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کتابسوزان
»وقتی قتیبه ابن مســلم سردار حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن 
را باز گشــود هر کــس را که خط خوارزمی می نوشــت و از تاریخ و 
علوم و اخباِر گذشــته آگاهی داشــت از دم تیغ بی دریغ گذراند و 
موبدان و هیربدان قوم را یک سره هالک نمود و کتاب هاشان همه 

بسوزانید و تباه کرد.«
این روایتی اســت کــه ابوریحان بیرونی از تســخیر خوارزم در 
کتاب »آثارالباقیه عن القرون الخالیه« آورده اســت. شــبیه به این 
ســطرها، در هر کتــاب تاریخ، در ذکر جنگ ها و کشورگشــایی ها 
و شهرگشــایی ها یکــی از اتفاقــات معمــول و محتملــی را کــه 
می خوانیــم روایِت واقعه های کتاب ســوزان اســت. امیــران فاتح 
جنگ ها و سپاهیان تسخیر کننده در یکی از اولین اقدامات شان 
کتاب خانه هــای ســرزمین مغلــوب را بــه آتــش می کشــیدند. 
جهان گشــایانی چون اسکندر و چنگیز کتاب خانه ها  و کتاب های 
فراوانــی را آتــش زدنــد. روایت ابــن خلــدون از نابــودی تمامِی 
کتاب های کتاب خانه ی شــهر مداین به دست سپاهیان مسلمان 
به فرمان دهِی ســعد ابن ابی وقاص، و حکایت هایی چون به آتش 
کشــیده شــدن کتاب خانه ی ابن ســینا به فرمان سلطان مسعود 
غزنوی تلخ و غم انگیز است. نازی های آلمان در مراسمی با عنوان 
»تطهیر ادبی« در روز دهم ماه مه ســال ۱۹۳۳، بیش از بیســت و 
پنج هزار جلد کتاب را در میدان ُاپرای شهر برلین به آتش کشیدند. 
این واقعه اما نمی توانست به دردناکی سوزانده شدن کتاب خانه ی 
قلعه ی الموت به دست ســپاهیان ُهالکو باشد. چون پیش از این 
تطهیر ادبِی نمادین نازی ها نسخه های فراوانی از کتاب های کارل 
مارکــس، آلبرت انشــتین، فروید، توماس مــان، هاینریش هاینه، 
ماکســیم گورکی و... منتشر شده بودند، اما در الموت کتاب هایی 
ســوزنده شدند که تقریبًا تمام شان تک نســخه بودند و با آن واقعه 
تقریبًا تمامی سرمایه ی علمی، فرهنگی و معرفتِی آیین اسماعیلیه 

از بین رفت. 
کتاب ســوزان نازی ها اما آخرین اقدام گسترده ی این چنینی 
بود. محتمل اســت که بشر امروز به درکی رســیده است که دیگر 
کتاب و کتاب خانه نســوزاند و عقاید مخالــف خود را بتواند تحمل 
کند، اگر چه استثناهایی چون کریم خّرم وزیر فرهنگ سابق وجود 

دارد که امر به آب انداخته شدن کتاب ها را صادر کند. 
این ســطور را به پاس دغدغه های دوســت عزیز نویســنده ام 
محمدحســین محمدی، مســئول نشــر تاک و همکار کتاب نامه 
نوشــتم کــه در روزهایی که خبر آتش ســوزی گســترده ی گمرک 
اســالم قلعه منتشر شــده بود، مضطرب و نگران پی گیر سرنوشت 
کتاب هایــی بــود که همکارانش در نشــر تــاک از تهــران به کابل 
فرســتاده بودند. کتاب های نشر تاک اگرچه در این حادثه مصون 
ماندند اما بعد در خبرها آمد که چند کانتینر کتاب از ناشرانی دیگر 
در این آتش سوزی همراه با دیگر اقالم گمرکی سوخته و خاکستر 
شده اند. ناشرانی که در بازار کم جان کتاب در افغانستان و در نبود 
سیستم های حمایتی چون بیمه، در هنگام وقوع چنین اتفاقاتی 

ضربه ای جبران ناپذیر خواهند دید و دیدند.

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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گزارش تحقیقی پیــش  رو تصویر مفصل 
و جامعــی را از توافق نامــه ی نهایی صلح 
افغانســتان ارائه می دهد. گزارش شامل 
تجزیــه و تحلیــل تفاهــم واقع بینانــه ای 
اســت که در قالب متن کامــل توافق نامه 
صلح ارائه شــده است. نویسندگان، متن 
را بر اساس بررســی منافع و دیدگاه های 
طرف های منازعــه، تحقیقات تطبیقی با 
توافق نامه های گذشــته صلح از سراســر 
جهان و مشــاوره های گسترده با مقامات 
فعلی، مقامات سابق، کارشناسان صلح و 
سایر دولت های عالقمند تولید کرده اند. 
هدف ایــن کار، جمــع آوری دیدگاه های 
مشــخص و مرتبــط بــا نتایــج بالقــوه ی 
پروســه ی صلــح به منظــور اســتفاده در 
مذاکرات صلح، توســط طرف های درگیر 
و ســایر افراد عالقمند به ختم درگیری در 

افغانستان است. 
این تحقیق، با حمایت متحدان ایاالت 
متحده آمریکا در مرکز سیاست بین المللی 
امنیــت و دفاع، بخــش تحقیقات امنیت 
ملی )َرند( انجام شده است. »َرند« چنین 

تحقیق، تجزیه و تحلیل هایی را برای دفتر 
وزیــر دفاع، ســتاد مشــترک، فرماندهان 
ســازمان های دفاعــی، نیــروی دریایی، 
گارد ســاحلی و گروه استخباراتی ایاالت 
متحده، و نیز متحدان خارجی این کشور 

و دیگر نهادها انجام می دهد.
این گــزارش ۱۹۹ صفحــه ای در پنج 
فصل نوشــته شــده اســت. فصل اول به 
معرفی گــزارش، دالیــل ارائــه تحلیل از 
چارچــوب و محتــوای توافق نامــه  صلح، 
روش هــای تحقیق به کار گرفته شــده در 
تهیه ی این گــزارش، و ســاختار گزارش 

اختصاص یافته است. 
مهم تریــن  گــزارش،  دوم  فصــل 
موضوعاتــی را که بایــد در یک توافق نامه 
توجــه  مــورد  افغانســتان  بــرای  صلــح 
قرار گیــرد، ابعــاد منطقــه ای روند صلح 
افغانســتان، چگونگی تفصیل و جزئیات 
بــرای افغانســتان، و  توافق نامــه صلــح 
محدودیت ها و دســت آوردهای احتمالی 
یــک توافق نامه را بررســی میکند. فصل 
سوم نیز شــامل متن توافق نامه ی صلح، 

صلحافغانستاندرچشماندازبنیادَرند
مروری بر گزارش تحقیقی »چشم انداز یک توافق  جامع صلح برای افغانستان«

جالل نظری

این تحقیق، با حمایت 
متحدان ایاالت 
متحده آمریکا در مرکز 
سیاست بین المللی 
امنیت و دفاع، بخش 
تحقیقات امنیت ملی 
)َرند( انجام شده است. 
»َرند« چنین تحقیق، 
تجزیه و تحلیل هایی 
را برای دفتر وزیر 
دفاع، ستاد مشترک، 
فرماندهان سازمان های 
دفاعی، نیروی دریایی، 
گارد ساحلی و گروه 
استخباراتی ایاالت 
متحده، و نیز متحدان 
خارجی این کشور و 
دیگر نهادها انجام 
می دهد.

اشاره: نسخه پی دی اف این کتاب را می توانید با عنوان اصلی زیر در وی سایت www.rand.org پیدا کنید. 
Envisioning a Comprehensive Peace Agreement for afghanistan

»من قسمی تربیت شــدم که باور دارم باید به انسانی که در حال غرق شدن است، صرف نظر از 
دین و ملیتش کمک کرد«

بخشی از متن کتاب

چشم انداز یک توافق جامع صلح برای افغانستان )زبان انگلیسی(
نویسندگان: الورل ای. میلر و جاناتان اس. بلیک

 )RAND( ناشر: بنگاه رند
سانتا مونیکا، کالیفورنیا، ۲۰۱۹
۱۹۹ صفحه
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و  پاکســتان  و  افغانســتان  دوجانبــه ی  توافق نامــه ی 
اعالمیه های دولت های حامی است.

فصــل چهارم، تحقیقی مقایســه ای را ارائه می دهد 
کــه در تهیه ی متن توافق نامه ی صلح بســیار مهم بوده 
اســت. این مطالب برای ســایر تحلیل گران و محققان 
هم، نه تنها در پیوند با مسائل افغانستان، بلکه در پیوند 
به دیگر فرایندهای صلح که ممکن اســت با مشکالتی 
مشــابه روبه رو شــوند، می تواند مورد توجه قرار بگیرد و 

کمک کننده باشد. 
فصل پنجم گزارش به بررســی میزان برآورده شدن 
خواســته های طرف هــای درگیــر در ایــن توافق نامه، 
شناســایی خطرات احتمالــی در تطبیــق راهکارهای 
ارائه شده و پیشــنهادهای مرتبط به سیاست گذاری در 

اجرای توافق نامه، اختصاص یافته است. 
با توجه به ادعای مطرح شــده در این گزارش، پس 
از مداخله نظامــی آمریکا در ســال ۲۰۰۱ و در جریان 
نزدیک به دو دهه منازعه در افغانســتان ، هر سه طرف 
اصلــی جنگ - ایــاالت متحــده، دولت افغانســتان و 
طالبان – به ســهم خــود تالش کرده اند کــه روند صلح 
را تســریع کننــد. خیلــی از ســازمان های غیردولتــِی 
تســهیل کنندگان گفت و گو و دیپلمات های کشورهای 
همسایه ی افغانســتان، اروپا و منطقه خلیج فارس، در 
تشویق و تسهیل مذاکرات بین طرف های درگیر تالش 

کرده اند. 
پایان جنگ از طریق تفاهم سیاسی، حداقل از زمانی 
که دولت افغانستان در سال ۲۰۱۰ شورای عالی صلح را 
تأسیس کرده، هدف اعالم شده در سیاست رسمی دولت 
افغانســتان بوده است. در اوایل ســال ۲۰۱۱، پس از دو 
سال زمینه سازی، ایاالت متحده در حمایت از مذاکرات 
صلح سیاســتش را علنی کرد: وزیر وقــت امور خارجه، 
هیــالری کلینتون اعالم کرد که ایــاالت متحده در حال 
شکل دهی یک حرکت دیپلماتیک برای سوق دادن این 
منازعه به یک نتیجه سیاسی بوده است. در سال ۲۰۱۳، 
طالبان ظاهرًا به منظور مذاکرات صلح، در دوحه پایتخت 

قطر، دفتر سیاسی شان را ایجاد کردند. 
طرف های درگیر منازعه در افغانســتان، همواره به 
صورت رســمی و غیر رســمی با هم در تماس بوده اند، 
به شــمول تماس های رســمی ایاالت متحده با طالبان 
که از اواخر سال ۲۰۱۰ آغاز گردید. با این حال تا کنون 
هیچ کدام از این تالش ها و گفت و گوها ثمربخش نبوده و 

افغانستان هنوز که هنوز است در آتش جنگ و خشونت 
می سوزد.

این گزارش، دالیل شکســت ایاالت متحده و دولت 
افغانستان را برای رسیدن به توافق صلح  و تفاهم سیاسی 
با طالبان به صورت مفصل بررســی نمی کند، ولی چند 
دلیل عمده این شکســت را یــادآوری می کند. یکی از 
عوامل این اســت که طرف های درگیر به پروسه ی صلح 
تعهد پایدار نداشــته اند. هر یک از طرف ها گاه گاهی با 
توجه به منافع خودشــان به پروسه ی صلح عالقه نشان 
داده اند و انگیزه شــان جســت و جوی موقعیت بهتر در 
میدان جنگ بوده اســت، حتی علی رغم آنکه بسیاری 
از کارشناســان و ناظران بین المللی جنگ افغانســتان 
تأکیــد کرده اند که پیروزی نظامــی در این جنگ برای 
هیچ یک از طرف ها قابل تصور نیســت. دلیل دیگر این 
است که منازعه ی فعلی از بسیاری جهات، مرحله ای از 
جنگ چهل ســاله ی افغانستان است که صرفًا بازیگران 

آن عوض شده اند. 
بــا توجه به مرحلــه ی جدیــد منازعه پس از ســال 
۲۰۰۱، عــدم درک مشــترک از این که دقیقــًا بازیگران 
جنگ چه کســانی هستند و نقش آنها در حل منازعات 
چیســت، دلیل دیگر نرســیدن به تفاهم سیاســی بین 
طرف های درگیر بوده اســت. دولت افغانســتان گاهی 
ادعا کرده اســت که متجاوز واقعی پاکســتان اســت و 
افغانســتان باید با این کشــور صلح کند. طالبان دولت 
افغانستان را به عنوان یک رژیم دست نشانده خوانده و 
تعامل با ایاالت متحده را به عنوان قدرت برتر در اولویت 

قرار داده اند.
این مســائل و بسیاری از مســائل پیچیده ی دیگر، 
در  را  صلــح  واقع بینانــه ی  چشــم اندازهای  تحلیــل 
افغانســتان با مشــکل روبه رو ســاخته اســت. یکی از 
مسائل اساسی این اســت که آیا طرف های درگیر واقعًا 
مایل  هســتند که به یک تفاهم الزم برای دســت یابی به 
صلح مذاکره-محور برســند و بعضی از منافع سیاســی 
و امنیتــی خود را که ممکن اســت در صــورت تفاهم از 
دست بدهند، بپذیرند؟ مسئله ی دیگری که می تواند به 
صورت تحلیلی پاســخ داده شود این است که آیا منافع 
و اهــداف بازیگران اصلی درگیری در متن توافق نامه به 
اندازه ی کافی تأمین می شــود، تا آن را به عنوان مبنای 
رســیدن به صلح و ختــم منازعه در افغانســتان در نظر 

 گرفت؟
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� )۱(
نواندیشــان چپ و نواندیشــان مســلمان، 
الاقــل در افغانســتان و ایــران، در یک چیز 
موضعی همانند دارند: مردود دانســتن و به 
خود نگرفتــِن آنچه در گذشــته و اکنون، به 
نام سوسیالیســم و اســالم در جریان بوده و 
است. نواندیشان مســلمان، آنچه را تاکنون 
و هم اکنون در کشورهای اسالمی و در میان 
گروه های مســلمان جاری و ســاری بوده و 
اســت، انحراف از حقیقت اسالم می دانند و 
معتقدند فجایعی که تا امــروز از رهگذر این 
مکتــب به وقوع پیوســته، ربطی به اســالِم 
حقیقی ندارند؛ بلکه از کج روِی پیروان جاهل 
و جاه طلب »محمــد« و کج فهمِی آموزه ها و 
کتاب مقدســش »قرآن«، ناشــی می شوند. 
نواندیشــان چــپ نیــز در موضعــی کاماًل 
مشــابه، آنچه را پیش از این در کشــورهای 
گروه هــای  میــان  در  و  سوسیالیســتی 
سوسیالیست جاری و ساری بوده است یا هم 
 اکنون هم در میان معدود کشورها و گروه های 
باقیمانده ی سوسیالیست در جریان است، 
انحراف از حقیقت سوسیالیســم می دانند. 
آنها هم معتقدند همه ی فجایعی که تا امروز 
از رهگذر این مکتب به وقوع پیوسته ، ربطی 
به سوسیالیســِم حقیقــی ندارنــد؛ بلکه از 

کج روِی پیروان جاهل و جاه طلب »مارکس« 
و کج فهمــِی آموزه هــا و کتــاِب حــاال دیگر 
مقدس شده اش »سرمایه«، ناشی می شوند.

� )۲(
»یا توحــش یا سوسیالیســم« کتاب حجیم 
و تحلیلــی »عتیــق ارونــد«، نواندیش چپ 
افغانســتان، هم بر چنین موضعی نشســته 
اســت و سوسیالیســم را بــا چنیــن تدبیر و 
ترفنــدی می خواهــد از مهلکــه ی بدنامی و 
ناکارآمدی ای که مخالفان سوسیالیسم برایش 
قائل انــد، برهاند: »امروزه بــه مجرد آن که از 
کمونیسم، سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی 
و در کل چپ حرف می زنیــم، در ذهن اکثر 
مخاطبان مان نام خلق و پرچم نقش می بندد، 
تصور اکثرمان این است که کمونیسم یعنی 
آنچه که خلق و پرچم در پی اش بودند و بدان 
دســت یافتند و آن را تطبیق کردند. مشتی 
خودفروختــه که مردم را کوفتند و بســتند و 

کشتند.« )ص ۵۴۵( 
او می گویــد ایــن فقــط »تصــور اکثــر 
ما« اســت که احــزاب »خلــق« و »پرچم« و 
»کوفتن و بستن و کشتن«شان را کمونیسم 
و سوسیالیســم تلقی می کنیم، اما حقیقت 
چنین نیســت و این احزاب و کودتای هفت 
ثورشــان، میانــه ای با حقیقِت کمونیســم و 

آیاتنهابدیلتوحش،سوسیالیسماست؟
مروری بر کتاب »یا توحش یا سوسیالیسم« نوشته عتیق اروند

علی یعقوبی

فارغ از درستی یا 
نادرستی مفهوم »یا 
سوسیالیسم یا توحش« 
و ادعای سوار بر آن، 
پاسخ به این پرسش 
که آیا محتوای کتاب 
موفق شده است درستی 
این ادعا را نشان دهد، 
»نه« است؛ آن هم به 
این دلیل خیلی ساده 
که اصوال محتوای 
کتاب درباره ی آن 
عنواِن به عاریت گرفته 
شده  و تبیین چرایی 
و چگونگی آن نیست؛ 
همین است که عنوان، 
با مسمایش ناهمخوان 
است. خواننده با خواندن 
کتاب در نمی یابد که 
چرا تنها بدیل توحش، 
سوسیالیسم است؟

یا توحش یا سوسیالیسم
)تاریخ نگاری به مدد نشریات چپ افغانستان(
عتیق اروند
ویرایش و فهرست بندی: شبنم سیمیا
بازخوانی: اسماعیل سراب
طراح جلد و صفحه آرا: میثم علیپور
انتشارات امیری
 چاپ اول، کابل ۱۳۹۹
۷۷۴ صفحه، ۱۰۰ نسخه، ۵۰۰ افغانی
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سوسیالیســم ندارند: »هر دو جناح همواره سعی کرده اند 
به هــر درجه ای که خود را به شــوروی نزدیک می کنند، به 
همان درجه خود را از مفاهیم مارکسیستی چون کمونیسم، 

سوسیالیسم و لنینیسم دور نگه دارند.« )ص ۵۵۰( 
فارغ از درستی یا نادرستی این نظریه ی نواندیشانه ی 
عتیق اروند، روشــن اســت که این برداشت را، نه موافقان 
خلق و پرچــم قبول ندارنــد و نه مخالفان شــان؛ و هر دو 
دسته هم آن را با تندی و بی مالحظگی رد می کنند. یکی 
از پیروان خشــمگین خلق و پرچم می نویســد: » کتاب یا 
سوســیالیزم یا توحش که اخیرًا منتشر شد، گواه دیگری 
از تقلب تاریخ اســت که کین توزانه به چرک و دروغ آغشته 
می باشد و در غبار خودخواهی نویســنده و ]...[ فرورفته 
اســت، کــه در ذات خود توطئه ای اســت علیه سرشــت 
انقالبی و میهن پرســتانه ی نهضت ها و احزاب ترقی خواه 
کشور ما.«  و بعد با عصبانیت اضافه می کند: »این چنین 
نویســندگان خون ریزتر و ددمنش تر از جانوران جهادی- 

طالبی، داعشی و دولتی اند.« )۱(
نویســنده ی کتــاب »یــا سوسیالیســم یــا توحش«، 
ایــن قبیــل مخالفت ها با موضــع خــود و هم فکرانش را، 
ســطحی از بحــِث جاری در میــان »موافقــان و مخالفان 
سوسیالیست های متمایل به شوروی« می داند و با »تکرار 
مکــررات« خوانــدن صحبــت از »کودتای ۷ ثور«، ســعی 
می کنــد از »چیزهایــی از این دســت« دوری جویــد )ص 
۵۴۵(. همیــن اســت که دل باال و خاطرجمع به پرســش 
قدیمی و به قول خودش لنینِی »چه باید کرد؟« پاســخی 
سرراســت و خیالی و البته نه چندان منحصر به فرد، ارائه 
می کند: »به ســوی سوسیالیســم عملــی« )ص ۷۴۷( و 
چند صفحه آن طرف تر هم، مطمئــن و خوش بین اضافه 
می کنــد: »پس از تحقق سوسیالیســم و آنگاه که مردم به 
شــیوه ی زیســت در آن عادت کردنــد و آن را با جان و دل 
پذیرفتنــد، از گزاره ی »از هر کس بــه اندازه ی توانش« به 
گــزاره ی » به هــر کس به اندازه ی نیــازش« گذر خواهیم 
کرد.« )ص ۷۵۶(؛ گزاره و ادبیاتی آشنا و ثابت و رمانتیک، 

در تقریبا هر متن انقالبی و حماسِی سوسیالیستی.
� )۳(

عتیق اروند در نواندیشــِی سوسیالیســتی اش از این هم 
فراتر می رود و »سوسیالیسم« را از طریق عنواِن نه چندان 
با مسما و مرتبط با محتوای کتابش، تنها بدیل »توحش« 
معرفی می کند؛ و در »درآمد« کتابش با لحنی تمام کننده 
و تردیدسوز، پناهگاه امن را فقط در سوسیالسم می بیند: 
»سوسیالیســم پناهگاه امن و همیشگی بشریت است.« 

)ص ۱۶( او ایــن عنوان را که بــه تصریح خودش »اختراع 
نویســنده نیســت«، از عنــوان کتــاب »یا سوسیالیســم 
یــا بربریــت« نوشــته ی »ایســتوان مزاروش«، فیلســوف 
مجارستانی تبار و استاد بازنشســته ی فلسفه در دانشگاه 
اِســکس انگلیس، گرفته اســت؛ کتابــی در ۱۵۱ صفحه 
کــه ترجمه ی »محیط طباطبایی« از آن، در ســال ۱۳۸۲ 

توسط »نشر اختران« در ایران چاپ شده است.
فارغ از درســتی یا نادرســتی مفهوم »یا سوسیالیسم 
یا توحش« و ادعای ســوار بر آن، پاســخ به این پرسش که 
آیا محتوای کتاب موفق شــده است درســتی این ادعا را 
نشان دهد، »نه« اســت؛ آن هم به این دلیل خیلی ساده 
که اصــوال محتوای کتــاب درباره ی آن عنــواِن به عاریت 
گرفته شــده  و تبیین چرایی و چگونگی آن نیست؛ همین 
است که عنوان، با مســمایش ناهمخوان است. خواننده 
بــا خواندن کتاب در نمی یابد که چــرا تنها بدیل توحش، 
سوسیالیســم اســت؟ نویســنده چطور به حکم نهایی و 
تغییرناپذیــِر »سوسیالیســم پناهــگاه امن و همیشــگی 
بشریت« رسیده اســت و برای قانع کردن خواننده اش در 
پذیرش چنین ادعای بزرگی، چه در َطبق خوانش و تأمل 

عرضه کرده است؟ 
خواننــده ی کتاب حتی بــه تبیینی دقیق و روشــن، 
از دو واژه پرطمطــراق »سوسیالیســم« و »توحش« در کل 
مســیر طوالنی خوانش کتاب بر نمی خــورد؛ و نمی تواند 
بفهمــد برداشــت و تعریف نویســنده از ایــن دو واژه، و از 
کاربرد این دو واژه دقیقا چیســت؟ گویی نویسنده، درک 
و برداشتی را که خود از این واژه ها دارد، آن قدر عیان و در 
عین حــال دقیق و نهایی می داند که ضرورتی نمی بیند به 
تبیین آن بپردازد و راه را بر نقد آن هموار ســازد؛ او در کل 
کتاب صرفا ســایر گزینه ها جز سوسیالیسم را رد می کند و 
نتایجی خاص و رویایی را به روزی که سوسیالیسم محقق 
خواهد شــد، نسبت می دهد: »نه سلطنت، نه جمهوری، 
نه دولت، نه حزب و نه ارتش، هیچ کدام نمی توانند مظهر 
اراده و عالئق مردمی باشــند. حاکمیــت، باید حاکمیت 
مردم باشــد. حکومت باید از مردم باشــد و بــر پایه اصول 
مارکسیسم از ارزش های صریح و بی قیدوشرط بشری و به 

طور اخص از عدالت حفاظت کند.« )ص ۱۷(
� )۴(

کتاب »یا سوسیالیسم یا توحش« با زیرعنوان »تاریخ نگاری 
به مدد نشــریات چــپ افغانســتان« در نزدیــک به ۷۷۰ 
صفحه، دو محتوای جدا از هم اما مرتبط را پیش می برد: 
اول گزیده هایــی از مقــاالت، یادداشــت ها، گزارش هــا، 
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اعالمیه ها، مرام نامه ها و اســاس نامه های منتشرشــده در 
نشــریات چــپ افغانســتان، در فاصله ســال های ۱۳۰۸ 
و  تــا ۱۳۷۱؛ و دوم خوانش هــا، تحلیل هــا، تفســیر ها 
حاشــیه نگاری های نویســنده بــر کل یــا بخش هایــی از 
محتوای دســته اول، که به کار »بسط و توضیح وضعیت و 

محیط«ِ مورد نظر نویسنده می آمده است. 
این دو بخش، به شــکل جدا از هم و یکی پِی دیگری 
در کتــاب آورده نشــده اند، بلکــه درهم تنیده شــده  اند. 
ابتدا مقاالت نویســنده در بازخوانی وقایع بین سال های 
۱۳۰۸ تــا ۱۳۲۹ آمده اســت؛ و پس از آن بــه ترتیب این 
موارد: گزیده مقاالت و یادداشــت های دو نشریه »انگار« 
و »ندای خلــق«؛ مقــاالت نویســنده در بازخوانی وقایع 
بین سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۵؛ گزیده مقاالت سه نشریه 
»خلق«، »پرچم« و »شــعله جاوید«؛ مقاالت نویسنده در 
بازخوانی وقایع بین ســال های ۱۳۴۶ تــا ۱۳۵۷؛ گزیده 
یادداشــت های »اکــرم یــاری«؛ گزیــده ای از فرمان ها و 
متن های حزبــی و حکومتی در فاصله ســال های ۱۳۵۷ 
تا ۱۳۷۱؛ دو برنامه و اســاس نامه حزبی؛ و نهایتا دو مقاله 
پایانــی و جمع بنــدی نویســنده با عنوان هــای »چه باید 

کرد؟« و »اداره ی شورایی«.
� )۵( 

تمرکز نویســنده در نوشــته ها و بازخوانی هایش از وقایع 
مــورد نظــرش و هــم در مقاالتــی کــه برگزیــده، ارائه ی 
شرحی تحلیلی و انتقادی است از تاریخ اقتصاد سیاسی 
افغانســتان، با قرائتی که نشریات و نخبگان چپ از وقایع 
داشــته اند و قرائتی که خودش از آن نشــریات و نخبگان 

داشته است. 
نویســنده اگرچه از فجایعی که در طول حکومت های 
چهارگانه ی خلــق و پرچم، بر افغانســتان و مردمش رفته 
اســت، فقط به ذکر »مردم را کوفتند و بســتند و کشتند« 
اکتفــا می کنــد؛ بــا این حــال انتقــادات بنیادینــی را بر 
شیوه ی فکر و عمل این دو جریان شریک و رقیب، مطرح 
می ســازد. او معتقد اســت خلق و پرچم، »فئودالیسم« را 
با »ســرمایه داری« یکی گرفته  و با هر دو برخورد یکســان 
داشــته اند )ص۳۲۱(، در تبدیــل مالکیــت فئودالــی به 
مالکیت دهقانی، به اشــتباه بر بحــث »ضرورت تاریخی« 
تکیه کرده و از بحث »ضرورت اجتماعی« غفلت داشته اند 
)ص۳۲۶(؛ »خط مارکسیسم-لنینیسم« را پی نگرفته اند، 
بلکه به »الگوی استالینیســتی دولــت تک حزبی مقتدر و 
مرکزگــرا« روی آورده انــد )ص۳۳۰(؛ و نهایتا اینکه »بیش 
از آن کــه بــه قدرت نیروهــای داخلــی ]...[ باور داشــته 

باشند، به اداره ی دولت دست نشانده ی شوروی عالقمند 
بودند.« )ص۳۳۲( با همه ی این  انتقادها، نویسنده نظری 
جالب درباره ی مرام نامه شــان دارد: »مرام نامه ی سازمان 
دموکراتیک خلق افغانستان همچنان در تاریخ افغانستان 
یــک اثر نمونــه و جهش فوق العاده محســوب می شــود. 
این مرام نامه بســیار از زمانش پیش بود و هم اکنون نیز از 
مردم محورانه ترین و پیشروترین نمونه های تحرک سیاسی 

در تاریخ کشور به شمار می رود.« )ص۳۳۳(
نویســنده نقدهایی نیز بــه جریان های مائوئیســتی 
)شــعله ی جاویــد( دارد. او علی رغم ارادتــی که به برخی 
گروه هــا و اشــخاص درون ایــن جریــان از جملــه »اکرم 
یاری« بنیان گذار »ســازمان جوانان مترقی « از خود بروز 
می دهد، ســعی کرده نشــان دهد دلیِل »انشعاب بازی ها 
در تاریخ احزاب و ســازمان های چپ مائوئیستی« چیزی 
ورای »ریشــه ای بودن تفکر سوسیالیســتی در بنیان این 
ســازمان  ها« اســت که معمواًل نخبگان ایــن جریان به آن 
توسل می جویند. او معتقد است دالیل اصلی این هایند: 
»عصبیت، زورگویی، گله وارگی، رهبرپرستی، خردگریزی و 
امتناع از تفکر«، »حوزه ی نفوذ محدود و دعوا بر سر آنچه 
باقی مانده« و »ارائه ی تفسیری یک جانبه و صلب و سخت 
از مارکسیســم، که در مقابل هر بازخوانی و نوشــدگی ای 

موضع می گیرد« )ص۵۷۶(
� )۶(

کتاب تحلیل هــای خواندنی و نواندیشــانه ی دیگری هم 
دارد؛ مثــال درباره ی داســتان پشتونســتان خواهی خلق 
و پرچم، غالم محمد غبار و کتابش »افغانســتان در مسیر 
تاریخ«، »داود« و کودتای چپ گرایانه و چپ پسندانه اش، 
»نجیب« و بیانیه  توام با تــرس و جراتش: »حزب ما حزب 
کمونیســتی نیســت« )ص۶۲۸(، و در کنار همه ی این ها 
گزیــده ای عالــی و درخــور ســتایش از مهم ترین مقاالت 
نشریات چپ، که عالوه بر نمایاندن اندیشه ها و ایده های 
نخبگان چــپ در دهه های میانی قــرن حاضر، نمونه ای 
خوب از زبان نوشــتار و تحلیل آن دوران را نیز، در معرض 

دید قرار می دهد.
در پایان پیشــنهاد می شود نویســنده و ناشر کتاب در 
چاپ های بعدی، تدبیری مناســب بیاندیشند تا تفکیک 
میان نوشــته های نویســنده و متن های بازنشــر شــده از 
نشــریات، برای خواننده بهتر و سهل تر از ویرایش کنونی 

 .باشد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت: )۱( درباره ی کتاب یا سوسیالیسم یا توحش، رفیق داکتر 
) org.www.rahparcham۱ ( آرین، وب سایت راه پرچم
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فروه موسوی

سیاســی باختر زمین با ســایر کشــورها، امنیت راه ابریشــم، 
مراســالت و پیام های سیاسی از طریق راه ابریشم، به خواننده 
ارائه می دهد. همچنین دربخش»نقش مذهبی راه ابریشم در 
تبلور فرهنگ و تمدن باختر« برای خواننده روشن می شود که 

راه ابریشم نقش در خور توجهی در اشاعه ادیان داشته است. 
در بخــش آخر خواننده اطالعات مفیدی درباره ی »نقش 
فرهنگی راه ابریشم در تبلور فرهنگ و تمدن باختر« به دست 
می آورد. در این بخش نویسنده اشاره می کند که قرار داشتن 
باختر زمین در مرکز کاروان های تجارتی، عالوه بر رونق تجارت 
ســبب ترویج فرهنگ نیز بوده اســت. از دیگر دســتاوردهای 
فرهنگی در تعامالت فرهنگی می توان به تأثیرپذیری متقابل 

هنری و معماری باختر زمین با کشورهای وقت اشاره کرد. 
نویســنده در ادامه ی این بخش بــه روابط مؤثر فرهنگی 
باختــر زمیــن بــا ســرزمین های روم، یونان، چیــن، هند و 
بین النهرین می پردازد. باید به این نکته اشاره کرد که آنچه از 
نقش های گوناگون راه ابریشم باقی مانده است همین بخش 
فرهنگی است که امروزه در قالب معماری و نمادها شاهد آن 
هستیم. از دیگر نکات قابل توجه در این بخش این است که 
راه ابریشــم نقش مؤثری در گسترش زبان فارسی در چین و 

دیگر کشورها داشته است.
در بخــش پایانــی کتــاب، دو بخــش »نتیجه گیــری« و 
»پیشــنهادات« قــرار دارد؛ هرچنــد معمــوال آوردن چنیــن 
بخش هایی در ســاختار کتاب رایج نیست و بیشتر از ساختار 
رایج پایان نامه به شــمار می آید، منتها بــرای اینکه خواننده 
به یک تصویر کلی از متن دســت یابد و روشــن شــود در آن 
بــه چــه موضوعاتی پرداخته شــده اســت، گنجاندن بخش 

 .نتیجه گیری« می تواند خوب باشد«

کتاب حاضر در اصل پایان نامه فوق لیسانس »فرهاد شمال« 
با راهنمایی »عبدالباقی حصاری« است. خواننده با خواندن 
همان صفحۀ اول ضرورت ویراســتاری کتاب را الزم می داند. 
چه بسا اشتباهات تایپی فراوان در کتاب، خواننده ی مشتاق 
به دانســتن درباره ی راه ابریشــم را خســته کند و از ادامه ی 
خواندن کتاب منصرف شــود. هرچند دانشجو با محدودیت 
زمانی  از ســوی واحد آموزش و مقررات آموزشــی دانشــگاه 
مواجه است، اما نویسنده یا پژوهشگر بعد از دفاع پایان نامه، 

فرصت کافی برای رفع اشتباهات تایپی و امالیی دارد.
فرهاد شــمال در این کتاب اطالعات جامعی را درباره ی 
جاده ی ابریشــم به زبانی ســاده و گویا به خواننده می دهد. 
نویســنده در بخش »عمومیات« به مفاهیم فرهنگ و تمدن، 
کانون های تمدن و جهان در قرن دوم میالدی پرداخته است. 
در بخش »نگاهی به راه ابریشــم« ابتدا بــه تعریف اصطالح 
راه ابریشــم، تاریخچه ی راه ابریشم، شاخه ها و انشعابات راه 
ابریشــم پرداخته و همچنین از نظرات صاحب نظران در این 
زمینه بهره برده اســت. ســپس در پایان چگونگــی رکود راه 

ابریشم را بیان کرده است. 
در بخــش »نقــش تجارتی راه ابریشــم در تبلــور تمدن 
باختر زمین« خواننده با نقش تجارتی راه ابریشــم در تمدن 
باخترزمین آشــنا می شــود. در این بخش نویســنده در ذیل 
شش عنوان اطالعاتی از قبیل اینکه چه کاالهایی بیشتر وارد 
و صادر می شــد، چه شهرهایی در مسیر تجارت قرار داشتند 

و... را ارائه می دهد. 
از دیگر نقش های راه ابریشــم که نویســنده به آن پرداخته 
اســت »نقش سیاســی راه ابریشــم در تبلور فرهنــگ و تمدن 
باختر« است. در این بخش نویسنده اطالعاتی از قبیل مراودات 

نقش راه ابریشم در تبلور فرهنگ و تمدن باختر زمین
فرهاد شمال

زیر نظر: عبدالباقی حصاری
مطبعه ی نشرات وزارت تحصیالت عالی

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
۱۰۳ صفحه
سال ۱۳۹۲
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این کتاب که واپســین بخش از سه گانه ی 
علی امیری درباره ی جایگاه و سرنوشــت 
خردورزی در جهان اســالم و افغانســتان 
اســت، ســه بخش دارد: بحــران منطق، 
بحــران عقل و بحــران تفکر. ایــن کتاب 
در حقیقت، ادامــه ی کتاب های »خواب 

خرد« و »خرد آواره« به شمار می رود.
بخش نخســت کتاب با ایــن مباحث 
منطــق  چالش هــای  می شــود:  آغــاز 
یونانی در جهان اســالم، فارابی و احیای 
»برهــان« درتمــدن اســالمی، برهــان و 
تبــادل فرهنگــی، زوال برهــان و التجا به 
خطابــه. در بخش دوم با ایــن موضوع ها 
روبه روییــم: عقل علیه عقل، بلخ؛ ســنتز 
آتن و اورشلیم، آلفای کوچک: یک متن و 
دو تفســیر، و گذار از فلسفه به تئوسوفی. 
در بخــش نهایی نیز نظریــه ی اعتباریات 
و فلســفه و ایدئولوژی )۱( و )۲( به چشم 
می خورد. نویسنده در پایان هم از »قرون 

خالیه« سخن گفته است.
شماری از صاحب نظران بر این باورند 
که در اسالم فلسفه وجود ندارد و آن چه را 
مسلمانان فلســفه می نامند، همان کالم 
اســت و بس. در فلســفه که میراث یونان 

اســت، منطق و عقِل خودبنیاد انسانی، 
جایگاهی اصیل دارد. این در حالی است 
که در مباحث علمای اســالمی، انســان 
باید در مرتبه ای پس از خدا قرار  گیرد، نه 
مستقل. نویســنده در »مخاطرات خرد« 
بــا ادامــه دادن مباحثی کــه در دو کتاب 
پیشــین خود آغــاز کرده اســت، فارابی و 
ابن ســینا را از ســرآمدان پی گیری بحث 
فلســفه در جهان اســالمی می شــمارد. 
در ایــن میان، نکته ای که حتــی اگر تازه 
نباشــد، ولی دســت کم به این صورت که 
در این کتاب آمده پی گیری نشده، بحث 
»مکتب بلخ« اســت کــه نویســنده آن را 
برکشــیده و به آن پر و بال داده اســت. به 
باور وی، مکتب بلــخ در »قرون خالیه« ی 

خود به سر می برد.
نویســنده در مبحثی به نام »فلســفه 
و ایدئولــوژی )۱( کــه بــا عنــوان فرعی 
»اشــاره ای به قرائت ناسیونالیســم عربی 
از فلسفه ی اسالمی« متمایز شده است، 
الجابــری،  عابــد  محمــد  اندیشــه های 
اسالم شــناس و نظریه پــرداز مراکشــی را 
نقــد می کنــد. وی با بررســی افــکار این 
»ناقــد عقل عربــی« که وی را »ابن  رشــد 

آبریختندرخوابگاهمورچگان
نگاهی به »مخاطرات خرد« نوشته ی علی امیری

صادق دهقان

امیری در نقد آرای جواد 
طباطبایی، اندیشمند 
سیاست در ایران، مدعی 
است که »ایران شهر« 
مورد نظر طباطبایی، 
نوعی آرمان شهر 
ایدئولوژیک است و 
هرگز به هیچ واقعیت 
فرهنگی، سیاسی و 
تاریخی داللت ندارد. 
به همین دلیل، پندار 
طباطبایی که ایران 
تاریخی را یک واقعیت 
جغرافیایی، سیاسی 
و فرهنگی می داند و 
ایران سیاسی معاصر 
را واحد سیاسی مدرنی 
می شمارد که تداوم 
ایران تاریخی است و آن 
را »ایران شهر« می نامد، 
گمراه کننده است.

مخاطرات خرد 
)پدیدارشناسی بحران عقل در فرهنگ اسالمی(
علی امیری
ویراستار: صادق دهقان
طراح جلد: خادم  علی
ناشر: ناسوت
چاپ اول، کابل، ۱۳۹۹

وزیری، ۱۵۰۰ نسخه 
۶۷۱ صفحه 
۶۰۰ افغانی
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معاصر« نیز خوانده اند، به قرائت جابری 
از فلســفه ی فارابی و ابن  ســینا پرداخته 
اســت که آنان را در حــوزه ی تمدنی بلخ 
می شــمارد؛ و به نــگاه جابری بــه افکار 
ابن باجــه، ابن طفیل، ابن رشــد و کندی 
کاری ندارد کــه در حوزه ی تمدنی عربی 

می گنجند.
به باور نویسنده، جابری مدعی است 
هر نوع تصرف در مســائل، اســتفاده ی 
ایدئولوژیک از محتوای معرفتی فلســفه 
اســت. ابن  ســینا نیز که در تقسیم بندی 
ارســطو چــون و چــرا کــرده، حتما نیت 
ایدئولوژیک داشته و این کار را برای جبران 
شکســت پدران خود در برابر لشکرکشی 
عرب ها کرده است. باید دانست »فلسفه 
و ایدئولوژی یک چیز نیست. ایدئولوژی، 
خواســت قدرت است و فلسفه، خواست 
حقیقت. خواســت حقیقــت البته عین 
قــدرت نیســت، اما مشــتمل بــر قدرت 
اســت.« )ص ۵۲۴( از این رو نویسنده به 
جابری می تازد کــه »اگر قرائت معاصر از 
میراث فلسفی این اســت که هر مطلبی 

را که نفهمیدیم، مانند عابد الجابری، مضمون دل خواه 
خود را به آن ببخشــیم، قرائت معاصر از میراث فلسفی 
ما چه آسان و البته چه بیهوده خواهد بود«. )ص ۵۸۰(

نویسنده در مبحث »فلسفه و ایدئولوژی )۲(« نیز به 
»قرائت ناسیونالیسم فارســی از میراث اسالمی« اشاره 
می کند. امیری در نقد آرای جواد طباطبایی، اندیشمند 
سیاست در ایران، مدعی است که »ایران شهر« مورد نظر 
طباطبایی، نوعی آرمان شهر ایدئولوژیک است و هرگز به 
هیچ واقعیت فرهنگی، سیاسی و تاریخی داللت ندارد. 
به همین دلیل، پندار طباطبایی که ایران تاریخی را یک 
واقعیت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی می داند و ایران 
سیاســی معاصر را واحد سیاســی مدرنی می شمارد که 
تداوم ایران تاریخی اســت و آن را »ایران شهر« می نامد، 
گمراه کننده است. به باور نویسنده، اگر منظور از ایران 
تاریخی، سلســله های هخامنشــی و ساســانی باشد، 
این واقعیــت، نه جغرافیای سیاســی تمامــی فرهنگ 
فارســی را در برمی گیرد و نه بازتاب دهنده ی آن اســت. 
پس ایران معاصر بخشــی از آن است، نه میراث دار کل 

ایــن فرهنــگ: »کل ایــن فرهنــگ را در 
ذیل مفهومی به نام »ایران شــهر«، ادغام  
کردن و پیوسته از اندیشه ی ایران شهری، 
فرهنگ ایران شــهری و خرد ایران شهری 
بگوییــم  بــی  آن  کــه  گفتــن،  ســخن  
ایران شــهر کجاســت، چیــزی جــز یک 
جعل ایدئولوژیــک و مثله کردن حقیقت 

نیست«. )ص ۵۸۳(
رد  را  طباطبایــی  نــگاه  هم چنیــن 
را  »سیاست نامه  نویســی«  کــه  می کنــد 
جریانــی از اندیشــه ی سیاســی در نظر 
می گیرد که در عرض فلســفه ی سیاسی 
از نــوع فارابــی یــا شریعت نامه نویســی 
امثال ابوالحسن ماوردی، در ایران دوران 
اســالمی تدوین شــده اســت. به همین 
ریشــه ی سیاست نامه   طباطبایی  دلیل، 
را در خدای نامه جســته و از امکان تداوم 
سخن  ایران شهری«  سیاسی  »اندیشه ی 
گفته است. به باور امیری، سیاست نامه ی 
دیگــر  و  توســی  نظام الملــک  خواجــه 
سیاست نامه  ها، حامل اندیشه ی سیاسی 
مورد نظر طباطبایی نیست؛ زیرا این آثار 
برای برداشتن بن بست های عملی در جامعه ی اسالمی 
و شــرقی تدویــن شــده اند. در همین راســتا، از تفاوت 
خدای نامــه و سیاســت نامه چنیــن یاد می کنــد که در 
خدای نامه ها »شــاه آرمانی در کانون تأمل سیاسی قرار 
دارد«، اما در سیاســت نامه »نه شــریعت مهم است و نه 
شاه آرمانی، بلکه بقای شاه/ سلطان موجود«، مسئله ی 
اصلی اســت. پس طباطبایی به اشتباه گمان کرده که 
موضوع سیاست نامه ، شاه است در حالی که بقای شاه و 

سلطان محور بحث است.
نویســنده افزون بر دیدگاه های فارابی و ابن ســینا، 
کــه محــور مباحــث اصلــی او را تشــکیل می دهد، به 
تناسب بحث هایش به اندیشــه هایش ابن خلدون، ابن 
رشــد، ابن مســکویه رازی، ابوریحان بیرونــی، خواجه 
نظام الملک توســی، ســهروردی، ابن تیمیه، مالصدرا، 
محمد عابد الجابری، محمدحسین طباطبایی، عبدالله 
جوادی آملی، جواد طباطبایــی، رضا داوری اردکانی و 
عبدالکریم سروش پرداخته و آن ها را نقد و بررسی کرده 

 .است

»مخاطرات  در  نویسنده 
خرد« با ادامه دادن مباحثی 
که در دو کتاب پیشین خود 
آغاز کرده اســت، فارابی 
و ابن سینا را از سرآمدان 
پی گیری بحث فلسفه در 
جهان اسالمی می شمارد. 
که  نکته ای  میان،  این  در 
حتی اگر تازه نباشد، ولی 
صورت  این  به  دست کم 
کــه در این کتــاب آمده 
بحث  نشــده،  پی گیری 
که  اســت  بلخ«  »مکتب 
نویسنده آن را برکشیده و 
به آن پر و بال داده است. 
به باور وی، مکتب بلخ در 
به  خود  خالیه« ی  »قرون 

سر می برد.
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زبــان فارســی، اصلی ترین و اساســی ترین 
عنصــر ســازنده ی هویت فرهنگــی و ادبِی 
اقوام و مللی اســت که در گذشته ای نسبتًا 
دور در پرتــو عنــوان نــژادی و جغرافیایــِی 
یگانــه ای می زیســتند و می اندیشــیدند و 
ســخن ذهن و ضمیر خویشــتن را به زبانی 
می آوردند که نــام آن »پهلوی« بود و پس از 
چیرگی اعراب بر حاکمیت و سرزمین شان، 
»فارســی« یــا »دری« خوانــده شــد. هیچ 
دانش پــژوه تاریخــی و زبانــی هرگــز میان 
»فارســی« و »دری« تفاوتی ندیده اســت. 
البته گمان و پندار و دیدگاه سیاست مداران 
و عوام مردم و کم مایگان تعصب خو هیچ گاه 
ارزشی علمی نداشته و معیاری استوار برای 

داوری نبوده است. 
آن چــه امــروز در ایــران، افغانســتان، 

تاجیکســتان و در برخی از دیگر بر و بوم ها 
مانند هندوســتان و ازبکستان به آن سخن 
گفته می شــود، همواره »فارسی« یا »دری« 
آوازه داشــته اســت. گوینــدگان فرهنگی و 
نمایندگان ادبــی این مردمان همیشــه دو 
اصطالح زبان شناسانه ی »فارسی« و»دری« 
را به قول اهل فلسفه ی رایج در سرزمین های 
اسالمی، »ُمساوق« یعنی داشتن دو مصداق 

برای یک مفهوم دانسته اند و می دانند.
محمدکاظم کاظمی، نویسنده ی فاضل 
»هم زبانــی و بی زبانی«، صمیمانه و از ســر 
صدق و عشق به زبان فارسی کوشیده است 
همین حقیقــت را به شــیوه های گوناگون 
بیان کند. ایشــان به  حق، هرچند به تلویح 
گله دارد که چرا دکتــر ذبیح الله صفا کتاب 
ســترگ خود را »تاریخ ادبیات ایران« نامید 

چندنقدونظربرهمزبانیوبیزبانی

احمد عزتی پرور

آن چه امروز در ایران، 
افغانستان، تاجیکستان 
و در برخی از دیگر بر و 
بوم ها مانند هندوستان و 
ازبکستان به آن سخن 
گفته می شود، همواره 
»فارسی« یا »دری« آوازه 
داشته است. گویندگان 
فرهنگی و نمایندگان ادبی 
این مردمان همیشه دو 
اصطالح زبان شناسانه ی 
»فارسی« و»دری« را 
به قول اهل فلسفه ی 
رایج در سرزمین های 
اسالمی، »ُمساوق« یعنی 
داشتن دو مصداق برای 
یک مفهوم دانسته اند و 
می دانند.

هم زبانی و بی زبانی
محمدکاظم کاظمی
طرح جلد: وحید عباسی
انتشارات عرفان، تهران ۱۳۸۲

۱۵۰۰ نسخه 
۱۵۰۰ تومان 
۲۲۳ صفحه

»اشــاره: مردم دو سوی مرزی که حاال دو کشور کنونی افغانســتان و ایران را به وجود آورده است، 
علی رغم خاســت گاه و فرهنگ و زبان مشــترکی که دارند، همواره برداشــت و خوانش متفاوتی از 
این پیشینه و زمینه ی مشترک شــان داشته اند و عمدتا از دو زاویه دید متفاوت به آن نگاه کرده اند.این 
یادداشت، نقدی است از نویسنده ای از یک سوی آن مرز کذا، بر کتابی از نویسنده ای از سوی دیگر 
آن مرز، که بخش هایی از این تفاوت دید را به نمایش می گذارد. این دیدهای متفاوت،  لزوما دیدگاه 

کتاب نامه و دست اندرکاران آن نیستند.«
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)ص۷۹(. خودشــان نیز ســخن صفــا را از 
همان کتاب بــزرگ آورده که: »همین زبان 
دری، هم چنان که می دانیم در نخســتین 
روزگاران ادب فارســی، عــالوه بــر »دری« 
پارسی یا پارســی دری هم نامیده می شد و 
پارســی در این جا، مقابل عربــی و تازی یا 
ترکی اســت، نه به معنی زبانی که منشأ آن 
والیت فارس باشــد. و قول خاورشناســانی 
کــه فقط با اکتفا بر تســمیه ی ظاهری این 
زبــان، آن را متعلــق به ســرزمین »فارس« 
دانســته اند، به کلی باطل و حاکی از جهل 
آنان است. هم چنین است کردار بعضی که 
می کوشــند تا دری و فارســی را از یکدیگر 
متمایز و جدا شمارند و حال آن که پارسی، 

دری و دری، پارسی« )ص ۶۳(.
آیــا اگــر بخواهیم کتــاب کاظمــی را 
خالصــه کنیــم، چکیــده ای از ایــن بهتر 
حاصــل می شــود؟ همــواره آرزو داشــتم 
کــه ای کاش دکتــر صفــا کتــاب خویش 

را »تاریــخ ادبیــات فارســی« می نامید. توجــه و عنایت به 
ســخن آن بزرگ، تردیدی در نیت شــان باقی نمی گذارد. 
دیگر بزرگان صاحب اندیشــه و نظر در زبان و ادب فارسی، 
مانند محمدتقی بهار و پرویــز ناتل خانلری نیز با صراحت 
و قاطعیت تمام، وحدت معنایی»فارسی« و»دری« را بارها 

یادآور شده اند.
در این میان، چند نقد و نظر درباره ی این کتاب تقدیم 

می شود:
۱. ایشــان در دو صفحــه از کتــاب خــود )صص ۷۸ و 
۷۹( گالیه کرده اند که چرا ایرانی ها »ســید جمال الدین« 
را از خــود دانســته و زاده ی ایــران )همدان( شــمرده اند، 
حال آن که ســید جمال افغانســتانی بود. به نمایندگی از 
ایرانیــان فرهیخته عرض می کنم: انتســاب ســید جمال 
به ایران، گمانی شــتاب زده و نادرســت و متأثــر از دیدگاه 
دکتر علی شــریعتی بود کــه چندی درمیــان برخی رواج 
یافت. نســل های امــروز و فردای ایرانی، نه ســیدجمال را 
می شناســند و خواهند شناخت و نه نامی از او در فرهنگ 
و تفکر خــود خواهند برد. اصاًل نیازی به نگرانی نیســت. 

سیدجمال به سرزمین راستینش مسترد شده است.
۲. برخالف نظر نویسنده، استقبال ایرانیان معاصر از 
برخی شــاعران درجه ســوم مانند وحشی بافقی و فروغی 
بسطامی و بی توجهی به شاعرانی چون سنایی، امیرخسرو 
و بیــدل، نه خاســتگاه قومــی و تاریخــی دارد و نه چنین 

رویکردی را می توان گرایش قومی و محدود 
و مّلــی نامیــد )ص ۸۲(. اگــر چنین بود، 
مولوی نیز نبایســتی در میان اهل فرهنگ 
واال  این گونــه  جایگاهــی  ایرانــی  ادب  و 
می یافت. گرایش هم زمانان ما به شعرهای 
عاشقانه و عرفانی، علتی روان شناختی دارد 
کــه با دگرگونی های تاریخی پس از جنبش 
مشروطیت در ایران به وجود آمد و زیر تأثیر 
مکتب سمبولیســم فرانسه قرار داشت، که 
با شــعر ایرج میرزا و نیما وارد پهنه ی سخن 

ادبی و هنری شد.
سخن ســنایی و بیدل برای ذوِق هنری 
معاصــران خوش نیامد، همین. از ذوق ها و 
تفاوت طبیعی و بدیهــی آن ها محمل های 
ایرانی ها  اختالف انگیــز قومــی نســازیم. 
»خاقانی« را نیز نمی پســندند. او که دیگر 
در افغانســتان نمی زیســت. حقیقــت این 
است که سعدی و حافظ، در سادگی سخن 
و روانــی معنا و بیان اندیشــه و احســاس، 
چنان معیاری اســتوار برای ذوق ادبــی ایرانی ها به وجود 
آوردند که دیگر شــیوه های سخن پردازی را خوش نیافتند 
و از آن روی تافتند. »سبک بازگشت ادبی« در شعر فارسی 
ایران در ســه قرن پیش، گویای همین نکته بود و بسیاری 
از ابهام هــا را می زداید. در ســه قرن پیش کــه هنوز آتش 
تعصب های قومی و ملی برافروخته نشــده بود، شــاعران 
ایرانــی و مخاطبان آنان، طرز کالم هندی را نپســندیدند، 
به همین سادگی. ســنایی و بیدل از عشق زمینی و حتی 
آسمانی کم تر گفته اند. نوع زندگی »سنایی« که عمری به 
عشــرت پرداخت و ســپس دیگران را به ترک آن فراخواند، 
با عادت »ریاستیزی« اهل دل جور درنمی آمد. راستی، آیا 
سنایی برای امروزیان نکته ای نفیس دارد؟ ایرانی ها، خیام 
و حافظ را بیشتر خواهانند و راز هر گزینشی در ادب و هنر 

و فرهنگ ایران در این امر نهفته است.
۳. گویا نویســنده، نادانســته به مغالطــه ای خطرناک 
دســت یازیده و از صفحه ی ۸۳ به بعد، درباره ی خاستگاه 
زبان فارســی مطالبــی کامال نادرســت و غیرعلمی بر قلم 
آورده اند. ایشــان بــا بهره گیری از»مغالطــه ی جزء وکل«، 
ایران را از مناطقی چون: افغانستان و ماوراء النهر )پایتخت 
سامانیان( جدا پنداشــته اند، اما در سیر تاریخی، مناطق 

یادشده نیز بخش هایی از ایران بزرگ شمرده می شدند.
۴. خطای دیگر این است که پنداشته اند »زبان فارسی« 
پــس از چیرگی اعراب و در شــرق ایران آن روز )خراســان 

که  داشــتم  آرزو  همواره 
ای کاش دکتر صفا کتاب 
ادبیات  »تاریخ  را  خویش 
فارسی« می نامید. توجه و 
عنایت به سخن آن بزرگ، 
تردیدی در نیت شان باقی 
بزرگان  دیگر  نمی گذارد. 
در  نظر  و  صاحب اندیشه 
زبان و ادب فارسی، مانند 
محمدتقی بهــار و پرویز 
ناتل خانلری نیز با صراحت 
و قاطعیــت تمام، وحدت 
و»دری«  معنایی»فارسی« 

را بارها یادآور شده اند.
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بــزرگ: افغانســتان و ماوراء الّنهــر( پدیــد 
آمد. یک زبان هرگــز در زمانی کوتاه پدید 
نمی آید. گسســتن پیوندهای زبان فارسی 
از ریشه های کهن خود )زبان پهلوی(، غیر 
علمــی و مبتنی بــر دریافت هــای امروزی 
از وضعیت ســرزمین های یاد شــده است. 
زبان فارســی، یادگار مادها، هخامنشیان، 
اشکانیان و ساسانیان است. پایتخت هیچ 
یک از این سلســله ها در شرق و خراسان و 

افغانستان نبود.
۵. خطای دیگر این است که نویسنده 
باز هم نادانســته بــه همان دامــی افتاده 
اســت که مخالفان فکر وی گذاشــته اند و 
ایشان می کوشد تا خالف آن پندار را ثابت 
کند؛ یعنــی می پذیرد که فارســی با دری 
یکی نیســت؛ زیرا زبان دری در افغانستان 
و خراســان و مــاوراء الّنهر پدیــد آمد. گویا 
ایشــان از یاد می برد در پــی اثبات خالف 
آن بود و می خواســت بگوید فارسی و دری 
یکــی و همان اند. زبان فارســی یا دری در 

زبان پهلوی ریشه دارد و پدیداری نوظهور نیست.
۶. دربــاره ی حاکمیت نیز )صــص ۸۵ به بعد( همین 
مغالطه ها و کلی گویی های احساســی به چشم می خورد. 

بنگرید:
»یک باور رایج دیگر در ایران این است که افغانستان و 
ماوراءالّنهــر در روزگاری جزِو ایران بوده اند...این گونه ادعا 
کردن هیچ مبنای منطقی و حقوقی ندارد. ایران قسمتی 
از کره ی زمین است و افغانستان نیز. چگونه می تواند یک 

قسمت از کره ی زمین، مالک قسمتی دیگر باشد؟«
پاسخ عامیانه ی بنده در برابر این سخن عامیانه چنین 

است:
ـ کابل، قسمتی از کره ی زمین است و مزار شریف نیز. 

چگونه کابل می تواند مالک مزار شریف باشد؟
ـ تهــران، قســمتی از کــره ی زمین اســت و تبریز نیز. 

چگونه تهران می تواند مالک تبریز باشد؟
آیا ایــن گونه اســتدالل، منطقی و پذیرفتنی اســت؟ 
کشور به قلمروی گفته می شود که از جهت حقوقی دارای 
پیوستگی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مّلی، نژادی 
و تاریخی با بخش های دیگر است و با هم تحت یک نام قرار 
می گیرند. کابل و هرات و مزار شریف و دیگر والیت ها با هم 
یک کشور را تشکیل می دهند. از زبان، به عمد نام نبردیم. 
آیا در خود افغانستان، دو زبان فارسی و پشتو، رایج و رسمی 

نیست؟ زبان نمی تواند مالکی استوار برای 
پیوســتگی قومی یا مّلی باشد. در قوانین 
حقوق مربوط به »مّلت«، مالکیت یک قوم 
یا سرزمین نســبت به دیگری اصاًل مطرح 
نیســت. ُعلقه هــا و عالقه هــای تاریخی و 
فرهنگی و فکری، اصل و اســاس ساختار 

یک »مّلت« است.
در ایــن شــکی نیســت  کــه روزگاری 
افغانستان، ماوراءالنهر و تاجیکستان، خود 
را ایرانــی می نامیدند. البتــه امروز چنین 
وضعی حاکم نیست. مقصود، نشان دادن 
ایــن حقیقت بــود که زبان فارســی و دری 
یکی انــد و روزگاری دراز به ســرزمین های 
پهنــاوری تعلق داشــتند که همــه خود را 
ایرانی می نامیدند. آیا در شــاهنامه وقتی 
فردوســی به بلخ و بخارا و ُخَجند و هرات و 
کابل اشــاره می کند، منظورش کشــورها 
و مّلیت های گوناگون اســت یا یک کشــور 
واحد به نام ایــران؟ آیا هنگامی که مولوی 
از »سمرقند چو قند« نام می برد، منظورش 

کشوری جداگانه به نام »سمرقند« است؟
ترک بــودن غزنویان، ســلجوقیان، خوارزمشــاهیان، 
مغــوالن، صفویان و قاجارهــا هرگز مالک اثبــات اصالت 
ملی و اســتقالل آنان نیست. همه ی این سلسله ها خود را 
حاکم ایران می شمردند. آیا نویسنده می تواند ثابت کند که 
روزگاری کشوری مستقل و ملتی متحد با یک زباِن واحد به 
نام افغانستان، خوارزم، غزنه، مغول، صفوی و قاجار وجود 
داشــته است؟ اگرنه، پاســخ دهند که بلخ و غزنه و خوارزم 
به چه کشــوری تعّلق داشتند؟ مغالطه ی »حال و گذشته« 

نباید چشم را بر واقعیات تاریخی فروبندد.
انگیــزه ی کاظمــی در اثبــات وحدت زبانــی دو ملت 
افغانســتان و ایران و حتی تاجیکســتان ســتودنی است، 
اما برای نیل به این هــدف نباید به دام چاله هایی افتاد که 
که از نخست، ســر پرهیز از آن ها را داشتند. گذشته هرگز 
بــاز نمی گردد. باید به اکنون اندیشــید. دیگــر در زمان ما 
نمی توان با معیارهای گذشــته به وحدت فرهنگی و زبانی 
ملت ها اندیشــید. روزگار دیگر شده اســت. اکنون باور به 
اصالــت اراده ی مســتقل و آزادی و حــق گزینش مردمان 
در شــیوه های زندگی، ضامن وحدت ذاتی ملت ها و اقوام 
اســت. البته گذشته می تواند مایه ی مباهات و فخر باشد، 
اگر نشان دهیم که از اکنونی شایسته ی اندیشه ی جهانی 

 .برخورداریم

ایرانیان  از  به نمایندگــی 
می کنم:  عرض  فرهیخته 
انتســاب ســید جمال به 
و  شتاب زده  گمانی  ایران، 
نادرست و متأثر از دیدگاه 
دکتر علی شریعتی بود که 
چندی درمیان برخی رواج 
یافت. نســل های امروز و 
فردای ایرانی، نه سیدجمال 
را می شناســند و خواهند 
شناخت و نه نامی از او در 
فرهنگ و تفکر خود خواهند 
برد. اصالً نیازی به نگرانی 
به  نیســت. ســیدجمال 
سرزمین راستینش مسترد 

شده است.
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خاطرهایاززندگی،عشقودوستیدرافغانستان
مروری بر »سه زن هراتی« خاطرات سفر ورانیکا دبل دی به هرات

سه زن هراتی
ورانیکا دبل دی

برگردان: عبدالعلی نور احراری
طرح جلد: روح االمین امینی

انتشارات آرمان شهر
چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۵

حسین رهیاب )بلخی(شمارگان: ۱۰۰۰

کتاب »ســه زن هراتی« خاطــرات ورانیکا 
دبل دی )همســر جــان بیلــی( از هرات 
اســت. کتــاب دارای چنــد مقدمــه یــا 
پیشــگفتار اســت. اولین مقدمه نوشــته 
»عبدالغفور روان فرهادی«، دومین مقدمه 
از »محمد صدیق راشد سلجوقی« و سومی 
از »سیدعبدالله کاظم« است. بعد از آن ها 
مقدمه نویســنده که تاریخچه هرات است 
و آخرین یادداشــت نیز بــه معرفی کتاب 

اختصاص دارد. 
خاطــرات کتاب مربوط به ســال های 
۱۳۵۲ و ۱۳۵۵ شمســی اســت. جــان 
بیلی و همســر او خانم ورانیکا )نویسنده 
کتاب( در آن سال ها با حضور در هرات در 
ارتباط با موسیقی محلی هرات پژوهش ها 
و تحقیقــات ارزنــده ای انجــام داده و آثار 

خوبی منتشر کردند. 
کتاب اولین مرتبه در ســال ۱۹۸۸ در 
انگلســتان منتشــر شد. ســپس در سال 
۲۰۰۶ به زبان آلمانی ترجمه و چاپ شد. 
کتــاب خاطرات خانم ورانیــکا از وضعیت 
فرهنگ، زندگی، عشــق، عقاید، ســنن، 
رســوم و ازدواج در شــهر هرات است که با 
تمرکــز بر زندگی حرفه ای ســه زن )مریم، 
مادر نبی و شیرین( شــکل می گیرد. این 

افراد و خانواده ها متعلق به اقشار حاشیه 
شهر هرات هستند و به درستی نمی توانند 
از وضعیت زندگی و آداب و رســوم مردمان 
شــهری هرات نمایندگی کننــد. با وجود 
این، »سه زن هراتی« غنیمت بزرگی است 
که تا حــدودی می تواند هرات آن روزگار را 

به خواننده معرفی کند. 
»پشــت پــرده« اولین عنــوان کتاب و 
در واقــع مقدمه نویســنده بــرای ورود به 
متــن اصلی کتاب اســت. نویســنده وارد 
هرات می شــود و از عقب ماندگی شــهر و 
نبودن امکانات مبهوت می شــود. شــهر 
هرات از منظر او یک روســتای بزرگ است 
که تعدادی ماشــین و گادی در آن شــهر 
فعالیــت دارنــد؛ اما از ســوی دیگر آرامی 
شــهر هرات از منظر نویســنده آرامش آور 
اســت. خانــم ورانیکا و همســرش تالش 
می کننــد بــا گروه های موســیقی محلی 
ارتبــاط بر قرار کنند، همین عامل موجب 

می شود که ورانیکا با مریم آشنا شود. 
»نخســتین دیدار« شمه ای از آشنایی 
ورانیکا با لطیف خان اســت. لطیف خان 
یک شیعه هراتی و از هنرمندان موسیقی 
هــرات اســت. او در محافــل و مجالــس 
می نوازد و از این طریق ورانیکا با او آشــنا 

کتاب اولین مرتبه 
در سال ۱۹۸۸ در 

انگلستان منتشر شد. 
سپس در سال ۲۰۰۶ 
به زبان آلمانی ترجمه 

و چاپ شد. کتاب 
خاطرات خانم ورانیکا 

از وضعیت فرهنگ، 
زندگی، عشق، عقاید، 
سنن، رسوم و ازدواج 
در شهر هرات است 

که با تمرکز بر زندگی 
حرفه ای سه زن )مریم، 

مادر نبی و شیرین( 
شکل می گیرد. 
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شــده و به خانه او رفت وآمــد می کند و با 
مریم، دختر لطیف خان، آشــنا می شود. 
مریم یک دختر در درون خانه اســت که 
محدودیت هــا را رعایــت کــرده و خانه را 
اداره می کند. نویسنده از طریق مریم با 
بسیاری از رسم ها و تنگناهای زندگی در 
هرات و خصوصًا با فرهنگ ازدواج آشــنا 
می شــود و آن را در بخــش بعدی کتاب 
یعنــی »بیگانگان بر تخت« به نگارش در 

می آورد. 
در ایــن قســمت فرصــت مطالعاتی 
نویســنده و همســرش به پایان می رسد 
و آن هــا هرات را ترک می کنند، اما ســال 
بعد یعنی ۱۹۷۵ وارد هرات می شــوند تا 
به مدت شــش هفته در آن شهر فعالیت 
و پژوهــش کنند. در ایــن فرصت باز هم 
خانم ورانیــکا به خانه لطیف خان می رود 

و وارد حریم او می شــود. در این قســمت ابتــدا در »نو 
عروسان« معلومات مختصری از زندگی دختران خانواده 
لطیف خان )مریم، فرشته، طاهره و پروانه( ارائه می کند. 
ســپس در »غذای مذهبی« با مریم و خانواده او همراه 
شده و به رسوم »نذرهای مذهبی« می پردازد. سپس در 
عنوان »زنانی که بچه سقط کرده اند« به حاملگی زنان و 
برخی از رسم ها، داروها، غذاها و چگونگی سقط اشاره 

می کند. 
ورانیــکا در عنــوان دیگر کتاب »ســال نــو« به طور 
مفصل رســومات ســال نو را در هرات تجربــه و معرفی 
می کند؛ از خرید ســال نو تا تحویل ســال نــو، از رفتن 
به میله تا جهنده باال در زیارت ســلطان آقا. ســپس در 
»شــبکه خانوادگی« به رشــته های منســجم اقوام یک 
خانــواده هراتی، وابســتگی و ارتباط آن هــا با یکدیگر 
اشاره می کند. نویسنده در »خواستگاری« با زنان همراه 
شــده و به خانه دختردار می رود تا شاهد خواستگاری و 
رسومات آن باشد. در ادامه با »نامزدی« و »نخ و سوزن« 
آشنا می شــود و با »آراستن و زیبا شدن« در آماده سازی 
عروس برای مراســم عروســی نقش بازی می کند. او با 
عروس به حمام می رود و یکی از رسومات مهم زندگی در 

هرات آن روز را گام به گام به نمایش می گذارد. 
او در آخرین روزهای اقامت خود در هرات، »شبی را 
در خانه لطیف خان« سپری کرده و رسومات روزه داری 

و افطــار در مــاه رمضان را دیــده و بازگو 
می کند. نویســنده در »وداع دوســتان« 
همــراه بــا مریم بــه زیارت ســلطان آقا و 
قبرســتان محل مــی رود تا بــرای اموات 
دعا کرده و ســپس هرات را ترک کند. در 
این بخش از کتاب مریم یک زن خانه دار 
اما مدیر در جوامع ســنتی نشــان داده 
می شــود. مریم وابســته به یک خانواده 
متوســط هنری اســت و  گرچه خودش 
هنرمند نیســت؛ اما به راحتی می تواند 
یــک خانواده ی بــزرگ هنــری را اداره و 

مدیریت می کند.
در این جوامع زنان در بند هســتند. 
ســواد و معلوماتی ندارند. بــه تصور این 
زنان جهان بــه اندازه دیدشــان محدود 
است. از زندگی مدرن نه چیزی می دانند 
و نــه خبــر دارند. زنــان در ایــن جوامع 
تحت قیــود اخالقی، مذهبی، ســنن و فرهنگ محلی 
نوعی بردگــی را تجربه می کنند. بــا این وجود این زنان 
در درون حریــم خود تــوان و آزادی های زیــادی دارند. 
کارکردهــای آن ها زمانی مشــخص می شــود که خانم 
ورانیــکا شــب ها و روزهایــی در درون منــزل، در بیرون 
منــزل، در دیدوبازدیدها و در رفت وآمدها و مهمانی ها با 

آن ها سپری می کند. 
نویسنده به نظرش می رسد برخی از محدودیت های 
چالش آفرین همچون ســر کردن »چــادر« در هراِت آن 
روز و شــاید هراِت امروز، چقــدر »آزادی آور« و »امنیت« 
آور است. هیچ مردی جرئت نمی کند به یک زن نزدیک 
شــده و مزاحم او شــود. درهای زیادی را بــر روی او باز 
می کند. با چادر می تواند بــدون هراس در بازار و بیرون 
راه بــرود. حتی درب باغ زنانه که ســال قبــل با هیئت 
انگلیســی اش بر روی او بسته شــده بود، به این طریق 
بــاز می شــود.  در بخش دیگــری از کتاب نویســنده با 
»زن تنها« که در کتاب »مادر نبی« معرفی شــده است، 
همراه می شود. مادر نبی در یک خانواده بزرگ روستایی 
زندگی می کند که به تازگی به شهر هرات کوچ کرده اند. 
این خانواده در حدی ســنتی اســت که حتی کسی نام 
مــادر نبــی را نمی داند و به او فقط »مــادر نبی« اطالق 
می شــود. او زنی منزوی و گوشه گیر است که گاهی آواز 
می خواند و بخشی از زندگی او را امور خرافاتی تشکیل 

نویسنده به نظرش می رسد 
برخــی از محدودیت های 
سر  همچون  چالش آفرین 
کردن »چادر« در هراِت آن 
روز و شــاید هراِت امروز، 
چقدر »آزادی آور« و »امنیت« 
آور است. هیچ مردی جرئت 
نمی کند به یک زن نزدیک 
شــده و مزاحم او شــود. 
درهای زیادی را بر روی او 
باز می کند. با چادر می تواند 
و  بازار  در  هــراس  بدون 

بیرون راه برود. 
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می دهد. نویسنده در عنوان بعدی کتاب 
یعنی »تسخیر جنیات« روایت جالبی از 
فال بینی، تســخیر جن و روابط مادر نبی 
با دیگر افراد ارائه می کند. در »دهاتیان« 
نویســنده وضعیــت زندگی مــادر نبی و 

فال گیری او را به تصویر می کشد. 
در »نامزدی« شــاهد مراسم نامزدی 
نبی و شریفه پنج ساله هستیم. نویسنده 
در مراسم نامزدی شرکت می کند تا بتواند 
رسومات نامزدی دهاتیات هرات را ترسیم 
کند. نویســنده در »خانــه دعاخوان« به 
خانه »آقاســیدعثمان« می رود تا شاهد 
مراسم دعاخوان ها در هرات باشد. او در 
این بخش به تفصیــل روش دعاخوانی، 
فال بینی و تعویذنویســی ســیدعثمان را 
توضیح داده و وضعیت زندگی او را شرح 

می دهد.
نویســنده در »اطفــال گمشــده« باز هم به ســراغ 
مــادر نبی می رود تا اصالت کار او را مورد ســنجش قرار 
دهــد. او در »کودک نوزاد« به تفصیل از رســومات تولد 
کودک، ســنن مربوط به آن و مشکالت حاملگی، سقط 
جنین و رسوم بعد از زایمان یاد کرده و آن ها را بر اساس 
چشم دیدهای خود در خانه ی مادر نبی شرح می دهد. 
»چشم نظر« یک باور عمومی و فراگیر در سرزمین های 
شرقی اســت که نویسنده شــاهد باطل کردن آن بوده 
اســت. با عنوان »مرخصــی« مصادف با مــاه رمضان، 
زمان اقامت خانم ورانیکا در هرات به پایان رسیده و او با 
همسرش »جان بیلی« با اندوه هرات را ترک می کنند، و 

این بخش به پایان می رسد.
مادر نبــی یک زن خرافاتــی، آوازخــوان، فال گیر و 
البته در جای خود رقاص اســت. او یک زن دهاتی و به 
شدت سنتی است که در در قیودات اجتماعی مبتنی بر 
رســوم دهاتی غرق است. شمس الدین شوهر مادر نبی 
یک مرد سخت گیر اســت که زنش را از جامعه دور کرده 
است. به مرور زمان آن زن به گوشه گیری روی آورده و از 
ارتباط اجتماعی گریزان است. مادر نبی فقط با کسانی 
ارتباط دارد که برای فال گیری نزد او می آیند. او بخشی 
از درآمد خود را به سیدعثمان تقدیم می کند تا همچنان 
مورد حمایت و اعتماد او قرار داشــته باشــد. گرچه این 
بخش یعنی مادر نبی نمی تواند حکایت وضعیت زندگی 

و رسومات مردم هرات باشد؛ اما در کلیت 
مادر نبی نماینده ی یک قشــر گســترده 
از مردم روستاســت که تا حدود زیادی با 

دیگر مردم نیز ارتباط دارند. 
ورانیــکا در بخش دیگری از کتاب، از 
آشنایی خود با شیرین می گوید. شیرین 
زن جوانی است که در کوچه ی مطرب ها 
زندگــی کــرده و در محافــل و مجالــس 
هرات می رقصد و آواز می خواند. او ســر 
دسته ی یک گروه موسیقی و نماینده ی 
موسیقی دهات یا جت ها در هرات است. 
»دسته های رقیب«، »زنی جهان دیده«، 
»آموختن موسیقی«، »زندگی حرفوی«، 
»عضــو دســته« و »موســیقی میراثی« 
برخــی از عناویــن این بخــش از کتاب 
است که نویسنده در آن ها به زندگی زنان 
مطــرب می پــردازد و در این میــان برای 
اولین بار در هرات به عنوان عضو دسته گروه شیرین، به 

اجرای برنامه می پردازد. 
»ســخن آخر« آخرین عنــوان کتاب اســت. در این 
بخش نویسنده به بیان دلتنگی های خود از یاران هراتی 
خــود در بعد از کودتــای ۱۳۵۷ می پردازد. او با شــرح 
حــوادث بعــد از کودتا و بعــد از قیام ۲۴ حــوت هرات، 
جریان سفر خود را به پیشاور شرح می دهد، که تالشی 
اســت برای برقراری ارتباط با اســتادان هراتی خودش 

»مریم«، »مادر نبی« و »شیرین«:
تو رفتی من دعا می کردم ای گل

به حق تو دعا می کردم ای گل
ندانستم از این روز جدایی 

و گرنه جان فدا می کردم ای گل
»شــرح اصطالحــات عامیانــه متــن« از مترجــم و 
»تصاویــر« مربــوط بــه خاطــرات نویســنده از هرات، 
پایان بخش خاطرات خانم »ورانیــکا َدِبل دی« از هرات 
اســت. این کتــاب در کلیت شــیرین و ماندنی اســت. 
به خصوص که کتــاب به دوره و حرفه ای  می پردازد که در 
زمینــه آن ها تقریبًا هیچ نوع منابع مکتوب وجود ندارد. 
مترجم تالش کرده اســت برخــی از اصطالحات کتاب 
را به لهجه ی هراتی ترجمه کند؛ با این حال این ترجمه 
می توانســت روان تر و بهتر صورت گیــرد و کتاب بدون 

 .غلط های چاپی در اختیار خواننده قرار گیرد

زنان در بند هستند. سواد و 
معلوماتی ندارند. به تصور 
این زنــان جهان به اندازه 
است.  محدود  دیدشــان 
چیزی  نه  مدرن  زندگی  از 
می دانند و نــه خبر دارند. 
این جوامع تحت  در  زنان 
قیود اخالقی، مذهبی، سنن 
نوعی  محلــی  فرهنگ  و 
می کنند.  تجربه  را  بردگی 
با این وجود ایــن زنان در 
درون حریم خــود توان و 

آزادی های زیادی دارند.
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در روی جلد عالوه بر عنوان »زیست نامه 
تاچ« توضیح داده شــده »مردی از دوران 
مشــروطه ســوم«. همین عبــارت کوتاه 
مشــخص می کند که احســاس عاطفی 
نویســنده در جای جــای مطالــب کتاب 
بایــد ســایه انداختــه باشــد. طبیعی به 
نظر می رســد؛ زیرا وقتی پسری بخواهد 
دربــاره ی پــدر، که خــود ســخت وام دار 
محبت های اوست چیزی بنویسد، حتمًا 
احســاس عاطفی در متن دخیل خواهد 
بود و این کتاب نیز از آن مســتثنا نیست؛ 
چه آن بخش ها که درباره ی خود »براتعلی 
تاچ« نوشــته شده و چه بخش هایی که به 
یاد مادرش »بانو شمســی« نوشــته شده 

است.
گذشــته از اصــل کتــاب، مقدمه ای 
که دکتر شــاه ولی نوشــته نیز، عاطفی و 
متمرکــز بر شــخص مرحوم تاچ اســت تا 
مطالب کتاب. مواردی که در مقدمه آمده 
اســت به تکرار در خود کتاب و به صورت 
بسیار مشــروح ذکر شده اســت. مقدمه 
معمواًل معرفــی و توضیح دهنده ی کتاب 
است، اما این مقدمه تا حدی فاصله دار با 
محتوای دسته بندی شده ی کتاب نوشته 

شده اســت. هرچند در مورد شخص تاچ 
مطالب قابل قبولی آورده شده است.

ســاختار کتاب نیز مشــکل دارد؛ یك 
ورق فاصــل بــرای توضیــح نگاره ها باید 
وجود می داشت. بخش ها به جای شماره 
هر فصل باید عنوان جداگانه می داشت، 
به خصــوص بخش آخر کــه کل مطالب، 
نظــرات دیگــران دربــاره تاچ اســت. در 
شناســنامه نیــز باید نام شــخص طراح و 
صفحه آرا ی آن ذکر می شد، نه اینکه تنها 
به عنوان گروه خدماتی کاج اکتفا شــود. 
هرچند در این اواخر این کار رســم شده، 

اما غیر حرفه ای و نادرست است. 
مورد دیگری که برای خودم آزاردهنده 
بــود، نحوه ی پرداختن به اســتخدام یك 
فامیــل فقیر هزاره اســت. نویســنده به 
شــکلی این موضــوع را در کتــاب آورده 
 که گویا خــودش از همین قوم نیســت: 
»مــادرم برای اینکــه در امور خانه کمکی 
باشــد،  داشــته  )کمك کننــده، همکار( 
یك فامیل از مردم هزاره را که ســه دختر 
نیمه جوان و یك پســر کوچك داشتند در 
پیاده خانه برای شــان جا داد. مشروط بر 
اینکه یکی از دخترك های وی برای مادرم 

سنددستاول
نگاهی به »زیست نامه ی تاچ« نوشته ی شاه نور تاچ

زیست نامه ی تاچ
شاه نور تاچ
طرح جلد: شاه نور تاچ
چاپ و صحافی: کاج
چاپ اول، تابستان ۱۳۹۹
۱۰۰۰ نسخه
۳۰۰ افغانی عبدالله اکبری

وقتی پسری بخواهد 
درباره ی پدر، که 
خود سخت وام دار 
محبت های اوست چیزی 
بنویسد، حتماً احساس 
عاطفی در متن دخیل 
خواهد بود و این کتاب 
نیز از آن مستثنا نیست؛ 
چه آن بخش ها که 
درباره ی خود »براتعلی 
تاچ« نوشته شده و چه 
بخش هایی که به یاد 
مادرش »بانو شمسی« 
نوشته شده است.
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هم دستی نماید«. )ص ۲۱۳(
 ایــن روایت، یك نوع روایت شــاه 
و گداســت کــه نــه به رســم عاطفی 
ریشه های تباری نویسنده جور می آید 
و نه با شــعارهای حزبی نویسنده که 

مساوات و حق کارگر و دهقان بود. 
نکته ی دیگری که هیچ هم خوانی 
با عنوان کتاب ندارد بخش ششــم و 
»نورمحمد  برجسته ســازی  نوعی  به 
ترکی« در روایــت از حزب دموکراتیك 
خلق اســت. در این مورد سخن زیاد 
است؛ اما به نظر می رسد نشر چنین 
مطلبــی در این کتاب، کــه ربطی به 
براتعلی تاچ ندارد کمی وصله ی ناجور 

است.
آمــد  گفتــه  آن چــه  تمــام  بــا 
برجستگی های کتاب کم نیست. فرم 
روایی و داســتان گونه ی کتاب چنان 
روان و رمانتیــك اســت کــه خواننده 
هیچ گاه احساس خستگی نمی کند. 
از طرفــی ایــن اولین روایت دســت 
اول از تاچ و خانواده ی ایشــان است 
که پس از ســال ها غربت و مهجوری 
نشر می شود. تا حال زندگینامه های 
متعددی در مجله تنظیم نسل نو مقیم 
پاکســتان، مجله غرجســتان  کویته 
براتعلــی  از  وب ســایت ها  بعضــی  و 
تاچ نشــر شــده اند؛ اما هیچ کدام به 
انــدازه ی این کتاب مســتند و روایت 
یك دســت ندارند. از ایــن لحاظ یك 
کار بکر و آغازی روشــن اســت که راه 
را برای پژوهش های بیشتر و بهتر باز 

می کند.
ویژگــی مهــم دیگری کــه در این 
کتاب برجســته تر از کتاب های دیگر 
اســت حضــور و نقش بانو شمســی 
همسر براتعلی تاچ است که پا به پای 
همســرش، برای جامعــه و مردمش 
نقش آفرینــی کرده اســت. همه می 

داننــد کــه تــاچ کــه از تبار یکــی از 
محروم ترین اقوام افغانستان به شمار 
می رفــت، پــس از ســال ها تبعیض و 
ســتم سیســتماتیك برای بار اول قد 
بلند کــرد و تا ســرحد ماســتری در 
کشور ترکیه درس خواند. او اولین فرد 
از قوم هزاره است که سمت استادی 
را در دانشگاه کابل کسب کرد و درس 

گفت. 
در همان ایام بانو شمسی در کنار 
شــوهر ضمن رســیدن به امور خانه، 
معلمــی هــم می کــرد و تــا مدیریت 
کودکســتان پیش رفــت. او در رادیو 
هم، که دارای ســخت ترین شــرایط 
بــرای کار بانوان زمانــه اش بوده، کار 
می کــرد. در تمام ســال های ســرد و 
زمستانی که تاچ ده ســال را پیوسته 
زندانی بود، بانو شمسی سنگ صبور 
کل خانواده و حامی و پرستار فرزندان 
قــد و نیم قد خــود و براتعلی تاچ بود. 
بــا دریغ و افســوس، عمومــا نقش و 
رنج تأثیرگــذار خانم ها در جامعه و در 
ادبیات نوشــتاری ما غایب است، اما 
شاه نور تاچ، نویســنده کتاب، تا حد 

زیادی حق مطلب را ادا کرده است.
این کتــاب برای اهالــی تحقیق، 
اگــر بخواهنــد بخشــی از جنبــش 
مشروطیت را مطالعه کنند سندهای 
فــراوان دارد. بــرای آنانــی هــم کــه 
بخواهند شخصیت و کارنامه  براتعلی 
تاچ را بررسی کنند، این کتاب اولین 
متن مکتوب و ســند دسته اول است 
کــه از جانب فرزند ایشــان در اختیار 
عموم قرار داده شــده است. این کار 
شــاه نور تاچ با تمــام کمبودات، افق 
جدیدی است برای شناخت تاچ، که 
جامعه پژوهشــی ما بابــت این تالش 
برای همیشــه سپاس گزار  سودمند، 

 .خواهد بود

بانو شمسی در کنار شوهر ضمن 
رسیدن به امور خانه، معلمی هم 
می کرد و تا مدیریت کودکستان 
پیش رفت. او در رادیو هم، که 

دارای سخت ترین شرایط برای 
کار بانوان زمانه اش بوده، کار 

می کرد. در تمام سال های سرد 
و زمستانی که تاچ ده سال را 

پیوسته زندانی بود، بانو شمسی 
سنگ صبور کل خانواده و حامی 

و پرستار فرزندان قد و نیم قد 
خود و براتعلی تاچ بود. با دریغ 
و افسوس، عموما نقش و رنج 

تأثیرگذار خانم ها در جامعه و در 
ادبیات نوشتاری ما غایب است.
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 کتــاب »نگارش و روش تحقیق« نوشــته »یعقوب یســنا« به دو 
دلیل خواندنی اســت: اول ساده نویســی؛ یســنا ساده، صریح 
و روشــن می نویســد. دوم این که کمتر پیش آمده است که یسنا 
از ســاحِت عقالنی و علمی بودن مطالب بگــذرد. »کمتر« از آن 

جهت که بعضی  از بحث های عقالنی، علمی نیستند.
و  آزمایش پذیــر  مصداق پذیــر،  تجربه پذیــر،  امــری  علــم 
ابطال پذیر است. بعضی از موضوع های عقالنی این ویژ گی ها را 
دارا نمی باشند؛ در نتیجه هر کسی بنا به درک مناسبات زندگی 
و محیط، عقالنیت خودش را دارد. مثال علم نمی تواند »هنر« را 
تعریف کند. تعریف هنر در حیطه ی عقل اســت. هرکسی عقل 
منحصر به فرد خودش را دارد، پس ممکن است هرکسی تعریف 
خودش را از هنر داشته باشد. مثال یسنا هنر را در یک یادداشت 
نقادانه در خامه پرس تعریف کرده است؛ اما هرکسی می تواند بر 
آن تعریــف خرده بگیرد و آن را مورد نقد قرار دهد؛ چرا که یســنا 
بحثی علمی را آن جا پیش نکشــیده  اســت کــه غیرقابل تغییر 
باشــد، بحث عقالنی کرده است؛ و بحث عقالنی همیشه قابل 

نقد، بررسی و ارزیابی است.
در ادامه، چند نکته درباره کتاب  ذکر می شود، به این امید 

که مفید واقع شود: 
یکم: همان طور که از نام کتاب پیداســت، موضوع کتاب به 
ســه بخِش عمده، که هر بخش آن شــامل چندین فصل است، 
تقســیم شده اســت: شــیوه ی نگارش، روش تحقیــق و معرفی 
مقاله. نویســنده دو بخش اول و ســوم را به  طور اجمالی و بسیار 
فشــرده طرح و تدوین کرده اســت؛ اما در بخش دوم مفصل تر و 

همه جانبه تر به مسأله ی تحقیق و روش تحقیق پرداخته است.
دوم: موضوع های کتاب زیاد اســت و حجــم کتاب کم. این 
کتــاب برای دانش جویان و مبتدیان و عالقمندان نویســندگی و 
روش تحقیق کتاب خوبی است؛ اما اگر کسی به شکل تخصصی 

نوشتن؛بهمثابهیمرزمیان
مردگانوزندگان

می خواهــد به شــیوه ی نــگارش، روش تحقیق و مقاله نویســی 
بپردازد، این کتاب چندان مرجع جامعی نیست.

سوم: بخش نخســت کتاب به چهار فصل جداگانه تقسیم 
شده  است. آخرین فصل آن نیز به درست نویسی پرداخته  است. 
این فصل واقعا کم است. جای موضوع هایی مانند عدد نویسی، 
پســوند ها و پیشوند ها، بررســی واژه ها ی مؤنث، جمع درجمع، 

جمع سازان، بررسی ِاعراب گذاری و... در  کتاب خالی است.
چهــارم: در صفحــه ی ۴۱ کتــاب، نویســنده طریقه هــای 
جمــع آوری اطالعــات، دانش و فهم را به ســه دســته تقســیم 
می کند: مشــاهده، تجربه و مطالعه. مشــاهده و تجربه هرچند 
که در مواردی شــاید تفاوت هایی داشته باشند، اما بار مفهومی 
بسیار نزدیکی به  هم دارند. بهتر بود به جای مشاهده، اندیشیدن 
می آمــد. ما با تجربه به مفاهیم علمی معرفت حاصل می کنیم و 
با تجربه، مطالعه و اندیشیدن، در مورد مفاهیم عقالنی شناخت 

حاصل می کنیم.
پنجم: در صفحه ی ۴۴ کتاب، نویســنده ارتباط خواننده و 
متن را به ســه دسته تقسیم کرده است: خواننده خود را در متن 
بازتاب می دهد؛ خواننده در متن حل می شــود؛ خواننده متن 
را بــا هدف می خواند. در شــکل اول، خواننده عقاید خودش را 
در متن دنبال میکند؛ در شــکل دوم، خواننده تمام عقایدش را 
از متــن می گیرد و متن را بی هیچ تأمل و اندیشــه ای می پذیرد، 
در شــکل ســوم اما، خواننده با متن به گفت وگو می نشیند، و با 
متن حرف میزند. در این شــکل، گاهی خواننده با متن همسو 

می شود و گاهی متن را مورد نقد قرار می دهد. 
ششم: نویســنده وجود مضمونی به  نام پایان نامه نویسی در 
آخرین ترم دروه ی کارشناســی را یک امر نادرست تلقی می کند 
و می نویســد یــک دانش جوی دوره ی کارشناســی ظرفیت الزم 
را برای تحقیق و پژوهش ندارد. درســت اســت که دانش جویاِن 
دوره ی کارشناســی ظرفیــت الزم را بــرای تحقیــق و پژوهــش 
کاربردی ندارند، اما وجود ایــن مضمون می تواند به  عنوان یک 
تمرین برای دانش جویان دوره ی کارشناسی مؤثر و مفید باشد. 
بهتر آن اســت که دانشگاه ها روی مقاله نویسی دانش جویان در 
جریان هر ترم و روی تحقیق و روش تحقیق در آخرین ترم دوره ی 

کارشناسی کار کنند. 
وجود مشــکالت و نواقــص در هر اثــری انکارناپذیر اســت 
و همه ی نوشــته ها قابل نقد وبررســی اند؛ با ایــن وجود، کتاب 
»نــگارش و روش تحقیق« کتــاب با کیفیتی اســت و من از این 
کتاب چیزهای زیادی آموختم. خوشــحالم که چنین کتاب های 

  .باکیفیتی در افغانستان نیز به  نشر سپرده می شوند

نگارش و روش تحقیق
یعقوب یسنا
انتشارات مقصودی، کابل
۱۵۸ صفحه
۱۳۰ افغانی

حجت یگانه
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دیدارمنوتوعمریکسیگاراست
نگاهی به مجموعه  رباعی »خاطره های منجمد« سروده ی علی تابش

سخی ظفری

سرخط تمام درد، افغانستان
پهلو زده بر هزاره ی ساحل درد

در اوج غم و نبرد، افغانستان
تصویــر در رباعی های تابش، ســاده، عینــی و برگرفته از متن 
زندگــی اســت. اثــری از تزاحم و تصنــع در آن ها دیده نمی شــود. 

تجربه هایش تصویر می شوند و کلمات آن ها را بازسازی می کنند:
اسم من و تو همیشه پهلوی هم اند
من چای سیاهم و لبانت قند است

با رفتن تو زیر و زبر شد خانه
بابا! تو ستون خانه ی ما بودی 

اما بعضی تصویرها با زمینه، مرتبط و منطبق نیستند. مخاطب 
برای یافتن یک رابطه در آن سرگردان می شود و باالخره راه به جایی 

نمی برد:
شب های غم انگیز مرا فردا کن

دنیای جهنم شده را زیبا کن
انگار در این دهکده جز ماتم نیست

ای عشق، بیا روزنه یی پیداکن
بــا همه ی این ها، راهــی که تابش اختیار کرده اســت هنوز در 
افغانستان تازه است و شاعران خیلی به آن توجه نکرده اند. این تازه 
آغاز کار است و ادامه ی راه چالش ها و دشواری هایی دارند که شاعر 

نباید از آن غافل بماند.
مقدمه نویســی بر آثار تازه کاران، رســم ناخوشــایندی است که 
نمایانگر اعتماد به نفس نداشــتن شاعر به کارش است. گویا شاعر 
می خواهد با مقدمه ی اســتادان به اثر خود اعتبار ببخشد. در آغاز 
این مجموعه دو مقدمه نوشــته شده  که نویســنده ی مقدمه ی دوم 
تقریبــًا  چیزی دربــاره ی کتاب نگفته اســت و فقط خطــی چند از 

دیدگاه های خود را درباره ی شعر نگاشته است.
نکتــه ی دیگر اینکه در پایان کتاب ) آخرین صفحه( یک شــعر 
کوتاه ســپید آمده اســت، در حالــی که کتــاب، مجموعه ی رباعی 
معرفی شده است، هیچ دلیل قانع کننده  ای برای آوردن آن از سوی 

 .شاعر نیافتم

مجموعه »خاطره های منجمد«  نخســتین مجموعه  رباعی های علی 
تابش است که شامل پنجاه رباعی و یک شعر سپید کوتاه، در پنجاه و 
یک صفحه است که با خط فارسی و خط سیریلیک نوشته شده است.
رباعی یکی از قالب های کوتاه شعر فارسی در طول دوران است 
که شــاعران بزرگ فارسی ســرا در آن طبع آزموده اند و پابه پای دیگر 
قالب ها تا به امروز رســیده است. با توجه به فشــردگی و اختیارات 
فراوان وزنی آن، مناســب ترین قالب برای اتفاقات کوچک و لحظات 

کوتاه شاعرانه است.
علی تابش، شاعر جوان، رویکردی نسبتًا تازه و عالقه ی بسیار به 
این قالب نشان داده است که یک مجموعه ی تمام رباعی این عالقه 
را نمایان می ســازد. رباعی های تابش زبان ســاده و امروزی دارند و 
چالش های وزن و قالب کمتر دســت او را بسته اند. فقط چند مورد 
شکســتگی زبان در این مجموعه دیده می شوند و مابقی رباعی ها 
زبانی ســالم و  یک دست دارند. گاهی این زبان با لطافتی بی نظیر و 

عاطفه  ای عمیق همراه می شود و شعری دلنشین می آفریند:
رقص همه ی ثانیه ها تکرار است

غم در نفس کوچه ی ما انبار است
لتنگی من رفیق دلتنگی توست

دیدار من و تو عمر یک سیگار است
یک روز تو زیر و زبرم خواهی کرد

همخانه ی درد و خطرم خواهی کرد
با طعم عسل از لب سرخت، بانو

یک روز مریض شکرم خواهی کرد
اغلب رباعی های این مجموعه عاشــقانه اند. عشــق گاهی در 

گذشته است و شاعر نگاه نستالژیک و حسرت آمیز به آن دارد:
عمری است که همخانه ی دردم کرده

با خاطره هایش به نبردم کرده
هر روز دلم بهانه اش می گیرد 
مانند شبم که ماه طردم کرده

گاهی عشــق در حال است و نگاه شــاعر زمانی شاد و امیدوار 
است و زمانی فقط یک آرزوی محض:

با درد و غم زمان موافق شده ای
درگیر هیاهوی دقایق شده ای

دلتنگ و نفسگیر در این شب هایی
ای دل، دل دیوانه، تو عاشق شده ای

الهام رباعی و غزل آغوشت
آرام ترین جای محل آغوشت
با بودن تو کنار من، یعنی که

میزان منم و ماه حمل آغوشت
رباعی هــای کمی هم بــا محتوای اجتماعــی، و رنج و وخامت 

اوضاع وطن در این مجموعه جا خوش کرده اند:
یک باغ همیشه زرد، افغانستان

خاطره های منجمد )مجموعه  رباعی(
علی تابش 

ویراستار: محمدکاظم کاظمی
خط گرداِن سیریلیک: فردوس اعظم

طرح جلد و بر گ آرایی: ژکفر حسینی
انتشارات فرهنگ

زمستان ۱۳۹۹
۱۰۰۰ نسخه
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»ایــن پرنــده را از کمــا درآورده ام« ســومین مجموعــه از 
ســروده های فریبا حیدری است. این مجموعه مشتمل بر 
اشــعاری در قالب سپید است. این یادداشت زباِن شعر در 

این مجموعه  را بررسی خواهد. 
اصواًل مهم تریــن وجه تمایز میان شــاعران، خالقیت 
در زبان شعر آن هاست. شــاعری خالق است که بتواند با 
هنجارگریزی و هنجار شــکنی به زبانی رسا و در عین حال 
متفاوت دست پیدا کند. اگر زبان شعر به روز نشود شاعر به 
کسی تبدیل می شود که سخنش را بدون تغییر، مدام تکرار 
می کنــد. در این صورت نه  تنها ســخنانش برای مخاطب 
کســل کننده و تکراری اســت که آگاهی خود شــاعر هم 

نسبت به پیرامونش متوقف  شده و می میرد.
رهایی خیال شــاعر در این مجموعــه می تواند دلیلی 
باشــد برای رهایی از قیدها و معیارهــا، طوری که هرگونه 
آشفتگی و نابسامانی ساختاری را پذیرفتنی می کند. شاعر 
برای  رسیدن به این هدف، نخست از »قالبی کردن کالم« 
پرهیزکرده است و با ساختارشکنی از قید قالب بندی های 
کالسیک آزاد شده است. برای این که بتواند از احساس و 
اندیشه  اش پرده برداری کند و ذهن مخاطب را فعال سازد، 

زبانی نو، خالق و تأثیرگذار ابداع کرده است.
در زبان شعر فریبا حیدری هیچ تعمدی نهفته نیست. 
از این که به عمد زبان خود را دچار پیچیدگی و یا ســادگی 
کند پرهیزکرده اســت و ســعی نکــرده با تصنــع، ویژگی 
خاصــی را بر زبان شــعرش تحمیل کند. بــه همین دلیل 
است که اشعار این مجموعه با مخاطب خاص و عام ارتباط 
برقرار می کنــد و به  نوعی هر دو نــوع مخاطب، خود را در 

این ســروده ها پیدا خواهند کرد. در واقع هرکدام از اشعار 
این مجموعه جهانی مجزا است که فضای خاص خودش را 
دارد و واقعیتی متفاوت را ساخته است. زبان شعری خالق 
این مجموعه را نمی توان به زبان زنانه و  مردانه تفکیک کرد، 
چون اصواًل بیش تر با اندوه ، عواطف و احساســات درونی 

شاعر سر و کار دارد.
»راهی پیچ درپیچ

می تواند برساندم به انتحاری سر کوچه ی قدیمی مان
درعین حال که نشســته ام در دانشــکده ی پرســتاری 

کاشان
و فکر می کنم به بیمار افغانستانی بی مدرکی روی تخت 

اورژانس کلینیکی در کرج
و پسرم
و مادرم

با صبوری ریخته ی شان بر تمام غلط هایم
و شاگردی که مشق می کند زبان مادری اش را اینجا«

در این جا عادت و تکرار از زبان شعر زدوده شده است. 
شــاعر در این فرآیند پیچیده ی زبانی نیز، در جســتجوی 
ســادگی  اســت. این شــعر از تعهد اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی فارغ نیست و بر نقش  خود در تعهد به رخ داد های 
تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد. شاعر در این جا 
سعی دارد شعر خود را از بطن واقعیات اجتماعی پی ریزی 
کنــد. با این که ســطح آگاهی و دانایی در این شــعر تنزل 
نکرده اســت، مخاطب به سادگی منظور شــاعر را متوجه 
می شــود؛ به گونه ای که این روایت شــاعرانه ی با پشتوانه 
فکــری، راه متفاوت و نظام مندی را دنبــال می کند. البته 

درزباِنشعرفریباحیدریهیچتعمدی
نهفتهنیست

حمیده میرزاد

این پرنده را از کما درآورده ام )مجموعه شعر(
فریبا حیدری
طراحی جلد  و صفحه آرایی: ز روح االمین امینی

انتشارات آن 
هرات، خزان ۱۳۹۹ 
۵۰۰  جلد، ۹۸ صفحه

۱۰۰ افغانی. 
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پرواضح است که نگاه عینی و اجتماعی شاعر در اشعاری 
که زبان ساده تری دارند، بیشتر نمود پیدا می کند. 

همان طور که نیما در مانیفست ساختار نمایشی گفته 
است: »زندگی گونه ای نمایش است و شعر هم می بایست 
تا جایی که می تواند به زندگی تجربی شاعر نزدیك شود.« 
پس می تــوان گفت این شــعر ســاختار نمایشــی دارد و 
تجربه ی زیسته ی شاعر در شعرش نمود پیدا کرده است. 
به این می اندیشــم که آیا این زبان ساده  و بیان تجربه های 
همگون با جامعه هم ذات پنداری شــاعر با مخاطب عام او 

به شمار نمی رود؟
»چای می ریزم

با بخاری که می شود به ادامه اش آویخت 
تا روزهایی دور 

در هر دو سمت زمانی که می گذرد
در حالی که افتاده ته گودالی عمیق

زیر ازدحــام ترافیکی که راه به همــه ی خانه گک های 
خیال مان دارد

سرم را می چرخانم
تار ِتار«

معمواًل مخاطــب با پیش فرض های ذهنی و حافظه ی 
تاریخی زیباشناختی خود به سراغ یک اثر می رود و همین 
می شــود که مخاطب عام از روبه رو شــدن با شــکل های 
نامتعــارف پرهیز می کنــد. ولی جهان های شــعری، چه 
ساده و چه پیچیده، می تواند در نوع خودش جذاب باشد. 
این شــعر فریبا حیدری ما را به ســوی منظر مهیج زندگی 
متمایل می کند و ذهن ما را از عادت زدگی دور می ســازد؛ 

مانند همان »بخاری که می شود به ادامه اش آویخت«.
این شعر نیاز به گره گشایی دارد و مخاطب را به کشف 
راز شعر ترغیب می کند. به گونه ای که بتواند واقعیت های 
خودش را در الیه های پنهان شــعر بیابد. هنگامی که یک 
شعر پیچیده، در خوانشی انتقادی عرضه می شود مخاطب 
متوجه موضوع خواهد شــد. شعر باال بر اثر آشنایی زدایی 
ابهام آمیزشده است تا خواننده به دنبال رفع این ابهام برود 
و با گشــودن گره های مبهم، هیجان زده شود و از آن لذت 
ببرد. روح و نفس شــاعر دچار انقباض و انبســاط شده و 
غــرق در تخیالت، حس خود را در قالب شــعر ریخته و به 

مخاطب ارائه کرده است. وقتی شاعر می گوید:
»تمام ایستگاه ها را که رد کرده ایم با باد
البه الی چرخی که می چرخد: توق تق

این استخوان را برمی دارم
ایستگاهی است در غروب«

در این جا شــاعر دنیای معمولی و عادت زده ی زبان را 
به  هم  ریخته اســت. البه الی چرخی کــه می چرخد؛ این 
چرخ، چرخ زمان اســت. خوب می دانیــم که چرخ زمان 
استخوانی را نمی شکند. فریبا حیدری در این قسمت، با 
جان دارانگاری تصویرسازی کرده است و به مقوله ی زمان، 
زور و قدرت بخشــیده است تا بتواند استخوان بشکند. او 
بــا این تکنیک، تصاویر را پویا و پرتپش جلوه داده اســت، 

به گونه ای که زبان بکر شاعر تحسین برانگیز شده است.
»در اوایل باغ

حوالی گفتگوهایی که به هر سو می رود با باد
پایش را کجا بگذارد اّما که جدا نشــود اســتخوانی از 

تّکه های دیگرش درجا؟
مفصلی که بندزده ام چندین بار

خودش را دور نگه  می دارد
به احتیاط

گریخته از مدارش، بارها
خانه نشــین که می شــوم، جور دیگری بــه خاک فکر 

می کنم«
واژه ها در ابتدایی ترین توصیف، به عنوان ابـــزار بیـان 
اندیشه تعریف می شوند و چگونگی به کارگیری و چیدمان 
واژه ها از عناصر تمایز بین شاعران است. هر شاعر با توجه 
به فراخی اندیشــه، ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه خویش، 
واژگانی ویژه به کار گرفته و به گونه ی خاِص خود، آن را کنار 
هــم می چیند. این خاصیت منحصر به  فرد شــاعر گاهی 

سبب ابهام در زبان شعرش می شود.
با این که عده ای ابهام را فرآیندی برای شریک ساختن 
مخاطــب در آفرینــِش معنــا می دانند و عقیــده دارند که 
مبهم بودن متن، تســلط خالق را نشان می دهد؛ اما باید 
بپذیریم که با وجــود گرایش ذوِق زیباشناســی به ابهام و 
چندمعنایی، زاویه ی دیـد منتقدان امروزی نسبت به این 
موضوع متحول شــده است و در مواردی ابهام را از عوامل 

نابسامانی متن می دانند.
درك و فهــم بخش هایــی از شــعر فریبا حیــدری برای 
مخاطبان عــادی، مشــکل و در پاره ای اوقــات غیرممکن 
می نماید. گاهی در دریافت معنا و مضمون با دشواری روبه رو 
می شویم و ارتباط بین شاعر و مخاطب، دست خوش اختالل 
می شــود. این پیچیدگی و دشواری در مواردی ممکن است 

موجب مخاطب زدایی شود.
آرزو دارم پرنده ای که فریبا حیدری از کما درآورده است، 
همچنان به افق های روشــن پرواز کند و ما شاهد چاپ آثار 

.ارزش مند دیگری از این شاعر زبان پارسی باشیم
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»گیســوانت گهــواره ی شــعرهای جهــان 
اســت«، جهانــی از واژگانی اســت که یک 
آفرینش گــر ادبی دســت به خلــق آن زده و 
زبان آن فارغ از نقش ارجاعی خود اســت. 
بررسی فشرده و کوتاه در مورد این مجموعه 

شعر را با این دو پرسش آغاز می کنیم:
۱. »گیسوانت گهواره ی شعرهای جهان 
اســت« چه اندازه از مؤلفه هــا و ویژگی های 

نگارش زنانه را در خود جای داده است؟
۲. آیا نویسنده  از نظر زبانی و محتوایی 
تحت تأثیر ســبک زنانه نویســی قرار گرفته 

است؟
نقد فمینیستی با کمک شیوه ها و اصول 
چند مکتــب دیگــر، معیارهایی به دســت 
می دهــد که بــا به کارگیری آن هــا می توان 

پاسخی برای دو پرسش فوق یافت.
زبان و محتوای مجموعه شعر »گیسوانت 
گهــواره ی شــعرهای جهان اســت« بیانگر 
ممیزه هــا و مختصاتی اســت کــه می تواند 
هــم اثر ادبی باشــد و هــم آفرینش یک زن 
با ویژگی ســبک زنانــه. با نگاهــی موجز و 
بازخوانی اندکی از نشانه ها، با درنظر داشت 
مدل ها و مباحث نقد فمنیســتی، می توان 

این موضوع را بررسی کرد.
از شــاخصه هایی کــه می تواند در کالم 

یک زن باشد گرایش های ویژه مانند کاربرد 
رفتارهای غیرزبانی در کنار رفتارهای زبانی 
اســت. شــیوه های غیرزبانــی آنــگاه که با 
نشــانه های زبانی همراه می شوند، کالم را 

عینی تر می سازند:
»اینجا نشسته ام لب کلکین دلهره

در انتظار آمدنش، هی به انتظار« )ص ۷( 
نشستن لب پنجره انعکاس ملموس تری 
از انتظار به تصویر می کشد. به این مثال ها 

نیز می شود اشاره کرد: 
سر به زانو کنار خود ماندم

خواب من ته کشیده تا آخر
زوزه های سگی لگدخورده

منتشر گشته است سرتاسر )ص ۱۰(
دامنش دست می کشد روی

همه ی گریه های دیروزش
کنج پررنج این اتاق درد

و چراغی که مرده در سوزش )ص ۲۲(
کاربــرد ناســزا در گفتار زنانــه کمتر قابل 
مشاهده است. دوست دارم به این شاخصه به 
جای »زبان ضعیف«، »زبان محتاط و مؤدبانه« 
بگویم. زبان محتاط در کالم بانو نیک سیر، از 
زنی حکایــت می کند که  زیــر لت وکوب قرار 
می گیرد؛ اما نه لب به شــکوه می گشاید و نه 

دشنامی نثار دنیابه کامان می کند:

شاعرزنوگفتارزنانه

خاطره نورزایی

گیسوانت گهواره ی  شعرهای جهان است )مجموعه شعر(
نیلوفر نیک سیر
ویراستار: رامین عرب نژاد
طراح جلد: روح  االمین امینی
انتشارات انجمن ادبی هرات
هرات، تابستان ۱۳۹۵
تیراژ ۱۰۰۰
۷۰ افغانی

کاربرد ناسزا در 
گفتار زنانه کمتر 
قابل مشاهده است. 
دوست دارم به این 
شاخصه به جای »زبان 
ضعیف«، »زبان محتاط 
و مؤدبانه« بگویم. 
زبان محتاط در کالم 
بانو نیک سیر، از زنی 
حکایت می کند که  زیر 
لت وکوب قرار می گیرد؛ 
اما نه لب به شکوه 
می گشاید و نه دشنامی 
نثار دنیابه کامان می کند.
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از موی او گرفت و کشیدش به سمت مرگ
تاریک خانه را پر خشم دوباره کرد

گل های رنگ رنگ تنش را به دست خود 
گردن برید، روسری اش را دوپاره کرد )ص ۱۱(

زن این سرزمین یک پناهگاه دارد گریه و گریه و گریه. 
ناله و فغان هایی که پایان ندارد. مویه های ناتمام، شاعر را 

هم شبیه گریه می کند:
شکســت خــودش  در  مــرا  عقــده  شــبیه   چیــزی 
مســت گریه هــای  شــدم،  گریــه  شــبیه   یعنــی 
هــای! هــای  هــای  فقــط  گریــه،  بــاز  گریــه،   هــی 
این قسمت من است، که در من، که در من است )ص۲۳(
تردیدنماها یا قیود تردید از ویژگی های پربسامد کالم 
زنان دانسته شــده است. در دفتر »گیســوانت گهواره ی 
شعرهای جهان اســت« نیز تردیدنماها پررنگ اند و گاهی 
به شکل سه نقطه و گاه با ساخت پرسشی در متن حضور 

پیدا می کنند:
زن... که در انتهای یک کوچه 

سینه اش را دوباره عریان ساخت
چادرش را دوپاره کرد کسی

کودکش را دوباره گریان ساخت )ص ۲۶(
مگر می شــود با گفتار و جهان ذهنی یک زن سر وکار 
داشــت و از فرم سؤالی ســخنی نزد؟ بیشتر زنان آنگاه که 
می خواهند سخن شــان را به کرسی بنشــانند با ساختار 
جمالت امری کاری ندارند، پرســش های ناتمام است که 
به کمک شان می رسد. این مجموعه نیز به خوبی روایت گر 
جمالت پرسشــی اســت؛ حتــی آن گاه که قرار نیســت 

پاسخی به پرسش ها داده شود.
اما گیسوانت هم چنان شادند و می خندند 

در حالی که تو در حال انفجاری، 
در حال پاشیدنی؟ )ص ۶۶(

بگویــم؟ قــدری  خــود  احســاس  از   مــن 
از این که خسته ام، تلخ است خویم؟) ص ۴۵(

کجــا؟ کجاســت  تــو،  دســتان  گرمــی   کجاســت 
که فصل زندگی ام تا ابد زمستان است )ص ۳۸(

کاربرد صفت، تشدیدکننده ها و تأکیدکننده ها در کالم 
زنان نمود بارزتری نســبت به مــردان دارد. زنان نه تنها به 
توصیف اکتفا می کنند که در توصیف هر چیزی با شــدت 

افزون تری عمل می کنند: 
هوا ابری بود، 

باران تندی می ریخت یک سر، 

یک ریز، 
هم آهنگ )ص ۵۰(

فقط خسته کنار راه ماندم 
و چیزی در گلو چون آه، ماندم

شب است و هی شب است و شب، فقط شب
تو می دانی که من بی ماه ماندم؟

در پایــان به درون مایه ی اثر نیز نگاهی داریم، هر چند 
رســیدن به مدلول های پنهان متن کاری اســت دشــوار. 
زنــی که در این مجموعه خواننده را از آغاز تا انجام با خود 
همراهی می کند، از زنان آشــنای این خطه است. هر روز 
حسرت نداشته هایی را دارد که شاید برای خیلی ها پیش 
آمده باشــد. زن این مجموعه، حســرت تابیدن اشــعه ی 
خورشید روی گیســوانش را دارد. با نگاه دیگری این گونه 
نیز می توان گفت که زن پنهان پشت کلمات و جمله ها، از 
حس های خودش آگاه اســت، خودش را می شناسد، اگر 
دنیای بیرون را به رویش بسته اند، از جهان خودش باخبر 
است. او می داند َتر شدن گیسوان چه حسی دارد، وزیدن 
باد را الی گیسوانش حس کرده و حتی از تابش مالیم نور 

خورشید روی سرش نیز بهره ها برده است:
موهایت زیر باران 

به شانه های برهنه ات چسپیده بود. )ص ۵۰(
و گیسوهایش را در آفتاب شانه می زد

 تا پنجه های آفتاب 
رنگ گذشته را به موهایش ببخشد. )ص ۵۱(

باران که می بارد، 
گیسوانت را برهنه تر کن 

تا حس آزاد بودن را بچشند... )ص ۶۷(
تکیه به شــانه های دیگری به هر دلیلی که می خواهد 
باشــد؛ از تنهایی باشــد یا از ســر عاطفه و عشق یا باور به 
موجــود برتــر از خود؛ باعث شــده تــا زنی کــه درون این 
مجموعه در جهان ذهنی خواننده شــکل می گیرد نیاز به 

تکیه گاهی داشته باشد: 
حسی که مرا به سمت تو می راند

احساس عجیبی است، خدا می داند!
با بودن تو ز بودنم سرشارم

با رفتن تو فقط تنم می ماند )ص ۴۲(
با تو یعنی به خود رسیدن در

لحظاتی که از خودم دورم
تو نباشی چقدر خاموشم

 )۳۹ تو نباشی به رنج مجبورم )ص
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موســی فرکیش را به نام شــاعر سپیدســرا، کوتاهه سرا و 
نویسنده ی ژرف کاو و فلسفی نگر می شناسیم. از او »سر 
بریده ی اورفیــوس«، گزینــه ی معرفی نامه هــا و نقدها، 
»تهی از فاصله«، گزینه ی کوتاهه ها و شــعرهای سپید و 
»آتش و طراوت برگ«، گزینه ی داستان ها، چاپ و منتشر 

شده اند.
»آتش و طراوت برگ« شــامل چهارده داســتان کوتاه 
و یک داســتان میانه اســت. ســوژه ها بر آفت های ناشی 
از جنگ و زندگی جنگ زده ی افغانســتان، روان فرســایی 
در دوری از وطن، ســنت گرایی و زن ســتیزی جا افتاده و 
نیز روزمرگی های پر از نگرانی و آشــفتگی ای که برای هر 
شهروند و ســاکن اروپا می تواند پیش بیاید، می چرخند. 
خواننده از کنار روزمرگی ها رد می شــود. آن ها را پشــت 
ســر می گذارد. موســی فرکیش اما از یک روزمرگی، مثاًل 
داســتان کوتاه و جذاب ماریکا و بانشی را پدید می آورد و 
بــا چنان فرجامی خواننده را به جایی می برد که هرگز در 

خیالش نمی گذشته است.
  زبان روایت ها درخشنده و شایان است و به متن آورِی 
صف کشــیده ی واژه ها فاخر، همچنیــن تصویر پردازی و 

صحنه آفرینی در داستان ها را نمی توان نستود.
»دختــر دســتمال را مقابل آن ها گذاشــت. بوی گرم 
بوالنی با بوی تن خسته ی دهقان جوان، دختر را تسخیر 
کرد. دهقان سرش را پایین آورده بود و دختر هنوز آن باال، 
الی شاخسارها بوی او را احساس می کرد. دختر دامنش 
را چید، چادرش را پایین کشید و گریخت. چیزی چو آب 
سرد از هیجان و ترس به پیکرش ره می کشید  و هوس یک 

گریه، یک سرود تلخ جانش را به لب آورده بود. کنار جوی 
همان جایی که همواره نشسته بیل زدن دهقان جوان را 
نگریســته بود، آرمید. دستانش را در آب فرو برد و مشتی 
آب به رویش زد. پنداشــت که جویبار، قصه ی نارامی او را 
غلغله می کنــد و قطره های آب می لغزند تا تصویر دهقان 
را به نمود کشــند. تصویر را روی دستانش گرفت، نوشید 

و از آن جا سوی خانه دوید. )داستان قالینباف، ص۶۰(
پاره هایی از متن شــاعرانه می شوند، اما نه به گونه یی 
کــه خواننــده را خســته بســازند، از انــگاره دور ببرند یا 
غیر طبیعی جلوه بکنند. بل این شاعرانگی در متن غرق 

و جزو آن می شود.
»مــا همه گریختــگان بودیم و خون دیــدگان بودیم و 
می پنداشــتیم که هیچ کس ما را باور نــدارد و ما اما تنها 
بودیــم و مــن تنها بــودم و در خود بــودم و بی خود بودم، 
فرورفته در سوگ چرای بزرگ« )داستان غروب بی طلوع، 

ص۱۰۳(
یا

»از شیشــه دور می شــدم. آغشته به ترســی که مبادا 
انفجاری شــود و شیشه بر ســر و رویم بریزد. انفجار نبود 
و شیشــه نمی ریخت. مــن، اما هنوز بیمناک بــودم و در 
گوش هایم جنگ بود، در سرم جنگ بود و خودم با خودم 

در جنگ بودم« )همان داستان، همان صفحه(.
در یگان جای دقت بسیار به قالب بیرونی این برداشت 
را می دهد که انگار داستان نویس دغدغه هایی در پیرامون 
درست نویســی و زیبانگاری دارد و این دغدغه ها گرایش 
او را بــه ســوی کمال گرایی مطلق نشــان می دهد. بهتر 

»آسیابخشک«درآتشوطراوتبرگ
مروری بر مجموعه داستان موسی فرکیش

نیالب موج سالم

آتش و طراوت برگ )مجموعه داستان(
موسی فرکیش
طرح جلد و صفحه آرایی: روح االمین امینی
 انتشارات آن، هرات، تابستان ۱۳۹۹
شومیز، ۱۵۲ صفحه
۵۰۰ نسخه
۱۵۰ افغانی
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اســت برای چاپ بعدی دو  موضوع تخنیکی مانند آوردن 
فهرست و کار بر یک طرح پشتی  برجسته و پربیان در نظر 
گرفته شود. طرح پشتی زیبا و همگون با نام کتاب است، 

اما جلوه ا ی کمرنگ دارد و زود به چشم نمی خورد.
  من یکی از داستان های انگیزنده، »آسیاب خشک«، 
را بــه عنوان پنجره یی به ســوی داســتان های دیگر این 
گزینه، باز می کنم.  چکیده ی آن را بازمی گویم و کمی بر 
آن درنگ می کنم. به چهارده داستان دیگر دست نمی برم 

و می گذارم شان برای دیگران که معرفی کنند. 
 آسیاب خشک 

»و ملک غفــار از این رفت و آمد بی حاصلش دســت 
کشید و به آورده های دهقانان گوش داد:
چه مردی ست او ملک، پهلوان است.

مثل گاو کار می کند، مانده هم نمی شود.
معلوم می شود که راستی راستی آسیا می سازد.

ملک غفار عبوســانه به آن ها گوش می داد و می دید 
که روســتاییان سخت به آن مرد و آســیاب نوآغازش دل 
بسته اند. چپنش را سر شانه جا به جا می کرد و می گفت: 
بگذار بسازد... آسیا بسازد. زمینش، دلش. اما آسیا به ده 
ما فایده دارد و نقصان نی« )داستان آسیاب خشک، ص 

)۷۲
مســافری به روســتایی می آید. خانه  ای می ســازد و 
آســیابی آباد می کند. مــردم پهلوان گونــش می یابند و 
رســتمش می نامنــد. روزی کمــال پســرک غمگینی از 
بیماری مــادر خود بــا او می گوید. آســیابان مادر کمال 
را نزد حکیم می بــرد و زیبایی پرتوافگــن زن قلبش را به 
تپش می انــدازد. مادر کمال پس از بازیافتن تندرســتی 
آش می پزد و  به رســم سپاس به آسیاب می برد و آسیابان 
چندین بار به دیدن مادر کمال می رود. الفتی میان آن دو 
برپا می شود. خبرها به گوش مردم می رسند و خشم آنان 
برانگیخته می شود. مادر کمال را می کشند و آسیابان نیز 
در تنشی با قاتل مادر کمال زخم برمی دارد. اما خودش 
را در روز خاک ســپاری مادر کمال، سر جنازه می رساند؛ 

و ....
 بیشتر:

»آســیاب خشــک« داســتان میانــه ی واقع گرایانه  و 
تراژدی است. سرآغاز نمادگرایانه، تصویری از سبزه زاران 
آســوده و زمین های حاصل خیز، روستای به نسبت آرام 
و زندگــی یک نواخــت مردمانش را به دســت می دهد؛ و 
فرجامش از دهکده ی تنها و آســیاب خشــک می گوید. 
کنش ها و واکنش های کرکترهــای جانبی و رویدادهایی 

که در این داســتان اتفاق می افتند، نشــان می دهند که 
مردم آســیابان را تا زمانی کــه او را رازآلود می یابند و آنان 
را یارای نزدیکی با او نیســت، می ســتایند. وسوسه ای به 
دل شــان می آید که آشــنایی با او را تالش بکنند. زمانی 
که با آســیابان سالم و علیکی پیدا می کنند، اندکی آشنا 
می شوند و  پی می برند که او هم انسانی است مانند آنان؛ 
تنها پرتوان تر، پرکارتر و پرهوش تر، ســتایش جایش را به 
حســادت می سپارد و شاید به این سبب تیشه به کمرش 

می زنند.
 بیشتر شخصیت های فرعی به سنت ها دل سپرده اند 
و خود به آن رســم می زیند. معنای زیســتن طبق رسم و 
سنت را به درســتی نمی دانند، اما همان گونه که پدران 
و مادران آنان زیســته بوده اند و خود ســال ها زیسته اند، 
می خواهنــد زندگی بکننــد و هیچ گونه ســرپیچی ای را 
برنمی تابند. از این رو، آشــنایی مرد بیگانــه  ای را با زنی 
از روســتای خود شــان نمی پذیرند. تنها این نــه. آنان به 
زن هم روســتا حق آشــنایی با مرد بیگانــه را نمی دهند 
و بــه مرد بیگانه حق نزدیکی به زن بی شــوهر را. مردمی 
که هنگام بردن مادر کمال نزد حکیم، آســیابان را دعای 
خیــر نموده بودنــد، وقتی پــی می برند که شــاید زن با 
مرد آســیابان خوشبخت بشــود، چهره عوض می کنند و 
می شــوند جواب ده برای زندگی و اعمال زن هم روســتا. 
دل نمی ســوزانند برای کمالی که با آسیابان خوی گرفته 
اســت. برای آنان مهم نیست اگر دست آسیابان سایه  ای 
بر ســر کمال گردد و از بی پدری نجاتش بدهد. اما وقتی 
مادر کمال کشته می شود، برای کمال دایه ای مهربان تر 

از مادر می شوند.
نویسنده بهتر بود به شخصیت پردازی مادر کمال که 
از شخصیت های اصلی داستان است بیشتر می پر داخت 
و پــای او را طوری به صحنه می کشــاند تا به صورت یک 
شــخصیت کنش گــر به تصویر کشــیده شــود. مثاًل اگر 
گذشته ی او کاویده می شد، سختی های به تنهایی بزرگ 
کردن یک پســربچه روی صفحه آورده می شد و امثالهم. 
به این گونه، زاویه ی دید ســوم شخص آگاه هم، که راوی 

داستان است، وسیع تر می گشت.
از این که بگذریم، موسی فرکیش ماهرانه و نقدگرایانه، 
رفتار هــای اجتماعــی متأثــر از ســنت ها و باورهــای از 
پیش پذیرفته شده و نیز خوی حسادت جوی انسان ها را، 
در قالب داستان ریخته اســت و اثرگذار و پرشور نگاشته 
است. گیرایی غمناک »آســیاب خشک« فکر می کنم  تا 

 .دیرگاه بر خواننده خواهد ماند
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قاسم طبیب جوانی است که  می خواهد 
برای ازدواج با شــیرین به فراه برود. پرواز 
لغو شده اســت. ناگهان تصمیم می گیرد 
که بــا وجود وضــع ناامن اطــراف کابل، 
 با چند دوســت از راه زمینی ســفر کند و 
بعد آنچه نباید صورت می پذیرفت، اتفاق 
می افتــد. گروهــی از طالبــان، قاســم و 
رفقایش را می ربایند. ابوذر که قوماندانی 
است سفاک و خون آشام، دوستان جوان 
و پرمهر او را در مقابل چشمان مبهوتش از 
دم تیغ می گذرانند. وقتی نوبت به قاسم 
می رسد، پیام عاجلی به ابوذر می آید که از 
وخامت اوضاع صحی پدر ناخوشش خبر 
می دهد. گرچه کارد تیز او گردن قاسم را 
خفاشانه بوسیده است، اما ابوذر با  فکری 
که به ذهنش می رســد، دســت از بریدن 
گلوی او بر می دارد و می خواهد که طبیب 
محکــوم، به شــفای پدر بیمــارش همت 
گمــارد. در عوض وعــده ی رهایی اش را 
در صورت انجام تداوی موفقانه می دهد. 
رمــان،  اصلــی  شــخصیت  بدین گونــه 
معجزه آسا از مرگی حتمی نجات می یابد.
رمــان از نقطــه ای آغاز می شــود که 
تعدادی از شخصیت ها به قتل رسیده اند 

و فقــط راوی جــان ســالم بــه در بــرده 
اســت. این رهایی تا انــدازه ای غم انگیز 
اســت. در همــان آغــاز، خواننــده پــی 
می برد راوی که همان قاســم است، شور 
و شــعفش را از دست داده است و بیم آن 
می رود که سرنوشتش با سرانجام غم انگیز 
دوســتانش گــره بخورد، و شــک و تردید 
درباره زنده بــودن خود راوی نیز به زودی 

در ذهن خواننده بال می گسترد.
آنچــه کار نقــد ایــن رمان را ســخت 
ســاخته، این اســت که هر گونــه بحثی 
دربــاره آن، موجب افشــاگری قســمتی 
از رمــان می  شــود. امــا نویســنده، خود 
برخالف معمول  در همان صفحه   های اول 
تــا اندازه ای پرده از رازهای آخر داســتان 
بر می دارد و بــه میزانی هیجان فزاینده را 

پیش از پیش تقلیل می دهد. 
ســاختار رمــان غیــر خطی اســت. 
رفــت و برگشــت های زیادی بیــن حال و 
گذشــته، بین واقع گرایــی و وهم صورت 
می گیــرد. گاهــی راوی به اعصار بســیار 
قدیــم بر می گــردد و چشــم دیدهایی از 
دربار امیران مختلف را ضمیمه ی رمانش 
می ســازد. ایــن کار لطف هــای خودش 

راویایکهمردهبود
نقدی بر رمان »خدایان منسوخ« نوشته  سیامک هروی
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را دارد و بــه منظور اثبات فرضیه ی نویســنده قابل فهم 
است. گرچه ســاختار رمان در آغاز اندکی نامنسجم به 
نظر می رسد، اما وقتی خواننده با برخورد نویسنده آشنا 

می شود، به روشش خو می گیرد. 
عــدم  وجــود  رابطه ی علــت و معلولــی بین بعضی 
ماجراها و شــخصیت های فرعی باعث ایجاد احساس 
 نوعی از هم گسســتگی می شــود؛ اگرچه در  شیوه ی 
واقع گرایی جادویی نیز رفت و برگشــت های زیادی بین 
وهم و خیال و واقعیت  صــورت می گیرد، منتها در آنجا 
واقعیــت و وهم بــه گونه ای با هم جــوش می خورند که 
مکمل یک دیگر شده و امتزاج شان شکل اعجاب انگیزی 
به خود می گیرد. اما در رمان »خدایان منســوخ« وهم 
و واقعیــت با هــم امتــزاج نمی یابند، فقــط در تناوبی 
کاماًل متفاوت بــا هم دیگر، رمان را می ســازند. بعضی 
اوقات ســاختارهایی از این قبیل برای استحکام بیشتر 
تعلیــق مورد اســتفاده قــرار می گیرند؛ امــا در این جا 
چون خواننده پیش از وقت پی به ســرانجام وحشتناک 
قهرمان داستان برده است، عنصر تعلیق بهره ی خاصی 

از ساختار نمی برد.
رمــان »خدایان منســوخ« از چندین طرح متفاوت 
و مجــزا ترکیــب یافته اســت. اگر یک  یا چند تــا از این 
طرح  ها برداشــته شــوند، هیچ گونه شــکافی در طرح 
اصلی به وجــود نمی آید؛ طرح هــای جانبی ای که هر 
کدام داستان زندگی مشخصی ا ند، مثل جوهای آب در 
دریای طرح اصلی نمی ریزند تا خروشــان ترش سازند. 
به عبارت دیگر، فاقد به  هم  پیوســتگی کلی، با ستون 

فقرات طرح اصلی اند. 
روایت زندگی شخصیت های جانبی، تأثیری بر رشد 
و گســتردگی طرح اصلــی رمان نــدار د. گویا هر طرح 
ثانوی بیشتر برای افشــای جنایتی نگاشته شده است 
تــا برای گســترش طرح اصلــی رمان. چــون هیچ گاه 
بــا پیرنگ یا طــرح اصلی رمان تالقــی نمی یابند. تنها 
نقطه ی تالقی شــان همان ســرانجام نکبت باری است 
که در آغاز اتفاق افتاده اســت. در بخش های نخســت 
رمان، صحنه های افتتاحیه شور و  هیجان زیبایی دارند. 
آشنایی قاسم با نامزدش شیرین در هوا و فضای لطیف 
و ظریفی اتفاق می افتد. چند شخصیت با طرز گفتار و 
مهارت های زبانی و بیان طنزآلوِد لذت بخشی وارد رمان 
می شوند و فضای مسلط بر رمان گرم و شاد و خوشایند 

به نظر می رســد. این احساس به زودی کم نفس شده و 
جایش را به دلهره و اضطراب دایمی می دهد. سیامک 
هــروی با توجه زیاد به جزئیــات عناصر طبیعی، موفق 
به ترســیم فضــای ملموس  و خوشــایندی می شــود. 
این دقــت و تالش البته، در ترســیم و بیان ویژگی های 

شخصیت های فرعی کمتر به چشم می خورد. 
نویســنده بارها عقربه های زمان را، بنا بر خواســت 
خــودش پس و پیش می برد. باری ســر از درگاه امیری 
در همــدان  در مــی آورد کــه در آنجا طبیــب طبیبان، 
ابن سینای بلخی، در بند کشیده شده است؛ باری دیگر 
چندیــن قرن بعد، به دیدار امیــر حبیب الله می رود که 
امیری است زن باز و قسی القلب، که  تنی ناسالم دارد و 
شقاوت و زن بارگی اش از حد معمول بیشتر است؛ باری 
هم با نماینده ی انگلیــس در دوران امیر عبدالرحمان، 
دیدار می کند. تنظیم چنین سفرهایی که فقط حضور 
آدم کشی در هیئتی دیگر، ارتباط شان را با رمان توجیه 
می کند، مستلزم تبحری است که سیامک هروی آن را 
داراســت، با این حال ارتباط و به هم پیوستگی شــان با 
طرح اصلی کمتر مشهود است. عدم ورود کافی کلمات 
و اصطالحــات روز مره ی مردم عــادی در رمان، گاهی 
موجب آن می  شــود تا تفکیک شخصیت ها از هم دیگر 

اندکی دشوار شود. 
در سفر نخست به گذشــته ، راوی در مراسم تشییع 
جنازه خودش می کوشد تا زنده بودن خود را به دیگران 
نشــان بدهد، اما به زودی پی به بیهودگی تالش هایش 
می برد. در بین مشــایعت گران جنازه  ، شاگرد ابن سینا 
نیز حضور دارد و او را به دیدار اســتاد معظمش می برد. 
ابن سینا که طبیب بزرگی است، به خاطر سهل انگاری 
در تداوی امیر دورانش، گرفتار بی مهری شده و به زندان 
افتاده است. قاسم که با خود ادویه جات دوران خودش 
را دارد، می کوشــد تا با معالجه ی امیر، عفو استاد را به 
دست آرد. اما بازگشت او به گذشته منجر به تغییر تاریخ 
نمی گردد و درباریاِن ظاهرًا دلســوز همه در فکر کشتن 
امیرنــد. تزویر و دو رویی و توطئه جــزء زندگی روزمره ی 
درباریان و نزدیکان حاکم است و دانشمندان به سادگی 
مســتحق جزاهای سنگین می شــوند. در تاریخ جاری 

کشور نیز می توان هوا و فضای مشابهی را دید.
در صحنه ی دیگری ابوذر خون آشــام،  او را به دربار 
امیــر حبییب الله می بــرد. امیر مردی اســت زن باره و 
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ســتمگر که به خاطر ضعف  جنســی 
خود، به ســادگی زنان جوانش را نابود 
می کند تــا احوال ضعفــش را به زنان 
دیگــرش نبرند. ابــوذر جالد که در آن 
عصر  نام دیگری دارد، از خادمان دربار 

اوست.
راوی رمــان، اول شــخص مفــرد و 
دانای کل است. ما رفته رفته با زندگی 
چند شــخصیت فرعی  آشنا می شویم  
که هر کدام از زبان اول شــخص مفرد 
بیان شــده  اســت. گاه گاهی خطر آن 
می رود کــه این »من« هــای متفاوت، 
خواننده را دچار شــک و تردید کنند، 
چون طــرز بیــان و ادبیــات و کلمات 
همه شان یکســان اند و فرقی در لهجه 
و طــرز گفتــار و کاربرد زبــان خاص و 
اصطالحات منطقه ای بین »من« های 

متعدد نیست. 
زبان اکثر شــخصیت ها چندان به زبــان محاوره ای 
نزدیک نیستند. گاهی چنین به نظر می رسد که تقریبًا 
همه هم رنگ هم، سخن می گویند بدون آنکه زبان شان 
معرف خاستگاه اجتماعی شان باشــد. گرچه در یکی 
از صحنه های افتتاحیه که منجر به آشــنایی شخصیت 
اصلی با نامزدش می شــود، نویســنده دقت خاصی در 
معرفی شــخصیت ها از طریق گفتار خودشان به خرج 
داده، اما در بقیه ی رمان این دقت چندان وسعت نیافته 

است.
اگر تمــام طرح های فرعــی را از پیرنگ اصلی جدا 
کنیم، بــه این کشــف نائل می آییــم که در ایــن رمان 
داســتان کامــاًل مســتقلی وجــود دارد که از هــر نگاه 
طــرح خطی محکمی دارد، و  بســیار خوب و دقیق و با 
جزئیات دل انگیز نگاشــته شــده و انکشــاف داستانی 
آن از زیبایی های زیادی برخوردار اســت. نویســنده در 
روایــت ماجرا، پرورش شــخصیت ها و بافــت زیرکانه ی 
داســتان، تبحــر ادبی چشــمگیری دارد. به ســادگی 
خواننده را مجذوب دنیای خودش می ســازد. آشنایی 
شــخصیت مرکزی با نامزدش چنان پر شور و پر حرارت 
و واقعی اســت که خواننده را با کشــش فــراوان جذب 
خود می کند. بعد برخورد وی با ابوذر جالد، بر کشــش 

داســتان می افزاید و  تالش ابوذر برای 
دستیابی به قربانی اش طرح اصلی را 

به سوی پختگی می برد. 
هم پیوستگی علت معلولی ماجراها 
با هم، دنیایی بــه دور از یک نواختی و 
لبریز از تنش و کشش می آفریند. شرح 
این ماجرا به تنهایی خود رمان قوی ای 
است که از طرح داستانی مستحکمی 
برخــوردار اســت. ولی تنــاوب روایت 
آن بــا طرح هــای بســیار دیگــری که 
هیچ گاهــی بــا طــرح اصلــی امتزاج 
عمیقــی نمی یابند، این اســتحکام را 
کمی سســت   می ســازند و هماهنگی 

درونی آن را صدمه می زنند. 
ســیامک هروی نویسنده ای است 
دنیادیده و باتجربه، در نوشته هایش با 
جرئت در مورد زورمندان حرف می زند. 
گیرا و روان می نویسد. قصد افشاگری 
دارد. نوشــته هایش گرمــای خاصــی دارنــد. در مورد 
زخم های جامعــه ای مریض و به دور از روشــنفکربازی 
حرف می زند. گفتارش دائم در دســترس هر قشــری 
از خواننــدگان باقــی می ماند. در کشــوری کــه تعداد 
باسوادهایش هنوز هم بسیار کم هستند، ساده نویسی 
خود هنری اســت واال و درخور احترام. نویسنده در پی 
آن است که ستمگری طالبان را در مقابل بی گناهان به 

اثبات برساند.
خدایان منسوخ زیبایی های گســترده ای دارد؛ اما 
ای کاش بهانــه ی نجــات آغازین راوی کمــی متفاوت 
می بود. ابوذر در حال ذبح قاسم است که احوال وخامت 
اوضاع پدرش به او می رســد. ابوذر از کشتن صرف  نظر 
می کند تا قاســم را به تداوی پدر خویــش بگمارد. این 
ترفند قدیمی داســتانی کــه در خطرناک ترین لحظه، 
معجزه ای اتفاق می افتــد تا مانع وقوع فاجعه گردد، به 
صورت زیادی در ســینما، تا سر حد کلیشه شدن تکرار 
شده است و اســتفاده ی آن در رمانی که  واقع گراست، 

می تواند بذر تردید را در ذهن خواننده بکارد. 
بــا ایــن همــه هــر کتــاب خوبــی بحث برانگیــز 
اســت. خرده گیری های کوچک فنی، بــه هیچ گونه از  

 .خوبی های  بی شمار این رمان زیبا نمی کاهد

ما رفته رفته با زندگی چند 
شــخصیت فرعی  آشــنا 
می شــویم  که هر کدام از 
مفرد  شــخص  اول  زبان 
بیان شده  است. گاه گاهی 
خطر آن مــی رود که این 
»من« های متفاوت، خواننده 
را دچار شک و تردید کنند، 
چون طرز بیان و ادبیات و 
کلمات همه شان یکسان اند 
و فرقــی در لهجه و طرز 
گفتار و کاربرد زبان خاص 
و اصطالحات منطقه ای بین 

»من« های متعدد نیست.
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مجموعهایکهبویجنگمیدهد
نگاهی به مجموعه داستان » بادیگارد« اثر حبیب صادقی

محمدسرور رجایی

صمیمت روستایی �
»بادیــگارد« بیشــتر روســتاها و زندگی روســتایی را 
روایــت می کند. صادقــی که خود فرزند یک روســتازاده 
اســت، روســتا و مردمانش را خوب می شناسد. از همین 
روست که با صمیمیت بسیار، نگاهی به جامعه ی سنتی 
و جنگ هایی می اندازد که بیشــتر باعث ویرانی روستاها 
شــده اســت. با این هم این مجموعه، گیــرا و خواندنی 
اســت. زبان ســالم و روایت جذاب و صمیمانــه ای دارد. 
تعلیق ها و کشش های مناسب داستان ها نیز کمک کرده 

که مخاطب تا پایان داستان همراه نویسنده پیش برود. 
حبیب  صادقی در ســال ۱۳۵۹ در والیت ســمنگان 
چشــم به جهان گشوده، تا مقطع کارشناسی در رشته ی 
اقتصاد در ایران درس خوانده اســت. مقام اول پنجمین 
جشــنواره قنــد پارســی )تهــران ـ ۱۳۸۸(، مقام ســوم 
پنجمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان ایران ) 
سمنان ـ ۱۳۸۶(، مقام دوم نخستین جشنواره سراسری 
داستان نیمروز )۱۳۸۵ـ  زاهدان( و مقام برگزیده ی اولین 
جشنواره تخصصی داستان های خیلی کوتاه دانشجویان 
)تهران ـ ۱۳۸۴( را به  دســت آورده اســت، و چند سالی 

می شود که به آمریکا مهاجرت کرده است. 
قلم و روایت داســتانی صادقی را دوست دارم. از زمانی 
که به آن ســوی جهان سفر کرده است، هیچ داستانی از او 
نخوانده ام. اما عکس های بسیارش را دیده ام. کاش صادقی 
می دانست که دوستانش بیشتر از عکس هایش، قلم و تفکر 
  .داستانی اش را دوست دارند و نگران آن قلم صمیمی اند

»بادیگارد« شامل ده داستان کوتاه است. داستان هایی 
با عنوان های: و ماها تمام گرد و خاک زمین را به آسمان 
می بریم، گوش فال، آن محیط حال آن جا که مسجد بود، 
پیرمرد می خندد، بیگ بابه، بادیگارد، پســمان، بدکاره، 

مورچه های سیاه و دانه های سفید، پدرم بودا بود.
جنگ سوژه ی نوشــتن ســوژه ی تمام داستان ها به 
نوعی بــا جنگ های داخلی افغانســتان ارتبــاط دارند. 
شخصیت های داســتان ها کسانی اند که همواره با درد و 
رنج ناشــی از جنگ روزگار می گذرانند و جنگ را با تمام 
وجودشان مســتقیم یا غیرمستقیم درک کرده اند. از این 
رو مجموعــه ی »بادیگارد« را می توان از شــمار مجموعه 
داســتان های جنگ به حســاب آورد. جنگی که هنوز بر 
الیه هــای زندگــی مخاطبان این مجموعه ســایه افگنده 

است.

نگاه انتقادی به باورهای غلط �
این مجموعه، افزون بر موضوع جنگ نگاه بازنگرانه ای 
بــه برخی از باورهــای رایج ســنتی در زندگی اجتماعی 
مردم افغانســتان نیز دارد. داســتان های »فال گوش« و 
»آن محیط حال، آن جا که ورودی مســجد بود« نمونه ی 
خوبی برای این مدعا است. در داستان »فال گوش« راوی 
دختر جوانی اســت که برایش خواســتگار آمده است. او 
می خواهد بداند که پدرش به خانواده ی خواســتگارش 
چه جوابی داده اســت؟ با توجه به شــرم و حیای سنتی 
کــه دارد، نمی توانــد از پدر و مادرش بپرســد. ناچار دل 
به باور ســنتِی گوش فال می دهد. از خانه بیرون می رود 
تــا با اولین کلمه ای که از مردم می شــنود، احتمال دهد 
که جواب پدرش به خواســتگار مثبــت بوده یا منفی. در 
داســتان »آن محیط حال، آن جا که ورودی مسجد بود« 
نویســنده نگاهی منتقدانه از زاویه ای دیگر بر رفتارهای 
سنتی دارد. این دو داستان نسبت به داستان های دیگر 
ایــن مجموعه، ایــن ویژگــی را دارد که زندگــی راویانش 
خالی از جنگ است؛ در حالی که داستان های دیگر این 
مجموعه، مدام در فضای ســنگین جنگ و روایت های پر 

از بحران جنگ های پی درپی پیش می رود. 

بادیگارد )مجموعه داستان(
حبیب صادقی

طرح جلد: علی احمد ابراهیمی
ویراستار: محمدحسین محمدی

انتشارات تاک و انتشارات آمو
کابل ۱۳۹۰



کتابنامه  سال اول  شماره ی دهم  حمل/ فروردین 1400 30

واژه ی »فســاد« بعد از واژه هــای صلح و 
امنیــت، از پرکاربردتریــن واژه ها در میان 
اقشــار مختلف مردم افغانستان به شمار 
مــی رود. اگــر در یــک ارگان دولتــی، به 
عریضه یک فــرد به هر دلیلی رســیدگی 
نشــود، مراجعه کننده می گوید که چون 
بــه مأمــور پــول نــدادم از ایــن رو در کار 
قانونی ام کارشکنی صورت می گیرد؛ اگر 
یک جــوان در آزمون ورودی کانکور ناکام 
بمانــد، تصور بر این اســت که سیســتم 
فاســد باعث این ناکامی شــده است. از 
نظــر افغان ها برچیدن فســاد شــاه کلید 
حل همه ی نابسامانی هاســت؛ اگر فساد 
از افغانستان ریشه کن شود، صلح در این 
کشور تأمین خواهد شد؛ اگر فساد از بین 

برود، افغانستان به توسعه خواهد رسید.
مأموران و کارمندان دولتی نسل قبل، 
که حاال باز نشســته شــده اند، با طعنه و 
گاهی تمســخر بــه مأمــوران و کارمندان 
دولتــی فعلــی می گویند کــه در زمان ما 
این کثافت کاری ها نبود، فســاد در دولت 
بسیار اندک بود، فرد مفسد از نظر جامعه 
یک شــخص منفور بود، اما حاال فساد در 

دولت بیــداد می کند و مأمور مفســد »از 
مأمور دون پایه گرفته الی ماموران ارشــد 

حکومتی« گل سر سبد هر محفل اند.
نویسنده ها و شــاعران نیز به موضوع 
فســاد زیــاد پرداخته انــد و در دو دهــه 
گذشته، یک قســمت از ادبیات خصوصًا 
ادبیات داستانی به موضوع فساد پرداخته 
است. ایمل پسرلی، رمان نویس معروف و 
نام آشنای زبان پشــتو است. وی در سال 
۱۳۹۹ یــک رمان تــازه به نام »مفســد« 
نوشته است که موضوع محوری آن فساد 

است.
رمان مفسد برخالف سایر رمان های 
زبــان پشــتو دارای کم ترین اشــتباهات 
امالیــی اســت و به جز یک یا دو اشــتباه 
تایپی، اشتباه امالیی و دستوری نمی توان 
در آن یافــت. ایمل پســرلی کــه عالوه بر 
آشــنایی با ادبیات داســتانی افغانستان 
و منطقه، بــا ادبیات جهان نیز آشــنایی 
کامل دارد، در بخش شــخصیت پردازی، 
فضاسازی و دیالوگ بسیار استادانه عمل 
کرده اســت، و به کارگیری حالت تعلیق و 

گره گشایی در رمانش است.

بازارچهیسیاهفساد
مروری بر رمان پشتوی »مفسد« نوشته ایمل پسرلی

مفسد )رمان پشتو(
ایمل پسرلی
ویراستار: حسیب الرحمان ساحل
طرح جلد: سیف اهلل قیومی
انتشارات اکسوس
۲۳۸ صفحه
۱۷۰ افغانی لطیف آرش

رمان مفسد برخالف 
سایر رمان های زبان 
پشتو دارای کم ترین 
اشتباهات امالیی است 
و به جز یک یا دو اشتباه 
تایپی، اشتباه امالیی و 
دستوری نمی توان در 
آن یافت. ایمل پسرلی 
که عالوه بر آشنایی 
با ادبیات داستانی 
افغانستان و منطقه، با 
ادبیات جهان نیز آشنایی 
کامل دارد، در بخش 
شخصیت پردازی، 
فضاسازی و دیالوگ 
بسیار استادانه 
عمل کرده است، و 
به کارگیری حالت تعلیق 
و گره گشایی در رمانش 
است.
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در ایــن رمان می خوانیم که فســاد در رگ رگ افراد 
جامعــه داخــل گردیــده اســت، از ســناتور انتصابی 
گرفته، کــه فرد مــورد اعتماد رئیس جمهور اســت، تا 
معین امنیتــی وزارت داخله و از وکیــل پارلمان گرفته 
تا خبرنــگار و گزارش گر تلویزیــون خصوصی، همه در 
لجنزار فســاد غرق اند، فســاد به حدی در این جامعه 
ریشــه دوانیده است که انســان صادق در آن احساس 

بیگانگی می کند.
رمان از یک دسیســه آغاز می شــود، دسیسه علیه 
سناتور مشــفق. دسیسه توســط رهبری وزارت داخله 
»وزیر و معین امنیتی آن« شــکل گرفته اســت و هدف 
دسیســه این اســت تا جلوی ورود ســناتور مشــفق به 

وزارت داخله به عنوان وزیر گرفته شود.
وزیــر و معیــن آن اطــالع یافته انــد که قرار اســت 
رئیس جمهوری ســناتور مشفق را به عنوان وزیر داخله 
به پارلمان معرفی کند از همین رو تصمیم می گیرند که 
دختر سناتور مشفق »زینب« را، توسط صنفی و دوست 
پســر وی »مجیب« که در وزارت داخله مشــاور اســت 
بربایند و در پالنشــان کامیاب هم می شوند. بعد از این 
که دختر ســناتور ربوده می شــود برای تحت فشار قرار 
دادن ســناتور و منصرف ســاختن وی از کرسی وزارت 
داخله، یکی از مأمــوران پاک ضمیر، صادق ولی بدون 
پشتوانه را به عنوان امر تحقیق این پرونده می گمارند. 
این مأمور که با هیچ جناح فسادپیشه هم دست نیست 
و از مأموران نسل قبلی به شمار می رود، با امانت داری 
و دلســوزی تمام، رونــد تحقیق را به پیــش می برد. او 
قبل از این که بداند که این یک دسیسه دورن جناحی 
در داخل دولت اســت، با ســناتور احســاس هم دردی 
می کنــد و همچنان برای مقامات ارشــد وزارت داخله 
خصوصًا معین امنیتی آن احترام زیادی قائل می شود.
در ادامــه ی رمــان می خوانیــم که تمــام پرونده ی 
جستجو و تحقیق درباره دختر مفقودشده، در حقیقت 
دسیسه ای بیش نبوده، و وزیر داخله و معین امنیتی آن 
از این پرونده به عنوان ابزار فشــار علیه سناتور مشفق 
اســتفاده کرده اند. با گذشــت زمان معلوم می شود که 
دسیسه ربودن دختر سناتور، بعد از چند روزی از سوی 
خود سناتور کشف و خنثی می گردد و سناتور به کرسی 

وزارت داخله تکیه می زند. 
زمانــی که شــما در افغانســتان از مــردم درباره ی 

برخورد مســئولین ارشــد دولتی با مردم عادی بپرسید 
آن هــا برای شــما خواهند گفت که رویــه و برخورد این 
مســئولین نه تنها با مردم عــادی بلکه با مامــوران زیر 
دست شان نیز بسیار متکبرانه و مغرورانه است، در رمان 
مفســد این موضوع بــه وضاحت تمام دیده می شــود. 
زمانی که معین امنیتی پرونده ی تحقیق را به آمر جنایی 
تسلیم می کند در اولین مالقات برخورد نهایت سردی با 
وی می کند، حتی به درستی با وی دست نمی دهد، آمر 
جنایی چندین مرتبه در جریان تحقیق، از سوی سکرتر 
معین نیز مورد تحقیر قرار می گیرد. ســناتور مشفق هم 
برخــوردی فرعون گونــه دارد، کمتر حــرف می زند و به 
صحبت های آمر جنایی اصاًل اهمیت قائل نمی شــود و 

اکثرًا بدون خداحافظی اتاق را ترک می کند.
در دو دهــه ی پســین هــر از گاهــی گزارش هایی 
از ســوی رســانه پخش می شــوند که مقامــات دولتی 
افغانستان خصوصًا مقامات ارشد، دارودسته ی بسیار 
بزرگ و غیر رسمی ای دارند که اکثر کارهای شان را نیز 
همین دســته انجام می دهند. اگر شخصی وزیر است 
در کنار ســاختار رســمی ای کــه در وزارت وجود دارد، 
یک ســاختار موازی و پنهانی نیز دارد که در اکثر موارد 
همین دارودسته به جای ساختار رسمی، تصمیم های 

مهم درباره ی مسائل وزارت را می گیرند.
در رمــان مفســد هــم هــر مقــام دارای چنیــن 
ساختارهای غیر رسمی است که وظیفه ی آن به انجام 
رســانیدن کارهای فراقانونی وی اســت، در این رمان 
می خوانیم کــه تمامی کارهای غیر قانونی به شــمول 
ترور و چیدن دسیســه برای رقیبان سناتور را شخصی 
بــه نام جبار انجــام می دهد. مردی کــه هیچ کس وی 
را نمی شناســد و تا حد امکان بــا هیچ کس به گونه ای 

حضوری و روبه رو مالقات نمی کند.
در رمــان مفســد نویســنده عــالوه بــر فســاد، به 
مسئله ی »جنگ« نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
پرداخته اســت. به باور نویســنده جنگ باعث همه ی 
بدبختی هاســت. جنگ است که زمینه ساز فساد است 
و این جنگ است که مفسدین را در رأس امور قرار داده 
اســت. جنگ اخالق اجتماعی را از بین برده اســت و 
باعــث گردیده تا انســان ها دو رو و دروغ گو بار آیند. در 
قســمت های مختلــف رمان نقش مخــرب جنگ را در 

 .تمامی الیه های جامعه می بینیم
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محمدجواد خاوری، در اثر تازه اش رمان »بود ونبود«،  قصه ی  
کهنه ا ی را در قالبی نو روایت می کند. قصه ی افسانه   ی ادیان 
که متفاوت از آثار ماقبل خویش بر محور آفرینش تمرکز دارد. 
افســانه ی »گیلَگِمش« شــاید قدیمی ترین روایت مکتوب از 
این نوع باشــد که تالش دارد راهی برای جاودانگی انســان 
بیابد و در این مســیر چه خطر هایی که بــه جان نمی خرد تا 
سرانجام مغلوب می شود. »َارداویراف نامه« یکی دیگر از متون 
قدیمی اســت که  بیشــتر به رنج و پاداش خوبــی و بدی، در 
دنیای پس از مرگ می پردازد. اما تمایز »بود و نبود«، نســبت 
به  این افســانه ها با وجود موضوع مشترک، چگونگی روایت 

قصه است.
قصه گــو در مقام دانــای کل، آیینه بر می گیــرد و از یک 
روایت رســمی و اســطوره  ای، تصویری تازه و بدیع به نمایش 
می گذارد. هسته ی اصلی روایت بر قصه بنا می شود. همه ی 
مخلوقات هســتی، حتی ذات آفریدگار در بستر قصه وجود و 
ظهور پیدا می کنند. چنانچه قصه گویی نباشد کسی از وجود 
 پروردگار آگاهی نخواهد یافت و این توانمندی و قدرت ناطقه، 
مختص آدم اســت و او تنها موجود قصه پرداز هســتی است. 
در بــود و نبود، هیچ یک از عناصــر آفرینش به تنهایی معنی 
و مفهوم نمی یابد. هر مــاده و عنصری با ضد خودش کارآیی 
الزم را پیــدا می کند. خوبی، بدی، زشــتی، زیبایی، عصیان، 

پرستش، رنج، آسایش و هرآنچه در هستی پدید  می آید.
قــدرت کالم و ذهــن قصه پرداز موجودی به نــام »آدم«، 
سبب برتری او نسبت به همه ی موجودات می  گردد. خداوند 
بخشــی از وجــود خــودش را در او مــی دمــد و بــه گونه ای 
مســئولیت قصه پــردازی، به ویــژه قصه ی خداونــد را به آدم 
می سپارد. به قول حافظ: »آسمان بار امانت نتوانست کشید 
/ قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند«؛ ولی آدم تنهاســت و در 

تنهایی قصه شــکل نمی گیرد. خداونــد از عصاره ی خوبی و 
بدی، عشــق و گناه را در سرشــت ِگل قرار داده و حوا را برای 
هم کالمــی و هم زبانی او می آفریند. نوع نگاه مؤلف به روایت 
حوا و شــخصیت پردازی اش، به قدری زیباست که مخاطب 

مجذوب و دلباخته ی  حوا می شود.
از آنجایی که رمان رویکرد فلسفی و هستی شناسانه دارد، 
نویســنده تالش کرده تا در دیالوگ های متضاد ســؤال های 
فیلسوفانه  ای را مطرح کرده و برای آنها جواب های منطقی و 
مستدل بیابد. اما در بسیاری موارد که خداوند فعلی را انجام 
می دهد، جواب ها قلدرمآبانه و دیکتاتورمنشــانه است؛ یک 
نوع ابراز قدرت و شــاید یک نوع اثبات برتری به جانشینانش 
در روی زمیــن. ولــی رمان به هیچ عنــوان وارد قضاوت های 
معمول که در بیشتر این گونه رمان ها مرسوم است، نشده که 

یکی از تمایزهایش همین می تواند باشد. 
ویژگی های بعدی طرح )پیرنــگ( و صحنه پردازی رمان 
است. پیوستگی و انســجام از آغاز تا فرجام و کشش الزم، با 
وجود مباحث فلسفی خسته کننده و خشک، مطالعه ی رمان 
را لذت بخش کرده است. به خصوص از فصل »هبوط« آدم و 
حوا به زمین، که یکی در شرق و دیگری در غرب فرود می آیند 
و از دو جهت مخالف به جستجوی هم می پردازند تا سرانجام 

بر فراز کوهی یکدیگر را مالقات می کنند. 
ســؤالی که ممکن اســت در ذهن مخاطب ایجاد شود این 
اســت که با وجود این همه روایت های دینی و پروژه های بزرگ 
تحقیقاتی علوم تجربی، چه باعث شده است که جواد خاوری 
دســت به روایت آفرینش بزند؟ آیا با وجود آثار جامعه شناسانی 
چون یــووال نوح هــراری و دیگــران »بــود و نبــود« می تواند 
جایگاهش را در دنیایی ادبیات فلســفی تثبیت کند؟ یا به قول 
 »خود نویسنده: »قصه ها هرچه کهنه تر باشند جذاب تر ند؟
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