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تنهایِی دونده ی استقامت*
۱- جیمــز کامرون، در فیلم درخشــان تایتانیــک، در لحظه ای که 
کشتی در آستانه ی غرق شدن است، صحنه  ای زیبا و به یاد ماندنی 
آفریده اســت. کشــتی تعادلش را از دســت داده و آب به سرعت در 
حال وارد شــدن به طبقات زیرین آن اســت. ناخدا و خدمه در حال 
ســوار کردن مســافران به قایق های نجات اند. غرق شــدن کشتی 
قطعی شــده و همه در روی عرشه، سراســیمه  و بی هدف به هر سو 
می دوند. اما در میانه ی این محشــر کبرا دسته ی نوازندگان کشتی 

همچنان از وظیفه ی شان دست نکشیده و مشغول نواختن اند. 
حاِل من و دوســتانم در کتاب نامه برای آماده کردن این شماره، با 
درجه ی خفیف تری بی شباهت به این صحنه نبود. کشور ما در این روزها 
اصاًل حال خوبی ندارد. خشونت و تنش ها شدت گرفته اند. »کابل« هر 
روز شــاهد انفجار اســت. نیروهای حکومتی به تجمع اعتراضی مردم 
»بهســود« حمله کرده و بی گناهانی را به خاک و خون کشیده اند. در 
»ننگرهار« فاجعه ی دیگــری اتفاق افتاده و اهالی روســتایی فقیر در 
»خاش رود« قربانی بمباران اشــتباهی شده اند. اوضاع سیاسی نیز در 
بن بســت گفت وگوهای دوحه، مبهم است و سیمای آینده در هیاهو و 
در چنگ و دندان به هم نشان  دادن های حلقه های چند نفره ی دولت و 

طرف داران حکومت موقت، تیره و تار می نماید. 
همــکاران کتاب نامه اما در میانه ی همه ی این آشــفتگی ها، با 
ضمیری پر از اندوه و دلی لب ریز از نگرانی، این شــماره را هم چون 

شماره های پیشین آماده کرده اند. 
۲- در افغانســتان متأثر از همه ی ایــن وضعیت ها و بحران های دیر 
ساله فعالیت های فرهنگی چندان به چشــم نمی آیند. آمار انتشار 
کتاب پایین اســت و همان ها که نشر می شوند هم کم تر مورد توجه 
قرار می گیرند و کم تر دیده می شــوند. خیلــی از کتاب ها نه معرفی 
می شــوند و نه نقد و بررســی. به عنوان مثال دوســت نویسنده ای 
کــه یکی از کتاب هایش هم در تهران و هم در کابل منتشــر شــده، 
روایــت می کند که در کابل تنها یک یادداشــت در همین کتاب نامه 
درباره ی اثرش نوشــته شده و یکی دوتایی هم اشاره ی فیس بوکی؛ 
امــا در ایران تا کنون هفده تحلیل و یادداشــت درباره ی کتابش در 
مطبوعات نوشــته و منتشر شده اســت. کتاب نامه با هدف دیدن و 
دیده شــدِن کتاب های اقلیم افغانستان ایجاد شده و تا کنون تمام 
تالش خود را برای انجام این مهم به کار بسته است، و امیدوار است 
همچنان این راه را با کمک عالقمندان کتاب ادامه بدهد. اما گاهی 
مثــل همه ی موجودات زنده خودش نیز از دیده شــدن خوش حال 
می شود، و حس می کند در مسیر این ماراتوِن استقامت تنها نیست. 
ماه گذشــته یادداشت خوبی از دوســت مان محمدهارون مجیدی 
در معرفــی و تحلیل کتاب نامه خواندیم که بــه ما حس خوبی داد و 
حال مان را ِبه کرد. از او سپاس گزاریم. امیدواریم دوست داران فضل 
و فرهنگ همچنان با نوشتن یادداشت و تحلیل و بررسی کتاب های 

منتشره برای کتاب نامه، به ما یاری برسانند.
* فیلمی به کارگردانی تونی ریچاردسون:

 The Loneliness of the Long Distance Runner

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.

www.khane-adabiat.com 
ketabnama7@gmail.com
@khaneadabiat
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»شــمع ها تا آخــر می ســوزند« گزیده ی 
داســتان های کوتاه عبدالقــادر مرادی به 
انتخــاب من اســت. این کتاب نخســت 
در ســال ۱۳۸۴ توسط انتشــارات آتنا در 
تهران منتشــر شده بود، و ســال گذشته 
با اضافه شدن چند داســتان کوتاه دیگر 
بــه عنــوان دوازدهمیــن کتاب از ســری 
کتاب های »گزیده ی داستان های معاصر 
افغانستان« توسط انتشارات تاک در کابل 
منتشــر شــد. قادر مرادی از بهترین های 
نسل دوم داستان کوتاه نویسان ماست، که 

داستان های کوتاه بسیاری نوشته است.
کوتــاه  مجموعــه ی  داســتان های 
»شــمع  ها تا آخــر می ســوزند« را  از نظر 
مضمــون می توان به دو دســته تقســیم 
کرد: دسته ی اول داستان هایی اند   که به 
جنگ و مسائل اجتماع جنگ زده ی اواخر 
دهه ی هفتاد می پردازند؛ و  دســته  ی دوم 
داســتان هایی   اند که بــه آدم های مهاجر 
»گل هــای  داســتان های  می پردازنــد. 
ســندی خامك دوزی«، »شــمع ها تا آخر 
می ســوزند«، »نــان و تفنــگ«، »عزیزم 
بریده«،  »ســر  »تلخاب«،  خداحافــظ«، 
»نان و تفنــگ« در گروه اول، و داســتان 

شاخص »چشم های کیمیا« در گروه دوم 
قرار می گیرند.

 داستان های عبدالقادر مرادی آکنده 
از قبرستان استند. آدم های داستان های 
او همیشه خواب های وحشتناك می بینند 
و ایــن خواب هــا آن ها را از عالــم واقعیت 
دور می ســازند و به عالم تخیلــی و اوهام 
می برند. شــخصیت ها در این داستان ها 
بسیار شــبیه به هم هستند که در همه ی 
داستان ها پرســه می زنند و افکارشان نیز 
یکسان استند. همچنین فضاهای یکسان 
و روایت هــای یکســان تر کــه خواننده با 
خواندن چند تا از داستان های مرادی این 
یکســانی را احســاس می کند، و با همان 
شخصیت، با همان قصه، با همان روایت و 

زبان، و همان فضا روبه رو می  شود. 
در  مــرادی  داســتان های  راویــان 
و  می برنــد  ســر  بــه  کابوس هایشــان 
روایت هایشــان فقــط ابراز احساســات و 
افکار کابوس آلودشــان است، بی آنکه به 
موقعیت شان توجه داشته باشند. معمواًل 
کسانی هستند که می نویسند و این افکار 
و کابوس ها را در نوشته هایشــان می آورند 
و خواننــده ایــن نوشــته ها را می خواند. 

زندگی در كابوس های آشفته
نگاهیبهجهانداستانیعبدالقادرمرادیدرکتاب»شمعهاتاآخرمیسوزند«

شمع ها تا آخر می سوزند 
)گزیده ی داستان های کوتاه(
 عبدالقادر مرادی
انتشارات تاک
 چاپ اول، کابل ۱۳۹۸
   ۵۵۰ نسخه  
رقعی، ۲۱۰ صفحه
۲۲۰ افغانی محمد حسین محمدی

داستان هاي عبدالقادر 
مرادي آكنده از 
قبرستان استند. 
آدم هاي داستان هاي 
او هميشه خواب هاي 
وحشتناك مي بينند و 
اين خواب ها آن ها را 
از عالم واقعيت دور 
مي سازند و به عالم 
تخيلي و اوهام مي برند. 
شخصيت ها در اين 
داستان ها بسيار شبيه 
به هم هستند كه در 
همه ي داستان ها پرسه 
مي زنند و افكارشان نيز 
يكسان استند.
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برای این روایت های هذیان آلود، روایاِن در حال نوشتن 
انتخاب شــده اند تا برای خواننده باور پذیر جلوه کنند. 
ولــی در نوع روایت  داســتان ها، از جریان ســیال ذهن 
استفاده شده است، که با نوشتن در تضاد است؛ چراکه 
د ر هنگام نوشــتن ، ذهن منظم می شود و به روی کاغذ 
می آیــد؛ یعنی کالم منعقد می شــود و نویســنده آن را 
درك می کند و می نویسد. ولی مرادی به گونه ای روایت 
می کند که انگار از ناخودآگاه ذهن روایت می شود و ما 
به احساســات و افکار نامنظم و پریشان راوی دسترسی 
داریم، در حالی که این نوع روایت نمی تواند توسط راوی 
نوشته شده باشد و فقط می تواند ذهنیات راوی باشد. در 
واقع مرادی آشفتگی را فقط در افکار و شخصیت  راوی 
نشــان می دهد و نه در ذهن او که در حال روایت است. 
طبعًا این آشفتگی ذهن بر روایت ها تأثیر می گذارد، به 
ویــژه روایت هایی که بر ناخــودآگاه ذهن و الیه ی پیش 
از گفتــار تکیه دارنــد. این آشــفتگی ها در روایت دیده 
می شــوند  و   هرچند گاه با روایت هایی بسیار پراکنده و 
اطناب آلود  روبه رو هستیم، ولی همان روایت ها بسیار با 

دقت و منظم در کنار هم چیده شده اند.
مرادی به ندرت شــخصیت هایش را از مابین معرکه 
و از افرادی کــه عماًل با حوادث اجتمــاع جنگ زده در 
تماس اســتند، انتخاب می کند. او شــخصیت هایی را 
انتخاب می کند که گوشــه  ی انــزوا اختیــار کرده اند و 
از جامعــه بریده اند و  از وضع جامعه ناراضی اســتند و 
شــکایت می کنند؛ یعنی آن دسته روشــنفکرانی که از 
وضــع موجود رنج می برند، ولی برای بهبود بخشــیدن 
وضع کار چندانی هم انجام نمی دهند؛ چراکه منتظرند 
کســی دیگر بیاید و آن ها را آرام کند و از دنیای وهم آلود 

افکارشان برهاند.
»گل هــای ســندی خامــك دوزی« )۱۳۵۸( جــزو 
نخســتین داستان های مرادی اســت. ولی سال ها بعد 
 در کتاب »صدایی از خاکستر« )پشاور، ۱۳۷۴( منتشر 
شــده اســت و به نظر من از بهترین کارهای اوست و از 
استحکام خوبی برخوردار است. داستانی که موقعیت 
داستانی اش خوب انتخاب شده است، با زبانی مناسب 
و محدود به ذهن ســربازی که به خاطر آمدن نیروهای 
شــوروی و تســلط آن ها بر قطعه   سربازی  شــان، دیگر 

هدفی برای ادامه ی سربازی ندارد و می گریزد. 
داســتان از آن جــا شــروع می شــود که ســرباز در 

دشــتی است و از قطعه ی ســربازی اش گریخته است. 
پیراهن ـ تنبانی را  که نامزدش برای او روان کرده اســت، 
می پوشد و با دیدن گل های سندی خامك دوزی شده  بر  
ســینه ی پیراهن به یاد نامزدش می افتد که انتظار او را 
دارد. او کــه دلیل ورود نیروهای بیگانه را قبول ندارد، از 
آن جا که فرمانده هانش با بیگانگان همکاری می کنند 
و بــه گونه ای تحت امر آن ها قرار گرفته اند، از ســربازی 
می گریــزد و می رود که با تفنگش زندگی دیگری را آغاز 
کند. اما شــوروی ها درســت از همان نقطه ای که محل 
وظیفه ی او بود ، هدف گلوله  قرارش می دهند  و گل های 
سندی خامك دوزی شده ی پیراهنش سرخ می شوند و 
او خیال نامزدش را با خود به آن دنیا می برد. این داستان 
مرادی جزو اولین داســتان های مقاومتی اســت که در 
برابر اشغال افغانســتان توسط نیروهای شوروی نوشته 
شده اند  و از آن ها تعبیر به ادبیات مقاومت می شود. این 
اثر از بهترین های این نوع داســتان ها نیز اســت، که به 

دور از شعارزدگی های آن روزگار نوشته شده  است.
در داســتان »شــمع ها تا آخــر می ســوزند« راوی، 
قصه ی خودش را خطاب به پــدری می گوید که معلوم 
نیست کجا برده شده و چه بالیی بر سرش آمده است. 
دختر جوان به مرز جنون رســیده و مادربزرگش بر این 
باور اســت که اگر شمع ها تا آخر بســوزند، پدر او زنده 
است و حتمی خواهد آمد؛ و هر روز در زیرزمین شمعی 

روشن می کند و... بی آنکه پدر راوی بازگردد.
مرادی در داستان »چشم های کیمیا« شیوه و زبان 
توضیحی اش را کنــار می  گذارد و به  روایتی داســتانی 
متناســب با مضمــون انتخابــی اش دســت می یابد و 
 گوشه ی چشمی نیز به شیوه ی جریان سیال ذهن دارد. 
ولی نشان دادن راوی در پشــت میز و در حال نوشتن، 
روایت را در برخی قسمت ها غیر قابل قبول کرده است. 
مرادی در دو جای داستان به روشنی این حالت راوی را 
نشان داده: »حاال که این سطور را می نویسم، احساس 

می کنم که...« )ص۱۱۱(
»امروز، حاال که این سطرها را می نویسم، نمی دانم چی 
وقت روز است، زنم هنوز خواب است، روی تخت خواب دراز 
کشــیده و آرام خفته اســت. من نزدیك پنجره روی چوکی 
نشسته ام، پشــت میز کوچکی و این سطرها را می نویسم. 

روبه رویم پنجره است و پنجره بسته.« )ص ۱۱۵(
راوی داســتان مهاجــری اســت کــه در یکــی از 
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کشــورهای غربی پناه گزین شده اســت. او که آن جا را 
ســرزمین آمال و آرزوهایش می دانســته، حــاال برایش 
تبدیل به کابوس گشته و چشــم های کیمیایش را از او 
گرفته و کیمیا در این جا دیگر آن کیمیایی نیست که او 
دوستش می داشت و سخت عاشــق چشم هایش بود . 
چشــم هایش آن حالت خاصشـ  آن ویژگی اثیری اشـ  
را از دست داده است و این مسئله راوی را رنج می دهد، 
تــا باالخره راوی بــا دیدن خوابی به یاد گذشــته هایش 
می افتد و احســاس می کند کیمیایش که برای او نقش 
یك زن اثیری را داشــته، بدل به یك لکاته شده، و حاال 
بعد از خفه کردن زنش نشســته و قصــه ی اثیری بودن 
و لکاته بودنش را می نویســد. او که در گذشــته همیشه 
کیمیا را که در همسایگی آن ها زندگی می کرد، از   بام و 
بیشــتر از پشت پنجره تماشا می کرد ، اما حاال پنجره به 

رویش بسته شده است. 
این گونه نوشتن هیچ با حال و هوای راوی هماهنگی 
ندارد؛ راوی  ای که همســرش را که همــه ی زندگی اش 
می داند، کشــته  و در حالی که جنــازه بر تخت در خون 
غلتیده است، با خیالی آسوده نشسته و از او می نویسد. 
ذهن ناآرام و بی قراری که در  چنین وضعیتی برای آدمی 
پیــش می آید، فقط در دو صفحه ی پایانی رعایت شــده 
است. همین دو صفحه نیز از قالب نوشتن توسط راوی 
خــارج اســت و به نوعی ســیالن ذهن راوی اســت و نه 
نوشته هایی که او نوشته است. پس خواننده نمی تواند 

بــه آن ها دسترســی داشــته باشــد. چراکه مثــل باقی 
داستان به روی کاغذ نیامده تا خواننده آن ها را بخواند.

مرادی در این داســتان و دیگر داســتان هایی که از 
این شــیوه استفاده کرده اســت، هر وقت از زمان حال 
و موقعیت راوی اش می نویســد، گرفتار همین مشــکل 
می شــود. هم چنیــن بعضــی اطالعاتی را کــه باید به 
خواننده مــی داد، عمدًا و نا به جا پنهان   می کند و آنها را 
در آخــر رو می کند تا به این وســیله خواننده را تا پایان 
داســتان همراه خود نگاه دارد. مثــاًل از همان ابتدای 
داســتان راوی در جاهای مختلــف و بارها می گوید که 
زنش هنوز خواب است و او که همیشه زودتر از او بیدار 
می شــود، هنــوز خواب اســت. ولی در پایان داســتان 
یــك مرتبه می گوید که از همان اول زنش را کشــته و او 
در رخت خــواب غرق در خون اســت. در حالی  که این 
توصیــف را باید در همان ابتدا کــه راوی می گوید زنش 
هنوز بیدار نشــده اســت، ارائه می کــرد و این به نوعی 

پنهان کاری راوی است. 
اگر بخواهیم به گونه ی نقد تطبیقی به این داستان 
و رمــان »بوف کور« صادق هدایــت بنگریم، باید گفت  
عبدالقادر مرادی گوشــه ی چشــمی به نوع دید و نوع 
نوشــتن صادق هدایت در »بوف کور« داشــته اســت. 
این تأثیر پذیری   در این داســتان و چند داســتان دیگر 

نویسنده به روشنی دیده می شود.
پیرنگ »چشم های کیمیا«   با پیرنگ  بوف کور تطبیق 
می کند. در بوف کور راوی که همســرش، زن لکاته، را 
کشــته و قصه اش را می نویسد. در چشم های کیمیا نیز 
راوی همسرش را -که هم نمود زن اثیری و هم نمود زن 
لکاته است- کشته و حاال قصه اش را می نویسد. مرادی 
عــالوه بر نوع دیــد، پیرنگ و حادثه ای کــه راوی اش را 
وادار به نوشتن کرده،  در انتخاب شخصیت ها  و پرداخت 
آن ها نیز  گوشــه ی چشمی به بوف کور داشته است. در 
بوف کــور پیرمرد خنز رپنزری همه جا به دنبال و همراه 
راوی اســت و یك گاری هم وجود دارد؛ در »چشم های 
کیمیا« نیز  زنی کولی، دائم و همه جا به دنبال و همراه 
راوی اســت، چه در عالم خارج و چه در ذهنیات راوی؛ 
یعنــی زن کولی همان نقش پیرمرد خنزر پنزری را بازی 
می کنــد و راوی  او را حتــی در چهــره ی صاحب کارش 
می بینــد؛ همان طور کــه راوی بوف کــور، پیرمرد را در 

 .چهره ی نزدیکانش می بیند

مرادي به ندرت شخصيت هايش را از 
مابين معركه و از افرادی كه عمالً با حوادث 
اجتماع جنگ زده در تماس استند، انتخاب 
مي كند. او شخصيت هايي را انتخاب 
مي كند كه گوشه  ي انزوا اختيار كرده اند 
و از جامعه بريده اند و  از وضع جامعه 
ناراضي استند و شكايت مي كنند؛ يعني آن 
دسته روشنفكراني كه از وضع موجود رنج 
مي برند، ولي براي بهبود بخشيدن وضع 
كار چندانی هم انجام نمي دهند.
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جنگ و عشق
درنگی در سطرهای رمان »فروپاشی« اثر مهسا طایع

فروپاشی
مهسا طایع

طرح جلد و برگ آرایی: روح االمین امینی
انتشارات آن

چاپ اول، هرات، تابستان ۱۳۹۸
نیلوفر نیک سیر۵۰۰ نسخه

»مهسا طایع« سال هاست که در عرصه ی 
رمان و داســتان قلم و قــدم می زند و آثار 
زیادی را نیــز در این زمینه به وجود آورده 
اســت. عالقمنــدی و دل مشــغولی اش 
بــه این ژانــر را بــه خوبی می تــوان دید. 
رمان های »باورم کن نازنین«، »شب های 
بی ســتاره«، »قاصدک« و نیــز مجموعه 
داســتان کوتاه، این مســئله را به خوبی 

نمودار می سازد.
 در ایــن رمان نویســنده ســعی بر آن 
داشــته تا تمــام حوصلــه اش را مصروف 
این ســازد که چندین روایت را در یک جا 
جمع کند، و همچون مشــتاقی که هیچ 
صبــر ندارد، پــی هم و زودتــر از موعد به 
خلق حادثه ها دســت زده است. یکی از 
موتیف های زنده و پویای این رمان جنگ 
اســت؛ جنگی که مردم ما سال هاست با 
آن دســت  و پنجه نرم می کنند و هنوز هم 
که هنوز اســت ســر خالصی ندارد. این 
موضوع جان مایه ی بســا از شاهکارهای 
ادبــی دنیا شــده اســت، و نویســندگان 
همیشــه کوشــش کرده انــد جنایــات و 
ســیه روزی هایی را که در دامن جنگ رخ 
می دهد، در دنیای رمان و شــعر ماندگار 

کنند تا آیندگان بدانند که چه بر نسل بشر 
رفته است. حتی امروز که سالیان زیادی 
از جنگ هــای جهانــی می گــذرد باز هم 
جنایات این جنگ ها، خوراک بسیاری از 
رمان های معروف می شود و سر خالصی 

ندارد. 
نبــردی را کــه مهســا طایــع در این 
داســتان به روایت کشــیده است، نبردی 
اســت کهنه و فرســوده که نسلی را نیز به 
فرسودگی رســاند و ارزش هایی را در دل 
جامعه کاشــت: جنــگ علیــه نیروهای 
شوروی سابق که هر دو جانب از این جنگ 
زخــم خورده اند و هر یک حق را به جانب 
خود می داند. این روایت از هجوم شوروی 
ســابق به کشور آغاز می گردد و تا پیروزی 
مجاهدین ادامه می یابد. البته نباید از یاد 
برد روایتی که یک زن از نبرد دارد متفاوت 
از روایتی اســت که یک نویســنده ی مرد 
دارد. چون زنان بیشــتر پشت جبهه را به 
تصویر می کشــند و تجربه ای از نبرد داغ 
درون جبهه ندارند و هرگاه که وارد چنین 
وادی هایی می شــوند، اغلب به نظر خام 
می رســد. شــخصیت های این داســتان 
در جبهه های جنگ هســتند و نویسنده 

نبردی را كه مهسا 
طايع در اين داستان به 

روايت كشيده است، 
نبردی است كهنه و 

فرسوده كه نسلی را نيز 
به فرسودگی رساند و 
ارزش هايی را در دل 

جامعه كاشت.
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گاهی تنها اشــاره ای به این مســئله می کنــد که به یاد 
خواننده بیاورد که تم اصلی این داســتان جنگ است؛ 
ولی دیگر حوادث داستان بر این مسئله چربیده است. 
شخصیت های داســتان در حین آنکه که مشغول نبرد 
هســتند فکر و ذهن شــان درگیر حــوادث خانوادگی و 
عشــقی نیز است، گویا نویســنده در به تصویر کشیدن 
حاشــیه های این جنــگ یعنــی مســائل خانوادگی و 

عشقی، توانایی و عالقمندی بیشتری دارد:
»حــال و روزمان را که می بینــی. روس ها از زمین و 
زمان ســرمان ریخته اند. طرح عملیاِت بازدارنده با من 

است.« )ص ۷۰(
»یوسف سرش را روی نقشه خم کرد و به سبک سنگین 
کردن مسیر عملیات پرداخت. خونسردی اش ارسالن را 
دیوانه می کرد: یوســف محض رضای خدا به خودت بیا. 

دخترکاکایت گم شده و تو این جا...« )ص ۷۵( 
نویســنده کمتــر بــه درون شــخصیت ها مراجعــه 
می کند. بیشتر در سطح روایت نشسته است و به اینکه 
جنگ چه عوامل روانی ای به بار می آورد، کمتر پرداخته 
است. نویســنده نسل دانشــگاهی آن دوران را معرفی 
می کند. زنان جوان داستان بیشترشان دانشگاهی اند 
ماننــد فرخنــده، و کتاب خوان اند ماننــد صاحبو؛ اما 
بیشــتر زندگی این زنان در حوادث دیگری می گذرد، و 
چنان درگیر آن حوادث می شوند که خواننده فراموش 
می کند آنها درس و دانشــگاهی نیــز دارند که به دلیل 
جنگ متوقف شــده اســت؛ نویســنده نیز بر این مورد 

تصریح نمی کند تا خواننده قانع شود. 

»میر ســهراب« شــخصیتی اســت که روزگاری در 
دانشــگاه درس می خوانده و در همــان زمان دختری 
پشــتون را به عقدش در آورده بوده اند، اما میرســهراب 
شخصیتی بسیار منفی است، حرص عجیبی به فریب 
زنــان زیبــا دارد و یکــی از زورگیران و قاتالن زبردســت 
اســت، در حالی که در گذشته گرفتار درس و دانشگاه 
بوده اســت. دلیل اینکه میرسهراب چنین چهره عوض 

می کند هیچ مشخص نمی شود. 
حوادث در داســتان خیلــی زودتر از موعــد اتفاق 
می افتند، بدون اینکه به پختگی الزم رســیده باشــند. 
مثــاًل فرخنــده در یک زمان در کابل اســت و در زمانی 
دیگر از شمالی و پغمان سر بر می آورد؛ یا حبیب در یک 
لحظه و به اثر احساســی تند، تصمیم می گیرد پدرش 
را به قتل برســاند: »حبیب بی آنکه دست هایش بلرزد، 
ضامن نارنجک را کشید و چند ثانیه بعد صدای انفجار 

در محله پیچید.« )ص ۱۲۸(
شــیوه ی روایت نویســنده همان شیوه ی کالسیک 
است؛ یعنی نقل کردن داستان از زبان سوم شخص، که 
البته این شــیوه برای همه ی نویسنده ها ساده تر است 
نسبت به دیگر شیوه ها، چون نویسنده در بیرون نشسته 
و حــوادث را نقل می کنــد و داوری و جمع بندی نیز به 
عهده ی خودش اســت. بســیاری از حوادث داستان را 
خود نویســنده خالصه و جمع بنــدی می کند. به طور 
مثال خواننده خودش نمی تواند به صبح رســیدن شب 
را حس کند، و این راوی اســت کــه به او می فهماند که 
شــب به صبح رسید: »او تنها کسی بود که می توانست 
یوســف را از وضع موجود با خبر سازد. باالخره آن شب 

جان فرسا هم به صبح رسید.« )ص ۶۲(.
 نویســنده کمتر درگیر روان شخصیت ها می شود و 
خودش را کمتر در الیه های داســتان درگیر می ســازد. 
تنها در بعضی از قســمت های داستان این گونه روایت 
به تک گویی تبدیل می شــود، که باعــث تنوع در ذهن 
خواننده می گردد، آنجایی که یوسف با خودش در گیر 

است و حرف می زند:
»اگر به خانه باز نگردی، خفه می شــود یوسف. زیر 

آوار این شرمسار و درد خفه می شود.« )ص۱۳۵(
نویسنده در این داستان خواسته خیلی از مسائل را 
در یــک جا بریزد، یعنی بحری در کوزه. به همین دلیل 
گاهــی خواننده گیج می شــود و نمی توانــد حجم این 

البته نبايد از ياد برد روايتی كه يک زن از 
نبرد دارد متفاوت از روايتی است كه يک 
نويسنده ی مرد دارد. چون زنان بيشتر 
پشت جبهه را به تصوير می كشند و 
تجربه ای از نبرد داغ درون جبهه ندارند و 
هرگاه كه وارد چنين وادی هايی می شوند، 
اغلب به نظر خام می رسد. 
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همه حادثه را یک جا هضم کند. مثاًل در یک جا از زبان 
صاحبو که زنی کتاب خوان و صاحب نظر است به تاریخ 

افغانستان در زمانی دورتر اشاره می کند:
»به ســبکی پر از کنارش بیــرون می خزید تا دوباره 
برگــردد بــه اتاقــش و بخواند کــه باالخــره حبیب الله 
چطور با اســتفاده از شرایط سرکوب و خفقانی که امیر 
عبدالرحمن خان پدرش ایجاد کرده بود، به عیاشــی و 

خوش باشی های ممتد می پرداخت...« )ص۴۱(
 عشــق به همان شیوه ی ســنتی، با درد و فراق و از 
خود گذری ها همراه است. همان طوری که در بسیاری 
از داســتان های عاشقانه روایت شــده است. عاشق در 
یک لحظه تصمیم می گیرد که جان فشانی بزرگی را در 
پای معشــوقش داشته باشد. کاری که یوسف به خاطر 
فرخنــده می کند؛ که البتــه به نظر مخاطــب امروزی 
کمــی دور از عقــل می نمایاند که چنیــن تصمیمی به 
طور آنی و لحظه ای گرفته شــود؛ زمانی که یوســف به 
جای فرخنده اســما پری را بر می گزیند. عشق انسان 
امروزی، هم چون خودش ساده و دچار روزمرگی است، 
اما عشق در درون این داستان، از دنیای مادی و زمینی 
مقداری فاصله گرفته و رنــگ آرمانی به خود می گیرد. 
توصیف های عاشــقانه همراه با همان ســوز و ناله های 

همیشگی است.
»حبیــب در نامه اش نوشــته بود: هر طوری شــده، 
امشــب باید تو را ببینم. از سیاهی سر شب تا سپیده ی 
صبح پای چنار نزدیک زیارت منتظرت می مانم. هر زمان 
پنداشتی مناسب تر است، راهی شو. با قلبی پر از عشق 

چشم به راه توام. آه محبوب بینوای من!« )ص ۵۵(
 بانــو طایع در توصیــف صحنه ها به ویــژه توصیف 
طبعیت قلم رســایی دارد: »با این که تا سپیده ی صبح 
برف همچنان می بارید، اما آفتاب تیزی سر زد و اتاق را 

پر نور کرد.« )ص ۱۰۰(
نویســنده وقتــی اثــری را خلــق می کنــد، بدون 
طرفداری و جبهه گیری باید به روایت آن بنشیند. خالق 
اثر فقط کارش روایت اســت، و نباید هیچ داوری ای در 
این زمینه که چه جنایاتــی در طول تاریخ اتفاق افتاده 
و چه انســان هایی چهــره در نقاب خاک کشــیده اند، 
و یــا اینکه چه جناحی خوب اســت و چــه جناحی بد، 
داشــته باشــد. ولی در این رمان رد پای این طرفداری 
را می توانیــم ببینیم. دقیقًا معلوم اســت که نویســنده 

طرف دار کدام ســمت و جناح اســت، و این را بارها در 
داستان ذکر کرده است:

»ارتش شــوروی که با رؤیای تســلط بر افغانســتان 
و ســرکوب مقاومت مردم در برابر دولت کمونیســتی به 
افغانستان لشکرکشی کرده بود، عاقبت پس از نه سال 
و انــدی جنــگ و درگیری، وادار به پذیرش شکســت و 
خروج نیروهایش از افغانستان شد، و زمینه برای حضور 

مجاهدین و حکومت آنان فراهم گردید.«)ص ۲۶۰(
این جمله بیشــتر شــبیه گزارش اســت تــا تکه ای 
از داســتان. از همیــن یک جمله به خوبــی ایدئولوژی 
کــه  دورانــی  مثــل  می شــود.  مشــخص  نویســنده 
داستان نویســان طــرف دار حــزب خلــق و پرچــم، در 
راستای نظرات حزبی شان قلم می زدند. دنیای ادبیات، 
دنیای چنین گونه ای از سیاست نیست، وگرنه اثر ادبی 
به نوشته ای سیاست زده تبدیل می شود، که ارزش آن را 

در دامان همان جناح سیاسی می توان سنجید.
آنچه در نهایت می توان گفت این است که نویسنده 
بــه زنــان نقش بســیار پررنگی بخشــیده اســت. زنان 
در این داســتان نقش بســیار فعالی داشــته و صاحب 
صالحیت انــد. صاحبــو، فرخنــده، خاله صنوبــر و... 
زنانــی جســور و باکفایت اند، که اگر بیشــتر به پرورش 
شخصیت شــان پرداخته می شــد، از این هم خوش تر 
می درخشــیدند. بانو طایع از داستان نویسان غنیمت 
ماســت که با نوشتن این رمان مخاطبین خود را دلگرم 
به خلق آثاری درخشــان تر ساخته  است. برایش آرزوی 

 .بهروزی دارم

شيوه ی روايت نويسنده همان شيوه ی 
كالسيک است؛ يعنی نقل كردن داستان 
از زبان سوم شخص، كه البته اين شيوه 

برای همه ی نويسنده ها ساده تر است 
نسبت به ديگر شيوه ها، چون نويسنده در 

بيرون نشسته و حوادث را نقل می كند و 
داوری و جمع بندی نيز به عهده ی خودش 

است. بسياری از حوادث داستان را خود 
نويسنده خالصه و جمع بندی می كند.
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� )۱(
می گویند »ببرک ارغند« هــم، یکی از چند 
چهــره ی معتبــر و مشــهور دهه ی شــصت 
افغانســتان اســت که در بســتر »رئالیســم 
سوسیالیســتی« قلم می زده اســت و نفس 
می کشــیده اســت. بدون شــک تعدادی از 
داســتان های پرشمار وی بر این گفته صحه 
می گذارند، منتها رمان »زنی از خوابگاه« از 
آن دسته نیست؛ البته اگر فصل های آغازین 

و پایانی رمان را در نظر نگیریم. 
به نظــر می رســد روایت ســاده، روان، 
شیرین و کنایی داستان در نزده فصل دیگر 
کتاب، بدون  دخالت مستقیم نویسنده و بر 
بستری اثرگذار از »رئالیسم انتقادی« تمام 
گپ را می زند، و واقعیت ِ زمســتانِی جامعه 
و مــردم و محیطی را که روایت می شــود، با 
نقدی خالقانه و پیچانده شــده در روایت ها 
و نقل قول هایی شــیرین و تلخ، نشــان مان 
می دهــد. بنابرایــن شــاید چنــدان نیازی 
به شــبه ســخنرانِی وهم آلــود و رؤیاگونه  ی 
فصل های آغازین و پایانی، که در ملغمه ای 
از رئالیسم سوسیالیستی و رئالیسم جادویی 

پیچیده شده است، باقی نماند.
� )۲(

»زنی از خوابگاه« داســتانی اســت درباره 

در  غــرق  جامعــه ای  فرهنــگ  فرهنــگ؛ 
و  بی صداقتی، خــود آزاری  بی اعتمــادی، 
دیگــرآزاری، بی مســئولیتی و بی همتی، و 
نهایتًا خواب و سکون. جامعه ای که همیشه 
در آن زمستان اســت و همیشه در آن برف 
می بارد. تصویری آشنا و همیشگی از جامعه 
افغانستان، چه در روزگار روایت داستان، که 
هنــوز جنــگ و تفنگی در آن نبــوده، و چه 
حاال که از رهگــذر ایدئولوژی و قوم گرایی و 
دعواهای دیگران، جنگ و تفنگ هم به آن 

اضافه شده است. 
»فقــر، بی ســوادی، جهــِل خرافــی و 
مردســاالری« چهار بنیــاد اصلی جامعه  ای 
اســت که در رمان روایت می شــود. تمام آن 
نمادهــای فرهنگِی تنیده شــده در تار و پوِد 
رفتاری و زیســتِی مردمی که در »خوابگاه« 
می زیند، ریشــه در همین چهار زیرســاخت 
دارند؛ اگرچه دغدغه ی نویســنده و قهرماِن 
»زنی از خوابگاه«، بیشتر معطوف به دو تای 
آخری اســت: جهــِل خرافــی و به خصوص 

مردساالری.
»مــادرم گفــت: - امــروز می گفتن که 
یک زن َد شــار خر شــده س ... همسایه ها 
َد نزدیکــی باغ زنانه دیدنش. ســاره با نگاه 

تندی سویش نگریست: 

روایتی از واقعیِت همیشه زمستاِن خوابگاه كابل
مروری بر رمان »زنی از خوابگاه« اثر ببرک ارغند

 زنی از خوابگاه
 ببرک ارغند
 انتشارات تاک
Isabelle Malmezat :نقاشی روی جلد 
 چاپ اول، کابل، بهار ۱۳۹۸
 ۳۵۰ نسخه
۲۸۰ افغانی علی یعقوبی

روايت و زبان روايت، 
از نقطه های قوت و 
زيبايی رمان »زنی 
از خوابگاه« است. 
رمان گفت وگو محور 
است و بيشتر بر 
بستر گفت وگوهای 
شخصيت ها با يک ديگر 
و يا شخصيت راوی با 
خودش پيش می رود. 
ساختار روايت جز در 
همان فصل آغازين، 
خطی است و هيچ 
رفت و برگشتی را در 
طول داستان مشاهده 
نمی كنيم.



9 حوت/ اسفند 1399 شماره ی نهم  سال اول کتابنامه  

- و تو ام باور کدی؟
- ها بخدا. می  گن بیگفتی شوی 

خوده کده بوده! ... توبه خدایا توبه!
ســاره از خوردن دست کشــید. گفتی محو نگاه های 

ابلهانه ی مادرم شد:
- مادر، آدم هیچوخت خر نمی شــه مگر آنکه بی عقل 
شوه، آدمی که عقل نداشت خود بخود خر اس. چطور ای 
شایعه ره باور می کنی؟ ... چرا مرد خر نشده که زن شده؟ 

... ای گپه َد قالی صاحبان میسازن!
- مه ندیدیم، زن های همسایه می گفتن.

- زنهــای همســایه بگویــن شــیر ســیاه اس قبــول 
می کنی؟« )صفحه ۲۲۶(*

� )۳(
راوی داســتان »خلیل« است که داستان را به شیوه ی اول 
شــخص روایت می کند. او داستان را در دو بستر جدا، اما 
درهم تنیده شرح می دهد: حوادثی را که قصه می کند، و 

گفت و گوهایی که با خود و خواننده دارد. 
»خلیــل« در گفت و گوهایــی که با خــود دارد، دارای 
شــخصیتی حکیــم، دانــا و تیزبیــن اســت. تحلیل های 
جالبــی از دوگانه های خدا و شــیطان، آدم و حوا، ابراهیم 
و نمــرود، و مرگ و زندگی دارد؛ اغلب به مفاهیم و حوادث 
و طبیعت، نگاهی شــاعرانه دارد؛ می داند دیگران چگونه 
می اندیشــند؛ و می تواند دلیل و معنــای رفتارهای پیدا و 
پنهان  دیگــران را دریابد. با این حال، در عمل و در رفتار و 
گفتاری که در جریان داستان از »خلیل« شاهدیم، خبری 
از این حکمت و دانایی و تیزبینی نیســت، هر چه اســت 
انفعــال و محافظه کاری و ناتوانــی و بی زبانی و بزدلی و تا 
حدودی کودک ماندگی اســت؛ به گفــِت مادرش می کند 
و برای بهبودی ســردردش تعویذ می گیــرد؛ پدرش مثل 
دوستش الیاس »زنچو« می خواندش و خواهرش به کنایه 
»بی خاصیت« خطابش می کند و معتقد است: »به دان تو 
کسی پیاز ام پوست نمی کنه بیادر جان!« )صفحه ۲۲۴( 

اینکــه خلیــل در گفت و گوهایش با خــود و خواننده، 
یک شــخصیت را تداعــی می کند، و در جریــان حوادث 
داستان شخصیتی دیگر را، نه از آن روست که با فردی دو 
شخصیتی مواجه ایم که در موقعیت های مختلف، آگاهانه 
شــخصیت های مختلفش را بروز می دهــد، و یا از اختالل 
چندشخصیتی رنج می برد؛ بلکه از آن روست که نویسنده 
نتوانسته اســت تکلیف این شخصیت و تکلیف خودش با 
این شــخصیت را در داستان مشخص ســازد. نویسنده از 
یک سو الزم دانسته تا او را به عنوان راوی داستان انتخاب 

کند و بنابراین هر جا می خواســته حرفی بزند مجبور بوده 
آن حرف را در دهان او بگذارد، و از ســوی دیگر الزم بوده 
تا او را فردی منفعل و کم مایه نشان دهد تا مجال به چشم 
آمدن خواهرش »ســاره«، قهرمان اصلی داســتان و البته 

نویسنده، فراهم شود. 
مشکل شخصیت پردازی، عالوه بر »خلیل« کمابیش 
گریبان گیــر دیگــر شــخصیت های داســتان، از جملــه 
»الیاس« نیز شده است. قطعًا اگر نویسنده در کنار تالش 
قابل تحســینی که صرف روایت و زبان روایت کرده است، 
تالش بیشــتر و پرمایه تری را صرف شخصیت پردازی هم 
می کــرده، این مشــکل رخ نمی داده و پای طــاووِس این 

داستان خواندنی نمی شده است.
� )۴(

»الیاس« دوســت هم کوچگی  خلیل، شــخصیت دیگری 
در داســتان اســت، که در کنار »خلیل« و »ساره« خواهر 
کوچک تر خلیل، ســه شــخصیت اصلِی رمــان  را بازتاب 
می دهند. مادر الیاس مرده، و حاال او با پدرش و »اقلیما« 
زن دیگــر پدرش، زندگــی می کند. چند ســالی از خلیل 
بزرگ تر اســت، آن قدری کــه وقتی هنوز خلیــل در بطن 
مادرش اســت و از آنجا داســتان را روایت می کند، الیاس 
می تواند بــرای پدرش که دلش اوماچ شــده، »یک دو پاو 
شــلغم« بیاورد )ص۱۷(. وظیفه برف پاکی هم با اوســت، 
حتی وقتــی یک هفته مداوم برف می بــارد، آن هم بدون 
آنکه پدرش راشبیل قرضِی همسایه را کمی چرب کند، تا 
کار کمی آسان شود )ص۲۳(. با این حال، خلیل و الیاس 
با هم به مکتب می روند و با هم از صنف دوازده مکتب فارغ 
می شوند و با هم در امتحان دانشگاه، که خلیل به جای هر 

دوی شان امتحان داده، کامیاب می شوند. 
»الیاس« شخصیتی بدخوی، رک گو، کینه جو و مغرور 
دارد. اهل جنگ و دعوا و انتقام گیری، اهل چاقوکشــی و 
زورگویی، اهل سگرت و شراب، و اهل جیب بری و زورگیری 
اســت، چند بار بندی شــده و یک بار هم ســگی ولگرد را 
کشــته و الشــه اش را به یک قصاِب دغل کار فروخته است 
)ص۸۹(. چنین شــخصیتی، بی آنکه داستان و نویسنده 
بگویند چگونه، دل »ســاره« را می برد؛ ســاره ای که حتی 
برادرش خلیل را هم از دوســتی با الیاس برحذر می دارد: 
»همرای الیاس زیاد نگرد. ]...[ بد خوی شده، مردمه آزار 
میته. ]...[ عایشه ام ازش می ترسه. می گه دسِت زدن پیدا 

کده....همرایش نگرد!« )ص۷۹(
»ساره« دختری باهوش، باجرئت، مسئولیت شناس، 
روشــن فکر و مبارز اســت. با آنکه از برادرش خردتر است، 
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او را گاه گاهــی نصیحت می کند تا پایش 
را در زندگــی کج نگــذارد؛ وقتی برادرش 
از مکتــب فارغ می شــود از حق وی برای 
انتخاب رشــته درســی اش در دانشگاه، 
در برابر پــدرش دفاع می کنــد؛ با کمک 
پــدر دوســتش باعــث می شــود خانه و 
خانــواده اش از گذر فقرزده ی »خوابگاه« 
به بالک های خوش نشــین »مکروریان« 
کــوچ کنند؛ حاجــِی پرنفوذ و پیســه داِر 
»قــالی صاحبان« را که برای پســرش به 
خواســتگاری اش آمده، و پــدر و مادرش 
می خواهند بی رضایت او چای و دستمال 
بدهند از خانه بیــرون می کند؛ و باالخره 
اینکه، هنوز شاگرد مکتب است که برای 
مظاهره گران در دانشــگاه بیانیه می دهد 
و با شب نامه هایش درباره ی ظلم و تعدی 
به زنــان، آنان را بر علیه مردان »اوشــت« 

می کند )ص ۲۳۶(.
علی رغم تمام این اوصاف، این الیاس 
اســت که نه تنهــا دل از ســاره می رباید، 
بلکــه در تمــام صحنه هــا و چالش های 
مبارزاتــی و روشــن فکری او هــم حــی و 
حاضر اســت، و نقش اصلِی دستیاری و 
همراهی و پاســبانی از او را بر عهده دارد. 

شــب نامه هایش را دســت نویس می کنــد، از زبانش نامه 
می نویسد، و تمام گپ های ساره بر علیه حاکمیت مردان 
و جادوگران را حقیقت می شمارد. او ناگهان متحول شده 
است، اما نویسنده و داســتان باز هم شرح نمی دهند که 
این تحول فکری و عملــی عجیب، چگونه و از چه وقت به 
یک باره در الیاس رخ داده و او را تا مقام یکی از پیشــوایان 
در یک مبارزه ی بزرگ رســانده، و بــه صدای وجدان مردم 
بدل ســاخته است؟ می دانیم مهم تر از سیر داستان، سیر 
باورپذیربودن اتفاقات و روایت های داســتان است، اما در 
رمان »زنــی از خوابگاه« ظاهرًا گاهــی این اهمیت وارونه 
شده است. موارد خرد و بزرگ دیگری را هم می توان به این 

نمونه اضافه کرد، که اینجا مجالش نیست. 
� )۵(

روایت و زبان روایت، از نقطه های قوت و زیبایی رمان »زنی 
از خوابگاه« اســت. رمان گفت وگو محور است و بیشتر بر 
بستر گفت وگوهای شخصیت ها با یک دیگر و یا شخصیت 
راوی با خودش پیش می رود. ساختار روایت جز در همان 

فصــل آغازین، خطی اســت و هیچ رفت 
و برگشــتی را در طول داســتان مشاهده 
نمی کنیم. داســتان از پیش از تولِد راوی 
و بــا روایــِت خــود او آغاز می شــود، و به 
ترتیِب زمانی تا جوانی راوی و گم شــدن 
خواهــر جوانش ادامــه می یابــد. روایت 
اصلی رمان، بالیدن سه شخصیت اصلی 
آن اســت در کابل چند دهــه قبل؛ که با 
خرده  روایت هــای مختلف دربــاره دیگر 
شــخصیت های داستان، تکمیل و تبیین 

شده است. 
زبــان داســتان، ســاده، روان، زیبا و 
دلنشــین، همراه با طنــزی نهفته در آن 
است. گفت وگوها شکل گفتاری دارند، با 
گویش غالِب مردم کوچه و بازار در کابل؛ 
آمیختــه با حجم باال و قابل تحســینی از 
ضرب المثل ها، متل هــا، کنایه گویی ها و 
کتره گویی هــا. زبان روایِت داســتان هم، 
با درصد باالیی شــکِل نوشــتاری شده ی 
همان شــکِل گفتاری حاکم بر داســتان 
اســت. در واقع نویسنده، با همان سبک 
و ســیاِق زبانی که مردم و شخصیت ها در 
رمانش گــپ می زننــد، قصه گویی کرده 
اســت. این رویکــرد البته زبــان روایت را 
شیرین و یک دســت ســاخته، اما گه گاه با سهل انگاری، 
خســاراتی هم به بار آورده اســت. به طــور مثال در برخی 
مــوارد، شــکل گفتــاری کلمــات را، در خــارج از فضای 
دیالوگ هــا هم بــه کار گرفته اســت، در حالی که در متن 
اصلــی داســتان، قاعدتــا باید شــکل نوشــتاری کلمات 
استفاده شود، و شکل گفتاری کلمات فقط در دیالوگ ها 

بیاید: 
»لیر ]به جای رحل[ قران شــریف هم در جایش بود.« 

)ص۸۱(
»یک آد مک برفی شبیه جبار خاِن سر مالم. ]به جای 

سرمعلم[« )ص۸۰(
»وقتی از َنوِش ]به جای نبــش[ کوچه َدور خوردیم.« 

)ص۶۲(
»چشــم موره یی ]به جای مهره[ روی کالِه ســفیدش 

خود نمایی می کرد« )ص۳۹(
� )۶(

ویژگی خوب دیگر شــیوه ی روایِت »ببــرک ارغند« در رمان 

»زنی از خوابگاه« داستانی 
اســت دربــاره فرهنگ؛ 
فرهنگ جامعه ای غرق در 
بی صداقتی،  بی اعتمادی، 
خــود آزاری و ديگرآزاری، 
بی همتی،  و  بی مسئوليتی 
و نهايتاً خواب و ســكون. 
جامعه ای كه هميشه در آن 
زمستان است و هميشه در 
برف می بارد. تصويری  آن 
آشنا و هميشگی از جامعه 
روزگار  در  چه  افغانستان، 
روايت داســتان، كه هنوز 
جنگ و تفنگی در آن نبوده، 
و چه حاال كــه از رهگذر 
و  قوم گرايی  و  ايدئولوژی 
و  دعواهای ديگران، جنگ 
تفنگ هم به آن اضافه شده 

است. 



11 حوت/ اسفند 1399 شماره ی نهم  سال اول کتابنامه  

»زنی از خوابگاه« این اســت که تقریبًا در 
بیشتر روایت های رمان )البته به جز همان 
فصل های آغازین و پایانــی که در ابتدای 
نوشــتار ذکر شــد(، بیشــتر به توصیف و 
بیان وقایع می پــردازد. حرف هایش را هم 
در همین قالب بیان می کنــد و برای زدن 
به مســتقیم گویی متوســل  حرف هایش 
نمی شود. در واقع درباره ی آنچه می خواهد 
بگوید حرف نمی زند، بلکــه آن را در متن 
زندگِی جاری در داستانش نشان می دهد. 
به طور مثال، نویسنده که می خواهد »زنی 
از خوابــگاه« رمانی درباره ی مردســاالری 
دربــاره ی   هیج جــا  در  تقریبــا  باشــد، 
مردساالری ســخنرانی نمی کند، بلکه به 
همین ســادگی آن را در دیالوگــی از مادر 
 راوی خطاب به فرزندش، نشان می دهد: 
»بیا برو یک دو ســه دســته گندنه بیار که 
چنــد تا بوالنی پخته کنم. ماِه رمضان اس 

مزه ی داِن پدرت شوه!« )ص۳۴(
یا نشــان می دهد که جامعه در چنان 

بســتری از بزرگ دیدِن مــردان و کوچک انگاشــتِن زنان 
دســت وپا می زند، که حتی ساره، دختر روشن فکر و مبارز 
داســتان که علیه ظلم و تعدی مردان مبارزه می کند، هم 
 در بســیاری از موقعیت ها از همان بستر سخن می گوید:
»ساره تماشایم می کرد. به خیالش آمد که به خاطر او گریه 
می کنم. گفــت: چی می کنی؟... مــرد ره ندیدیم و گریه 

کدن...بس کو، شرم اس!« )ص۲۲۵(
� )۷(

در تمــام طول خوانــدن رمان، چیزی که مدام در مســیر 
خوانــش داســتان وقفه و ســکته ایجاد می کــرد، تایپ و 
ویرایش کتاب بود. می شد از کنار مواردی چون اشتباهات 
تایپی، رعایــت نکردن قواعد فاصلــه و نیم فاصله، رعایت 
نکردن قواعــد جدا یا پیوسته نویســی، عدم یک دســتی 
در رســم الخط کلمات، و مواردی از ایــن قبیل با اغماض 
گذشت، تا رشته خوانش و لذِت خوانش داستان پاره نشود؛ 
 اما دو چیز همواره با ســماجت این رشــته را پاره می کرد: 
یکی غلط هــای فاحش امالیــی، مثل این چنــد نمونه: 
دایــی به جــای دایــه )ص۲۵(، امثــال به جای امســال 
)ص۳۵(، معلــم دنیات به جای معلــم دینیات )ص۳۴(، 
بظاهــر به جــای به ظاهــر )ص۷۴(، مخمســه بــه جای 
مخمصــه )ص۹۹(، جســه بــه جــای جثــه )ص۱۱۲( و 

)ص۲۲۵(. ســالح  جــای  بــه   صــالح 
و دیگری عدم یک دستی در دیالوگ نویسی 
و نوشتن کلمات در دیالوگ ها: »خواندن« 
یک جا با واو می آید و درست در همان جا 
و در کنــارش بــدون واو »بیگانه خوانش 
مخانــش پســر« )ص۱۰۱(، یــک جا در 
دیالوگ »محمودخان« نوشــته می شود و 
در جایی دیگر »مامودخان« )صص۵۸ و 
۵۹(، یک جا »دز« نوشته می شود و جای 

دیگر »دزد« )صص ۷۱ و۷۲(.
بهره بردن از متنی ویراسته و پیراسته 
حق خواننده اســت، اما در شناسنامه ی 
کتــاب، ویراســتاری برای کتــاب معرفی 
نشــده و بــه نظر می رســد کتــاب بدون 
ویرایش منتشر شــده است. امید می رود 
ناشــر کتاب، که می دانــم دغدغه اش در 
این زمینه بســیار بیشتر از نگارنده است، 
در چاپ هــای بعدی کتاب ایــن نقص را 

برطرف سازد.
� )۸(

و نهایتــًا این کــه، در کنــار همــه ی آنچه گفته شــد، اگر 
می خواهیــد تصویــری دقیق و گویا از کابــل چند دهه ی 
قبل ببینید: چشــم پتکان دخترکانــش و جنگ و دعوای 
پســربچه هایش در کوچه ها را تماشــا کنید؛ کتره گویی و 
کنایه گویی زن و شــوهرانش را بشــنوید؛ در ســماوارها و 
سینماهایش چرخی بزنید و دمی از ادبیات خاص کاکه ها 
و کاکه نماهایش لذت ببرید؛ با گوشــه ای از مالگری های 
قابله هــا و مرده شــوی های خانگــی اش آشــنا شــوید و 
حــرص بخورید؛ چشــمه هایی از چشــم پرانی دختران و 
پســران جوان، و یا ســر و گوش جنبانی  پــدران و مادران 
ناجوان شــان را ببینید؛ در مجلس دایره زنِی سمنک پزاِن 
زنانی، خود را برای ســاعتی به شــوخ و شنگی زده، سری 
بزنید و بیت خوانِی »ســمنک در جوش...« را بشــنوید؛ یا 
درون تنورخانه ی تعویض نویــِس »قالی صاحبان« رفته و 
بیت خوانِی »طلبگارم شــده مرِد هــزاره« را در جمع زنان 

خانه اش بشنوید. حتمًا »زنی از خوابگاه« را بخوانید.
پانوشت: �

* رســم الخط و شــیوه ی نگارش در تمام نقل قول های 
مســتقیِم نقل شــده از کتاب، دقیقًا بــه همان صورتی 
اســت که در کتاب آمده است و نگارنده آن ها را ویرایش 

 .نکرده است

شخصيت پردازی،  مشكل 
»خليــل«  بــر  عــالوه 
ديگر  گريبان گير  كمابيش 
از  داستان،  شخصيت های 
جمله »الياس« نيز شــده 
است. قطعاً اگر نويسنده در 
كنار تالش قابل تحسينی 
كه صرف روايــت و زبان 
تالش  است،  كرده  روايت 
بيشــتر و پرمايه تــری را 
صرف شخصيت پردازی هم 
می كرده، اين مشــكل رخ 
نمی داده و پای طاووِس اين 
داستان خواندنی نمی شده 

است.
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»قصه های شبانه برای کودکان شجاع« از 
سوی گهواره به صورت پی دی اف نشر شده 
 )gahwara.com( و از وب ســایت گهــواره
به رایگان قابل دریافت اســت. مؤسسه ی 
گهواره از ســوی جمعی از نویســندگان، 
مترجمان، شــاعران و طراحــان، به هدف 
پــرورش فکری کودکان تأســیس شــده و 
کتاب هــای آموزشــی و داســتانی را برای 
کودکان افغانستان تألیف و ترجمه می کند. 
»قصه هــای شــبانه بــرای کــودکان 
شــجاع« مجموعه ی صد داســتان واره  از 
زندگــی صد زن اســتثنائی اســت که به 
شیوه ی قصه های قدیمی آغاز می شوند، 
امــا برخــالف قصه هــا زمــان، مــکان و 
شــخصیت های آن واقعی استند. هدف 
نویســندگان کتــاب، کمک بــه دختران 
جوان اســت تــا بــا الگوبــرداری از زنان 
قهرمان کتاب به آرزوهای شــان برســند. 
ایــن کتاب توســط بیــش از پنجــاه زن 
هنرمند تصویرگری شده و هر پرتره  با نقل 
قولی از صاحب پرتره مزین گردیده است. 

نویســندگان کتــاب بر ساده نویســی 
و برجســته ســاختن نکات عمده ای که 
شــخصیت این زنان را در کودکی شــکل 
داده اســت، تأکیــد دارند. این کــه زنان 
بزرگ نیز روزی کودکانی با آرزوهای بزرگ 
بوده انــد، طرح اولیه ی کتاب را تشــکیل 
می دهد و آرزو داشــتن، تعییــن هدف و 
پشــتکار از نکاتــی کلیدی ای پنداشــته 
می شــوند که نقش اساســی در پیروزی 
این زنان داشته اند. این اختالف دیگری 
است که این داستان واره ها را از قصه های 

قدیمی جدا می سازد.
از ویژگی های دیگر کتاب، گستردگی 
زمانــی و جغرافیایی شــخصیت های آن 
اســت. مثــاًل در ایــن کتــاب از دوره ی 
فراعنه ی مصر، بــا »کلئوپاترا« متولد ۶۹ 
پیش از میالد آشنا می شویم و در صفحات 
بعدتر داســتان واره ی »مالله یوســفزی« 
متولد  ۱۹۹۷ در پاکســتان را می خوانیم 
»روزگاری  می شــود:  آغــاز  چنیــن  کــه 
دختــری بــود که عاشــق مکتــب رفتن 

یکی بود یکی نبود، دختری بود كه ...
مروری بر کتاب »قصه های شبانه برای کودکان شجاع« از سری کتاب های گهواره

قصه های شبانه برای کودکان شجاع
فرانسیسکا کاوالو و الینا فاویلی
مترجم: آرزو آریاپور
ویراستار: غالمرضا ابراهیمی
طراح و صفحه آرا: تقی وحید
ناشر: گهواره عزیزالله نهفته

»من قسمی تربیت شــدم كه باور دارم باید به انسانی كه در حال غرق شدن است، صرف نظر از 
دین و ملیتش كمک كرد«

بخشی از متن كتاب

نويسندگان كتاب بر 
ساده نويسی و برجسته 
ساختن نكات عمده ای كه 
شخصيت اين زنان را در 
كودكی شكل داده است، 
تأكيد دارند. اين كه زنان 
بزرگ نيز روزی كودكانی 
با آرزوهای بزرگ بوده اند، 
طرح اوليه ی كتاب را 
تشكيل می دهد و آرزو 
داشتن، تعيين هدف و 
پشتكار از نكاتی كليدی ای 
پنداشته می شوند كه 
نقش اساسی در پيروزی 
اين زنان داشته اند.
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بــود...«. زنان این مجموعه، پزشــک، 
مــدل، مخترع، نویســنده، ورزشــکار، 
ستاره شناس یا سیاست مدار استند و به 
این ترتیب گستردگی کار و فعالیت آنان 
نشــان می دهد که زنــان در هر عرصه و 

زمینه ای می توانند الگو باشند. 
ایــن کتاب بــرای بار اول بــا عنوان 
 Good Night Stories for Rebel
Girls در ســال ۲۰۱۶ در ایتالیا به نشر 
رســید و بــه زودی توجــه  خوانندگان و 
منتقدین را جلب کــرد و جلد دوم آن با 
معرفی صد زن اســتثنائی دیگر اندکی 
بعد به چاپ رســید. جلد نخســت این 
کتاب همان سال، بیش از یک میلیون 
نســخه فروخته شــد و به بیــش از ۴۷ 
زبان ترجمه گردید. نویســندگان کتاب 
تحســین شــده اند که جایگزینی برای 
و  از دختــران  تصویرهــای کلیشــه ای 
زنان که اغلب در حاشــیه ی داستان ها 
و فلم هــای دیزنی هســتند، به صورت 

قهرمانان واقعی معرفی کرده اند. 
با وجــود ایــن، »قصه های شــبانه 
بــرای کــودکان شــجاع« کــه در ایران 
با عنــوان »داســتان های خــوب برای 
دختــران بلندپــرواز« ترجمــه و چــاپ 
شده، بی حاشیه نبوده است. زمانی که 
»آنگ سان چی« رهبر دولت »میانمار« 
از عملکــرد کشــورش در برابــر اتهــام 
نسل کشی مســلمانان »روهینگی« در 
دادگاه بین المللی دفاع کرد، منتقدین 
موجودیت نــام او را در کتابی که الگوی 
دختران جوان اســت، زیر سؤال بردند. 
نویســندگان کتــاب بعدهــا ســان چی 
را محکــوم کردنــد، امــا پرتــره ی او از 
چاپ هــای بعدی کتاب حذف نشــد و 
هم چنان در جلد دوم »قصه های شبانه 

برای کودکان شجاع« آمده است. 
امــا از این جالب تــر، برخورد دولت 
ترکیه بــا این کتــاب بود. در ســپتامبر 

۲۰۱۹ ، هیئــت دولت ترکیه به بهانه ی 
حمایت از خردساالن در برابر انتشارات 
ســخیف حکمــی صــادر کــرد کــه بر 
مبنــای آن فــروش کتــاب »قصه های 
شــبانه برای کــودکان شــجاع« تنها به 
بزرگ ساالن محدود شد و از قفسه های 
کتاب فروشــی ها به گنجه هــای پنهان 
داخل کتاب فروشــی ها انتقــال یافت. 
دولــت ترکیه دلیــل این حکــم را تأثیر 
مخرب برخــی از نوشــته های کتاب بر 

ذهن افراد زیر ۱۸ سال اعالم کرد. 
عنوان اصلی کتاب )قصه های شبانه 
برای دختران عصیانگــر( نیز بی بهره از 
نقد نمانده اســت. شاید به همین دلیل 
اســت که مترجم کتــاب تصمیم گرفته 
اســت که بــه جــای دختــران از واژه ی 
کودکان استفاده کند تا تمایز جنسیتی 
کــه در عنوان اصلی کتاب اســت، مانع 
خوانش این کتاب از سوی پسران نشود.

همان گونه که ساده نویسی دشوارتر 
ترجمــه ی  اســت،  پیچیده نویســی  از 
متن های ساده نیز بی چالش نیست. اما 
آرزو آریاپور به خوبی از پس این مشــکل 
برآمده اســت. داســتان واره های کتاب 
ضمن سادگی، روان و عام فهم نیز استند 
و این موفقیت کمی نیست. ترکیب زبان 
گفتــار و نوشــتار، اســتفاده از واژه های 
معمول در افغانســتان که گاهی در متن 
نوشــته ها رخ می نمایاند، از خوبی های 

دیگر نثر خانم آریاپور است. 
»زاهــا  زندگــی  داســتان واره ی  در 

حدید« می خوانیم:
 »زاها مســیر موفقیتش را خودش آباد 
و هموار کرد. او هیــچ گاه از متفاوت بودن 
نترســید.« این پیام کلی کتاب »قصه های 
شــبانه برای کودکان شــجاع« اســت که 
خوانــش آن برای تمام کودکان پیشــنهاد 
می شــود. امیدوارم خانــم آرزو آریاپور جلد 
 .دوم این کتاب را نیز ترجمه و نشر کند

همان گونه كه ساده نويسی 
دشوارتر از پيچيده نويسی 
است، ترجمه ی متن های 

ساده نيز بی چالش نيست. 
اما آرزو آرياپور به خوبی 

از پس اين مشكل برآمده 
است. داستان واره های 

كتاب ضمن سادگی، روان 
و عام فهم نيز استند و اين 

موفقيت كمی نيست.
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»ســیب های درون قاب« اولین تجربه ی 
حکیم سروش در قســمت داستان کوتاه 
اســت که در قالب مجموعه ی داســتانی 
توفیق چاپ یافته اســت. ایــن مجموعه 
با آن که اولین تجربه ی نویســنده است؛ 
داســتان های گردآمــده در آن هــر یــک 
و  دارد  گفتــن  بــرای  حرفــی  جداگانــه 
نمی شود از کنار آن ها به سادگی گذشت؛ 
برخالف آن چه که بــه اصطالح »ادبیات 
زرد« نامیده می شــود و امروزه با تأســف 

چاپ و نشر آن سیر صعودی هم دارد.

توصیف �
به باور متقدمین توصیف یکی از ابزارهای 
خــوب و مناســب بــرای واقعیت نمایــی 
صحنه ها و کنش  شــخصیت ها به شــمار 
مــی رود. واقعیت نمایــی یــا بــه تعبیــر 
جملــه  از  حقیقت نمایــی  میرصادقــی 
دغدغه های بزرگ یک نویسنده ی داستان 
اســت. این مهم در مجموعه ی داستانی 
»ســیب های درون قــاب« هم بــه خوبی 
مشــهود اســت؛ اما توصیف از نوع ساده 
اســت و جزءبه جزء: »چه خودخواهانه از 
کنارش گذشــت! حتا نیم نگاهی با کنج 

چشــمش هم نکرد. طــوری وانمود کرد 
کــه اصال نمی شناســدش. آن قســم راه 
می رفت که در کــره ی زمین راه نمی رود. 
قدم هایــش را تند تند بر می داشــت...« 
)ص۱۵(؛ حال آن کــه »امروزه، برخالف 
گذشــته کــه وصــف ســاده و جزءبه جزء 
حاالت، حرکات و قیافه ی اشــخاص باب 
بود نویسنده می کوشد اشخاص داستان 
را به گفت وگــو و عمل وا دارد و کاری کند 
که خود با گفتار و رفتار، شخصیت و خوی 
و خصــال خویــش را در معرض تماشــا و 
قضاوت خواننده بگذارند و بدیهی  اســت 
که این شــیوه هــم طبیعی  اســت و هم 
با واقعیت زندگی ســازگار اســت.« )هنر 
داستان نویسی ابراهیم یونسی، ص۲۸۰(
با وجــود این، زبــان ســلیس و روان 
داستان، توصیف ها را خواندنی می کند و 

خواننده را با خود می کشاند: 
»چشمانش برق می زند در چشمانم. نه 
این چشم من است که برق می زند. خیره 
شده اســت به چیزی. آن چیست؟ زالل، 
شــفاف و نورانی. نورش چشمان را خیره 
کرده اســت. نمی شــود دید. باید ببینم. 
دریابم. زیباســت. جلوه گر اســت. چشم 

بحران و انتظاِر سیب های درون قاب
خوانشیازمجموعهداستان»سیبهایدرونقاب«ازحکیمسروش

 سیب های درون قاب
 حکیم سروش
 ویراستار: علی نظری
 طرح جلد و صفحه آرایی: حمید فیدل
 انتشارات مقصودی
 چاپ اول، کابل، تابستان ۱۳۹۷ 
 رقعی، ۷۳ صفحه
۸۰ افغانی رحمت رشیق

تقريباً همه ی 
داستان های اين 
مجموعه با زاويه ی ديد 
دانای كل پيشكش 
می شود. در ضمن 
آن گفت وگوهای 
پرسوناژها را نيز 
شاهد يم. ولی چگونگی 
چينش و شكل 
نوشتاری آن اندكی 
قابل تأمل است.
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نیست چشمه است. حتما چشمه است. 
آب اســت. مــی رود. مــوج می زنــد. موج 

می گیرد...« )ص۱۹(.
 توصیف صحنه های پنجمین داستان 
این مجموعه با عنوان »جّنی« هم خیلی 
دلچســپ به نظر می رســد؛ امــا راوی )با 
توجه به حالــت روحی که دارد( در جایی 
واژه ی »رؤیــا« را بــه جای کابــوس به کار 

می گیرد. )ص۴۳(

زاویهیدید �
تقریبًا همه ی داستان های این مجموعه با 
زاویه ی دید دانای کل پیشکش می شود. 
در ضمــن آن گفت وگوهــای پرســوناژها 
را نیز شــاهد یم. ولــی چگونگی چینش 
و شــکل نوشــتاری آن اندکی قابل تأمل 
اســت. به طــور نمونه در اولین داســتان 
که نام کتاب هم اســت )سیب های درون 
قاب( دانای کل عنان ســخن در دســت 
دارد و می گوید: »آری، دخترک همه چیز 
را متوجه شــده بود. از همان دیدار دوم. 
همان روزی که وســایل پــدرش را آورده 
بــود. داخل خانــه آمد. با موتــرش آمده 
بــود. وقتی همه چیز را از موتر پایین کرد، 
زیر عرق شــده بود. همان شد که از مادر 
گیالس آب خواســت. مــادر گفت: چای 

حاضر است...« )ص۱۱(
 دانــای کل همین طور روایت می کند 
که بــه یک بارگــی دوم شــخص، بی آنکه 
شکل نوشتار تغییر کند و به خواننده پیام 
دهد که روای تبدیل شده، به روایت شروع 
می کند: »مرا هــر صبح به مکتب می برد 
و چاشــت بر می گردانــد. روزی رفتیم به 
قبرستان. لحظه ای گریه کرد. بعد گفت تا 

کی... بمانم.« )ص۱۱(
داستان دومی هم با عنوان »فقط یک 
رؤیــا« از زاویه ی دید دانــای کل، که راوی 
بــه درون یکی از شــخصیت ها نفوذ کرده، 
روایت می شود. پنجمین داستان با زاویه ی 

دید اول شــخص از نوع تک گویــی درونی 
روایت  می شــود. به نظر می رسد نویسنده 
در بهره کشــی از این نوع زاویه ی دید، نظر 
بــه زاویه ی دیــد دانــای کل موفق تر عمل 
می کند. نویسنده از این خصیصه ی زاویه ی 
دید اول شــخص، که داســتان را جذاب و 

شیرین می کند، به خوبی سود می برد.

بحرانوانتظار �
ابراهیم یونسی در اصول داستان نویسی 
خود می نگارد: »بدون انتظار، شکســت 
داستان قطعی اســت، زیرا اگر انتظاری 
نباشــد رغبتی وجود نخواهد داشت...« 
)ص۴۶۹(. چنیــن مهمی در مجموعه ی 
مورد نظر نیز تا حدی مراعات شده است. 
صد البته که یگانه دلیل آن هم این است 
که اساس داســتان های این مجموعه بر 
آکسیون هاست. نویســنده آکسیون ها را 
به خوبی خلق می کند و این گونه زمینه ی 
یــک بحران و انتظــار را به خوبــی فراهم 

می کند: 
»همان روز، همــان روز آفتابی و گرم، 
طبــق معمــول، همان جا، کنــار کلکین 
ایستاده بود. نگاه می کرد بیرون را. بیرون 
را که نه، در واقــع خودش را نگاه می کرد 
در شیشــه ی کلکین. چیزی در خودش 
کشــف کرده بــود. شــیء نبــود. لمس 
نمی شد کرد. نمی شد دید. بارها به کمک 
حواس پنج گانه اش خواســته بود درکش 

کند. تالشش بیهوده بود...« )ص ۴۷(.
 نویسنده همچنان در ادامه ی همین 
داســتان، پیــش از رســیدن بــه نقطه ی 
بحران، آکســیون را خود به طور نســبی 
باز می کند؛ آن جا که بــه نوعی ناآرامی و 
بی قراری اشــاراتی دارد؛ پرســوناژ اصلی 
)دختری که اولین تجربه ی پریود را پشت 
سر می گذارد(. باز کردن آکسیون پیش از 
رسیدن به نقطه ی بحران، در واقع ضعف 

 .است و به بازبینی نیاز دارد

اين مجموعه با 
آن كه اولين تجربه ی 

نويسنده است؛ 
داستان های گردآمده 

در آن هر يک جداگانه 
حرفی برای گفتن دارد 
و نمی شود از كنار آن ها 

به سادگی گذشت؛ 
برخالف آن چه كه به 

اصطالح »ادبيات زرد« 
ناميده می شود و امروزه 

با تأسف چاپ و نشر 
آن سير صعودی هم 

دارد.
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»قدیراحمــد  نوشــته ی  نخســتین  »آواره« 
شــیرزاد« اســت کــه در قالب چهــل بخش 
نوشــته شــده و سرشــار از فــراز و فرودهای 
شــخصیت هایی اســت که در این اثر زندگی 
می کنند. رمان، حکایتی دنباله دار اســت از 
زندگی اعضای خانواده ای در بامیان و سپس 
آواره شدن به منطقه ای دیگر، و حضور فرزند 

آن خانواده در کابل و سر در آوردن از هرات.
»محمداکبر« عاشــق دختری خان زاده به 
نام »ماهورا« اســت که پــدرش وی را به اجبار به 
نامزدی پسر خان دیگری در یکا ولنگ در می آورد 
و محمداکبر مغموم و دیوانه می شود. محمداکبر 
در دوران ســربازی کشــته می شــود و ماهورا با 
همه ی خانــواده اش زیــر برف کــوچ می میرد. 
»عبدالصمد« پــدر محمداکبر، از بامیان به دند 
غوری مــی رود و با دشــواری های فراوان زندگی 
می کنــد. وی در آنجا زن و پســرش را از دســت 
می دهــد و در آســتانه ی مــرگ، دختــرش را به 
پیرمردی می دهد و »اسماء« دختر آن مرد را برای 
»عبدالرحیم« پسر دیگرش می آورد. عبدالرحیم 
با اســماء به بامیان برمی گــردد و می خواهد به 
ایران برود، ولی در کابل دچار دزدان می شــود و 
به بامیان بر می گردد، و سرانجام در دوره ی سیاه 

طالبان به دام آنان می افتد.
»داوود« فرزنــد عبدالرحیم و دانشــجوی 
دانشکده ی ژورنالیسم دانشگاه کابل است که 

بخش هایی از زندگی خود را با دوستانش مثل 
علی و عنایت و هم خوابگاهی اش، حضرت گل 
در کابــل حکایــت می کند. »عنایت« عاشــق 
»مهدیــه« در انفجار میدان دهمزنگ شــهید 
می شــود و مهدیه، افسرده و پریشان می ماند. 
داوود نیــز عاشــق »نرگس« اســت کــه بعدتر 
می فهمد خواهر »علی« است. وقتی داوود در 
انفجار دهمزنگ معلول می شــود، نرگس هم 
دیگر دوســت ندارد با او بماند. علی هم عاشق 
دختری در دانشــکده ی حقوق اســت. داوود 
پس از دست رد زدن نرگس به سینه اش، به تمام 
معنا آواره می شود و در دام اعتیاد می افتد، و از 

زیر پل سوخته و سپس هرات سر در می آورد.
درونمایه �

را  »آواره«  در  محــوری  موضــوع  چنــد 
می توان چنین برشمرد:

۱. تقابل
این نوشته حکایت گر تقابل است؛ چون در آن 
این تقابل ها را می بینیم: زندگی اربابی و رعیتی، 
زندگی روستایی و شــهری، اخالق روستاییان و 
شهریان یا مناسبات شهری و روستایی، عشق و 
جدایی، دو انسان از دو نسل متفاوت، رابطه ی دو 
جنس متفاوت، رابطه ی شاگرد و استاد، رابطه ی 
دو انســان از دو قوم متفاوت، رابطه ی دو انسان 
با دو اندیشــه ی مختلف، رابطه ی انسان سالم و 

انسان ناسالم )معتاد(.

آوارگی، سرنوشت محتوم انسان در سرزمین فاجعه
بررسیرمان»آواره«نوشتهیقدیراحمدشیرزاد

آواره )ُرمان(
قدیراحمد شیرزاد
ویراستار: محمدصادق دهقان
انتشارات مقصودی
۳۰۰ افغانی
رقعی، ۳۹۰ صفحه
پاییز ۱۳۹۹

۱۰۰۰  نسخه  صادق دهقان

در اين نوشته، معنا 
بر شكل می چربد و 
نويسنده برای بيان 
دغدغه هايش كه انسانی 
هم است، به برخی 
ملزومات داستان گويی 
و داستان نويسی 
بی اعتناست. با اين 
حال توانايی او برای 
قصه گويی و قلم خوبش 
اين نويد را می دهد كه 
اگر با بردباری، ديگربار 
دست به قلم ببرد، 
شاهد متنی در چارچوب 
معيارهای داستانی 
خواهيم بود.
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۲. سرگشتگی و نومیدی
حکایت این نوشــته به معنــای واقعی کلمه، آشــفتگی، 
پریشــانی، سرگشــتگی و آوارگِی پی در پی نسل هایی از یک 
بخش از جامعه اســت که در تاریخ نگون بخت این ســرزمین، 
تلخی های فراوان چشــیده اند. در این نوشته به صورت بسیار 
عریان با رنج های خانواده ای آشــنا می شــویم که لحظه های 
خوشی و آرامش اندکی دارند و برعکس، در بیشتر لحظه های 
زندگی با درد و اندوه و مصیبت و فاجعه دســت به گریبان اند. 
بخش هایــی از زندگی آکنده به رنج این خانواده با عشــق نیز 
درهم آمیخته اســت و لحظه هایی رؤیایی را رقم می زند که در 
حــّد رؤیا باقی می ماند و هرگز جامه ی عمل نمی پوشــد. پس 
نومیدی، در ادامه سرگشــتگی و آوارگی می آید. عاشــقی که 
سرگشــته است و از بد روزگار به عشق خود نمی رسد؛ عاشقی 
که دست رّد بر سینه اش می خورد و ناباورانه در خود می شکند. 

۳. تنهایی
در این نوشته تنهایی انسان در گوشه و کنار زندگی حکایت 
می شود. پدری که همیشه تنهاســت و با کوله باری از تالش و 
رنج زندگی می کنــد. مادری که به تنهایی رنج پرورش فرزندان 
را بر دوش می کشــد. فرزندی که میــراث دار رنج و محنت پدر 
و مادر اســت و از ســایه ی اندوه حاکم بر زندگی خویش بیرون 
نمی آید؛ معلول می شــود و تنها و معتاد. عشقش را به راحتی 
از دســت می دهــد و منزوی می شــود. در جــدال فیزیکی با 
هم صنفی هایش دست تنها می ماند و در جدال با بوروکراسی 
و زد و بند پنهاِن پشت صحنه اداره ی آموزش دانشگاه و استاد 
درس، بی پناه می ماند. دختری که معشــوقش را در انفجار از 
دست می دهد و تنها و آشفته باقی می ماند. دانشجویی که در 

راه خانه کشته می شود.
۴. جدال بی فرجام و سرنوشت محتوم

در مشــکالتی که راوی حکایت این نوشــته پشــت ســر 
می گذارد یا وقتی از مشکالت دیگران سخن می گوید، جدالی 
سرسختانه نهفته است. او می کوشد با امیدواری رقیقی که در 
لحظه لحظه ی زندگی خودش حفظ کرده است، با مصایبی که 
بر سر خود و خانواده اش می آید، کنار بیاید و دست وپنجه نرم 
کند. با این حال همیشه میدان را خالی می کند؛ چون چاره ای 
دیگر برایش باقی نمی ماند. به هر حال نویسنده در این حکایت 
از زندگــی، گویا خودآگاهانه یا ناخودآگاهانــه همراه با راوی و 
شخصیت داستان، به سرنوشــتی محتوم تن داده است و هر 
چند رگه هایی از وضعیت معمولی یا حتی گاهی خوب را برای 
او و آنان ترســیم می کند، ولی این رگه ها هرگز او را به دریچه ی 

امید در دل تاریکی این سیاه چال زندگی نمی رساند.
۵. فاجعه

گــرد هــم آمــدِن عنصرهایــی ماننــد تقابل هایــی کــه 
برشمردیم؛ سرگشتگی و نومیدی، تنهایی، جدال بی فرجام 

و رقم خوردن سرنوشتی محتوم در کنار فقر، تبعیض )انفجار 
دهمزنــگ(، ســنت های خرافــی )نخوابیــدن حضــرت گل 
روی چپرکــت بــه دلیل حرام دانســتن این کار یــا تف کردن 
سیدکربالیی به دهان محمداکبر برای شفا گرفتن او یا تعویذ 
گرفتن از دعانویس و قتل فرخنده(، جنگ )از دوره ی جنگ 
با کمونیســت ها تا ویران شدن زادگاهش به دست طالبان( و 
اعتیاد، همگی مخاطب را به فاجعه رهنمون می  سازد. همانا 
آوارگی خودش اوج فاجعه است. خانه خرابی خانواده ماهورا 
در روســتا، آوارگی به شــهر و روســتایی دیگر، قتل فرخنده، 
انفجار دهمزنگ و کشته شدن دوستان و یاران در این حادثه، 
از دســت رفتن معشوق داوود، از دست رفتن تحصیل و دچار 
شدن به اعتیاد، تنها جلوه هایی است از این فاجعه. از این رو، 

این کتاب را می توان حکایت گر فاجعه دانست.
ساختار �

اگــر از نگاه شــکلی به این کتــاب بنگریم، ایــن اثر هنوز 
»داســتان« به معنای مدرن کلمه نیست. وقتی نویسنده برای 
ویرایش کتاب مراجعه کرد، اثر را بررســی کــردم و به وی گفتم 
که برای انتشــار این اثر شــتاب نکند و آن را به چند کارشناس 
دیگر هم نشان دهد. نگاهم این بود که این اثر از نظر داستانی 
هنوز به پختگی کامل نرســیده اســت. با این وصف، هنگامی 
که دیگربار مراجعه کرد، ویرایش آن را پذیرفتم. اثر را نمی شــد 
بازنویسی کرد، ولی با این هم صفحه ها و عبارت ها و جمله هایی 
بســیار را از آن حــذف و نکته هایــی را برای بهتر شــدن اثر به 

نویسنده گوشزد کردم. 
بــه هر حــال، این اثــر از نظــر توصیــف، صحنه پردازی 
و شــخصیت پردازی هم چنــان بــه کار نیــاز دارد. گپ زدن 
شــخصیت ها خارج از وضعیت اجتماعی خود مانند درد دل 
مادر با فرزند یا پدر با فرزندانش در آستانه ی مرگ که گفت وگو 
را به شعارگویی نزدیک می کند، و نیز عریان گویی نویسنده در 
بسیاری از موردهای دیگر، مانند سخن گفتن از فیض محمد 
کاتب هنــگام رفتن به باالجــوی چنداول، یا صحنه کشــته 
شدن فرخنده و توصیف کمی کش دار رویدادهای گذشته و 

معاصر، موردهایی است که اصالح شدنی به نظر می رسند.
در پایــان می تــوان گفت در این نوشــته، معنا بر شــکل 
می چربد و نویســنده برای بیان دغدغه هایش که انسانی هم 
اســت، به برخی ملزومات داســتان گویی و داستان نویســی 
بی اعتناســت. با این حال توانایی او بــرای قصه گویی و قلم 
خوبش این نوید را می دهد که اگر با بردباری، دیگربار دست 
به قلم ببرد، شــاهد متنی در چارچوب معیارهای داســتانی 
خواهیم بود. »شیرزاد« نویسنده جوان، کوشا و فروتن امروز و 
آینده دار فردای جامعه ی ماست که امیدوارم با مهارت اندوزی 
بیشــتر بتواند روایت گر روزهای تلخ و شیرین انسان های این 

 .مرزبوم خسته و همیشه آواره باشد
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بدون شــک »ره نورد زریاب« از معدود نویسندگان کهنه کار و 
ژرف نگر، در دنیای ادبیات داســتانی افغانستان بود. اگرچه 
زندگــی  شــخصی اش، دردســرهای زیــادی را برایش پیش 
کشــیده بود، با این حال چنین می نماید که اراده و قلم  این 
نویسنده ی کارکشته، به سادگی عذر نیاورده و عقب ننشسته 

بود.
ســوای آنکه یک نویســنده  چقــدر می توانــد در دنیای 
داستانی خود خالق باشد و پیام  داستانی خود را هنرمندانه 
به ذهــن خواننده منتقل کند، قلمش در نهایت مســیری را 
پیــش می گیرد که دانش، تجربه و فضای زندگی   صاحب  قلم 
آن را می طلبد. تأثیر این قاعده در حدی است که به سادگی، 
هم ســاختار و هم محتوای متن را متأثر خواهد ساخت. قلم 
»زریاب« نیز در بیشــتر رمان هایش به نحــوی تابع این اصل 
اســت و خواننــده می تواند، حتی با یک خوانش ســطحی، 
این نکته را در بیشــتر نوشــته های وی به ســادگی مشاهده 
کنــد، مانند رمان های »کاکه شــش پر و دختر شــاه  پریان«، 
»گلنار و آیینه«، »درویش پنجم« و در نهایت هم »چارگرد قال 

گشتم...«.
رمــان »چارگرد قالگشــتم...« یکی از کارهای مشــهور 
زریاب نیز به حساب می آید که کاری ژرف و جالب می نماید. 
بــا در نظر داشــت اینکه هر متن یــا اثر، می توانــد به تعداد 
خوانندگانــش حامــل معنا و پیام باشــد، جنبــه ی تربیتی- 
اجتماعی این رمان، بیشــتر از ســایر پیام ها و معانی مدنظر 
خالق آن، مورد پســند و تمجید واقع شده است. نویسنده از 
همان آغاز، دردی را روایت می کند که تک تک من و شما بیش 

از چهل  سال با آن زندگی کرده ایم: جنگ. جنگ ما را به جان 
هم می انــدازد، از هم دورمان می کند و در نهایت لباس هیچ 
به تن مان می پوشاند و در این زمینه، هیچ فرقی بین ملیت ها 
و قومیت های مختلف، بین یک مادر و خواهر افغان با ســایر 
مادران و خوهران، وجود ندارد. درد، درد اســت و همیشــه و 

برای همه زجر آور.
در بخشــی از داســتان کــه نشســتن چند کــودک را بر 
بلندترین بام خانه ی یک محله، در یک غروب خزانی به تصویر 
می کشد، صحنه به شدت روان شناختی طراحی شده است. 
تک تک آن کودکان نشسته در آن غروب زیبا، در خانواده های 
متفاوت با ســطح اقتصاد متفاوت و با زندگی نســبتًا متفاوت 
بزرگ شده اند، از همین روست که هر یک نگرش خاص خود 
را در تحلیــل و بررســی قضایا دارند؛ هــر یک چون حکیمی 
از حکیمــان زمانه، به نحوی به قضایــا می نگرند که اقتصاد، 

خانواده و در نهایت جریان تربیتی شان اقتضا می کند.
و دســت آخر هم مســئله ی عشــق اســت که عمق آن، 
می تواند به ســادگی فاصله هــا و تفاوت ها را محو کند. فردی 
افغــان ، در یــک رابطه ی عاشــقانه بــا دختر »روســی« قرار 
می گیرد، وسعت عشــق مرزها را به رسمیت نمی-شناسد، و 
عشــق هم چنان پایدار است؛ حتی اگر در نهایت و در ظاهر، 
طرح جدایی و سوختن به خود بگیرد، شاید هم جدایی   برای 
آن است که به ماندگاری عشــق کمک کند. در این میان اما 
چه می شــود، اگر با وصــف آگاهی از نهایت عشــق، باز هم 
عشــق بورزیم و زندگی کنیم؟ مگر زندگی چیزی جز عشق و 

 امید است؟

زندگی و پیچ وخم هایش
مروریبررمان»چارگردقالگشتم...«نوشتهرهنوردزریاب

چارگرد قال گشتم؛ پای زیب طال یافتم، پای زیب طال یافتم
ره نورد زریاب
طراح جلد: آرش شرر
 نشر زریاب
 چاپ سوم، کابل، بهار ۱۳۹۷
  ۲۰۰۰ نسخه
 رقعی، ۲۷۷ صفحه

۲۸۰ افغانی      حکیم رشیدی
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درخشش فردی، عقب ماندگی اجتماعی
نگاهیبهکتاب»هزارههادراسکاندیناوی«ازمحمدرضاضیایی

هزاره ها در اسکاندیناوی 
محمدرضا ضیایی

ویراستار: سید ضیا قاسمی
مؤسسه ی انتشارات مقصودی

چاپ سوم، کابل
تقی واحدیخزان ۱۳۹۸

مخاطب نویســنده نخبگان فرهنگی نبوده، در فصل اول 
و دوم به مســائلی پرداخته که ربط مستقیمی به موضوع 
کتــاب ندارد و حتی ممکن اســت بــرای مخاطب خاص 
کسل کننده باشد، اما برای خواننده ای که با ذهن تقریبًا 
خالی در این مورد به مطالعه کتاب اقدام می کند، ضروری 

به نظر می رسد.
ضیایــی در فصل اول بــه »نیاز ما به درک روشــنی از 
تاریخچــه خــود« پرداختــه و در فصــل دوم »نامالیمات 
اجتماعــی فراروی ما در بیش از صد ســال اخیر« را مرور 
کرده اســت. نامالیماتی که صفحه ی جدید و پیچیده ای 
از مبارزه و مهاجرت را برای ما رقم زده اســت، و سؤال ها و 

چالش های جدیدی فرا روی ما خلق کرده است.
ضیایی در چگونگی طرح این مسائل و یافتن پاسخ ها، 
کوشیده نگاه واقع بینانه و روایت ژورنالیستی داشته باشد. 
او پس از این دو فصــل، که به نوعی حکم مقدمه را دارد، 
وارد موضوع اصلی بحث کتاب شده که چگونگی زیست 
هزاره ها در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 
کشورهای موسوم به اسکاندیناوی است. در این کشورها 
ســؤال اصلی برای مهاجرین هزاره، نحوه روبه رو شدن با 
فرصت هــا و تهدیدهای ناشــناخته در جامعــه ی میزبان 
است. چقدر باید به خواست جامعه ی میزبان برای ادغام 
شــدن آمادگی گرفت و تا کجا به امر حفاظت از سنت ها و 

باورهای خود همت گماشت؟
 نویســنده ی کتاب با یادآوری اینکه سابقه ی هزاره ها 
در اســکاندیناوی بیش از ســه دهه نیســت، از سه گرایش 

نشــر کتاب »هزاره ها در اسکاندیناوی« با استقبال نسبتًا 
خوب فرهنگیان هزاره مواجه شــد. با شناختی که من از 
نویســنده دارم، در این کتاب نه با یک نویسنده حرفه یی 
بلکه با مردی روبه رو هستیم که اشتیاق خستگی ناپذیری 
به کارهــای اجتماعی و حمایــت از تالش های فرهنگی 
دارد، و نویسندگی و تحقیق، بخش تکمیلی فعالیت های 
فرهنگی او را شــامل می شــود. ســفرها و مصاحبه های 
پرشــمار او کــه در این کتاب انعکاس یافتــه، نه به منظور 
صرفًا تحقیق، بلکه بیشــتر در راســتای ایجاد هماهنگی 
و هم ســویی، در میان فعالیت های به نســبت پراکنده ی 
هزاره های مقیم اسکاندیناوی، و کاشتن بذر امید در دل 
آنــان بوده اســت. اهمیت اصلی کتاب نیــز، نه به عنوان 
منبــع تاریخی برای نســل های آینــده، بلکه بــه منظور 
بســتری از گفت وگو بــرای اصالح وضع فعلی اســت. به 
عبارت دیگر گــردآوری و تحلیل مجموعه ای از اطالعات 
از ایــن ُبعــد اهمیت باالتــری دارد که همیــن حاال چی 
درس هایی می توان از آن آموخت. چنان که خود نویسنده 
می گویــد: »جریان مصاحبه هــا و گفت وگوهایــم با این 
مردم به خصوص با نسل جوان و تحصیل کرده برایم مثل 
نشستن در کالس های درس دانشگاه یا یک کتابخانه ی 

بزرگ بود که از آن ها بسیار آموختم«. )ص۲۰۶(
ویژگیهایکتاب �

اســتفاده از ادبیات عام فهم، که تاکتیکی متناســب 
بــا موضوعات مطرح شــده در کتاب اســت، و بــه زبان و 
محتوای این کتاب سازگاری بخشیده است. از آنجایی که 
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مختلف بــرای چگونگــی مواجهه با وضعیت تازه ســخن 
می زند؛ گروهی که پس از رســیدن به کشور جدید، گرفتار 
ترِس از دســت دادن ارزش هایی که به آن ها اعتقاد دارند، 
شده اند و نگران آینده ی خود و فرزندانشان هستند، گروه 
دومی که نسبت به کشور میزبان هیچ گونه هراسی احساس 
نمی کننــد، و تالش می کنند تا هرچه زودتر خود را با رنگ 
و فضای آن همســان ســازند؛ و ســرانجام گروه سومی که 
تالش دارند ضمن حفظ ارزش هــای فرهنگی، تاریخی و 
اعتقادی شــان، آن ها را به گونه ای بــا ارزش های جامعه ی 
جدید ســازگار کرده، و از فرصت های به دســت آمده برای 
کســب توانمندی های علمــی به خوبی اســتفاده کنند. 

)ص۱۰۱(
ضیایی تلویحــًا با گروهی همدلی بیشــتری نشــان 
می دهد کــه ادغــام در جامعــه ی میزبــان و حفاظت از 
ارزش ها و هنجارهــای خویش را قابل جمع می دانند. به 
نظر او چون در کشورهای اســکاندیناوی به کثرت گرایی 
فرهنگی اهمیت می دهند، بنابراین تســهیالت فرهنگی 
و قانونــی الزم وجود دارد تا بتوان بــدون هزینه های زیاد 
روانــی و مادی، هم داشــته های خود را حفــظ کرد و هم 
وارد پروسه ی ادغام اجتماعی شد. او در این زمینه  سخن 
داکتر عزیــزه عظیمی ارزگانــی یکی از مهاجــران هزاره 
مقیم دانمارک را می آورد که می گوید: »زمانی که دخترم 
را در کودکســتان ثبت نام می کردم، مسئولین کودکستان 
برایم یادآور شــدند که بهتر اســت در خانه با فرزندتان به 
زبان مادری گپ بزنید« عزیزه با اســتناد به این خاطره و 
برشــمردن دالیلی دیگر بیان می کند: »حفظ داشته های 
فرهنگی و تاریخی، مانع خوب ادغام شــدن ما در جوامع 

جدید نمی شود.« )ص ۹۹(
فعالیتهاینسبتًاخوبفرهنگیوحضورکمرنگ �

سیاسیواقتصادی
ضیایی با اشاره به حضور نسبتًا خوب شخصیت های 
فرهنگی در میان هزاره های این ســه کشور، فعالیت های 
سیاســی و اقتصــادی هزاره هــا را در مجمــوع کم رنــگ 
می داند، و می کوشــد بــا انعکاس دیدگاه هــای برخی از 
هزاره هــا، به ریشــه یابی این وضعیــت بپــردازد. مثاًل از 
محمــد قنبــری،  زاده ی ارزگان و ســاکن کپنهاگن که در 
ســازماندهی کارهای شــراکتی و تجاری هزاره ها تجربه 
دارد، نقــل قــول می کنــد: »هزاره هــا تــوان راه اندازی 
شــرکت های تجارتــی را دارند، اما هنــوز از تبعیض هایی 
که در زمینه های مختلــف زندگی دیده اند، رنج می برند و 
نســبت به کارهای دسته جمعی اطمینان الزم را به دست 
نیاورده اند. به این مردم آنقدر خیانت و ستم شده که هنوز 

هم، از خود و سایه ی خود می ترسند«. )ص۱۳۷(
عــدم گرایش به کارهای گروهــی، عامل دیگر حضور 
کم رنــگ هزاره هــا در بخش هــای مدیریتی بوده اســت. 
ضیایی از میرحســین نوری، فلم ســاز و بازیگر و ســاکن 
گوتنبرگ سویدن نقل می کند: »متأسفانه ما مردم تا حاال 
ثابــت کرده ایم کــه در انجام کارهــای گروهی قدرت مند 
نیســتیم«. ضیایــی حتــی وقتــی از ورزش هم ســخن 
می گوید، چنین حکایتی دارد: »هزاره های مقیم سویدن 
در حــوزه ی ورزش تالش هــای فــردی مهمی داشــته و 
جوانان شان در ورزش های مختلف به خوبی خود را نشان 
داده... بــا وجود این موفقیت های فــردی، تا هنوز به جز 
مواردی خیلی معدود، به تشــکیل تیم یا باشگاه ورزشی 

اقدامی نکرده اند. )ص۲۱۶(
بررسی او در حوزه ی اقتصاد نیز وضعیت مشابهی را به 
نمایش می گذارد: »بررســی ها نشان می دهد که در میان 
هزاره های مقیم اسکاندیناوی، به جز افراد و اشخاصی که 
به طور انفرادی به کارهای تجاری و اقتصادی پرداخته اند، 
از کارهای منظم شرکتی و جمعی اقتصادی خبر و نشانی 
دیده نمی شــود )ص۲۲۰( امری کــه از دیدگاه او، عالوه 
بر عوامــل ذکرشــده، اســباب دیگری همچــون هراس 
از شکســت، و عدم نــگاه تخصصی هزاره ها به سیســتم 

پیچیده ی بازار کار نیز، در شکل گیری آن دخیل است.  
ضیایی به کــرات اشــتیاقش را به تحصیــالت عالی 
هزاره ها آشــکار می کنــد. او آمــار تحصیــالت برخی از 
خانواده های موفق را نمونه می آورد: »اکنون صدها جوان 
دانش آموختــه و تحصیل کــرده ی هزاره در کشــورهای 
اســکاندیناوی، بــا به اتمام رســاندن دوره هــای مختلف 
دانشــگاهی در رشــته های تخصصی شــان مشــغول به 

اهميت اصلی كتاب نيز، نه به عنوان منبع 
تاريخی برای نسل های آينده، بلكه به 
منظور بستری از گفت وگو برای اصالح 
وضع فعلی است. به عبارت ديگر گردآوری 
و تحليل مجموعه ای از اطالعات از اين 
بُعد اهميت باالتری دارد كه همين حاال چه 
درس هايی می توان از آن آموخت.
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کار شــده اند... در طــول پژوهش دریافتم کــه نزدیک به 
یک صــد نفر از زنان، مــردان و جوانان هــزاره، به عنوان 
پزشــک و معاون پزشــک در ســه کشــور اســکاندیناوی 
مشــغول به کارند. به همیــن تعداد نیز مهنــدس هزاره، 
در این کشــورها تحصیل کرده اند )صــص ۲۸۹- ۲۸۸(. 
بــا این حــال او در دیدگاهــی واقع بینانه معتقد اســت: 
»هزاره های مقیم اســکاندیناوی در زمینه ی اســتقبال از 
تحصیالت عالی و ورود به دانشگاه ها، عملکرد متوسط و 
رو به پایین داشته اند. عملکرد هزاره های مقیم کشورهای 
اســکاندیناوی در مســائل اجتماعــی و ادغام شــدن در 
جامعه ی کشورهای میزبان، در مواردی چون وارد شدن به 
ادارات، احزاب، بازار کار و فعالیت های مشترک اقتصادی 
نیز، کمتر از حد معمول و متوسط بوده است )ص۲۸۶(. 
به باور او مرکزگریــزی و پرهیز از قدرت در جامعه ی هزاره 
همچنــان یک چالش بزرگ اســت. هزاره هــا گویا عادت 
کرده اند که همیشه به دور از دولت و قدرت زندگی کنند. 

)ص۲۸۶( 
از دید ضیایی، معضل اجتماعی دیگر هزاره ها مسئله ی 
ازدواج فرزندانشان است: »سخت گیری در ایجاد پیوندها و 
مصارف گزاف مراسم عروسی دختران و پسران جوان هزاره، 
به عنوان یک مشکل خود ساخته اما ویران کننده، که از رسم 
و رواج های مخرب گذشته مانده... مطابق با جامعه ی جدید 

اصالح نشده است.« )ص۲۸۷(
 اما چاره در چیست؟ ضیایی از سید خداداد فطرت، 
استاد سابق دانشــگاه های بغالن و بامیان نقل می کند: 
»ما هزاره ها برای بهتر شــدن وضعیت اجتماعی مان باید 
در شیوه های برخورد با خود، دیگران و کل جامعه، که در 
گذشته سودمند نبوده است، بازنگری کنیم... از افراط و 
تفریط جلوگیری کنیم و در روابط اجتماعی، شــیوه های 
تســاهل و تعامل را در پیش بگیریم، تا نقاط نظر مشترک 
خود را با دیگران دریابیم و آن را به کار ببندیم. )ص۱۸۶(

جمعیتهزارهها �
نویسنده با اشاره به نبود آمار مشخص از هزاره های مقیم 
ســه کشور اســکاندیناوی، و تحقیقات میدانی که شخصًا 
انجام داده، جمعیت آنها را تا سال ۲۰۱۵ میالدی در حدود 
۲۴ هزار نفر تخمین می زند. حــدود پنج هزار در دانمارک 
)ص۱۲۲(، دوازده تا ســیزده هزار در سویدن )ص۱۸۳( و 
بین شــش تا هفت هزار نفر در ناروی )ص۲۵۳(. در حالی 
که در دانمارک و ســویدن هزاره ها در نقاط مختلف کشــور 
پراکنده انــد، اما در ناروی بیشــتر در پایتخت و حومه ی آن 
متمرکز شــده اند. ضیایی با اســتناد به معلومات سفارت 

افغانستان در ســویدن، تخمین می زند که پس از ۲۰۱۵، 
نفــوس هزاره ها در این کشــور به چهل تا پنجــاه هزار نفر 

رسیده باشد. )ص۱۶۰(
و  سیاســتمداران  حالی کــه  در  ضیایــی،  دیــد  از 
پژوهشــگران ناروی نســبت به حکومت کابل و مسئولین 
و  )ص۲۴۹(،  دارنــد  واقع بینانــه ای  نــگاه  آن  فعلــی 
پژوهشــگران دانمارکی سابقه ی بیشــتری در تحقیقات، 
ارتباطات و شــناخت هزاره ها دارند، اما درک مؤسسات و 
ادارات دولتی ســویدن از هزاره ها ناقص و غیرواقعی بوده 
اســت ) صص۱۷۵ـ ۱۷۴( درک ناقص مقامات ســویدن 
از هزاره ها، هشــداری به خود هزاره ها نیز اســت تا برای 

معرفی خود، تحرک و تالش بیشتری انجام دهند.
در پایان ضمن مانده نباشــید به دوســت فرهنگی ام 
محمدرضــا ضیایی، به شــکل گذرا به چند نکته اشــاره 

می کنم:
۱ ـ بررسی رویکرد هزاره ها در مواجهه با دولت و سایر 
اقشار جامعه، می تواند برای ما درس هایی برای آموختن 

داشته باشد.
۲ـ  نفــس کار ضیایــی در نوشــتن کتابــی راجــع به 
هزاره هــای یک جغرافیای مشــخص، می توانــد الگویی 
باشد برای اینکه به چنین نیازی درباره ی هزاره های مقیم 
در کل اروپا، امریکای شــمالی، استرالیا، پاکستان، هند، 
ایران، کشورهای عربی و کشورهای ترک زبان نیز پرداخته 

شود.
۳ ـ نوعی عشــق در کار ضیایی احســاس می شــود، 
خودش نیز بیان کرده اســت: »دل خوشــی نگارنده این 
است که توانسته عشــق و احترام خود را به آن چه دوست 
داشــته، ولو به صورت ابتدایی اما با اشتیاق ابراز و اقدام 

 )۲۹۲کند.« )ص

ضيايی با اشاره به حضور نسبتاً خوب 
شخصيت های فرهنگی در ميان 

هزاره های اين سه كشور، فعاليت های 
سياسی و اقتصادی هزاره ها را در 

مجموع كم رنگ می داند، و می كوشد با 
انعكاس ديدگاه های برخی از هزاره ها، به 

ريشه يابی اين وضعيت بپردازد.  
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کتــاب در واقــع رســاله ی دکتــری »دینا 
محســنی« بوده است. در نگاه اول آنچه به 
چشــم هر خواننده ای می رســد این است 
که کتاب نیاز به ویراســتاری جــدی دارد. 
هرچند دانشــجو بــا توجه بــه محدودیت 
زمانی واحد آموزشــی، ممکن است نتواند 
به ویراستاری جدی رساله یا پایان نامه اش 
بپردازد؛ اما بعد از دفاع فرصت کافی برای 
ویراستاری متن دارد. البته سعی انتشارات 
نیــز باید بر آن باشــد تا کتابی ویراســته به 
دســت خوانندگان برساند. از طرفی کتاب 
با همان ســاختار رســاله دکتــری به چاپ 
رســیده اســت که اگر ویراســتاری صورت 

می گرفت، این مسئله نیز حل می شد.
پیوند فرهنگی و ادبی بین روشــنگران 
و  افغانســتان  و  ایــران  خطــه ی  ســه 
تاجیکســتان، چــه آن زمان کــه هنوز مرز 
جغرافیایی و سیاسی میان شان نبود و چه 
پس از کشــیده شــدن مرز، همیشه وجود 
داشــته اســت. محســنی در این پژوهش 
بــه خوبی توانســته بــه مقایســه تطبیقی 
دو شــخصیت دگراندیــش قــرن بیســتم 
افغانســتان و تاجیکستان، یعنی »محمود 
طــرزی« و »صدرالدیــن عینی« بپــردازد. 
بــا خواندن کتــاب، برای خواننده روشــن 
می شــود که تا چه اندازه این دو شخصیت 

از یکدیکر تأثیــر پذیرفته بودند، و هر کدام 
چقدر در تحــول فکری و اخالق اجتماعی 

جامعه شان مؤثر بوده اند.
نویســنده در بــاب اول، ذیــل چهــار 
فصل به شــکل گیری »جنبش مشروطیت 
افغانســتان« و تأثیــر آن بــر جهان بینــی 
روشــنفکران بخارا می پردازد. جنبش های 
روشــنفکری افغانســتان در آغاز ســده ی 
بیســتم میالدی، بدون شــک ادامه ی راه 
و اندیشــه ی »ســیدجمال الدین افغــان« 
بوده اســت. مشــروطه خواهان افغانستان 
و دگراندیشــان بخــارا، قلم شــان را در راه 
در  می بردنــد.  کار  بــه  جامعــه  بیــداری 
افغانســتان »محمود طرزی« زمینه را برای 
تأســیس چاپخانه هــای نو و نشــر کتاب و 
جریده های نو، در جهت بیداری و آگاهی 
مردم فراهم کرد، و با نشــر »سراج االخبار« 
در افغانســتان توانســت مــردم را با دنیای 
غرب و دستاوردهای نوین علم آشنا سازد. 
در بخارا نیز، »صدرالدیــن عینی« با دیگر 
همفکرانــش در راه دگراندیشــی و اصالح 
اخــالق اجتماعــی و مبــارزه بــا خرافات 

می کوشیدند. 
در ادامــه نویســنده بیــان می کند که 
»ســرزمین فرارودان« و »افغانستان« )قرن 
۱۹ میــالدی( هــر دو مجبور به مبــارزه با 

دگراندیشان سده ی بیستم
مروریبرکتاب»محمودطرزیوصدرالدینعینی«نوشتهیدینامحسنی

محمود طرزی و صدرالدین عینی
)تأثیر متقابل ادبیات افغانستان و تاجیکستان(
دینا محسنی
نشر امیری
آرایش پشتی و برگ آرایی: رضا پارسا
چاپ نخست، کابل ۱۳۹۵
رقعی، ۲۴۸ صفحه
۱۰۰۰ نسخه
۲۰۰ افغانی فروه موسوی

نويسنده با نقل قول از 
انديشمندان می گويد كه 
شعر »افسانه«  از »نيما 
يوشيج« با تأثيرپذيری 
از شعر »مرثيه ی مينا« 
از محمود طرزی سروده 
شده است. او همچنين 
تصريح می كند كه شعر 
»مارش حريت« از 
صدرالدين عينی هم، در 
آن زمان يک قالب نو 
به شمار می رفته و نيما 
شعر افسانه را چند سال 
پس از اين شعر سروده 
است.



23 حوت/ اسفند 1399 شماره ی نهم  سال اول کتابنامه  

روسیه ی تزاری و بریتانیای کبیر شدند. همین سرنوشت 
مشترک سبب شــد که با تأثیرپذیری از یک دیگر، در راه 
بیــداری مردم گام بردارند. نویســنده بر این باور اســت 
کــه در این دوره چنان پیوند فرهنگی بین افغانســتان و 
سرزمین فرارودان برقرار بود که بررسی ادبیات افغانستان 
این دوره، بدون بررسی ادبیات سرزمین فرارودان ممکن 

نیست. 
در فصل بعدی نویسنده درباره ی اهداف جریان های 
نو، در شــکل دهی و تحول ســاختار معنــوی و اجتماعی 
افغانســتان و امارت بخارا صحبت می کنــد. از مهم ترین 
اهــداف جریان های نو در هر دو ســرزمین ایــن بوده که 
می خواســتند با اصــالح و تحول در جامعــه و آگاه کردن 
مردم از ترقی کشــورهای دیگر، آنان را به آگاهی برسانند. 
از مهم ترین اصالحات در افغانستان و بخارا، تأسیس و نشر 
مکاتب و مدارس بود. هم طرزی و هم عینی در کنار صنعت 
و معــادن، فراگیری علم و دانش را واجب می دانســتند و 
علم و دانش یکی از مضمون های اصلی در آثارشــان بود. 
در این فصل نویســنده از ســایر دگراندیشان افغانستان و 
تاجیکستان نیز نام می برد که چه تأثیری بر تحوالت فکری 

و اجتماعی آن دوره داشتند. 
در فصــل بعد، نویســنده اطالعاتی دربــاره ی نقش 
سراج االخبار و انقالب فکری ای که میان مردم ایجاد  کرد 
صحبت می کند. نویســنده با آوردن نمونه های از سراج 
االخبار به خواننده نشــان می دهد کــه این جریده برای 
طرزی به مثابه ی  تریبون بیداری بوده است تا با استبداد 
و استعمار مبارزه کند. ســراج االخبار با نشر مطالب ضد 
استعمار، زمینه ســاز بیداری جامعه ی افغانستان و سایر 
ملت هــای منطقــه در آن دوره بود. پیام ســراج االخبار 
مبتنی بر ســه اصل بود: مبــارزه با اســتعمار، مبارزه با 
استبداد، مبارزه با خرافات. به همین دلیل با مخالفت ها 
و اعتراض هایی نیز روبه رو گردید. اســتخبارات بریتانیا از 
ورود ایــن مجله به هند جلوگیری می کــرد و در بخارا نیز 
نماینده روســیه در هند، خواســتار تغییر خط مشی این 

جریده گردید. 
در برابر سراج االخبار، در بخارا نیز جریده ی »بخارای 
شــریف« نقش بیدارسازی جامعه را بر عهده داشت. این 
روزنامه نیز خط مشی ای مانند سراج االخبار داشت که با 
اعتراض امیر بخارا و ســنت گرایان و روس ها مواجه بود و 

بعد از ۱۵۳ شماره، برای همیشه تعطیل شد. 
باب دوم کتــاب به نقش محمودطــرزی و صدرالدین 

عینی در تحول ادبیات و فرهنگ می پردازد. در این بخش، 
نویســنده از شاعران و نویســندگانی که در تحول فکری و 
روشنگری جامعه ی آن روز افغانستان و تاجیکستان نقش 
داشــتند صحبت می کند و به نمونه هایی از آثارشــان که 

بازتاب افکارشان است اشاره می کند. 
نویسنده با نقل قول از اندیشمندان می گوید که شعر 
»افســانه«  از »نیما یوشیج« با تأثیرپذیری از شعر »مرثیه ی 
مینا« از محمود طرزی ســروده شــده است. او همچنین 
تصریح می کند که شعر »مارش حریت« از صدرالدین عینی 
هم، در آن زمان یک قالب نو به شــمار می رفته، و نیما شعر 

افسانه را چند سال پس از این شعر سروده است. 
نویســنده در ادامه به نقش محمود طرزی در ادبیات 
معاصر افغانســتان و صدراالدین عینی در تاجیکســتان 
می پردازد. هــر دو دگراندیش در ژانر ادبیات و وارد کردن 
رمان به شــکل امروزی و تغییر در محتوا  و مضمون های 
شعری، توانسته اند در راه بیداری مردم شان گام بردارند. 
محســنی در این اثــر بــا آوردن نمونه هایی، نشــان 
می دهد که ســه کشــور ایران و افغانستان و تاجیکستان 
چگونــه از راه ادبیات بــا یکدیگر در ارتبــاط بودند و آثار 
هر کدام از نویســندگان بین سه کشــور دست به دست 
می شــد. »ســیاحت نامه ی ابراهیــم بیک« کــه در نقد 
جامعه آن روز ایران نوشــته شــده بود در بخارا، سمرقند 
و خیوه دست به دســت می شد و طرزی نیز در هر شماره 
از سراج االخبار، بخشی از آن را به چاپ می رسانید که با 

استقبال خوانندگان مواجه بود. 
در ادامه بحث، محســنی با آوردن نمونه هایی دیگر، 
روشن می کند که صدرالدین عینی تا چه اندازه از محمود 
طرزی تأثیر پذیرفته اســت. او با تأثیرپذیری از شعرهای 
»از هــر دهن ســخنی و از هر چمن ســمنی« از طرزی 
مثنوی شــعر »پروانه و کرمک« را ســروده است. از دیگر 
تاثیرپذیرهای عینی از محمود طرزی، می توان به تشویق 
زنان به تحصیل اشــاره کرد. در سراج االخبار ستونی به 
»زنــان نامدار« اختصاص داشــت که عینــی نیز با چاپ 
کتــاب »دختربچه« یا »خالده« بخشــی را بــه نام »زنان 

نامدار« اختصاص می دهد. 
مطالعه ی کتاب از آن رو حائز اهمیت است که از تأثیر 
ادبیات و فرهنگ ســه خطه ی ایران و افغانستان و بخارا بر 
یکدیگر، به ویژه تأثیرپذیری افغانستان و بخارا و مراوده ی 
فرهنگی بین آنها، اطالعاتی مفید به خواننده می دهد، که 

 .از منظر مطالعات فرهنگی در خور توجه است
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کتاب »روایت های طالبان« به بررسی فعالیت های رسانه ای 
طالبان می پردازد و اســتدالل می کنــد که طالبان در خلق 
روایت مســلط منازعــه، و ارائه پیام های شــان بــرای مردم 
افغانســتان، نســبت به حکومتی که مورد حمایت آمریکا و 
جامعه جهانی قرار دارد، موفق تر عمل کرده است و به همین 
دلیل جنگ استخباراتی و اطالعاتی را پس از نزدیک به دو 
دهه حضور آمریکا و همکاران بین المللی افغانستان در این 

کشور، برنده شده است. 
ایــن کتــاب در کنــار تحلیــل اطالعــات، روایت هــا و 
داســتان های مرتبط با گروه شورشــی و جهــادی طالبان، 
فعالیت های رسانه ای »حزب اسالمی گلبدین حکمتیار« را 
نیز به  صورت فشــرده تحلیل می کنــد و نتیجه می گیرد که 
این دو گروه جهادی، با توجه به دسترسی شــان به انترنت 
و رســانه های چاپی و تصویری، در خلق روایت های مسلط 
جنگ افغانســتان، دســت باالتری نســبت بــه حکومت و 

همکاران بین المللی اش داشته اند.
این کتاب در یازده فصل نوشــته شــده است که در کل 
عناصر کلیــدی و تاثیرگذار طالبــان را در خلق روایت های 
جنگ افغانستان به بررســی گرفته است. کتاب با جمله ی 
جالبی که از وب ســایت رســمی طالبان روبرداری شــده، 
شروع می شود: »در جنگ های امروز نمی توان بدون رسانه 
برنده شد. رســانه، اذهان را هدف قرار می دهد و زمانی که 

اذهان متصرف شدند، در جنگ می توان برنده شد«. 
در ادامه، این کتاب تحقیقی تالش می کند تا با ارزیابی 
روایت ها و داستان پردازی های طالبان، به چند سؤال مهم، 

از جمله این پرسش ها پاسخ گوید:
۱- آیــا روایت هــا و قصه های طالبان در اســتعاره های 
مفهومــی و دیگــر تکنیک هــای بالغی که در افغانســتان 

معمول است، بینشی ایجاد می کند؟
۲- آیا تحلیــل روایت های طالبان، بعضــی از مرزهای 

جهان بینی طالبان/پشتون ها را مشخص می کند؟
برای رســیدن به پاســخ  به این ســؤال ها، نویسندگان 
کتــاب در فصــل دوم و ســوم، بــه بررســی ابرروایت هــای 
طالبــان می پردازنــد؛ این که طالبان واقعا چــه می گویند. 
طالبــان افغانســتان از آن جــا کــه جنبش شــان را امارت 
اســالمی افغانســتان می خوانند، همچنان این جنبش را 
به عنــوان جایگزینی مناســب برای ســاختار فعلی دولت 
افغانستان می دانند؛ تفســیر راهبردی ای که میزان اقتدار 
و مشروعیت شــان را در میــان پیروان شــان بــاال می بــرد. 
از جانــب دیگــر، طالبــان برای مشــروعیت بخشــیدن به 
جنبش شــان و جذب حمایت های محلی، مضامینی چون 
شکست ناپذیری اسالم، تاریخ طوالنی و پرافتخار افغانستان 
در شکست دادن اشــغالگران خارجی، از بین رفتن دین و 
فرهنگ افغانستان توسط اشــغال گران خارجی و مزدوران 
افغان آن ها، و فرض بودن جهاد مســلمانان در برابر اشغال 

سرزمین شان را، در پیام های شان برجسته می سازند.
در فصــل چهــارم، مجــالت و بخش نامه هــای طالبان 
و دیگــر گروه هــای شورشــی از جملــه حــزب اســالمی 
گلبدین با تفصیل به معرفی گرفته شــده اســت. مجالت و 
بخش نامه های طالبان حاوی مطالب گوناگونی اســت، از 

برتری طالبان در خلق روایت مسلط
نگاهیبهکتاب»روایتهایطالبان«نوشتهتوماسجانسونوهمکارانش

روایت های طالبان:
به کارگیری و قدرت داستان ها در منازعه افغانستان
نویسندگان: توماس اچ.جانسون، متیو دوپی و ولی شاکر
مطبعه دانشگاه آکسفورد، نیویورک، ۲۰۱۷
۳۷۶ صفحه جالل نظری
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مصاحبه و اظهارنظر رهبران برجســته ی جهــاد گرفته، تا 
سخنرانی هایی در مورد شهادت، مسائل فرهنگی و مذهبی 
و حقــوق زنــان در اســالم. در کنــار این هــا، گزارش های 
میدان های جنــگ، تبلیغات و پروپاگنــدای ضد ائتالف و 
مشکالت مردم ملکی نیز، در این نشریه ها بازتاب می یابند. 
فصــل پنجــم کتــاب، بــه شــرح اهمیــت و کارکــرد 
شب نامه های طالبان اختصاص یافته است. به نقل از کتاب، 
توزیع شب نامه ها بخشی از فعالیت سیاسی مخالفان رژیم 
افغانستان بوده و تا هنوز برای بسیج سازی مردم علیه دولت 
استفاده می شــود. در زمان اشغال کشــور توسط شوروی 
ســابق، مجاهدین برای جلب حمایــت مردمی در مبارزه با 
نیروهای شــوروی بین مردم شــب نامه توزیع می کردند، و 
اکنون نیز طالبان به روستاها شب نامه می فرستند، مردم را 
تهدید می کنند، به جهاد دعوت می کنند و آن ها را مجبور به 
پیروی از قوانین خودشان می  سازند. شب نامه های طالبان 
به  این خاطر در خلــق روایت ها تأثیر قابل مالحظه ای دارد 
که بین مردمان بی ســواد و دور از اطالعات توزیع می شود؛ 
مردمانی که به وســایل ارتباط جمعی دسترســی ندارند و 
در تشــخیص درســت و نادرســت بودن روایت های طالبان 

ناتوان اند.
فصل ششــم کتاب که یکی از مهم ترین فصل هاســت، 
به اســتفاده ی طالبــان از انترنت، ویدیوهای شــبکه های 
مجــازی، پایگاه های رادیو و دیوارنگاری می پردازد. طالبان 
برای دسترسی به اهدافی مثل »وادار کردن اشغال گران به 
بیرون شــدن از کشور« و »نهادینه ســازی دوباره ی شریعت 
در سراسر افغانستان« از رسانه استفاده می کنند. محتوای 
این پیام ها برای مخاطبان طالبان که اکثرًا آدم های بی سواد 
و دور از اطالعات هســتند، صریح، ساده و قابل فهم است 
و طالبان را قادر می ســازد تا بدون اینکه پیام شان سانسور 
شــود، با مخاطبان شان ارتباط نزدیک برقرار کرده و آن ها را 

با خودشان هم سو بسازند. 
در فصــل هفتــم این کتــاب، اهمیــت شــعر و ترانه و 
استفاده شــان در پیام های طالبان مورد بررسی قرار گرفته 
 اســت. با توجه به گفته های نویســنده ی کتاب، طالبان از 
اهمیت و تاثیرگذاری شــعر و ترانه در افغانستان که »لویس 
دوپری« آن را ملت شاعر می نامد، به خوبی آگاه اند و با درک 
این مســئله، در تبلیغ ایدئولوژی و باورهای شان و در خلق 
روایت های تأثیرگذار، برخالف دولت افغانســتان از شــعر و 
ترانه اســتفاده ی بهینه می برند. در این فصل، به فهرستی 
از ترانه های طالبان اشــاره می شــود که همه به زبان پشتو 
هســتند. نویســندگان کتاب می گویند که ایــن ترانه ها با 
فرهنگ و ارزش های اجتماعی پشــتون ها در مطابقت قرار 

دارند و همین امر یکی از دالیلی است که حضور اجتماعی 
طالبان را در میان پشتون های عادی و روستا نشین، نسبت 

به دولت مستحکم تر کرده است. 
فصل هشــتم کتاب »روایت های طالبــان« به قوانین و 
دســتورالعمل های طالبان اختصاص یافته اســت که به آن 
»الیحه« می گویند. در این فصل، به جزئیات قوانین طالبان 
پرداخته شــده اســت؛ از نحــوه ی لباس پوشــیدن تا طرز 
برخورد با دیگر اعضای گروه، شــیوه تبلیغ و سربازگیری و 
انجام عملیات نظامی. نکته ی جالبی که در این الیحه وجود 
دارد این اســت که طالبان خــود را مجاهدین می خوانند. 
»مال ســالم ضعیف« ســفیر قبلی طالبان در پاکســتان که 
حاال در حبس خانگی در کابل به ســر می برد، می گوید که 
این گروه نیروهای شــان را طالــب نمی دانند؛ بلکه مجاهد 
می دانند چون صرفًا ده درصد جنگ جویان، طالبان واقعی 
هســتند و بقیه افغان های معمولی اند. در حالی که خیلی 
از مجاهدینــی که علیه شــوروی جنگیده بودنــد، بعدًا در 
اوایل دهه نود به طالبان پیوســتند، ولی یک تعداد دیگر از 
آن ها از حزب جمعیت اسالمی، شورای نظار و تنظیم های 
شیعه، جبهه ای ضد طالب را به نام »جبهه ی متحد اسالمی 
برای نجات افغانستان« ســاختند و بعد از این که به قدرت 

رسیدند، به دشمنان اصلی طالبان بدل شدند. 
در فصل نهم، به صورت مختصر به پروپاگندای »حزب 
اســالمی گلبدین حکمتیار« پرداخته شده و تفاوت رویکرد 
تبلیغاتی این حزب با طالبان مورد بررسی قرار گرفته است. 
در ضمن حزب اسالمی به لحاظ تاریخی تحلیل شده است 
و زمینه های شکل گیری و گسترش آن در کنار دیگر احزاب 

جهادی و اسالم گرا بحث شده است. 
در فصــل دهــم کــه آخریــن فصــل کتــاب پیــش از 
نتیجه گیری اســت، اطالعات ایاالت متحده از افغانستان 
و شــیوه های خلق روایت این کشــور با همــکاران ناتویش 
در جنــگ افغانســتان، در مقایســه به شــیوه های تبلیغ و 
خلق روایت طالبان به بحث گرفته شــده اســت. بعضی  از 
کارشناســان ادعا می کنند که ایــاالت متحده هرگز قادر به 
خلق روایت مســلط در منازعه افغانستان نشده است، و در 
تعریف راهبردهای معنادار در افغانستان، پاکستان و آسیای 
میانه نیز ناکام بوده است. فصل آخر کتاب به نتیجه گیری و 

جمع بندی اختصاص یافته است. 
این کتاب، تنها یا از معدود کتاب هایی اســت که جنگ 
افغانســتان را از منظر روایت شناســی بررســی کرده است 
و خوانــدن آن بــرای همــه، مخصوصًا آگاهان سیاســی و 
دست اندرکاران سیاست در افغانستان، بسیار مفید خواهد 

 .بود
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مادرم گفت: »الهی که به پیری برسی«
خود ندانسته و بدجور دعایم کرده است

مادرم می گوید: »اینجا زندگی خاکستری است«
بس که دل سوزانده مادر جان برای شهر خود
این سه شنبه عصر وقتی مادرم خوابیده است

می پرم از روی آتش پاره های شهر خود
انگار مهاجرت شاعر از همین جا آغاز می شود، و خواننده 
می توانــد خط ســیر او را دنبال کند. ولــی در غزل های بعد 
متوجه می شویم که او هیچ وقت سرزمین مادری را ندیده، و 
صداقت شاعر در اشعاری که سروده آنقدر صمیمی است که 

خواننده می پذیرد، و باور می کند:
من کوچه های شهر خودم را ندیده ام

اما هزار مرتبه آنجا دویده ام
ای سرو های شهر، شما خوش سعادتید

من چشم دیده های شما را شنیده ام
در گوشه ا ی که هستیم نام و نشان نداریم

کوچک ترین دریغی از این جهان نداریم
هر روز چون پرستو حسرت به شانه بردیم
بعد از هزار و یک کوچ، باز آشیان نداریم 

دلتنگ سایه های سپیدار مشهدم
دلتنگ شعر های خراسانی ام رفیق

گفتی بیا به خانه ات اما چه خانه  ای
حاال برای آمدنم کو بهانه  ای

وقتی که از نگاه تو افغانی ام، رفیق
شاعر در استفاده از اصطالحات محلی هم هرجا الزم دیده 
چشم پوشی نکرده است، که بیانگر اشراف او بر لهجه ی بومی 
است. مضامین عاشقانه و اجتماعی چنان به هم تنیده است 
که انگار غم و شــادی دست در دســت هم داده تا شاعر نازک 

خیال ما، فرصتی برای پرداختن به مضامین دیگر را نیابد.
پرداختن به فصل های ســال از جمله بهار و پاییز، بسیار 
عاشــقانه و پررنگ است. اســتفاده از کلمه »افغانستان« در 
ردیف دو تــا از رباعی هایــش برایم جالب بود؛ زیــرا تا کنون 
دراشعار هیچ یک از شاعران ندیده  بودم. کلمه ی افغانستان 
به دلیل کشــیدگی هجا و خوش آهنگ نبودن در شعر موزون 
خــوب جا نمی افتــد و این یکی دیگــر از مهارت هــای او در 
ســرایش شعر اســت. به امید اینکه آثار بیشــتری از حیدری 
بخوانیــم، و به قول خودش دل دل نکند و اشــعار بیشــتری 

 .بسراید

مجموعــه شــعر »آتش پاره هــا« دارای چهــل و ســه غــزل، 
بیســت وچهار رباعی و ده تا دوبیتی اســت. کلمه ی »آتش-
پاره« از قدیم برایم آشــنا بود. در بیشتر ترانه های ایرانی این 
اصطالح را شــنیده ام که در وصف معشوق به کار رفته  است. 
طرح جلد اثر مرا بیشتر به یاد سبک  نقاشی اکسپرسیونیسم 

انتزاعی انداخت.
از محتــوای کتــاب برمی آید که حیدری دســتی بر آتش 
دارد، و این آتش پاره ها خود گواهی اســت بر تســلط زبانی و 
تخیل شــاعرانگی اش. مسلط بودن بر علم عروض در ارکان و 
قالب های مختلف، به کارگیری واژگان فاخر ادبی، استحکام 
زنجیره ی محورهای افقی و عمودی شعر، ترکیب های تازه، و 
اســتفاده از کلمات خوش آهنگ در ابیات گوناگون تحسین 
برانگیز اســت. تشبیهات، اســتعاره ها و... تمام عناصر مورد 
نیاز یک شــعر خــوب، در تک تــک ابیات ایــن مجموعه، به 

درستی جا خوش کرده اند، و خواننده از آن ها لذت می برد.
بیشتر مضامین اشعار، عاشقانه و اجتماعی است، جز یکی 
دو رباعی که رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته اســت. یکی از 
ویژگی های شعرهای حیدری واقع گرایی و تصنعی نبودن است، 
که باعث هم ذات پنداری مخاطب می شود، به قول معروف »هر 
ســخن از دل برآید الجرم بر دل نشــیند«. تالش شــاعر برای 
بازنمایــی دغدغه های فــردی و اجتماعی اش کاماًل مشــهود 
اســت. دو موضوعی که بیشــترین حجم را به خود اختصاص 
داده و هردو هم زمان به پیــش می روند، یکی »مادر« و دیگری 
»مهاجرت« اســت. انگار مراد از مادر همان »مادر وطن« است 
که هرجا سخن از مهاجرت به میان می آید پای مادر هم به میان 
می آید. برای بررسی این موضوع به چند غزل بسنده می شود:

دل دل نکن زمان گناهت رسیده است
نگاهیگذرابهمجموعهشعر»آتشپارهها«

امین نیازی

آتش پاره ها
جمشید حیدری
انتشارات تاک
ویراستار: محمد صادق دهقان
گرافیک: وحید عباسی
نقاشی روی جلد: عبداهلل علوی
چاپ اول: کابل
زمستان ۱۳۹۶
۵۵۰ نسخه
۱۴۰ افغانی
۱۳۲ صفحه
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راهنمای تحقیق برای همه
مروریبرکتاب»روشتحقیق«نوشتهمحمدجوادبرهانی

روش تحقیق
محمدجواد برهانی

ویراستار: بسم اهلل برهانی
طراح جلد و صفحه آرایی: یونس قدمی

مؤسسه ی انتشارات مقصودی
چاپ اول، بهار ۱۳۹۹

میرحسین مبارز۲۰۰ افغانی

نویســنده در درس هفتم مفاهیم و متغیرهای تحقیق را 
توضیح داده اســت؛ در درس هشتم خواننده را با شناخت 
اهداف، ضرورت و پیشــینه ی تحقیق آشــنا می ســازد؛ در 
درس نهــم در مــورد طرح نامه نویســی )آشــنایی بــا طرح 
تحقیق( و در درس دهم در مورد روش گردآوری اطالعات و 
آشنایی با منابع صحبت می کند؛ در درس یازدهم خواننده 
را بــا روش نوت برداری و ثبت اطالعات، و در درس دوازدهم 
با روش های سنتی نوت برداری آشنا می سازد. نویسنده در 
درس ســیزدهم به نوت برداری مــدرن و در درس چهاردهم 
بــه تجزیه و تحلیل اطالعــات می پــردازد، و  خواننده را در 
درس پانزدهم با شــیوه ی نوشــتن نقل قول و آدرس دهی، 
و در درس شــانزدهم با مونوگراف نویســی، مقاله نویســی و 

کتاب نویسی آشنا می کند.
شایان ذکر است که در هر درس عالوه بر روش ها و فنون 
تحقیــق، از مثال هــا و نمونه ها به عنوان الگوی پژوهشــی، 
فراوان اســتفاده شــده اســت تا دانشــجو بتواند در نوشتن 
مونوگراف از آن ســود جوید. همچنین نویســنده در آخر هر 
درس بــه جمع بندی همــان درس پرداخته اســت. برهانی 
ضمن ارائه ی موارد نظری، دانشجویان و خوانندگان را به کار 
عملی و نوشتن و نویسندگی نیز تشویق و ترغیب کرده است. 
او دانستن روش تحقیق را بدون نوشتن، به دانستن قوانین 

آب بازی بدون داخل شدن در آب، تشبیه کرده است.
 نهایتا اینکه کتاب در بخش ضمایم، به نشــانه گذاری، 
عملــی  شــیوه های  فارســی،  دانش نامه هــای  معرفــی 
مونوگراف نویســی، انواع مقاله، شــیوه ی نگارش و شرایط 
پذیرش یــک مقاله، بانک ســؤاالت بــرای خودآزمایی و... 

 .پرداخته است

کتاب »روش تحقیق« نوشــته ی محمدجــواد برهانی یکی 
ازکتاب هــای خــوب و بــه روز، در عرصــه ی روش تحقیــق 
)مونوگراف نویســی، مقاله نویســی وکتاب نویســی( است. 
اگرچه این کتاب به زبان ساده و با تأکید و تمرکز به تحقیقات 
کیفی برای دانشــجویان نوشــته شده اســت؛ اما داشتن و 
خواندن این کتاب برای تمامی نویســندگان و پژوهشــگران 
)اعم از تازه کار و کهنــه کار( خالی از لطف نخواهد بود. زیرا 
ایــن کتاب به صــورت همه جانبه و در عیــن حال مختصر و 
مفید تدوین شــده است که می تواند به عنوان کتاب راهنما 

در عرصه ی تحقیق و نویسندگی به شمار آید. 
برهانی کوشــیده اســت مباحث و موضوعــات تحقیق 
را به زبان ســاده بیان کند. بدین لحــاظ در برخی موارد، از 
تجربیات شــخصی و دانشگاهی اش نیز بهره جسته است و 
موضوعاتی را که در حین تدریس این مضمون متوجه  شده، 
بیان کرده اســت. نویسنده ســعی کرده است که در این اثر 
از نقل قول مســتقیم کمتر استفاده کند و مطالب را با بیان 

خودش بگنجاند. 
کتاب برای دانشجویان و به اصرار و تقاضای دانشجویان، 
در قالب شــانزده درس و ضمایم آن ها نوشــته شده است. 
خواننــده در درس اول بــا دیدگاه شــناختی و ابزار کســب 
شــناخت آشنا می شود. نویســنده در درس دوم به آشنایی 
اجمالی با مراحل تحقیق، و در درس ســوم و چهارم به انواع 
تحقیق می پردازد، و در درس پنجم مسئله شناسی یا راه های 
شناخت مســئله ی تحقیق و راه های دست یابی به مسئله را 
توضیح می دهد. در درس ششــم نیز درباره ی جزئی کردن 

مسئله ی تحقیق و طرح فرضیه ی تحقیق بحث می شود. 
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»در آیینــه جنــگ«، دومیــن جلــد از آثار 
بطــن  از  وی  روایــت  و  غزنــوی«  »ابــوذر 
رویدادهای تاریخ افغانستان معاصر است، 
آن هــم نه تنها به عنوان یک شــاهد عینی 
حــوادث و رویدادها، بلکه به عنوان یکی از 
فرماندهان ارشــد »حزب وحدت اسالمی« 
در دوره جنگ هــای داخلــی افغانســتان. 
مکتوب شــدن تاریخ شــفاهی افغانستان 
یکی از گذرگاه هایی اســت کــه راه را برای 
بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر افغانستان 
می گشاید. »در آیینه جنگ« هر دو حسن 
را با هــم دارد؛ چــون هم نمونــه ای عالی 
اســت از بازخوانی انتقــادی تاریخ معاصر 
افغانستان و هم مصداقی از مکتوب شدن 

تاریخ شفاهی افغانستان معاصر.
این کتاب تنها یک سند تاریخی از زبان 
یک شاهد عینی از تاریخ چند دهه گذشته 
نیســت، که بتــوان بــا آن چهره  مــزاری، 
مسعود، محسنی، ربانی، محقق، خلیلی، 
حکمت یار، سیاف و دوستم را از زاویه دیدی 
انتقادی شناخت، بلکه می توان درس ها و 
عبرت  های تاریخ را هم در آن دید؛ از این  رو 
برای همه خواندنی است و نمونه  ی خوبی 
از بازخوانــی انتقــادی تاریخ افغانســتان 

معاصر به شمار می رود.

دارد.  فصــل  ده  جنــگ«  آیینــه  »در 
نویســنده در فصل اول بــه تجزیه و تحلیل 
علل، ابزار و زمینه های جنگ در افغانستان 
می پــردازد و خودخواهی، ســتیزه جویی، 
دست های پشــت پرده، هیجانات و فلسفه 
تنازع بقا را از علل بسترســاز جنگ و ستیز 
در افغانستان می داند )صص۵۰ ـ۳۱(. در 
فصــل دوم بــه جنگ های حــزب وحدت و 
هزاره ها در مناطق تحت نفوذشان در دوران 
مقاومت و جهاد علیه اشغال اتحاد شوروی 
می پــردازد. )صــص ۹۴ـ۷۵(. اهمیت این 
بخش در آن است که برخی ادعا می کردند 
هزاره ها در جهاد علیه شوروی هیچ سهمی 
نداشتند یا ســهمی اندک داشتند، و از آن 
به عنوان ابزاری برای تأمین منافع جناحی 
و قومی شــان، و نادیده گرفتن نقش واقعی 
اقوام و احزاب جهادی در دوران پسا نجیب 

بهره می بردند.
فصل ســوم، »حــزب وحــدت و حزب 
و فصــل  جمعیــت« )صــص ۲۳۸ـ۱۷۵( 
چهارم، »نقــش افراد در ایجاد عناد بین دو 
ملیــت« )صــص ۳۱۰ـ۲۳۹( کلیدی ترین 
فصل های کتاب هســتند. با بهره گیری از 
محتوای این دو فصل می توان بســیاری از 
 )stereotypes( ذهنیت ها و تصورات قالبی

یخ معاصر در آیینه جنگ بازخوانی انتقادی تار
بررسیکتاب»درآیینهجنگ«نوشتهابوذرغزنوی

در آیینه جنگ
ابوذر غزنوی
به کوشش: عبداهلل اکبری
ویرایش:  شکور نظری
طرح جلد: عارف احمدی
کابل: نشر تاریخ شفاهی افغانستان
چاپ اول، تابستان ۱۳۹۸، ۱۰۰۰ نسخه
رقعی، جلد سخت، ۵۳۶ صفحه
۴۵۰ افغانی رضا عطایی

بررسی انگاره های ذهنی 
و تصورهای قالبی در 
افغانستان، با اين همه 
تنوع فرهنگی، سياسی، 
اجتماعی و هويتی، 
اهميتی دوچندان می يابد؛ 
زيرا همين انگاره های 
ذهنی و تصورهای قالبی 
منفی و مخرب اقوام از 
هم ديگر است كه سبب 
نزاع و درگيری دوام دار، 
طرد و حذف يک ديگر، 
و نفی هر گونه ارتباط 
سازنده شده است.
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میــان هزاره ها و تاجیک هــا را درباره تحــوالت چند دهه 
اخیر، مورد بازنگری انتقادی قرار داد.

طبیعی اســت ذهن همه انسان ها آکنده از کلیشه ها 
و انگاره هایی است که در برخورد با جهان بیرون، آگاهانه 
یــا ناآگاهانه بــروز می یابند. بررســی انگاره های ذهنی و 
تصورهای قالبی در افغانستان، با این همه تنوع فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی و هویتی، اهمیتی دوچندان می یابد؛ 
زیرا همین انگاره های ذهنــی و تصورهای قالبی منفی و 
مخرب اقوام از هم دیگر اســت که ســبب نزاع و درگیری 
دوام دار، طــرد و حذف یک دیگر، و نفــی هر گونه ارتباط 
سازنده شــده است. کمتر کســی به دنبال اعتبار سخن 

است، و تبار گوینده سخن اهمیت بیشتری دارد.
ابــوذر غزنــوی در ابتدای فصل ســوم، از اشــتراکات 
فراوان فرهنگی و زبانی و سرنوشــت نسبتًا مشترک میان 
هزاره هــا و تاجیک ها در طول تاریخ افغانســتان ســخن 
می گویــد: »حلقه هایی که این دو ملت ]هزاره و تاجیک[ 
را بــا هم وصل می کــرده، عالوه بر مظلومیــت تاریخی و 
گویشی، زبان و فرهنگ مشــترک، موقعیت جغرافیایی و 
ژئوپولیتیکی هندوکش و بابــا و پامیر و کرانه های آن ها با 
دره های زیبا و خوش منظر، جایگاه و خاستگاه هر دو قوم 
اســت. در کرانه پنج شیر در طول چهارده سال، حاکمیت 
مســتقل جهادی »جمعیت« جان می گیرد، در کرانه بابا، 
مرکز والیت بامیان، حزب »وحدت« به وجود می آید«. )ص 

)۱۷۶
او در ادامه از مناســبات نیــک دوران جهاد و پیک ها 
و قاصدهایی ســخن به میان مــی آورد که میان »وحدت« 
و »جمعیــت« رد و بــدل می شــد )صــص ۱۹۰ـ۱۷۷(، و 
نشــان می دهد که روابط میان اقوام در افغانستان، حتی 
در پیچیده تریــن پیچ هــای تاریخــی نیز، همــواره مملو 
از خشــم و خشــونت نبوده اســت. ابوذر غزنــوی در نقد 
فرماندهی احمدشاه مسعود و دولت ربانی نیز گزارش ها و 
گزاره هایی دارد که برای بازخوانی انتقادی تاریخ ضروری 

است. )صص ۲۱۱ـ۱۹۱(
نویســنده در همین فصــل، موضوع مهــم دیگری را 
نیز نقد و بررســی می کند که هنوز هم در صحنه سیاست 
افغانســتان زنده اســت. از نظر او حزب وحدت و هزاره ها 
در طول ســال های جهاد و جنگ هــای داخلی، همواره 
قربانی این تصور و کلیشــه نــزد دیگر اقــوام و جریان ها 
بوده اند که به ایران وابسته هستند. )صص ۲۳۴ـ۲۳۲( به 
نظر وی با آنکه حزب وحدت استقالل عمل داشته، اما به 
تعبیر »اورینگ گافمن« جامعه شناس فرانسوی، همواره 

داغ ننگ اتهام وابستگی بر پیشانی  حزب وحدت خورده 
اســت. البته باید پرســید: کدام جریان و جناح در طول 
تاریخ تحوالت معاصر بوده یا هســت که وابستگی به یک 

کشور خارجی نداشته و ندارد؟
نویســنده در فصل چهارم این امــر را می کاود که چرا 
با وجود اشــتراکات و مناسبات فراوان میان حزب وحدت 
و حــزب جمعیــت، رابطه میــان این دو جریان شــکرآب 
شــده است، و در این راســتا نقش مسعود و ربانی )صص 
۲۵۰ـ۲۴۵( و نیــز مــزاری، محســنی و ســیاف )صــص 
۲۹۱ـ۲۵۷( را تجزیــه و تحلیــل می کنــد. در میانه های 
همیــن فصل، ابوذر غزنوی به عنــوان یکی از فرماندهان 
ارشــد حزب وحدت و یکی از خــواص نزدیک عبدالعلی 
مــزاری، به مدیریت و رهبــری مزاری نیــز نقدهایی وارد 
می کنــد، از جملــه این کــه وی در اوایل جهــاد، طرفدار 
نظریه والیت فقیه بوده است، در حالی که وضعیت عینی 
و ذهنی افغانســتان آمادگی تحقق چنین اندیشــه ای را 

نداشت. )صص ۲۵۹ـ۲۵۷(
فصل هــای بعدی کتاب به دیگــر تحوالت جنگ های 
داخلــی و درگیری احــزاب و جناح ها با هــم می پردازد، 
ماننــد: تحــوالت چنداول )فصــل پنجــم؛ ۳۳۶ـ۳۱۱(، 
اظهار پشیمانی ربانی و عوامل آغاز جنگ )فصل ششم؛ 
۴۰۰ـ۳۳۷(، فاجعــه افشــار و عوامــل آن )فصل هفتم؛ 
۴۴۴ـ۴۰۱(، تحــوالت والیت هــای اطــراف کابــل در آن 
ســال ها )فصل هشتم؛ ۴۷۰ـ۴۴۵(، شــرایط، مناسبات 
و موضع گیری های کشــورهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
در قبال تحوالت افغانســتان )فصل نهــم؛ ۵۰۲ـ۴۷۱( و 
پی آمدهای جنگ در افغانســتان، بازتــاب جنگ در بلخ 
و بامیــان، و پی آمــد جنگ در خارج از کشــور و وضعیت 

مهاجران )فصل دهم؛ ۵۱۶ـ۵۰۳(.
در پایان باید یادآور شــد صرف روایــت و قرائت ما از 
تاریخ، تمام واقعیت نیست و نمی تواند باشد. تعبیرهایی 
چون »اســطوره«، »احیاگر«، »قهرمان ملی«، »شــهید 
ملــی« یا »شــهید وحــدت ملــی« در توصیــف رهبران 
افغانســتان همان  قــدر واقعیت اســت کــه تعبیرهایی 
چون »مــزدور«، »قاتل«، »خایــن« و »جنایت کار«. این 
حــرف به معنای طرد تاریخ و نفــی اهمیت و مطالعه آن 
نیست، بلکه به این معناست که در بازخوانی رویدادهای 
تاریخی فقــط با عینک خودمان نبینیم، تا به این ترتیب 
فهمــی بهتر و عمیق تر، و قضاوتی منصفانه تر از عملکرد 
پیشــین یان خود به دست آوریم، و کم تر در دام تعصب و 

 .لجاجت بیافتیم
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پل سرخ مرکز فرهنگی شهر کابل است. گویا باشندگان اینجا،  \
هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه عالقه مندی به کتاب در وضعیت 

بهتری قرار دارند. این مسئله تا چه اندازه قابل قبول است؟
مثلی بین افغانســتانی ها است که می گویند: »آن کسی 
که پول دار اســت، به کتــاب فکر نمی کند و آن کســی که به 
کتاب فکر می کند، پول ندارد.« پل سرخ فقط محل رفت وآمد 
چنیــن افرادی اســت. این ها اگــر پول دارند، بــه کتاب فکر 
نمی کنند و آن کسانی که به کتاب فکر می کنند، پول ندارند. 

فقر فرهنگی در کنار فقر اقتصادی مشهود است.
با توجــه به افزایــش مراکــز آموزشــی و دانش آموزان و  \

دانشجویان، وضعیت بازار کتاب بهتر نشده است؟
دلیل این را  که چرا مردم ما فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی 

و حتــی فرهنــگ کتــاب خریــدن ندارنــد، بایــد در همان 
صنف های دانشگاه و مکتب جســت وجو کرد. باید از استاد 
دانشــگاه سؤال شود که چرا به یک شــاگرد فقط برای خرید 
یک کتاِب مشــخص، نمره می دهد؟ چرا بعضی استادان به 
جای این که شاگردان را به خریدن کتاب های مختلف تشویق 
کنند و کتاب های مختلف و نویســنده های مختلف را معرفی 
کنند، آن ها را مجبور می کنند که فقط یک کتاب و یک عنوان 

و از یک نویسنده را بخرند.
در دوره ی فعالیت خود چه مشکالتی داشتید؟ چگونه شد  \

که کار به حراج کتاب ها رسید؟ 
هر کسب و کار و تجارت کوچکی که راه می اندازیم، به جز 
بخش معنوی و ارزشی، جنبه ی مالی هم دارد. کتاب فروشی، 

گفت وگو از رضا جعفری �

اشاره: در یکی از روزهای سرد زمستان كابل به پل سرخ آمدیم. باخبر شدیم كه یکی از ناشران به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از دوره ی 
كرونا همه ی كتاب هایش را به حراج گذاشــته است و می خواهد فروشگاه كتاب خود را تعطیل كرده و فعالیت های چاپ، نشر و فروش 
را به صورت آن الین ادامه دهد. انتشارات و كتاب فروشی دانشگاه از 1393 با هم فکری و همکاری علی یعقوبی، موسی غالمی، وحید 
غالمی و چند تن دیگر با هدف ارزش گذاری به فرهنگ كتاب خوانی در كابل آغاز به كار كرد و تا كنون بیش  از چهل عنوان كتاب چاپ 

كرده است. در این گفت وگو از چند و چون مشکالت ناشران و كتاب فروشان گفتیم كه مصداق مشت نمونه خروار است.

تا برخورد مردم با كتاب تغییر نکند، اوضاع 
فرهنگی تغییر نمی كند

گفتوگوباعلییعقوبی،مدیر»انتشاراتوکتابفروشیدانشگاه«
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هزینه هــای هنگفتی مثل کرایــه ی دکان، 
کرایه ی انبار و خرج های روزانه دارد. ســال 
۱۳۹۹ کــه بیماری کرونا و قرنتین و در کنار 
آن، مسائل امنیتی و اقتصادی گریبان گیر 
مردم شــد، کســب و کارهای زیادی مجبور 
شــدند کار و بار خود را رها کنند. زیاد شدن 
این مشــکالت در کنار تعطیلی دانشگاه ها 
و مراکــز آموزشــی ســبب شــد انتشــارات 
دانشگاه، کتاب های خود را به لیالم بگذارد 

و به فروش برساند.
وضعیت بازار کتاب قبل از دوران قرنتین  \

و اوج گیری ویروس کرونا چگونه بود؟
نســبت به امســال بســیار بهتــر بود و 
امیــدواری بیشــتر بــود. حداقــل همیــن 
امیــدواری بود که می توانســتیم کار کنیم. 
کتاب فروشــی مــا در دوران قرنتین، دو ماه 
کامــل تعطیــل بود. بعــد از آن بــه صورت 
آن الین شــروع کردیم که چندان جواب گو 

نبود و نمی توانســتیم همان هزینــه ی الزم را از طریق فروش 
آن الین به دست بیاوریم. در قســمت کرایه ی جای در دوران 
قرنتیــن، آن چیزی که شــهرداری کابل اعالم کــرده بود در 
قســمت کتاب فروشی ها عملی نشد. تنها یک ماه از کرایه ها 
بخشیده شد، در صورتی که در دیگر مکان ها تا آخر یا حداقل 

سه ماه یا دو ماه بخشیده شد.
شما نمایشگاه های خیابانی و تخفیف های بیست تا پنجاه  \

درصدی هم برگزار کردید. این کارها مؤثر بود؟
تجربه های مختلفی در نمایشگاه  های خیابانی داشتیم؛ 
در دانشــگاه ها، مکتب ها و مکان هــای فرهنگی. هدف ما از 
تغییری که می خواستیم ایجاد کنیم این بود که کتاب ها را در 
بازار، خیابان و کوچه، پیش روی چشم مردم بیاوریم. تجربه ی 
پنج یا شــش نمایشگاه خیابانی که داشتیم، عالی بود. واقعًا 
جــذاب بود و برای خودم تجربه ی بســیار خوبــی بود و تأثیر 
خیلی خوبی داشت. در برچی، بهارستان، خیرخانه، کارته ی 
ســه، کارته ی چهــار و مکان های دیگری که نمایشــگاه ها را 
برگزار کردیم، استقبال مردم، ما را شگفت زده کرده بود، ولی 

در مقابل این موج رکود، کارساز نبود.
در مدتی که کتاب هایتان را به حراج گذاشتید، استقبال مردم  \

و مراکز فرهنگی چگونه بود؟
اســتقبال عالی و چشــمگیر بود، اما مــردم توقع دارند 
کتابی را که زیر قیمت و به تاوان و ضرر خود می دهیم، بیشتر 
از آن تخفیف بدهیم که در حقیقت، رایگان می شود. برخورد 
مردم با کتاب مثل برخورد مــردم با دیگر کاالها و اجناس در 
دکان خشک بارفروشــی اســت. فکر می کنم تا برخورد مردم 

بــا کتاب تغییر نکند، اوضــاع فرهنگی این 
مملکت تغییر نمی کند.

یا کتاب فروشی ای  \ انتشارات  اولین  شما 
هستید که فعالیت خود را به دلیل فشارهای 
اقتصادی ناشــی از کرونا متوقف می کنید؟ 
وضعیت دیگر ناشــران و کتاب فروشــی ها 

چگونه است؟
ما اولین نیســتیم و آخرین هم نخواهیم 
بود. در ســال جاری تنهــا از همین مارکیت 
ملی، چهار کتاب فروشــی و دو ناشر، فعالیت 
خود را جمع کردند و دیگر به کار کتاب فروشی 
مشــغول نیســتند. بدبختانه کتاب فروشــی 
انتشارات دانشــگاه، پنجمین کتاب فروشی 
است که بساطش در این سال جمع می شود. 
از نقاط دیگر کابل آمار دقیقی ندارم. در دیگر 
نقاط کابل و دیگر والیت های افغانســتان هم 
چنین آماری است و چه بسا این آمار، بیشتر 
هم اســت. »انتشارات فرهنگ« و »انتشارات 
پژوهش« دو تا از ناشــران خوب بودند که فعالیت خودشــان را 
از دســت دادند و دیگر کار نمی کنند. چند کتاب فروشــی نیز 
به چنین سرنوشــتی دچار شــدند، مثل کتاب فروشی »معراج 
اندیشــه«، کتاب فروشــی »هنایش«، کتاب فروشی »احمد« و 
یک کتاب فروشی دیگر، که فعاًل به یادم نیست؛ همه در همین 

سال، کار خود را جمع کردند.
وزارت اطالعات و فرهنگ و نهادهای مسئول چه کارهایی  \

را برای ورشکسته نشدن ناشران کتاب و کتاب فروشی ها از قبیل 
معافیت مالیاتی، پرداخت قرضه و امثال آن انجام داده اند؟

وزارت اطالعات و فرهنگ برنامه های زیادی روی دســت 
دارد که سپاس گزارشــان اســتیم، امــا این ها کافــی نبوده 
و نیســت. اگر کافــی بود، در چنیــن روزگاری، بــا این رکود 
دست وپنجه نرم نمی کردیم. این وزارت اعالم کرده که برنامه 
قرضه ای برای کتاب فروشــی ها دارد، امــا از جزئیات آن خبر 
نــدارم. در کنار آن وعــده دادند که مطابق قانون رســانه ها، 
کتاب فروشــی ها و انتشــاراتی ها را از پرداخت مالیات معاف 
کنند، اما تا حاال نتیجه ای نداشته است و منتظر عملی شدن 

این موضوع استیم.
به عنوان فعال فرهنگی و کسی که در بخش کتاب فعالیت  \

می کند، آینده ی فرهنگی کشور را چگونه می بینید؟
مثل تمام بخش های دیگری که در افغانستان به سیاست 
و امنیت وابسته است، کار نشر و فرهنگ و کتاب خوانی هم به 
سیاست و امنیت وابسته است. اگر اوضاع امنیتی و سیاسی 
چنین آشفته باشد، بازار کتاب فروشی و ناشران و فرهنگ هم 

 .همین طور آشفته و متزلزل باقی خواهد ماند

بايد از استاد دانشگاه سؤال 
شود كه چرا به يک شاگرد 
فقط برای خريد يک كتاِب 
مشــخص، نمره می دهد؟ 
به  اســتادان  بعضی  چرا 
جای اين كه شاگردان را به 
مختلف  كتاب های  خريدن 
كتاب های  و  كنند  تشويق 
نويســنده های  و  مختلف 
كنند،  معرفی  را  مختلــف 
آن ها را مجبور می كنند كه 
فقط يک كتاب و يک عنوان 
و از يک نويسنده را بخرند.
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یانه هایی كه كتاب را می خورند مور
ویــروس کرونا، مثــل موریانــه رگ و ریشــه ی همه چیز را 

می خــورد، روابــط انســان ها را بــر  هــم زده، و هیچ  چیز 

جلودارش نیست و یکه تاز میدان است. انسان خودش را 

در خانه اش حبس و چــراغ رابطه هایش را خاموش کرده 

است، و با تمام دم  و دستگاهش هنوز در برابر این ویروس 

ناتــوان مانده اســت. تنها روزنه ی امید، واکســن اســت 

که کشــورهای مرفه و انســان های مرفــه از آن برخوردار 

خواهند  شــد، و ما کمــاکان با هیوالی کرونا دســت  به  
گریبان خواهیم بود.

هــر روز خبر مرگ کســی از بلندگوی مســاجد بلند 

شــده و برگه های فیس بوک این و آن ســیاه می  شــود. 

در کنــار بیماری کرونــا، جنگ و فقر نیــز موریانه های 

دیگری اســتند که ریشــه ها را می خورند و تباهی، هر 

روز در قامتــی متفــاوت قیامــت می کنــد: جوانی در 

ارزگان کشته شد؛ دانشجویی در انفجار ماین چسپکی 

جان باخت؛ پیرزنــی در خانه اش بر اثر اصابت راکت، 

یکجا با نواســه هایش زخمی شــد. در کنار این روزگار 

نکبــت و نگون بخت، فقر و گرســنگی بیــش از همه، 

باشندگان کشور را شــکنجه می دهد. هر روز به انبوه 

دست فروشان و گدایان افزوده می شود.

شیوع و گسترش کرونا، فقر و فالکت را مضاعف 

ساخته و بســیاری را به لبه ی پرتگاه سقوط کشانده 

اســت. از ایــن بالیــا، کتاب نیــز بی نصیــب نبوده 

است. همه  روزه فروشــندگان کتاب از عدم فروش و 

بی بازاری کتاب شــکایت می کنند. با آن که کتاب و 

کتاب خوانی در افغانســتان، هیچ گاه رشد و نمویی 

قابل وصفی نداشــته و همیشه امری غایب و غریب 

بوده و است، اما اندک  اندک کس و کسانی بوده اند 

که راه شان را به ســمت کتاب فروشی کج کنند، تا 

نگذارند ایــن چراغ در وزش بــاد تاریکی خاموش 
شود.

امــا در ایــن اواخر می بینیــم که این وضعیــت هم در 

حال متالشی  شدن اســت. چند روز پیش »کتاب فروشی 

دانشگاه« در پل سرخ کابل، کتاب هایش را به  دلیل وضعیت 

بد اقتصــادی به لیالم گذاشــت. وضعیت کتاب فروشــی 

دانشــگاه، مصداقی از روزگار کتاب و کتاب فروشی در کل 

کشــور است، و غربت فرهنگ و کارهای فرهنگی را در این 

دیار هویدا می کند. وضعیت جاری بازار کتاب، شماری از 

ناشران را واداشــته که برای هم صدایی و بقا، کارزاری را با 

نام »#کتاب_چراغ_دانایی« به راه اندازند، تا صدای شان 

را علیه وضعیت موجود بلند کنند. دیده شــود که این کار 
ثمربخش خواهد بود یا خیر.

قاســم فرزام، مسئول کتاب فروشی »نشر واژه« که این 

کارزار را به راه انداخته، هدف آن را ایجاد همبستگی بیشتر 

میان صنف ناشران و کتاب فروشان و معرفی کتاب  به اهل 

مطالعــه خوانده، و تأکید می کند دوام وضعیت بد کنونی، 

ســبب ورشکســتگی و بســته شــدن کل کتاب فروشی ها 

خواهد شــد. بــه گفته ی فــرزام آمار فروش کتاب نســبت 

به ســال پــار ۵۰ درصد کاهش یافته اســت و دولت نیز در 

این راســتا هیچ گونه توجهی نکرده اســت. شمار ناشران 

و کتاب فروشــان پایتخت، از شــمار انگشتان دست ها هم 

تجاوز نمی کند، و حاال وضعیت طوری شــده که با گذشت 

هر روز از شمار همین ها هم کم می شود.

حکومت با تمــام طمطراقش در برابــر وضعیت کتاب 

و کار فرهنگــی خم به ابرو نمــی  آورد، و انگار کتاب برایش 

مســئله نیســت. حکومتــی کــه یک موتــر زرهــی وزیر و 

مشــاورش، اندازه تمام ناشــران و کتاب فروشــان قیمت 

دارد، و رئیس جمهورش در سفرها با کتاب عکس می گیرد 

و مشــاروانش عکس را دست به دســت می کننــد. گویا که 

سیاســت برای حاکمــان امری زیباشناســانه اســت، در 

 .حالی که برای مردم مسئله ی مرگ و زندگی است

حسین بیوک
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▪ .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(. ▪
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▪انتشارات▪صبح▪امید:▪▪ پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل پایین. ▪
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▪▪انتشارات▪نسل▪نو:▪ پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف. ▪
یخ▪شفاهی▪افغانستان: پل سرخ، کارته سه، مرکز تجارتی رضایی )رضایی سنتر( طبقه ی دوم، شماره ی ۱25 و ۱2۶. ▪ نشر▪بنیاد▪تار
نشر▪نگار:▪ پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین. ▪
▪نشر▪واژه:▪▪ پل سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی  پایین. ▪
نمایشگاه▪و▪کتابفروشی▪عرفان:▪▪چوک دهبوری، چهارراه شهید دهبوری.  ▪
یانا:▪▪شهرنو، چهاراه  حاجی یعقوب، روبه روی شرکت مخابرات  اتصاالت. ▪ کتابفروشی▪آر
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