یا خیر؟! عاوه بر این، باید به حدود نیم میلیون دانش آموز 
مهاجر افغانستانی هم بیاندیشیم که از صنف اول تا دوازده را در 
مــدارس ایران درس می خوانند و در بحران هویتی و یا به کام 
دقیق تر »برزخ هویتی« به سر می برند، و تقریبًا هیچ شناختی 

از تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، مشاهیر و... افغانستان ندارند. 
وقتــی همه ی موارد فوق را در نظر بگیریم متوجه خواهیم 
شد که آن چه »دکتر الهه کوالیی«، استاد تمام گروه مطالعات 
منطقه ای دانشــگاه تهران، بــا همکاری »دکتر ســیدمهدی 
حســینی تقی آباد«، در طول بیش از هشت سال با گردآوری و 
تدوین »کتاب شناسی اوراسیای مرکزی و افغانستان« به انجام 

درباره ی یک گنجینه
نگاهی به »کتاب شناسی اوراسیای مرکزی و افغانستان« اثر الهه کوالیی

کتابشناسی اوراسیای مرکزی و افغانستان
الهه كوالیى، مهدى حسینى تقى آباد
انتشارات دانشگاه تهران
چاپ اول: ۱۳۹۴

چاپ سوم، ویراست دوم: پاییز ۱۳۹۹ 
۵۱۹ صفحه

رضا عطایی
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رسانده اند، چه خاء مهمی را پر می کند. این کتاب در هشت 
فصل تدوین شده است: ۱. آسیای مرکزی؛ ۲. افغانستان؛ ۳. 
قفقاز؛ ۴. روســیه ی تزاری؛ ۵. اتحاد شــوروی؛ ۶. فدراسیون 
روســیه؛ ۷. دریای خزر؛ و ۸. کلیات. کتاب های فهرست شده 
در هر فصل  کتاب، در چند بخش مجزا معرفی می شوند. این 
بخش ها عبارت اند از: الف- تاریخ و جغرافیا؛ ب- دین، فرهنگ 
و اجتماع؛ ج- اقتصاد، انرژی و ترانزیت؛ د- سیاست، امنیت و 

مسایل نظامی؛ ه- روابط خارجی؛ و- کلیات. 
چاپ اول کتاب شناسی، فهرستی از کتاب های چاپ شده 
به زبان فارسی، عمدتًا توسط ناشرانی در ایران و افغانستان در 
موضوعات مرتبط با اوراســیای مرکزی و افغانستان است که تا 
پایان سال ۱۳۹۳ رسیده  است، و در ۱۳۹۴ از سوی انتشارات 

دانشگاه تهران در ۲۷۳ صفحه چاپ و منتشر شده است. 
دکتــر کوالیــی در مقدمه ی چــاپ اول کتــاب، هدف از 
تدویــن و تهیه ی این کتاب شناســی را این گونه توضیح داده  
است: »تهیه ی کتاب شناسِی اوراسیای مرکزی و افغانستان، 
فرصتی بود که با انگیزه ی یاری رســانیدن به پژوهش گران و 
عاقمنــدان این حوزه مغتنم شــمرده شــد«. وی علت این 
اقدام را اهمیت فوق العاده ی اوراســیای مرکزی )کشورهای 
اســتقال یافته در پی فروپاشــی شــوروی به جز کشورهای 
حــوزه ی بالتیــک( و نیز افغانســتان به منزله ی کشــوری با 
اهمیت راهبردی بسیار باال در محل تقاطع غرب آسیا، شرق 
دور، شــبه قاره و اوراســیای مرکزی دانســته  اســت؛ پهنه ی 
جغرافیایی وســیعی که از ابعاد مختلف سیاســی، فرهنگی، 

اقتصادی، نظامی و... واجد اهمیت است.
در فصل دوم کتاب شناسی، چاپ اول )۱۳۹۴ش(، ۸۸۳ 
عنوان کتاب درباره ی افغانستان در شش بخش مجزا به شرح 

زیر معرفی شده اند: 
 ۱. تاریخ و جغرافیا: ۳۶۷ عنوان

۲. دین، فرهنگ و اجتماع: ۱۴۸ عنوان
۳. اقتصاد، انرژی و ترانزیت: ۲۳ عنوان

۴. سیاست، امنیت و مسایل نظامی: ۱۸۱ عنوان
۵. روابط خارجی: ۷۹ عنوان 

۶. کلیات: ۸۵ عنوان
حجم »ویراســت دوم کتاب شناســی« )چاپ ســوم/ آذر 
۱۳۹۹(، از ۲۷۳ صفحه  در چاپ اول به ۵۱۹ صفحه افزایش 
یافته اســت و فقط بخش نمایه ی آن ۸۵ صفحه است. دلیل 
این افزایش حجم، افزوده شدن کتاب های جا مانده از چاپ 
اول و نیز اضافه شدن کتاب های منتشر شده از سال ۱۳۹۳ 
تا ۱۳۹۸ است. در »ویراست دوم« کتاب شناسی نیز همانند 
ویراســت نخســت، »فصل دوم« بــه کتاب های افغانســتان 
اختصاص دارد. در ویراست نخست کتاب شناسی اوراسیای 
مرکزی و افغانســتان، ۲۷ درصد کتاب های فهرست شــده به 

موضوع افغانستان اختصاص داشتند )۸۸۳ عنوان از ۳۲۲۳ 
عنوان(، در حالی که در ویراســت جدیــد این اثر، کتاب های 
فهرست شده در فصل افغانســتان ۳۹ درصد از کل کتاب ها 
)۲۵۲۹ عنوان از ۶۴۱۷ عنوان( را به خود اختصاص داده اند. 
با توجه به همین آمار اســت که الهه کوالیی در مقدمه ی 
ویراست دوم کتاب شناسی می نویسد: »امیدوارم که ویراست 
دوم کتاب شناســی اوراســیای مرکــزی و افغانســتان، که به 
جرئت می توان آن را با رشد به  تقریب صددرصدی عنوان ها و 
مشخصات کتاب های فهرست شده، اثری متفاوت از ویراست 
اول دانســت، در گشــودن افق دید وســیع تر و هموارسازی 
مسیر پژوهش برای صاحب نظران، دانشجویان و عاقه مندان 
به حوزه هــای متنوع و مهم مطالعاتی در گســتره ی وســیع 
اوراســیای مرکزی و نیز افغانســتان، نقشی ســازنده داشته 
باشــد. به ویژه امیدوارم با توجه به شمار چشم گیر کتاب های 
فهرست و طبقه بندی شده ی فصل افغانستان، کتاب شناسی 
حاضــر )۲۵۲۹ عنــوان کتاب( کــه به جرئت می تــوان آن  را 
کتابی مســتقل در حوزه ی کتاب شناســی آثار به یکی از دو 
زبان رسمی افغانستان خواند، این کتاب ابزار کارآمدی برای 
افغانســتان پژوهان و پژوهش گران افغانستانی در جای جای 

جهان، به ویژه در ایران و افغانستان باشد«.
شــمار کتاب های فهرست شــده در فصل افغانستان، به 

تفکیک بخش ها عبارتند از:
۱. تاریخ و جغرافیا: ۱۰۶۶ عنوان کتاب

۲. دین، فرهنگ و اجتماع: ۳۳۰ عنوان کتاب
۳. اقتصاد، انرژی و ترانزیت: ۶۸ عنوان کتاب

۴. سیاست، امنیت و مسایل نظامی: ۵۶۷ عنوان کتاب
۵. روابط خارجی: ۱۶۶ عنوان کتاب

۶. کلیات: ۳۳۲ عنوان کتاب
ایــن  بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه در  ایــن را هــم 
کتاب شناسی، دامنه ی کتاب ها به حوزه هایی که در عناوین 
بخش ها آمده اســت محدود شــده، و کتاب هــای مربوط به 
حوزه ی ادبیات نظیر شعر و رمان و داستان، در کتاب شناسی 
گنجانده نشــده  است. آن تعداد داســتان هایی هم که در آن 
فهرســت شــده اند، به دلیل اهمیت تاریخی آن هــا یا وجوه 
جــدی فرهنگــی آن ها بــوده اســت؛ نظیر »حاجــی مراد« 
نوشــته ی تولستوی یا »قهرمان دوران« نوشته ی لرمانتوف یا 

»دختر وزیر« نوشته ی لیلیاس همیلتون.
 ارزیابــی نگارنــده بر این اســت که احتمــااًل در حال حاضر، 
کتاب شناسی دیگری در موضوع افغانستان، با اندازه های مشابِه 
»فصل افغانستان« در کتاب حاضر، مشتمل بر عناوین و مشخصات 
۲۵۲۹ کتاب فارســی، با دقتی که در این کتاب به کار گرفته شده 
است، در دسترس پژوهش گران نیست. از این رو، انتشار این کتاب 

.را رویدادی مبارک و فرصتی ذی قیمت می دانم
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در  کــه  اســت  پدیــده ای  مهاجــرت، 
دهه های اخیر روندی رو به رشــد داشته، 
و در ســال های اخیر، به ویــژه مهاجرت از 
کشورهای بحران زده ی خاورمیانه به مقصد 
کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا به 
یکی از مســائل مهم جهانی تبدیل شــده 
اســت. سرگذشــت اغلب این مهاجران با 
فراز و نشــیب های فراوانی همراه است، و 
داستان های زیادی درباره ی آن ها تا کنون 
منتشر شده است. یکی از این ها، داستان 
»دریاها تمساح دارند« بر اساس سرگذشت 
پرفراز و نشــیب عنایت الله اکبری، مهاجر 

افغانستانی است. 
فابیــو گدا متولــد اول مــارس ۱۹۷۲ 
در تورین، رمان نویس ایتالیایی اســت. او 
فارغ التحصیل رشــته ی علوم ارتباطات و 
آموزگار اســت که در ســال ۲۰۱۰ با رمان 
»دریاها تمساح دارند« شناخته شد. البته 
این نویسنده ی ایتالیایی در نوشتن داستان 
بر اساس سرگذشت مهاجران تجربه قبلی 
دارد و پیــش از این، کتــاب »برای ادامه ی  
ســفر، به هندی ها شــلیک کــردم« را در 
مورد مهاجرت پسری رومانیایی به ایتالیا، 

منتشر کرده است. 

فابیــو گــدا در یکی از جلســات نقد و 
بررســی کتــاب »بــرای ادامه ی ســفر، به 
هندی ها شــلیک کــردم« بــا عنایت الله 
اکبری آشنا شــد، جوانی که از افغانستان 
بــه ایتالیا مهاجــرت کرده بــود. او پس از 
شــنیدن تجربــه ی مهاجــرت عنایت الله 
اکبری، متوجه شــد که داستان مهاجرت 
عجیب و غریب عنایت الله بسیار دراماتیک 
است. پس شروع به نوشتن داستان زندگی 
او کرد. کتابی که پس از انتشــار در ایتالیا، 
بیش از ۴۰۰ هزار جلد فروش داشت، و به 
بیش از ۳۰ زبان دنیا ترجمه شد. فابیو گدا 
برای نوشــتن این رمان شرایط متفاوتی را 
تجربه کرد. خودش می گوید: »عنایت الله 
جزئیــات را به خاطر نمــی آورد. با زحمت 
فراوان سفرش را بازآفرینی کردیم. نقشه ها 
را بررسی کردیم، از گوگل کمک گرفتیم و 
سعی کردیم توالی زمانی خاطرات جسته  
گریخته اش را بازسازی کنیم. سعی کردم 
در حد امــکان به آن چه می گفــت وفادار 
باشم و داســتانش را همان گونه که روایت 

کرده، بازگو کنم«.
 کتــاب پنــج فصــل دارد و روایت هر 
کدام از فصل ها در کشوری )افغانستان، 

سفر عنایت الله تا ایتالیا
نگاهی به کتاب »دریاها تمساح دارند« از نویسنده ی ایتالیایی، فابیو گدا

دریاها تمساح دارند
فابیو گدا 
مترجم: مرجان مردانى
انتشارات آموت
چاپ اول، تهران، ۱۳۹۹
۱۹۲ صفحه
۲۵۰۰۰ تومان

علی الله سلیمی

در حقیقت كتاب 
»دریاها تمساح دارند« 
توصیفى دقیق از 
یكى از كریدورهاى 
مهاجرتى بزرگ 
دنیا است؛ كریدور 
مهاجرتى افغانستان 
به اروپا. این كتاب یک 
نمونه  ى بسیار روشن 
و جامع از فرهنگ 
مهاجرت در كشور 
افغانستان است.
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پاکســتان، ایران، ترکیه، یونــان و ایتالیا( 
می گــذرد کــه عنایت اللــه مدتــی در آن 

زندگی کرده است.
در حقیقــت کتــاب »دریاها تمســاح 
از  یکــی  از  دقیــق  توصیفــی  دارنــد« 
کریدورهــای مهاجرتی بزرگ دنیا اســت؛ 
کریدور مهاجرتی افغانســتان به اروپا. این 
کتاب یک نمونه  ی بســیار روشــن و جامع 
از فرهنگ مهاجرت در کشــور افغانستان 
اســت. بــرای درک بهتر ایــن موضوع، به 
یــاد بیاوریم کــه مهاجرت در میــان مردم 
افغانســتان، پدیده ای ریشــه دار اســت و 
امروزه کمتر کسی را می توان یافت که خود 
یا یکی از اعضای خانــواده اش، تجربه ی  

مهاجرت فرامرزی را نداشته باشد. 
در بخشی از کتاب می خوانیم: »هراِت 
افغانستان، نزدیک ترین نقطه به مرز ایران 
اســت. خیلی زود همه ی  رانده شــدگان 
هماهنگ کردند که به ایران برگردند. کار 
سختی هم نبود. هرات پر از آدم پران هایی 
است که در کمین تبعیدشدگان اند. قبل 
از این که پلیــس گیرت بیاورد، آدم پران ها 
تو را بر می دارند و به ایران بر می گردانند. 
اگر پول نداشته باشــی، بعدًا پول شان را 
می دهی. آن ها می دانند که اگر مدتی در 
ایران کار کرده باشــی، یک جایی در یک 
سوراخی، پولی را چال کرده ا ی یا اگر هم 
پولی نداشــته باشــی، می توانی از کسی 
قرض بگیری، بدون این که مجبور باشی 
چهار ماه بیــگاری کنی؛ همان بایی که 
بار اول ســر من و صوفی آمد. آدم پران ها 

این چیزها را خیلی خوب می دانند«. 
عنایت الله که یک افغانســتانِی هزاره 
است، در خاطرات خود تأکید می کند که 
در کشــورش به خاطر قومیت و مذهبش 
مــورد آزار قــرار خواهــد گرفــت. او بــه 
اصطاحی رایج در این زمینه در کشورش 
اشــاره می کند که از جهات مختلف قابل 

تأمل و توجه است:

»اوضاع کشور من این گونه بود. طالبان 
اصطاحی دارند که می گوید: تاجیکستان 
برای تاجیک ها، ازبکستان برای ازبک ها و 
گورستان برای هزاره ها«. مادر عنایت الله 
وقتــی او کودکی ده ســاله اســت، کاری 
می کند که فقط در یک فرهنگ مهاجرتی 
قابل هضم است. او پسرش را از افغانستان 
به پاکستان می برد و در آن جا رها می کند. 
هم به دلیل حفظ جان او و هم برای این که 
شــاید با این مهاجرت اجبــاری، آینده ای 
بهتر را برای او رقم بزند. عنایت الله به ناگاه 
خود را در پاکستان تنها می بیند. شروع به 
کار پادویی در یک ســماوات )مسافرخانه( 
می کند. بعد از آن دست فروش می شود و 
وقتی از بهتر شدن شرایطش در پاکستان 
ناامید می شــود تصمیم می گیرد به ایران 

مهاجرت کند. 
عنایت اللــه در ایــران هــم تجاربی را 
پشــت ســر می گذارد که هــزاران مهاجر 
افغانســتانی پیش از او تجربــه کرده اند؛ 
ورود به صورت قاچاقی، کار ساختمانی، 
حســی از امنیــت، رفتــار پرمهــر مــردم 
ایران، حسرت تحصیل و درس خواندن، 
پلیــس، رد  برخوردهــای خشــونت آمیز 
مرز، دوبــاره به ایران آمدن بــا آدم پران ها 
و بار دیگر برخوردهای خشــن پلیس. او 
ســرانجام راه ترکیــه را در پیــش می گیرد 
و این بار هم بــا اتفاق های تازه ای مواجه 
می شــود. ســفر مخاطره آمیــز او بــرای 
رســیدن به یک ســرزمین امن، همچنان 
ادامــه مــی یابــد و عنایت اللــه بــا عبور 
غیرمجاز از کشورهای سر راهش سرانجام 

وارد ایتالیا می شود. 
کتــاب »دریاها تمســاح دارند« نثری 
ســاده و روان دارد. توصیف هایــی دقیق 
و خرده روایت هایــی متعــدد، کــه در دل 
روایت اصلی آمده، کتاب را به یکی از آثار 
خواندنــی در حوزه ی ادبیــات مهاجرت 

 .تبدیل کرده است

كتاب »دریاها 
تمساح دارند« نثرى 

ساده و روان دارد. 
توصیف هایى دقیق 
و خرده روایت هایى 

متعدد، كه در دل روایت 
اصلى آمده، كتاب را به 

یكى از آثار خواندنى 
در حوزه ى ادبیات 

مهاجرت تبدیل كرده 
است.
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»آتشگاه« مخاطب پی گیر ادبیات نوجوان 
را به دنیای رمان های مارک تواین می برد. 
حبیب گویی همان تام سایر مارک تواین 
باشــد و بلوطک هم همان روستای کنار 
رمان  رودخانه می سی ســی پی. داستان 
درباره ی پســری به نام حبیب اســت که 
در روســتایی بــه نــام بلوطک بــه همراه 
خانــواده اش زندگــی می کنــد. در پــی 
دســتگیری پــدر حبیب به دســت خان 
روســتا، او تصمیم می گیرد پــدرش را از 
قلعه ی خان نجات دهد، اما به تنهایی از 
پس این کار بر نمی آید. از طرفی نیروهای 
نظامی شــوروی به روستا رســیده اند. در 
ادامه ی داستان شاهد تاش های حبیب 
و اهالی بلوطک بــرای نجات پدر حبیب 
و روســتا هســتیم، که مخاطب را تا پایان 

کتاب نگه می دارد. 
نکتــه ای که در این کتــاب جلب نظر 
می کند و نشــان از هوش نویسنده دارد، 
تلفیق یک داستان نوجوانانه با افسانه های 
بومی برای نوجوانان نسل امروز است. در 
آتشــگاه، مخاطب نوجوان و بزرگ ســال 
با قهرمــان نوجوانی روبه رو می شــود که 
مانند بسیاری از نوجوانان، تمام دغدغه و 

خیالش تفریحات و سرگرمی های روزمره 
اســت. مانند رمان های دیکنز، حبیب در 
آتشــگاه هم از یک خانواده ی روســتایی 
فقیــر و محروم جامعه اســت، کــه ظلم و 
بی عدالتی حاکمان جامعه او را از دنیای 
نوجوانــی به دنیای پر از ترس و وحشــت 
بزرگ ســاالن، و برخاستن در مقابل ظالم 

بر می انگیزد. 
حبیب فرصتــی برای شــیطنت های 
نوجوانــی نــدارد و باید در غیــاب پدرش 
مســئولیت خانــواده و بــه شــکلی مردم 
روســتایش را بر عهده بگیرد. در آتشگاه، 
ظالــم خــان اســت و در مقیــاس بزرگ تر 
جنگ با قوای شــوروی با همکاری بزرگان 
بلوطک. نویسنده ی آتشــگاه از این نظر، 
یک فرم کاســیک از مفهوم دفاع از وطن 
را بــه کار گرفته اســت. از طرفــی، موازی 
با قصه ی حبیــب در بلوطک، قصه ای در 
گذشته های دور در آتشگاه روی می دهد؛ 
برای خلیل پسر جواِن آراد حاکم آن جا، که 
با همکاری دختری با نام آذر، با استفاده از 
آتش جادویی، ماجراهای هیجان انگیزی را 

در مقابل دشمنان رقم می زنند. 
توجه نویسنده به حضور و نقش پررنگ 

نقطه ی امیدی در ادبیات کودک و نوجوان
نگاهی به »آتشگاه«، رمانی از احمد مدقق برای نوجوانان

آتشگاه )رمان نوجوان( 
احمد مدقق
ویراستار: معصومه عدالت پور
نشر صاد

چاپ اول، تهران ۱۳۹۹ 
۲۰۰ نسخه، رقعى، ۱۱۲ صفحه 
۱۷۰۰۰ تومان

لیال جعفری

نكته اى كه در این كتاب 
جلب نظر مى كند و 
نشان از هوش نویسنده 
دارد، تلفیق یک داستان 
نوجوانانه با افسانه هاى 
بومى براى نوجوانان نسل 
امروز است. مخاطب 
نوجوان و بزرگ سال با 
قهرمان نوجوانى روبه رو 
مى شود كه مانند بسیارى 
از نوجوانان، تمام دغدغه 
و خیالش تفریحات و 
سرگرمى هاى روزمره 
است.
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اقشار مختلف مردم یک جامعه )در این جا 
روســتای بلوطــک(، قابل توجه اســت. 
این که شــیخ ناصــر آخوند، کــه در نقش 
راهنما و رهبر مردم روستا ظاهر می شود، 
با صابِر عینک، معلم روستا با گرایش های 
چپ در یک جبهه ی متحد قرار می گیرد، 
ظاهرا مطابق با سلیقه و ایده آل نویسنده 
است، کما این که در ابتدای کتاب با آوردن 
آیه ای از قــرآن درباره ی اهمیت وحدت و 
دوری از تفرقه، به این ایده آل اشاره کرده 
است. در قســمت هایی به ظاهر کم رنگ 
ولــی مؤثــر، در اتفاقات داســتان زندگی 
حبیب در آتشــگاه، وجود زن ها مغتنم و 
ستایش بر انگیز است. مادر حبیب و آذر در 
جامعه ی ســنتی و مردانه ی روستا، نقش 
منجی را دارنــد؛ اگرچه در وقت پیروزی، 
مردان این  را فراموش می کنند و همه چیز 
به نام مردان نوشــته می شود. همین که 
نویســنده به این مضامین نزدیک شده، 
می توانــد خاصه برای دختــران مخاطب 

کتاب امیدوارکننده باشد.
خأل وجود داســتان و رمــان کودک و 
نوجوان، در ادبیات افغانستان قابل تأمل 
اســت. به نظر می رســد جــای این رمان 
در ادبیــات افغانســتان و در واقع ادبیات 
فارســی خالــی بــود، آتشــگاه می تواند 
نقطــه ی امیــدی بــرای تشــویق دیگــر 
نویسندگان، به نوشتن در ادبیات کودک 

و نوجوان باشد. 
نویسند گانی مانند »هوشنگ مرادی 
کرمانــی« بــا »قصه های مجیــد«، رمان 
بومی نوجوان را به ادبیــات ایران معرفی 
کردنــد، و بــا اقبــال بســیاری از جانب 
مخاطبان نوجوان و بزرگ سال در ادبیات 
فارســی روبه رو شــدند. بعدها »کیومرث 
پوراحمد« توانســت با اســتفاده از تغییر 
جغرافیای »قصه های مجید« از کرمان به 
اصفهان آن را به تصویر بکشد و شخصیت 
نوجوان قصه های مجید را برای چند نسل 

ماندگار کند؛ یا در مقیاس جهانی »جی. 
کی. رولینگ« با سری کتاب های »هری 
پاتــر« توانســت برخاف کلیشــه ی رایج 
در ادبیات و ســینما، که فقط تولیدات با 
مضامین دنیای بزرگ ساالن را پرمخاطب 
می دانســتند، تعریــف جدیــدی از رمان 
نوجوان با مخاطب نوجوان و بزرگ سال را 
به عاقمندان ادبیات و سینما ارائه دهد. 
آتشگاه به جز مفاهیم بومی و تاریخی، 
از همان فرم همیشگی رمان های نوجوان 
پیروی کرده، و از این جهت رمان ســاده 
و سرراســتی اســت. البته این که آتشگاه 
اولین تجربــه ی رمان نوجوان نویســنده 
بوده نیز بی تأثیر نیســت. ایــن می تواند 
پاشــنه ی آشیل نویسنده باشــد، و او را از 
خلق ملموس شــخصیت نوجــوان قصه 
دور ساخته و به شخصیت های بزرگ سال 
نزدیک کنــد. کما این که ایــن ضعف در 

کتاب دیده می شود.
پایــان کتاب می توانســت دیرتر اتفاق 
بیافتد، گویا نویســنده قصه را تمام کرده، 
صرفًا چون می خواســته تمام شــود. این 
امر را به خصوص آنجا می توان دید، که در 
فصل های پایانی دیگر آن حوصله و ظرافت 
در روایت، که در اوایل کتاب شاهد بودیم، 
وجود ندارد. رخدادها با شــیبی تند، روی 
می دهنــد و به یک باره مخاطــب به پایان 
کتاب می رســد. نویســنده می توانست با 
بازی کردن بــا معماها، اتفاقــات و آوردن 
صحنه های تعقیب و گریِز بیشتر، کتاب را 

جذاب تر پیش ببرد و به پایان برساند.
در آخــر، پیشــنهادم به نویســنده ی 
آتشــگاه این است که حتمًا به دنباله های 
هیجان انگیزتــر رمان آتشــگاه فکر کند. 
آتشــگاه و شــخصیت حبیــب و اهالــی 
روســتای بلوطــک، ظرفیــِت دنباله های 
دیگری را دارد که می تواند با بهره گیری از 
فرهنگ بومی و تاریخ افغانستان، مخاطب 
 .نوجوان و بزرگ سال را جذب خود کند

خأل وجود داستان و 
رمان كودك و نوجوان، 

در ادبیات افغانستان 
قابل تأمل است. به نظر 
مى رسد جاى این رمان 
در ادبیات افغانستان و 
در واقع ادبیات فارسى 

خالى بود، آتشگاه 
مى تواند نقطه ى امیدى 

براى تشویق دیگر 
نویسندگان، به نوشتن 

در ادبیات كودك و 
نوجوان باشد.
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»نامــه ای از اللــه  کوهی« اولیــن مجموعه ی شــعری زهرا 
حسین زاده اســت که دربرگیرند ه ی چهل وپنج قطعه غزل و 
یک مثنوی بلند اســت. همین آمار، خود نشان گر آن است 
که زهرا حسین زاده شــاعری غزل سرا است. حسین زاده به 
گفتــه ی خودش با داستان نویســی به دنیــای ادبیات روی 
آورد؛ اما ســپس به ســوی شعر تغییر مســیر داد. آن چه در 
طــول این مســیر آفریده اســت »نامه ای از اللــه  کوهی« و 
»پلنگ در پرانتــز« بوده اند. او هم چنین مجموعه ی دیگری 

را نیز زیر چاپ دارد.
 منظر ادبی

مجموعــه  »نامــه ای از اللــه  کوهی« از لحاظ ســامت و 
ساســت وزنی، مجموعه ای خواندنی و ستودنی است. وزن  
شــعرها گاهی کوتاه و زمانــی بلندند، اما در هر دو دســته، 
وزن هایی روان و زیبایند. شاعر در به  کار بستن قافیه و ردیف 
موفق عمل کرده است. زبان  غزل های این مجموعه نو و به روز 
است. این نو بودن را می توان در تصویرها و تعبیرهای تازه ای  
مشــاهده کرد که شــاعر برای بیــان مقصودش بــه کار برده 
است؛ تصویرها و تعبیرهایی که بیشتر برخاسته از تجربه های 

زیسته ی خود شاعر بوده اند:
بروم دورتر از پخسه ی تکرار کبود

می چکد صاعقه بر سایه ی دیوار کبود
نیش افعی بزند حرف درختان عقیم

کی فراموش شود جنگل آزار کبود  )ص۳۵(
چیــزی که به متــن، ادبیت می بخشــد و هنرمندانه اش 
می ســازد، آرایه های ادبی اند. آرایه های ادبــی در واقع بیان 
متفــاوت خلق می کند و پیام را نه به صورت صریح و آشــکار، 

بلکه غیرمســتقیم و هنرمندانه بــه مخاطب انتقال می دهد. 
آرایه های ادبی شــامل تمهیــدات بدیعی )تضاد، تناســب، 
ارســال المثل، مدعی المثل، ...( و بیانی  )تشبیه، استعاره، 
کنایه، مجاز و جــان دار انگاری و...( اســتند. این  آرایه ها در 
کنار این که متن و بیان را هنری و زیبا می سازند، تمایزبخش 
و زیبایی آفرین نیز اســتند؛ ابداع و خاقیــت در به  کار بردِن 
آرایه های ادبی، به شــعر هر شــاعری هویت می بخشد. این 
هویت زمانی پدید می آید که شاعر بنای کار خود را بر تجربه، 
دریافت و جهان بینی بگذارد. بدیهی است که تجربه، دریافت 
و بینش هر فردی متفاوت از تجربه، دریافت و بینش دیگری 
است. از همین رو، تصویرها و تعبیرهای برخاسته از هر تجربه  

و بینشی نیز، متفاوت خواهد بود.
دعای موش کورم پلک ابری را نجنبانید

تأمل می کند باران، نمی شوید گناهش را  )ص۷۲(
به طور مثــال، این جا ضرب المثــل »از دعای کورموش 
باران نمی بارد« به شــکلی زیبا استفاده شده است که چنین 
اســتفاده ای در شــعر شــاعران دیگر کمتر دیده شده است. 
بیان هایــی این چنیــن می تواند به شــعر، زیبایــی و هویت 

جداگانه و منحصربه فرد ببخشد.
به نامش فال می گیرم ولی هر بار می آید

زمستانی است اوقاتش، ندارد روزگار نیک )ص۶۰(
فال گرفتن یکی از ســنت های قدیمی و مردمی حوزه ی 
زبان فارسی است. وضعیت معشوق زمستانی است؛ زمستان 
نقطه ی مقابل بهار اســت و بدروز بودن و ناشاد بودن و گرفتار 
بدبختی بودن را می رســاند. برعکس، بهاری بودن به معنای 

شادمانی و طراوت و تازگی است.

ماه پیشانی بلند
نگاهی بر مجموعه  شعر » نامه ای از الله  کوهی« سروده زهرا حسین زاده

نامه ای از الله  کوهی
زهرا حسین زاده
انتشارات عرفان
چاپ اول، تهران ۱۳۸۲
چاپ دوم، ۱۳۸۶

عصمت الطاف
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همسایه تو را بهار می فهمید
»مریم« گل یادگار می فهمید

احساس شکوفه را خدا، هر صبح
بر شاخه ی انتظار می فهمید )ص۴۳(

در کام ادبی، اشیا و پدیده های هستی جان می گیرند، 
درد را حس می کنند، هویت انســانی دارند و مانند انسان از 
فراز و فرود زندگی شاد و غمگین می شوند. این ویژگی در شعر 
حسین زاده با بســامد باالیی دیده می شود. شاعر همان طور 
که در نمونه ی باال، به بهار و گل و شــکوفه، صفت فهمیدن و 
احساس کردن داده اســت، در اکثر شعرهایش به اشیا روح 
داده، حس بخشیده و شعور هدیه کرده است، تا مانند انسان 
درد، عاطفه، رنج، خوشحالی، اندوه و هیجان را حس کنند و 

در شعر حضوری انسانی داشته باشند.
قسمت، سبدش را سر این بام انداخت

بر دامن سرخم، گل بادام انداخت
قسمت حرکت کرد، در آیینه نشست

روشن شدم از ماه، که در جام انداخت )ص۷۹(
حســین زاده در این غزل نیز به قســمت، که یک مفهوم 
ذهنی اســت جســم و جــان بخشــیده اســت و همین طور 
ویژگی های انسانی. قســمت را گاهی به مردی تشبیه کرده 
اســت که »در اقلیم زنان دام انداخــت«، »به صغری نگرانی 
بخشــید« و »آتــش بــه دلــش ریخت و نــاکام انداخــت«؛ و 
زمانی به زنی تشــبیه کرده اســت »که خودش را شبی از بام 
انداخت«، زنی که مردم شهر گناهش را »بر گردن یحیی پسر 
خــام انداخت«؛ گاهی هم آن را به هیجانی تشــبیه می کند 
که شــب ها برایش پیام می فرســتد و در وجودش آشوب به پا 

ساخته، و عاشق و دیوانه ی خویش می سازد:
قسمت هیجانی است که هر نیمه ی شب

بر تخت من از روزنه پیغام انداخت
در قلب من آشوب به پا کرد و نرفت

جز خود همه را پیش من از نام انداخت )ص۸۰(
شخصیت انگاری تنها آرایه ای نیست که شاعر در شعرش 
بــه کار برده باشــد، بلکه خواننــده با تشــبیه های زیبا و بکر 
و اســتعاره های زیــادی نیز روبه رو اســت، مثــل این بیت که 
شکارچی، استعاره از آدم های بدطینت و فرصت طلب است و 

غزال، استعاره از دختران و آدم های خوش باور و آسیب پذیر.
کمندها یله می چرخند، چه می دوی نگران در ِمه

شکارچی تله هم دارد، نشین غزال جوان در ِمه )ص۶۳(
البته باید یادآور شــد که شــاعر از آرایه های بدیعی کمتر 
استفاده کرده اســت و خواننده با کاربردهای خاصی روبه رو 

نمی شود که منجر به زیبایی آفرینی شده باشند.
 منظر محتوایی

»نامــه ای از اللــه  کوهــی« از لحاظ محتوایــی نیز، یک 

مجموعه ی غنی و تأمل برانگیز است. غزل های این مجموعه 
را از لحاظ محتوایی می توان به دو دســته عمده تقسیم کرد: 

غزل های اجتماعی و غزل های عاشقانه.
الف. غزل های اجتماعی: 

منظــور غزل هایی اند که به مســائلی چون غربــت و مهاجرت، 
جنگ و ناامنی، سنت و اجتماع، دشواری های فراراه زندگی زنان 
و دختران، و... پرداخته اند. این مباحث بر سرنوشت، زندگی، و 
روح و روان شــاعر و دیگر افراد اجتماع تأثیر خود را گذاشته اند. 
زهرا حسین زاده در شــعرهایش، تافته ی جدا بافته از اجتماع، 
تاریخ، هم سرنوشتان و هم نسانش نیست؛ بلکه در برابر تاریخ و 
هم تبارانش احساس مسئولیت می کند و با آن ها اشک می ریزد، 

همدردی می کند و برای شان دادخواهی می کند:
چه می کنی غم بودا را؟ ببین! دو پنجره می لرزند

دوباره صاعقه می افتد به جان دهکده مان در ِمه )ص۶۳(
هزار قرن خواب رفت استخوان سنگ ها

نفس برید، برنیامد از دهان سنگ ها )ص۶۷(
حســین زاده در این شــعرش بــه دوران جاهلیت عرب و 
حادثه ی به دنیا آمدن محمد و مبعوث شــدنش به پیامبری، 
اشــاره دارد؛ دورانی که خدایان ســنگی رایــج بود و عرب ها 
در برابر ســنگ های بی زبان و بی نفــس کرنش می کردند. به 
گفته ی حســین زاده نفس ها در عبادت و کرنش آن ها برآمد، 

اما از دهان این سنگ ها چیزی برنیامد و شنیده نشد.
 غربت

دوری از وطــن رنــج مضاعفی اســت بر دوش شــاعر در 
غربت نشسته و مترصد اوضاع نابسامان و جنگ های ویران گر 
زادگاهــش. عصــاره ی همه ی حرف هــای حســین زاده در 

این باره، در این شعر بازتاب یافته است:
زندگی در مهد غربت مردن است

هم وطن نوزاد بی مادر مشو! )ص۱۶(
به باور حســین زاده زندگی به دور از وطن، در واقع مردن 
تکراری اســت. کسی که از زادگاهش دور است و در غربت به 
ســر می برد، مانند نوزادی است که از دامن گرم و پرمهر مادر 

محروم شده است. 
 درد تاریخی

حادثه ها و واقعه های تاریخی نیز در شعرهای حسین زاده 
حضور پررنگ دارند. شــاعر هم به واقعه های گذشــته توجه 
دارد و هــم به ماجراها و حادثه های کنونی. در هر دو صورت، 
در کنار مردم ســتمدیده و آســیب دیده ایستاده است و علیه 

ستمگر و ظالم سخن می گوید. 
شهید شهر شریفمـ  مزار طوفانیـ 

سرود ریشه  ی ما، شرح ماجرا بودی
رفیق سرو قدیمی که در گرفتی سبز

قسم به ماه! سپیدار چشم ما بودی )ص۴۰(
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شاعر عاوه بر این که نظری به اوضاع کلی کشور دارد، به 
تاریخ پر از درد مردمش نیز نگاه ویژه ای دارد. اوج این نگاه را 
در مثنوی انتهایی مجموعه می توان مشاهده کرد. مثنوی ای 
که پنجاه وســه بیت دارد و در آن نگاه پرشتابی به تاریخ مردم 
هزاره انداخته اســت؛ این که آنان در گذشته با چه شکوهی 
زندگی می کرده اند، کدام مناطق و سرزمین ها از آن شان بوده  
اســت، در مقطعی از تاریخ بر آن ها چه ستم هایی رفته است 
و چگونه سرزمین های شــان مصادره و خودشان قلع وقمع و 
آواره شــده اند. این که چطور این وضعیت ادامه پیدا نکرده، 
و روز بــه روز وضعیت بهتر شــده، تا این که ققنوســی از میان 
خاکســتر نیاکان ســوخته ی این ایل قد برافراشــته است، و 
پرده های ضخیمی که روشنایی را از ایلش قاپیده بودند، کنار 
زده است تا صبح روشن بر چهره های خسته از ستم و تبعیض 

و نابرابری بتابد. 
بیــان در این مثنوی کامًا غیرصریح اســت و خواننده با 
چندبار خوانــدن و با اطاع از حادثه هــای تاریخی نیم قرن 
اخیر کشور، به مقصود شاعر دست می یابد و می فهمد که او 

از چه کسانی حرف می زند:
ناگهان وحشت رسید از هر طرف

لشکر طوفان وزید از هر طرف
پیچ و تابی داده شد شاق و بید

سینه ها زد بید، آه از دل کشید
و در ادامه می گوید:

مردی از کاشانه های دوردست
کوله بارش را شبی آهسته بست

...
روبه روی دیو محکم ایستاد

مطمئن با نفس رستم ایستاد )ص۱۰۰(
ب. غزل های عاشقانه: 

بــا آن کــه تقریبًا بیست و ســه غــزل این مجموعــه مضمون 
عاشــقانه دارند؛ امــا باید گفت که مخاطــب در این غزل ها 
با عشــق و تب وتاب سوزنده ی آن روبه رو نیست، بلکه عشق 
در آن حضــوری آرام دارد. غزل هــای عاشــقانه ی مجموعه 

»نامه ای از الله  کوهی« به سه دسته تقسیم شدنی اند:
۱. غزل هایی که در آن عاشق زن است و معشوق مرد. 
در ایــن غزل هــا، توصیف هایــی هم که صــورت گرفته اند 
برخاســته از حــس زنانــه و زیبایی شناســی زنانه اســت. 
تصویری که از معشــوق ارائه شــده است، تصویری زنانه از 

یک مرد است:
برایم از هبوط آدم و حوا نمی خوانی؟

بگو باز از گِل گندم فراوان، هرچه می دانی
غرور صخره ها را می شکست امواج دستانت

شکوهی داشتی ای روح دریا، رعد نورانی )ص۳۷(

یا:
بلرزان اندکی در خواب بودا را که برخیزد

هیاهو می کند برپا تکان دست طوفانت
شکسته شانه های پیر بابا، هندوُکش تنهاست

تمنا می کنم مهمان! بمان با کوه ایمانت )ص۴۲(
۲. غزل هایی که در آن ها عاشق مرد است و معشوق زن. 
در این غزل ها، توصیف ها و تصویرهایی که از یار یا معشــوق 

داده شده اند، توصیف ها و تصویرهای مردانه از یک زن اند:
اخم را بشکن، بفرما! چای و قند

نوش جانت، ماه پیشانی بلند!
می خرم فانوس چشمت را، پری!

جذبه هایت قیمتش چند است چند؟ )ص۵۷(
یا:

گم است نیم رخش زیر نقش انگشتان
عجیب، مقنعه ی راه راه پوشیده است

تکان هر مژه اش بندی ام کند یک عمر
ستاره جان، رخ ماه از نگاه پوشیده است )ص ۶۶(

۳. غزل هایی که هویت عاشــق به طور باید و شاید برما 
نشده اســت و خواننده نمی داند عاشــق و معشوق کی اند. 
ضمیر »تو« برای معشــوق به کار رفته است، اما هیچ نشانه و 
عامتــی برای درک زن یا مرد بودن او به دســت داده نشــده 

است.
قلب دریا زده را یک سره از بیخ بکش

ماهی ام را لب حوضی به تن سیخ بکش
چه کبود است نفس های رها در قفسم

استخوان های زمان را شب توبیخ بکش )ص۶۹(
یا:

شکار من، گریختن چه سود؟ آخرش تو را
نشانده روبه روی خود به گفت وگو درآورم

کاغ نفرت تو را میان حوض دوستی
تکان دهم، تکان دهم، به شکل قو در آورم )ص۷۴(

بــاری، زهــرا حســین زاده یکــی از شــاعران توان منــد 
افغانستان در عالم مهاجرت است که در مشهد ایران زندگی 
می کند و آن گونه که از تاریخ شــعرهایش دانسته می شود، از 
دهه ی هفتاد به سرودن شعر آغاز کرده است. حسین زاده به 
خوبی نشان داده اســت که چقدر به اوزان شعری کاسیک 
دسترسی کامل دارد و چقدر در به کاربردن آن ها مهارت دارد. 
هم چنین، از نگاه کاربرد آرایه های ادبی، تکیه ی اصلی شاعر 
بر به کاربردن تشــبیه، اســتعاره و تشخیص بوده است که در 
این زمینه نوآوری هایی هم داشته است؛ اما بازی های هنری 
چندانی با آرایه های بدیعی صورت نگرفته است؛ بازی هایی 
که هم هنرمندانه و زیبایی آفرین باشــند و هــم از این طریق 

  .بتواند توجه خواننده را جلب کند
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قاف قصه
 زمینه ای برای گسترش فرهنگ مطالعه در دانشگاه

یان  محمد باقر

 بخش های مورد مطالعه
در آغاز کتاب هایی که در این گروه 
گزینش، خوانده و تحلیل می شد، 
بیشــتر بر محور ادبیات داســتانی 
می چرخیــد؛ امــا در جریــان این 
چند ســال، روان شناســی، فلسفه 
و تاریخ نیز موضوعــات مورد بحث 
این گروه کتاب خوانی بوده اســت. 
در ایــن اواخر موضوع مــورد توجه 
قصــه،  قــاف  گــروه  خوانــش  در 
مطالعات زنان است. برنامه ی آینده 
ایــن گروه، خوانش روان شناســی، 
جامعه شناسی، فلسفه و نقد )تفکر 

سنجش گرایانه( است. 
 روند برنامه

هفتــه ای یــک کتــاب انتخاب 
بارگــذاری در  از  پــس  و  می شــود 
صفحه ی  فیس بــوک و تلگرام قاف 
قصه، اعضای گــروه در طول هفته 
کتاب را می خوانند. در پایان هفته، 
اعضــای گــروه در دانشــگاه کابل 
گردآمده، و درباره کتاب یا مقاله ی 
گفت وگــو  و  بحــث  خوانده شــده 

می کنند. 
شــماری از نویسندگان برجسته  
که آثارشــان خوانده شــده اعضای 

گروه قاف قصــه تا اکنــون آثاری از 
نویســندگانی مانند گابریل گارسیا 
مارکــز، خورخــه لوییــس بورخس، 
میان کوندرا، ماریو بارگاس یوســا، 
آنتــوان  داستایفســکی،  فیــودور 
چخــوف، لئــو تولســتوی، پاتریک 
مودیانــو، سامرســت مــوآم، ایتالــو 
ژوزه  وولــف،  ویرجینیــا  کالوینــو، 
ســاراماگو، پرل بــاک، رومن گاری، 
ســویتانا الکســویچ، الیف شافاک 
)شــفق(، تونــی موریســون، آلیس 
مونرو، جوجــو مویز، جیمز جویس، 
فرانتز کافــکا، هاروکــی موراکامی، 
آندره ژید، جک لندن، چارلز دیکنز، 
ماکســیم گورکی، ایوان تورگینیف، 
امانوئل اشمیت، ویکتور هوگو، گونتر 
گــراس، هارپــر لی، هرمان هســه و 
ده هــا نویســنده ی نــام دار دیگر، از 
ادبیات داستانی کاسیک و معاصر 
جهــان را در این گــروه خوانده اند. 
از حــوزه ی ادبیــات داســتانی زبان 
فارســی، اعضای ایــن گروه بــا آثار 
و نوشــته های نویســندگانی ماننــد 
صادق هدایت، بــزرگ علوی، صمد 
بهرنگــی، محمــود دولت آبــادی، و 
عبــاس معروفــی از ایــران، و اکــرم 

گروه مطالعاتی »قاف قصه«، در سمستر خزانی سال ۱۳۹۳، با همکاری 
 )ACKU( انتشارات آرمان شهر« در مرکز منبع معلومات افغانستان« 

در »دانشگاه کابل« راه اندازی شد. این گروه از آن زمان تا اکنون، 
 بدون هیچ وقفه  ای فعال بوده و هر هفته یک نشست 

تحلیل کتاب برگزار کرده است. 
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عثمان، رهنورد زریاب، آصف سلطان زاده، 
عتیق رحیمی، کاوه جبران، خسرو مانی، 
سیامک هروی و دیگران از افغانستان آشنا 
شده اند. همچنین آثاری از اروین د. یالوم، 
رولو می و زیگموند فروید نیز مطالعه شده 

است.
    در بخــش مطالعــات زنــان، آثاری 
چون »فمینیســم: تاریخچــه، نظریات، 
گرایش هــا و نقــد« اثــر نرجــس رودگر، 
»جنــس دوم« اثــر ســیمون دو بــووار، 
»اتاقــی از آن خــود« از ویرجینیا وولف، 
»سرگذشــت ندیمه« اثر مــارگارت اتوود، 
»انقیــاد زنــان« از جان اســتوارت میل، 
»زن در برابــر زن« اثــر فیلیس چســلر، 
»جامعه شناسی جنســیت« اثر استفانی 
گــرت، »روان شناســی زنان« اثــر کارن 
هورنــای، »آرایــش، ُمد و بهره کشــی از 
زنان« اثر جوزف هنسن و دیگران، »زنان 
پرده نشــین و نخبگان جوشــن پوش« از 
فاطمه مرنیســی، »حجــاب در ترازو« اثر 
ســروش دباغ، »زنان در جامعه« از ِاِولین 
رید و دیگران، »زنان و خانواده« اثر لئون 
تروتسکی، »معیار یگانه: درباره ی آزادی 
زنان« اثر جانت هریــس، »زن و بازیچه« 
اثــر پیــر لویــس، »رازهــای زندگی یک 
زن« اثر دافنه دوموریــه، »یک زن: رنج و 
رهایی« اثر سیبیا آلرامو، »زن بی گناه« 
از بالزاک، و »زن در چشــم و دل محمد« 
اثر علی شریعتی مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته اند. 
 تأثیر و کارکرد

از آن جایــی که بیشــترین تمرکز این 
گروه بر علوم انســانی به ویژه رمان بوده 
است، شش سال خوانش و تحلیل در این 
حوزه، هر عضِو قاف قصه را در شناخت و 
تحلیل برترین و مؤثرترین آثار، اندیشه ها 
و مباحث ادبی توانایی بخشیده است و با 
فرهنگ ها، سبک های گوناگون زندگی، 
افکار و باورهای متفاوت آشنا کرده است.

تأثیر شش ســال کتاب خوانی، بیش 
از این که ســویه یا کارکرد بیرونی داشــته 
باشد، بیشــتر تأثیر درونی داشته است، 
از دانــش و بینش افــراد گــروه گرفته تا 
مــراودات اجتماعی و فرهنگــی آن ها را 
عمــًا زیــر و رو کرده، و تحــول بزرگی در 
زندگــی اجتماعی و فردی این افراد پدید 
آورده است. این تأثیرات پرتو نویدبخشی 
است در جهت پویایی و بالندگی جامعه ی 
هرچنــد  دانشــگاهیان.  و  دانشــگاهی 
فعالیــت و تــاش گــروه قــاف قصه در 
جهت نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه و 
خوانش در دانشگاه ها و بین دانشجویان 
گامی کوچک اســت، اما مهم، اساسی و 
بنیادی اســت. در وضعیتــی که فرهنگ 
دانشــگاه ها هیــچ  در  تقریبــًا  مطالعــه 
اســت، تاش های قاف قصه را می شود 
کنشــی ارزشــمند و مبارزه ای هدفمند 
در جهت دانایی حســاب کرد. همچنین 
چندیــن مقاله از طرف اعضای این گروه 
در ســایت ها، روزنامه هــا، هفته نامه ها و 

مجله های گوناگون منتشر شده است.
تشــویق  بــرای  قصــه  قــاف  گــروه 
بــه  دانشــجویان  عاقمندســازی  و 
کتاب خوانــی تاش کــرده، و برای آن ها 
زمینه ی خوانش مؤثرتــری را تا حد توان 
فراهم کرده اســت. اعضــای قاف قصه، 
همچنــان در تــاش گســترش فرهنگ 
مطالعه و کتاب خوانی، تشــویق و ترغیب 
دانشــجویان و دانشــگاهیان به مطالعه 
و کتــاب، و راه اندازی برنامه های بیشــتر 
کتاب خوانی انــد. ایــن نکتــه نیــز قابل 
یادآوری است که چند گروه کتاب خوانی 
دیگر یا از ســوی اعضای گروه قاف قصه 
یا با الگوگیری از این گروه، نشست های 
هفتگی کتاب خوانی راه اندازی کرده اند 
کــه ایــن مســئله نشــان دهنده ی تأثیر 
مســتقیم و مفید گروه کتاب خوانی قاف 

 .قصه در جامعه است

از آن جایى كه بیشترین 
تمركز این گروه بر 
علوم انسانى به ویژه 
رمان بوده است، 
شش سال خوانش و 
تحلیل در این حوزه، 
هر عضِو قاف قصه را 
در شناخت و تحلیل 
برترین و مؤثرترین آثار، 
اندیشه ها و مباحث ادبى 
توانایى بخشیده است و 
با فرهنگ ها، سبک هاى 
گوناگون زندگى، افكار 
و باورهاى متفاوت آشنا 
كرده است.



عالقه مندان می توانند نسخه ی چاپی کتاب نامه را از این انتشاراتی ها به صورت رایگان دریافت کنند:

کابل: �
▪انتشارات▪امیری:   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف و جوی شیر. ▪
▪ .B ۱ انتشارات▪بنیاد▪اندیشه: پل  سرخ مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین،  شماره ی  ۶۰ـ▪
انتشارات▪دانشگاه:▪ پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف. ▪
یاب:▪▪خیرخانه، چهارراه  قلعه ی نجارها، پالزای احمدیار، طبقه ی دوم،  شماره ی 25. ▪ ▪▪انتشارات▪زر
▪انتشارات▪سرور▪سعادت:▪کابل، چهارراه  دهن باغ )شهرآرا(. ▪
انتشارات▪سعید:▪ ابتدای جاده ی آسمایی، آسمایی پالزا، طبقه ی دوم. ▪
▪انتشارات▪صبح▪امید:▪▪ پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل پایین. ▪
انتشارات▪مقصودی▪و▪تاک:▪  پل سرخ،  مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف، شماره ی 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

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

نمایندگیهایپخشکتابنامه:

عارف احمید

تهران،▪یوسف▪آباد،▪تقاطع▪خ▪سید▪جمال▪و▪فتحی▪شقاقی،▪
ساختمان▪شماره▪۴،▪طبقه▪سوم،▪واحد▪۱۸

 ۰۹۱۲ - ۵۲۱۲۹۰۸
۰۹۳۰ - ۵۲۱۲۹۰۸
arefahmadi2@yahoo.com

طراحی▪و▪صفحه▪آرایی▪کتاب،▪مجله،▪روزنامه،▪
بروشور،▪▪کاتالوگ،▪لوگو،▪سربرگ،
کارت▪ویزیت،▪پاکت،▪پوستر،
عکاسی▪صنعتی▪و▪...



سفارش▪
طراحی▪جلد▪
و▪صفحه▪آرایی▪
کتاب،
مجله،
کاتالوگ،▪
بروشور▪و...
به▪صورت▪
آنالین▪از▪هر▪
جایی▪پذیرفته▪
می▪شود.

آموزش
گرافیک▪

مطبوعاتی▪و▪
نرم▪افزارهای:
ایندیزاین،▪
یتور ایالستر

و
فوتوشاپ
به▪صورت▪

حضوری▪و▪
آنالین




