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کتاب هایی را که می خوانید، در کتاب نامه معرفی کنید.
از همه نویسندگان و مخاطبان عزیز کتاب نامه دعوت می شود 
کتاب هایی را که می خوانند در کتاب نامه برای دیگران هم معرفی 
 کنند، تا دیگر عالقه مندان هم تشویق به خواندن آنها شوند.
هر کســی که خرده عالقه ای به کتــاب و کتاب خوانی دارد و 
خــود را در ترویج و گســترش فرهنگ کتاب خوانی مســئول 
می داند، می تواند با رعایت نکات حداقلی زیر برای کتاب نامه 

بنویسد:
۱   کتابی در قلمرو کتاب افغانستان معرفی شود: کتاب هایی 
که نویســنده، مترجم یا ناشرشان از افغانستان باشد؛ و 
یا کتاب هایی که موضوع شان به افغانستان مربوط شود.

۲  کتاب به یکی از این ســه شــکل معرفی شــود: معرفی 
کوتاه )بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه(، معرفی بلند )بین ۵۰۰ تا 
۱۳۰۰ کلمه( و معرفی و نقد )بین ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ کلمه(.

۳  این اصول اولیه در نوشــتن یادداشت رعایت شده باشد: 
نگارش )جمله ها، واژه ها، ترکیبات اضافی و توصیفی، ... (، 
عالئم نگارشــی )نقطه، کاما، گیومه، ...(، درست نویسی 
)امال، جدانویسی و پیوسته نویسی، رسم الخط، ...(، تایپ 

)فاصله، نیم فاصله، ...(
۴  در ابتدای یادداشــت، مشــخصات نشر کتاب ذکر شده 
باشــد: عنوان کتاب، نویسنده کتاب، مترجم، ویراستار، 
طراح جلد، ناشــر، نوبــت و زمان و مکان نشــر، تعداد 

صفحات و قیمت کتاب.
 Word ۵  یادداشت در قالب فایل نوشتاری و قابل ویرایِش

فرستاده شده باشد.
۶  عکس شــفافی از روی جلد کتاب و عکسی از نویسنده 

یادداشت، به همراه یادداشت ارسال شده باشد.

نشــر این دســته از یادداشــت ها از اولویت برخوردار   
خواهند بود:

 کتاب از آثار تازه منتشر شده باشد.  
تمرکز اصلی یادداشــت بر معرفی بی طرفانه و همه جانبه کتاب   

باشد.
فضــای حرمت و احترام به دیگران و دیدگاه های شــان مخدوش   

نشده باشد.

 یادداشــت هایی را کــه می نویســید از راه هــای زیــر   
می توانید به دست ما برسانید:

  ketabnama7@gmail.com :ایمیل کتاب نامه
  @ketabnama :صفحه فیس بوک کتاب نامه
  @ziaqasemiii و @ayaqubi :تلگرام مدیرمسئول یا سردبیر
یکی از اعضای شورای نویسندگان کتاب نامه  
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� )۱(
»هویت« از آن  دســته مفاهیمی اســت که 
هــم دغدغه مندان فراوانی در افغانســتان 
از  بی شــماری  قربانیــان  هــم  و  دارد 
مــردم این ســرزمین گرفته اســت؛ منتها 
طبقــه ی  در  عمدتــًا  دغدغه مندانــش 
سیاست پیشــگان،  رهبــران،  باالدســِت 
و  روشــنفکران  نیــز  و  قدرت خواهــان، 
تحصیل کــردگاِن همــراه و هم ســوی آنان 
جــای خــوش کرده انــد و قربانیانــش به 
تمامی از طبقه ی همیشــه زیردسِت مردم 

عادی بوده اند. 
واقعیــت »هویــت« در افغانســتان، از 
دیرباز چیزی جز نفــرت نبوده و کارکردی 
جز قوم پرســتی، تبارپرستی، نژادپرستی، 
حزب پرســتی و در یک کالم خودپرســتی 
نداشته است. هر جا که سخن از »هویت« 
به میان آمده و هر کس که سخن از هویت 
گفته اســت، آنچــه حاصل شــده همواره 
خون بار بوده اســت؛ جان هــای فراوانی را 

گرفته اســت، دل های بی شــماری را زخم 
زده اســت و زندگی های بســیاری را ویران 

ساخته است. 
هویت خواهی و حتی هویت ســازی در 
ســطوح مختلف ملــی، قومــی، مذهبی، 
زبانی، فرهنگی و سیاسی، از طریق نقشی 
کــه در ایجــاد و تعالــی کرامت انســانی و 
منافع جمعی می تواند داشته باشد، امری 
پســندیده و ارزشمند به شــمار می رود؛ با 
این حال سوال این جاست که چرا در غالب 
موارد و اغلب اوقات در جهان، و همیشــه 
و در همه ی موارد در ســرزمین هایی چون 
افغانســتان، ایــن مقولــه نــه تنهــا ارزش 
نیافریــده، بلکه بســیاری از دیگر ارزش ها 
را هم، از میان برداشــته است؟ پاسخ های 
تحلیلی زیادی به این ســؤال داده شــده و 
می توان داد، اما از نظر این قلم اصلی ترین 
دالیــل متمرکــز می شــود حــول »کرامت 

انسانی« یا همان »هویت انسانی«.
هویت هــای مختلــف ملــی، قومــی، 

هویت علیه کرامت
نگاهی به کتاب »تاریخ، فرهنگ و هویت ملی« از محمد اشرف غنی

علی یعقوبی

هویت های مختلف 
ملی، قومی، مذهبی، 
زبانی و سیاسی، 
ذاتا و به خودی خود 
ارزشمند نیستند، بلکه 
ارزشمندی این دسته 
هویت ها عارضی و 
نسبی است. آنچه 
برای هر فرد ذاتا 
ارزشمند است، کرامت 
انسانی اش و در نتیجه 
هویت انسانی اش 
است. وقتی جستجو 
و ساخت هویت های 
گروهی، بر بستری 
»درست و روراست« از 
کرامت و هویت انسانی 
بنا نمی شوند، ارزشی 
نمی آفرینند و َطرفی 
نمی بندند.

اشاره: نسخه الکترونیکی این کتاب در صفحه ریاست جمهوری افغانستان در این آدرس، قابل دریافت است:
www.president.gov.af 

تاریخ، فرهنگ و هویت ملی
محمد اشرف غنی
ویراستار فارسی: شیرآقا شایان فریور
مترجم و ویراستار پشتو: میراحمد یاد
طرح جلد: سیدمحمد حسینی
ناشر: اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری
کابل، ۱۳۹۹
۲۰۰۰ نسخه
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مذهبی، زبانی و سیاسی، ذاتا و به خودی خود ارزشمند 
نیســتند، بلکه ارزشمندی این دســته هویت ها عارضی 
و نســبی اســت. آنچه برای هر فرد ذاتا ارزشــمند است، 
کرامــت انســانی اش و در نتیجــه هویــت انســانی اش 
اســت. وقتی جستجو و ســاخت هویت های گروهی، بر 
بســتری »درست و روراســت« از کرامت و هویت انسانی 
بنا نمی شوند، ارزشــی نمی آفرینند و َطرفی نمی بندند. 
در واقــع در غیــاب احتــرام و التزاِم روراســت و عملی به 
کرامت و هویت انســانِی افراد یک جامعه، نه  تنها هویتی 
شــکل نمی گیرد، بلکه هــر نوع فرآینــد هویت خواهی و 
هویت سازی، در بســتری از نفرت و عصبیت و خشونت، 

به فاجعه ای عمیق و همه جانبه منجر می شود.
� )۲(

از روزی که در ســرزمین کنونی افغانســتان، کشوری به 
نام افغانستان شــکل گرفته است، همواره تالش شده تا 
ملتی هم به این عنوان ســاخته شــود؛ اما نه  تنها چنین 
نشــده و تا کنون این »هویت ملی« شــکل نگرفته است، 
بلکــه در روزگاران مختلف، به منشــاء پایــداری از نفرت 
نیز بدل شده اســت؛ گاهی به شکل بغضی فروخفته، و 
زمانی به مدد رقبایی چون هویت قومی، هویت مذهبی، 
هویت زبانی و... به شــکل خشونتی افسار گسیخته. در 
واقــع همان رقبا هم، همواره به منشــاء دیگری از نفرت 
بدل شــده اند و کارکرِد وارونــه و ویرانگر »هویت ملی« را، 

چندچندان ساخته اند.
چرا چنین شده است؟ به همان دلیل که پیش ترگفته 
آمد. ملت ســازی و ســاخت »هویت ملی« در افغانستان 
از همان آغاز، کرامت انســانی و هویت انســانِی تک تک 
و تمام افرادی را که قرار بود »ملت افغانســتان« را شــکل 
دهند، نادیده گرفته اســت و به رسمیت نشناخته است؛ 
و بدتر از آن، آلوده شــده است به هوس ها و تعصب های 
همان اندک نخبگاِن طبقه ی باالدســت، که هم »هویت 
ملی« را به رنج و خوِن خیِل آدمیاِن گیرمانده در طبقه ی 
فرودســت، گره زدند و هــم هویت های قومی و مذهبی و 
زبانی را؛ هویت هایی که می توانســتند زیرمجموعه هایی 
مددرســان و توسعه بخش در فرآینِد ســاخِت هویت ملی 

باشند.
� )۳(

کتاب »تاریخ، فرهنگ و هویت ملی« اثر »محمد اشــرف 

غنی« رئیس جمهور افغانســتان، ســندی گویــا و تازه از 
همــان هوس آلودگــی و تعصب آلودگی دســته ای از آن 
نخبــگاِن باالدست نشــین، در پیگیرِی فرآیند ســاخت و 

توسعه ی هویت ملی است.
کتاب حــاوی اطالعات خوب و دسته بندی شــده ای 
دربــاره زمین شناســی )البته به قول کتــاب جیولوژی(، 
جغرافیا، کشــاورزی، بازرگانی، تاریــخ، زبان و ادبیات در 
افغانســتان اســت؛ همچنین کتاب نقدهای خوبی دارد 
بــر غفلــت و تنبلِی فکری- دانشــِی موجود در ســاختار 
آموزشــی، و نیز نبوِد درکی درست از سرمایه های کشور، 
در کنار نبوِد اســفناِک نگاه اســتراتژیک در نزد نخبگان، 
و در ســاختارهای مدیریتی و حکومتی:»ما به حیث یک 
ملت، آگاهی های اساســی از سرمایه های خود نداریم« 
)ص۷۰( )۱( »نســل من با این تفکر مشکل بنیادی دارد، 

عمومًا چهل روزه فکر می کنند« )ص۷۲(
بــا این حال وقتی پای »هویت ملی« به میان می آید، 
ُکمیِت کتاب و نویسنده سخت می لنگد. کتاب نمی تواند 
خــود را از وسوســه ی پیگیــری دغدغه های شــخصی و 
گروهی مورد عالقه نویســنده دور نگاه دارد و هویت ملِی 
مــورد نظرش را بــه هوس ها و تعصب های همیشــگی و 
امتحان پس داده ی پیشــینی نیاالیــد. بگذارید یکی دو 

نمونه را مرور کنیم. 
کتاب درباره عنصر زبان در افغانســتان، بر این موارد 

تصریح می کند: 
»زبان هــای مــا یکــی از عمده تریــن ســرمایه های 

فرهنگی ماست« )ص ۹۳(؛ 
»زبان وسیله ایی برای یاد گرفتن است« )ص ۹۴(؛ 

»ایــن خــاک تعلق بــه همــه زبان هــای موجــود و 
باشنده گان آن دارد.« )ص ۹۴(؛ 

»افغانستان مهد زبان دری است« )ص ۹۴(؛ 
»هم زبــان اوزبیکی و هم زبان پشــتو، عالیق عمیق 
با فرهنگ دری دارد. در طی دوصد ســال، ادبیات پشتو 
یک هزار ســال ادبیات دری را در خود جذب کرده است. 

ادبیات اوزبیکی ما نیز به همین گونه« )ص ۹۵(؛
»زبــان دری یک زبــان بین المللی بود ]اســت[، اما 
شــما باید بدانید کــه در این افتخارات نقــش کلیدی را 

داشته اید، نه نقش دومی را« ) ص ۹۶(؛
مخاطــب انتظــار دارد با آن همه حقایقــی که کتاب 
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زبــان دری/ و جامعیــت  اهمیــت، شــمولیت  دربــاره 
فارســی برشــمرده اســت، وقتی بــه مؤلفه هــای هویت 
ملی می پــردازد، ذکری هم از زبان دری/فارســی کرده 
باشــد؛ اما هــر چیز دیگــری به عنــوان عناصــر هویت 
ملی تلقی شــده اســت- مثاًل حتی قصر داراالمان- جز 
زبان دری/فارســی. خوب چرا؟ کدام وسوســه ی فردی 
و گروهــی باعث می شــود، اســتراتژی برآمــده از درون 
چنان چشــم اندازی در حوزه زبان، که یکی از مهم ترین 
عناصر هویت ساز است، از کنار عنصر همه شموِل »زبان 
دری/فارســی« چنین بــه رندی و نرمی عبــور کند و آن 
را مؤلفــه ی اصلِی هویــت ملی در افغانســتان نداند؟ آیا 
چنین استراتژی ای از یک فکر درازمدت و بنیادی برآمده 
است یا از یک فکر »چهل روزه«؟ آیا این استراتژی عاری 
از هرگونه تعصبی بنا شــده اســت و چشم به منافع ملی 
و ســرمایه های فرهنگی دارد؟ آیا می شــود زبان فارسی 
افغانســتان، که به تصریح خود کتاب، بین المللی است 
و نباید در گســتره بزرگ و فراســرزمینی این زبان، نقش 
دومی را بازی کند، در درون ســرزمین خودش، زبان اول 

و ملی به شمار نیاید؟
در نمونــه ای دیگر، کتاب به شــکل جالب و عجیبی، 
چنین نظری درباره تجارت در افغانســتان ارائه می کند: 
»در شــرایط فعلی مــا، بخش عمده زنده گــی خود را که 
محور اساســی تجارت مــا بود فرامــوش کرده ایم. یعنی 
کوچی های این ســرزمین را.« )ص۸۳(. اینجا هم همان 
ســؤال مطرح اســت کــه کدام وسوســه باعث می شــود 
کســی که اقتصاد می داند و از »توســعه فایبــر نوری« و 
»ســازمان دهی انــواع ارتباطــات« در حــوزه »تجارت و 
ترانزیت« ســخن می گویــد )ص۸۶(، کوچی گــری را به 
عنوان »محور اساســی تجارت مــا« معرفی کند؟ و کدام 
وسوســه باعث می شــود که وقتــی از ســابقه بازرگانی و 
راه های ابریشــم و الجورد، در پیشــینه ی این ســرزمین 
ســخن می گویــد )ص ۸۴(، آن را بــا رنــدِی عجیبی به 
کوچی گــری پیوند دهد، فقط با این دســتاویز که هم در 
بازرگانــی و هم در کوچی گری، »شــتر« وســیله باربری 
بوده است؟ )ص ۸۸( آیا باور کنیم که نویسنده ی کتاب، 
تفاوت ماهوی »بازرگانی با شتر« و »کوچ نشینی با شتر« 
را نمی دانــد، یا باید فرض بگیریم که وسوســه ای در کار 
است که تالش می کند، یک هوس شخصی و گروهی را، 

به عنوان ســرمایه ملی و در نتیجــه مؤلفه ای برای هویت 
ملی جعل کند؟

� )۴(
کتــاب »تاریخ، فرهنــگ و هویــت ملی« در واقــع صورت 
نوشتارِی کنفرانس »محمد اشرف غنی«، در جمع شماری 
از استادان و دانشجویان دانشگاه کابل، پولی تخنیک کابل 
و دانشگاه آمریکایی کابل است، که در ۲۶ جدی ۱۳۹۸ در 
»قصر چهار چنار ارگ« ارائه شده است و به ضمیمه ترجمه 
پشــتوی آن در ســال ۱۳۹۹ توســط »اداره ارتباطات عامه 
و اســتراتژیک رئیس جمهور« به شــکل یک کتاب دو زبانه 
منتشر شده است. بخش اول کتاب، همان ترجمه پشتو را 

در بر می گیرد و بخش دوم آن، متن اصلی فارسی را.
فــارغ از ایرادات فکــری و محتوایی کــه نمونه هایی 
از آن، پیــش از این ذکر شــد، کتاب »تاریــخ، فرهنگ و 
هویــت ملــی« سرشــار از اطالعات دقیــق، تحلیل های 
مساله محور و راه حل های موثر و کارآمد برای مشکالت و 
کاستی های اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی، در سرتاسر 
افغانســتان اســت، که می تواند فهرســتی از معیارهای 
درست و عملیاتی را، برای طراحی، برنامه ریزی و کنترل 
اقدامــات مورد نیاز، در حوزه های محلی و کشــوری، در 
دسترس قرار دهد. حتی اگر به دنبال معیارهایی درست 
و فکرشده، برای نقد عملکرد حکومت داری خود »محمد 
اشــرف غنی« و نیز رفتار سیاسی اش در دوران ماقبل آن 
باشــیم، محتوای مدون همین کتــاب، خودش می تواند 

بهترین معیارهای نقد و ارزیابی را فراهم آورد.
طبــق معمــوِل اکثــر متن هــای منتشــر شــده در 
ســاختارهای دولتی، دو نقطه ضعــف غیرقابل اغماِض 
کتاب، نگارش و ویرایش آن است؛ به ویژه اگر با غلط های 
اولیــه  و پیش پا افتاده ای مثل اشــتباه های متعدد تایپی 
و یا عدم رعایت فاصله و نیم فاصله مواجه باشــیم. با این 
همــه، چنین کتابی را باید خوانــد، و به همین دلیل هم 
از انتشــار چنین نوشــته هایی در حکومت و دولت، باید 

استقبال کرد.
پانوشت: �

)۱( رســم الخط و شــیوه نگارش در تمــام نقل قول های 
مستقیِم نقل شده از کتاب، دقیقا به همان صورتی است 
که در کتاب آمده است، و نگارنده آن ها را ویرایش نکرده 

 .است
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روایتی شاعرانه از یک سفر
نگاهی به کتاب » نور. یادداشت هایی از افغانستان« نوشته ی مونیکا بوالی

Dorota Stapa / دروتا سواپا

نور. یادداشت هایی از افغانستان )زبان پولندی(
Monika Butaj نویسنده و عکاس: مونیکا بوالی

National Geographic :انتشارات
پولند، ۲۰۱۷ میالدی

مونیکا بوالی )Monika Butaj( نویسنده، 
گزارشگر و پژوهشگِر لهستانی مقیم ایتالیا 
است. خاورمیانه، اروپای شرقی، آفریقا و 
آمریکای التین از حوزه هــاِی تحقیقاتی 
مورد عالقه ی او به حســاب می آید. وی تا 
کنون هشت کتاب منتشر کرده  و مقاالت 
متعــددی را در مجــالِت معتبــر به چاپ 

رسانده است. 
نویسنده کتاب » نور. یادداشت هایی 
از افغانســتان« کــه تصاویر رســانه ای از 
افغانستان را باور نکرده است، چند سال 
پیش خود عازم ســفر می شود تا به چشم 
خــود ببیند کابل، هرات، بلخ، خوســت، 
بدخشــان، مزار شــریف و دیگر شهرها و 
روستاهای افغانستان چگونه اند. مرزهای 
افغانســتان را از ایــران تا رشــته کوه های 
غرق در برِف پامیر پیموده، مساحت های 
زیــادی را گاهــی بــا اتوبوس و تاکســی، 
گاهی بــا وانت و پای پیــاده، و گاهی نیز 
با اسب و قاطر رفته، و گرسنگی، خواب، 
خســتگی، دعا، ســرما، وحشت، اشک، 
نجوا و خنده را، با مردم افغانســتان چون 

ناِن روز تقسیم کرده است. 

مالقات با انسان افغانستانی از اهداف 
اصلی سفر این پژوهشــگر بوده است. او 
دوست داشــت به چشم خود ببیند مردم 
افغانســتان به چند زبان رؤیــا می بینند، 
از چه چیزی وحشــت دارند و چه چیزی 
می خواســت  او  می خندانــد.  را  آن هــا 
»انســان« را ببیند، چون تصاویری که در 
رسانه ها می دید مناطق جنگ زده ای بود 
که ویرانی و ویرانه  داشــت، اما انسانی در 
آن ویرانه ها دیده نمی شــد؛ شــاید چون 
شــهری که انسان نداشته باشد، راحت تر 

می تواند با خاک یکسان شود. 
در  بــوالی  مونیــکا  کــه  جنگــی  در 
افغانســتان می بیند، همه نشانه گیری ها 
به ســوی کودکان اســت؛ »جنگی برای 
کودکان«. او متوجه می شــود محرومیتی 
کــه این جنگ بــرای کودکان بــه ارمغان 
می آورد، به معنــای از بین رفتن آینده ی 
کشور اســت و درمی یابد که جنگ مداوم 
یعنــی تنهایــی بی درمان، همــراه با نیاز 

بی پایان به دیگران. 
را  افغانســتانی ها  بــوالی،  مونیــکا 
کوچی هــا ی دائمــی می دانــد، نوعــی 

در جنگی که مونیکا 
بوالی در افغانستان 

می بیند، همه 
نشانه گیری ها به 

سوی کودکان است؛ 
»جنگی برای کودکان«. 

او متوجه می شود 
محرومیتی که این 

جنگ برای کودکان 
به ارمغان می آورد، به 

معنای از بین رفتن 
آینده ی کشور است 
و درمی یابد که جنگ 
مداوم یعنی تنهایی 

بی درمان، همراه با نیاز 
بی پایان به دیگران.
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displaced people  کــه بر بار و بندیِل همیشــه آماده  
نشسته اند و مترصِد گریز و فرارند. انسان هایی که مانند 
صحنه های تاتر، به طور پیوسته بین تراژدی و کمدی، 
و بیــن درد و خنده در نوســان اند. خنــده ای که چون 
شعله ی آتش، امید را روشن نگه می دارد. بوالی شرایط 
افغانستان را به یکی از تراژدی های یونان باستان تشبیه 
می کند که در آن، هرچنــد هرچه جریان دارد به زمان 
حال مربوط است، اما در واقع پیشاپیش در گذشته ای 
که داشته، تعیین و ترسیم شده است، و حتی بر همان 
اســاس، آینــده ی آن نیز پیشــاپیش پیش بینی شــده 
اســت. او از فراوانِی مساحتی که هر افغانستانی در هر 
شــبانه روز طی می کند، متعجب شده و حدس می زند 
شاید روِح مردم این ســرزمین در کفش هایشان نهفته 
باشــد؛ و شــاید شــاعِر بزرگ هایکونویِس ژاپنی راست 

گفته است که مسیر، تنها خانه ی ماست. 
مونیکا بوالی کم کــم در می یابد که اعتراف به مادِر 
پســرها بودن، برای زنی که در افغانســتان تنها ســفر 
می کند، احســاس امنیت بیشــتری به وجود می آورد؛ 
و اینکــه مردمان این دیار به ســختی بــه آدمی اعتماد 

می کنند که به هیچ دینی وفادار نیســت، خأل وحشت 
را در او بــه وجود می آورد. در نزد ایــن مردم، اعتقاد به 
هر چیزی، از اعتقاد نداشتن به هیچ چیز بهتر است، و 

آزادی محض، خطرناک. 
در کتــاب » نــور. یادداشــت هایی از افغانســتان« 
تجربه، مشــاهدات و احساســات شــخصی نویسنده، 
بــر اطالعــات غلبــه دارد. نویســنده عــالوه بــر بیان 
احساساتی که فضاهای مناطق مختلف در او به وجود 
می آورد، صحبت های محققــان و مورخان دنیا درباره 
افغانســتان را هم در جای جای کتاب یادآور می شود؛ 
مثاًل نظر پروفسور آلمانی جغرافیا، »هرمان کروتزمان« 
را، که معتقد اســت در افغانســتان مرزی نیست که به 
منظور جدایی بومی ها بین خودشــان به وجود نیامده 
باشــد؛ و یا شخصیت و آثار شــاعر پشتون، »بهاءالدین 

مجروح« را. 
مونیکا با طی کردن خیابان های شــهر و ســر زدن 
به بیمارستان های شــهر، درمی یابد که امکان دریافت 
پاهای مصنوعی برای معلوالن، همیشــه خوش بختی 
به حســاب نمی آید، بلکه گاهی بدبختی اســت، چون 

نویسنده کتاب » نور. یادداشت هایی 
از افغانستان« که تصاویر رسانه ای از 
افغانستان را باور نکرده است، چند 
سال پیش خود عازم سفر می شود 
تا به چشم خود ببیند کابل، هرات، 
بلخ، خوست، بدخشان، مزار شریف و 
دیگر شهرها و روستاهای افغانستان 
چگونه اند. مرزهای افغانستان را از 
ایران تا رشته کوه های غرق در برِف 
پامیر پیموده، مساحت های زیادی را 
گاهی با اتوبوس و تاکسی، گاهی با 
وانت و پای پیاده، و گاهی نیز با اسب و 
قاطر رفته، و گرسنگی، خواب، خستگی، 
دعا، سرما، وحشت، اشک، نجوا و خنده 
را، با مردم افغانستان چون ناِن روز 
تقسیم کرده است. 



7ثور/ اردیبهشت 1400 شماره ی یازدهم  سال اول کتابنامه  

شغل نســبتا خوب »گدایی« را از دســت می دهند. او 
وقتی که وارد »داالن واخان« در شمال شرق افغانستان 
می شــود، آنجا را نســبت به جاهای دیگر کشور امن تر 
می یابد. جایی که برقع الزم نیســت، تکه های نان را در 
چای خرد می کنند و حضور انســان در فضای خشک 

طبیعت، بسیار اتفاقی به نظر می آید. 
مونیکا انســان افغانستانی را پررمز و راز، اما سرشار 
از درد و خســتگی می یابد؛ انســانی در حال رام کردن 
و اهلی کــردن مرگ؛ مثــل مادری تاجیــک که وقتی 
نوزادش می میرد، اســم فرزنِد بعدی اش را »گرگ« می 
گذارد تــا هیچ کس او را نخواهد، حتــی مرگ. و وقتی 
 از یک راننده ی تاکســی در کابل آرزویش را می شنود:
 My dream? Forget all and sleep, without«
American and Taliban.« بــه فکر فرو می رود که آیا 
این احتمــاال آرزوی همه ی انســان های افغانســتانی 
نیســت؟ شــاید بعضی ها آرزوهایی بزرگ تر از این هم 
دارند؛ مثــل مردی کــه وقتی اصلیتش را می پرســد، 
جــواب می دهد: »کی هســتم؟ از من نپرس َپشــتون 
هســتم یا تاجیک، شیعه یا سنی. سعی می کنم انسان 

باشم و این توضیح باید برای تو کافی باشد. به خانه من 
خوش آمدی.«

کتــاب »نور. یاداشــت های افغانســتان« محصول 
چنین ســفری اســت؛ روایتی شــاعرانه که بیشــتر به 
خاطــره ای رؤیایــی شــباهت دارد تا گزارشــی حاوی 
اطالعاِت دقیــق. کتاب دارای اشــاره ها و ارجاع های 
فراوانی به فرهنگ و آداب و رســوم و عرفان و فلسفه ی 
شــرق اســت. اگر همه ی این ارجاع ها، بــاز هم برای 
خواننده ی کنجــکاو کافی نباشــد، تصویرهای به کار 
رفتــه در کتــاب، قطعا می توانــد تا انــدازه ای رضایت 
خواننده را به دســت آورد. عکس ها که بیشــتر ســیاه 
و ســفید اند و کمتر از نصف کتــاب را در بر می گیرند، 
فضــای افغانســتان و حاالِت مــردم آن را بــه خوبی و 
روشنی بیان می کنند. عکاس همه ی عکس های کتاب 

هم، همان نویسنده متن کتاب است. 

پانوشت: �
عکس های استفاده شده در این یادداشت، از مجموعه 

 .عکس های داخل کتاب انتخاب شده است

بوالی شرایط افغانستان را به 
یکی از تراژدی های یونان باستان 

تشبیه می کند که در آن، هرچند 
هرچه جریان دارد به زمان حال 

مربوط است، اما در واقع پیشاپیش 
در گذشته ای که داشته، تعیین و 

ترسیم شده است، و حتی بر همان 
اساس، آینده ی آن نیز پیشاپیش 

پیش بینی شده است. او از فراوانِی 
مساحتی که هر افغانستانی در هر 

شبانه روز طی می کند، متعجب شده 
و حدس می زند شاید روِح مردم 

این سرزمین در کفش هایشان 
نهفته باشد؛ و شاید شاعِر بزرگ 

هایکونویِس ژاپنی راست گفته است 
که مسیر، تنها خانه ی ماست. 
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اشاره نویسنده: این کتاب به تازگی توسط بلقیس علوی و علی واعظی به فارسی ترجمه شده و 
در 5۳4 صفحه، به همت انتشارات نسل نو در کابل نشر شده است. یادداشت پیش رو، پیش 
از این که ترجمه ی فارسی کتاب قابل دسترس باشد، با مرور ترجمه ی انگلیسی آن نوشته شده و 

جای خوشحالی است که ترجمه ی فارسی آن نیز اکنون در دسترس است.

 کتــاب »جنگ و مهاجرت« بــا عنوان فرعی 
راهبردهــای  و  اجتماعــی  »شــبکه های 
اقتصادی هزاره های افغانستان«، پیوندهای 
اقتصــادی و اجتماعی هزاره هــا را به عنوان 
واقعیت های اجتماعی به تصویر می کشــد. 
نویســنده توضیح می دهد که تا چــه اندازه  
این پیوندها درهم تنیده انــد، و افراد را قادر 
می ســازند کــه کنــش و واکنش دیگــران را 
پیش بینــی کننــد. این پیش بینــی در میان 
افرادی که مهاجرت برایشان نه امری موقتی 
اســت و نه دائمــی، و به لحاظ سیاســی به 
حاشــیه رانده شــده اند، و به لحاظ مذهبی 
نیز از دید همســایه ها گمراه شده اند، امری 

حیاتی است.
مونسوتی توضیح می دهد که این درهم 
تنیدگی ها را نمی توان به عنوان مجموعه ای 
از حلقــات متحدالمرکــز نشــان داد، کــه از 
خانــواده شــروع می شــود و تا خویشــاوند، 
روستا یا جامعه و گروه قومی یا مذهبی را در 
بــر می گیرد. این الیه هــای گوناگون هویت، 

از هم دیگــر مجزا نیســتند و با ایجــاد درک 
پیش زمینه ای، به هزاره ها اجازه می دهد که 
خود را با تغییر شــرایط اجتماعی، سیاســی 
و اقتصادی ســازگار کنند. نویســنده تأکید 
می کند که اعتمــاد و اطمینان به پیوندهای 
اجتماعی، در تراکم روابط با افراد یا گروه های 
خاص ریشــه دارد نه صرفًا در خویشاوندی یا 

هویت قبیله ای.
تحقیــق میدانــی کتاب بین ســال های 
۱۹۹۵-۱۹۹۶ انجام شده است. سال هایی 
که آشوب اجتماعی و سیاسی بر زندگی مردم 
افغانستان، به ویژه هزاره ها سایه افکنده بود. 
از یک طــرف نیروهای حــزب وحدت میان 
نیروهای مسعود، ســیاف و طالبان در کابل 
گیر مانده بودند، که باالخره شکست خوردند 
و به تلفات ســنگین هزاره ها از جمله کشته 
شــدن عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت 
منجــر شــد؛ و از طــرف دیگر، طالبــان در 
سپتامبر ۱۹۹۶ پایتخت افغانستان را تصرف 
کردند. به قول نویســنده، بــا وجود اتفاقات 

جنگ افغانستان و تحمیل مهاجرت بر هزاره ها
مروری بر کتاب »جنگ و مهاجرت« از الساندرو مونسوتی

جالل نظری

مطالعه ی شبکه های 
هزاره ها سه پرسش 
اساسی را شامل 
می شود: مهاجران هزاره 
که غالباً بدون اسناد 
رسمی یا اجازه نامه 
هستند، چگونه از 
مرزهای کشور عبور 
می کنند؟ مهاجران 
هزاره در غیبت سیستم 
بانکی معتبر یا نهادهای 
دولتی، چگونه به 
خانواده هایشان پول 
می فرستند؟ و باالخره، 
هزاره های مهاجر چگونه 
می توانند پیام های 
معتبری را که اغلب به 
صورت نوشتاری نیست، 
از طریق چندین واسطه 
به خویشاوندانشان 
بفرستند؟

جنگ و مهاجرت
)شبکه های اجتماعی و راهبردهای اقتصادی هزاره های افغانستان(
آلساندرو مونسوتی
ترجمه از فرانسه به انگلیسی: پاتریک کامیلر
چاپ گروه تیلور و فرانسیس راتلج
چاپ نخست، ۲۰۰۵
۳۴۷ صفحه
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سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶، هزاره ها هنوز هم می توانستند از 
مرزهای جنوب و شــرق کشور عبور کنند؛ جایی که طالبان 
اعــالم موجودیت کردند و با حمله هــای منظم به مهاجران 
و مســافران توســط فرماندهان بی رحم شــان، به شــهرت 
رســیدند. متعاقبًا امــا، اوضاع به مراتب بدتر شــد. طالبان 
شهرها و روستاهای افغانستان را یکی پس از دیگری تصرف 
کردند و هزاره های زیــادی را به بهانه های مختلف قتل عام 
کردند. یک نســل مهاجــرت هزاره ها، پس از حاکم شــدن 
طالبان بر افغانســتان اتفاق افتاده است که با تفصیل به آن 

پرداخته شده است.
کتــاب »جنــگ و مهاجرت« در چهار بخــش و نه فصل 
نوشــته شــده اســت. فصل اول کتاب، ادبیات مهاجرت و 
فراملی گرایــی را در بحث های مردم شناســی از جنبه های 
مختلف ارزیابی می کند که ممکن اســت برای درک مسئله 
افغانستان مفید واقع شــود. نویسنده فصل دوم کتاب را به 
پیش زمینــه تحقیقی اش در این کتــاب اختصاص می دهد 
و چند اثری را که با محوریت مهاجران افغانســتانی نوشــته 
شده است، بررســی می کند. نویســنده در همین فصل از 
روش های تحقیــق و جامعه ی آماری صحبــت می کند. در 
بخش مردم نگاری، فصل های ســوم، چهــارم و پنجم کتاب 
به بررســی کانون های اصلی مهاجــرت هزاره ها اختصاص 
یافته اســت: هزاره جات )افغانســتان(، کویته )پاکستان( و 
تعدادی از مراکز شــهری در ایران. هدف نویســنده در این 
بخش کتاب، شــرح این جغرافیاهای زیستی نیست، بلکه 
برجسته سازی سازمان های اجتماعی و شیوه های همکاری 
و شکل دهی ساختارهای اجتماعی، در زمینه های گوناگون 

است.
در فصل هــای ششــم، هفتم و هشــتم، به مســیرهای 
متصل کننده ی افغانســتان به پاکســتان و ایران، مشخصًا 
مسیرهای رفت وآمد بین این سه کشور می پردازد و شیوه های 
انتقال پــول و کاال، و روش های برقراری ارتباط هزاره ها را با 
یک دیگر بررسی می کند. در این فصل ها، شرایط نامناسب 
اجتماعــی و اقتصادی هزاره ها در چهل ســال گذشــته در 
افغانستان بررسی شــده و زمینه های مهاجرت این مردم به 
کشــورهای پاکســتان و ایران به بحث گرفته شده است. از 
طرف دیگر، درباره موج های مختلف مهاجرت، مسیرهای 
رســیدن به کشــورهای همســایه و چگونگی حفظ ارتباط 
مهاجرین با اقوام و خویشاوندان شان در افغانستان صحبت 

شده است.
فصل نهم که آخرین فصل کتاب است، به درک و اشکال 
مختلف همکاری هزاره ها با هم دیگر مخصوصًا در وضعیت 
متزلــزل مهاجــرت می پــردازد و دیدگاه هایــی را در مــورد 
اهمیت و محدودیت های روابط خویشــاوندی ارائه می کند. 

در قســمت نتیجه گیری، با توجه به راهبردهای اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی هزاره ها، به راه حل های احتمالی برای 

منازعه ی افغانستان و بازسازی آینده پرداخته شده است.
این مطالعه مبتنی بر همبســتگی و اعتمادی است که 
هزاره ها علی رغم پراکندگی جغرافیایی شــان به آن اشــاره 
کرده اند. مطالعه ی شبکه های هزاره ها سه پرسش اساسی 
را شــامل می شــود: مهاجران هزاره که غالبًا بدون اســناد 
رســمی یا اجازه نامه هســتند، چگونــه از مرزهای کشــور 
عبور می کننــد؟ مهاجران هزاره در غیبت سیســتم بانکی 
معتبــر یا نهادهای دولتی، چگونه به خانواده هایشــان پول 
می فرستند؟ و باالخره، هزاره های مهاجر چگونه می توانند 
پیام های معتبری را که اغلب به صورت نوشــتاری نیســت، 
از طریق چندین واســطه به خویشاوندانشــان بفرستند؟ با 
طرح این پرسش ها، نویسنده اضافه می کند که دانش قبلی 
هزاره ها از خویشاوندان و اعضای جامعه خودشان، به آن ها 
در تشــخیص واکنش هــا و قضاوت های این خویشــاوندان 
کمک می کند. با این حال، هزاره ها صرفًا به خویشــاوندان 
نزدیــک یا اعضــای منطقه خودشــان اعتمــاد نمی کنند و 
پراکندگی شان، مجبورشــان می سازد که خطر کنند و برای 

اخذ ویزا و عبور از مرز به دیگران اعتماد کنند.
کتــاب پیش رو، درونمایــه ی مردم شناســانه ای را در مورد 
چگونگــی ارزیابی و مواجهــه ی هزاره ها با ایــن خطرات، که 
همیشه هم موفقانه نیست، ارائه می دهد. نویسنده هر زمان که 
قابل دسترس باشد، به داده های کمی اتکا می کند، ولی یکی 
از نکات قابل توجه کتاب، جزئیات سرگردانی ها و ناگزیری های 
دوازده هزاره ای اســت که در دوره های مختلف زندگی شان از 

افغانستان به ایران و پاکستان مهاجرت کرده اند.
با بررســی وضعیت مهاجرت هزاره ها، نویسنده نتیجه 
می گیــرد کــه مهاجرت یــک ســبک زندگی اســت تا یک 
محدودیت بیرونی؛ به همیــن دلیل، با وجود این که جنگ 
و مهاجرت اجبــاری، ناامنی های زیادی در زندگی به وجود 
مــی آورد، ولی نتوانســته اســت از بازتولید همبســتگی و 
اعتماد میان هزاره ها جلوگیری کند. سفر و مهاجرت، ابعاد 
گوناگونی از جمله ابعاد متافیزیکی و اخالقی دارد و بیانگر 

عدم اطمینان در زندگی ماست.
ایــن کتــاب، از معــدود کتاب هایــی اســت که بــا دید 
مردم شناسانه، تأثیر جنگ را بر زندگی هزاره ها بررسی کرده 
اســت. نویســنده بارها در میان مردم هزاره در افغانستان، 
پاکســتان و ایران سفر کرده و به منابع دست اول دسترسی 
داشــته اســت. خواندن این کتاب، بدون تردید می تواند به 
فهم بافت های فرهنگی و اجتماعی هزاره ها از یک طرف، و 
به تأثیرات مهاجرت و تغییر سبک زندگی این مردم از طرف 

 .دیگر، کمک کند
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داســتان  مجموعــه  اولیــن  »ناســور« 
نویسنده ی جوان، خداداد حیدری است. 
حیدری با داستان های خواندنی ای که در 
این مجموعه ارائه کرده، نشان داده است 
که نویسنده ای تیزبین، سختگیر و جدی 
است. به ســوژه ها و طرح های معمولی و 
پیش پا افتاده قانع نشده و دغدغه هایش 
عمیق و ســطح انتظارش باالســت. نثر، 
زبان و شــیوه روایتش گیراست و در کل، 
جدی  خواننده ی  رضایت  داستان هایش 

را فراهم می کند. 
این مجموعه شــامل نه داستان کوتاه 
است، که هر کدام در عین تنوع موضوع، 
از لحاظ فرم نیز تجربه ی جســارت آمیزی 
اســت. خواننده در جریــان خواندن این 
مجموعه درمی یابد که نویسنده نخواسته 
اســت به ســادگی از کنار داستان هایش 
عبور کند و آنها را سهل الوصول در اختیار 
بایــد برای  خواننــده بگــذارد. خواننده 
ارتباط برقرار کردن با داستان ها، حوصله 
به خرج دهــد و آماده کلنجار رفتن با آنها 

باشد. 

نویســنده خواسته هنرنمایی کند و با 
چرخش در روایت و گره افگنی در ماجرا، 
خواننده را به چالش بکشــد و او را  دعوت 
به گره گشــایی و حــل معما کنــد. البته 
معماها، هرچند گاهی سخت و سردرگم 
کننده انــد، اما در اکثرشــان نشــانه ها و 
کلیدهایی برای حل آنها گذاشــته شــده 
اســت. مثال داســتان ناســور، که به نظر 
می رســد بهترین داســتان این مجموعه 
باشــد، از نه بخش تشــکیل شــده است 
که به شــکل اجزای یک پازل در کنار هم 
قرار داده شده اند تا تصویر واحدی را ارائه 
کنند. چیدن اجزای این پازل به شــکلی 
که آن تصویر نهایی را ارائه کند، کار آسانی 
نیست، اما نشــانه هایی در داستان وجود 
دارد که خواننده را راهنمایی می کند. به 
عبارت دیگــر، در این نه اپیزود چیزهایی 
در ســایه اســت که خواننده بــا توجه به 
چیزهایــی که در آفتاب اســت، می تواند 
آنهــا را حدس بزنــد و در نهایت آن تصویر 

واحد را به دست آورد. 
دغدغه هایــی کــه نویســنده در این 

چیزهایی در سایه، چیزهایی در آفتاب
نگاهی به مجموعه داستان »ناسور« نوشته ی خداداد حیدری

جواد خاوری

نویسنده خواسته 
هنرنمایی کند و با 
چرخش در روایت و 
گره افگنی در ماجرا، 
خواننده را به چالش 
بکشد و او را  دعوت 
به گره گشایی و حل 
معما کند. البته معماها، 
هرچند گاهی سخت و 
سردرگم کننده اند، اما 
در اکثرشان نشانه ها و 
کلیدهایی برای حل آنها 
گذاشته شده است. 

ناسور )مجموعه داستان(
خداداد حیدری
ویراستار: محمدحسین محمدی
عکس روی جلد: محب  علی
 انتشارات تاک
چاپ اول، کابل، بهار ۱۳۹۸
۳۰۰ نسخه، ۱۰۸ صفحه، رقعی
۱۳۰ افغانی
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مجموعه با آنها درگیر اســت، جنگ و زن 
است یا به عبارت بهتر، پیامدهای جنگ 
و مشکالت زن بودن در جوامع جنگ زده 
و مردســاالر. تمام داســتان ها حول این 
دو مســئله می چرخنــد؛ مثال داســتان 
»ناســور« مســئله بــکارت زن را مطــرح 
می کنــد؛ داســتان »آن زن« رنج زنانگی 
یک زن فاحشــه را؛ داســتان »ستاره ها« 
و »غم شــار« به پیامدهای جنگ اشــاره 
دارد. البته برخی داستان ها هم در هر دو 
بخش می گنجند؛ مثل »شش انگشتی« 
و »رقص آخر«. نویسنده سعی کرده است 
به شکل هنرمندانه ای، به این موضوعات 
بپردازد تا کلیشه ای و مالل انگیز نباشند. 
پیرنگ هــای چالش برانگیــز، زبان گیرا و 
روایت غیرخطی، نمونه هایی از این بیان 

هنرمندانه است. 
در کل می تــوان نکات زیر را به عنوان 
برجســتگی های این مجموعــه یاد آوری 

کرد:
- نثر داســتانی و زبان سیال: نثر به آن 
اندازه از پختگی رســیده اســت کــه بتواند 
به راحتی داســتان را از خود عبور دهد. در 
نثر، خواننده کمتر دچار شــوک و گسست 
می شــود. زبان هم به آن اندازه از اطمینان 
رسیده است که نویسنده به خود اجازه دهد 
دســت به بازی زبانی بزند و بیان را از شکل 

ساده آن، به مجاز و استعاره سوق دهد:
»دختر چشم در چشم آیینه می دوزد. 
کدام یــک زودتر پلک می زننــد؟ دختر یا 

آیینه؟« )ص۸(
»باد به خانم ج دست درازی می کند. 
دامنــش را باال می زند و روســری اش را بر 

می دارد.« )ص۱۰(
- ســوژه های خــاص و پیرنگ هــای 
بدیع: یکی از مشــکالت هر نویسنده، به 
خصوص نویســندگان تازه کار، سوژه یابی 
و ساختن پیرنگ بدیع است. خوشبختانه 
حیدری در این دو مورد، موفق عمل کرده 

است. او نخواسته است که داستان هایش 
را در قالب پیرنگ های ســاده و دم دستی 
ارائه کند، بلکه به خــود زحمت داده و با 
ساختن طرح های خاص، داستان هایش 
را خواندنی تر کرده اســت. نمونه اکملش 
داستان ناسور است که با نه اپیزود نسبتا 

مستقل اما پیوسته، ارائه شده است.   
- توجــه به فــرم: حیدری نخواســته 
فقط داســتان بگوید، بلکــه تالش کرده 
است که آن را در فرم بهتری بگوید. اغلب 
داســتان های این مجموعــه، این تالش 

نویسنده را به خوبی نشان می دهد.
- استفاده خوب از عناصر داستانی: 
مثل توصیف، صحنه، دیالوگ، نثر و زبان 
که نشــان از رویکرد حرفه ای نویسنده با 

داستان نویسی است.  
- توجه به جزئیات: نویســنده نشــان 
داده اســت که نگاه ریزبین و جزئی نگری 
دارد که تنها به نقل کلیات و عبور داستان 
از الیه هــای رویی اکتفا نمی کند، بلکه به 
الیه های عمیق تر و جزئی تر هم می پردازد. 
این توجــه بــه جزئیــات، داســتان ها را 

ملموس تر و جاندارتر کرده است. 
»از جلــو آیینه ســرمه دان چوبی ام را 
بر مــی دارم. رویش هنوز نوشــته اســت 
بدخشان. ســرمه چوب را به سرمه آغشته 
می کنــم. لــب ســرمه چــوب باریــک و 
باریک تر می شــود. دسته ســرمه چوب را 
میان انگشــتانم می چرخانم. آن را میان 
پلک های بــاال و پایینم جــای می دهم.« 

)ص۴۰( 
- پایــان بــاز: نویســنده در سرتاســر 
داستان هایش خواننده را جدی می گیرد 
و بــه درک و دریافــت و تخیــل او اعتمــاد 
دارد. همین اعتماد باعث شــده که پایان 
داستان هایش را باز بگذارد تا تنها او نباشد 
که سرنوشت نهایی داستان را تعیین کند، 
بلکه به خواننده نیز فرصت ادامه داستان 
 .را طبق تخیل و ادراک خود بدهد

نثر به آن اندازه از 
پختگی رسیده است 

که بتواند به راحتی 
داستان را از خود عبور 

دهد. در نثر، خواننده 
کمتر دچار شوک و 

گسست می شود. زبان 
هم به آن اندازه از 

اطمینان رسیده است 
که نویسنده به خود 
اجازه دهد دست به 

بازی زبانی بزند و بیان 
را از شکل ساده آن، به 

مجاز و استعاره سوق 
دهد. 
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»خــواب  داســتان  در  شــریفی  محمــد 
خرگوشــی« دســت بر موضوعی گذاشــته 
اســت که نزدیــک به دو دهه اســت، جایی 
در ادبیات کودک و نوجــوان ندارد، اگرچه 
با ادبیات کهن ما درآمیختگی دارد؛ عشق. 
در بســتر امروز ادبیات کودکان، عشق 
بــه مفهوم کلی اش غایب نیســت؛ رابطه ی 
کودک یا نوجــوان با خدا، خانواده، حیوان 
خانگی ، طبیعت، پرنــدگان و... به وفور در 
داســتان ها دیده می شود. چیزی که غایب 
اســت، عشق به انســان و به  جنس مخالف 
اســت؛ یکــی از نیازهای اساســی انســان 
کــه از بدو تولد تا زمان مــرگ ادامه دارد. او 
همواره می خواهد که دوســتش بدارند و او 
نیز دیگران را دوســت داشــته باشد. بنیان 
غریزی و طبیعی همه ی انسان ها به عشق 
گرایش دارد، بــا این حال تربیت نیز باید در 
کنار آن باشــد و مکمل آن شــود تا انســان 
بتواند هم عشــق به اصطالح غریزی و هم 
زمینه های حســی و عاطفی خود را کنترل 

کند و شگفتی آفرین شود. 
نبود عشــق، این میــوه  ی ممنوعه، به  
خصوص در آثاری که برای مخاطب کودک 

و نوجوان به انتشــار می رسند، به شدت در 
جامعه ی امروز ما بیداد می کند. عشــق به 
جنس مخالف، که به غلط در جامعه ی ما با 
غرایز جنسی برابر دانسته می شود ، موضوع 
خطرناکی تلقی می شــود که نــه  تنها خط 
قرمز نهادهــا و وزارت های ممیزی اســت، 
بلکه به خط قرمز نویســندگان ما نیز تبدیل 

شده  است.
از همیــن روســت که اهمیت عشــق و 
پرداختن صحیح به آن در آثار فاخر کم رنگ 
است. اگر یک کودک یا نوجوان که با عشق 
متولد شــده و عشق بخشــی از طبیعت او 
اســت، نتواند در کتاب ها کــه امن ترین راه 
ارتباطش با دنیــای بیرون و با یادگیری اند، 
درباره عشــق بخواند و از آن طریق آموزِش 
صحیــح ببینــد، بــه کــه و چــه رو خواهد 
آورد؟ مــا در ادبیــات کــودک و نوجوان، به 
همه ی موضوعــات می پردازیم جز عشــق 
و موضوعات دوران بلــوغ. اگر ما جای این 
موضــوع را در ادبیات خالــی بگذاریم، هر 
چیز و هرکســی می تواند این جای خالی را 

پرکند.
از بدیهیات که بگذریم کار نویسنده در 

تابو شکنی در ادبیات کودک و نوجوان
نگاهی به داستان »خواب خرگوشی« نوشته محمد شریفی

 زهرا نعیمی

اگر یک کودک یا نوجوان 
که با عشق متولد شده و 
عشق بخشی از طبیعت 
او است، نتواند در کتاب ها 
که امن ترین راه ارتباطش 
با دنیای بیرون و با 
یادگیری اند، درباره عشق 
بخواند و از آن طریق 
آموزِش صحیح ببیند، 
به که و چه رو خواهد 
آورد؟ ما در ادبیات کودک 
و نوجوان، به همه ی 
موضوعات می پردازیم 
جز عشق و موضوعات 
دوران بلوغ. اگر ما جای 
این موضوع را در ادبیات 
خالی بگذاریم، هر چیز 
و هرکسی می تواند این 
جای خالی را پرکند.

خواب خرگوشی
محمد شریفی
ویرایش: گروه توانا
تصویرگر و برگ آرا: سمیه خاوری
ناشر: دانشگاه کابل
چاپ اول، کابل ۱۳۹۹خشتی کوچک

۶۶ صفحه 
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داستان »خواب خرگوشی« سخت تر است. چرا که عشق 
یک خرگوش را، که می تواند نمــاد افراد کم دل و جرأت یا 
کوچک باشد، به یک شیر، که سلطان جنگل و نماد قدرت 
است، به تصویر کشیده اســت. نویسنده نه  تنها از عشق 
ســخن گفته است، بلکه با بیانی شیرین و کودکانه، نوعی 
از عشــق را که در آن شــکاف عمیق  طبقاتــی هم حضور 
دارد، قصه کرده  اســت. نکته ای که کودک را تا حدودی با 

پیامدهای عشقی که نا مناسب است، روبه رو می کند.
داســتان »خــواب خرگوشــی« به  جز مفهوم عشــق، 
مفاهیــم دیگــری را در ســایه ی خــود دارد؛ نگرانی برای 
دوســت، نصیحت کردن او و حتی گاهی شماتت و دعوا و 
درگیری دوستان دل سوز، برای بازداشتن قهرمان داستان 
از راه اشــتباهی کــه می رود، و گاهی جان باختن بر ســر 
دوســتی )کشته شــدن کور موش توسط شــیرو به خاطر 
پرس وجــو از احوال خرگوش دم ســیاه و...(، که می تواند 
نشان دوستی حقیقی باشد. در داستان عالوه بر دوستی 
پاک و بی شائبه، شــاهد دوســتی های ناپاک نیز استیم. 
دوســتی راســو یا روباه با دم ســیاه و حتی دوستی شان با 
شیرو، که به نوعی دوســتی برای منافع شخصی و قدرت 

است، و در مورد روباه سرانجام خوشی نیز ندارد.
یکی دیگر از مفاهیمی که در داســتان به آن پرداخت  
شــده، حسادت است. حسادت ماشــیر، همسر شیرو، به 
خرگوش  دم سیاه که دوست جدید و محبوب شیرو است، و 
نیز حسادت خرگوش به ماشیر یا سایر اطرافیان شیرو، که 

با دقت و ظرافت خاصی بیان شده است.
پنهــان کاری، دروغ، خیانــت و نقش  بــازی کردن، از 
جملــه ضعف ها و بیماری هــای اخالقی ای اســت که در 
داستان با آن مواجه می شویم، و به خوبی با شخصیت های 
داستان )شیرو، ماشیر، روباه، راسو( هم خوانی داشته و با 
رفتار و گفتار آنها عجین شــده است. هرچند در بعضی از 
کاراکترها، شخصیت آن چنان پررنگ نشده است که نتوان 
آن را از داســتان کنار گذاشــت، با این وجــود، این امر به 
بدنه ی اصلی داســتان خدشه ای وارد نمی کند و حتی در 

ایجاد جذابیت بیشتر برای داستان، تاثیرگذار بوده است.
کودکان دنیایی پر از رؤیا و خواب و خیال دارند و ما باید 
برای آن  ارزش قائل شــویم، و بگذاریم در دنیای نامحدود 
خیاالت شــان پیش بروند. نباید آن هــا را به زور در دایره ی 
واقعیت محدود کنیم و به بهانه ی آموزش، دروازه ی دنیای 
خیــال را به روی آنها ببندیم. اســتفاده از دنیای حیوانات 
و ماجراهــای بیــن آن هــا در جنــگل و بیشــه ای مرموز، 
انتخابی  به جا و مناسب، برای بیان مفاهیمی این چنینی 

در داســتان اســت، که می تواند بدون از بین بردن دنیای 
خیالی کودکان، مفاهیم عمیق انســانی را برای آنان بازگو 

کند.
نکته ی جالب توجه دیگر در این داســتان، اســتفاده 
از دیالوگ هایی با لهجه   و اصطالحات فارســِی افغانستان 
است، آن هم به گونه ای روان و قابل فهم. این اصطالحات 
نه  تنهــا در دیالوگ بلکه در متن اصلی قصه نیز گاه گاهی 
آورده شــده اند. بــرای نویســندگان مهاجر در ایــران، که 
همواره تالش  دارند تا ریشه های فرهنگی و مادری خود را 
حفظ کنند و به رخ بکشند، زبان یکی از چالش برانگیزترین 
موضوعــات اســت. اگرچه این تــالش در بعضــی موارد 
نتیجه ی عکس می دهد، اما در »خواب خرگوشی« چنین 

نشده و زبان داستان، زبانی روان است.
در باب ماجرای داســتان و اتفاقاتی کــه برای قهرمان 
اصلی و سایر شــخصیت ها می افتد، نویسنده باز هم دل و 
جرئت به خرج داده اســت و از سایه ی احتیاط بیرون آمده 
اســت. او شــخصیت اصلی را در دام انتخاب هایش گرفتار 
کــرده و اجازه داده با نتیجه ی کارهایش روبه رو شــود و اگر 
تصمیمــی می گیرد پــای آن تصمیم بمانــد و امیدش را به 
آینده از دست ندهد؛ به حدی که با گوش ها و دم بریده هم 
برای آزادی و فردایی بهتر تالش کند. در نهایت پایان بندی 
نه چندان درخشــان، اما امیدبخش کتاب، ما را به آینده ای 

روشن تر در  ادبیات کودک و نوجوان امیدوار می کند. 
»خــواب خرگوشــی« در بخــش تصویرســازی نیــز 
حرف های زیادی برای گفتــن دارد. تصویرهایی جان دار 
و زیبا که با انتخاب رنگ های چشــم نواز و مناسب، نه تنها 
روایت کننده ی قصه اند، بلکه بخشــی از بار داستان را نیز 
به دوش کشــیده اند. تک تک تصویرهــا تکمیل کننده ی 
بخشی از داســتان اند و بار حســی و اطالعاتی زیادی به 
خواننده منتقل می کنند.  تصاویری که از یک ذهن خالق 
سرچشــمه گرفته اند و بــا هنر خاصی بــه عرصه ی وجود 

رسیده اند.
تمامی خطوط و اجزای فضای تشــکیل دهنده ی هر 
تصویر، نشــان دهنده ی این اســت که تصویرگر به خوبی 
داســتان را درک و با مفاهیم آن ارتباط برقرار کرده اســت. 
سمیه خاوری با تصویرســازی این کتاب نشان داده است 
از پس به تصویر کشــیدن مفاهیم پنهان داستان به خوبی 
برمی آید و آینده ای درخشــان در ایــن زمینه انتظارش را 
می کشد. جســارت او  در انتخاب رنگ ها، حذف جزئیات 
غیرضروری و ساده ســازی، تأثیر بســزایی در هرچه بهتر 

 .دیده شدن این کتاب داشته  است
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محمدجواد خاوری در مجموعه  داســتان »گل ســرخ 
دل افگار« به آفرینش  نوعی داســتان تجربی دست زده 
و  داســتان های   کتابــش، تجربه  ای اســت در عرصه ی 
داستان نویسی معاصر افغانستان  که از این نوع تجربه ها 
خالــی بوده اســت. تجربه کــردن و این  گونه داســتان 
نوشتن،  ارزشمند است،  اما برای نقد و بررسی این کتاب 
بایــد  پیش از همه چیز تکلیف خود را با متن مشــخص 
کنیــم و با همان منطق ِ روایی  که نویســنده  خلق کرده 

است، به آن ها بنگریم. 
اگر بــا معیارهای داستان نویســی معاصــر و مدرن 
ادبیــات داســتانی واردشــده از غرب  با ایــن مجموعه 
برخــورد کنیم، به بی راهه رفته ایــم  ؛ چون منطق روایی 
 داستان ها ، منطِق روایی داســتان های معاصر و مدرن 
نیســت، بلکه منطق روایی داســتان های این کتاب بر 
پایه ی افسانه های فارســی به  ویژه  افسانه های هزار گی 
بنا شــده اســت. از این رو، اگر خواننده، افســانه های 
فارســی افغانســتان به ویــژه هزاره هــا را نشناســد، از 
خوانش   آن ها لذت  نخواهد برد و اگر بشناســد، بســیار 
لذت خواهد برد، همان   گونه که  نویسنده از نوشتن این  
داســتان ها لذت برده است ؛ آن قدر که  خود نیز مرعوب 

فضای این افسانه ها شده است. 
  گل ســرخ دل افگار، آغاز یک تجربه اســت که ادامه 
دادن آن مهم است و خطیر. از این رو، نخست باید نوع 
ادبی   افسانه را بشناسیم و سپس به سراغ نقد و بررسی 

این کتاب برویم. در  تعریف افســانه و قصه، ســه عنصر 
ساختاری بسیار مهم است: 

۱ـ در افسانه، حوادث، خرق عادت استند.  
۲ـ افسانه ها پی رنگ ضعیف دارند . در داستان نویسی 
نوین، پی رنگ باید بسیار محکم باشد،   اما در افسانه ها 
با پی رنگ روبه رو نیستیم و اگر پی رنگی هم وجود دارد، 
بســیار ضعیــف اســت. در پی رنگ، زنجیــر ه ی علت و 
معلولی از اهمیت بسیاری برخوردار است ، مثل این که: 

چرا این اتفاق افتاد؟  چرا شخصیت چنین گفت؟  
۳ـ کلی گرایــی     یکــی از ویژ گی های اصلی افســانه 
اســت. در افســانه ها  با جزء و جزئیات روبه رو نیستیم و 

همه  چیز در کلیت اتفاق می افتد.
این سه ویژ گی   افسانه را در این اثر می یابیم. البته به 
دیگر اجزای افسانه ها نیز برخواهیم خورد که با داستان 
معاصر بســیار فاصله دارنــد.   در افســانه، حادثه، رکن 
 اصلی است، ولی در داستان نویسی معاصر،  شخصیت، 
رکن اصلی اســت. در این کتاب نیز حادثه، رکن اصلی 
  و محور قصه هاست و شخصیت ها کم تر در این جایگاه 

قرار می گیرند.
در افسانه ها، زنجیره ی علت و معلولی بسیار ضعیف 
اســت. برای نمونه، در داستان »شیون«  گفته می شود 
 بالیی آمده اســت. »بــال«، لفظی کلی اســت  و  معلوم 
نمی شود چیســت و چرا آمده است؟ این بال چیست؟ 
چرا غیب شد؟ می گویند شاید ملک خدا بود؟ پس علت 

افسانه های نو
نگاهی به جهان داستانی جواد خاوری در مجموعه داستان » گل  سرخ دل افگار« 

گل  سرخ دل افگار )مجموعه داستان(
 محمد جواد خاوری
انتشارات عرفان
تهران، چاپ اول: ۱۳۸۷؛ چاپ دوم: ۱۳۸۸
 رقعی، شمارگان چاپ اول: ۳۰۰۰  نسخه
۱۷۶ صفحه. محمدحسین محمدی
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وجــودی این بال در داســتان نامعلــوم می ماند. چنین 
وضعیتی در داستان نویســی معاصر هرگــز قابل قبول 

نیست . 
شخصیت ها در افسانه ها از نوع پیش ساخته شده و 
 ســیاه و سفید   یا خوب و بد استند و با شخصیت پردازی 
روبه رو نیســتیم.  پادشــاه، پادشاه اســت و پری و وزیر 
و غــول و دیــو و اژدها، کل بچــه، روباه و گــرگ و امثال 
این  ها هم همین  طور. به محض این که گفته می شــود 
کل بچه، هیچ نیازی نیست که افسانه گو این شخصیت 
را بــرای ما معرفی  کند، چه برســد بــه این که پرداخت 
شود؛ چون مخاطب بالفاصله او را می شناسد. کل بچه 
در افســانه های متعددی تکرار می شود و هیچ تغییری 
هــم نمی کنــد. دیگــر شــخصیت های افســانه ها نیز 
همین طورند. پادشــاه همیشــه پادشاه اســت. وزیر ها 
همیشــه باهوشــند. بچــه ی پادشــاه، بچه ی پادشــاه 
است. کل بچه همیشــه داماد پادشاه می شود و سپس 
به پادشاهی می رســد. آدم های فقیر نیز   همیشه پیروز 

می شوند.
شخصیت ها  در افســانه از پیش ساخته شده اند که 
در داستان نویســی معاصــر به این نوع شــخصیت ها، 
شــخصیت های قالبی یا تیپ می گوینــد. در این اثر  با 
شــخصیت به معنای واقعــی کلمه برخــورد نمی کنیم 
و بیش تــر بــا تیپ هــا روبه روییــم. چون منطــق روایی 
داســتان ها و داســتان واره های خاوری بر منطق روایی 
افســانه ها استوار شده ا ند،  ناگزیریم این شخصیت ها را 
بپذیریم. البته خواهیم دید که منطق روایی افسانه ها در 
همه ی داستان ها وجود ندارد ؛ یعنی نویسنده گاهی در 
افســانه ها و منطق روایی آن دخل و تصرف کرده است. 
مثاًل افســانه ها  همیشــه پایان خوش دارنــد، اما پایان 
خوش در داســتان های خاوری نیســت و او این ویژگی 

افسانه را کنار گذاشته است . 
فضاســازی و صحنه پردازی در افســانه وجود ندارد 
که ایــن ویژگی در داســتان های این کتاب نیز بســیار 
برجسته است.  خاوری در اولین داستان واره ي کتابش، 
»کوه میخ«، روســتایی به نام حســنک۱ و  مال یعقوب و 
نعیم  سوک ســوک  را   معرفی کرده اســت. این داستان، 
مدخلی اســت برای ورود   به جهان داستانی کتاب گل 
سرخ دل افگار. این داســتان واره کاماًل بر پایه ی منطق 
روایی افسانه استوار است. زنجیره ی علت و معلولی اش 

ضعیف است  و شخصیت ها  افسانه ای  استند.  نویسنده 
تالش  کرده اســت  با همین داســتان فضاسازی بکند، 
اما فضاســازی در همین داســتان می ماند و وارد دیگر 
داستان ها نمی شود. می توان گفت نویسنده  به گونه  ای 
از منطق روایی افسانه ها استفاده می کند و به مخاطب 
می گویــد:  »کوه میــخ را که شــناختی، شــاه کیدو را 
شنیدی )نمی گویم شناختی ، می گویم شنیدی؛ چون 
معرفی نشده است (. پس بپذیر که همه ی داستان های 
کتاب در این فضا می گذرند: در روستای حسنک ، کنار 
کوه میخ.  اگر  از این پس، این   فضا ساخته نشد، تو فکر 
کن در روستای حسنک است و همان فضایی است که 

در داستان واره ي »کوه میخ« برایت نشان دادم«.
دومین داســتان  مجموعــه،  »حاجی بیــو« نیز که 
مدخلــی اســت به جهــان داســتانی کتــاب،  هرگز به 
مفهوم معاصر،  داســتان نیست و از همان منطق روایی 
افسانه و دنیای افسانه  پیش تر نرفته است: حاجی بیو، 
شخصیتی افســانه ای اســت که پاهای بزرگی دارد که 
ُبزی می تواند درون کفشــش بخوابد و پرند گان در شاخ 
بز هایش النه می ســازند یا  وی بــا جن ها و دیوها مبارزه 

می کند . 
در واقع، اغراق افســانه ای در وجــود حاجی بیو به 
خوبی دیده می شــود. حوادث این سه قصه  ، زنجیره ی  
علت و معلولی ندارند. مثل این ســه قصه ای که در  این 
نوشته آمده است،   می توان چند قصه واره ي دیگر را نیز 
به  حاجی بیو  نســبت داد و هیچ آســیبی به نوشته وارد 
نشود. چون چیزی به داســتان اضافه یا کم نمی شود. 
مثاًل نویســنده  می توانست اســپ حاجی بیو را به پرواز  
درآورد .  پس »حاجی بیو«، داستان نیست، بلکه افسانه 
اســت؛ افســانه ای نو که برخالف افســانه های جهان، 
نویسنده دارد؛ یعنی خاوری اثری در قالب افسانه خلق 

کرده است. 
ویژ گی دیگر جهان افســانه ها، داشتن راوی دانای 
کل مطلق اســت.   هشت داســتان از ُنه داستان کتاب 
بــا راوی  دانای کل روایت شــده  و  با راو ی  اول شــخص و 
سوم شخص محدود که یکی از ویژ گیهای داستان های 
مدرن اســت، روبه رو نمی شویم.  حضور راوی، نویسنده 
یا دانای کل در روند روایت   قصه ها بســیار مشهود است 
که یکی از ویژ گی های  بارز افســانه اســت. با این حال، 
وی، حضور قصه گو و راوی مفسر را برجسته تر کرده که 
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از دیگر ویژگی های یک قصه گو است.  در 
داستان »عشق بازی«، مراد،  قصه گوست. 
 شیوه ی روایی این داستان، تلفیقی است 
از بازی و داســتان معاصر و نویســنده به 
خوبی توانسته از عهده ی اجرای حضور 
در نقش نقــال در نمایش نامه هــا برآید. 
با این حال، قصه گوســت  که می پرســد: 
»عشــق اســماعیل از کجا آغاز شــد؟ یا 
نجف کی به غژدی افغان رفته است؟« بنا 
بر این،  نویســنده این ویژ گی افسانه ها را 

وارد جهان داستانی خود کرده است. 
قصــه ی   »چارطــرف قبله اســت« و 
داســتان »خــواب پادشــاهی« حتی   به 
 داســتان کوتاه  به مفهوم  امروزی نزدیک 
نشــده ا ند .   نجف در قصــه ی »چارطرف 
قبله است« ، شخصیتی افسانه  ای است  
کــه اغراق بیش از حــد در او وجود دارد، 
مثاًل وی با مارهــا زند گی می کند. گرچه 

نجف تا حّدی شخصیت پردازی می شود،  اما منطق باز 
هم منطق روایی افســانه  اســت.  چیزی که این نوشته 
را  از داســتان معاصر دور ســاخته،  نبود زنجیره ی علت 
و معلولی و   نداشــتن پی رنگ روایی اســت. در داستان 
اتفاقی نمی افتد و فقط شخصیت نجف معرفی می شود. 
بین معرفی مستقیم  در افسانه ها و شخصیت پردازی در 
داستان نویســی معاصر بسیار تفاوت اســت . در  کتاب 
گل ســرخ دل افگار، شخصیت ها فقط به  طور مستقیم 
معرفی می شــوند،  نه این که ســاخته و پرداخته شوند. 
   در »خواب پادشاهی« چوپانی در دنیای معاصر خواب 
می بیند پاد شاه شده است؛ پادشاهی چون  ظاهر  شاه 
و دیگری می خواهد خواب او را بخرد. فروختن خواب، 

وامی است از جهان  افسانه  ها.
چرا خاوری در  داستان هایش    از  ویژ گی های افسانه 
استفاده کرده ا ست ؟  باید گفت در برخی از داستان های 
ایــن کتاب، ایــن فضا به کمک نویســنده آمــده و وی 
توانسته است حرفش را به خوبی بزند؛ به  ویژه که تالش 
نویســنده، بررســی جامعه و درگیری های افغانســتان 
است. در افغانستان، منازعه ي قومی، نژادی و مذهبی، 
مردم را قرن ها رنج داده اســت . خاوری با پناه آوردن به 
جهان افســانه ها توانسته است مسائل و مشکالت حاد 

اجتماعی معاصر افغانستان را مطرح کند 
و این، کار اندکی نیســت و از امتیازهای 
خوب کتاب اســت. البته این مسائل در 
برخی جای ها مثل داســتان »گل سرخ 
دل افگار« خوب مطرح شده و در بسیاری 
جای ها نیز به شــعار گراییده  اســت. در 
داســتان ها ی امروز افغانســتان، به  ویژه  
در یــک دهــه ي اخیــر، نویســند گان به 
جنگ های داخلی و گروهی افغانســتان  
زیاد پرداخته اند. در این گونه داستان ها، 
نویســندگان  به صورتی واقع گرا، مسائل 
قوماند ان بــازی و جنگ هــای گروهی و 
نــژادی و مذهبی را مطــرح کرده اند. در 
همین داســتان، قوماندان بازی و رقابت 
آن ها خوب مطرح شــده، امــا در برخی 

جای ها به ُرک گویی گراییده است. 
فضای واقع  گرا موجب شــده اســت 
نویســنده که  خود ش به یکــی از اقوام و 
نژادها و گروه های سیاســی تعلق دارد، با وجود تالش 
برای داشــتن دیــد بی طرفانه، بــه دامان شــعار گویی 
بیافتد یا دیگران به نگاهش با  دیده ی  شک بنگرند  یا در 
پس منظر دیدش، دید مذهبی و قومی اش آشکار شود. 
 اختالف هــای بین دو قوم پشــتون و هزاره از دیرباز 
بوده و هنــوز هم حل نشــده اند.   متأســفانه اهل ادب 
و هنرمند هرگز نتوانســته اند به این مســئله بپردازند؛ 
چون همیشــه از جانب هر دو طرف محکوم می شوند. 
دغدغــه ي اصلــی نویســنده در ایــن کتــاب، همین 
اختالف های قو می  پشــتون ها و هزاره ها و بیان چرایی 
و چگونگی ایــن اختالف ها و درگیری  تاریخی بین این 
دو قوم است.  این داســتان ها، اختالف قومی را ترویج 
نمی کنــد، بلکه برای تلطیف  ایــن اختالف های قومی 
و مذهبی تالش می کند. با این  حال، وقتی نویســنده  
می کوشــد که بگوید پشتون ها و هزاره ها برادرند و هیچ 
مشکلی ندارند، به دام شعارگرایی می افتد. برای نمونه، 
نجف هزاره بدون هیچ ترســی پیش هر پشتون می رود ، 
در حالی که در افغانستان، هزاره پیش هیچ پشتون رفته 
نمی توانســت، تا جایی که  حضور یک سرباز پشتون در 

هزارستان برابر بود با حضور ظاهرشاه در آن جا. 
 به نظر می رسد خاوری جز داستان های »کوه میخ«، 

معیارهــای  بــا  اگــر 
معاصر  داستان نویســی 
داستانی  ادبیات  مدرن  و 
واردشــده از غرب  با این 
مجموعه برخــورد کنیم، 
رفته ایم  ؛ چون  بی راهه  به 
منطق روایی  داســتان ها ، 
داستان های  روایی  منطِق 
معاصر و مدرن نیســت، 
بلکــه منطــق روایــی 
داستان های این کتاب بر 
پایه ی افسانه های فارسی 
افســانه های  به  ویــژه  

هزار گی بنا شده است.
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»حاجی بیو« و »چارطرف قبله اســت«، 
در  داســتان هایی که به مســائل معاصر 
افغانستان پرداخته، موفق تر بوده است، 
مانند داستان  »گل سرخ دل افگار« که به 
داستان نزدیک شده، داستان »شبی که 
نیکه را سایه   گرفت«  که ویژ گی افسانه ای 
اندکی دارد و به داستان از نوع واقع گرایی  
روان شــناختی رسیده اســت و داستان 
»عشــق بازی« که می توانست به داستان 
خوبی برســد. راز موفقیت او نیز آن است 
که در این سه داستان از    روایت افسا نه ها 
بهره برده اســت  . وی، روایت را از افسانه 
گرفته، از خود کرده و به داســتان معاصر 
سپرده یعنی   بین افسانه و داستان معاصر 

تلفیق کرده است. 
در »عشق بازی«،   روایت در یک سطح 
نمی گذرد . زمان ها عوض و شخصیت ها 
جا به جــا می شــوند و درک این داســتان 

در مقایســه با دیگر داســتان ها نیز سخت تر است. این 
داستان، روایت گر نوجوانی نعیم سوک سوک و ضامن و 
دیگران اســت.  دختران و پسران نوجوان که با هم بازی 
می کنند، می خواهند عشق را بازی کنند.  عشق بازی و 
عشق را بازی کردن به دو معناست؛ به گونه ای که بازی 
به   تئاتری بدل می شــود. چه عشقی؟ عشق اسماعیل 

به دختر کوچی. 
نویسنده در این داستان، از  امکانات   روایی داستان 
معاصــر اســتفاده کرده اســت. قصه ، قصه ی عشــقی 
افســانه ای است،  اما شخصیت ها  از آدم های  معاصرند. 
مــا اســماعیل را نمی بینیــم و تورپیکــی را نمی بینیم. 
کســانی را می بینیم که نقــش آنان را بــازی می کنند. 
در پایان داســتان، دو نوجوانی کــه در مقابل هم  نقش 
اســماعیل و تورپیکی را  بــازی می  کردند، عاشــق هم 
می شوند و پایانی شکننده و نامناسب برای داستان رقم 

می خورد و کیفیت داستان را پایین تر می آورد.
بیش تر خرده روایت  ها، خرده   روایت های افســانه ای 
است که به خوبی وارد داستان ها  شده اند و جا به جا تکرار 
می شــوند. در داستان »عشــق بازی«، بچه ی  پادشاه با 
شاهزاده قرار دارد، ولی به جای بچه ی  پادشاه، کل بچه 
می آید یا شخصیت داستان، چوپان است و گرگ می آید 

که دخترت را باید به من بدهی یا پیرزنی 
با مار ازدواج می کند. 

زبان داستان ها  �
نثر و زبان مجموعه ی گل سرخ دل افگار 
بــه نثــر و زبان  داســتان معاصــر نزدیک 
نشــده کــه یکــی از ضعف هــای زبــان 
داســتان های خاوری اســت. کلی گویی 
در روایــت کــه یــادآور نقــل و نقالــی در 
افســانه ها و حکایت های فارســی است، 
بســیار به چشــم می زند و نمی گذارد که 
خود خواننده بیاندیشــد. نویســنده در 
زبان، کم دقتی های فراوانی دارد که فقط 

کلیاتش را یادآوری می کنم. 
واژه هایــی با گویــش هزار گــی وارد 
زبان داســتان شــده اند، اما ســاختار و 
نحو  گویش همان ســاختار و نحو فارسی 
معیار اســت و حتــی به فارســی رایج در 
ایران تمایل دارد. پس واژ گان بومی فقط 
مفرداتی استند در این زبان .  البته در مواردی اندک، در 
برخی از دیالوگ ها،  ســاختار و نحو گویش مردم هزاره 
را می بینیــم. واژ گان رایج در ایران بــه فراوانی  وارد زبان 
داســتان ها شده اند. این نکته تا وقتی از زبان نویسنده 
باشــد، مشــکل  جّدی   نیســت، اما وقتی در دیالوگ ها 
و از زبــان مردم هــزاره   در روســتای حســنک که مثاًل 
در هزارســتان اســت، ادا می شــود، از نظر واقع گرایی 
داستان ها پذیرفتنی نیست. تصور کنید مال یعقوب در 
روستای حســنک هزارستان که از شهرهای افغانستان 
نیز بســیار فاصله دارد، چه برســد به ایــران؛ واژه هایی 
چون »تــوی«، »خیس« و »درآمد« را بــه جای »بین«، 
»تــر« و »برآمد« به  کار می برد که در ایران رایج اســتند. 
البته  این ضعف ها و مشــکل های دستور زبانی قصه ها 
   با ویراســتاری حل  می شدند که متأســفانه کتاب بدون 

ویرایش منتشر شده است.
پانوشت: �

۱ـ جواد خاوری در رمان »طلســمات« نیز به حسنک و 
مردمانش  پرداخته است. جا دارد نسبت جهان حسنک 
و آدم هایش در مجموعه داستان »گل سرخ دل افگار« با 
جهان حسنک و آدم هایش در رمان »طلسمات« بررسی 

 .شو د

شخصیت ها در افسانه ها از 
نوع پیش ساخته شده و  سیاه 
و سفید   یا خوب و بد استند 
و با شخصیت پردازی روبه رو 
پادشاه  پادشــاه،  نیستیم.  
اســت و پری و وزیر و غول 
و دیو و اژدها، کل بچه، روباه 
و گرگ و امثــال این  ها هم 
همین  طور. به محض این که 
گفته می شود کل بچه، هیچ 
افسانه گو  که  نیست  نیازی 
این شــخصیت را برای ما 
معرفی  کند، چه برســد به 

این که پرداخت شود.
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شــات چشــم هایش، نامــی اســت کــه 
»احمدســهیل احمدی« برای رمان خود 
برگزیده است. رمان عاشقانه ای که محور 
اصلی آن قصه ی تلخ مهاجرت و بی وطنی 
اســت. رنج غربت و آوارگی مردم کشور ما 
پایانی ندارد. رنجی کــه روز به روز ما را از 
زندگی، از وطــن، و از زبان و فرهنگ مان 
دور و دورتر می کند. رنجی که نویسندگان 
ما بســیار کم بــه آن پرداخته اند. شــاید 
تعداد رمان هایی که به وضعیت بی وطنی 
و مشــکالت مهاجــران پرداخته انــد، به 

انگشتان دو دست هم نرسند. 
بــا توجــه به موضــوع رمــان، بــا َوَلِع 
بســیار شــروع کردم به خواندن »شــات 
چشــم هایش«؛ اما هنوز دو سه صفحه ای 
نخوانده بودم که رسیدم به این پاراگراف: 
»... نه جانم بهتر شده شکر خدا. یادم یک 
بار با خیرالله جان شوهرم به کابل رفتیم. 
در دریای کابل قایق سواری کردیم خیرالله 
یک طوری قایق سواری می کرد انگار مادر 

و پدر مرحومش راننده ی قایق بودند...« 
کاری  پاراگــراف  ایــن  ســاختار  بــه 
نــدارم، اما اگــر زاده ی کابــل نمی بودم، 
شاید قایق ســواری در دریای کابل را باور 

می کــردم. هر چــه به صفحــات پیش تر 
می رســیدم، بیش تر از َوَلع و هیجانی که 
در آغاز داشــتم کاسته می شــد. رمان را 
با ســختی تا آخر خواندم، اما نتوانســتم 
با شــخصیت های بســیاری که داشــت، 

هم زادپنداری داشته باشم. 
نبود ویراستار �

مهم ترین ضعفی که در این کتاب مشــهود 
است، ناویراسته بودن کتاب است. در کمال 
تعجب، کتاب اصاًل ویراستار ندارد. در حالی 
که ویراستار به عنوان چشم سوم نویسنده، 
می کوشد تا خطا های دستوری، تکرارهای 
آزاردهنــده، غلط های امالیــی، و جمالت 

نامأنوس و پریشان متن را سامان دهد. 
 تعجب بیشتر من از ناشر مشهور این 
رمان اســت که چگونه این کتاب را نشــر 
کرده اســت؟ درســت اســت که هزینه ی 
ویرایش، قیمت کتاب را افزایش می دهد، 
اما به همان اندازه، هم در فروش بیشــتر 
کتــاب تأثیــر می گــذارد و هم بــر اعتبار 
ناشــر می افزایــد. برای مخاطــب، برخی 
از اشــتباهات و غلط هــای امالیــی قابل 
چشم پوشی اســت، اما وقتی می بیند که 
درست چند صفحه بعد همان غلط امالیی 

استعداد دوست داشتن

محمدسرور رجایی

هنوز دو سه صفحه ای 
نخوانده بودم که 
رسیدم به این پاراگراف: 
»... نه جانم بهتر شده 
شکر خدا. یادم یک بار 
با خیراهلل جان شوهرم 
به کابل رفتیم. در دریای 
کابل قایق سواری 
کردیم خیراهلل یک 
طوری قایق سواری 
می کرد انگار مادر و پدر 
مرحومش راننده ی قایق 
بودند...« به ساختار 
این پاراگراف کاری 
ندارم، اما اگر زاده ی 
کابل نمی بودم، شاید 
قایق سواری در دریای 
کابل را باور می کردم.

شات چشم هایش )رمان(
احمدسهیل احمدی

انتشارات امیری 
چاپ نخست، کابل ۱۳۹۸
طرح جلد: رضا پارسا
۳۳۴ صفحه
۱۵۰ افغانی
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مهم ترین ضعفی که 
در این کتاب مشهود 

است، ناویراسته بودن 
کتاب است. در کمال 

تعجب، کتاب اصاًل 
ویراستار ندارد. در 

حالی که ویراستار به 
عنوان چشم سوم 

نویسنده، می کوشد 
تا خطا های دستوری، 
تکرارهای آزاردهنده، 

غلط های امالیی، و 
جمالت نامأنوس و 

پریشان متن را سامان 
دهد.

تکرار شده است، آزاردهنده می شود. 
بــرای نمونه بــه برخی از اشــتباهات 
و غلط هــای امالیــی ایــن کتاب اشــاره 

می کنم:
)روز  نبــودی«  جنــازه  تشــریح  »روز 

تشییع جنازه نبودی( ص۷۳
گــوش«  از  را  هند ســفری  »محمــد 

)محمد هندزفری را از گوش( ص۹۹
»ُخُنــک و بی عقلــی تــو« )خنــگ و 

بی عقلی تو( ص۱۰۰
»آن هــا با پاســتور بــازی می کردند« 

)آن ها با پاسور بازی می کردند( ص۱۱۰
»کالدار پاکســتان« )کلدار پاکستان( 

ص۱۱۶
»بوی الکی که خــورده« )بوی الکلی 

که خورده( ص۱۴۰
)میتینــگ  ایده لــوژی«  »میتینــگ 

ایدئولوژی( ص۲۲۴
شخصیت های کم فروغ �

رمان دو شخصیت محوری دارد، پری گل 
و جاویــد. هر دو به واســطه ی نخ نامرئی 
عشــق، مــدام بــه مــوازات هــم حرکت 
می کنند. حرکتی که از شهر مشهد ایران 
آغاز می شــود و با عبور از ترکیه و یونان به 
آلمان ختم می شــود. طبعًا در این مسیر 
ماجراهای تلخ و ســنگینی را پشــت سر 
می گذارند، و در طول سفر با خانواده هایی 
آشنا همراه اند. اما روایت به گونه ای پیش 
مــی رود کــه مخاطب به ســختی متوجه 
می شــود مادر پری گل چه کســی است، 
چون پــری گل مــدام مادرش را به اســم 
می خواند. هر چه مخاطب به طرف پایان 
داستان پیش می رود، نام هایی می آیند و 
می روند که اگر نمی بودند، هیچ نقصی در 

روایت داستان دیده نمی شد. 
مشــکل اصلی رمان در این است که 
می کوشــد تمام مشــکالت مهاجــران را 
بیــان کند؛ از بی مدرکی در ایران گرفته تا 
سختی های مســیر ترکیه و غرق شدن در 

آب های یونان و حتی بدذاتی نئونازی ها 
آلمــان. در پایــان کتاب، روایــت حتی به 
افغانســتان و حمله ی داعش هم کشیده 
می شــود. مخاطــب بــا شــخصیت های 
زیادی در رمان مواجه می شود، اما حضور 
بسیاری از آنها به حدی کم فروغ است که 
در پایان داســتان، حتی نام آنها را هم به 

خاطر نمی آورد.  
آرمان شهر �

محبت و عشــق، برجسته ترین عنصر این 
رمان اســت. به باور نویســنده کســی که 
اســتعداد دوست داشتن را نداشته باشد، 
در کــوران این همه تلخی هــای آوارگی و 
غربت، محــو و نابود خواهد شــد. باوری 
که درست هم است. »شات  چشم هایش« 
بــا محــور عشــق دو جــوان از دو قــوم، 
می خواهد دوســتی و محبــت و همدلی  
مردم افغانستان را نشان  دهد. می خواهد 
افغانســتان را آرمان شــهری بسازد که هر 
جوانی بتواند جهان را در شات چشم هایی 
زیبا و تماشایی ببیند. فرق زبانی و نژادی 

نباشد. عشق باشد و عشق. 
آن  بیــان  در  گاهــی  نویســنده  امــا 
دچار شــعارزدگی می شــود. شــعارهایی 
کــه در چند جای رمان به روشــنی دیده 
می شوند. به طور نمونه، وقتی در صفحۀ 
۳۲۲ تصویری از روســتایی در بهســود را 
نشــان می دهد، تصویر چنین تصنعی به 
نظر می رســد: »... صدای دنبوره و تنبور 
به گوش می رســد. پیرزنــان موزیک های 
صفــدر توکلــی و بیلتــون را می خوانند و 

کودکان با آنان هم نوایی می کنند.«
بدانیــم  اســت  خــوب  این حــال  بــا 
احمدســهیل احمدی، تازه از مرز بیست 
سالگی گذشته است، او نویسنده ای است 
پرانرژی، آتیــه دار، تالش گر و دغدغه مند، 
که جســارت و پشــت کار قابل تحســینی 
دارد، و مــدام برای فرهنگ و هنر و ادبیات 
 .کشور، هم قلم زده  است و هم قدم
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و  نوپــا  رشــته  ای  سیاســی  »اقتصــاد 
میان رشته ای است که کوشش می کند در 
میانۀ علم سیاست و علم اقتصاد، جوامع 
را مــورد تحلیل قرار دهــد. این روش، در 
سطح جهان بسیار مورد اقبال قرار گرفته 
است و بســیاری از پژوهشگران مطالعات 
افغانســتان نیز اهمیــت آن را درک کرده 
انــد. کتاب حاضــر، درآمدی بــر تحلیل 
اقتصاد سیاســی افغانســتان اســت که 
رویکرد متفاوت تحلیلــی را، برای تمامی 
نویسندگان و پژوهشگران کشور پیشنهاد 

می دهد«.
ایــن کتــاب از ســوی چنــد َتــن از 
برجســته ترین پژوهشــگران انســتیتوت 
مطالعات بین المللی کشور شاهی ناروی، 
در ده فصل تنظیم شــده است. »اقتصاد 
سیاســی« یکــی از مفاهیــم پیچیــده و 
مناقشه برانگیز در علوم اجتماعی است. 
اگر موضوع علم اقتصاد را ثروت و موضوع 
علم سیاســت را قــدرت بدانیــم، در یک 
تعریــف بســیار کلــی و بســیط می توان 

را »علــم مطالعــه ی  اقتصــاد سیاســی 
رابطه ی ثروت و قدرت« دانســت. برخی 
از نویســندگان این حوزه، مصداق ثروت 
را »بــازار« و مصــداق قــدرت را »دولت« 

دانسته اند.
در پی حمله ی نظامی ایاالت متحده 
به کشور در ســال ۲۰۰۱، حجم انبوهی 
از کمک هــای پولــی و مالی کشــورهای 
قدرتمند جهانی به  خصــوص امریکا، به 
افغانستان ســرازیر شد. از ســال ۲۰۰۲ 
تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور رشــد 
چشــم گیری کرد، به طوری که در همین 
ســال رشــد  ۲۸.۶ درصــدی در تولیــد 
ناخالــص داخلی کشــور شــاهد بودیم. 
مبرهن است که این رشد با توجه به ضعف 
و نابودی زیربناهای اقتصادی در کشور، 
خشکســالی دوره ی طالبان و جنگ های 
داخلی، عاملی جز کمک های بین المللی 

نداشت.
در ایــن کتــاب، توضیحــات مفصلی 
سیاســی  اقتصــاد  وضعیــت  دربــاره ی 

اقتصاد سیاسی؛ رابطه ی  ثروت و قدرت
معرفی کتاب »تحلیل اقتصاد سیاسی افغانستان« از آرن ِاسترند

احمدرضا دانش

تحلیل اقتصاد سیاسی افغانستان
مولفان: آرن اِسترند و دیگران
ترجمه ی احمدرضا دانش
ویراستار: غالم رضا ابراهیمی
طراح جلد: باسم رسام
نشر واژه، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۹
رقعی، ۵۰۰ نسخه
۱۸۲ صفحه، ۲۵۰ افغانی

»اقتصاد سیاسی« یکی 
از مفاهیم پیچیده و 
مناقشه برانگیز در علوم 
اجتماعی است. اگر 
موضوع علم اقتصاد 
را ثروت و موضوع 
علم سیاست را قدرت 
بدانیم، در یک تعریف 
بسیار کلی و بسیط 
می توان اقتصاد سیاسی 
را »علم مطالعه ی 
رابطه ی ثروت و 
قدرت« دانست. برخی 
از نویسندگان این 
حوزه، مصداق ثروت را 
»بازار« و مصداق قدرت 
را »دولت« دانسته اند.
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افغانســتان، پــس از ســال ۲۰۰۱ داده 
شــده است و نویســندگان کوشیده اند تا 
خواننده را با این چارچوب تحلیلی آشــنا 
کنند کــه پاره ای از موضوعــات مرتبط با 
مسائل سیاسی و اقتصادی در کشور، به 
تنهایــی و در یکی از حوزه های مطالعاتی 
علم اقتصاد و علم سیاســت قابل تجزیه 
و تحلیل نیســتند. بنابراین برای فهم این 
تحوالت، چارچوبی جدید، یعنی»تحلیل 
اقتصاد سیاســی افغانستان« را پیشنهاد 
می کننــد. امید می رود این کتاب در این 
زمینه مفید واقع شــده و بسترساز فهم و 
تحلیل علم میان رشته ای اقتصاد سیاسی 

در کشور باشد.
اهتمــام کتــاب بــه چگونگــی ایجاد 
دولت رســمی/ مرکــزی، در میان انبوهی 
از منازعات و کشمکش های بر سر قدرت، 
منابع و ایدئولوژی در افغانســتان اســت. 
تمرکز این بحث، به رابطه ی متقابل افراد و 
گروه های مختلف در داخل کشور، اقتصاد 
قانونی/ غیرقانونی، کشــورهای همسایه 
و جامعــه ی بین المللــی، و ارتباط متقابل 
این عوامل بر تثبیت و به چالش کشــیدن 

ساختار قدرت در افغانستان است.
در  مفصلــی  مقدمــه ی  مترجــم      
ابتدای کتاب نوشــته است که خواننده را 
با دریچه ی تازه ای از بحث آشنا می کند. 
ایــن مقدمه شــامل موضوعــات خاصی 
از قبیــل چیســتی اقتصــاد سیاســی، 
ویژگی هــا، ابعــاد و لزوم تحلیــل اقتصاد 
سیاسی افغانســتان می شود. این مقدمه 
در عیــن حالی که فضای فکری خواننده 
را به متن کتاب نزدیک می سازد، کوشش 
می کند تا مفهوم شناســی و روش نگرش 
خــاص به کلیــت اقتصاد سیاســی را نیز 

روشن سازد. 
اصل کتاب شامل یک پیشگفتار و نه 
فصل می شود که به شــرح زیراند: فصل 
اول، سیاســت های دولــت؛ فصــل دوم، 

ُبعد منطقه ای؛ فصل سوم، سیاست های 
اقتصادی؛ فصل چهارم، جایگاه و حقوق 
زنان، در پرتــو نابرابری های جنســیتی؛ 
فصــل پنجم، اصالحــات امنیتی؛ فصل 
ششــم، روند صلح؛ فصل هفتم، دستگاه 
قضایی؛ فصل هشتم، حقوق بشر؛ فصل 
نهم، توسعه و مساعدت های بشردوستانه، 
و نهایتــا بخش نتیجه گیری کــه به توزیع 

نابرابر ثروت می پردازد.
تجزیــه و تحلیــل  نهادهای رســمی و 
غیررسمی نشان می دهد که سرمایه های 
قانونی و غیرقانونی در کشور به سختی از 
هم دیگر قابل تفکیک اند. این امر نشــان 
می دهد که اقتصاد سیاســی افغانستان، 
بایــد به این امر مهم توجه کند که چگونه 
ساختارهای حاکِم »قدرت و ثروت، افکار 
و رفتارهای« اجتماعی را تحت تأثیر خود 
قرار می دهد. دولت حاکم در افغانستان، 
بــرای فعالیت های خود از جمله پرداخت 
و  ارائــه ی خدمــات عمومــی،  حقــوق، 
همچنین تأمین مالی نیروهای امنیتی/ 
نظامی، وابسته به کمک های بین المللی 
است تا بتواند کشــور را در برابر طالبان و 
تجزیه ی داخلی سر پا نگه دارد. هم اکنون 
)سال ۲۰۱۷( دولتی نیمه پایدار/ رسمی 
در کشور حاکم اســت، و تا دولت پایدار/ 
رسمی راه بســیاری در پیش رو است؛ به 
خصوص این کــه بخش بزرگــی از درآمد 
دولــت را درآمــد حاصل از مــواد مخدر و 

اقتصاد غیرقانونی پوشش داده است. 
    در نتیجه گیــری نیــز نویســندگان 
بــاور دارند تا زمانی که نخبگان سیاســی 
و افراد کلیدی دولت افغانســتان نتوانند 
جامعۀ جهانی را متقاعد کنند که به لحاظ 
اقتصاد سیاسی، وضعیت حاکم در کشور 
تهدیــدی بــرای امنیت منطقــه و جهان 
اســت، وضعیت کمــاکان دچــار بحران 
و وخامــت خواهد بود و احتمــال تجزیۀ 

 .قدرت نیز وجود خواهد داشت

تجزیه و تحلیل  
نهادهای رسمی و 
غیررسمی نشان 

می دهد که سرمایه های 
قانونی و غیرقانونی 
در کشور به سختی 

از هم دیگر قابل 
تفکیک اند. این امر 

نشان می دهد که 
اقتصاد سیاسی 

افغانستان، باید به این 
امر مهم توجه کند که 

چگونه ساختارهای 
حاکِم »قدرت و ثروت، 

افکار و رفتارهای« 
اجتماعی را تحت تأثیر 

خود قرار می دهد.
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یادداشت های میثم، مجموعه یادداشت های 
عبدالحکیم میثم غزنوی، عضو ســازمان 
نصر و حزب وحدت اســالمی افغانستان 
است. کتاب نخستین اثر مؤسسه ی تاریخ 
شــفاهی افغانســتان و یکی از نخستین  
گام ها برای گردآوری منابع اولیه ی تاریخ 
شــفاهی کشــور و فراهم ســازی زمینه ی 

پژوهش در این عرصه است.
نویســنده، بــه تحوالت مهــم جهان و 
پیرامــون خود نگاهــی ریزبینانــه دارد، و 
گاهی حتی ما را بــا خود به درون خانه ی 
خــود و اقوامــش می بــرد و جنجال های 
خانوادگــی خــود و اطرافیانــش را پنهان 
نمی کنــد. از محتوای کتــاب درمی یابیم 
که میثم و هم قطارانش، تحلیل و فعالیت 
قالــب  در  یادداشت نویســی   ســازمانی، 
تحلیل روزانه اخبار رادیوهای کشــورهای 
و  کتــاب،  معرفــی  و  تحلیــل  مختلــف، 
نامه نگاری را، در کنار آرشیوسازی نامه ها 
و اســناد رســمی، آموزش هــای رزمی و 
پرورش جســمی، به خوبی می آموختند. 
البتــه معلــوم نیســت چند درصــد از آن 
افراد، آثار خود را این گونه منظم گردآوری 
کرده انــد و آن آثار چه قدر از گزند حوادث 

در امان مانده است.
در ایــن کتــاب، خواننده تنهــا با یک 
شــخص و اهداف و نگاه فــردی او همراه 
نیســت، بلکه با آرمان هــا و جهان رؤیایی 
او در قالــب حزب و ســازمان مربوطش، و 
نیز نگاه او به تحوالت سیاســی، نظامی و 
اجتماعی در افغانستان، پاکستان، ایران 
و جهان نیز روبه رو می شــود. هر بخش از 
یادداشت هایش به مجموعه ای از زمان ها، 
مکان هــا، آدم هــا و رویدادهایی پیوســته 
و مربــوط به هم اشــاره دارد، که خواننده 
را بــا خود می کشــاند. نویســنده در کنار 
ثبت تالش ها، موفقیت ها و شکست های 
تشــکیالت نظامی و سیاسی حزب خود و 
احزاب دیگر، از مشــکالت درون سازمانی 
و مشــکالت با احزاب رقیب نیــز، پرده بر 

می دارد. 
هر چه به پایان یادداشت ها می رسیم، 
شــاهد روی دادن مشــکالت و پیدایــش 
در  انحــراف  و  روزمرگــی  و  فرســودگی 
بخشــی از افراد و احزاب هســتیم. از این 
رو، نویســنده در کنــار انعــکاس اهداف، 
تالش ها و موفقیت هــای حزبی و آرمانی 
خویش، از خودخواهی ها و دنیاطلبی ها 

نگاهی از درون 
معرفی و بررسی کتاب »یادداشت های میثم« اثر عبدالحکیم میثم غزنوی

محمدعلی سرابی

یادداشت های میثم
عبدالحکیم میثم غزنوی
ویراستار: علی نظری
طراحی و صفحه  آرایی: حمید فیدل
ناشر: مؤسسه ی تاریخ شفاهی افغانستان
چاپ اول، کابل، زمستان ۱۳۹۵
۵۰۰ افغانی

۱۵۰۰ نسخه، ۶۱۶ صفحه 

از متن کتاب: »در 
معاینه خانه، تمام شخصیت 
و غرور که تا هنوز در 
گوشه و کنار مغز و روح 
دوستان مانده بود، یک باره 
فرو ریخت. دیگر فکر 
نمی کردیم. حتی خجالت 
می کشیدیم که خود را 
مجاهد و مبارز سربلند و 
روس شکن افغانستان 
احساس کنیم. همین که 
داخل معاینه خانه شدیم، 
دستور همان دستور نظامی 
ـ اسالمی، قاطع و بدون 
دلیل صادر می شد که: 
»بکش ایزار را پایین.« چه 
می توانستیم بگوییم؟ اساساً 
ما کی بودیم که چیزی 
می گفتیم یا کدام گوش 
شنوایی بود که حرف های ما 
را می شنید.«
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و دچار شــدن بعضی از هم سنگرانش به 
روزمرگی هم گله می کند.

با این حــال، زمانی کــه در برابر این 
اختیار  خودخواســته  انــزوای  وضعیت، 
می کنــد، چنیــن می نویســد: »... این 
گوشه نشینی و انزوایی که خودم به جز در 
صفحه های جهــاد و جنگ، آن را اختیار 
کرده ام، برایم ســنگینی می کند. از یک 
طــرف در نزد هم ترازان و دوســتانم برای 
خودم حقارت آور اســت و از طرف دیگر، 
این کار، خود مســئولیت دارد. هم چنان 
عــده ای از یاران با تشــویش، وضعیت را 
نظــاره کرده و ســخت درصدد تجســس 
بر می آینــد، من امــا خون دل خــورده و 
ســکوت می  کنم و هیچ چیزی را با کسی 

نمی گویم« )ص۴۷۷(.
نویســنده در کتابش به این مســائل 
اشاره کرده اســت: رفتار و تعامل احزاب 
جهادی با همدیگر، ســفر به پاکستان و 
وضعیت نمایندگی هــای حزبی، برخورد 

نیــک و بد نمایندگان حزب با او و مردم، ســفر به ایران، 
وضعیــت مهاجــران، کارگــری خودش در ســنگ بری 
محمودآبــاد اصفهان و خشــت زنی در شــهرکرد ایران، 
مواجهــه با چند نــوع رفتار کارمندان نظامــی و اداری 
ایران با مهاجران افغانستانی و افرادی مثل او؛ از جمله 
رفتار نیک و انسانی آنها، در سفر اولش به ایران که زمان 
زیادی از انقالب اسالمی نگذشته بوده، و تغییر رفتارها 

و نگاه های شان در سفرهای بعدی اش.
در بخش هایــی از کتاب، خواننــده متوجه عالقه ی 
فکری و عقیدتی بســیاری از نظامیــان احزاب  مختلف 
افغانستان از جمله نویسنده، به انقالب اسالمی ایران و 
سران آن می شود، با این حال وقتی همراه با نویسنده با 
همین عالیق و افکارش، به سمت ایران حرکت می کند 
و وارد مرزهــای ایران می شــود، چندین بار شــوک های 
روبه رو شدن وی با اتفاقات تلخ و غیر قابل انتظار از سوی 
مأموران دولتی ایران را تجربه می کند. نویســنده از سفر 
دوم خــود به ایران، زمانی که یک دهــه از انقالب ایران 

گذشته است )۲۷ بهمن ۱۳۶۹(، چنین یاد می کند: 
»... از خاک پاکستان با عجله، خود را به دربان های 

ایران ســپردیم تا کــدام قاچاقچی دیگر 
َیَخــن ما را نگیــرد. در اولیــن برخورد با 
مســئول دروازه ی جمهــوری اســالمی 
ایران احســاس کردیم که با انســان ها، 
تیپ هــا و برخوردهای جدیــدی مقابل 
هســتیم. به محضی که چشم آن ژاندارم 
به ما افتاد، امر کرد که بنشــینید. شاید 
یک ثانیه، یکی از دوستان مکث کرد. او 
صدا کرد: »آقــا، رقص هندی می کنی؟ 
با توام، بنشین ببینم.« این کلمات چون 
پتکی بــود که مغز مــا را خــرد می کرد. 
همین آقای ژانــدارم با یک موتر کوچک 
شــاید فاصلــه دو دقیقه پیــاده  روی )از 
دروازه تــا اردوگاه( را هــر نفر، ۳۰ تومان 
ما را رســاند. آن جا هم عسکر پهره دار با 
بی تفاوتی و غرور، مثل این   که با حیوانات 
مقابل است، ما را صف کرد.... ساعت ۴ 
بعد از ظهر اعالم شــد که بــرای معاینه 
حاضر شــوید. بــاز هم همــان وضعیت 
سابق بود و عساکر »حیوانات بی زبان!« 
را بر اساس دلخواه شان به صف ایستاد می کردند و این 

طرف و آن طرف می بردند.
در معاینه خانه، تمام شــخصیت و غــرور که تا هنوز 
در گوشــه و کنار مغز و روح دوستان مانده بود، یک باره 
فــرو ریخــت. دیگــر فکــر نمی کردیم. حتــی خجالت 
می کشــیدیم کــه خــود را مجاهــد و مبارز ســربلند و 
روس شکن افغانستان احساس کنیم. همین که داخل 
معاینه خانه شــدیم، دســتور همــان دســتور نظامی ـ 
اســالمی، قاطع و بدون دلیل صادر می شد که: »بکش 
ایزار را پایین.« چه می توانستیم بگوییم؟ اساسًا ما کی 
بودیم که چیزی می گفتیم یا کدام گوش شنوایی بود که 

حرف های ما را می شنید...«. )ص۳۸۹(
امید می ورد اعضای اثرگذار دیگر احزاب نظامی و 
سیاســی کشور نیز، آثاری از این دست را برای آگاهی 
جامعه و نیز گشــایش فضای نقد و نظــر، درباره نقاط 
قوت و ضعف احزاب یادشده در برخورد با اعضایشان، 
دیگر احزاب و قدرت های منطقه ای و جهانی به چاپ 
بســپارند، تا برای آینده ی سیاســی کشــور ســودمند 

.افتد

ثبت  کنار  در  نویســنده 
و  موفقیت ها  تالش هــا، 
تشکیالت  شکست های 
نظامی و سیاســی حزب 
از  خود و احــزاب دیگر، 
درون سازمانی  مشکالت 
و مشــکالت بــا احزاب 
رقیــب نیــز، پــرده بر 
مــی دارد. او همچنین در 
کنــار انعــکاس اهداف، 
تالش هــا و موفقیت های 
حزبی و آرمانی خویش، از 
خودخواهی ها و دنیاطلبی ها 
و دچار شــدن بعضی از 
هم سنگرانش به روزمرگی 

هم گله می کند.
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»روشــنگری افســون« که در حقیقت، یادداشت های متعدد 
نویســنده از گذشــته تا زمان چاپ کتاب است، چهار بخش 
دارد: نقــد ســاده انگاری معرفتی )شناخت شناســی(، نقد 
ســاده انگاری هستی شناســانه، نقــد ســاده انگاری ادبــی 
)زیبایی شناسی و ذوق( و نقد ساده انگاری علمی و آموزشی. 
بحــث از ســاده انگاری در ایــن چهــار عرصه، که از یک ســو 
قلمروهایــی بســیار گســترده اند و از دیگر ســو قلمروهایی 
مســتقل از هم، و جمع شــدن آن ها در یک کتاب و داشــتن 
توقع پرداختن جامع به همه ی آن ها دشوار می نماید؛ کاری 

که نویسنده کرده است.
بخــش نخســت بــا نــام نقــد ســاده انگاری معرفتــی 
)شناخت شناســی(، دوازده یادداشــت دارد کــه برخــی از 
مهم ترین آن ها عبارتند از: اندیشه ارتجاعی )بحث عقالنیت 
مدرن در مناســبات فکری و فرهنگی ما(، دشــمن انگاری و 
انتقام در فرهنگ قبیله ای ما، عقده  ی رهبری و بابا در فرهنگ 
سیاسی و اجتماعی ما، استعاره ی روشن فکری )بحثی برای 
گشایش مفهوم روشن فکری در افغانستان(، خطاب به »من« 
)چیستم؟ کیســتم؟ در نقد هویت(، شفاهی گری؛ نشانی از 
بدویت فکری ما، فقدان متن و خرد فلســفی در افغانســتان، 
انســان پســاکرونا؛ فرهیخته یا نادان؟ )در نقد برداشت ما از 

بیماری(.
بخــش دوم که نقــد ســاده انگاری هستی شناســانه نام 
گرفته اســت، این شش عنوان را با خود دارد: آن جا چیست؟ 
)نیستی شناسی هستی(، نســبت های اندیشه، زبان، متن و 
هســتی )دانایی، معنا و حقیقت(، فرافکنی و غیبت مرگ )از 
نمای نزدیکـ  دور به عمران راتب(، مرگ اندیشی و دانایی )به 
مناسبت درگذشــت محب بارش(، هواداری از جایگاه آدمی 

)خویشتن لوده ساز(، خوش بختی، معنا و هدف زندگی.
در بخش سوم که با نقد ساده انگاری ادبی )زیبایی شناسی 
و ذوق( روبه روایم، نه یادداشــت آمده اســت. نقدی بر ســوء 
فهــم نقد ادبی و ســوء برداشــت از منتقد در افغانســتان، از 
ادبیات زدگی تا ادبیات فهمی و ابتذال شــیفتگی شــاعرانه، 
تقریبًا در یک راســتا می گنجند و مشــکالت مربــوط به نقد 
ادبی و حضور کم توش وتوان شاعران و نویسندگان جوان را در 
عرصه فعالیت های ادبی نشانه گرفته است. دیگر یادداشت ها 
نیز بیشــتر به مباحث ادبی قدیم و جدیــد می پردازند، مانند 
مدارا و رواداری، مدرنیســم و پست مدرنیسم، نشانه شناسی، 
شعر آوانگارد، ارتباط ادبیات با نقد و فایده ی نوشته های ادبی 

و فلسفی.
بخش پایانی با عنوان نقد ساده انگاری علمی و آموزشی، 
یــازده یادداشــت را در خــود گنجانده اســت. نویســنده با 
برشــمردن اشــتباه های آموزشــی و تربیتی موجود در نظام 
آموزشی کشور به تهیه ی نصاب )سرفصل( درسی می پردازد. 
آنگاه از بدآمــوزی حکایت های قدیمِی به اصطالح حکیمانه 
سخن می گوید. سپس جنســیت زدگی و ادبیات زن ستیزانه 
را در نظام آموزشــی کشور بررســی می کند. در دو یادداشت 
نزدیــک بــه هم نیــز از نقــش درس ثقافت در سلفی ســازی 
دانشــجویان و نقش حزب التحریر در دانشــگاه های کشــور 
یاد کرده اســت. هم چنین از بی توجهی به ادبیات داســتانی 
در دانشکده های ادبیات دانشــگاه ها بحث می کند. بررسی 
آسیب های پایان نامه نویسی و مقاله نویسی در دانشگاه ها نیز 
از دیگر مباحث مربوط به این بخش است. وی با »یادداشتی 
بر ناتمامی« )پایان ناپذیری/ ناکران مندی اندیشیدن( بر این 

 .کتاب نقطه پایان می گذارد

از ساده انگاری تا روشن گری
مروری بر »روشنگری افسون« نوشته ی یعقوب یسنا

صادق دهقان
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۴۰۰ افغانی
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کتاب،
مجله،
کاتالوگ،▪
بروشور▪و...
به▪صورت▪
آنالین▪از▪هر▪
جایی▪پذیرفته▪
می▪شود.

آموزش
گرافیک▪

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

و
فوتوشاپ
به▪صورت▪

حضوری▪و▪
آنالین






