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یادداشت مدیرمسئول

تداوم دانایی

علــی، پیــام داده که ســرمقاله  را چه وقت می فرســتی؟ 
مطالب این شــماره آماده شــده اند. فروه آن ها را ویرایش 
کرده اســت و حاال بایــد برای عارف بفرستیم شــان تا کار 
صفحه آرایی را شروع کند. این دو سه روز را همگی در ُبهت 
و اندوه ناشی از انفجارهای خونین لوگر و کابل گذرانده ایم 

و اشک های مان هنوز خشک نشده است.
با خود می گویم با چنین خاطر پریشان و با چنین المی 
کــه مردم بــه آن دچارند، چه چیزی باید بــرای کتاب نامه 
بنویســم؟ و اصاًل در چنین جامعه ی غرق در مصیبت که 
مردم درگیر زنده ماندن اند، کار کردن برای کتاب و منتشر 

کردن کتاب نامه چه محملی می تواند داشته باشد؟ 
فکــرم پریشــان اســت و تصاویــر اجســاد دخترکان 
معصوم، با کفش ها و کیف های خونین شــان و با کتاب ها 
و کتاب چه های  پرپر شده ی شان ذهنم را پر کرده است. با 
چنین فکری در کلنجارم که عکسی را در صفحه ی دوستی 
می بینــم. یکــی از زخمیان حادثه بر تخت شــفاخانه، در 
حالی که مشغول خواندن کتابی است. و با خود می گویم 
مــا برای همین  دخترمان باید کتاب نامه را منتشــر کنیم. 
برای او که به مکتب می رود تا دانش کســب کند و به مدد 
نور آگاهی چرخه ی دیرساله ی شوِم خشونت و نکبت را در 
این ســرزمین بشکند و فردایی سرشــار از صلح، آرامش و 
هم پذیری بســازد. و هراس کاسبان خشونت هم از چنین 
فردایی اســت کــه به تناوب مراکز آموزشــی چــون کوثر، 
مهدی موعود، دانشگاه کابل، آموزشگاه کانکور در لوگر و 
مکتب سیدالشــهدا را هدف می گیرند. آن ها می دانند که 
در ســایه ی ظهور نســل آینده ای که آگاه است و باسواد و 
کتاب خوان، افکار متحجرانه و پوسیده ی عقیدتی و قومی 
آن ها محلی از ِاعراب نخواهند داشت و بازار این سوداهای 

متعفن شان کساد خواهد شد. 
و  همین عکس ســرمقاله ی این شــماره ی کتاب نامه 
است. ما تا جایی که توان  داریم، در ترویج دانایی و آگاهی 

می کوشیم. 
یا حق!

 نظرات و نقدهای نویسندگان، لزوماً دیدگاه کتاب نامه و دست اندرکاران آن نیست.
 کتاب نامه در اصالح، ویرایش و کوتاه سازی مطالب آزاد است.

 کتاب نامه، رســم الخط و شیوه نگارش را در نقل قول های مستقیم از کتاب های 
معرفی شــده، ویرایش نمی کند و آنها را دقیقاً به همان صورتی که نویسنده ی 

یادداشت ذکر کرده است، منتشر می کند.
www.khane-adabiat.com 
ketabnama7@gmail.com
@khaneadabiat
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»بعد از سالم و عرض تبسم برای تان 
باید بگویم از غم مردم برای تان«

نســلی از شــاعران افغانســتانی کــه 
جریان شــعر مهاجرت را در ایــران بنیاد 
نهادند و در دامان آن بالیدند، »میرحسین 
مهــدوی« را بیشــتر بــا این بیت بــه یاد 
می آورند. مطلع غزلی که مهدوی آن را در 
سال های طرح و اوج گیری شعر مهاجرت 
سروده بود و بعد این مطلع درخشان، این 
بیت سرشــار از عاطفه به دهان ها افتاده 
بــود. مهدوی پــس از چند دهــه زندگی 
در متن و در حاشــیه ی شــعر، ســرانجام 
مجموعه شعرهایش را منتشر کرده است. 
»نان و گناه« کتابی است که با همان غزل 

و با همین بیت شروع می شود.
ایــن بیــت را می تــوان آینــه ی کلی 
شــاعری میرحسین دانســت. وقتی این 
مجموعه اش را بخوانی و وقتی کم و بیش 
با فراز و فرود زندگی اش آشــنایی داشــته 
باشــی، ســایه ی این بیت را در شــعرها و 
زندگی اش گســترده می بینی. او شــاعر 

»غِم مردم« است.
به زبانی دیگر اگر بگویم، میرحســین 
شاعری اجتماعی ســرا است. تعهدی در 

خود احســاس می کند که حتمــًا باید در 
شــعرهایش به درد و رنج اجتماع بپردازد 
و طبعــی دارد که اغلب تنهــا موضوعات 
اجتماعــی، محرک خلقــت و خالقیتش 
می شوند و حاصل همنشینی این طبع و 
تعهدمداری است که اگر گاهی عاشقانه 
می سراید، اگر مناظر و مرایای طبیعت را 
وصف کند، اگر از دل تنگی های شخصی 
خود سخن می زند، زلف بی تاب و بی قرار 
ســخنش را به درد و رنجی اجتماعی گره 

می زند و به میعاد خودش بر می گردد. 
نان و گناه را که می خوانیم، از »بعد از 
سالم و عرض تبسم برای تان/ باید بگویم 
از غم مــردم برای تان« )ص۱۱( به عنوان 
افتتاح کالم، تا »جهان دچار شــب زدگی 
شده اســت/ شــب، روِز ماســت/ شب، 
هنوِز ماســت/ ما همیشگی/ ما همگی/ 
به سمت شــب می رویم/ شــب نام دیگر 
ماســت« )ص۹۵( که آخرین ســطرهای 
کتــاب و ســخِن اختتامیه ی آن اســت، 
شــاعر مدام با ما از سرشــت و سرنوشت 
اجتمــاع و از »غم مــردم« می گوید. برای 
کســی که با میرحســین آشــنا اســت، 
سایه ی این اندیشه در مقاطعی از زندگی 

گزارش بازی گوشِی گنجشک ها به هایدگر

ضیا قاسمی

میرحسین شاعری 
اجتماعی سرا است 
تعهدی در خود 
احساس می کند 
که حتماً باید در 
شعرهایش به درد و 
رنج اجتماع بپردازد 
و طبعی دارد که 
اغلب تنها موضوعات 
اجتماعی، محرک خلقت 
و خالقیتش می شوند 
و حاصل همنشینی این 
طبع و تعهدمداری 
است که اگر گاهی 
عاشقانه می سراید، 
اگر مناظر و مرایای 
طبیعت را وصف کند، 
اگر از دل تنگی های 
شخصی خود سخن 
می زند، زلف بی تاب و 
بی قرار سخنش را به 
درد و رنجی اجتماعی 
گره می زند و به میعاد 
خودش بر می گردد. 

نان و گناه )مجموعه شعر(
میرحسین مهدوی
ویراستار: محمدصادق دهقان
طرح جلد: حسین سینا
چاپ اول، کابل ۱۳۹۷
انتشارت تاک
قیمت ۱۲۰ افغانی
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شخصی  شــاعر نیز قابل مشاهده است. 
چه آن وقــت که بــرای رهانیدن جمعی 
از مهاجریــن از اردوگاه معروف و مخوف 
سفیدســنگ، دادخواهانه به آن جا رفت 
و خود نیز گرفتار شــد و مرارت کشــید؛ 
چــه آن  وقت که در کابل به دلیل فعالیت 
ســاختند  پرونده  برایش  مطبوعاتی اش 
و به محاکمه و محکومیتش کشــاندند و 
او را ناگزیر به ترک دوباره ی ســرزمینش 

کردند.
البته کــه اجتماعی ســرایی و گفتن 
و نوشــتن از »غــم مــردم« در ادبیــات 
افغانســتان، بــه عنوان جامعــه ای که تا 
فرق، غرق در بال و ابتال است، مسئله ای 
اســتثنایی و منحصر به فرد نیســت. اما 
آن چه در طول سلوک شــاعری مهدوی 
قابل طرح و تأکید اســت، محوری بودن 
انعکاس این رنج در تمام ســروده هایش 

است.
میرحســین مهــدوی امــروزه از صاحب نظــران و 
تئوریسین های برجســته  ی جامعه ی ادبی افغانستان 
است. در دانشگاهی معتبر تحصیل کرده و به باالترین 
مدارج علمی در رشــته ی ادبیات دســت یافته اســت. 
موضوع رساله ی دکترایش که با عنوان »سخن گفتن از 
هستی« به پرسش »شعر چیست؟« از سه منظر فلسفه، 
روان درمان گــری و ادبیــات می پردازد، بــرای جامعه ی 
ادبِی زبان فارســی بســیار بکر و راه گشاست. مجموعه  
گفتارهایش پیرامون تشــریح شــعر از دیدگاه هایدگر، 
بسیار آموزنده است. البته هم، یادداشت نوشتن و ایراد 
نقد بر شعرهای چنین شاعری که خود بهتر از هر کسی 
به عیب و قوت اثر ادبی آگاه و مسلط است، کاری صعب 
اســت. مثاًل به چالش کشیدن مهدوی در امر مطابقت 

نشِر »شعر « و »زمان« آن، احتیاطی شدید می طلبد.
مهدوی از راه مطالعه و تدقیق در فلسفه ی هایدگر، 
بهتر از هر کســی به چم و خم این بحث آشــنایی دارد. 
پدیــده ی زمان از اساســی ترین مفاهیم شــناختی در 
فلسفه ی هایدگر اســت و اصواًل هایدگر زمان را الزمه ی 
فهــم وجــود می داند. بســتره ای کــه هر وجــود و هر 
موجــودی تنها در گســتره ی آن معنی پیــدا می کند و 

قابــل درک می شــود. حاال اگــر مِن 
منتقد بنویســم که انتشــار مجموعه 
شــعر »نــان و گنــاه« کمــی دیرتر از 
زمانی که می بایســت، انجام شــده، 
همان احتیاط الزم می شــود. چرا که 
شاعر خود بهتر از هرکسی نظریه های 
جریان یافتن شــعر در زمان و یا جمع 
نقیضیــِن »محدود به زمــان و مکان« 
بودن در عین »فرا زمانی و فرامکانی« 
می توانــد  و  می دانــد  را  آن  بــودِن 
فصیح تر از هر کسی آن را تبیین کند.
به لحــاظ کاربردی اما از دید من، 
ایــن عــدم تطابــق در »نــان و گناه« 
اتفــاق افتاده و این مشــکل عمده ی 
ایــن مجموعــه اســت. مشــکلی که 
باعــث می شــود ایــن مجموعــه بــا 
همــه ی خوبی هایش، به قــدری که 
باید و شــاید، نتواند جــای خود را در 
فضــای جامعه ی ادبی مــا در دهه ی 
اول ســده ی جدیــد باز کنــد و مورد اقبال و اســتقبال 
شــاعران جوان  تر قرار بگیرد. چرا؟ برای این که بسیاری 
از تکنیک های بیانی و زبانی شعرهای این مجموعه که 
در زمان سرایش شــان تازه و بدیع بودند و ما مخاطبان 
آن روزگارشان را غافلگیر می کردند، امروزه ممکن است 
تکراری و مستعمل شده باشند و نتوانند برای مخاطب 
امروزی اولین برخورد به حســاب بیاینــد و او را جلب و 
جذب کنند. برای این که در شعر شاعر اجتماعی سرایی 
چون مهدوی، بسیاری از ارجاعات مشخص محتوایی، 
یا به خاطر سپری شدن زمان شان برای مخاطب جوان 
امروز قابل درک نیســت یا به علت تکــرار آن ها در انبوه 
کالم و پیــام دیگــران، آن تأثیرگذاری زمان ســرایش را 
ندارد. درســت است که هنر، ادبیات و شعر پدیده هایی 
فرازمانی انــد، اما این حقیقت عینی را هم نباید نادیده 
گرفت که آن ها در صورتــی می توانند همه ی زمان ها را 
تصرف کنند که با انتشار مناسب، نخست زمان خود را 

تسخیر کنند.
بر همین مبنا، به نظر من اگر »نان و گناه« در همان 
دهه  ی هفتاد که زمان سرایش غالب شعرهای آن است، 
منتشــر می شــد، در آینده ی خودش که امروز اســت، 

حاال اگر مِن منتقد بنویسم 
که انتشــار مجموعه شعر 
»نان و گناه« کمی دیرتر از 
زمانی که می بایست، انجام 
شــده، همان احتیاط الزم 
می شود. چرا که شاعر خود 
بهتر از هرکسی نظریه های 
جریان یافتن شعر در زمان 
و یا جمع نقیضیِن »محدود 
به زمــان و مکان« بودن در 
عین »فرا زمانی و فرامکانی« 
بودِن آن را می داند و می تواند 
فصیح تر از هر کسی آن را 

تبیین کند.
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جایگاه تثبیت  شــده تر، اعتبار ارجاعِی 
بیشتر و مشتاقان فروان تری می داشت.
بگذارید با مثــال دیگری منظورم را 
واضح بسازم. شــاعری چون خلیل الله 
خلیلی در شــعر ما نام و جایگاه تثبیت 
شــده ی خــود را دارد. شــعرهایش در 
زمان خــودش منتشــر شــدند و مورد 
اقبال قرار گرفتنــد و این اقبال تا هنوز 
بر جای اســت. هنــوز جامعه ی ادبی و 
عالقمندان شعر به او مراجعه می کنند 
و لذت می برنــد. اما اگــر همین امروز 
شاعری در جلسات شعرخوانِی انجمن 
قلم در کابل، یا در جلســه ی شــعر ُدر 
دری در مشــهد، یا در جشنواره ی شعر 
صلصــال در اوپســاال، یا در جلســه ی 
شــعر خانه ی فرهنــگ در تورنتو بیاید 
و شــعرهایی را که به ســبک و ســیاق 
شــعرهای خلیلی ســروده، بخواند، آیا 
به همان میزان از او استقبال می شود؟ 

مخاطبانــی کــه بعــد از روزگار خلیلــی، تجربه ی درک 
شــاعری چــون عفیف باختری را داشــته اند آیــا اقناع 

می شوند؟ بعید می دانم.
از ایــن بحث کلــی و البته مهم کــه بگذریم، »نان و 
گنــاه« مجموعه ای خواندنی با شــعرهای محکم و زیبا 
اســت. در میان عناصر شــعری غلبه بیشــتر با عنصر 
عاطفه اســت. زبانی روان و بدون تعقید و تخیلی مالیم 
و معتــدل دارد. تخیلــی که البته در شــعرهای ســپید 
این مجموعــه در برخــوردی دوگانه گاهی جســورتر و 
بلندپروازتر از غزل های آن می شوند. تخیلی رها و خالق 

مانند این نمونه:
».../ چراغ که سرخ می شود/ چیزی در چشمان راه 
خاموش می شود/ خون در رگ جاده سکوت می کند/ و 
خون در جاده ی رگ ها سقوط می کند/ سکوت/ آهسته 
آهسته/ سرد می شــود/ و بعد سرش را/ بر سنگ فرش 

سرک ها می گذارد/...« (ص۴۳(.
و گاهی در بند التزام شاعر به موضع اجتماعی اش، 
الغر می شــود و زبان را با خود به سمت صراحت و شعار 
پیش می برد. موادی که مشــخص اســت، شــاعر برای 
اســتنباط امری اجتماعی از یک کشف شاعرانه و بیان 

دردی از دردهای بی شمارش در دامان 
آن، دچار عجله شــده و نمی گذارد  آن 
کشــف در مجرای شــاعرانگی  خودش 

پیش برود و منعقد شود:
دســت نخورده ی  تنهایــِی   /...«
پایمال شده ی  تاریکِی  درخت/ شــبیه 
مــن اســت/ که پــس از چهــل برف/ 
زمســتانش/ هنوز با نان/ قافیه نشده 

است/...« )ص ۵۲(.
»گنــاِه گنجشــک ها که نیســت/ 
اگر گلبدیــن هنوز حکمت یار اســت/ 
و تــن ســاده ی درختــان/ هنــوز بــا 
صدای ســیاف/ تاریک می شود/ گناِه 
گنجشــک ها که نیســت/ اگــر دهان 
گرگ/ هنوز بوی گوسفند می دهد/...« 

)ص78(
بــه طــور کلــی، روی کــرد زبانی و 
و عاطفــه ی شــاعر  دســتگاه تخیــل 
از  متفــاوت  ســپیدش  شــعرهای  در 
غزل هایش اســت و به آســانی نمی تــوان فضای هر دو 
قالب را در این مجموعه یکی تصور کرد. به همین دلیل 
است که مخاطب بعد از به پایان رساندن مجموعه ممکن 
اســت تصور کند، به جای یک مجموعه، دو مجموعه ی 
شــعر را خوانده است. در دســتگاه شاعری میرحسین 
که دو قالب ســپید و غــزل را در بر می گیــرد، هر کدام 
از این قالب ها خصایــص و خصایل خود را دارند و کنار 
هم نشستن شــان برای مخاطب ایجاد غرابت می کند. 
بــه عنوان یکی از مخاطبان این مجموعه که تا حدی با 
جهان شاعرشان آشنایی دارم، دوست داشتم هر کدام 

از این بخش ها را در کتابی جداگانه می خواندم.
و حرف آخر این که با وجود این نکته های انتقادی، 
»نــان و گنــاه« یکی از آثــار قابل اتکا و قابل شــناخت 
شــعر امروز ما است. مجموعه ای از شــاعری که مانند 
کلماتش دوست داشتنی است. امیدوارم برای خواندن 
مجموعــه ی بعــدی میرحســین، زمانــی طوالنــی را 
آن چنان که برای مجموعه ی اولش به انتظار گذراندیم، 

چشم  به راه نمانیم و سکوت دوباره اش به درازا نکشد.
»بدرود تا سالم و سکوت دوباره ای
 »شرمنده از تمام تزاُحم برای تان

روی کرد زبانی و دستگاه 
شاعر  عاطفه ی  و  تخیل 
سپیدش  شــعرهای  در 
از غزل هایش  متفــاوت 
است و به آسانی نمی توان 
فضای هر دو قالب را در 
این مجموعه یکی تصور 
کرد. به همین دلیل است 
به  از  بعــد  که مخاطب 
مجموعه  رساندن  پایان 
کند،  تصور  است  ممکن 
به جای یک مجموعه، دو 
مجموعه ی شعر را خوانده 

است.
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رفتن، تصویر قشنگی نیست

مهربان اســت، همان قدر هم در ســاختار نحوی شــعرها با 
احترام برخورد کرده اســت. در حالی که در ســاختار شــعر 
آزاد، بهتر اســت که از منطق ســاختار نثری آن خارج شویم. 
ســاختار جمله را به هم بریزیم. دقت شاعرانه داشته باشیم. 
باید بپذیریم که سازوکار زبان شعر، با زبان عادی تفاوت هایی 
دارد. زبان عــادی تصویرها و مفهوم هایــی از واقعیت عینی 
روزمره ی ما بیان می کند، اما زبان شــعر می کوشد با ظرافت  
واقعیتی را نشــان دهد که مصداق عینی ندارد. می کوشد با 
پشــتوانه ی عاطفه و خیال، صورت کالم را زیبا نشان بدهد. 
شــعر شــماره ی ۵ این مجموعه، نمونه ی خوبی برای نشان 

دادن زبان عادی آن است:
»آغوشــش را بــاز می کنــد / و نمی داند / مترســکی که 
آغوشش را گشوده / پرنده های بیشتری را / خواهد / ترساند.« 
سپنتا علیزاده، شــاعر جوانی است که شعر آزاد را خوب 
می شناسد. شعرهای بســیار خوبی هم در این قالب سروده 
اســت. آ ن قدر خوب که جایزه ی نخســت شــعر جشنواره ی 
نهم قند پارســی را در کارنامــه دارد. او در این مجموعه  هم، 
بخش هایــی از برخــی از شــعرهایش آن قــدر خوب انــد که 

می توانستند به تنهایی شعر کاملی باشند:
»زندگی لب ترک خورده ای بود/ که مانع خندیدن مان می شد.«

»کاش کســی مــدادش را بــر می داشــت/ خطی می کشــید از/ 
اقیانوس آرام تا حوض خانه/ بعد سرخوش از مستی/ آرام می گرفتیم.«
»صبح ها چند نفرم / شب ها / تنها جنازه ام را به خانه می آورم.«
بــا ایــن توان مندی هــا بــاز هــم می بینیم کــه مهم ترین 
ضعف شــعرهای مجموعــه، حرفی بودن آنها اســت تا فرمی 
بودن شان. شاعر به صورت کالم کم تر توجه دارد. شاید هم به 
ساختمان شــعر کمتر باور دارد. از سوی دیگر، سپنتا علیزاده 
در مصراع آرایی شعرهایش بســیار بی توجه است. مصراع ها را 
گاهی از جایی قطع می کند که هیچ ضرورتی ندارد. سپنتای 
شاعر که دستی بر هنر موسیقی هم دارد، این توانایی را در شعر 
و موسیقی دارد که لحظاتی به  یاد ماندنی را برای مخاطبان رقم 
بزند. او با سرودن بیشتر و دقت نظر بیش تر، می تواند لحظات 

 .قابل لمسی را برای مخاطبان فراهم بسازد

مجموعه شــعر »رفتــن« دارای ۳۱ 
قطعه شــعر آزاد »علی اکبر علیزاده 
)ســپنتا(« اســت. شــعرهایی کــه 
اغلب دل تنگی ها و نگاه اعتراض گر 
شاعر را نشــان می دهد. شعرهایی 
که می توانســت جهان شــاعر را به 
مخاطبانش معرفی کند، اما چنین 
توفیقی نداشته است. شعرهای این 
مجموعه نه نام دارند و نه تاریخ، اما پر از حسرت های به دست 

نیامده اند:
»کــودکان زندگــی را با یک چوب/ در تایری بر ســرک ها 

می چرخانند« )شعر ۱(
»و فکر کنیم به شلوغی خیابان ها و/ خلوت آدم ها« )شعر 7 (
»زیبایی تو/ چشم های بیشتری می خواست« )شعر ۱8(

»شب ها/ تنها جنازه ام را به خانه می آورم« )شعر ۲۳(
شعرهای این مجموعه، اگرچه به لحاظ فنی و ساختاری، 
انسجام بایســته ای ندارند، اما پرداختن شــاعر به درد غربت 
و تبعیض های ناروا که دامن گیر انســان  معاصر شــده است، 
بیان گر آن است که جهان پیرامون و انسان های اطرافش، برای 
شــاعر اهمیت دارد. کاش شاعر چنین حساسیتی را در زبان 
شــعرهایش هم به کار می برد. از عنصر خیال بیشتر استفاده 
می کرد. مخاطب در این مجموعه با شــاعری مواجه می شود 
که می خواهد حرف بزند، آن هم حرف از دل تنگی هایی که نه 
موسیقی برایش مهم است و نه تصویر. بیشترین تالش شاعر 
این اســت که در خوانش شعرها، از حس و عاطفه ی مخاطب 

کمک بگیرد و حرف هایش را بیان کند:
»پنجــره را باز می کند / چروک هایش را بــه پرده می دهد / 
اشک هایش را به گلدان / و برای / هر عابر دست تکان می دهد.«
چنان چــه از ضعف هــای تألیفی که در برخی از شــعرها 
دیده می شود چشم بپوشیم، نمی توانیم از حشو ناخواسته ای 
که هم به زبان شــعر آسیب رسانده و هم به موسیقی شعر، به 
راحتی بگذریم. یکی از حشو های بسیار این مجموعه حرف 
»واو« اســت که در آغاز مصراع های بســیاری از شعرها دیده 

می شود. گاهی سه چهار »واو« در یک شعر آمده است:
»و بوی نامطبوع فاضالب دور سرمان می چرخید« )شعر ۳(
»و آب صدای پل ها را تا دور دست ها می کشاند« )شعر ۶(

»و فکر کنیم به این که« )شعر 7(
»و دسته گل های زیبا« ) شعر 8(

»و خاطره هایم آسمانت را ابری کرده بود« )شعر ۱۰(
شــاعر همان قدر کــه در ایــن آوردن »واو« اول مصراع ها 

رفتن )مجموعه شعر(
سپنتا علیزاده

انتشارات فصل پنجم
چاپ اول: تهران ۱۳۹۸

۳۰۰ نسخه
۱۲۰۰۰ تومان

۵۴ صفحه
محمد سرور رجایی
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»من فقــط ســیاه نبــودم« عنــوان مجموعه شــعر »حکیم 
علی پــور« اســت. پنجــاه و دو شــعر در قالب ســپید در این 
مجموعه گنجانده شــده اســت. بی تردید در خوانش اولیه، 
با نمونه ی موفقی از شــعر جوان افغانســتان در قالب سپید، 

روبه رو خواهید شد.  
کتاب دومین مجموعه شــعر حکیم علی پور است. پیش 
از این علی پور را با کتاب »شــیطنت« می شناسیم. مجموعه 
اول وی ترکیبی از شعر کالسیک و نو است. علی پور با کسب 
چنــد رتبــه در جشــنواره های مختلف ادبی در بخش شــعر 
ســپید، توان مندی خود را در این قالب نشــان داد. بنابراین 
انتظــار مــی رود در مجموعه جدید، از نکته هــای اولیه عبور 
کرده و به امضا و هویت خود نزدیک شــده باشــد. این اتفاق 
در مجموعه ی دوم وی مشــهود اســت. او تکرار شعر دیگران 
نیســت و حتی تکرار خود نیز نیســت. از نگاه نگارنده کتاب 
شناسنامه ی شــعر حکیم علیپور است. کتابی که هویت وی 
را با ویژگی ها، جهان بینی و زیســت ادبــی اش، به ما معرفی 

می کند.
  بارزتریــن ویژگی شــعرهای این مجموعــه، روان بودن و 
سیال بودن اشعار است. زبان شعر صمیمی و فاقد پیچیدگی، 
و در عین حال قدرت مند اســت. هم نشــینی مناسب واژگان 
و تصاویــر، هم چنیــن پــردازش هوش مندانــه، باعث خلق 
تکنیک های خاص شــاعر شده است و شــعرهایش را از فرو 
غلطیدن در نثروارگی محض، دور نگاه داشــته است. عاطفه 
و تخیل شــاعر، در راســتای هم حرکت می کنند. شــاعر در 
رفت وآمد بین فضای سورئال و رئال توان مند است به طوری که 
حتی گاه تفکیک این دو فضا ممکن نیست. او خوب می داند 
چگونه در برابر خود بنشیند و با خود سخن بگوید. ما صدای 
سخن گفتن او را با خویش در تاریکی، در شادی، در عاشقی، 
در جنــگ و در زیســت عاطفی و اجتماعی اش می شــنویم. 

این جاســت که مخاطب، خود را بیگانه نمی شمارد، بلکه به 
جای شاعر قرار می گیرد و با او یکی می شود، گویی که شاعر 

از دهان او سخن گفته باشد:
تنهایی

با تو چه کار می کند
صبح تا شب، خیابان ها را پابرهنه و گیج قدم می زند

به عروسك های پشت ویترین ها چشم می دوزد
پول های مختصرش را می شمارد

و کنار زباله دانی به خواب می رود.
تنهایی با رئیس جمهور

کاله قره قل می پوشد
به آن سوی آب ها سفر می کند
و از استخوان های پوسیده ات
بانک های سیاه را پر می کند.

علی پور توانسته است مرزهای خود و مخاطب را از میان 
بردارد. طــوری که فاصله ای میان مِن شــاعر و مِن مخاطب 
احساس نمی شود. شعر او خواننده را در تأویل متن و ارتباط 

با اثر سردرگم نمی کند:
تنهایی با من اما حرف نمی زند

چای نمی نوشد
تنها لباس های تابستانی ام را می پوشد

و خودش را در رودخانه ای غرق می کند.
شــاعر در عیــن این که راوی خود هســت و نیســت؛ در 
گفت وگو با جهان پیرامون بی پرواســت و مرزی نمی شناسد. 
چــون رودی کــه در جریــان اســت، از همه جــا می گذرد و 
گفت وگو می کند. او را در مصاحبت با آب و رنگین کمان، مرگ 
و زندگی، دریا و خــاک و آدم برفی و باران می بینید؛ مهربان، 

خشمگین، سرکش، خسته، دل تنگ و گاه ناامید:
هی، رنگین کمان!

شعر جعبه  سیاه زندگی است

زهرا زاهدی

من فقط سیاه نبودم )مجموعه شعر(
حكیم علیپور 
ویراستار: محمدصادق دهقان
طرح جلد: حسین سینا
انتشارات تاک
چاپ اول: کابل، زمستان ۱۳۹۶
۵۵۰ نسخه
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رنگین کمان!
می شود آیا روزی از روی این مردان بگذری

و به زنانی مبدل شان کنی
که نام دیگرشان مهربانی است؟ )ص۱۶(

دلواپس توام ای مرگ!
می ترسم بیایی و نباشم

کشوهای میزم را بگردی
قفسه های کتابم را

دفترچه هایم را
و چیزی جز دل تنگی دستگیرت نشود. )ص۱۱( 

 آب، ای مستی مضاعف!
تو چه چیزی را می دانی

که ما نمی دانیم
تو چه چیزی را می دانی

که روز و شب نمی شناسی
و این گونه شادمان و ترانه خوان می گذری... )ص۹(

کشتی های زیادی در تو پناه می آورند
اما

تا آنجا که من دیده ام
تو تنها قاچاقچیان و پیامبران را به ساحل امن رسانده ای. 

)ص۲۵(
ابر، ای بقچه ی رنج ها و رازها!

باز شو
تا دستمال های بازمانده از نسل کشی های عبـدالرحمان 

را بـه طناب بیاویزم
تا خون از صورت خامك دوزی ها بشویم

تا بار دیگر عطر گل سیب
به باغ ها سرایت کند

و درخت ها به یاد بیاورند درخت بودنشان را. )ص۴۱(
شــاعر در این مجموعه دانای پرسش گر است. با رنج ها و 
امیدهــای فراوان. او راوی روایت های ناتمام اســت. آمیزه ای 
از بیم و درد و اندوه. دل تنگی های بی پایان آدمی و ســرانجام 

عشق، آن رنج نخستین:
هواپیماهای زیادی را سوار خواهم شد

بی آنکه تو در آن ها باشی
در کشتی های زیادی سفر خواهم کرد

بی آنکه تو در آن ها باشی
در رستوران های زیادی غذا خواهم خورد

بی آنکه تو در آن ها باشی
کتاب های بسیاری را خواهم خواند

بی آنکه تو در آن ها باشی
اما شعرهایی را که تو در آن ها نباشی

هرگز نخواهم نوشت
اما نفس هایی را که تو در آن ها نباشی

برون خواهم داد
و هرگز پس نخواهم کشید. )ص۳۳(

در ایــن کتاب شــاعر می تواند شــیرینی و تلخــی را در 
هم بیامیــزد و با همان ظرافت و مالحت ناگهان چشــم را بر 

عمیق ترین دردها بگشاید:

یلدا! یلدا! یلدا!
اینانی را هم که می بینی

این گونه صف بسته اند
بهشت شان

به سیب های پشت پیراهنت خالصه می شود.
شــاعر این مجموعه همواره در حال کشف است. کشف 
میــان خــود و هســتی و طبیعت و اشــیاء. کشــف دردها و 

لذت های مشترک انسانی:
لبخند می زند

و لب های برآماسیده اش
سرما را به مسخره می گیرد

پاهای کوچکش را در بخار موترها گرم می کند
و به یاد روزهایی می افتم

که پایی برای گرم کردن داشتم. )ص۶۵(
شعرهای این مجموعه شــروع، اوج و فرود خوبی دارند. 
هارمونی در بیشتر اشعار رعایت شده است. عالوه بر آن  یکی 
از بهترین شاخصه های این کتاب، پیوند فضایی و محتوایی 
بندها یا قطعات در هر شــعر با یک دیگر اســت. در عین این 
که بندها می توانند هویت مستقلی داشته باشند، در نهایت 
تکمیل کننده هم اند و به بار معنایی و عاطفی شعر می افزایند 

و به آن ُبعد می بخشند.
»من فقط ســیاه نبودم« گره گشــودن از رازهای شاعر و 
جهان اوســت. نه آن چنان که خود را بیگانه بپنداری. گویی 
کــه از درون تــو نجوا می کنند. رازهایی که بــه زخم و اندوه و 

عشق می رسند:
دلم، دلم!

کلمات بازیچه نیستند
سنگ بازیچه نیست
تفنگ بازیچه نیست

و گلوله با هیچ قلبی شوخی ندارد
تو تنها ماشه را می کشی

و مهربانی به زمین می افتد
و مهربانی دیگر از جا بلند نمی شود.

دلم!
آرزوها همان طور که می آیند، می روند

تنها برای لحظه یی می مانند
تا حسرت همیشگی مان را به رخ بکشند.

دلم!
تو شهری هستی با دیوارهایی از خون

سرک هایی از خون
مردمانی از خون

بانک ها و سکه هایی از خون
و فرمانروایانی خون خوار

حاال فکر کن
چه اتفاقاتی که می تواند برایت بیفتد.

دلم...!
دلم...!

 .دلم، جغرافیایی که افغانستان اش می خوانند
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این  یک حقیقت است که ادبیات پابه پای 
تحوالت اجتماعی پیش می رود و نســبت 
به روی دادهــا و ناهنجاری های هر عصر 
واکنش نشــان می دهــد. »بیــا تفنگ را 
فراموش کنیم« مجموعه شعر ضد جنگ 
افغانســتان، کتابی اســت که دشورای ها 
و تلخ کامی های ناشــی از جنگ و تفنگ 
را در افغانســتان روایــت کرده اســت. در 
این کتاب ســروده های ۵۱ شاعر معاصر 
افغانســتانی در قالب های غزل، ســپید، 
غزل مثنوی و رباعی جمع آوری و در سال 
۱۳۹۱ در ۲۵8 صفحه توســط انتشارات 

میم در کابل منتشر شده است. 
شــاعران  از  جعفــری«  »محمــود 
پیش کســوت افغانستان که این مجموعه 
را گردآوری کرده اســت، در مقدمه ی این 
کتاب چنین گفته اســت: »جای شــکی 
نیســت که شــعر از سرچشــمه ی هنر و 
زیبایی آب می نوشد و تأثیر فوق العاده ای 
بــر روان آدمی دارد. از ایــن رو، امروزه به 
عنــوان ابزاری بــرای پزشــکی و طبابت 
اســتفاده می گردد. در شــرایط فعلی که 
جنگ از یک ســو مشغله شــده و از سوی 
دیگر صلــح ماننــد آب و نان، نیــاز اولیه 

جامعه محسوب می گردد، شعر نیز دور از 
حادثه نمی ایستد.«

 »بیــا تفنگ را فرامــوش کنیم« نامی 
بامســما برای ایــن مجموعه اســت و در 
تمام ســطرهای این کتاب دیده می شود 
که شــاعران معاصر افغانستانی، رنج ها و 
تلخ کامی های یک نســل را در حمایت از 
صلــح فریاد کشــیده اند و از دردهایی که 
جنگ و تفنگ بر مردم افغانستان تحمیل 
کرده اســت، شکایت می کنند. نسلی که 
چهل ســال اســت در جنــگ و مهاجرت 
و آوارگــی زندگــی می کند و حتــی تولد 
فرزندان شــان با فیر گلوله تجلیل شــده 

است.
 »بیا تفنــگ را فراموش کنیم« به رغم 
اینکه رسالت مندی شــاعر افغانستانی را 
در قبال جامعه نشان می دهد، بخشی از 
تاریخ یک نسل را به تصویر کشیده است. 
در این مجموعه شاعران معاصر، با بیزاری 
از جنگ و تفنگ و شکوه از دشواری های 
موجود در افغانســتان، با هنــر و ادبیات 
صلح را فریاد کشیده اند و تالش کرده اند 
تــا روایت گر تاریِخ افغانســتان در مســیر 
رســیدن بــه صلــح باشــند. در ادامه ی 

تلخ کامی های یک نسل
نگاهی به مجموعه شعر » بیا تفنگ را فراموش کنیم«

سید صالح صدر

در این مجموعه 
شاعران معاصر، با 
بیزاری از جنگ و 
تفنگ و شکوه از 
دشواری های موجود 
در افغانستان، با هنر و 
ادبیات صلح را فریاد 
کشیده اند و تالش 
کرده اند تا روایت گر 
تاریِخ افغانستان در 
مسیر رسیدن به صلح 
باشند.

بیا تفنگ را فراموش کنیم )مجموعه شعر(
گردآوری: محمود جعفری
صفحه آرا: محمدرضا مظفری )بهراد(
طراح جلد: محمدرضا رضایی
انتشارات میم
چاپ اول، کابل، ۱۳۸۲
وزیری، ۲۵۸ صفحه.
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»بیا تفنگ را فراموش 
کنیم« مجموعه شعر ضد 

جنگ افغانستان، کتابی 
است که دشورای ها و 

تلخ کامی های ناشی از جنگ 
و تفنگ را در افغانستان 

روایت کرده است. در 
این کتاب سروده های ۵۱ 
شاعر معاصر افغانستانی 
در قالب های غزل، سپید، 
غزل مثنوی و رباعی جمع 

آورده شده است.

یادداشــت بــه نــگاه برخی از شــاعران ایــن مجموعه 
می پردازیم:

محمدکاظم کاظمی 
»اینجا در این تالقی خون ها و شیشه ها

شب های بد بلندترند از همیشه ها
و در شعری از ابوطالب مظفری آمده است:

اینک زمین پیاله ی خون است و هیچ نیست 
زخم است، آتش است، جنون است و هیچ نیست

اینک نشسته ایم سُبک در کمین خویش
چشم انتظار سوختن آخرین خویش« 

و صادق عصیان از افغانستان به بهشت سوخته یاد 
می کند که زیبایی اش خاکستر شده است:

»بهشت سوخته ی من که دود و خاکستر
نشسته روی تنت جای برج و باره برقص«

شریف سعیدی گفته است: 
»ماه تابید بر آبادی و ویرانی ها

زنده و مرده به دنبال تفنگ افتادند
دست هایی که پر از ظلمت و روشن بودند

بر سر پاره تن ماه، به جنگ افتادند«
سمیع حامد می گوید: 

»باز در آتش کشیدم خانه ات را اشتباهًا
سوختاندم بازهم ویرانه ات را اشتباهًا«

و از عفیف باختری می خوانیم: 
»شاخه بی سیب و جهان دامن پر از سنگ است

بر سر هیچ میان دو برادر جنگ است«
حیدر احمدی بلندی می گوید: 

»چه غم انگیز غضب ناک برادر هشدار!
دست از این خانه ی ویران شده ی خود بردار

مهربان باش خدا دست ترا می گیرد
 زندگی با همه خوب و بدش می میرد«

سید ضیا قاســمی در آرزوی رسیدن به صلح، پایان 
جنگ را در افغانستان این گونه به تصویر کشده است: 

»حاال وقِت آن است که از کوه ها پایین شوم
گرد و خاک بیست و سه ساله را از کاالیم بتکانم

 دست و رویم را در رودخانه بشویم
بنشینم مابین علف ها و به آسمان نگاه کنم 

و به ابرها و به پرندگان 
که رها، رها رها می چرخند...«

بیزاری از جنگ و آرزوی رســیدن بــه صلح در تمام 

کلمات این مجموعه موج می زند. واژه هایی که با آرامش 
و هنرمندانــه مردم افغانســتان را به صلح و هم پذیری و 
دست کشیدن از جنگ فرا می خوانند. اما این تلخ کامی 
و جنگ انگار در افغانســتان پایان ناپذیر اســت و هنوز 
صلح در باور مردم یک رؤیاست. به قول قنبرعلی تابش 

که گفته است: 
»چرا هنوز خواب کودکان این وطن پر آتش است؟ 
چرا هنوز گیسوان خواهران من به خون حنا شود؟ 
چرا هنوز پر اسید است خاطرات بچه های مدرسه؟ 

چرا هنوز پرچم سفید خون چکانشان 
میان کشت زارهای من سیاه می زند؟!«.
 و به قول صادق دهقان که گفته است: 

»و آسمان این جا آبی تر است
 بی گمان که استخوان ها شعله ورند در باد

 و لنگوته داران هنوزا هنوز، 
خونشان رنگین تر 

 »که صلح را کاغذپیچ معامله می کنند
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این  روزها که به نظر می رسد طالبان عمال 
صلح را کنار گذاشــته اند و تنها به جنگ 
می اندیشــند، و گــزاره »صلــح طالبان« 
کم کم از سکه افتاده و می رود که جایش را 
دوباره به واقعیِت همیشه موجوِد »جنگ 
طالبــان« بدهــد، یکــی از معنادارترین 
تحلیل هــای ارائه شــده این اســت که: 
»اگر سیاســیون جنگ را نبازند، نظامیان 

نمی بازند.« )۱( 
مشخص است که سیاســیون در این 
تحلیل، تمام طبقه ی کوچک اما همواره 
در قــدرِت رهبــران و بازیگران سیاســِی 
درون و بیرون حکومت را شامل می شود، 
و محدود به مســئوالن حکومتی و دولتی 
نمــی شــود. همچنیــن وقتی بــه متن 
این تحلیل هــا مراجعه می کنیــم، صرفا 
صحبت از باخت جنگ، بر اثر بی تدبیری 
و بی کفایتــی نیســت، بلکــه صحبت از 
»خیانــت« و در واقع بازاندن جنگ، برای 

منافــع شــخصی و گروهــی و قومی نیز 
اســت. حاال ســوال این جاســت که چرا 
چنین احتمالی وجــود دارد؟ چرا برخی 
تحلیل گران، احتمال می دهند که ممکن 
است رهبران و بازیگران سیاسی، جنگ را 

ببازند یا ببازانند؟
 داستاِن دور و دراز خیانت �

»عمــر صدر« در رســاله ی پژوهشــی 
کوچک اما پربارش »جمهوری و دشمنان 
»جمهــوری  حســرت بار  داســتان  آن«، 
در افغانســتان« را پــی گرفته اســت؛ از 
همــان آغــاز مشــروطه خواهی در دوران 
و  حبیب الله خــان  و  عبدالرحمن خــان 
امان الله خــان؛ تا اصالحات سیاســی و 
بگیر و ببندهای شاه محموِد نخست وزیر؛ 
تا داوودخان و »جمهوری شــاهانه« اش؛ 
تــا »انقالب از باالی« رفقای خلق و پرچم 
و دولــت مصالحــه نجیب اللــه؛ تــا نظام 
پســاطالبانی کــه نویســنده »جمهوری 

خیانت به جمهوری
خوانشی از رساله ی پژوهشی »جمهوری و دشمنان آن« نوشته ی عمر صدر

علی یعقوبی

پس از خواندن این 
کتاب، آن پرسش 
انتهایی بند اول این 
یادداشت، جان دارتر 
می شود: آیا ممکن 
است جمهورِی زخمی 
کنونی، شاهد آخرین 
خیانِت بازی گرانش 
باشد، و رهبران و 
نخبگان سیاسی 
گرد آمده در سمت 
جمهوری، جنگ و 
صلِح »امارت« بر علیه 
»جمهوریت« را، به نفع 
امارت ببازند؟

جمهوری و دشمنان آن
)وضعیت جمهوری در افغانستان(
عمر صدر
ترجمه: فهیمه ایثار، احمد حسین رسولی
ناشر: انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
چاپ اول، کابل ۱۳۹۹
۱۰۰۰ نسخه
۹۰ صفحه

اشاره: نگارنده به نسخه چاپی کتاب دست رسی نداشته و از نسخه الکترونیک کتاب، که در 
سایت رسمی ناشر کتاب »انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان« قرار داده شده، استفاده 
 کرده است. عالقه مندان می توانند هر دو نسخه انگلیسی و فارسی کتاب را، به رایگان از آدرس

 www.aiss.af به دست آورند.
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ســوم«ش می خوانــد؛ و باالخره تا به 
تعبیــر نویســنده »جمهوری شــریر« 
امروزی، که میراث حدود بیست سال 
حکومت داری کرزی و اشرف غنی، و 
طبقه ی هم کاسه و هم کیسه ی رفیقان 
بیــرون  و  درون  در  رقیبان شــان،  و 

حاکمیت است. 
پیرنــگ اصلی تمام این داســتاِن 
دور و دراز اما یک چیز اســت: خیانت 
بازیگران سیاســی حوزه جمهوری به 
جمهوری؛ از طریق ســوء استفاده ها 
و بهره برداری های شخصی، گروهی، 
حزبــی و قومــی از آن، بــرای حفظ و 
تقویت و تداوم حضورشــان در قدرت. 
چــه در همان ابتــدای داســتان، که 
کســی چون عبدالرحمن خان خود را 
پایه گذار مشــروطه می دانســت )ص 
۴۱(، و چه تا اینجای داستان، که ارگ 
خود را معادل جمهوری القا می کند و 
رقبایش هم به گماِن زدِن ارگ، تیشــه 

بر ریشه ی جمهوری می زنند.
نویسنده ی کتاب معتقد است دشمنان جمهوری، 
تنها به طالبان و بنیادگرایانی که با خشونت به مقابله با 
جمهوری برخاسته اند، محدود نمی شود: »چالش های 
فراراه جمهوری در افغانستان، پیچیده تر و چندبعدی تر 
از آن اســت که بــه بنیادگرایی مذهبــی طالبان تقلیل 
داده شــود. واضح اســت که جمهــوری، قیمت گزافی 
در افغانســتان پرداختــه اســت، به خاطر کســانی که 
با خشــونت با آن مخالفت کرده اند و کســانی که به آن 

خیانت کرده اند.« )ص ۱۱(
ابعاد خیانت �

خیانت به جمهوری، به ویژه در بیست ساله ی اخیر، 
ابعاد گوناگونی داشــته است، و طیف های گوناگونی از 
بازیگران سیاسی را در بر می گرفته است؛ اما عمر صدر 
بیشــتر به طیف بازیگران حکومتی پرداخته است و دو 
بعد زیر را برجســته تر ساخته است: خیانتی که در بعد 
مفهوم پردازی و ساختارســازی به جمهوری روا داشــته 
شده اســت، و خیانتی که در بعد تفسیری و کارکردی، 

در حق جمهوری شده است. 

در بعد مفهوم پردازی، تعصب ورزی ها 
و سیاســت بازی ها باعث شــده تا در 
روند تهیــه و تصویب قانون اساســی 
و دیگــر قوانین نافــذه، روح و معنای 
نهفته در مفاهیمــی چون جمهوری، 
آزادی، دموکراسی، انتخابات، تفکیک 
پاســخ گویی  قانــون،  نظــارت  قــوا، 
در برابــر قانــون و ... نادیــده گرفتــه 
شــود. برخــی نمونه هــای آن از این 
تعریفــی  ارائــه  عــدم  اســت:  قــرار 
روشــن از دو مفهــوم »جمهــوری« و 
»اســالمی« در عنوان حکومت، عدم 
تــدارک بســترهای قدرت منــد برای 
پاسخ گوســازی مســئوالن حکومت و 
دولت، دادن اختیارات تقریبا شاهانه 
به رئیس جمهور، واگــذاری نظارت بر 
اجرای قانون اساســی به کمیسیونی 
فاقد قــدرت و عــدم واگــذاری آن به 
دادگاه یــا شــورای قانون اساســی، و 

موارد فراوان دیگری از همین دست. 
در بعد ســاختاری، تمامیت خواهی ها و باندبازی ها 
باعث شده تا ساختار ها، تشکیالت، اختیارت، وظایف 
و سلســله مراتــب در دولــت و حکومــت، نامنطبــق با 
تصویری که باید یک نظام واقعا جمهوری داشته باشد، 
طرح ریزی و تعریف شوند. از جمله می توان به حق وتوی 
رئیس جمهور و نیز حق او برای تعیین قاضی القضات و 
دادستان کل اشاره کرد، که استقالل هر دو قوه مقننه و 
قضائیه را، به نفع قوه مجریه و رئیس جمهور، مخدوش 

می سازد.
در بعد تفسیری، تعصب و فساد و خودمحوری باعث 
شــده تا قانون اساســی و دیگر قوانین بنیادی، به نفع 
منافع شخصی و باندی، و در تضاد با ویژگی ها و اصول 
بنیادی جمهوری تفســیر و تعبیر شوند. به این ترتیب، 
قانون یا کارآمدی خود را از دست داده یا از آن فراتر، به 

ضد خود تبدیل شده است.
و نهایتا در بعد کارکردی، تنگ نظری و ناشایستگی 
و فساد پیشــگی باعث شــده تا نظام جمهوری موجود، 
عمال به یک جمهوری ناکام، نامطلوب و سراسر بحران 
و بی کفایتــی بدل شــود. تقلــب در انتخابــات، ایجاد 

نقصی که کار عمر صدر دارد این 
اســت که در بررسی پدیده ی 
خیانت به جمهــوری، متوازن و 
متناسب با پرداختن به بازیگران 
از  بازیگران  سایر  به  حکومتی، 
جمله رهبران قومــی و حزبی، 
سیاسی  سازمان های  و  نهادها 
و اقتصادِی بین المللی، و یا حتی 
رسانه ها و فعاالن مدنی نپرداخته 
اســت؛ در حالی که ضربه هایی 
از رهگــذر  کــه جمهــوری، 
قوم پرســتی ها، خودخواهی ها، 
فسادپیشــگی ها،  رقابت هــا، 
پروژه بازی هــا، ندانم کاری ها و 
از  دســته  این  از  باج گیری ها، 
بازیگران خورده است، کم تر از 

بازیگران حکومتی نیست.
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ســاختارهای موازی و تعریف نشده در قانون مثل دفتر 
بانــوی اول، دفتــر اداره امــور، و انواع کمیســیون ها و 
شــوراها در قالب دفتر رئیس جمهور، دور زدن مجلس 
از طریــق فرمان های حکومتی، انتصــاب وزیران تایید 
نشــده به عنوان سرپرست و موارد فراوان دیگری از این 
دســت، نمونه هایی از خیانتی به شــمار می روند که در 
بعد ساختاری، در حق جمهوری روا داشته شده است.

نقصی که کار عمر صدر در این بخش دارد این است 
که در بررســی پدیده ی خیانت به جمهوری، متوازن و 
متناســب با پرداختن بــه بازیگران حکومتی، به ســایر 
بازیگــران از جملــه رهبــران قومی و حزبــی، نهادها و 
سازمان های سیاسی و اقتصادِی بین المللی، و یا حتی 
رســانه ها و فعاالن مدنی نپرداخته اســت؛ در حالی که 
ضربه هایی کــه جمهــوری، از رهگذر قوم پرســتی ها، 
فسادپیشــگی ها،  رقابت هــا،  خودخواهی هــا، 
پروژه بازی ها، ندانم کاری ها و باج گیری ها، از این دسته 
از بازیگران خورده اســت، کم تــر از بازیگران حکومتی 
نیســت: »ســه تهدید اصلــی در برابر یــک جمهوری 
دموکراتیک، فرقه گرایی )دار و دســته بــازی(، رهبران 

عوام فریب و پول است.« )ص 7۵(
دینی بودِن جمهوری   �

نویســنده ی »جمهوری و دشــمنان آن« همچنین 
تالش می کند تا روشن سازد »اسالمی« بودِن جمهوری 
کنونی در افغانســتان به چه معناســت. بــه طور مثال 
چنین پرســش هایی دربــاره »جمهوری اســالمی« در 
افغانســتان، چه پاســخی می یابند: مبنــای فکری آن 
چیست؟ آیا به عنوان یک نظام سیاسی، به طور اتفاقی 
انتخاب شده اســت یا بر مبنای تفکر، اندیشه، فلسفه 

و ایده ای آینده نگرانه شــکل گرفته اســت؟ چه تفاوتی 
با امارت اســالمی یا دولت اسالمی دارد؟ واژه اسالمی 
در آن دقیقا به چه معناســت؟ جایگاه جمهوری در آن، 
چه نســبتی با جایگاه جمهوری در نظریه های سیاسی 

غربی دارد؟
او تالشــش در این زمینه را بر این ســه مبنا استوار 
می ســازد: نظریه پردازی های افرادی چون اقبال، سید 
جمال، محمد عبده و ... درباره دولت جمهوری؛ قانون 
اساســی کنونِی مصوب ســال ۱۳8۲؛ و نیم نگاهی به 
چهار جمهوری اسالمی موجود یعنی ایران، پاکستان، 
موریتانی و افغانستان؛ و بعد نتیجه می گیرد: »بر خالف 
ایران و پاکســتان، جمهوری اســالمی در افغانســتان 

خیلی مترقی تر است.« )ص ۴۰( 
دالیــل صدر بــرای ایــن نتیجه گیــری جالبش، که 
آنها را از مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۱8 و ۱۳۰ قانون اساســی 
اســتخراج کرده اســت، در این دو مورد عمده خالصه 
می شود: اول اینکه در »جمهوری اسالمی« افغانستان، 
اگرچــه قوانین نباید با احکام و اعتقادات اســالمی در 
تضاد باشــند، اما بر خالف ایران و پاکســتان، اســالم 
و شــریعت مرجــع انحصاری قانون گذاری نیســتند؛ و 
دوم اینکه مالها در »جمهوری اســالمی« افغانســتان، 
انحصاری بر وضع، تفســیر و تطبیق قانون ندارند، و در 
واقع نه می توانند قوه مقننه را در انحصار داشته باشند، 

و نه قوه قضائیه را. )ص ۳۹(
نویســنده با این نوع نتیجه گیــری، در واقع »دینی 
بودِن جمهوری« را از فهرست دشمنان جمهوری خارج 
می ســازد، یا دســت کم تصریحی بر اینکــه این ویژگی 
می توانــد تهدیدی برای جمهوری باشــد، ندارد. اما آیا 
واقعا چنین اســت؟ آیا صرف اینکه قانون اساسی دین 
را مرجع انحصاری قانون گذاری معرفی نکرده اســت، 
و فقط تصریح کرده اســت که قوانیــن نباید با احکام و 
اعتقادات دینی در تعارض باشــند، کفایت می کند که 
نگران تقابل دین با جمهوری نباشــیم؟ آیا عدم تعارض 
قوانین با دین، بازدارندگی کافی را برای اینکه دین عمال 
بــه تنها مرجع قانون گذاری بدل نشــود، دارد؟ آیا خود 
همین قیِد »عدم تعارض قوانین با دین« محدودیت های 
کارکردی و هنجــاری بنیادینی بــرای اعمال یک نظام 
واقعا جمهــوری، با آن ویژگی هــای چهارگانه ای که در 
کتاب برشــمرده شــده، به وجود نمی آورد؟ آیا اینکه در 

نویسنده در واقع »دینی بودِن جمهوری« را از فهرست 
دشمنان جمهوری خارج می سازد، یا دست کم تصریحی 
بر اینکه این ویژگی می تواند تهدیدی برای جمهوری 
باشد، ندارد. اما آیا واقعا چنین است؟ آیا صرف اینکه 
قانون اساسی دین را مرجع انحصاری قانون گذاری 
معرفی نکرده است، و فقط تصریح کرده است که قوانین 
نباید با احکام و اعتقادات دینی در تعارض باشند، کفایت 
می کند که نگران تقابل دین با جمهوری نباشیم؟
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قانون اساســی، مالهــا انحصاری بر وضع و تفســیر و 
تطبیق قوانین ندارند، باعث می شود عمال هم پای آنها 

را از ورود به این دایره دور نگاه بماند؟
نویســنده البته در یک فصل از رســاله اش با عنوان 
»بازاندیشی جمهوری اسالمی«، به طور نسبتا مفصلی 
درباره اسالمی بودِن جمهوری کنکاش و بررسی کرده 
اســت، و سعی کرده نشان دهد جمع شدن جمهوریت 
و اســالمیت در یک مفهوم، می تواند الاقل از دو جنبه 
واجد بحران باشد: اول تعارض ریشه ای میان ارزش های 
دینی و ارزش های جمهوری، به خصوص در مواجهه با 
یک قرائــت بنیادگرا از دین؛ او معتقد اســت: »مفهوم 
جمهوری اســالمی، محصول اســالم سیاسی بنیادگرا 
در دوره پســا استعماری اســت.« )ص ۴۰(؛ و دوم فقر 
نظریه سیاســی و بحران مبانی فکــری در هر دو بخش 
جمهوریت و اســالمیِت نظام حکومتی و قانون اساسِی 
کنونی: »از برای همین بحران مبانی فکری جمهوری و 
قانون اساسی است که امروز این نظام توسط طالبان به 

چالش کشیده می شود.« )ص ۴۰(
این نگاه نویسنده شاید از آنجا شکل گرفته باشد که 
در دوران حدودا بیست ســاله ی جمهوری اسالمی در 
افغانستان، مفاسد و سوء استفاده هایی که ممکن است 
از رهگذر »اسالمیت« نظام رخ داده باشد، در مقایسه با 
مفاسد و سوء استفاده هایی که از رهگذر »جمهوریت« 
نظام رخ داده اســت، چندان چشــم گیر نبوده اســت. 
اما به ایــن نکته هم باید توجه کرده که در این بیســت 
ســال، هیچ گاه کرســی های اصلی حاکمیت به دست 
مالیــان و دیگر بازیگــران دینی هم نیافتاده اســت، و 
آنانــی که در حاکمیت بوده اند اصوال و عمال شــانیت و 
صالحیِت چندانی برای سوء استفاده از مفاهیم دینِی 
نهفته در قانون اساســی را نداشته اند، تا چنین ایده ای 
را دنبال کنند. فرض کنید مثال به جای کرزی و اشرف 
غنی، ســیاف یا حتــی ربانی یا خلیلی یا محســنی در 
قــدرت می بودند، آیــا در آن صورت االن شــاهد خیل 
خیانت هایی که به بهانه دین در حق جمهوری روا شده 

بود ، نبودیم؟
نگاهی به دیگر یافته های پژوهش �

رساله ی پژوهشی »جمهوری و دشمنان آن«، کتابی 
درخور و آموزنده است، که توانسته موضوع مورد نظرش 
را بــه صورتی منظم و مدون بررســی کنــد و به نتایجی 

قابل استفاده در حوزه بازاندیشِی ساختار حاکمیتی و 
سیاسی، که این روزها بازارش در افغانستان داغ است، 

برسد. 
نویسنده در طول پژوهشش تالش می کند بر مبنای 
مروری تاریخی بر نظریات سیاســی غــرب در حوزه ی 
حکومــت داری، چارچوبی بــرای تعریف »جمهوری« و 
تمایز آن از دیگر مفاهیم نزدیک به آن، مثل »دموکراسی« 
و »لیبرالیســم« ارائه کند، و بعد نشان دهد که مطابق با 
آن چارچــوب، چگونه جمهوری کنونــی گرفتار »چهار 
بحران فکری، ســاختاری، کارکردی و هنجاری« شده 
اســت. )ص ۱۰( حاصــل این تالش، ترســیم و تبیین 
چهــار ویژگی یا عنصر زیر برای نظام جمهوری اســت: 
»بازدارندگی قانون اساســی، دموکراســی مناظره ای، 

فضیلت مدنی، شهروندی فعال.« )ص ۲۶(
در فصل نهایی کتاب با عنوان »جمهوری شــریر«، 
نویســنده نشــان می دهد که در بیست ســال گذشته، 
چگونه جمهــوری کنونی و ویژگی هــای چهارگانه اش، 
هــم در زیربناهای فکری و هنجاری و هــم در کارکرد و 
ساختار، معیوب و مخدوش شده است؛ و چگونه عالوه 
بر بنیادگرایان و طالبان، توســط »گروهی از قوم گرایان 
و عوام فریبان« محاصره شــده است؛ و چگونه به »یک 
اصطالح شــیک بــرای دفــاع و حفظ منافــع نخبگان 
فعلی« تبدیل شــده اســت )ص 7۶(؛ و باالخره اینکه 
چگونــه »جمهوری اســالمی« با خیانــِت بازی گران و 
بازی گردانان عرصه سیاســت و قــدرت، به »جمهوری 

شریر« بدل گشته است؟
پــس از خوانــدن این کتــاب، آن پرســش انتهایی 
بند اول این یادداشــت، جان دارتر می شود: آیا ممکن 
است جمهورِی زخمی کنونی، شــاهد آخرین خیانِت 
بازی گرانــش باشــد، و رهبران و نخبگان سیاســی گرد 
آمده در ســمت جمهــوری، جنگ و صلــِح »امارت« بر 

علیه »جمهوریت« را، به نفع امارت ببازند؟

پانوشت: �
)۱( به طور نمونه به این دو مورد مراجعه کنید:

نمی بازنــد،  نظامیــان  نبازنــد  سیاســیون  اگــر   -
عصمت الله احمدی، هشت صبح، شماره ۳۵۹۲

- گفتگــوی رحمت الله نبیل با رادیــو نوروز، ۱۴ ثور 
www.radionowruz.com ،۱۴۰۰
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کتاب »توســعه ی سیاســی در افغانستان« 
نوشــته ی »فرامز تمنا« است که کتاب خود 
را ماحصل یازده ســال مطالعــه، پژوهش و 
تدریس درباره ی توسعه ی سیاسی و مسائل 
افغانستان می داند. او تالش دارد با توضیح 
چگونگی پیونــد چند موضوع بــا موضوع 
توسعه ی سیاسی، به راه  حلی برای شناخت 
و درمان یک درد بومی، توســط پژوهشــی 

بومی برسد. این موضوعات عبارت اند از:
اول: لزوم گذار از »زمین« به »سرزمین« 

و سپس »کشور«؛
دوم: فرار مغزها و افغان های دوتابعیتی؛
اصلــی  اولویــت  چیســتی  ســوم: 

افغانستان؛
چهــارم: کتاب هایی که افغانســتان را 

روشن خواهند کرد.
در اولین بخش از فصل نخست کتاب، 
نویسنده تالش کرده است به مفهوم و ابعاد 
توســعه بپردازد. نقل  قولی از »سریع القلم« 
می آورد که یک کشــور توســعه نیافته جدا 
از ایــن کــه از کشــور توســعه یافته ای الگو 
می گیــرد، بایــد به میــزان مشــابهت های 
اقتصــادی، جامعه شــناختی،  فرهنگــی، 
محیطی و مســائلی از این دست نیز توجه 

داشــته باشــد. جدا از این، الگویی که هر 
کشــور انتخــاب می کند نیــز دارای اصول 
ثابتی اســت کــه در واقع پیش شــرط های 

توسعه آن کشور به شمار می روند. 
فرامــرز تمنــا توســعه را دارای دو بُعــد 
جنبــه ی  توســعه،  اول  بعــد  می دانــد. 
ســخت افزاری دارد و بعــد دوم آن، جنبه ی 
نرم افــزاری؛ که بــه طور مفصــل در فصل 
نخســت کتاب شرح داده شــده است. در 
بخــش دوم این فصــل، برای درک بیشــتر 
بــه  سیاســی،  توســعه ی  از  خواننــدگان 
گفتمان توســعه ی سیاســی و به نظریه ها 
و آراء برخــی از پژوهشــگران برجســته ی 
این عرصــه از جمله: فرانســیس فوکویاما، 
رونالــد چیکلــوت، ســاموئل هانتینگتون، 
لئونارد بایندر، لوسین پای، گابریل آلموند، 
شــموئل ایزنشــتات، کارل دویــچ، ماکس 
وبــر، دانیل لرنر، ســیمور لیپســت و رابرت 
پاتنــام پرداخته شــده اســت، و مهم ترین 
شــاخص های مجموعی توسعه ی سیاسی 
را با درنظرداشــت نظریه های اندیشمندان 
مذکور برشمرده اســت. در آخر این بخش 
نیــز، به یــک جمع بنــدی کلــی از تعریف 
توسعه ی سیاسی رسیده اســت، که در آن 

چیستی و چگونگی توسعه ی سیاسی در 
افغانستان

کمال الدین غفاری

برای این که افغانستان 
از وضعیت نابسامان 
فعلی خود برآید 
نیازمند آن است که 
دولت افغانستان، 
مردم، جامعه ی مدنی، 
بازرگانان، علما، 
دانشگاهیان و سایر 
اصناف و اقشار، به 
درک درستی از چهار 
مفهوم امنیت، سیاست 
خارجی، هویت و توسعه 
دست یابند. در واقع این 
مفاهیم چهارگانه، چهار 
ضلع مربع پیشرفت 
افغانستان اند.

توسعه ی سیاسی در افغانستان 
فرامرز تمنا
ناشر: موسسه ی تحصیالت عالی افغانستان
کابل، چاپ اول، تابستان ۱۳۹۹
۲۰۰ افغانی
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توســعه ی سیاسی به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک 
نظام سیاســی در حل و فصل تضادهای به  وجود آمده در 
منافع میان افراد و گروه ها، و نیز در مردمی  بودن، آزادگی و 

تغییرات اساسی در یک جامعه تعریف شده است.
در فصــل دوم، تمنا تالش کرده اســت به ابعاد عینی 
توســعه بپردازد. نویســنده بــا مراجعه به متون توســعه، 
کشورها را از منظر پیوندشان با مقوله ی توسعه در یکی از 

دسته های زیر جای می دهد:
۱. کشورهای توسعه یافته؛

۲. کشورهای در حال توسعه؛
۳. کشورهای توسعه نیافته )عقب مانده(؛

۴. کشورهای توسعه ناپذیر.
نوع چهارم این دسته بندی شاید برای خوانندگان کمی 
نو و مبهم باشــد. از دید نویسنده کشورهای توسعه ناپذیر 
کشورهایی هســتند که از لحاظ زیرساخت های مورد نیاز 
برای توسعه، به حدی فقیرند که به هیچ صورت نمی توان 
در بازه ی زمانی میان مدت چاره ای برای توسعه و انکشاف 
آنها جست. تمنا درباره افغانستان می گوید: »افغانستان 
در برهه ای از حیات خود بر اساس شاخص های پیش رفت، 
جزو کشورهای توسعه ناپذیر به حساب می آمده است. اما 
با یک جهش انکشافی که معمواًل ریشه در بیرون از کشور 
داشــته اســت، در آن وضعیت باقی نمانده است و اکنون 
این کشــور در مسیر انکشــاف خود در صد سال گذشته، 
سیر نوسانی داشته و همیشه با عقب ماندگی مواجه نبوده 

است«.
در ادامه ی این فصل، نویســنده بر این باور اســت که 
اگــر به متون تخصصــی مطالعات توســعه مراجعه کنیم، 
جهان نه به سه بخش )اول، دوم و سوم( بلکه به پنج بخش 
قابل تقسیم است. او توضیحات کامل تر را در صفحه های 
۴8 تا ۵۱ آورده اســت. طبق نظر نویســنده، برای این که 
افغانستان از وضعیت نابســامان فعلی خود برآید نیازمند 
آن اســت که دولت افغانســتان، مــردم، جامعه ی مدنی، 
بازرگانان، علما، دانشــگاهیان و سایر اصناف و اقشار، به 
درک درســتی از چهار مفهوم امنیت، سیاســت خارجی، 
هویت و توسعه دست یابند. در واقع این مفاهیم چهارگانه، 
چهار ضلع مربع پیشــرفت افغانســتان اند. برای کمک به 
درک بیشــتر خواننده از این مفاهیم چهارگانه، نویســنده 
سعی کرده اســت آن ها را با توسعه ی سیاسی پیوند دهد 

و به شرح آن بپردازد. 
در فصل ســوم از بخش دوم کتاب، نویسنده کوشیده 
به زنان و توســعه ی سیاســی بپردازد و معتقد است که در 

حکومــت داری مدبرانــه، زن نبایــد در مقــام موضوع امر 
سیاســی باقی بماند، بلکه باید به فاعل امر سیاسی ارتقا 
یابد. از نظر نویسنده، توان مندسازی زنان مستلزم سپری 
کردن چهار مرحله زیر اســت، کــه توضیح مختصری نیز 

برای هر مرحله ارائه کرده است:
۱. نهادسازی 

۲. آسیب شناسی
۳. بسترآفرینی

۴. پایداری
نویســنده چند واحــد اجتماعی را که زمینه ی رشــد 
شــخصیت و افزایش نقش آفرینی زنان در فرآیند توسعه ی 
سیاســی را فراهم می کند، نــام می برد و بــه توضیح آنها 
می پردازد: نهاد آموزش، رســانه های رسالت مند، سینما و 

ورزش.
محورهای اصلی بحث در فصل چهارم، نقش جوانان 
در توســعه ی سیاسی در افغانســتان است. در این فصل، 
نویســنده بر مســئله ی هویت جوانــان و مــواردی که بر 
شــکل گیری هویت و هویت گریزی آنــان اثرگذارند تأکید 
دارد. او از همیــن دریچــه بــه دالیــل گرایــش جوانان به 
افراط گرایی نیز پرداخته اســت و برای فهم بیشتر، مراحل 
شش گانه ای را نام می برد که به جوانان و هویت طلبی آنان 
مرتبط اســت. این مراحل عبارت انــد از: هویت خواهی، 
هویت جویــی، هویت یابی، هویت بانی، گســترش هویت 
و اعمــار هویت. او هویــت را برآیند دو مفهــوم بیم و خطر 
می داند و در ادامه فصل، بیشــتر آن را شــرح داده شــده 
است. در بخش پایانی این فصل نیز به طور مفصل درباره 
چرایِی هویت گریــزی و راه کارهــای هویت جویی جوانان 

پرداخته است.
فصل های پنجم، ششم، هفتم و هشتم، که عنوان های 
آنــان به ترتیــب عبارت انــد از: »نخبگان علمــی و تغییر 
روایت توســعه ی سیاســی در افغانســتان«، »دموکراسی 
وارداتی و آینده ی مبهم توسعه ی سیاسی در افغانستان«، 
»اصالحات اداری و توســعه ی سیاســی در افغانســتان« 
و »سیاســت مدرن و چشــم انداز توســعه ی سیاســی در 
افغانســتان«، به شکل پرسش و پاســخ تدوین شده است 
و نویســنده تالش کرده به پرســش های مهمی که مطرح 

است پاسخ های درخور توجه و قانع کننده ارائه دهد. 
خواننده با خواندن این کتاب به درک واضحی از مفهوم 
توســعه، توســعه ی سیاســی، چرایی عدم توسعه یافتگی 
و چگونگی رســیدن به توســعه ی سیاســی مطلــوب در 

 .افغانستان، خواهد رسید
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حقوق بشر یکی از رشــته های علمی زیرمجموعه حقوق 
بین الملل به شمار می رود که سازوکارهای رعایت، ترویج، 
نهادینه ســازی و حمایت از آن به صــورت انضمامی پس 
از پیدایی ســازمان ملل متحد در پســاجنگ جهانی دوم 
پدیدار شــد. حقوق بشــر یکــی از موضوع های جنجالی 
و چالش برانگیــز بــرای همــه کشــورهای جهــان اعم از 
توســعه یافته یا توسعه نایافته است که هر کدام به طریقی 
با آن دســت به گریبانند. در این میان، کشــورهایی مثل 
افغانســتان به دلیل آن که شــهروندانش هــر روز با نقض 
حقوق بشر روبه رویند، باید از مفاهیم مربوط به این دانش 
حقوقــی آگاه شــوند. در زمانــه ای که چشــم انداز صلح 
ناپیداست و شبح بازگشــت نقض کنندگان اصلی حقوق 
بشــر یعنی طالبان به صحنه ی قدرت، بر سپهر سیاست 
کشور سایه انداخته است، اهمیت بحث از حقوق بشر به 

صورت آکادمیک، ضرورتی دوچندان پیدا می کند.
ویراست تازه و چاپ دوم »حقوق بشر« در هشت فصل 
گرد آمده است. خواننده در فصل نخست، با مفهوم حق، 
تعهد، تکلیف، حقوق و حقوق بشــر آشنا می شود. آن گاه 
ویژگی های حقوق بشــر و خاستگاه و پیشــینه ی آن را در 
می یابــد. فصل دوم بــا عنوان »تاریخچه ی شــکل گیری 
اندیشــه ی حقوق بشر«، ســابقه ی حقوق بشر را از دوران 
یونان و روم باســتان تا تحوالتش در قرون وســطا، دوره ی 
روشــنگری، قرن هــای ۱8 و ۱۹ و روی دادهــای مهم در 
عرصه ی حقوق بشر در قرن بیستم پی گیری می کند. در 

فصل ســوم به مبانی نظری حقوق بشــر برمی خوریم که 
نویسنده در آن، از مبنای دینی و پوزیتیویستی و عقالنی 
و اخالقــی مربوط بــه حقوق بشــر ســخن می گوید. در 
فصل چهارم، اسناد مهم حقوق بشری از فردای تأسیس 
ســازمان ملل متحد و منشور ملل متحد )۱۹۴۵( به بعد، 

معرفی و به صورت فشرده بررسی شده اند. 
منشور بین المللی حقوق بشر شامل اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر )۱۹۴8( و میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاســی )۱۹۶۶( و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی )۱۹۶۶( اســت که هسته ی اصلی 
حقوق بشــر به شــمار می رود. تصویب ایــن دو میثاق در 
دوره ی جنگ ســرد و رقابت ایدئولوژیک و نظامی امریکا 
و شــوروی سابق، ره آورد تالش ســازمان ملل متحد برای 
قانع سازی بلوک شرق و غرب در تفاهم بر سر مصداق های 
کلی حقوق بشــری و اولویت بخشــی به حقــوق مدنی و 
سیاسی یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این 

جوامع بود.
از دهه ی ۱۹8۰ به بعد، وجود این دو دسته از حقوق، 
برآورنده ی نیازهای انسانی در زمینه ی حقوق بشری نبود. 
از این رو اندیشمندان حقوق بین الملل، با پیش کشیدن 
مفهوم »حقوق هم بستگی )جمعی(« به نسل بندِی حقوق 
بشر دست یازیدند. به این ترتیب، حقوق بشر به سه نسل 
دسته بندی شد: نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی )حق 
شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، 

سخن گفتن از »حقوق بشر« در زمانه ی بیم و امید
نگاهی به کتاب »حقوق بشر« نوشته ی مختارحسین حیدری

صادق دهقان

 حقوق بشر
 مختارحسین حیدری
 ویراستار: مهدی عارفی
 طراح جلد: هادی مرّوج
 انتشارات واژه
 چاپ دوم، کابل ۱۳۹۹
 وزیری، ۲۰۰۰ نسخه
 ۳۶۵ صفحه
۳۵۰ افغانی
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آزادی بیان، آزادی عقیده، حق تشــکیل حزب سیاسی، 
حق عضویت در حزب سیاسی و حق مشارکت سیاسی(؛ 
نســل دوم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )حق 
کار، حق آموزش، حق تشــکیل خانواده، حق رفاه، حق 
مسکن، حق تأسیس اتحادیه و حق عضویت در اتحادیه(؛ 
نسل ســوم، حقوق هم بستگی )حق بر تعیین سرنوشت، 
حق بر توســعه، حق بر محیط زیست، حق بر ارتباطات، 
حــق بر بهداشــت، حق بر دموکراســی و حق بــر میراث 

مشترک بشریت(.
فصــل پنجم به معرفــی نهادهای نظارتــی و ضمانت 
اجرای حقوق بشــر اختصاص یافته است. در این بخش، 
کمیسیون حقوق بشر، شورای حقوق بشر، کمیشنر عالی 
حقوق بشر و کمیسیون مقام زن معرفی شده است که بر 
اساس منشــور ملل متحد تأسیس شده اند. هم چنین به 
وظایف کمیته ی حقوق بشر، کمیته ی حقوق اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی، کمیتــه ی رفع تبعیــض نژادی، 
کمیتــه ی رفع تبعیــض از زنان، کمیته ی ضد شــکنجه، 
کمیته ی حقوق کــودک، کمیته ی حقوق کارگران مهاجر 

و کمیته ی حقوق معلوالن اشاره شده است. 
در زمینــه ضمانــت اجرای حقوق بشــر باید گفت که 
ســازمان ملل متحد از ســازوکارهای ویــژه ی خود مانند 
تحریم بــرای فشــار آوردن به دولت هــای نقض کننده ی 
حقوق بشر استفاده می کند تا آنان را به رعایت این حقوق 
وادارد. افزون بر آن، سیاســت شرمنده سازی دولت های 
یادشــده در جهان بســیار اهمیت دارد و در کنار همه ی 
این هــا می کوشــد دولت ها را به تصویــب قوانین ملی در 

راستای حفظ حق های بشری تشویق کند.
تعهدهــای دولت هــا در برابــر حقوق بشــر در فصل 
ششــم گنجانده شــده که در آن، به بحث های تخصصی 
مانند اعمال شــرط پرداخته و از تحدیــد حق های مقید 
یا تعلیــق تعهد، در وضعیت های اضطراری ســخن گفته 
اســت. کارنامه ی حقوق بشــری افغانســتان از آغاز سده 
۱۳۰۰ خورشــیدی، یعنی دوره سلطنتی تا دوره خونین 
جنگ هــای خارجی و داخلی )حکومت خلقی، حکومت 
اســالمی مجاهدین و امارت اســالمی طالبان( و دوره ی 
جدید حیات سیاســی افغانســتان نیز، در همین بخش 

آمده است. 
در دوره ی اخیر، تصویب قانون اساسی تازه که دولت 
افغانســتان را به رعایت و حفظ حقوق بشر ملزم می داند، 
بســیار اهمیت دارد. افغانستان در این دوره به معاهدات 
بین المللــی متعددی پیوســته و قوانیــن داخلی فراوانی 

نیــز برای رعایــت و حفظ حق های بشــری تصویب کرده 
اســت. با نهادهای نظارتی جهانی هم همکاری پیوسته 
داشته اســت. با این وصف، وضعیت حقوق بشری کشور 
هنوز به ســطح مناسب نرسیده اســت؛ زیرا در این زمینه 
با مانع های فراوانی مانند ســّد ســنت و دیــن، فرهنگ، 
عوامل اقتصادی، فقر، بــی کاری، اقتصاد قاچاق محور، 
فساد اداری، تبعیض سیســتماتیک و مردساالری مزمن 
روبه روســت. تأسیس کمیسیون مســتقل حقوق بشر نیز 
هــر چند گامی مثبــت و پیش روانه در این دوره به شــمار 
می رود، نتوانسته است شــهروندان را به تحقق حق های 

بشری شان امیدوار سازد.
به طور کلی، هر انســانی به دلیل این که انسان است 
)انســان بما هو انســان(، کرامــت ذاتــی دارد و نباید به 
ساحت حق های اساسی و بنیادین او تعرض شود. افزون 
بر آن، انسان ها به دلیل همین کرامت انسانی با همدیگر 
برابرند؛ زیرا کرامت همه باید حفظ شــود. این بنیان های 
حقوق بشری را که از دوره ی باستان تا کنون مطرح بوده 
و بــه صورت ســامان یافته در اندیشــه ی اخالقی امانوئل 
کانــت تبلور یافته اســت، حتی در نظریــه ی فایده گرایی 
هم می توان جست. به این صورت که انسان حتی اگر به 
کرامت انســانی، برابری و اخالق هم پای بند نباشد، اگر 
نیک بنگرد، وقتی حق بشری انسانی دیگر را رعایت کند، 
بــه طریق اولی و به صورت خودکار، حق بشــری خودش 
نیــز رعایت می شــود. در این صورت، هیچ رنــج و دردی 
تحمل نخواهد کرد. بــه این ترتیب، نظریه ی فایده گرایی 
نیز که مبتنی بر کاهش درد و رنج انسانی است، می تواند 

ضرورت وجود حق های بشری را پوشش دهد.
فصــل پایانی ایــن کتاب که بــه محتــوای هنجاری 
حق های بشــری می پردازد، حق زندگــی، حق رهایی از 
شکنجه، حق آزادی شخصی، حق بر آزادی دین و آزادی 
بیان و حق بر محاکمه عادالنه را بررســی می کند. در این 
میان، چون ویراســت دوم این کتاب به بازار آمده اســت، 
نیکوتر بود نویسنده با کمی بردباری، بحث های مربوط به 
این بخش را کامل تر می کرد؛ زیرا جای حق های بسیاری 
خالی اســت که در ســه نســل حقوق بشــر می گنجند و 
اهمیت فراوان هم دارند. از این کاســتی که بگذریم، نثر 
روان و ســاده در کنار معرفی محتوای هر فصل در آغاز آن 
و معرفی منابع برای مطالعه ی بیشــتر در پایان هر فصل، 
یکــی از ویژگی های خوب این کتاب اســت که آن را برای 
دانشــجویان رشــته های حقوق و علوم سیاسی، مطلوب 

 .جلوه می دهد
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 هر کتاب ســفری  است که تا به حال آن را 
تجربه نکرده ایم. کتاب هــا ظاهری آرام، 
اما درونی لبریز از ناشناخته ها و ناگفته ها 
را در خود دارنــد. تو در جایی آرام بر روی 
چوکی می نشــینی و کتاب را، یعنی سفر 
تازه را، شــروع می کنی. بر بال کلمات به 
پرواز در می آیی و اوج می گیری تا آسمانی 
از تخیل و تصویر و استعاره و تشبیه و .... 
به نظرت این سفر رؤیایی و زیبا، اگر با 
یک هیجان و شگفت انگیزی شروع شود، 
خوش آیند تر و ماندگار تــر نخواهد بود در 
ذهنت؟ بدون شــک خیلــی خیلی بهتر 
است از شروعی که چندان هیجان انگیز 
و دل چســب نباشد. به راستی چرا چنین 
اســت؟ چرا ذهن مدام از چیز های عادت 
شــده گریزان و بــه پدیده هــا و چیز های 
تجربه  نشده عالقه نشان می دهد ؟ شاید 
هنرها به لحاظ همین ویژگی ها مورد توجه 
عموم قرار می گیرنــد که  خالف آن چه ما 
انتظار داریم و قباًل تجربه کرده ایم، همان 
رخداد را به شــکلی نــو و تراش خورده در 

قالب خودش می گنجاند. 
کتــاب »مــاه و ماهــی« تازه ترین اثر 

نویســنده ی  محمــدی  محمد حســین 
معاصر اســت. این کتاب بــا تصویر گری 
احالم فائز، برای کودکان و رده ی ســنی 
ســوم  تــا  اول  ســال های  یعنــی  »ب«، 
دبستان به نشر رســیده است. این کتاب 
۲۴ صفحــه  ای و تمام رنگی این گونه آغاز 
می شــود: »در یک دشــت خیلی خیلی 
دور، آن قدر دور دور، که پای هیچ کســی 

به آن جا نرسیده است.« 
قرار است در این دشت خیلی خیلی 
دور چه اتفاقاتی بیافتد؟ هر چه از ابتدای 
کتاب به آخر کتاب نزدیک تر می شــویم، 
ماجراهــا و کنش های قصه، شــیرین تر و 
جذاب تر می شوند. ماجرا هایی که در این 
کتاب رخ می دهند، در جایی است که از 
ما خیلی خیلی دور و خارج از دست رس 
ما هستند. یقینًا تا به حال چنین مکانی را 
تجربه نکرده ایم. به سبب همین ناشناخته 
بودن مکان رخداد های داســتان، سفری 
را که می خواهیم آغاز  کنیم، شگفت انگیز 

و اعجاب آور است.
کتــاب »مــاه و ماهی« شــروعی این 
چنین تــازه و هیجان انگیز دارد. این نوع 

قصه ی ماهی عاشقی که سرخ بود

حسن نوروزی

ماه و ماهی )داستان کودک(
محمدحسین محمدی
تصویرگر و گرافیست: احالم فائز
ناشران: انتشارت تاک و نشر آمو
چاپ اول: ۱۳۹۹، تهران و کابل
مصور و رنگی، ۴۰۰۰ جلد
خشتی، ۲۴ صفحه
۹۰ افغانی، ۲۵۰۰۰ تومان

کتاب »ماه و ماهی« 
شروعی تازه و 
هیجان انگیز دارد. این 
نوع نوشتن در روایت 
برای کودکان، گاه 
امکان دارد این طور 
القا شود که نوشتنی 
سهل و ساده است. 
ممکن است در پوسته ی 
ظاهری، شکلی ساده و 
خطی داشته باشد، اما 
با همه ی این گفته ها، 
در پس این روی کرد 
به روایت، به ویژه 
برای سنین یاد شده، 
روی کردی آگاهانه با 
استفاده از شگرد های 
قصه پردازی نهفته 
است.
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نوشتن در روایت برای کودکان، گاه امکان 
دارد این طور القا شــود که نوشتنی سهل 
و ســاده است. ممکن اســت در پوسته ی 
ظاهری، شــکلی ســاده و خطی داشــته 
باشــد، اما با همه ی این گفته ها، در پس 
این روی کرد به روایت، به ویژه برای سنین 
یاد شــده، روی کردی آگاهانه با استفاده 
از شــگرد های قصه پردازی نهفته اســت. 
چه ویژگی هایی می توانند کمک کننده ی 
آغــازی خــوب برای یــک قصه باشــند؟ 
آیا ایــن ویژگی فقط در زبــان قابل ظهور 
اســت و متجلی می شــود یا نــه، ممکن 
است این ویژگی مهم و تأثیر گذار در سایر 
عناصر نوشــتاری از قبیل تخیل و عاطفه 
و استعاره و ســایر عناصر زیبایی شناسانه 

نهفته باشد. 
انــرژی پنهــان در ســاز و کار آغازین 
هر نوشــتاری، زاییده ی چیزی  اســت که 
نویســنده با توجــه به ســبک و الگو های 

سبکی مشخص، از آن بهره می برد. نویسنده اثرش را، 
اگر در ژانر فانتزی  باشد، بر اساس همان سبک و روش 
و ساز  وکار مخصوص به آن سبک انتخاب می کند. او در 
این سبک  با توجه به نیاز و نوع چیدمان قصه، از عنصر 
تخیــل و رؤیا پردازی بهره می برد. کار برد همه ی عناصر 
در یک ســبک عماًل غیر ممکن اســت. ایــن به معنای 
محدودیت در انتخاب چند گانه ی عناصر نیست. ممکن 
است در همین ژانر فانتزی، نویسنده به این نتیجه برسد 
که عالوه بر اســتفاده از تخیل و ر ؤیا پــردازی، با عنصر 

زبان  و برجسته سازی زبانی قصه اش را پیش ببرد. 
مهم تریــن وجــه کار برد آغــازی خوب بــرای قصه، 
جدایــی آن از بقیه ی متن داســتان نیســت، بلکه آغاز 
قصه باید مکمل کنش های داســتان تا آخر باشــد. اگر 
ایــن شــروع در خدمت برجسته ســازی متن نباشــد، 
ممکن است زنجیره ی نامرئی عناصر، تعادل و پایداری 
رضایت بخشی نداشــته باشــد.  جمله ی آغازین کتاب 
»ماه و ماهی« آن طور که اشــاره شــد، آغازی  است نو و 
تازه که نویســنده از طریق برجسته سازی زبانی، یعنی 
شــگرد تکرار، به بخشــی از یک آغاز خوب دســت پیدا 

کرده است. 

فضــا و هارمونــی جملــه طــوری 
چینش و گزینش شده است که کودک 
عالوه بــر دریافــت حســی از مکانی 
کــه قصه در آن اتفــاق می افتد، نوعی 
از ریتــم و موســیقی را نیــز در  جملــه 
احساس  کند. به همین سبب، کودک 
با خواندن این جمله ترغیب می شــود 
که برای رســیدن به پاسخ های مطرح 
شــده در ذهــن خــودش، خواندن یا 
شنیدن قصه را، با شوق بیشتری ادامه 
بدهد. معمواًل بخشــی از کنش قصه، 
با آغاز جمله یا دو ســه ســطر نخست 
داستان، در مخاطب ایجاد می شود. یا 
مخاطب آن را پــس می زند یا اگر در او 
ایجاد کنش و واکنش کند، سیر قصه را 

پیگیری می کند. 
بهره گیری نویسنده ی کتاب »ماه و 
ماهی« از تکنیک های روایی افسانه ها 
و در هم آمیزی آن ها با داستان امروزی 
و دغدغه های انســان معاصر، پلــی ایجاد می کند بین 
دنیای گذشــته و اکنون. از سویی کودک غیر مستقیم 
با داشــته های فولکلوریک خود آشنا می شود و از سوی 
دیگــر این اســتفاده ی آگاهانــه از داشــته های روایی 
پیشینیان، بخشــی از زوایای ناشنیده و تجربه  نشده ی 

این افسانه ها را باز می شناساند.
در کتاب »ماه و ماهی« هر چند ما با مدلی از روایت 
ســر و کار داریم که ریشه در ســاختار روایی کالسیک و 
افســانه وار دارد، اما این ســاختار  طوری برای مخاطب 
کــودک خلق شــده اســت که بــرای او جذابیتــی نو و 

هیجان انگیز داشته باشد.
گره گشــایی از دنیــای افســانه ها و بهره گیــری از 
پتانسیل های آن، مســتلزم شناخت ما از این افسانه ها 
و بافــت روایــی آن ها اســت. کودکان ما حــق دارند که 
به وســیله ی پرداختن به قصه های نو بــا بهره گیری از 
ویژگی های روایی و ناشناخته ی افسانه ها، با گذشته ی 
پر بار خود آشنا شوند. شاید بشود با چنین شیوه ای این 
گنجینه های گران بها ی بشری را از گزند فراموشی حفظ 

کرد. 
در کتاب »ماه و ماهی« نویســنده بــا تلفیق دو دنیای 

بهره گیری نویسنده ی کتاب 
»ماه و ماهی« از تکنیک های 
و  افســانه ها  روایــی 
در هم آمیزی آن ها با داستان 
امروزی و دغدغه های انسان 
می کند  ایجاد  پلی  معاصر، 
بین دنیای گذشته و اکنون. از 
سویی کودک غیر مستقیم با 
داشته های فولکلوریک خود 
آشنا می شود و از سوی دیگر 
این اســتفاده ی آگاهانه از 
داشته های روایی پیشینیان، 
بخشی از زوایای ناشنیده و 
تجربه  نشده ی این افسانه ها 

را باز می شناساند.
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متفــاوت، یعنــی دنیای تخیلــی و دنیای 
واقعــی، قصه ی داســتان را پیش می برد. 
کــودک از آن جایــی کــه با دنیــای تخیل 
آشناســت و برای او ورود بــه دنیای تخیل 
امری ساده و تکرار شونده و طبیعی  است، 
اســتفاده از ایــن ابزار می تواند فهــم او از 

دنیای واقعی را آسان کند. 
همان  طور که اشــاره شــد، در کتاب 
»مــاه و ماهــی«، شــگرد های زبانــی در 
کنار ســایر عناصــر مکمل کننده ی متن 
داســتان، به کار رفته اســت. بافت زبانی 
کتاب در بســتری از زبان سالم و معیار به 
پیش مــی رود و کودک در کنار خواندن یا 
شنیدن یک قصه ی جذاب، با قابلیت های 
تازه ی زبانی آشــنا می شود. شاید کودک 
در برخورد با دنیای زبان و گفت وگو از این 
طریق، بارها و بار ها از طریق شنیداری با 
زبان محاوره و عامیانه و زبان شکسته سر 
و کار داشته باشد؛ اما خوانش این کتاب 

یک کمک یار خوب بــرای زبان آموزی معیار و معتبر برای 
اوست. به این وسیله در خالل حوادث داستان، با کلمات 
و واژگان تازه آشــنا و به گنجینــه ی ذهنی لغات او افزوده 

می شود. 
الگو هــای برجسته ســازی در این کتــاب، تنها در 
سرآغاز رخ نداده است، بلکه در جاهای دیگر نیز به کار 
گرفته شــده است. از جمله عنوان کتاب که نویسنده با 
کمک نام دو شخصیت اصلی داستان، نوعی موسیقی 
حروف مشــترک را به وجود آورده است که برای عنوان 
یــک کتاب می تواند امتیاز خیلی خوبی باشــد. یا مثاًل 
این برجسته سازی در نوع انتخاب صفت، جهت تشدید 
پیامی که نویســنده می خواهد به طور غیر مستقیم به 

مخاطب القا کند، به کار گرفته شده است. 
بــه طور مثال از صفت »ســرخ« بــرای ماهی کوچک 
استفاده شده اســت. این صفت برای ماهی برای پررنگ 
کردن موضوع و پیام داستان به عنوان یک رمز قابل اعتنا، 
می تواند تأثیرگذار باشد. از آن جایی که تم اصلی داستان 
»ماه و ماهی« دوســتی و عشــق اســت، صفت سرخ در 
راســتای روشن شدن موضوع دوستی که مفهومی ذهنی 
است،  می تواند کودک را کمک کند که درک بهتری از پیام 

داســتان داشته باشد. ســرخ یکی از سه 
رنگ اصلی، و نماد دوستی و عشق تلقی 
می شــود و در ادبیات فارســی نمونه های 
بسیاری از آن، به ویژه در وادی شعر داریم. 
این ارتباط واژگانی هم به فضای داستان 
پــر و بال می دهد و هم شــخصیت ماهی 
و تم داســتان در ذهن کــودک ماندگار تر 

می  شود.
یا مثــاًل از صفــت »نقــره ای« برای 
شــخصیت مــاه، یکــی از کاراکتر های 
اصلی قصه  استفاده شده است. ترکیب 
»مــاه نقره ای« ترکیبی آشــنا مخصوصًا 
در ادبیات معاصر ماســت. رنگ نقره ای 
نمــادی از بلوغ و پای بنــدی و برعکس 
رنگ ســرخ کــه رنگی گرم اســت،   جزو 
طیف رنگ های سرد محسوب می شود. 
هم چنین اســتفاده از صفــت تصغیر و 
تحبیــب  »گک« و »ک« بــرای ماهــی و 
َشــمال که در جهت شخصیت سازی با 
القای کوچــک بودن و ریزه بودن بــه کودک، به صورت 
»ماهی گک« و »َشــمالک« در آمده اند که به این وسیله 
کودک احســاس همذات پنداری بیشــتری بــا این دو 
شخصیت پیدا می کند. نویســنده در کنار ویژگی زبان 
معیار، در ارتباط با هم خوانی و ارتباط واژگانی، با پدید 
آوردن زنجیره ای از نقش های زبانی در این کتاب، برای 

کودک تجربه ای تازه را رقم می زند. 
و در پایــان این کــه، آن چــه را امــروزه ما بــه  عنوان 
شــلختگی زبانی می شناســیم، که خود معضلی بزرگ 
برای کودکان ما محسوب می گردد، خوش بختانه در تار  
و  پود این کتاب خواندنی یافت نمی شود. وقتی داشتم 
این کتاب را می خواندم، از پنجره ی اتاق به ماه نقره ای 
سیل کردم. لحظه ای که کتاب ماهی گک عاشق سرخ 
را خــالص کردم، دیــدم از پنجره، ماه نقره ای درســت 
مابین آسمان پر ستاره رســیده بود و می تابید. با خودم 
نجوا کردم، طوری که ســتاره گک ها هم شنیدند: »ای 
ماه! بیشــتر روشــنایی ببخش تا ماهی هــای زیاد تری 
عاشق تو شــوند. خدا را چه دیدی، شاید در برکه ای که 
همین نزدیکی هاست و در دل ما، روی ماه تو را ببیند و 

 ».تنهایی اش را با تو قسمت کند

بافت زبانی کتاب در بستری 
به  و معیار  زبان ســالم  از 
پیش مــی رود و کودک در 
کنار خواندن یا شنیدن یک 
قصه ی جذاب، با قابلیت های 
می شود.  آشنا  زبانی  تازه ی 
شــاید کودک در برخورد با 
دنیای زبان و گفت وگو از این 
طریق، بار ها و بارها از طریق 
شنیداری با زبان محاوره و 
عامیانه و زبان شکسته سر و 
کار داشته باشد؛ اما خوانش 
کمک یار  یــک  کتاب  این 
خوب برای زبان آموزی معیار 

و معتبر برای اوست.
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دنیای من، روایت من
نگاهی به مجموعه داستان »برادرم رمضان« نوشته ی تینا محمدحسینی

جاویدرضا حسینی  خراسانی

جدایی ها، فوت ها و... را شاهدیم. حتی در دل بدترین 
لحظات و اتفاقات، همیشــه نور امیدی می تابد، اما در 

یازده داستان محمدحسینی ما هیچ نوری نمی بینیم.
زمــان روایت، زوایه دید، متن روان و تســلط به زبان 
فارســی، نشــان می دهد که نویســنده احاطه ی کامل 
به تکنیک داســتان کوتــاه دارد. تینا محمدحســینی 
فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات داستانی از دانشگاه 
خوارزمی اســت که در حال حاضر مشغول به تحصیل 
در دوره کارشناسی ارشد ادبیات پایداری، در دانشگاه 

سوره می باشد.
کم لطفی نویســنده به شــخصیت های پدر و برادر و 
حتی مادر در داســتان ها، قابل توجه است. پدر و مادر 
منفعل اند و حضورشان ســایه وار است. برادر نیز که در 
قسمتی جای گزین پدر شــده است، منفعل می باشد. 
نویســنده در جایی پســر را بی خیال و مفت خور نشان 
می دهد. درحالی که بچه ها در ســنین پایین مدرسه را 
رها می کنند و وارد بازار کار می شوند تا مسئولیت زندگی 
و خانــواده را بر عهده بگیرند، اما در اینجا آن ها الابالی 

هستند.
نویســنده با تخیل و خالقیت، داستان هایی عالی 
نوشــته اســت از جمله »کشــف بزرگ«، اما به نظر من 
بهترین داســتان از یازده داســتان، داســتان »وســط 

 .پیاده رو« است

اگر به داســتان کوتاه عالقه دارید، پیشنهاد من کتاب 
»برادرم رمضان« اســت. یازده داستان در یک کتاب به 
قلم خانم »تینا محمدحســینی« گرد هم آمده اســت. 
یازده داستان متفاوت اما مرتبط مجموعه، شکل رمان 
به خودش گرفته اســت که شــخصیت های داستانی با 
نگاه فردی به زندگی و حوالی شــان، روایت های جذاب 

و قصه های دردناکی خلق کرده اند.
اگــر بخواهیم نگاه دقیق تری به مجموعه داســتان 
»برادرم رمضان« بیاندازیم، باید به برهه ی زمانی تألیف 
و انتشــار هم دقت کنیم و یادآور شــویم که نویســنده، 
فضای متمایزی نسبت به نویسنده های دوره ی خودش 
خلق کرده اســت و اگرچه بیشتر به فردگرایی و تنهایی 

پرداخته، اما به مسائل روز هم گریزی زده است.
کتاب در ســال هزار و ســه  صد و نود، توســط نشر 
آگه چاپ شــده است. تینا محمدحسینی از مهاجرین 
افغانســتانی ســاکن ایران، متولد افغانســتان اســت. 
وضعیت مهاجرین و کشــور افغانســتان در ســال های 
گذشــته، نســبت به ســال های فعلی وخیم تر بود. در 
داستان های داستان نویســان مهاجر، افغانستان پر از 
توپ و تفنگ، گرســنگی و بیکاری و... تصویر می شد، 
و چون زندگی در عالم مهاجرت هم سختی های زیادی 
را به هم وطنان وارد می ساخت، لذا داستان ها پر از درد، 

نقد اجتماعی و نشان دادن سیاهی ها بود.
اما محمدحسینی رویه ی معمول را دنبال نکرده و به 
حوالی من ها رفته اســت. او از افغانستان فاصله گرفته 
و خواسته است برای خودش با تکنیک داستان نویسی 
جا باز کند، نه با نشــان دادن ســیاهی ها و داد و فغان. 
البته در داســتان »برادرم رمضان« که اسم کتاب هم از 
این داســتان گرفته شده، صریح تر از بقیه داستان ها از 
افغانســتان حرف زده شده است؛ عوامل مختلف تأثیر 
خودش را گذاشــته است و افغانســتان همراه با مرگ، 

جیب بری، بی پولی و فرار از کشور ترسیم می شود. 
در مجموعه داســتان »بــرادرم رمضان« ما شــاهد 
هیچ امید و تولدی نیســتیم، بلکه بیشــتر بدبیاری ها، 

برادرم رمضان )مجموعه داستان(
تینا محمدحسینی

 انتشارات آگه
چاپ اول، تهران، بهار ۱۳۹۰

۸۸ صفحه
۵.۰۰۰ هزار تومان
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»دو هزار و بیست رقم مّنت« دومین مجموعه ی 
داستانی حکیم سروش اســت. این مجموعه 
شــامل ده داســتان کوتــاه )بهــای گــزاف، 
پوقانه هــا، روزهای فراموش  نشــدنی، مزرعه، 
تحفه ی ازدواج، چشمان براق، پای دان کشال، 
َهی َهی، برو گم  شو و بوت هایش( می شود که 
به همت انتشــارات مقصودی جامه ی چاپ به 
تــن کرده اســت. نگارنده ی این ســطور پیش 
از ایــن، مجموعــه ی داســتانی »ســیب های 
درون قاب« از همین نویســنده را خوانده و در 
شماره ی نهم کتاب نامه به معرفی گرفته است. 
دســت کم قضــاوت مــن بــه عنــوان یکی 
از خواننده هــای داســتان های ســروش ایــن 
است که نویســنده، با یک  نگاه نسبتا کلی و با 
درنظرداشــت مقایســه ی زمانی دو ساله   ی دو 
مجموعه داستانش، نه تنها در خالل نوشتن این 
دو کار پیش رفت نداشته است بل در بسا موارد 
عقب گردهایی نیز داشته است. به باور من شاید 
یگانه دلیل این عقب گرد ها، تمایل بیش از حد 
نویسنده به زیاد نوشتن و مجموعه ی داستانی 
چاپ  کردن باشــد؛ تمایلی که دغدغه ی ذهنِی 
نه تنها حکیم ســروش، بل اکثریت نویسندگان 
امروزی اســت. با این همه، چند داســتان این 
مجموعــه خوب می نماینــد و نیاز بــه خوانش 

جدی دارند و باید پیرامون آن ها حرف زد.

»بهای گزاف« اولین داستان این مجموعه  
است. نویسنده می خواهد حادثه ی  دوم اسِد 
میــدان دهمزنگ را در قالب این داســتان به 
خواننــده بازگو کند. داســتان این گونه کلید 

می خورد: 
»قرار اســت چند روز دیگر خارجم کنند. 
امیدوارم خیلی زود بــه وطن بر گردم. وطنی 
که برایــم موطن نبوده اســت. ناچارم برگردم 
همان جا، هر چه باشد زادگاهم است. این جا 
برایم خیلی خســته کننده شــده است. دیگر 
طاقت ماندن ندارم. همه چیز از دســتم رفته 
اســت. نمی خواهــم کال دیوانــه شــوم. ُخِل 

کله خراب...« )ص 7(.
 چنان چــه دیــده می شــود داســتان بــا 
تک گویی درونی شــخصیت محوری شــروع 
می شــود. فقدان واقعه در آن مســّلم است و 
مشهود. نفس این مقدمه ی داستانی چندان 
نامناســب نمی نمایــد؛ کالم نســبتا تخیلی 
اســت با روحی دردمندانه. اما اگر این مقدمه 
را دنبــال کنیم و به نیم تنه ی اصلی داســتان 
برســیم، می بینیم که مقدمه ی مناسبی برای 
داســتانی که ســوژه ی اصلی آن واقعه ی دوم 
اســِد میدان دهمزنگ است، نیست. در واقع 
این مقدمه بایســت برای داســتانی بیاید که 
در پی بیان مســایل آوارگی و خانه به دوشــی 

جامعه در پرتو »دوهزار و بیست رقم منت« 

رحمت رشیق

دوهزار و بیست رقم منت )مجموعه ی داستان(
حكیم سروش
ویراستار: یعقوب یسنا
طرح جلد و صفحه آرایی: حمید فیدل
انتشارات مقصودی
چاپ اول،کابل، خزان ۱۳۹۹ 
رقعی، ۸۳ صفحه
۹۰ افغانی

نویسنده، با یک  
نگاه نسبتا کلی 
و با درنظرداشت 
مقایسه ی زمانی دو 
ساله   ی دو مجموعه 
داستانش، نه تنها در 
خالل نوشتن این دو 
کار پیش رفت نداشته 
است بل در بسا 
موارد عقب گردهایی 
نیز داشته است. به 
باور من شاید یگانه 
دلیل این عقب گرد ها، 
تمایل بیش از حد 
نویسنده به زیاد 
نوشتن و مجموعه ی 
داستانی چاپ  کردن 
باشد.
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و مهاجــرت باشــد نه داســتانی که ســوژه ی 
محوری آن، واقعه ی میداِن دهمزنگ است. 

البته با یک  نگاه ســهل گیرانه تر، می توان 
این کاستی را این طور توجیه کرد که شخصیت 
محــوری این داســتان هم مهاجر اســت و در 
واقع این تک گویی درونی او از ســرزمین هند 
است، بر چپرکت شفاخانه. اما باید از یاد نبرد 
که این شروع داستان اســت. شروع داستان 
بایست در خدمت سوژه ی محوری قرار بگیرد: 
واقعه ی دوم اسِد میدان دهمزنگ؛ نه بخشی 
از سرنوشت پرســوناژ محوری. هم چنان بنابر 
مقدمه ســازی ضعیف، در جایــی به خواننده 
ایــن فهم نادرســت دســت می دهد کــه گویا 

منطق داستانی می لنگد: 
»چشــمانم را می بندم، احساس می کنم 
زیر آب هســتم. سرم را آهســته می چرخانم و 
بــه دختری که در چند قدمــی ام روی چوکی 
نشسته است به انگلیســی می گویم »ممکن 
است لطف نموده پنکه را روشن کنید.« آن روز 
هم مثل امروز هوا خیلی گرم بود. هر دو، من 

و هومن زیر آب بودیم. خستگی مجال راه رفتن را از ما گرفته 
بود، آن جا نشسته بودیم، زیر سایه ی درخت...« )ص 8(. 

نویســنده بدون مقدمه ســازی الزم و بدون این که بگوید 
یا نشــان بدهــد که شــخصیت اصلــی، از جملــه زخمیان 
واقعه دهمزنگ اســت، خواهش او را از آن دختِر نشســته بر 
چوکی برای روشــن  کردن پنکه، در حالــی که گرمی و دیگر 
مشــقت های روز واقعــه را به یــاد می آورد، بازگــو می کند. به 
این ترتیب، نویســنده به یک باره خواننده را به فضایی بدون 
مقدمه سازی  قبلی پرتاپ می کند و خواننده هم البد مجبور به 

چنین قضاوتی می شود: منطق داستانی می لنگد! 
قوِل »در ادبیات چگونه گفتن مهم است نه چه گفتن« را 
همه به یاد داریم. به نظر می رسد نویسنده روی دیگر سکه ی 

این قول را برگزیده است: گفتن به جای نشان  دادن!
»بــه حرکت مــان باورمند بودیــم؛ چراکه حرکت مــا از نوع 
مدنی ترین، انســانی  ترین و صلح آمیزترین حرکت در تاریخ این 
مرز و بوم بود...« )ص۱7(. چنان چه دیده می شود نویسنده به 
صراحت مدعی مدنیت و صلح آمیز بودن حرکت است و درباره ی 

آن »می گوید« حال آن  که می توانست آن را »نشان دهد«.
»روزهای فراموش نشدنی« یکی دیگر از داستان های این 
مجموعه است. روی کرد نویســنده در این داستان اجتماعی 
می نماید و نویســنده تــالش دارد تا روابطی را که در شــرایط 
ناگواری چون گسترش کرونا در بین مردم حاکم شده است، 
قبض و بســط کند. »روزهــای فراموش نشــدنی« روایت تلخ 

زندگی خانواده ای اســت که مرد آن مبتال 
به ویروس کرونا شــده است. فقر و شرایط 
ناگوار تا آنجا در این خانواده وســعت یافته 
اســت که مرد خانواده در بستر مریضی به 
فکر فروش قالین خانه اســت. اوقات خانم 
خانه هم به شــدت تلخ اســت. نویســنده 
ســوژه ی خوب و جان داری را شــکار کرده 
است. هم چنین نویسنده به لطف داشتن 
تجربه ی عینــی از این روزهــا، از عهده ی 
روایت ســیال و جذاب داســتان به خوبی 
برآمده است و خواننده را با خود می کشاند. 
منتهــا بــه نظر می رســد نام داســتان، در 
مطابقت با محتوا و در تناســب با موفقیتی 
که نویسنده در انکشاف آن داشته، نیست. 
بارزترین علت هم این اســت که این نام، تا 

حدی تعلیق داستان را به هم می زند.
»مزرعــه« یکی دیگر از داســتان های 
ایــن مجموعــه  اســت. مقایســه ی نــام و 
محتوای داستان به خوبی نشان دهنده ی 
این اســت که داســتان دو گویشــی شده 
است. هرچند نویسنده در آخر کتاب برای واژه های گویشی، 
معناهای معادل آن در زبان معیار را آورده اســت؛ ولی باز هم 
نویسنده موفقیت چندان چشم گیری در تلفیق زبان معیار و 
گویش  ندارد. »مزرعه« از سه زاویه ی دید ارائه می شود: آته ی 

خداداد، خداداد و آبه ی خداداد.
در کل بــه نظــر می رســد بنگاه ســوژه یابی نویســنده، 
جامعه اســت. داســتان های »برو گم  شــو« و »بوت هایش« 
بــه عنوان نمونه های َاکمل و اتّم این ادعا اســت. نویســنده 
در داســتان »بــرو گم شــو«، با مســئولیت پذیری تمــام و به 
عنــوان نماینــده ای از نســل خــود، در صــدد بیــان روایِت 
مصیبتی اســت کــه بانــوان در کوچه  پس کوچه هــای کابل 
می کشــند. زبان نویسنده در این داســتان نسبتا رک است و 
 ســخنش را در حجاب آراســتگِی ظاهری، پنهان نمی سازد:
»از پشــت که نگاهــش می کنی زیباتر دیده می شــود، اندام 
زیبا و خوش  فورمی دارد. کمرش باریک است و همین باعث 

شده، باسنش بیشتر به چشم بیاید...« )ص7۰( 
به همین منوال در داســتان »بوت هایش«، با سرنوشــت 
دختربچه ی کم ســن و سالی مواجهیم که پدرش را از دست 
داده است و از سر ناگزیری، بوت های مردم را در خیابان ها و 
هوتل ها رنگ می کند. فضاســازی و مکان اتفاق این داستان 
و یکــی دو داســتان دیگر ایــن مجموعه، شــباهت عجیب و 
کاملی با چند داستان از مجموعه ی »سیب های درون قاب« 

 .نویسنده دارد

»روزهای  داستان  در  نویسنده 
سوژه ی  نشــدنی«،  فراموش 
خــوب و جان داری را شــکار 
کرده است. هم چنین نویسنده 
به لطف داشتن تجربه ی عینی 
از این روزها، از عهده ی روایت 
سیال و جذاب داستان به خوبی 
برآمده است و خواننده را با خود 
می کشاند. منتها به نظر می رسد 
نام داستان، در مطابقت با محتوا 
و در تناســب با موفقیتی که 
دارد،  آن  انکشاف  در  نویسنده 
نیست. بارزترین علت هم این 
است که این نام، تا حدی تعلیق 

داستان را به هم می زند.
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مجموعه داســتان »دســتمال خامــک دوزی« 
دربرگیرنــده ی نه داســتان کوتاه و دو داســتان 
کوتــاِه کوتــاه »یادداشــت« و »کارت هــا« و دو 

داستانک »کلوچه« و »میوه« است. 
جهان داستانی   نویســنده، جهانی است که 
در مهاجرت خلق شــده اســت و زبان نویسنده و 
شــخصیت های  داســتان هایش نیز  فارسی معیار 
اســت و از نظر گویش، کاماًل فارسی رایج در ایران 
بر زبان آن ها جاری اســت. البتــه زبان در همه ی 
داستان ها کم نقص و  داستانی است  و خواننده  را 

با داستان و شخصیت ها همراه می کند. 
  جهــان نویســنده در ایــن ســیزده متــن 
داســتانی، بــه طــور کلــی و جــدای از این که 
نویسنده و بیشــتر شخصیت های داستانی اش 
مهاجر محسوب می شوند، جهان زنان و خانواده 
و مسائل آنان اســت  و مهاجرت و افغانستان در 
داستان ها  فقط گاه  بر زبان شخصیت ها حضور 
دارند و بس؛ یا گفته می شــود که شخصیت در 
اصل اهل افغانستان است؛ )داستان های امروز 
ســرت به جایی نخورده،  طعم خاک خوب، زن 

گربه ای،  مرد عنکبوتی، خونسرد باش، و...(. 
مثــاًل در داســتان »امروز ســرت بــه جایی 
نخورده«، افغانســتان و اهل افغانســتان بودن 
فقط در آهنگ احمد ظاهر نهفته است که راوی 
داســتان گــوش می کند. یا در »داســتان طعم 
خاک خوب« فقط در پایان می فهمیم دو زنی که 

در یک اتاق شــفاخانه هستند، اهل افغانستان 
اســتند. یا در »مــرد عنکبوتی« افغانســتان در 
یادکرد از طالبان و مردان مسلمانی که با عنوان 
تروریست در بازی کامپیوتری کشته می شوند، 
حضور دارد.   در داستان »زن گربه ای« نیز فقط 
گفته می شــود که خانواده ی شــخصیت راوی 
)این داستان با زاویه ی دید دوم شخص خطابی 

روایت می شود(  اهل افغانستان استند.  
اما موضوع و درون مایه ی اصلی داستان ها 
مســائل عمومی زنان و خانواده است. فقط در 
دو ســه داستان است که افغانســتان و تا جایی 
مسائل مهاجرت برجســته تر مطرح می شوند: 
خامــک دوزی«    و  »دســتمال  داســتان های 
»زمزمه های خاله مرجان«. این دو داستان جزو 
بهترین داســتان  های مجموعه نیز اســتند؛ به 
ویژه داستان »دستمال خامک دوزی«  که نامش 

را به مجموعه هم داده است.
در داستان »دســتمال خامک دوزی«، سنا 
پس از ســال ها دوری از مادر که  پس از جدایی 
از پدر ســنا، به وطن بازگشــته و دوبــاره ازدواج 
کرده اســت، باید تلفنی با او صحبت کند و ... 
این داســتان  چون دیگر داستان های مجموعه 
خوش ساخت و خوش خوان است و نویسنده در 
آن با کم ترین روایت، زمینه و صحنه ی داستان را 
می سازد و بار اصلی داستان بر گفت وگو استوار 
شــده اســت. گفت وگوهایی که شخصیت ها را 

در خانه ی تنهایی
یادداشتی بر مجموعه داستان »دستمال خامک دوزی« نوشته ی ریحانه بیانی

محمدحسین محمدی

دستمال خامک دوزی )مجموعه داستان(
ریحانه بیانی
ویراستار: محمدحسین محمدی
انتشارات تاک و نشر آمو

چاپ اول، کابل ۱۳۹۶ 
چاپ دوم )چاپ اول نشر آمو(، تهران ۱۳۹۷ 
۵۵۰ نسخه
رقعی، ۹۳ صفحه
۱۲۰ افغانی / ۱۶۰۰۰ تومان

  جهان نویسنده در این 
سیزده متن داستانی، 
به طور کلی و جدای 
از این که نویسنده و 
بیشتر شخصیت های 
داستانی اش مهاجر 
محسوب می شوند، 
جهان زنان و خانواده 
و مسائل آنان است  و 
مهاجرت و افغانستان 
در داستان ها  فقط گاه 
 بر زبان شخصیت ها 
حضور دارند و بس.
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می ســازند، فضا و صحنه را می  آرایند و ماجرای قصه را پیش 
می برند؛ بی آنکه زیاده گویی ای در آن ها راه یابد . »دســتمال 
خامک دوزی« قصه ی مهاجرت و جدایی است. مهاجرتی که 

بین نزدیک ترین اعضای خانواده، جدایی افکنده  است.
 ریحانه بیانی در نخســتین مجموعه داســتانش نشــان 
داده اســت که داســتان کوتــاه را خوب می شناســد و زبان  
داســتانی اش نیز نــرم و منعطف اســت  و با انتخــاب راویان 
کــودک، روایت های  صمیمــی و جذابــی را در برابر خواننده 
می نهد. با وجود این که  دغدغه ی اصلی نویســنده   مســائل 
دختران جوان و مادران است، اما حضور کودک در داستان ها 
بســیار چشم گیر اســت و در نیمی از داستان ها  این کودکان 
 اســتند کــه روایت   داســتانی را پیش می برند و نویســنده در 
اســتفاده از زبان کودکانه و راویان کــودک، مهارت خوبی از 
خود نشــان می دهد. در برخی از این داستان ها، نویسنده  از 
شکسته نویسی استفاده کرده است تا ناشناختگی کودک در 
زبان داستان حضور داشته باشــد؛ از جمله در داستان های 
»خوابــم نمی بــرد«  و »به چی نگاه می کنی آرزو« که توســط 

راوِی کودک مرده روایت می شود. 
داســتان »خوابم نمی بــرد«،  تک گویی ســاده ی ذهنی 
دختری خردسال است که به دنیای یک خانواد ه ی مهاجر، در 
شهری مذهبی می پردازد. نویسنده    با انتخاب زبانی کودکانه 
و روایتی صمیمی، به ذهن و بیان کودکانه نزدیک می شــود و 
به نقد تفکر و تعصب دینی و مذهبی نسبت به زنان می پردازد. 
راوی خردســال با توجه به شــرایط خانه و اخبار طالبان که از 
تلویزیــون  می شــنود و گفت وگوهای پدر و مــادرش، پدر را با 

طالبان مقایسه می کند و شباهت هایی بین آن ها می یابد.
بــا توجه به زنان و خانواده و مســائل آن ها، مکان بیشــتر 
داســتان ها نیز خانه یا فضای بســته ی دیگری چون یک دفتر 
یا اتاق شفاخانه است.   در کنار این مکان های بسته و محدود، 
 انتخاب زمان محدود برای روایت داستانی نیز به یک پارچگی و 
انسجام داستان ها انجامیده است.  این محدودیت  نیز از آن جا 
سرچشمه می گیرد که نویسنده بیشتر به زنان سنتی می پردازد 
یا به زنانی که هنوز نتوانسته اند خود را از سنت های دست و پا 

گیر خانواده برهانند و وارد جامعه ی بیرون از خانه شوند. 
این نکته در  وجود شــخصیت اصلی داســتان »خون سرد  
باش« به خوبی دیده می شود. شخصیت اصلی با وجود این که 
در یک شــرکت منشی رئیس اســت، درگیر مسائل خصوصی 
رئیس شرکت می شود و نمی تواند آن را از کارش جدا کند و....  
در داستان کوتاِه کوتاه »کارت ها« نیز   مکان داستان درون یک 
تاکسی است و زنی از دیگر  رنگ، به نمایش گذاشته می شود. 

زنان در داستان های بیانی به دو دسته تقسیم می شوند. 
زنــان ســاده، بی آالیش  و تنهایــی که  معمواًل  دیــدی دینی و 
مذهبی  دارند و خانواده دوست استند که بیشتر زنان و راویان 

داســتان های کتاب از این دسته اند؛ و دســته ی دوم زنانی از 
دیگررنگ، شاید بتوان گفت: لکاته، مانند دختر داستان کوتاه 
کوتاه »کارت ها«؛ نمونه ی بارز این دســته از زنان در داستان 
پایانی کتاب، »زن گربه ای«، بیشتر خود ش را نشان می دهد. 
در ایــن داســتان  نمایند ه ی هر دو دســته از زنان حضور 
دارنــد. دختر نوجوانی که داســتان از دیــد و ذهنش روایت 
می شــود، جزو زنان دســته ی اول اســت و زن گربه ای  که به 
سوئیت پشــت بام ساختمان کوچیده است، از زنان دسته ی 
دوم. در این داســتان نویســنده تقابل این دو دسته از زنان را 
نیز نشــان می دهد. ) البته در این داســتان و داستان »طعم 
خاک خوب« احســاس می شود که نویسنده به نوعی گرفتار 
دیدگاه ایدئولوژیک شده است و با وجود این که هر دو داستان 
از ساختار خوب و روایت خوبی برخوردارند، اما در کل اندکی  

شعارزدگی در آن ها دیده می شود.( 
مرجاِن داســتان »زمزمه های خاله مرجــان« نمونه  ی بارز 
زنان دسته ی اول است که از دید راوی کودک  داستان،  به خوبی 
معرفی می شــود. ساختار روایی این داســتان را می توان گفت 
خالقانه است )اگرچه تازه نیست(. چون کل داستان بر اساس 
عکس هایی روایت می شــود که راوی با دیدن آن ها به گذشته و 
دوران کودکی اش می رود و این خاله مرجان است که در همه ی 
عکس هــا حضور دارد و قصه ی او روایت می شــود. قصه ای که 
از البــه الی گفته ها و خیاالت و خاطــرات کودکانه ی راوی بیان 
می شود؛  قصه ی زن در خانه ی تنهایی؛ می توان گفت »تنهایی« 
درون مایه ی مشترک همه ی داستان های مجموعه است. بیشتر 
زنــان مجموعه با وجود این که در جمــع خانواده حضور دارند، 
تنها اســتند و این تنهایی بر زندگی شان ســایه   افکنده است و 
خواننده نیز این تنهایی را در جای جای داستان ها و در هر کنج 
خانه های شخصیت ها می بیند. زنی  که وقتی درد زایمانش فرا 
می رسد، زن همسایه او را به شفاخانه می رساند  و همراه  ندارد؛ 
زن درس خوانده ای که به دلیل کار شوهرش دور از شهر و آبادی 
زندگی می کند و روزها با کودکش تنها است و تنهایی او را  فقط 
هیاهوی دختر خردســالش پر می کند و بیشتر وقت ها منتظر 
شوهرش است؛ شوهری که نزدیکی ذهنی چندانی با او ندارد 
و این حتی در طرز گفتارشان نیز دیده می شود. یعنی زن حتی 
در کنار شوهرش هم تنها است. زنی که به دلیل نداشتن فرزند، 
بیشتر وقت ها تنها است و زمانی هم که شوهرش در خانه است، 
لت و کوب می شــود و... زنی کــه به خاطر موقعیت اجتماعی و 
شغلی ای که انتخاب کرده است، همیشه از موترهای مدل باال 
پیاده می شــود، ولی بعد به سوئیت کوچکش در پشت بام یک 
ساختمان چند طبقه پناه می برد و باید تنها باشد و...   و نویسنده 
این »تنهایی« ها را   به گونه ای روایت می کند که در هر داســتان 
متفاوت تر اســت و داســتان متفاوت و خواندنــی ای را در برابر 

 .خواننده  می گذارد
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کتــاب بــا شــرح شــهرِت »شــربت گلــه/
شــربت گل« شــروع می شــود. دختــری که 
از طریق عکســش، که توســط اســتیو مک 
کیــوری، عکاس مجله نشــنل جیوگرافیک، 
گرفته شــده و بر روی جلد این مجله در سال 
۱۹8۵ نشر شده بود. کتاب با شرح ماجرای 
زندگی این زن مهاجر افغانستانی، به ویژه آن 
طرز نگاهش به دوربین، با آن چشــمان سبز 
روشن که توجه بینندگان زیادی را در سراسر 
جهان بــه خود جلب کــرد، ادامــه می یابد. 
نویسنده، با سرهم کردن تفسیرهای متفاوتی 
که از نگاه شــربت گل صــورت گرفته، تالش 
می کند این تفســیرها را با وضعیت سیاسی 
و اجتماعی افغانســتان پیوند زده و مدخلی 

برای ورود به سینمای افغانستان پیدا کند.
درســال های اخیــر، فیلم هایــی ماننــد 
»قندهــار« و »اســامه« توجــه بین المللــی 
زیادی را بــه خود جلب کــرده و جایزه هایی 
چون نخل طال، مهم ترین جایزه ی جشنواره 
کــن، و گولدن گلــوب را به دســت آورده اند. 
بــرای بســیاری از غربی ها، افغانســتاِن این 
فیلم ها افغانســتان است. اکثر کتابخانه های 
دانشــگاه های غربــی، اگــر فیلمــی درباره 
افغانستان دارند، همین فیلم های »قندهار« 
و »اســامه« انــد. این فیلم ها در شــکل دهی 
گفتمان غربی درباره ی حقوق زنان مسلمان 

چادری و ماهیت اســالم به عنوان یک تمدن 
تنش محور، نقش اساســی داشــته اند که با 
مدرنیتــه ی ظاهــرًا سکوالریســتی غربی در 

تقابل قرارگرفته است.
اکثر مخاطبان غربی، برای نخستین بار از 
طریق فیلم »قندهار« افغانستان و افغان های 
واقعی را دیدند. فیلم هایی از دهه ی هشتاد، 
مثل »شــاه راهی به ســمت چین«، »روزهای 
روشــن زندگی« و »رامبو ۳« با وجودی که در 
دوره های زمانی مختلف در مورد افغانســتان 
ســاخته شــده اند، ولی در کشــورهایی مثل 
اسرائیل و یوگوســالویا فیلم برداری شده اند. 
قابل یادآوری اســت که در این فیلم ها از هیچ 
بازیگر اهل افغانســتان استفاده نشده است. 
به اســتثنای فیلم »رامبو«، در ســایر فیلم ها 
هیچ تالشــی برای به تصویر کشــیدِن دقیق 
فرهنگ و زبان های رایج در افغانستان صورت 
نگرفته است. برای نمونه در فیلم »شاه راهی به 
سمت چین« بریان بلیسد، بازیگر انگلیسی، 
در نقــش جنگ جویــی بــه نام »وزیــری« که 
پشــتون اســت، بازی می کند. این بازیگر از 
یک زبان خودســاخته  استفاده می کند، مثل 
قزاق های روسی لباس می پوشد، چشمانش 
را می چرخاند و دیوانــه وار می خندد. به قول 
نویسنده، چنین فیلم هایی نمی تواند چهره ی 
واقعی کشــور و مردمی را نشــان دهــد، و در 

شناخت سینمایی جهان از افغانستان
مروری بر کتاب »افغانستان در سینما« از مارک گراهام

جالل نظری

افغانستان در سینما )زبان انگلیسی(
مارک گراهام
ناشر: دانشگاه الینویز
چاپ نخست، آمریكا ۲۰۱۰
۲۰۹ صفحه

درسال های اخیر، 
فیلم هایی مانند 
»قندهار« و »اسامه« 
توجه بین المللی زیادی 
را به خود جلب کرده 
و جایزه هایی چون 
نخل طال، مهم ترین 
جایزه ی جشنواره کن، و 
گولدن گلوب را به دست 
آورده اند. برای بسیاری 
از غربی ها، افغانستاِن 
این فیلم ها افغانستان 
است. اکثر کتابخانه های 
دانشگاه های غربی، اگر 
فیلمی درباره افغانستان 
دارند، همین فیلم های 
»قندهار« و »اسامه« اند.
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کنار این که باعث ایجاد کلیشــه درباره ی آن مردم می شود و 
زمینه ی تبعیض های نژادی و قضاوت های نادرست را فراهم 
می سازد، برای مردم شناسان و فرهنگ شناسان در جامعه ی 

آکادمیک نیز قابل اعتبار نیست. 
مارک گراهام، در مورد فیلم هایی که اخیرًا با موضوعیت 
افغانستان تولید شــده اند، می گوید چیزی که این فیلم ها 
در مورد افغانستان، اسالم و غرب می گویند، شامل ترکیبی 
غافلگیرکننده از پروپاگندا، شــعر، اهریمن و جهاد اســت. 
اکثر این فیلم ها به خاطر نمایش شــان در غرب و قدرتی که 
در شکل دهی گفتمانی در مورد افغانستان دارند، ابزارهای 
ضروری برای تحلیل رابطه ی غرب با افغانستان اند؛ کشوری 
کــه ما )غربی ها( به شــدت نیاز داریم بــا مردمش گفت وگو 

کنیم و به آن ها گوش فرا دهیم.
این کتاب در سه بخش نوشته شده است. عنوان بخش 
نخســت »نوســتالژی امپریالیست« اســت. در این بخش، 
فیلم های » ســوارکاران«، »مردی که می توانســت پادشــاه 
باشــد«، »رامبو ۳«، »جانور« و »جنگ چارلی ویلســون« به 
بررسی گرفته می شــود که همه در دهه ی هفتاد میالدی یا 
بعد از آن تولید شــده اند. به باور نویسنده، افغانستان پیش 
از دهــه ی هفتاد میالدی، در جهان ســینمایی غرب وجود 

نداشت. 
افغان ها برای مدت کوتاهی درفیلم های کم حاشــیه ای 
مثل »پادشــاه تفنگداران خیبــر« )۱۹۵۳( و »باالی خیبر« 
)۱۹۶8( بازی کردند، اما پیش از فیلم » سوارکاران« )۱۹7۱( 
ســاخته ی جان فرانکنهایمر، افغانســتان سوژه ی یک فیلم 
ســینمایی غربی نبوده است. »ســوارکاران« که فیلم نامه ی 
آن را دالتون ترومبو، برنده ی جایزه ی اســکار، نوشته است، 
نخستین و تنها فیلم سینمایی آمریکایی است که با همکاری 
نهاد افغان فیلم در افغانستان تهیه شده است. این فیلم، بر 
اســاس رمانی از نویسنده ی فرانسوی، جوزف کسل ساخته 
شده است و داستان اوراز )Uraz( مغرور و جاه طلب را روایت 
می کند که می خواهد قدرت افســانه ای پدرش تورسن را در 

مسابقات بزکشی تحت الشعاع قرار دهد. 
فیلم »مردی که می توانست پادشاه باشد« به کارگردانی 
نویسنده ی آمریکایی، جان هوستن در سال ۱۹7۵ نیز مورد 
توجه قــرار گرفت. این فیلم مانند منبــع ادبی اش، قصه ی 
رمانتیک و تلخ دو ســرباز بریتانیایــی، دنی دراووت و پیچی 
کارنهــان، را روایــت می کند کــه برای غــارت گنجینه های 
افســانه ای کافرستان )نورستان امروزی( توطئه می چینند. 
نویســنده همان طــور که بــا داســتان فیلم جلو مــی رود، 
روی کردهای فاشیســتی و نژادپرســتانه ی نهفتــه در فیلم 
را نیــز بــه بررســی می گیــرد و رفتارهای شرق شناســانه ی 
شخصیت ها را برجسته می ســازد. بخش نخست با تحلیل 

فیلم هــای »رامبو«، »جانور« و »جنگ چارلی ویلســون« به 
پایان می رسد. 

بخش دوم به بررســی »فیلم های برقع« اختصاص یافته 
اســت، مشــخصًا به فیلم های »قندهار« و »اسامه«. بعد از 
آن کــه طالبان بودای بامیان را تخریب کردند، ســازمان ها و 
افراد گوناگون از سراســر جهان خشم شــان را نسبت به این 
کار وحشــیانه ی طالبــان و نگرانی شــان را در مــورد حقوق 
مردم افغانســتان ابراز کردنــد. یکی از این افراد، محســن 
مخملباف، فیلم ســاز ایرانــی بود. مخملبــاف، برای جلب 
توجه بیشــتر جهان به افغانســتان، کار تولید شانزدهمین 
فیلــم بلند ســینمایی اش را به نــام »قندهــار« )معروف به 
»ســفر به قندهار«( در ســال ۲۰۰۲ آغاز کرد. »قندهار« نه 
تنها برنده ی جایزه ی جشنواره فیلم کن شد، بلکه جایزه ی 
فلینی یونسکو را در سال ۲۰۰۱ نیز، به خود اختصاص داد. 
پــس از تخریب برج های دوقلو توســط القاعده، مجله تایم 

فیلم »قندهار« را به عنوان فیلم منتخب سال معرفی کرد. 
فیلم دیگری که در این بخش به آن پرداخته می شــود، 
»اســامه« ساخته ی صدیق برمک اســت )۲۰۰۳(؛ فیلمی 
که ســتاره  اش »مارینا گل بهــاری« را از یک متکدی به یک 
ســلبریتی تبدیل کــرد و جوایز متعــددی از جمله جایزه ی 
گولدن گلــوب را نصیبش ســاخت، و به عنــوان اولین فیلم 
افغانســتانی در کن به نمایش درآمد. »اســامه« نخســتین 
فیلمی اســت کــه دوره ی طالبان را در افغانســتان بســیار 
نزدیک به واقعیت، به تصویر کشیده است. نویسنده در کنار 
معرفی مفصل ایــن فیلم ها، آنها را از جنبــه های گوناگون 
بررسی می کند و تاثیرگذاری شان را در شکل دهی نوع نگاه 
غربی ها نسبت به افغانستان به بحث می گیرد. در کنار این، 
به روی دادهای مهم تاریخی و سیاســی افغانســتان در این 

دوره های زمانی نیز می پردازد. 
بخش ســوم کــه بخش آخر کتاب اســت، بــه معرفی و 
بررسی فیلم های »در این جهان« ساخته ی مایکل وینترباتم 
در سال ۲۰۰۲، »سه نقطه« نخستین تالش سینمایی رؤیا 
سادات، نخستین کارگردان زن در تاریخ سینمای افغانستان 
و »بادبادک باز«، فیلمی ساخته شده بر اساس رمان معروف 
»بادبادک باز« اثر خالد حســینی نویســنده ی افغانستانی 

می پردازد. 
هرچند ســینمای افغانســتان تاریخ طوالنی نــدارد، با 
این حال دانشجویان، پژوهشگران و عالقه منداِن به سینمای 
افغانســتان، به منابع علمی کافی در این عرصه دست رسی 
ندارند. نســخه ی انگلیســی این کتاب و در صورت امکان، 
ترجمه ی فارسی آن می تواند به عنوان یکی از معدود منابع 
مهم و معتبر برای بررسی و درک تاریخ سینمای افغانستان، 

  .کمک کننده و مفید باشد



کتابنامه  سال اول  شماره ی دوازدهم  جوزا/ خرداد 1400 28

تلفیقــی  میــش«  و  گــرگ  »لحظه هــای 
و  یادداشت نویســی  خاطره نویســی،  از 
سفرنامه نویسی است، که نویسنده در آن 
سرگذشــت برهه ای حساس از زندگی اش 
در ســال ۱۳77 را، که وحشت و خشونت 
فراگیر طالبان، افغانســتان را در کام خود 
فرو بــرده بود، روایت می کنــد. به گفته ی 
نویســنده، مطالب کتاب در میزان ســال 
۱۳77 نوشــته شــده و پــس از دو دهــه، 
در زمســتان ۱۳۹8 به همت مؤسســه ی 
نشــراتی کاتب در کویته ی پاکستان چاپ 

شده است.)ص۱۴7(
کتاب در ۱۵۲ صفحه و دو فصل تدوین 
شده است. نویسنده در فصل اول با عنوان 
»زادگاه من« ضمن توصیف زادگاه و حال 
و هــوای دوران کودکــی اش در روســتای 
توضیحات  جاغــوری،  والیــت  »تبقوس« 
بکر و قابل تأملی درباره ی اوضاع آشفته ی 
سیاســی و اجتماعــِی ســال های میانی 

دهه ی هفتاد افغانستان، ارائه می کند.
به روایت کتاب، در برهه ای که طالبان 
به مرور ولسوالی ها و والیت های مختلف را 
به تصرف خویش در می آوردند، مزارشریف 
در آستانه ســقوط بود و مناطق مرکزی در 
محاصره ی شــدیدی قرار داشــتند، مردم 

چنین اوضاع رقت باری داشتند:
»مردم مناطــق مرکزی هزارســتان از 
بــرگ و ریشــه گیاهــان و انــدک کچالوی 
)ســیب زمینی( به دســت آمــده از مزارع 
کم حاصــل و ســنگالخ کوه پایه هــا تغذیه 
می کردنــد. مــردم روســتای مــا و اطراف 
آن نیز آرد ُمُشــنگ و آرد گنــدم را مخلوط 
می کردند و زمستان را با آن سر می کردند.« 

)صص۱7 و ۱8(
نویسنده در فصل دوم کتاب که »سفر 
قندهار« نام دارد، خاطرات و روی دادهای 
ســفری را باز می گویــد، کــه از جاغوری 
شروع می شود و با عبور از میانه ی مناطق 
طالبان در قندهار، به کویته ی پاکســتان 
می رســد و ســپس به زاهدان و مشــهد، و 
نهایتا در ســنبله و میزان ۱۳77، به تهران 

و قم ختم می شود.
سفر نویســنده از زادگاهش جاغوری 
زمانی شــروع می شود که یک ماه پیش از 
آن، مزارشــریف سقوط کرده بود و طالبان 
تعدادی از دیپلمات های ایرانی را کشــته 
بودند و شــرایط حساســی بر کشور حاکم 
شــده بود. در چنین شــرایطی، نویسنده 
بــرای محافظــت از خود مجبور می شــود 

دست به ابتکاراتی بزند:

لحظه های گرگ و میش یک مهاجر 

رضا عطایی 

لحظه های گرگ و میش )سفرنامه(
محمدعارف احمدی
طرح جلد و صفحه آرایی: محمدعارف احمدی
چاپ اول، بهار ۱۳۹۸
مؤسسه ی نشراتی کاتب )کویته(
۱۰۰۰ نسخه
۱۵۲ صفحه

۴۵۰ روپیه 

سفر نویسنده از 
زادگاهش جاغوری 
زمانی شروع می شود 
که یک ماه پیش از آن، 
مزارشریف سقوط کرده 
بود و طالبان تعدادی از 
دیپلمات های ایرانی را 
کشته بودند و شرایط 
حساسی بر کشور حاکم 
شده بود. در چنین 
شرایطی، نویسنده 
برای محافظت از خود 
مجبور می شود دست به 
ابتکاراتی بزند.
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»قبــل از حرکــت، خود را به شــکل و 
قیافــه طالبان در آوردم. عمامه ســفیدی 
را کــه با خــود آورده بودم بر ســر بســتم. 
چشــمانم را ســرمه کرده و لبــاس بلندی 
پوشیدم تا در مسیر، طالبان متوجه هزاره 

بودنم نشوند.« )ص۳۵(
نویسنده موفق می شــود و طالبان در 
بازرسی های طول مســیر و در توقف های 

متعدد، متوجه هزاره بودن او نمی شوند:
»اذان مغــرب نزدیک شــده بود. پس 
همگی دویدند برای وضو گرفتن. لحظاتی 
بعد برگشتند و اذان پخش می شد. یکی از 
طالبان رو به من کرد و گفت: مال صاحب، 
شما پیش نماز شوید. به ناچار قبول کردم و 
نماز را شــروع کردم. من نماز اهل سنت را 
زمستان 7۵ و 7۶ در قندهار یاد گرفته بودم 
و در بهار همین سال در مسیر اسپین بولدک 
و قندهار هم پیش نماز طالبان شده بودم. 
بنابرایــن نگران نبودم و این بار با اعتماد به 
نفس بیشتر مال امام آنان شدم.« )ص ۳8(

با این حال، اوضاع همیشــه خوب پیش نمی رود. در 
یکی از بازپرسی ها، طالبان دو نفر از همسفران نویسنده 
را که دو جوان تاجیک و هزاره بودند و نمی توانســتند به 

زبان پشتو حرف بزنند، از بقیه جدا می کنند:
»... طالــب اولی که فکر می کنــم فرمانده آنان بود، 
گفــت: ببریــد این ها را آن پشــت. می بینید کــه هزاره 
هستند و فارسی حرف می زنند. آن دو جوان گریه کنان 
التماس می کردنــد که ما هزاره نیســتیم، اما دو طالب 
دیگر آن ها را هل دادند و به سمت پایین جاده که گودال 
و آب بریدگی دره بود، بردند. بعد صدای چند شلیک به 

گوش رسید.« )ص ۴7(
واهمــه ی هزاره بــودن، لحظــه ای در این ســفر از 
نویسنده جدا نیســت، حتی در نقطه صفر مرزی وقتی 
می خواهد وارد پاکســتان شــود و عســکر پاکستانی از 
مسافران موتر می پرسد: »شماها هزاره نیستید؟« )ص 
۶۰( در ایران نیز، پس از ورود به مرز، توسط پلیس ایران 
دستگیر می شــود و پس از بازجویی، سرهنگ ایرانی به 
او و ســایر »برادران افغان« امر می کند دست شــویی ها، 
آشپزخانه، اتاق های کالنتری و محوطه آن را تمیز کنند.
یکی از خاطرات جالب نویســنده، کــه قبل از آن به 

ایران نیامده بود، مواجهه اش با پوشش 
زنان ایرانی است:

»بانــوان و دختران زیبایی که چادر 
ســیاه به سر داشتند، از این اتاق به آن 
اتاق و باال و پایین در رفت و آمد بودند. 
اقبال ]همســفر نویســنده[ کــه آمد، 
پرسیدم: چه خبر شده که این همه زن 
سیاه پوش و عزادار است؟ اقبال قاه قاه 
خندید و گفت: این ها عزادار نیستند، 
در ایران، زنان چادر ســیاه می پوشند. 
ایــن ســخن برای مــن عجیــب بود.« 

)صص ۹۱ و ۹۲(
از  بخشــی  هم چنیــن  نویســنده 
گفت وگویش را با یــک راننده ی ایرانی 
در شهر ری روایت می کند، که نمونه ای 
از کمبود و فقر شناخِت ایرانیان از مردم 

افغانستان می تواند باشد:
»در طول مسیر، پیرمرد راننده وقتی 
متوجه شد ما تازه از افغانستان آمده ایم، 
گفت: شــما دیپلمات های ما را شــهید کردیــد. االن هم 
خوش خوش در ایران قدم می زنید. وی مرتب صدای خود 
را باال می برد و می گفت: ایران اگر بخواهد بیست و چهار 
ســاعته، افغانستان را به خاک یکســان می کند. و از این 
حرفا! هرچند لهجه غلیظی داشــت، با آن هم من متوجه 

می شدم.« )ص ۱۰۳(
موضــوع مهاجــران افغانســتان در ایــران، یکی از 
مســائل محوری ای است که به پاشنه ی آشیل روابط دو 
کشور بدل شده اســت. از همین رو، بازخوانی و بررسی 
کتابــی چــون »لحظه های گــرگ و میش«، کــه حاوی 
روایت هایی دســته اول و بکر درباره تجربه مهاجر شدن 
افغانســتانی ها در ایران اســت،  می تواند سهم بسزایی 
در ترمیم و بازسازی روابط مردم ایران و مردم افغانستان 

داشته باشد. 
این موضوع درباره ی مهاجــران هزاره نمود و ظهور 
بیشــتری پیدا می کند؛ چــه هزاره ها بیشــترین تعداد 
مهاجران افغانســتانی در ایران اند، که هم در افغانستان 
متحمــل تبعیض هــای پیــدا و پنهان قومــی و مذهبی 
می شــوند، و هــم با وجــود قرابــت زبانــی، فرهنگی و 
مذهبــی، در ایران متحمل داغ ننــگ »افغانی بودن« و 

  .توهین و تحقیر می شوند

موضوع مهاجران افغانستان 
در ایران، یکی از مســائل 
محــوری ای اســت که به 
دو  روابط  آشــیل  پاشنه ی 
کشور بدل شــده است. از 
همین رو، بازخوانی و بررسی 
»لحظه های  چــون  کتابی 
گرگ و میــش«، که حاوی 
و  دســته اول  روایت هایی 
بکر دربــاره تجربه مهاجر 
شــدن افغانســتانی ها در 
ایران است،  می تواند سهم 
بسزایی در ترمیم و بازسازی 
روابط مــردم ایران و مردم 

افغانستان داشته باشد.
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کتاب »افســانه های مادرم« بــا زیرعنواِن 
»ریحانــه  نوشــته  ی  »نیرنگ پادشــاه«، 
رها« است که از ســوی انتشارات امیری 
منتشر شــده است. نویســنده با مراجعه 
بــه مادرش، کوشــیده اســت دســت به 
جمع آوری و تدوین افسانه های زادگاهش 
بزنــد. این افســانه ها هم چنان کــه پیوند 
عمیــق با تاریخ، هویــت، فرهنگ و پندار 
مــردم عــام دارنــد، در دنیــای کودکــی 
نویسنده نیز جای گاهی ارزش مند داشته 
و بی شــک در شــکل گیری شــخصیتش 

بی تأثیر نبوده است. 
گره خوردگی عقیده ی دینی مردم با  �

افسانه ها
بــا توجه به اینکه افســانه ها محصول 
خیال، تصور، باور، امیــد و پندار توده ها 
بوده اســت، به راحتی می شود حدس زد 
که فرهنگ و اندیشه ی مردمان افسانه گو 
و افسانه شــنو چــه بــوده اســت، و حتی 
نشانه های تاریخی و هویتی شان را تفکیک 
کــرد. در بیشــتر افســانه ها، اندیشــه ی 
اتفاقــات و  شــخصیت های افســانه ای، 
حوادثــی که ماهیت افســانه ها را شــکل 
می دهند، گروه های شکل دهنده ی خیر 

و شــر و ســوژه ی مورد بحث افســانه ها، 
دارای یک دستگی  و شباهت خاصی اند. 

مثــاًل مطابق باورهــای دینــِی  مردم 
متعلق بــه جغرافیای افســانه ها، هر زنی 
که دارای رابطه ای پنهانی و غیرمشــروع 
بوده باشــد، طرف رابطه یا »هندو« است 
یا »دیو«، و هیچ گاه طرف چنان رابطه ای 
یک مــرد مســلمان نیســت: »خانم این 
خارکش، پنهان از چشــم او، با یک هندو 
رابطه داشــت و هر روز صبــح وقتی که او 
ریســمانش را گرفته سمت کوه می رفت، 
هندو در خانه پیش زنش می آمد. خارکش 
بی چــاره هــر وقــت کــه خوردنی هــای 
خوب می آورد، خــودش نمی خورد و فکر 
می کرد کــه زنش بهترین غذاهــا را به دو 
پســرش می دهــد. بی خبــر از این که هر 
وقــت او می رفــت، هندو می آمــد و زنش 
تمــام خوردنی های خوب و لذیــذ را به او 

می داد.« )ص۱۳۳( 
افسانه ی »َجوَســر پهلوان«، شباهت 
نزدیکی با داســتان مســیح پیامبر دارد: 
»...بود نبود یــک زن بود. این زن بیچاره 
از این خانه به آن خانه و از آن خانه به این 
خانه، ســنگ مردم را ریشیده می گشت. 

یِخ خالصه شده در روایت افسانه ای تار

حبیب همدرد

افسانه های مادرم )گردآوری افسانه های عامیانه(
ریحانه رها
ویرایش و صفحه آرایی: محمدکاظم کاظمی
طرح جلد: عمران یوسفی
انتشارات امیری
کابل، زمستان ۱۳۹۹
۲۵۰ افغانی
۲۹۵ صفحه

در بیشتر افسانه ها، 
اندیشه ی 
شخصیت های 
افسانه ای، اتفاقات 
و حوادثی که ماهیت 
افسانه ها را شکل 
می دهند، گروه های 
شکل دهنده ی خیر و 
شر و سوژه ی مورد 
بحث افسانه ها، دارای 
یک دستگی  و شباهت 
خاصی اند.
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خودش یک دیوال داشت و حامله بود. یک روز وقتی که 
تک و تنها بود، درد پیدا کرد و یک پســر زایید. وقتی که 
بچه بــه دنیا آمد، دیــد که در پیشــانی بچه اش عکس 
یک َجوَدر افتاده اســت. به خاطر همین نام او را جوسر 
گذاشــت.« )ص۵۹( جوسر که بعدها جوسرپهلوان نام 
می گیرد، عالوه بر اینکه این دنیــا را از وجود اهریمنان 
پاک ســازی می کنــد، وارد دنیای دیگر نیز می شــود و 
تمــام دیوها را از بین می برد. دنیای باالی زمین را برای 
انســان ها و دنیــای زیرزمین را برای پری هــا امن و آرام 
می ســازد. شیوه ی برخورد جوســرپهلوان با اهریمنان 
زمینی و زیرزمینی متفاوت  است. با اهریمنان زمینی، 
از زور بازو، شمشــیر و کمان اســتفاده می کنــد اما در 
مقابل اهریمنان زیرزمینی، اذان می گوید. اذان گفتن 

باعث می شود که تمام دیوها بی هوش  شوند. 
ازدواج هایی که در این افسانه ها اتفاق می افتند نیز، 
منعکس کننده ی عقاید و باورهایی دینی مردم عام اند: 
»جوســر پهلوان به گاوبغل می گوید: من اجازه ی حق 
و نــکاح مســلمانی را از گل اندام می خواهــم. تو برو در 
اولیــن آبادی نکاح ما را بســته کن. مهم نیســت که در 
این مغاره ی کوه زندگی می کنیم، مسلمان که هستیم. 
گاوبغــل حرکت می کنــد و در هر آبادی ای گوشــش را 
تیز می کند که از کجا صدای مال به گوشــش می رسد. 
می آید و می آید تا این که در یک جا با یک مالی چپن دراز 
روبه رو می شود. پیش آن مال، نام و خصوصیات گل اندام 
و جوســرپهلوان را گفتــه، یگان چیز بــه او می دهد و او 

خوش حال عقد نکاح را جاری می کند.« )ص8۰(
زنانگی در افسانه ها �

در افسانه های جمع آوری شــده ، نقش زنان پررنگ 
اســت، گاهی حتی بیشــتر از نقش مردان. خانم ملک 
ممد در افسانه ی »ملک ممد و ملک ستاره«، زمانی که 
در هفت  دربندخانه ی پدر پادشــاهش می رود، به جای 
این که زیورآالت یا اســباب زنانه بردارد، شمشیر و کمان 
بر می دارد. گاهی نیز این جنبه ی زنانگی شکل اعتراض 
را به خود می گیرد: »بود نبود یک پادشاه بود، مردمش 
در آرامش و آسایش زندگی می کردند. اما دو زن داشت 
)هر مردی که شکمش سیر شود حتمًا بیشتر از یک زن 

می گیرد(.« )ص۲۲۹(
زنان گاه به عنوان قوه ی محرِک شوهران شــان عمل 
می کنند. در افســانه ی »بچــه آجه گگ«، ایــن بچه با 

وجودی که روزها به شــکار می رود و با شــیر و ببر و دیو 
مبارزه می کند، از روباه می ترســد. زنش که متوجه این 
موضــوع می شــود، نقشــه ای ترتیب می دهــد و باعث 
می شود بچه آجه گگ هم ترس از روباه را از دست بدهد 
و هم تبدیل به یک مرد مبارز شــکارگر شــود. کتاب در 
پایان بعضی از افســانه ها، اشــاره ای مستقیم به نقش 
زنان دارد: »...قصه کوتاه؛ زن خوب و پدردار، از شوهر 
بد انسان قوی می سازد. دختر پادشاه از بچه ی آجه که 
از روباه می ترســید آدمی با این دالوری ســاخته بود.« 

)ص۵8(
در افســانه ی »خواجــه ســوداگر«، زمانی که دختر 
پادشــاه به پادشاهی می رسد، درحالی که لباس مردانه 
دارد و مردم نمی دانند که او یک زن است، چنان عدالت 
و آرامشــی در میان مردم حاکم می سازد که پیش از آن 
نظیر نداشته اســت: »مکتب ها ایجاد شد و تمام مردم 
به درس و تحصیل شــروع کردند. دختر و پسر به درس 
می رفتند. کارگرها صاحب کار شده، پرنده گان در هوای 
آزاد بال می زدند و گشــنه و گدا به نان رســیده بودند.« 

)ص۱۲8-۱۲۹(
در افسانه ی »محمدعلی شاهنشاه ایران«، پادشاه 
چنان که دل بســته و عاشــق دخترش اســت، در مورد 
پسرش آن طور نیست: »پادشــاه یک دختر و یک پسر 
داشت. از میان این دو، عاشق دخترش بود و به او بیش 
از حد و اندازه توجه می کرد. پسرش در مکتب عمومی 
درس می خوانــد، اما بــرای دخترش مالیــی را با پول 
هنگفت به شــکل استاد خصوصی انتخاب کرده و یک 
زیرزمینی را برای درس خواندن او اختصاص داده بود.« 
)ص۲۱۱(. دختر این پادشــاه، با مشکالت فراوانی که 
برایش اتفاق می افتد، در نهایت موفق می شود که دروغ 
مال و جادوی رماالن را خنثــی کرده، درس خواندگی و 
توانایی سرشارش را برای خانواده خود و همسرش ثابت 

کند. 
در افســانه ی »نیرنگ پادشاه«، نیرنگ پادشاه که در 
واقع همسر اول پسر پادشاه است، خود را در نقش یک 
شاهزاده ی پســر جا زده و با نیرنگِی تمام شوهر مغرور، 
بداخالق و بی دانشــش را از بردگــی نجات می دهد. او 
تا سرحدی هشــیارانه عمل می کند که آخر سر پادشاه 
او را به جای تنها پســرش به عنوان جانشینش انتخاب 
می کنــد: »وقتی کــه همــه جمع می شــوند، پادشــاه 



کتابنامه  سال اول  شماره ی دوازدهم  جوزا/ خرداد 1400 32

عروســش را نیــز در مجلس خواســته 
پــس از گپ و گفت های بســیار اعالن 
می کند که از آن به بعد او پادشــاهی را 
به عروس کالنش نیرنگ پادشاه واگذار 
می کند و اختیارات تمام سرزمینش را 

به او می دهد.« )ص۲۹۰(
مشکالت فنی و نگارشی کتاب �

اســم درشــت این کتاب، بیشتر از 
این که جنبه ی هنری داشــته باشــد، 
جنبه ی روایــی یا تحقیقی دارد. کتاب 
افســانه ها را طــوری نشــان می دهد 
کــه گویی ایــن افســانه ها ســاخته و 
پرداخته ی مادر نویســنده است، حال 
این که مادر ایشان در نقش راوی حضور 
دارد. بهتر بود که جای درشت عنوان و 

ریزعنواِن کتاب تغییر می کرد. 
کتــاب  مقدمــه ی  در  نویســنده 
می گویــد: »...روایــت اصلــی به زبان 

معیاری نوشــته شــده ولــی در دیالوگ هــا و حتی گاه 
واژگانی از روایت اصلی افسانه ها، از گویش هزارگی هم 
بهره گرفته شده است، به خصوص واژگانی که می تواند 
حس و حــال افســانه ها را بهتر بیان کنــد.« )ص۱۶( 
نویســنده با این پندار به دنبال بیشــتر فهمیده شدن و 
کثرت گرایی است. حال این که افسانه ، محصول خیال، 
تصور، باور و پندار توده هاست و هر چیزی که با خیال و 
عاطفه ی بشر سر و کار داشته باشد، هنر است. در قلمرو 
هنر، ما به دنبال زیبایی ها و شگرف های هنری هستیم 
تا کثرت گرایی. نقل قول ها و دیالوگ هایی که نویســنده 
کوشیده است آن ها را با زبان معیار بنویسد، مزه و حس  
و حال هنری افســانه ها را کاهش داده اســت. اگر این 
نقل قول هــا و دیالوگ ها، با لهجه ی خاص گویشــی که 
روایت شده اســت می آمد، بدون شک افسانه هاحالت 

طبیعی شان را حفظ می کردند. 
همچنیــن در به کارگیری زبان معیار در نقل قول ها، 
یک دستی وجود ندارد. در ابتدای افسانه ها، نقل قول ها 
معیاری اســت، مانند: »خیر ببینی. خدا و بی بی ات از 
تو راضی باشــد. آغه نور بهتر از قبل به نظر می رســد و 
کالن شــده.« )ص۲۰( بعد دو زبانه می شود، یعنی هم 
زبان لهجه  و هم زبــان معیار، مانند: »اووووی بچی مه. 

امــی ره کم داشــتی. یک چیــز بگو و 
بخور که اندازه ای دهنت باشــه. دختر 
پادشــاه کجــا و این جا کجــا؟ او آمده 
مثل من در این خانه ای پر دود و خاک 
می نشیند؟...« )ص۴۱( و در جاهایی 
نیز همه اش زبان لهجه  اســت، مانند: 
»ایی دزمه بیریو پخته کو. ما شــیگت 
و چیوچینک جم کــده می روم تو بریو 

کو.« )ص۶۰(
نویســنده  کتــاب،  مقدمــه ی  در 
شیوه ی جمع آوری افسانه ها را به طور 
مفصل شــرح داده اســت. اگرچه این 
بخش واقع بینانه ی کار است اما ممکن 
اســت این حــس را به وجــود آورد که 
افســانه ها بیشــتر از این که جوششی 
و طبیعــی بوده باشــند، کوششــی و 
تحقیقی اند. بهتر می بود که نویسنده 
ایــن دشــواری ها را پیــش خــود نگه 

می داشت. 
مشــکل دیگری که چــون تارهای عنکبــوت دور و 
پیش واژه های کتاب را گرفته اســت، ویراستاری کتاب 
اســت. مشــکلی کــه افســانه ها را از خوش خوانــی و 
شسته رفته گی مبرا کرده است. گاهی واژه ها ناقص اند، 
خداحافظــی  کــه  )ص7۵(  »خداحافطــی«  ماننــد: 
اســت؛ یا »مملک« )ص۲۳8( که همان ملک است؛ یا 
»چرا« )ص۲8۰( که چراگاه اســت. گاهی پس و پیش 
شــده اند، مانند: »دســت آشــتی« )ص۲۶۶( که باید 
دشت آتشــی می بود؛ یا »کمرت بنددی« )ص8۱( که 
بایــد کمرت ببنــدی می بود؛ یا »خورنــد« )ص۶۶( که 
همان می خورند است. گاهی اشتباه تایپی اند، مانند: 
»ِسرءی« )ص7۶( که همان ِسّری است؛ یا »مئ رفت« 

)ص۲8۲( که می رفت است.
علی رغم مشکالت فنی و نگارشی، با در نظرداشت 
جنبه های خــوِب کتاب که فراوان انــد، جای گاه کتاب 
در ادبیات شــفاهی بدون شــک ارزش مند است. امید 
می رود که نویســنده ی کتاب، در چاپ های بعدی این 
دفتر و نیز در دفترهای بعدی که وعده ی چاپش را داده 
است، تالش بیشتری روی بخش فنی و نگارشی کتاب 

 .داشته باشد

این کتاب،  اسم درشــت 
از این که جنبه ی  بیشــتر 
هنری داشته باشد، جنبه ی 
دارد.  تحقیقــی  یا  روایی 
کتاب افســانه ها را طوری 
نشــان می دهد که گویی 
و  ساخته  افســانه ها  این 
پرداخته ی مادر نویســنده 
مادر  این که  حال  اســت، 
ایشــان در نقــش راوی 
حضــور دارد. بهتــر بود 
کــه جای درشــت عنوان 
و ریزعنــواِن کتاب تغییر 

می کرد.



عالقه مندان می توانند نسخه ی چاپی کتاب نامه را از این انتشاراتی ها به صورت رایگان دریافت کنند:
▪انتشارات▪امیری:   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف و جوی شیر. ▪
▪ .B ۱ انتشارات▪بنیاد▪اندیشه: پل  سرخ مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین،  شماره ی  ۶۰ـ▪
انتشارات▪دانشگاه:▪ پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف. ▪
یاب:▪▪خیرخانه، چهارراه  قلعه ی نجارها، پالزای احمدیار، طبقه ی دوم،  شماره ی 25. ▪ ▪▪انتشارات▪زر
▪انتشارات▪سرور▪سعادت:▪کابل، چهارراه  دهن باغ )شهرآرا(. ▪
انتشارات▪سعید:▪ ابتدای جاده ی آسمایی، آسمایی پالزا، طبقه ی دوم. ▪
▪انتشارات▪صبح▪امید:▪▪ پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل پایین. ▪
انتشارات▪مقصودی▪و▪تاک:▪  پل سرخ،  مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف، شماره ی ۱۱. ▪
▪▪انتشارات▪نسل▪نو:▪ پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف. ▪
یخ▪شفاهی▪افغانستان: پل سرخ، کارته سه، مرکز تجارتی رضایی )رضایی سنتر( طبقه ی دوم، شماره ی ۱25 و ۱2۶. ▪ نشر▪بنیاد▪تار
نشر▪نگار:▪ پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین. ▪
▪نشر▪واژه:▪▪ پل سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی  پایین. ▪
نمایشگاه▪و▪کتابفروشی▪عرفان:▪▪چوک دهبوری، چهارراه شهید دهبوری.  ▪
یانا:▪▪شهرنو، چهاراه  حاجی یعقوب، روبه روی شرکت مخابرات  اتصاالت. ▪ کتابفروشی▪آر

نمایندگیهایپخشکتابنامه:

عارف احمید

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

 ۰۹۱۲ - ۵۲۱۲۹۰۸
۰۹۳۰ - ۵۲۱۲۹۰۸
arefahmadi2@yahoo.com

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



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

آموزش
گرافیک▪

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

و
فوتوشاپ
به▪صورت▪

حضوری▪و▪
آنالین



مؤسسه نشر واژه
پیشرو در امور چاپ، نشر و پخش کتاب

دفتر مرکزی و فروشگاه ۱: کابل، کارته ۳، چهارراه پل سرخ، مارِکت تجارتی ملی، طبقۀ پایین، نشر واژه

فروشگاه ۲: کابل، پل سوخته، چوک شهید مزاری، مارِکت محمدی، نشر واژه

چاپخانه: کابل، شهرک امید سبز، فاز اول، پالک ۲۲، چاپ واژه
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