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علــی ،پیــام داده که ســرمقال ه را چه وقت میفرســتی؟
مطالب این شــماره آماده شــدهاند .فروه آنها را ویرایش
کرده اســت و حاال بایــد برای عارف بفرستیمشــان تا کار
صفحهآرایی را شروع کند .این دو سه روز را همگی در ُبهت
و اندوه ناشی از انفجارهای خونین لوگر و کابل گذراندهایم
و اشکهایمان هنوز خشک نشده است.
با خود میگویم با چنین خاطر پریشان و با چنین المی
کــه مردم بــه آن دچارند ،چه چیزی باید بــرای کتابنامه
ً
بنویســم؟ و اصال در چنین جامعهی غرق در مصیبت که
مردم درگیر زنده ماندناند ،کار کردن برای کتاب و منتشر
کردن کتابنامه چه محملی میتواند داشته باشد؟
فکــرم پریشــان اســت و تصاویــر اجســاد دخترکان
معصوم ،با کفشها و کیفهای خونینشــان و با کتابها
ی پرپر شد هیشان ذهنم را پر کرده است .با
و کتابچهها 
چنین فکری در کلنجارم که عکسی را در صفحهی دوستی
میبینــم .یکــی از زخمیان حادثه بر تخت شــفاخانه ،در
حالی که مشغول خواندن کتابی است .و با خود میگویم
ن دخترمان باید کتابنامه را منتشــر کنیم.
مــا برای همی 
برای او که به مکتب میرود تا دانش کســب کند و به مدد
شوم خشونت و نکبت را در
نور آگاهی چرخهی دیرسالهی ِ
این ســرزمین بشکند و فردایی سرشــار از صلح ،آرامش و
همپذیری 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 میگیرند .آنها میدانند که
در ســایهی ظهور نســل آیندهای که آگاه است و باسواد و
کتابخوان ،افکار متحجرانه و پوسیدهی عقیدتی و قومی
آنها محلی از ِاعراب نخواهند داشت و بازار این سوداهای
متعفنشان کساد خواهد شد.
و همین عکس ســرمقالهی این شــمارهی کتابنامه
ن داریم ،در ترویج دانایی و آگاهی
است .ما تا جایی که توا 
میکوشیم.
یا حق!

گوشی گنجشکها به هایدگر
گزارش بازی
ِ
نان و گناه (مجموعه شعر)
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ضیا قاسمی

«بعد از سالم و عرض تبسم برایتان

میرحسینشاعری
اجتماعیسرا است
تعهدی در خود
احساسمیکند
که حتماً باید در
شعرهایش به درد و
رنج اجتماع بپردازد
و طبعی دارد که
اغلب تنها موضوعات
اجتماعی،محرکخلقت
و خالقیتش میشوند
و حاصل همنشینی این
طبع و تعهدمداری
است که اگر گاهی
عاشقانهمیسراید،
اگر مناظر و مرایای
طبیعت را وصف کند،
اگر از دلتنگیهای
شخصی خود سخن
میزند ،زلف بیتاب و
بیقرار سخنش را به
درد و رنجی اجتماعی
گره میزند و به میعاد
خودش بر میگردد.
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باید بگویم از غم مردم برایتان»
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
میآورند .مطلع غزلی که مهدوی آن را در
سالهای طرح و او جگیری شعر مهاجرت
سروده بود و بعد این مطلع درخشان ،این
بیت سرشــار از عاطفه به دهانها افتاده
بــود .مهدوی پــس از چند دهــه زندگی
در متن و در حاشــیهی شــعر ،ســرانجام
مجموعه شعرهایش را منتشر کرده است.
«نان و گناه» کتابی است که با همان غزل
و با همین بیت شروع میشود.
ایــن بیــت را میتــوان آینــهی کلی
شــاعری میرحسین دانســت .وقتی این
مجموعهاش را بخوانی و وقتی ک موبیش
با فراز و فرود زندگیاش آشــنایی داشــته
باشــی ،ســایهی این بیت را در شــعرها و
زندگیاش گســترده میبینی .او شــاعر
«غم مردم» است.
ِ
به زبانی دیگر اگر بگویم ،میرحســین
شاعری اجتماعیســرا است .تعهدی در
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ً
خود احســاس میکند که حتمــا باید در
شــعرهایش به درد و رنج اجتماع بپردازد
و طبعــی دارد که اغلب تنهــا موضوعات
اجتماعــی ،محرک خلقــت و خالقیتش
میشوند و حاصل همنشینی این طبع و
تعهدمداری است که اگر گاهی عاشقانه
میسراید ،اگر مناظر و مرایای طبیعت را
وصف کند ،اگر از دلتنگیهای شخصی
خود سخن میزند ،زلف بیتاب و بیقرار
ســخنش را به درد و رنجی اجتماعی گره
میزند و به میعاد خودش بر میگردد.
نان و گناه را که میخوانیم ،از «بعد از
سالم و عرض تبسم برایتان /باید بگویم
از غم مــردم برایتان» (ص )۱۱به عنوان
افتتاح کالم ،تا «جهان دچار شــبزدگی
روز ماســت /شب،
شده اســت /شــبِ ،
هنوز ماســت /ما همیشگی /ما همگی/
ِ
به سمت شــب میرویم /شــب نام دیگر
ماســت» (ص )۹۵که آخرین ســطرهای
ســخن اختتامیهی آن اســت،
کتــاب و
ِ
شــاعر مدام با ما از سرشــت و سرنوشت
اجتمــاع و از «غم مــردم» میگوید .برای
کســی که با میرحســین آشــنا اســت،
سایهی این اندیشه در مقاطعی از زندگی

ی شــاعر نیز قابل مشاهده است.
شخص 
من
قابــل درک میشــود .حاال اگــر ِ
منتقد بنویســم که انتشــار مجموعه
چه آن وقــت که بــرای رهانیدن جمعی
شــعر «نــان و گنــاه» کمــی دیرتر از
از مهاجریــن از اردوگاه معروف و مخوف
من منتقد بنویسم زمانی که میبایســت ،انجام شــده،
سفیدســنگ ،دادخواهانه به آنجا رفت حاال اگر ِ
و خود نیز گرفتار شــد و مرارت کشــید؛ که انتشــار مجموعه شعر همان احتیاط الزم میشــود .چرا که
چــه آ 
ن وقت که در کابل به دلیل فعالیت «نان و گناه» کمی دیرتر از شاعر خود بهتر از هرکسی نظریههای
مطبوعاتیاش برایش پرونده ســاختند زمانی که میبایست ،انجام جریان یافتن شــعر در زمان و یا جمع
نقیضیــن «محدود به زمــان و مکان»
و به محاکمه و محکومیتش کشــاندند و شــده ،همان احتیاط الزم
ِ
او را ناگزیر به ترک دوبارهی ســرزمینش میشود .چرا که شاعر خود بودن در عین «فرا زمانی و فرامکانی»
کردند.
بــودن آن را میدانــد و میتوانــد
بهتر از هرکسی نظریههای
ِ
البته کــه اجتماعیســرایی و گفتن
فصیحتر از هر کسی آن را تبیین کند.
جریان یافتن شعر در زمان
به لحــاظ کاربردی اما از دید من،
و نوشــتن از «غــم مــردم» در ادبیــات
نقیضین «محدود
و یا جمع
ِ
افغانســتان ،بــه عنوان جامعــهای که تا
ایــن عــدم تطابــق در «نــان و گناه»
به زمــان و مکان» بودن در
فرق ،غرق در بال و ابتال است ،مسئلهای
اتفــاق افتاده و این مشــکل عمدهی
اســتثنایی و منحصر به فرد نیســت .اما عین «فرا زمانی و فرامکانی» ایــن مجموعــه اســت .مشــکلی که
ِ
آنچه در طول سلوک شــاعری مهدوی
بودن آن را میداند و میتواند باعــث میشــود ایــن مجموعــه بــا
را
آن
کسی
هر
از
تر
ح
قابل طرح و تأکید اســت ،محوری بودن فصی
همــهی خوبیهایش ،به قــدری که
تبیینکند.
انعکاس این رنج در تمام ســرودههایش
باید و شــاید ،نتواند جــای خود را در
است.
فضــای جامعهی ادبی مــا در دههی
میرحســین مهــدوی امــروزه از صاحبنظــران و اول ســدهی جدیــد باز کنــد و مورد اقبال و اســتقبال
تئوریسینهای برجســتهی جامعهی ادبی افغانستان شــاعران جوانتر قرار بگیرد .چرا؟ برای اینکه بسیاری
است .در دانشگاهی معتبر تحصیل کرده و به باالترین از تکنیکهای بیانی و زبانی شعرهای این مجموعه که
مدارج علمی در رشــتهی ادبیات دســت یافته اســت .در زمان سرایششــان تازه و بدیع بودند و ما مخاطبان
موضوع رسالهی دکترایش که با عنوان «سخن گفتن از آن روزگارشان را غافلگیر میکردند ،امروزه ممکن است
هستی» به پرسش «شعر چیست؟» از سه منظر فلسفه ،تکراری و مستعمل شده باشند و نتوانند برای مخاطب
رواندرمانگــری و ادبیــات میپردازد ،بــرای جامعهی امروزی اولین برخورد به حســاب بیاینــد و او را جلب و
ادبی زبان فارســی بســیار بکر و راهگشاست .مجموعه جذب کنند .برای اینکه در شعر شاعر اجتماعیسرایی
ِ
گفتارهایش پیرامون تشــریح شــعر از دیدگاه هایدگر ،چون مهدوی ،بسیاری از ارجاعات مشخص محتوایی،
بسیار آموزنده است .البته هم ،یادداشت نوشتن و ایراد یا به خاطر سپری شدن زمانشان برای مخاطب جوان
نقد بر شعرهای چنین شاعری که خود بهتر از هر کسی امروز قابل درک نیســت یا به علت تکــرار آنها در انبوه
به عیب و قوت اثر ادبی آگاه و مسلط است ،کاری صعب کالم و پیــام دیگــران ،آن تأثیرگذاری زمان ســرایش را
ً
اســت .مثال به چالش کشیدن مهدوی در امر مطابقت ندارد .درســت است که هنر ،ادبیات و شعر پدیدههایی
نشر «شعر » و «زمان» آن ،احتیاطی شدید میطلبد.
فرازمانیانــد ،اما این حقیقت عینی را هم نباید نادیده
ِ
مهدوی از راه مطالعه و تدقیق در فلسفهی هایدگر ،گرفت که آنها در صورتــی میتوانند همهی زمانها را
بهتر از هر کســی به چم و خم این بحث آشــنایی دارد .تصرف کنند که با انتشار مناسب ،نخست زمان خود را
پدیــدهی زمان از اساســیترین مفاهیم شــناختی در تسخیر کنند.
ً
بر همین مبنا ،به نظر من اگر «نان و گناه» در همان
فلسفهی هایدگر اســت و اصوال هایدگر زمان را الزمهی
فهــم وجــود میداند .بســترهای کــه هر وجــود و هر دههی هفتاد که زمان سرایش غالب شعرهای آن است،
موجــودی تنها در گســترهی آن معنی پیــدا میکند و منتشــر میشــد ،در آیندهی خودش که امروز اســت،
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ارجاعی
جایگاه تثبیتشــدهتر ،اعتبار
دردی از دردهای بیشمارش در دامان
ِ
آن ،دچار عجله شــده و نمیگذار د آن
بیشتر و مشتاقان فروانتری میداشت.
ی خودش
کشــف در مجرای شــاعرانگ 
بگذارید با مثــال دیگری منظورم را
واضح بسازم .شــاعری چون خلیلالله رویکرد زبانی و دستگاه پیش برود و منعقد شود:
تنهایــی دســتنخوردهی
«/...
خلیلی در شــعر ما نام و جایگاه تثبیت تخیل و عاطفهی شاعر
ِ
تاریکی پایمالشدهی
شــدهی خــود را دارد .شــعرهایش در در شــعرهای سپیدش درخت /شــبیه
ِ
زمان خــودش منتشــر شــدند و مورد متفــاوت از غزلهایش مــن اســت /که پــس از چهــل برف/
اقبال قرار گرفتنــد و این اقبال تا هنوز است و به آسانی نمیتوان زمســتانش /هنوز با نان /قافیه نشده
بر جای اســت .هنــوز جامعهی ادبی و فضای هر دو قالب را در است( ».../ص .)۵۲
«گنــاه گنجشــکها که نیســت/
ِ
عالقمندان شعر به او مراجعه میکنند این مجموعه یکی تصور
و لذت میبرنــد .اما اگــر همین امروز کرد .به همین دلیل است اگر گلبدیــن هنوز حکمتیار اســت/
و تــن ســادهی درختــان /هنــوز بــا
شعرخوانی انجمن
شاعری در جلسات
ِ
که مخاطب بعــد از به
ُ
گناه
قلم در کابل ،یا در جلســهی شــعر در پایان رساندن مجموعه صدای ســیاف /تاریک میشودِ /
دری در مشــهد ،یا در جشنوارهی شعر
گنجشــکها که نیســت /اگــر دهان
صلصــال در اوپســاال ،یا در جلســهی ممکن است تصور کند ،گرگ /هنوز بوی گوسفند میدهد».../
شــعر خانهی فرهنــگ در تورنتو بیاید به جای یک مجموعه ،دو (ص)78
و شــعرهایی را که به ســبک و ســیاق مجموعهی شعر را خوانده
بــه طــور کلــی ،رویکــرد زبانی و
است.
شــعرهای خلیلی ســروده ،بخواند ،آیا
دســتگاه تخیــل و عاطفــهی شــاعر
به همان میزان از او استقبال میشود؟
در شــعرهای ســپیدش متفــاوت از
مخاطبانــی کــه بعــد از روزگار خلیلــی ،تجربهی درک غزلهایش اســت و به آســانی نمیتــوان فضای هر دو
شــاعری چــون عفیف باختری را داشــتهاند آیــا اقناع قالب را در این مجموعه یکی تصور کرد .به همین دلیل
است که مخاطب بعد از به پایان رساندن مجموعه ممکن
میشوند؟ بعید میدانم.
از ایــن بحث کلــی و البته مهم کــه بگذریم« ،نان و اســت تصور کند ،به جای یک مجموعه ،دو مجموعهی
گنــاه» مجموعهای خواندنی با شــعرهای محکم و زیبا شــعر را خوانده است .در دســتگاه شاعری میرحسین
اســت .در میان عناصر شــعری غلبه بیشــتر با عنصر که دو قالب ســپید و غــزل را در بر میگیــرد ،هر کدام
عاطفه اســت .زبانی روان و بدون تعقید و تخیلی مالیم از این قالبها خصایــص و خصایل خود را دارند و کنار
و معتــدل دارد .تخیلــی که البته در شــعرهای ســپید هم نشستنشــان برای مخاطب ایجاد غرابت میکند.
این مجموعــه در برخــوردی دوگانه گاهی جســورتر و بــه عنوان یکی از مخاطبان این مجموعه که تا حدی با
بلندپروازتر از غزلهای آن میشوند .تخیلی رها و خالق جهان شاعرشان آشنایی دارم ،دوست داشتم هر کدام
مانند این نمونه:
از این بخشها را در کتابی جداگانه میخواندم.
« /...چراغ که سرخ میشود /چیزی در چشمان راه
و حرف آخر اینکه با وجود این نکتههای انتقادی،
خاموش میشود /خون در رگ جاده سکوت میکند /و «نــان و گنــاه» یکی از آثــار قابل اتکا و قابل شــناخت
خون در جادهی رگها سقوط میکند /سکوت /آهسته شــعر امروز ما است .مجموعهای از شــاعری که مانند
آهسته /سرد میشــود /و بعد سرش را /بر سنگفرش کلماتش دوستداشتنی است .امیدوارم برای خواندن
سرکها میگذارد) ».../ص.)۴۳
مجموعــهی بعــدی میرحســین ،زمانــی طوالنــی را
و گاهی در بند التزام شاعر به موضع اجتماعیاش ،آنچنانکه برای مجموعهی اولش به انتظار گذراندیم،
الغر میشــود و زبان را با خود به سمت صراحت و شعار چش م به راه نمانیم و سکوت دوبارهاش به درازا نکشد.
پیش میبرد .موادی که مشــخص اســت ،شــاعر برای
«بدرود تا سالم و سکوت دوبارهای
ُ
اســتنباط امری اجتماعی از یک کشف شاعرانه و بیان
شرمنده از تمام تزاحم برایتان» 
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رفتن ،تصویر قشنگی نیست
مجموعه شــعر «رفتــن» دارای ۳۱
قطعه شــعر آزاد «علیاکبر علیزاده
(ســپنتا)» اســت .شــعرهایی کــه
اغلب دلتنگیها و نگاه اعتراضگر
شاعر را نشــان میدهد .شعرهایی
که میتوانســت جهان شــاعر را به
محمد سرور رجایی
مخاطبانش معرفی کند ،اما چنین
توفیقی نداشته است .شعرهای این
مجموعه نه نام دارند و نه تاریخ ،اما پر از حسرتهای به دست
نیامدهاند:
«کــودکان زندگــی را با یک چوب /در تایری بر ســرکها
میچرخانند» (شعر )۱
«و فکر کنیم به شلوغی خیابانها و /خلوت آدمها» (شعر )۷
«زیبایی تو /چشمهای بیشتری میخواست» (شعر )۱۸
«شبها /تنها جنازهام را به خانه میآورم» (شعر )۲۳
شعرهای این مجموعه ،اگرچه به لحاظ فنی و ساختاری،
انسجام بایســتهای ندارند ،اما پرداختن شــاعر به درد غربت
ن معاصر شــده است،
و تبعیضهای ناروا که دامنگیر انســا 
بیانگر آن است که جهان پیرامون و انسانهای اطرافش ،برای
شــاعر اهمیت دارد .کاش شاعر چنین حساسیتی را در زبان
شــعرهایش هم به کار میبرد .از عنصر خیال بیشتر استفاده
میکرد .مخاطب در این مجموعه با شــاعری مواجه میشود
که میخواهد حرف بزند ،آن هم حرف از دلتنگیهایی که نه
موسیقی برایش مهم است و نه تصویر .بیشترین تالش شاعر
این اســت که در خوانش شعرها ،از حس و عاطفهی مخاطب
کمک بگیرد و حرفهایش را بیان کند:
«پنجــره را باز میکند  /چروکهایش را بــه پرده میدهد /
اشکهایش را به گلدان  /و برای  /هر عابر دست تکان میدهد».
چنانچــه از ضعفهــای تألیفی که در برخی از شــعرها
دیده میشود چشم بپوشیم ،نمیتوانیم از حشو ناخواستهای
که هم به زبان شــعر آسیب رسانده و هم به موسیقی شعر ،به
راحتی بگذریم .یکی از حشوهای بسیار این مجموعه حرف
«واو» اســت که در آغاز مصراعهای بســیاری از شعرها دیده
میشود .گاهی سه چهار «واو» در یک شعر آمده است:
«و بوی نامطبوع فاضالب دور سرمان میچرخید» (شعر )۳
«و آب صدای پلها را تا دور دستها میکشاند» (شعر )۶
«و فکر کنیم به این که» (شعر )۷
«و دسته گلهای زیبا» ( شعر )۸
«و خاطرههایم آسمانت را ابری کرده بود» (شعر )۱۰
شــاعر همانقدر کــه در ایــن آوردن «واو» اول مصراعها

رفتن (مجموعه شعر)
سپنتا علیزاده
انتشارات فصل پنجم
چاپ اول :تهران ۱۳۹۸
 ۳۰۰نسخه
 ۱۲۰۰۰تومان
 ۵۴صفحه

مهربان اســت ،همانقدر 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 تفاوتهایی
دارد .زبان عــادی تصویرها و مفهومهایــی از واقعیت عینی
روزمرهی ما بیان میکند ،اما زبان شــعر میکوشد با ظرافت
واقعیتی را نشــان دهد که مصداق عینی ندارد .میکوشد با
پشــتوانهی عاطفه و خیال ،صورت کالم را زیبا نشان بدهد.
شــعر شــمارهی  ۵این مجموعه ،نمونهی خوبی برای نشان
دادن زبان عادی آن است:
«آغوشــش را بــاز میکنــد  /و نمیداند  /مترســکی که
آغوشش را گشوده  /پرندههای بیشتری را  /خواهد  /ترساند».
سپنتا علیزاده ،شــاعر جوانی است که شعر آزاد را خوب
میشناسد .شعرهای بســیار خوبی هم در این قالب سروده
اســت .آنقدر خوب که جایزهی نخســت شــعر جشنوارهی
نهم قند پارســی را در کارنامــه دارد .او در این مجموع ه هم،
بخشهایــی از برخــی از شــعرهایش آنقــدر خوبانــد که
میتوانستند به تنهایی شعر کاملی باشند:
«زندگی لب ترک خوردهای بود /که مانع خندیدنمان میشد».
«کاش کســی مــدادش را بــر میداشــت /خطی میکشــید از/
اقیانوس آرام تا حوض خانه /بعد سرخوش از مستی /آرام میگرفتیم».
«صبحها چند نفرم  /شبها  /تنها جنازهام را به خانه میآورم».
بــا ایــن توانمندیهــا بــاز هــم میبینیم کــه مهمترین
ضعف شــعرهای مجموعــه ،حرفی بودن آنها اســت تا فرمی
بودنشان .شاعر به صورت کالم کمتر توجه دارد .شاید هم به
ساختمان شــعر کمتر باور دارد .از سوی دیگر ،سپنتا علیزاده
در مصراعآرایی شعرهایش بســیار بیتوجه است .مصراعها را
گاهی از جایی قطع میکند که هیچ ضرورتی ندارد .سپنتای
شاعر که دستی بر هنر موسیقی هم دارد ،این توانایی را در شعر
و موسیقی دارد که لحظاتی ب ه یاد ماندنی را برای مخاطبان رقم
بزند .او با سرودن بیشتر و دقتنظر بیشتر ،میتواند لحظات
قابل لمسی را برای مخاطبان فراهم بسازد .
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شعر جعبهسیاه زندگی است

زهرا زاهدی
«من فقــط ســیاه نبــودم» عنــوان مجموعه شــعر «حکیم
علیپــور» اســت .پنجــاه و دو شــعر در قالب ســپید در این
مجموعه گنجانده شــده اســت .بیتردید در خوانش اولیه،
با نمونهی موفقی از شــعر جوان افغانســتان در قالب سپید،
روبهرو خواهید شد.
کتاب دومین مجموعه شــعر حکیم علیپور است .پیش
از این علیپور را با کتاب «شــیطنت» میشناسیم .مجموعه
اول وی ترکیبی از شعر کالسیک و نو است .علیپور با کسب
چنــد رتبــه در جشــنوارههای مختلف ادبی در بخش شــعر
ســپید ،توانمندی خود را در این قالب نشــان داد .بنابراین
انتظــار مــیرود در مجموعه جدید ،از نکتههــای اولیه عبور
کرده و به امضا و هویت خود نزدیک شــده باشــد .این اتفاق
در مجموعهی دوم وی مشــهود اســت .او تکرار شعر دیگران
نیســت و حتی تکرار خود نیز نیســت .از نگاه نگارنده کتاب
شناسنامهی شــعر حکیم علیپور است .کتابی که هویت وی
را با ویژگیها ،جهانبینی و زیســت ادبــیاش ،به ما معرفی
میکند.
بارزتریــن ویژگی شــعرهای این مجموعــه ،روان بودن و
سیال بودن اشعار است .زبان شعر صمیمی و فاقد پیچیدگی،
و در عین حال قدرتمند اســت .همنشــینی مناسب واژگان
و تصاویــر ،همچنیــن پــردازش هوشمندانــه ،باعث خلق
تکنیکهای 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 میکنند .شــاعر در
رفتوآمد بین فضای سورئال و رئال توانمند است به طوریکه
حتی گاه تفکیک این دو فضا ممکن نیست .او خوب میداند
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 اجتماعیاش میشــنویم.

6

کتابنامه  سال اول  شمارهی دوازدهم  جوزا /خرداد 1400

من فقط سیاه نبودم (مجموعه شعر)
حكیم علیپور
ویراستار :محمدصادق دهقان
طرح جلد :حسین سینا
انتشارات تاک
چاپ اول :كابل ،زمستان ۱۳۹۶
 ۵۵۰نسخه

اینجاســت که مخاطب ،خود را بیگانه نمیشمارد ،بلکه به
جای شاعر قرار میگیرد و با او یکی میشود ،گویی که شاعر
از دهان او سخن گفته باشد:
تنهایی
با تو چه كار میكند
صبح تا شب ،خیابانها را پابرهنه و گیج قدم میزند
به عروسكهای پشت ویترینها چشم میدوزد
پولهای مختصرش را میشمارد
و كنار زبالهدانی به خواب میرود.
تنهایی با رئیسجمهور
كاله قرهقل میپوشد
به آن سوی آبها سفر میكند
و از استخوانهای پوسیدهات
بانکهای سیاه را پر میکند.
علیپور توانسته است مرزهای خود و مخاطب را از میان
من مخاطب
من شــاعر و ِ
بردارد .طــوری که فاصلهای میان ِ
احساس نمیشود .شعر او خواننده را در تأویل متن و ارتباط
با اثر سردرگم نمیکند:
تنهایی با من اما حرف نمیزند
چای نمینوشد
تنها لباسهای تابستانیام را میپوشد
و خودش را در رودخانهای غرق میكند.
شــاعر در عیــن این که راوی خود هســت و نیســت؛ در
گفتوگو با جهان پیرامون بیپرواســت و مرزی نمیشناسد.
چــون رودی کــه در جریــان اســت ،از همه جــا میگذرد و
گفتوگو میکند .او را در مصاحبت با آب و رنگینکمان ،مرگ
و زندگی ،دریا و خــاک و آدمبرفی و باران میبینید؛ مهربان،
خشمگین ،سرکش ،خسته ،دلتنگ و گاه ناامید:
هی ،رنگینكمان!

رنگینكمان!
میشود آیا روزی از روی این مردان بگذری
و به زنانی مبدلشان كنی
كه نام دیگرشان مهربانی است؟ (ص)۱۶
دلواپس توام ای مرگ!
میترسم بیایی و نباشم
كشوهای میزم را بگردی
قفسههای كتابم را
دفترچههایم را
و چیزی جز دلتنگی دستگیرت نشود( .ص)۱۱
آب ،ای مستی مضاعف!
تو چه چیزی را میدانی
كه ما نمیدانیم
تو چه چیزی را میدانی
كه روز و شب نمیشناسی
و این گونه شادمان و ترانهخوان میگذری( ...ص)۹
كشتیهای زیادی در تو پناه میآورند
اما
تا آنجا كه من دیدهام
تو تنها قاچاقچیان و پیامبران را به ساحل امن رساندهای.
(ص)۲۵
ابر ،ای بقچهی رنجها و رازها!
باز شو
تا دستمالهای بازمانده از نسلكشیهای عبـدالرحمان
را بـه طناب بیاویزم
تا خون از صورت خامكدوزیها بشویم
تا بار دیگر عطر گل سیب
به باغها سرایت کند
و درختها به یاد بیاورند درخت بودنشان را( .ص)۴۱
شــاعر در این مجموعه دانای پرسشگر است .با رنجها و
امیدهــای فراوان .او راوی روایتهای ناتمام اســت .آمیزهای
از بیم و درد و اندوه .دلتنگیهای بیپایان آدمی و ســرانجام
عشق ،آن رنج نخستین:
هواپیماهای زیادی را سوار خواهم شد
بیآنكه تو در آنها باشی
در كشتیهای زیادی سفر خواهم كرد
بیآنكه تو در آنها باشی
در رستورانهای زیادی غذا خواهم خورد
بیآنکه تو در آنها باشی
كتابهای بسیاری را خواهم خواند
بیآنکه تو در آنها باشی
اما شعرهایی را كه تو در آنها نباشی
هرگز نخواهم نوشت
اما نفسهایی را كه تو در آنها نباشی
برون خواهم داد
و هرگز پس نخواهم كشید( .ص)۳۳
در ایــن کتاب شــاعر میتواند شــیرینی و تلخــی را در
هم بیامیــزد و با همان ظرافت و مالحت ناگهان چشــم را بر
عمیقترین دردها بگشاید:

یلدا! یلدا! یلدا!
اینانی را هم كه میبینی
این گونه صف بستهاند
بهشتشان
به سیبهای پشت پیراهنت خالصه میشود.
شــاعر این مجموعه همواره در حال کشف است .کشف
میــان خــود و هســتی و طبیعت و اشــیاء .کشــف دردها و
لذتهای مشترک انسانی:
لبخند میزند
و لبهای برآماسیدهاش
سرما را به مسخره میگیرد
پاهای كوچكش را در بخار موترها گرم میكند
و به یاد روزهایی میافتم
كه پایی برای گرم كردن داشتم( .ص)۶۵
شعرهای این مجموعه شــروع ،اوج و فرود خوبی دارند.
هارمونی در بیشتر اشعار رعایت شده است .عالوه بر آن یکی
از بهترین شاخصههای این کتاب ،پیوند فضایی و محتوایی
بندها یا قطعات در هر شــعر با یکدیگر اســت .در عین این
که بندها میتوانند هویت مستقلی داشته باشند ،در نهایت
تکمیلکننده هماند و به بار معنایی و عاطفی شعر میافزایند
و به آن ُبعد میبخشند.
«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 میکنند .رازهایی که بــه زخم و اندوه و
عشق میرسند:
دلم ،دلم!
کلمات بازیچه نیستند
سنگ بازیچه نیست
تفنگ بازیچه نیست
و گلوله با هیچ قلبی شوخی ندارد
تو تنها ماشه را میکشی
و مهربانی به زمین میافتد
و مهربانی دیگر از جا بلند نمیشود.
دلم!
آرزوها همانطور که میآیند ،میروند
تنها برای لحظهیی میمانند
تا حسرت همیشگیمان را به رخ بکشند.
دلم!
تو شهری هستی با دیوارهایی از خون
سرکهایی از خون
مردمانی از خون
بانکها و سکههایی از خون
و فرمانروایانی خونخوار
حاال فکر کن
چه اتفاقاتی که میتواند برایت بیفتد.
دلم!...
دلم!...
دلم ،جغرافیایی که افغانستاناش میخوانند .
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تلخکامیهای 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
کشیدهاند و تالش
کردهاند تا روایتگر
تاریخ افغانستان در
ِ
مسیر رسیدن به صلح
باشند.
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بیا تفنگ را فراموش کنیم (مجموعه شعر)
گردآوری :محمود جعفری
صفحهآرا :محمدرضا مظفری (بهراد)
طراح جلد :محمدرضا رضایی
انتشارات میم
چاپ اول ،کابل۱۳۸۲ ،
وزیری ۲۵۸ ،صفحه.

اینیک حقیقت است که ادبیات پابهپای
تحوالت اجتماعی پیش میرود و نســبت
به رویدادهــا و ناهنجاریهای هر عصر
واکنش نشــان میدهــد« .بیــا تفنگ را
فراموش کنیم» مجموعه شعر ضد جنگ
افغانســتان ،کتابی اســت که دشورایها
و تلخکامیهای ناشــی از جنگ و تفنگ
را در افغانســتان روایــت کرده اســت .در
این کتاب ســرودههای  ۵۱شاعر معاصر
افغانســتانی در قالبهای غزل ،ســپید،
غزلمثنوی و رباعی جمع آوری و در سال
 ۱۳۹۱در  ۲۵۸صفحه توســط انتشارات
میم در کابل منتشر شده است.
«محمــود جعفــری» از شــاعران
پیشکســوت افغانستان که این مجموعه
را گردآوری کرده اســت ،در مقدمهی این
کتاب چنین گفته اســت« :جای شــکی
نیســت که شــعر از سرچشــمهی هنر و
زیبایی آب مینوشد و تأثیر فوقالعادهای
بــر روان آدمی دارد .از ایــن رو ،امروزه به
عنــوان ابزاری بــرای پزشــکی و طبابت
اســتفاده میگردد .در شــرایط فعلی که
جنگ از یکســو مشغله شــده و از سوی
دیگر صلــح ماننــد آب و نان ،نیــاز اولیه
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جامعه محسوب میگردد ،شعر نیز دور از
حادثه نمیایستد».
«بیــا تفنگ را فرامــوش کنیم» نامی
بامســما برای ایــن مجموعه اســت و در
تمام ســطرهای این کتاب دیده میشود
که شــاعران معاصر افغانستانی ،رنجها و
تلخکامیهای یک نســل را در حمایت از
صلــح فریاد کشــیدهاند و از دردهایی که
جنگ و تفنگ بر مردم افغانستان تحمیل
کرده اســت ،شکایت میکنند .نسلی که
چهل ســال اســت در جنــگ و مهاجرت
و آوارگــی زندگــی میکند و حتــی تولد
فرزندانشــان با فیر گلوله تجلیل شــده
است.
«بیا تفنــگ را فراموش کنیم» به رغم
اینکه رسالتمندی شــاعر افغانستانی را
در قبال جامعه نشان میدهد ،بخشی از
تاریخ یک نسل را به تصویر کشیده است.
در این مجموعه شاعران معاصر ،با بیزاری
از جنگ و تفنگ و شکوه از دشواریهای
موجود در افغانســتان ،با هنــر و ادبیات
صلح را فریاد کشیدهاند و تالش کردهاند
تاریخ افغانســتان در مســیر
تــا روایتگر ِ
رســیدن بــه صلــح باشــند .در ادامهی

یادداشــت بــه نــگاه برخی از شــاعران ایــن مجموعه
میپردازیم:
محمدکاظم کاظمی
«اینجا در این تالقی خونها و شیشهها
شبهای بد بلندترند از همیشهها
و در شعری از ابوطالب مظفری آمده است:
اینک زمین پیالهی خون است و هیچ نیست
زخم است ،آتش است ،جنون است و هیچ نیست
اینک نشستهایم ُ
سبک در کمین خویش
چشم انتظار سوختن آخرین خویش»
و صادق عصیان از افغانستان به بهشت سوخته یاد
میکند که زیباییاش خاکستر شده است:
«بهشت سوختهی من که دود و خاکستر
نشسته روی تنت جای برج و باره برقص»
شریف سعیدی گفته است:
«ماه تابید بر آبادی و ویرانیها
زنده و مرده به دنبال تفنگ افتادند
دستهایی که پر از ظلمت و روشن بودند
بر سر پارهتن ماه ،به جنگ افتادند»
سمیع حامد می گوید:
ً
«باز در آتش کشیدم خانهات را اشتباها
ً
سوختاندم بازهم ویرانهات را اشتباها»
و از عفیف باختری میخوانیم:
«شاخه بیسیب و جهان دامن پر از سنگ است
بر سر هیچ میان دو برادر جنگ است»
حیدر احمدی بلندی میگوید:
«چه غمانگیز غضبناک برادر هشدار!
دست از این خانهی ویران شدهی خود بردار
مهربان باش خدا دست ترا میگیرد
زندگی با همه خوب و بدش میمیرد»
سید ضیا قاســمی در آرزوی رسیدن به صلح ،پایان
جنگ را در افغانستان اینگونه به تصویر کشده است:
وقت آن است که از کوهها پایین شوم
«حاال ِ
گرد و خاک بیست و سه ساله را از کاالیم بتکانم
دست و رویم را در رودخانه بشویم
بنشینم مابین علفها و به آسمان نگاه کنم
و به ابرها و به پرندگان
که رها ،رها رها میچرخند»...
بیزاری از جنگ و آرزوی رســیدن بــه صلح در تمام

«بیا تفنگ را فراموش
کنیم» مجموعه شعر ضد
جنگافغانستان،کتابی
است که دشورایها و
تلخکامیهای ناشی از جنگ
و تفنگ را در افغانستان
روایت کرده است .در
این کتاب سرودههای ۵۱
شاعرمعاصرافغانستانی
در قالبهای غزل ،سپید،
غزلمثنوی و رباعی جمع
آورده شده است.

کلمات این مجموعه موج میزند .واژههایی که با آرامش
و هنرمندانــه مردم افغانســتان را به صلح و همپذیری و
دست کشیدن از جنگ فرا میخوانند .اما این تلخکامی
و جنگ انگار در افغانســتان پایانناپذیر 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 بچههای مدرسه؟
چرا هنوز پرچم سفید خون چکانشان
میان کشتزارهای من سیاه میزند؟!».
و به قول صادق دهقان که گفته است:
«و آسمان اینجا آبیتر است
بیگمان که استخوانها شعلهورند در باد
و لنگوتهداران هنوزا هنوز،
خونشان رنگینتر
که صلح را کاغذپیچ معامله میکنند» 
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خیانت به جمهوری

خوانشی از رسالهی پژوهشی «جمهوری و دشمنان آن» نوشتهی عمر صدر

علی یعقوبی

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

اشاره :نگارنده به نسخه چاپی کتاب دسترسی نداشته و از نسخه الکترونیک کتاب ،که در
سایت رسمی ناشر کتاب «انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان» قرار داده شده ،استفاده
کرده است .عالقهمندان میتوانند هر دو نسخه انگلیسی و فارسی کتاب را ،به رایگان از آدرس
 www.aiss.afبه دست آورند.

پس از خواندن این
کتاب ،آن پرسش
انتهایی بند اول این
یادداشت ،جاندارتر
میشود :آیا ممکن
جمهوری زخمی
است
ِ
کنونی ،شاهد آخرین
ِ
خیانتبازیگرانش
باشد ،و رهبران و
نخبگانسیاسی
گرد آمده در سمت
جمهوری ،جنگ و
صلح «امارت» بر علیه
ِ
«جمهوریت» را ،به نفع
امارت ببازند؟

10

ن روزها که به نظر میرسد طالبان عمال
ای 
صلح را کنار گذاشــتهاند و تنها به جنگ
میاندیشــند ،و گــزاره «صلــح طالبان»
کمکم از سکه افتاده و میرود که جایش را
موجود «جنگ
واقعیت همیشه
دوباره به
ِ
ِ
طالبــان» بدهــد ،یکــی از معنادارترین
تحلیلهــای ارائه شــده این اســت که:
«اگر سیاســیون جنگ را نبازند ،نظامیان
نمیبازند)۱( ».
مشخص است که سیاســیون در این
تحلیل ،تمام طبقهی کوچک اما همواره
سیاســی
قــدرت رهبــران و بازیگران
در
ِ
ِ
درون و بیرون حکومت را شامل میشود،
و محدود به مســئوالن حکومتی و دولتی
نمــی شــود .همچنیــن وقتی بــه متن
این تحلیلهــا مراجعه میکنیــم ،صرفا
صحبت از باخت جنگ ،بر اثر بیتدبیری
و بیکفایتــی نیســت ،بلکــه صحبت از
«خیانــت» و در واقع بازاندن جنگ ،برای
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منافــع شــخصی و گروهــی و قومی نیز
اســت .حاال ســوال اینجاســت که چرا
چنین احتمالی وجــود دارد؟ چرا برخی
تحلیلگران ،احتمال میدهند که ممکن
است رهبران و بازیگران سیاسی ،جنگ را
ببازند یا ببازانند؟
داستان دور و دراز خیانت

ِ
«عمــر صدر» در رســالهی پژوهشــی
کوچک اما پربارش «جمهوری و دشمنان
آن» ،داســتان حســرتبار «جمهــوری
در افغانســتان» را پــی گرفته اســت؛ از
همــان آغــاز مشــروطهخواهی در دوران
عبدالرحمنخــان و حبیباللهخــان و
اماناللهخــان؛ تا اصالحات سیاســی و
محمود نخستوزیر؛
بگیر و ببندهای شاه
ِ
تا داوودخان و «جمهوری شــاهانه»اش؛
تــا «انقالب از باالی» رفقای خلق و پرچم
و دولــت مصالحــه نجیباللــه؛ تــا نظام
پســاطالبانی کــه نویســنده «جمهوری

ســوم»ش میخوانــد؛ و باالخره تا به
در بعد مفهومپردازی ،تعصبورزیها
و سیاســتبازیها باعث شــده تا در
تعبیــر نویســنده «جمهوری شــریر»
روند تهیــه و تصویب قانون اساســی
امروزی ،که میراث حدود بیست سال
حکومتداری کرزی و اشرف غنی ،و نقصی که کار عمر صدر دارد این و دیگــر قوانین نافــذه ،روح و معنای
طبقهی همکاسه و همکیسهی رفیقان اســت که در بررسی پدیدهی نهفته در مفاهیمــی چون جمهوری،
و رقیبانشــان ،در درون و بیــرون خیانت به جمهــوری ،متوازن و آزادی ،دموکراسی ،انتخابات ،تفکیک
متناسب با پرداختن به بازیگران قــوا ،نظــارت قانــون ،پاســخگویی
حاکمیت است.
این
تمام
اصلی
پیرنــگ
داســتان حکومتی ،به سایر بازیگران از در برابــر قانــون و  ...نادیــده گرفتــه
ِ
حزبی،
و
قومــی
رهبران
جمله
دور و دراز اما یک چیز اســت :خیانت
شــود .برخــی نمونههــای آن از این
بازیگران سیاســی حوزه جمهوری به نهادها و سازمانهای سیاسی قــرار اســت :عــدم ارائــه تعریفــی
جمهوری؛ از طریق ســوء استفادهها و
ِ
اقتصادی بینالمللی ،و یا حتی روشــن از دو مفهــوم «جمهــوری» و
نپرداخته
مدنی
فعاالن
و
ها
ه
رسان
«اســامی» در عنوان حکومت ،عدم
و بهرهبرداریهای شخصی ،گروهی،
حزبــی و قومــی از آن ،بــرای حفظ و اســت؛ در حالیکه ضربههایی تــدارک بســترهای قدرتمنــد برای
تقویت و تداوم حضورشــان در قدرت .کــه جمهــوری ،از رهگــذر پاسخگوســازی مســئوالن حکومت و
چــه در همان ابتــدای داســتان ،که قومپرســتیها ،خودخواهیها ،دولت ،دادن اختیارات تقریبا شاهانه
کســی چون عبدالرحمنخان خود را رقابتهــا ،فسادپیشــگیها ،به رئیسجمهور ،واگــذاری نظارت بر
پایهگذار مشــروطه میدانســت (ص پروژهبازیهــا ،ندانمکاریها و اجرای قانون اساســی به کمیسیونی
 ،)۴۱و چه تا اینجای داستان ،که ارگ باجگیریها ،از این دســته از فاقد قــدرت و عــدم واگــذاری آن به
خود را معادل جمهوری القا میکند و بازیگران خورده است ،کمتر از دادگاه یــا شــورای قانون اساســی ،و
بازیگرانحکومتینیست.
زدن ارگ ،تیشــه
رقبایش هم به
موارد فراوان دیگری از همین دست.
گمان ِ
ِ
بر ریشهی جمهوری میزنند.
در بعد ســاختاری ،تمامیتخواهیها و باندبازیها
نویسندهی کتاب معتقد است دشمنان جمهوری ،باعث شده تا ساختارها ،تشکیالت ،اختیارت ،وظایف
تنها به طالبان و بنیادگرایانی که با خشونت به مقابله با و سلســله مراتــب در دولــت و حکومــت ،نامنطبــق با
جمهوری برخاستهاند ،محدود نمی شود« :چالشهای تصویری که باید یک نظام واقعا جمهوری داشته باشد،
فراراه جمهوری در افغانستان ،پیچیدهتر و چندبعدیتر طرحریزی و تعریف شوند .از جمله میتوان به حق وتوی
از آن اســت که بــه بنیادگرایی مذهبــی طالبان تقلیل رئیسجمهور و نیز حق او برای تعیین قاضیالقضات و
داده شــود .واضح اســت که جمهــوری ،قیمت گزافی دادستان کل اشاره کرد ،که استقالل هر دو قوه مقننه و
در افغانســتان پرداختــه اســت ،به خاطر کســانی که قضائیه را ،به نفع قوه مجریه و رئیسجمهور ،مخدوش
با خشــونت با آن مخالفت کردهاند و کســانی که به آن می سازد.
خیانت کردهاند( ».ص )۱۱
در بعد تفسیری ،تعصب و فساد و خودمحوری باعث
ابعاد خیانت
شــده تا قانون اساســی و دیگر قوانین بنیادی ،به نفع
خیانت به جمهوری ،بهویژه در بیست سالهی اخیر ،منافع شخصی و باندی ،و در تضاد با ویژگیها و اصول
ابعاد گوناگونی داشــته است ،و طیفهای گوناگونی از بنیادی جمهوری تفســیر و تعبیر شوند .به این ترتیب،
بازیگران سیاسی را در بر میگرفته است؛ اما عمر صدر قانون یا کارآمدی خود را از دست داده یا از آن فراتر ،به
بیشــتر به طیف بازیگران حکومتی پرداخته است و دو ضد خود تبدیل شده است.
بعد زیر را برجســتهتر ساخته است :خیانتی که در بعد
و نهایتا در بعد کارکردی ،تنگنظری و ناشایستگی
مفهومپردازی و ساختارســازی به جمهوری روا داشــته و فسادپیشــگی باعث شــده تا نظام جمهوری موجود،
شده اســت ،و خیانتی که در بعد تفسیری و کارکردی ،عمال به یک جمهوری ناکام ،نامطلوب و سراسر بحران
در حق جمهوری شده است.
و بیکفایتــی بدل شــود .تقلــب در انتخابــات ،ایجاد
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بودن جمهوری» را از فهرست
نویسنده در واقع «دینی
ِ
دشمنان جمهوری خارج میسازد ،یا دستکم تصریحی
بر اینکه این ویژگی میتواند تهدیدی برای جمهوری
باشد ،ندارد .اما آیا واقعا چنین است؟ آیا صرف اینکه
قانون اساسی دین را مرجع انحصاری قانونگذاری
معرفی نکرده است ،و فقط تصریح کرده است که قوانین
نباید با احکام و اعتقادات دینی در تعارض باشند ،کفایت
میکند که نگران تقابل دین با جمهوری نباشیم؟

ســاختارهای موازی و تعریف نشده در قانون مثل دفتر
بانــوی اول ،دفتــر اداره امــور ،و انواع کمیســیونها و
شــوراها در قالب دفتر رئیس جمهور ،دور زدن مجلس
از طریــق فرمانهای حکومتی ،انتصــاب وزیران تایید
نشــده به عنوان سرپرست و موارد فراوان دیگری از این
دســت ،نمونههایی از خیانتی به شــمار میروند 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 پدیدهی خیانت به جمهوری ،متوازن و
متناســب با پرداختن بــه بازیگران حکومتی ،به ســایر
بازیگــران از جملــه رهبــران قومی و حزبــی ،نهادها و
اقتصادی بینالمللی ،و یا حتی
سازمانهای سیاسی و
ِ
رســانهها و فعاالن مدنی نپرداخته اســت؛ در حالیکه
ضربههایی کــه جمهــوری ،از رهگذر قومپرســتیها،
خودخواهیهــا ،رقابتهــا ،فسادپیشــگیها،
پروژهبازیها ،ندانمکاریها و باجگیریها ،از این دسته
از بازیگران خورده اســت ،کمتــر از بازیگران حکومتی
نیســت« :ســه تهدید اصلــی در برابر یــک جمهوری
دموکراتیک ،فرقهگرایی (دار و دســته بــازی) ،رهبران
عوام فریب و پول است( ».ص )۷۵
بودن جمهوری
دینی ِ
نویســندهی «جمهوری و دشــمنان آن» همچنین
بودن جمهوری
تالش میکند تا روشن سازد «اسالمی» ِ
کنونی در افغانســتان به چه معناســت .بــه طور مثال
چنین پرســشهایی دربــاره «جمهوری اســامی» در
افغانســتان ،چه پاســخی مییابند :مبنــای فکری آن
چیست؟ آیا به عنوان یک نظام سیاسی ،به طور اتفاقی
انتخاب شده اســت یا بر مبنای تفکر ،اندیشه ،فلسفه
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و ایدهای آیندهنگرانه شــکل گرفته اســت؟ چه تفاوتی
با امارت اســامی یا دولت اسالمی دارد؟ واژه اسالمی
در آن دقیقا به چه معناســت؟ جایگاه جمهوری در آن،
چه نســبتی با جایگاه جمهوری در نظریههای سیاسی
غربی دارد؟
او تالشــش در این زمینه را بر این ســه مبنا استوار
میســازد :نظریهپردازیهای افرادی چون اقبال ،سید
جمال ،محمد عبده و  ...درباره دولت جمهوری؛ قانون
کنونی مصوب ســال ۱۳۸۲؛ و نیمنگاهی به
اساســی
ِ
چهار جمهوری اسالمی موجود یعنی ایران ،پاکستان،
موریتانی و افغانستان؛ و بعد نتیجه میگیرد« :بر خالف
ایران و پاکســتان ،جمهوری اســامی در افغانســتان
خیلی مترقیتر است( ».ص )۴۰
دالیــل صدر بــرای ایــن نتیجهگیــری جالبش ،که
آنها را از مواد  ۱۱۸ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱و  ۱۳۰قانون اساســی
اســتخراج کرده اســت ،در این دو مورد عمده خالصه
میشود :اول اینکه در «جمهوری اسالمی» افغانستان،
اگرچــه قوانین نباید با احکام و اعتقادات اســامی در
تضاد باشــند ،اما بر خالف ایران و پاکســتان ،اســام
و شــریعت مرجــع انحصاری قانونگذاری نیســتند؛ و
دوم اینکه مالها در «جمهوری اســامی» افغانســتان،
انحصاری بر وضع ،تفســیر و تطبیق قانون ندارند ،و در
واقع نه میتوانند قوه مقننه را در انحصار داشته باشند،
و نه قوه قضائیه را( .ص )۳۹
نویســنده با این نوع نتیجهگیــری ،در واقع «دینی
بودن جمهوری» را از فهرست دشمنان جمهوری خارج
ِ
میســازد ،یا دســتکم تصریحی بر اینکــه این ویژگی
میتوانــد تهدیدی برای جمهوری باشــد ،ندارد .اما آیا
واقعا چنین اســت؟ آیا صرف اینکه قانون اساسی دین
را مرجع انحصاری قانونگذاری معرفی نکرده اســت،
و فقط تصریح کرده اســت که قوانیــن نباید با احکام و
اعتقادات دینی در تعارض باشــند ،کفایت میکند که
نگران تقابل دین با جمهوری نباشــیم؟ آیا عدم تعارض
قوانین با دین ،بازدارندگی کافی را برای اینکه دین عمال
بــه تنها مرجع قانونگذاری بدل نشــود ،دارد؟ آیا خود
قید «عدم تعارض قوانین با دین» محدودیتهای
همین ِ
کارکردی و هنجــاری بنیادینی بــرای اعمال یک نظام
واقعا جمهــوری ،با آن ویژگیهــای چهارگانهای که در
کتاب برشــمرده شــده ،به وجود نمیآورد؟ آیا اینکه در

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 رســالهاش با عنوان
«بازاندیشی جمهوری اسالمی» ،به طور نسبتا مفصلی
بودن جمهوری کنکاش و بررسی کرده
درباره اسالمی ِ
اســت ،و سعی کرده نشان دهد جمع شدن جمهوریت
و اســامیت در یک مفهوم ،میتواند الاقل از دو جنبه
واجد بحران باشد :اول تعارض ریشهای میان ارزشهای
دینی و ارزشهای جمهوری ،به خصوص در مواجهه با
یک قرائــت بنیادگرا از دین؛ او معتقد اســت« :مفهوم
جمهوری اســامی ،محصول اســام سیاسی بنیادگرا
در دوره پســا استعماری اســت( ».ص )۴۰؛ و دوم فقر
نظریه سیاســی و بحران مبانی فکــری در هر دو بخش
اساسی
اســامیت نظام حکومتی و قانون
جمهوریت و
ِ
ِ
کنونی« :از برای همین بحران مبانی فکری جمهوری و
قانون اساسی است که امروز این نظام توسط طالبان به
چالش کشیده میشود( ».ص )۴۰
این نگاه نویسنده شاید از آنجا شکل گرفته باشد که
در دوران حدودا بیست ســالهی جمهوری اسالمی در
افغانستان ،مفاسد و سوء استفادههایی که ممکن است
از رهگذر «اسالمیت» نظام رخ داده باشد ،در مقایسه با
مفاسد و سوء استفادههایی که از رهگذر «جمهوریت»
نظام رخ داده اســت ،چندان چشــمگیر نبوده اســت.
اما به ایــن نکته هم باید توجه کرده که در این بیســت
ســال ،هیچگاه کرســیهای اصلی حاکمیت به دست
مالیــان و دیگر بازیگــران دینی هم نیافتاده اســت ،و
آنانــی که در حاکمیت بودهاند اصوال و عمال شــانیت و
دینی
ِ
صالحیت چندانی برای سوء استفاده از مفاهیم ِ
نهفته در قانون اساســی را نداشتهاند ،تا چنین ایدهای
را دنبال کنند .فرض کنید مثال به جای کرزی و اشرف
غنی ،ســیاف یا حتــی ربانی یا خلیلی یا محســنی در
قــدرت میبودند ،آیــا در آن صورت االن شــاهد خیل
خیانتهایی که به بهانه دین در حق جمهوری روا شده
بود ،نبودیم؟
نگاهی به دیگر یافتههای پژوهش
رسالهی 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

بازاندیشی ساختار حاکمیتی و
قابل استفاده در حوزه
ِ
سیاسی ،که این روزها بازارش در افغانستان داغ است،
برسد.
نویسنده در طول پژوهشش تالش میکند بر مبنای
مروری تاریخی بر نظریات سیاســی غــرب در حوزهی
حکومــتداری ،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  )۱۰حاصــل این تالش ،ترســیم و تبیین
چهــار ویژگی یا عنصر زیر برای نظام جمهوری اســت:
«بازدارندگی قانون اساســی ،دموکراســی مناظرهای،
فضیلت مدنی ،شهروندی فعال( ».ص )۲۶
در فصل نهایی کتاب با عنوان «جمهوری شــریر»،
نویســنده نشــان میدهد که در بیست ســال گذشته،
چگونه جمهــوری کنونی و ویژگیهــای چهارگانهاش،
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 قومگرایان
و عوامفریبان» محاصره شــده است؛ و چگونه به «یک
اصطالح شــیک بــرای دفــاع و حفظ منافــع نخبگان
فعلی» تبدیل شــده اســت (ص )۷۶؛ و باالخره اینکه
خیانــت بازیگران و
چگونــه «جمهوری اســامی» با
ِ
بازیگردانان عرصه سیاســت و قــدرت ،به «جمهوری
شریر» بدل گشته است؟
پــس از خوانــدن این کتــاب ،آن پرســش انتهایی
بند اول این یادداشــت ،جاندارتر میشود :آیا ممکن
خیانت
جمهوری زخمی کنونی ،شــاهد آخرین
است
ِ
ِ
بازیگرانــش باشــد ،و رهبران و نخبگان سیاســی گرد
صلــح «امارت» بر
آمده در ســمت جمهــوری ،جنگ و
ِ
علیه «جمهوریت» را ،به نفع امارت ببازند؟
پانوشت:
( )۱به طور نمونه به این دو مورد مراجعه کنید:
 اگــر سیاســیون نبازنــد نظامیــان نمیبازنــد،عصمتالله احمدی ،هشت صبح ،شماره ۳۵۹۲
 گفتگــوی رحمتالله نبیل با رادیــو نوروز ۱۴ ،ثورwww.radionowruz.com ،۱۴۰۰
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چیستی و چگونگی توسعهی سیاسی در
افغانستان

کمالالدین غفاری

برای این که افغانستان
از وضعیت نابسامان
فعلی خود برآید
نیازمند آن است که
دولتافغانستان،
مردم ،جامعهی 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
مفاهیمچهارگانه،چهار
ضلع مربع پیشرفت
افغانستاناند.
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توسعهی سیاسی در افغانستان
فرامرز تمنا
ناشر :موسسهی تحصیالت عالی افغانستان
کابل ،چاپ اول ،تابستان ۱۳۹۹
 ۲۰۰افغانی

کتاب «توســعهی سیاســی در افغانستان»
نوشــتهی «فرامز تمنا» است که کتاب خود
را ماحصل یازده ســال مطالعــه ،پژوهش و
تدریس دربارهی توسعهی سیاسی و مسائل
افغانستان میداند .او تالش دارد با توضیح
چگونگی پیونــد چند موضوع بــا موضوع
توسعهی سیاسی ،به راهحلی برای شناخت
و درمان یک درد بومی ،توســط پژوهشــی
بومی برسد .این موضوعات عبارتاند از:
اول :لزوم گذار از «زمین» به «سرزمین»
و سپس «کشور»؛
دوم :فرار مغزها و افغانهای دوتابعیتی؛
ســوم :چیســتی اولویــت اصلــی
افغانستان؛
چهــارم :کتابهایی که افغانســتان را
روشن خواهند کرد.
در اولین بخش از فصل نخست کتاب،
نویسنده تالش کرده است به مفهوم و ابعاد
توســعه بپردازد .نقلقولی از «سریعالقلم»
میآورد که یک کشــور توســعهنیافته جدا
از ایــن کــه از کشــور توســعهیافتهای الگو
میگیــرد ،بایــد به میــزان مشــابهتهای
فرهنگــی ،اقتصــادی ،جامعهشــناختی،
محیطی و مســائلی از این دست نیز توجه
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داشــته باشــد .جدا از این ،الگویی که هر
کشــور انتخــاب میکند نیــز دارای اصول
ثابتی اســت کــه در واقع پیششــرطهای
توسعه آن کشور به شمار میروند.
ُ
فرامــرز تمنــا توســعه را دارای دو بعــد
میدانــد .بعــد اول توســعه ،جنبــهی
ســختافزاری دارد و بعــد دوم آن ،جنبهی
نرمافــزاری؛ که بــه طور مفصــل در فصل
نخســت کتاب شرح داده شــده است .در
بخــش دوم این فصــل ،برای درک بیشــتر
خواننــدگان از توســعهی سیاســی ،بــه
گفتمان توســعهی سیاســی و به نظریهها
و آراء برخــی از پژوهشــگران برجســتهی
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 مهمترین
شــاخصهای مجموعی توسعهی سیاسی
را با درنظرداشــت نظریههای اندیشمندان
مذکور برشمرده اســت .در آخر این بخش
نیــز ،به یــک جمعبنــدی کلــی از تعریف
توسعهی سیاسی رسیده اســت ،که در آن

توســعهی سیاسی به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک
نظام سیاســی در حل و فصل تضادهای بهوجود آمده در
منافع میان افراد و گروهها ،و نیز در مردمیبودن ،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 مقولهی توسعه در یکی از
دستههای زیر جای میدهد:
 .۱کشورهای توسعهیافته؛
 .۲کشورهای در حال توسعه؛
 .۳کشورهای توسعهنیافته (عقبمانده)؛
 .۴کشورهای توسعهناپذیر.
نوع چهارم این دستهبندی شاید برای خوانندگان کمی
نو و مبهم باشــد .از دید نویسنده کشورهای توسعهناپذیر
کشورهایی هســتند که از لحاظ زیرساختهای مورد نیاز
برای توسعه ،به حدی فقیرند که به هیچ صورت نمیتوان
در بازهی زمانی میانمدت چارهای برای توسعه و انکشاف
آنها جست .تمنا درباره افغانستان میگوید« :افغانستان
در برههای از حیات خود بر اساس شاخصهای پیشرفت،
جزو کشورهای توسعهناپذیر به حساب میآمده است .اما
ً
با یک جهش انکشافی که معموال 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 عقبماندگی مواجه نبوده
است».
در ادامهی 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 کاملتر را در صفحههای
 ۴۸تا  ۵۱آورده اســت .طبق نظر نویســنده ،برای این که
افغانستان از وضعیت نابســامان فعلی خود برآید نیازمند
آن اســت که دولت افغانســتان ،مــردم ،جامعهی 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 افغانســتاناند .برای کمک به
درک بیشــتر خواننده از این مفاهیم چهارگانه ،نویســنده
سعی کرده اســت آنها را با توسعهی سیاسی پیوند دهد
و به شرح آن بپردازد.
در فصل ســوم از بخش دوم کتاب ،نویسنده کوشیده
به زنان و توســعهی سیاســی بپردازد و معتقد است که در

حکومــتداری مدبرانــه ،زن نبایــد در مقــام موضوع امر
سیاســی باقی بماند ،بلکه باید به فاعل امر سیاسی ارتقا
یابد .از نظر نویسنده ،توانمندسازی زنان مستلزم سپری
کردن چهار مرحله زیر اســت ،کــه توضیح مختصری نیز
برای هر مرحله ارائه کرده است:
 .۱نهادسازی
 .۲آسیبشناسی
 .۳بسترآفرینی
 .۴پایداری
نویســنده چند واحــد اجتماعی را که زمینهی رشــد
شــخصیت و افزایش نقشآفرینی زنان در فرآیند توسعهی
سیاســی را فراهم میکند ،نــام میبرد و بــه توضیح آنها
میپردازد :نهاد آموزش ،رســانههای رسالتمند ،سینما و
ورزش.
محورهای اصلی بحث در فصل چهارم ،نقش جوانان
در توســعهی سیاسی در افغانســتان است .در این فصل،
نویســنده بر مســئلهی هویت جوانــان و مــواردی که بر
شــکلگیری هویت و هویتگریزی آنــان اثرگذارند تأکید
دارد .او از همیــن دریچــه بــه دالیــل گرایــش جوانان به
افراطگرایی نیز پرداخته اســت و برای فهم بیشتر ،مراحل
ششگانهای را نام میبرد که به جوانان و هویتطلبی آنان
مرتبط اســت .این مراحل عبارتانــد از :هویتخواهی،
هویتجویــی ،هویتیابی ،هویتبانی ،گســترش هویت
و اعمــار هویت .او هویــت را برآیند دو مفهــوم بیم و خطر
میداند و در ادامه فصل ،بیشــتر آن را شــرح داده شــده
است .در بخش پایانی این فصل نیز به طور مفصل درباره
چرایی هویتگریــزی و راهکارهــای هویتجویی جوانان
ِ
پرداخته است.
فصلهای پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم ،که عنوانهای
آنــان به ترتیــب عبارتانــد از« :نخبگان علمــی و تغییر
روایت توســعهی سیاســی در افغانســتان»« ،دموکراسی
وارداتی و آیندهی مبهم توسعهی سیاسی در افغانستان»،
«اصالحات اداری و توســعهی سیاســی در افغانســتان»
و «سیاســت مدرن و چشــمانداز توســعهی سیاســی در
افغانســتان» ،به شکل پرسش و پاســخ تدوین شده است
و نویســنده تالش کرده به پرســشهای مهمی که مطرح
است پاسخهای درخور توجه و قانعکننده ارائه دهد.
خواننده با خواندن این کتاب به درک واضحی از مفهوم
توســعه ،توســعهی سیاســی ،چرایی عدم توسعهیافتگی
و چگونگی رســیدن به توســعهی سیاســی مطلــوب در
افغانستان ،خواهد رسید .
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سخن گفتن از «حقوق بشر» در زمانهی بیم و امید
نگاهی به کتاب «حقوق بشر» نوشتهی مختارحسین حیدری

صادق دهقان

حقوق بشر یکی از رشــتههای علمی زیرمجموعه حقوق
بینالملل به شمار میرود که سازوکارهای رعایت ،ترویج،
نهادینهســازی و حمایت از آن به صــورت انضمامی پس
از پیدایی ســازمان ملل متحد در پســاجنگ جهانی دوم
پدیدار شــد .حقوق بشــر یکــی از موضو عهای جنجالی
و چالشبرانگیــز بــرای همــه کشــورهای جهــان اعم از
توســعهیافته یا توسعهنایافته است که هر کدام به طریقی
با آن دســت به گریبانند .در این میان ،کشــورهایی مثل
افغانســتان به دلیل آنکه شــهروندانش هــر روز با نقض
حقوق بشر روبهرویند ،باید از مفاهیم مربوط به این دانش
حقوقــی آگاه شــوند .در زمانــهای که چشــمانداز صلح
ناپیداست و شبح بازگشــت نقضکنندگان اصلی حقوق
بشــر یعنی طالبان به صحنهی قدرت ،بر سپهر سیاست
کشور سایه انداخته است ،اهمیت بحث از حقوق بشر به
صورت آکادمیک ،ضرورتی دوچندان پیدا میکند.
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 میشود .آنگاه
ویژگیهای حقوق بشــر و خاستگاه و پیشــینهی آنرا در
مییابــد .فصل دوم بــا عنوان «تاریخچهی شــکلگیری
اندیشــهی حقوق بشر» ،ســابقهی حقوق بشر را از دوران
یونان و روم باســتان تا تحوالتش در قرون وســطا ،دورهی
روشــنگری ،قرنهــای  ۱۸و  ۱۹و رویدادهــای مهم در
عرصهی حقوق بشر در قرن بیستم پیگیری میکند .در
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حقوق بشر
مختارحسین حیدری
ویراستار :مهدی عارفی
طراح جلد :هادی مر ّوج
انتشارات واژه
چاپ دوم ،کابل ۱۳۹۹
وزیری ۲۰۰۰ ،نسخه
 ۳۶۵صفحه
 ۳۵۰افغانی

فصل ســوم به مبانی نظری حقوق بشــر برمیخوریم که
نویسنده در آن ،از مبنای دینی و پوزیتیویستی و عقالنی
و اخالقــی مربوط بــه حقوق بشــر ســخن میگوید .در
فصل چهارم ،اسناد مهم حقوق بشری از فردای تأسیس
ســازمان ملل متحد و منشور ملل متحد ( )۱۹۴۵به بعد،
معرفی و به صورت فشرده بررسی شدهاند.
منشور بینالمللی حقوق بشر شامل اعالمیه جهانی
حقوق بشــر ( )۱۹۴۸و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاســی ( )۱۹۶۶و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ( )۱۹۶۶اســت که هستهی اصلی
حقوق بشــر به شــمار میرود .تصویب ایــن دو میثاق در
دورهی جنگ ســرد و رقابت ایدئولوژیک و نظامی امریکا
و شــوروی سابق ،رهآورد تالش ســازمان ملل متحد برای
قانعسازی بلوک شرق و غرب در تفاهم بر سر مصداقهای
کلی حقوق بشــری و اولویتبخشــی به حقــوق مدنی و
سیاسی یا حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در این
جوامع بود.
از دههی  ۱۹۸۰به بعد ،وجود این دو دسته از حقوق،
برآورندهی نیازهای انسانی در زمینهی حقوق بشری نبود.
از این رو اندیشمندان حقوق بینالملل ،با پیش کشیدن
بندی حقوق
مفهوم «حقوق همبستگی (جمعی)» به نسل ِ
بشر دست یازیدند .به این ترتیب ،حقوق بشر به سه نسل
دستهبندی شد :نسل اول ،حقوق مدنی و سیاسی (حق
شرکت در انتخابات ،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن،

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 همبستگی (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 شدهاند .همچنین به
وظایف کمیتهی حقوق بشر ،کمیتهی حقوق اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،کمیتــهی رفع تبعیــض نژادی،
کمیتــهی رفع تبعیــض از زنان ،کمیتهی ضد شــکنجه،
کمیتهی حقوق کــودک ،کمیتهی حقوق کارگران مهاجر
و کمیتهی حقوق معلوالن اشاره شده است.
در زمینــه ضمانــت اجرای حقوق بشــر باید گفت که
ســازمان ملل متحد از ســازوکارهای ویــژهی خود مانند
تحریم بــرای فشــار آوردن به دولتهــای نقضکنندهی
حقوق بشر استفاده میکند تا آنان را به رعایت این حقوق
وادارد .افزون بر آن ،سیاســت شرمندهسازی دولتهای
یادشــده در جهان بســیار اهمیت دارد و در کنار همهی
اینهــا میکوشــد دولتها را به تصویــب قوانین ملی در
راستای حفظ حقهای بشری تشویق کند.
تعهدهــای دولتهــا در برابــر حقوق بشــر در فصل
ششــم گنجانده شــده که در آن ،به بحثهای تخصصی
مانند اعمال شــرط پرداخته و از تحدیــد حقهای مقید
یا تعلیــق تعهد ،در وضعیتهای اضطراری ســخن گفته
اســت .کارنامهی حقوق بشــری افغانســتان از آغاز سده
 ۱۳۰۰خورشــیدی ،یعنی دوره سلطنتی تا دوره خونین
جنگهــای خارجی و داخلی (حکومت خلقی ،حکومت
اســامی مجاهدین و امارت اســامی طالبان) و دورهی
جدید حیات سیاســی افغانســتان نیز ،در همین بخش
آمده است.
در دورهی اخیر ،تصویب قانون اساسی تازه که دولت
افغانســتان را به رعایت و حفظ حقوق بشر ملزم میداند،
بســیار اهمیت دارد .افغانستان در این دوره به معاهدات
بینالمللــی متعددی پیوســته و قوانیــن داخلی فراوانی

نیــز برای رعایــت و حفظ حقهای 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 مانعهای فراوانی مانند ّ
ســد ســنت و دیــن ،فرهنگ،
عوامل اقتصادی ،فقر ،بــیکاری ،اقتصاد قاچاقمحور،
فساد اداری ،تبعیض سیســتماتیک و مردساالری مزمن
روبهروســت .تأسیس کمیسیون مســتقل حقوق بشر نیز
هــر چند گامی مثبــت و پیشروانه در این دوره به شــمار
میرود ،نتوانسته است شــهروندان را به تحقق حقهای
بشریشان امیدوار سازد.
به طور کلی ،هر انســانی به دلیل اینکه انسان است
(انســان بما هو انســان) ،کرامــت ذاتــی دارد و نباید به
ساحت حقهای اساسی و بنیادین او تعرض شود .افزون
بر آن ،انسانها به دلیل همین کرامت انسانی با همدیگر
برابرند؛ زیرا کرامت همه باید حفظ شــود .این بنیانهای
حقوق بشری را که از دورهی باستان تا کنون مطرح بوده
و بــه صورت ســامانیافته در اندیشــهی اخالقی امانوئل
کانــت تبلور یافته اســت ،حتی در نظریــهی فایدهگرایی
هم میتوان جست .به این صورت که انسان حتی اگر به
کرامت انســانی ،برابری و اخالق هم پایبند نباشد ،اگر
نیک بنگرد ،وقتی حق بشری انسانی دیگر را رعایت کند،
بــه طریق اولی و به صورت خودکار ،حق بشــری خودش
نیــز رعایت میشــود .در این صورت ،هیچ رنــج و دردی
تحمل نخواهد کرد .بــه این ترتیب ،نظریهی فایدهگرایی
نیز که مبتنی بر کاهش درد و رنج انسانی است ،میتواند
ضرورت وجود حقهای بشری را پوشش دهد.
فصــل پایانی ایــن کتاب که بــه محتــوای هنجاری
حقهای بشــری میپردازد ،حق زندگــی ،حق رهایی از
شکنجه ،حق آزادی شخصی ،حق بر آزادی دین و آزادی
بیان و حق بر محاکمه عادالنه را بررســی میکند .در این
میان ،چون ویراســت دوم این کتاب به بازار آمده اســت،
نیکوتر بود نویسنده با کمی بردباری ،بحثهای مربوط به
این بخش را کاملتر میکرد؛ زیرا جای حقهای بسیاری
خالی اســت که در ســه نســل حقوق بشــر میگنجند 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 مطالعهی بیشــتر در پایان هر فصل،
یکــی از ویژگیهای خوب این کتاب اســت که آن را برای
دانشــجویان رشــتههای حقوق و علوم سیاسی ،مطلوب
جلوه میدهد .
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قصهی ماهی عاشقی که سرخ بود

حسن نوروزی

کتاب «ماه و ماهی»
شروعی تازه و
هیجانانگیز دارد .این
نوع نوشتن در روایت
برای کودکان ،گاه
امکان دارد این طور
القا شود که نوشتنی
سهل و ساده است.
ممکن است در پوستهی
ظاهری ،شکلی ساده و
خطی داشته باشد ،اما
با همهی این گفتهها،
در پس این رویکرد
به روایت ،به ویژه
برای سنین یاد شده،
رویکردی آگاهانه با
استفاده از شگردهای
قصهپردازینهفته
است.
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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
 ۹۰افغانی ۲۵۰۰۰ ،تومان

هر کتاب ســفریاست که تا بهحال آن را
تجربه نکردهایم .کتابهــا ظاهری آرام،
اما درونی لبریز از ناشناختهها و ناگفتهها
را در خود دارنــد .تو در جایی آرام بر روی
چوکی مینشــینی و کتاب را ،یعنی سفر
تازه را ،شــروع میکنی .بر بال کلمات به
پرواز درمیآیی و اوج میگیری تا آسمانی
از تخیل و تصویر و استعاره و تشبیه و ....
به نظرت این سفر رؤیایی و زیبا ،اگر با
یک هیجان و شگفتانگیزی شروع شود،
خوشآیندتر و ماندگارتــر نخواهد بود در
ذهنت؟ بدون شــک خیلــی خیلی بهتر
است از شروعی که چندان هیجانانگیز
و دلچســب نباشد .به راستی چرا چنین
اســت؟ چرا ذهن مدام از چیزهای عادت
شــده گریزان و بــه پدیدههــا و چیزهای
تجرب ه نشده عالقه نشان میدهد؟ شاید
هنرها به لحاظ همین ویژگیها مورد توجه
عموم قرار میگیرنــد کهخالف آنچه ما
ً
انتظار داریم و قبال تجربه کردهایم ،همان
رخداد را به شــکلی نــو و تراشخورده در
قالب خودش میگنجاند.
کتــاب «مــاه و ماهــی» تازهترین اثر
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محمدحســین محمــدی نویســندهی
معاصر اســت .این کتاب بــا تصویرگری
احالم فائز ،برای کودکان و ردهی ســنی
«ب» ،یعنــی ســالهای اول تــا ســوم
دبستان به نشر رســیده است .این کتاب
 ۲۴صفحــهای و تمام رنگی این گونه آغاز
میشــود« :در یک دشــت خیلی خیلی
دور ،آن قدر دور دور ،که پای هیچ کســی
به آنجا نرسیده است».
قرار است در این دشت خیلی خیلی
دور چه اتفاقاتی بیافتد؟ هر چه از ابتدای
کتاب به آخر کتاب نزدیکتر میشــویم،
ماجراهــا و کنشهای قصه ،شــیرینتر و
جذابتر میشوند .ماجراهایی که در این
کتاب رخ میدهند ،در جایی است که از
ما خیلی خیلی دور و خارج از دسترس
ً
ما هستند .یقینا تا بهحال چنین مکانی را
تجربه نکردهایم .به سبب همین ناشناخته
بودن مکان رخدادهای داســتان ،سفری
را که میخواهیم آغا ز کنیم ،شگفتانگیز
و اعجابآور است.
کتــاب «مــاه و ماهی» شــروعی این
چنین تــازه و هیجانانگیز دارد .این نوع

فضــا و هارمونــی جملــه طــوری
نوشتن در روایت برای کودکان ،گاه امکان
چینش و گزینش شده است که کودک
دارد این طور القا شــود که نوشتنی سهل
عالوه بــر دریافــت حســی از مکانی
و ســاده است .ممکن اســت در پوستهی
ظاهری ،شــکلی ســاده و خطی داشــته بهرهگیری نویسندهی کتاب کــه قصه در آن اتفــاق میافتد ،نوعی
باشــد ،اما با همهی این گفتهها ،در پس «ماه و ماهی» از تکنیکهای از ریتــم و موســیقی را نیــز درجملــه
این رویکرد به روایت ،به ویژه برای سنین روایــی افســانهها و احساسکند .به همین سبب ،کودک
یاد شــده ،رویکردی آگاهانه با استفاده درهمآمیزی آنها با داستان با خواندن این جمله ترغیب میشــود
از شــگردهای قصهپردازی نهفته اســت .امروزی و دغدغههای انسان که برای رســیدن به پاسخهای مطرح
چه ویژگیهایی میتوانند کمککنندهی معاصر ،پلی ایجاد میکند شــده در ذهــن خــودش ،خواندن یا
آغــازی خــوب برای یــک قصه باشــند؟ بین دنیای گذشته و اکنون .از شنیدن قصه را ،با شوق بیشتری ادامه
ً
آیا ایــن ویژگی فقط در زبــان قابل ظهور سویی کودک غیر مستقیم با بدهد .معموال بخشــی از کنش قصه،
اســت و متجلی میشــود یا نــه ،ممکن داشتههای فولکلوریک خود با آغاز جمله یا دو ســه ســطر نخست
است این ویژگی مهم و تأثیرگذار در سایر آشنا میشود و از سوی دیگر داستان ،در مخاطب ایجاد میشود .یا
عناصر نوشــتاری از قبیل تخیل و عاطفه این اســتفادهی آگاهانه از مخاطب آن را پــس میزند یا اگر در او
و استعاره و ســایر عناصر زیباییشناسانه داشتههای روایی پیشینیان ،ایجاد کنش و واکنش کند ،سیر قصه را
بخشی از زوایای ناشنیده و پیگیری میکند.
نهفته باشد.
انــرژی پنهــان در ســاز و کار آغازین تجرب هنشدهیاینافسانهها
بهرهگیری نویسندهی کتاب «ماه و
رابازمیشناساند.
ماهی» از تکنیکهای روایی افسانهها
هر نوشــتاری ،زاییدهی چیزیاســت که
و درهمآمیزی آنها با داستان امروزی
نویســنده با توجــه به ســبک و الگوهای
سبکی مشخص ،از آن بهره میبرد .نویسنده اثرش را ،و دغدغههای انســان معاصر ،پلــی ایجاد میکند بین
اگر در ژانر فانتزیباشد ،بر اساس همان سبک و روش دنیای گذشــته و اکنون .از سویی کودک غیر مستقیم
و سازوکار مخصوص به آن سبک انتخاب میکند .او در با داشــتههای فولکلوریک خود آشنا میشود و از سوی
این سبک با توجه به نیاز و نوع چیدمان قصه ،از عنصر دیگــر این اســتفادهی آگاهانــه از داشــتههای روایی
تخیــل و رؤیاپردازی بهره میبرد .کاربرد همهی عناصر پیشینیان ،بخشــی از زوایای ناشنیده و تجرب ه نشدهی
ً
در یک ســبک عمال غیر ممکن اســت .ایــن به معنای این افسانهها را بازمیشناساند.
در کتاب «ماه و ماهی» هر چند ما با مدلی از روایت
محدودیت در انتخاب چندگانهی عناصر نیست .ممکن
است در همین ژانر فانتزی ،نویسنده به این نتیجه برسد ســر و کار داریم که ریشه در ســاختار روایی کالسیک و
که عالوه بر اســتفاده از تخیل و رؤیاپــردازی ،با عنصر افســانهوار دارد ،اما این ســاختا ر طوری برای مخاطب
کــودک خلق شــده اســت که بــرای او جذابیتــی نو و
ن و برجستهسازی زبانی قصهاش را پیش ببرد.
زبا 
مهمتریــن وجــه کاربرد آغــازی خوب بــرای قصه ،هیجانانگیز داشته باشد.
گرهگشــایی از دنیــای افســانهها و بهرهگیــری از
جدایــی آن از بقیهی متن داســتان نیســت ،بلکه آغاز
قصه باید مکمل کنشهای داســتان تا آخر باشــد .اگر پتانسیلهای آن ،مســتلزم شناخت ما از این افسانهها
ایــن شــروع در خدمت برجستهســازی متن نباشــد ،و بافــت روایــی آنها اســت .کودکان ما حــق دارند که
ممکن است زنجیرهی نامرئی عناصر ،تعادل و پایداری به وســیلهی پرداختن به قصههای نو بــا بهرهگیری از
رضایتبخشی نداشــته باشــد.جملهی آغازین کتاب ویژگیهای روایی و ناشناختهی افسانهها ،با گذشتهی
«ماه و ماهی» آن طور که اشــاره شــد ،آغازیاست نو و پربار خود آشنا شوند .شاید بشود با چنین شیوهای این
تازه که نویســنده از طریق برجستهسازی زبانی ،یعنی گنجینههای گرانبهای بشری را از گزند فراموشی حفظ
شــگرد تکرار ،به بخشــی از یک آغاز خوب دســت پیدا کرد.
در کتاب «ماه و ماهی» نویســنده بــا تلفیق دو دنیای
کرده است.
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متفــاوت ،یعنــی دنیای تخیلــی و دنیای
داســتان داشته باشد .ســرخ یکی از سه
رنگ اصلی ،و نماد دوستی و عشق تلقی
واقعــی ،قصهی داســتان را پیش میبرد.
میشــود و در ادبیات فارســی نمونههای
کــودک از آنجایــی کــه با دنیــای تخیل
آشناســت و برای او ورود بــه دنیای تخیل بافت زبانی کتاب در بستری بسیاری از آن ،بهویژه در وادی شعر داریم.
امری ساده و تکرارشونده و طبیعیاست ،از زبان ســالم و معیار به این ارتباط واژگانی هم به فضای داستان
اســتفاده از ایــن ابزار میتواند فهــم او از پیش مــیرود و کودک در پــر و بال میدهد و هم شــخصیت ماهی
کنار خواندن یا شنیدن یک و تم داســتان در ذهن کــودک ماندگارتر
دنیای واقعی را آسان کند.
همانطور که اشــاره شــد ،در کتاب قصهی جذاب ،با قابلیتهای میشود.
ً
«مــاه و ماهــی» ،شــگردهای زبانــی در تازهی زبانی آشنا میشود.
یا مثــا از صفــت «نقــرهای» برای
کنار ســایر عناصــر مکملکنندهی متن شــاید کودک در برخورد با شــخصیت مــاه ،یکــی از کاراکترهای
داســتان ،به کار رفته اســت .بافت زبانی دنیای زبان و گفتوگو از این اصلی قص ه استفاده شده است .ترکیب
ً
کتاب در بســتری از زبان سالم و معیار به طریق ،بارها و بارها از طریق «مــاه نقرهای» ترکیبی آشــنا مخصوصا
پیش مــیرود و کودک در کنار خواندن یا شنیداری با زبان محاوره و در ادبیات معاصر ماســت .رنگ نقرهای
شنیدن یک قصهی جذاب ،با قابلیتهای عامیانه و زبان شکسته سر و نمــادی از بلوغ و پایبنــدی و برعکس
تازهی زبانی آشــنا میشود .شاید کودک کار داشته باشد؛ اما خوانش رنگ ســرخ کــه رنگی گرم اســت  ،جزو
در برخورد با دنیای زبان و گفتوگو از این این کتاب یــک کمکیار طیف رنگهای سرد محسوب میشود.
طریق ،بارها و بارها از طریق شنیداری با خوب برای زبانآموزی معیار همچنین اســتفاده از صفــت تصغیر و
و معتبر برای اوست.
زبان محاوره و عامیانه و زبان شکسته سر
ب «گک» و «ک» بــرای ماهــی و
تحبیــ 
َ
و کار داشته باشد؛ اما خوانش این کتاب
شــمال که در جهت شخصیتسازی با
یک کمکیار خوب بــرای زبانآموزی معیار و معتبر برای القای کوچــک بودن و ریزه بودن بــه کودک ،بهصورت
َ
اوست .به این وسیله در خالل حوادث داستان ،با کلمات «ماهیگک» و «شــمالک» درآمدهاند که به این وسیله
و واژگان تازه آشــنا و به گنجینــهی ذهنی لغات او افزوده کودک احســاس همذاتپنداری بیشــتری بــا این دو
میشود.
شخصیت پیدا میکند .نویســنده در کنار ویژگی زبان
الگوهــای برجستهســازی در این کتــاب ،تنها در معیار ،در ارتباط با همخوانی و ارتباط واژگانی ،با پدید
سرآغاز رخ نداده است ،بلکه در جاهای دیگر نیز به کار آوردن زنجیرهای از نقشهای زبانی در این کتاب ،برای
گرفته شــده است .از جمله عنوان کتاب که نویسنده با کودک تجربهای تازه را رقم میزند.
و در پایــان اینکــه ،آنچــه را امــروزه ما بــ ه عنوان
کمک نام دو شخصیت اصلی داستان ،نوعی موسیقی
حروف مشــترک را به وجود آورده است که برای عنوان شــلختگی زبانی میشناســیم ،که خود معضلی بزرگ
ً
یــک کتاب میتواند امتیاز خیلی خوبی باشــد .یا مثال برای کودکان ما محسوب میگردد ،خوشبختانه در تار
این برجستهسازی در نوع انتخاب صفت ،جهت تشدید و پود این کتاب خواندنی یافت نمیشود .وقتی داشتم
پیامی که نویســنده میخواهد به طور غیر مستقیم به این کتاب را میخواندم ،از پنجرهی اتاق به ماه نقرهای
سیل کردم .لحظهای که کتاب ماهیگک عاشق سرخ
مخاطب القا کند ،به کار گرفته شده است.
بــه طور مثال از صفت «ســرخ» بــرای ماهی کوچک را خــاص کردم ،دیــدم از پنجره ،ماه نقرهای درســت
استفاده شده اســت .این صفت برای ماهی برای پررنگ مابین آسمان پرستاره رســیده بود و میتابید .با خودم
کردن موضوع و پیام داستان به عنوان یک رمز قابل اعتنا ،نجوا کردم ،طوری که ســتارهگکها هم شنیدند« :ای
میتواند تأثیرگذار باشد .از آن جایی که تم اصلی داستان ماه! بیشــتر روشــنایی ببخش تا ماهیهــای زیادتری
«ماه و ماهی» دوســتی و عشــق اســت ،صفت سرخ در عاشق تو شــوند .خدا را چه دیدی ،شاید در برکهای که
راســتای روشن شدن موضوع دوستی که مفهومی ذهنی همین نزدیکیهاست و در دل ما ،روی ماه تو را ببیند و
است،میتواند کودک را کمک کند که درک بهتری از پیام تنهاییاش را با تو قسمت کند ».
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دنیای من ،روایت من

نگاهی به مجموعه داستان «برادرم رمضان» نوشتهی تینا محمدحسینی
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 شــخصیتهای داستانی با
نگاه فردی به زندگی و حوالیشــان ،روایتهای جذاب
و قصههای دردناکی خلق کردهاند.
اگــر بخواهیم نگاه دقیقتری به مجموعه داســتان
«برادرم رمضان» بیاندازیم ،باید به برههی زمانی تألیف
و انتشــار هم دقت کنیم و یادآور شــویم که نویســنده،
فضای متمایزی نسبت به نویسندههای دورهی 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 ســ ه 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 ســالهای
گذشــته ،نســبت به ســالهای فعلی وخیمتر بود .در
داستانهای داستاننویســان مهاجر ،افغانستان پر از
توپ و تفنگ ،گرســنگی و بیکاری و ...تصویر میشد،
و چون زندگی در عالم مهاجرت هم سختیهای زیادی
را به هموطنان وارد میساخت ،لذا داستانها پر از درد،
نقد اجتماعی و نشان دادن سیاهیها بود.
اما محمدحسینی رویهی معمول را دنبال نکرده و به
حوالی منها رفته اســت .او از افغانستان فاصله گرفته
و خواسته است برای خودش با تکنیک داستاننویسی
جا باز کند ،نه با نشــان دادن ســیاهیها و داد و فغان.
البته در داســتان «برادرم رمضان» که اسم کتاب هم از
این داســتان گرفته شده ،صریحتر از بقیه داستانها از
افغانســتان حرف زده شده است؛ عوامل مختلف تأثیر
خودش را گذاشــته است و افغانســتان همراه با مرگ،
جیببری ،بیپولی و فرار از کشور ترسیم میشود.
در مجموعه داســتان «بــرادرم رمضان» ما شــاهد
هیچ امید و تولدی نیســتیم ،بلکه بیشــتر بدبیاریها،

جاویدرضا حسینیخراسانی
برادرم رمضان (مجموعه داستان)
تینا محمدحسینی
انتشارات آگه
چاپ اول ،تهران ،بهار ۱۳۹۰
 ۸۸صفحه
 ۵.۰۰۰هزار تومان

جداییها ،فوتها و ...را شاهدیم .حتی در دل بدترین
لحظات و اتفاقات ،همیشــه نور امیدی میتابد ،اما در
یازده داستان محمدحسینی ما هیچ نوری نمیبینیم.
زمــان روایت ،زوایه دید ،متن روان و تســلط به زبان
فارســی ،نشــان میدهد که نویســنده احاطهی کامل
به تکنیک داســتان کوتــاه دارد .تینا محمدحســینی
فار غالتحصیل کارشناسی ادبیات داستانی از دانشگاه
خوارزمی اســت که در حال حاضر مشغول به تحصیل
در دوره کارشناسی ارشد ادبیات پایداری ،در دانشگاه
سوره میباشد.
کملطفی نویســنده به شــخصیتهای پدر و برادر و
حتی مادر در داســتانها ،قابل توجه است .پدر و مادر
منفعلاند و حضورشان ســایهوار است .برادر نیز که در
قسمتی جایگزین پدر شــده است ،منفعل میباشد.
نویســنده در جایی پســر را بیخیال و مفتخور نشان
میدهد .درحالی که بچهها در ســنین پایین مدرسه را
رها میکنند و وارد بازار کار میشوند تا مسئولیت زندگی
و خانــواده را بر عهده بگیرند ،اما در اینجا آنها الابالی
هستند.
نویســنده با تخیل و خالقیت ،داستانهایی عالی
نوشــته اســت از جمله «کشــف بزرگ» ،اما به نظر من
بهترین داســتان از یازده داســتان ،داســتان «وســط
پیادهرو» است .
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جامعه در پرتو «دوهزار و بیست رقم منت»

رحمت رشیق

نویسنده ،با ی 
ک
نگاه نسبتا کلی
و با درنظرداشت
مقایسهی زمانی دو
سالهی دو مجموعه
داستانش ،نه تنها در
خالل نوشتن این دو
کار پیشرفت نداشته
است بل در بسا
مواردعقبگردهایی
نیز داشته است .به
باور من شاید یگانه
دلیل این عقبگردها،
تمایل بیش از حد
نویسنده به زیاد
نوشتن و مجموعهی
داستانی چاپکردن
باشد.
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دوهزار و بیست رقم منت (مجموعهی داستان)
حکیم سروش
ویراستار :یعقوب یسنا
طرح جلد و صفحهآرایی :حمید فیدل
انتشارات مقصودی
چاپ اول،کابل ،خزان ۱۳۹۹
رقعی ۸۳ ،صفحه
 ۹۰افغانی

«دو هزار و بیست رقم ّمنت» دومین مجموعهی
داستانی حکیم سروش اســت .این مجموعه
شــامل ده داســتان کوتــاه (بهــای گــزاف،
پوقانههــا ،روزهای فراموشنشــدنی ،مزرعه،
تحفهی ازدواج ،چشمان براق ،پایدان کشال،
َهی َهی ،برو گمشو و بوتهايش) میشود که
به همت انتشــارات مقصودی جامهی چاپ به
تــن کرده اســت .نگارندهی این ســطور پیش
از ایــن ،مجموعــهی داســتانی «ســیبهای
درون قاب» از همین نویســنده را خوانده و در
شمارهی نهم کتابنامه به معرفی گرفته است.
دســتکم قضــاوت مــن بــه عنــوان یکی
از خوانندههــای داســتانهای ســروش ایــن
ک نگاه نسبتا کلی و با
است که نویســنده ،با ی 
درنظرداشــت مقایســهی زمانی دو سالهی دو
مجموعه داستانش ،نه تنها در خالل نوشتن این
دو کار پیشرفت نداشته است بل در بسا موارد
عقبگردهایی نیز داشته است .به باور من شاید
یگانه دلیل این عقبگردها ،تمایل بیش از حد
نویسنده به زیاد نوشتن و مجموعهی داستانی
ذهنی
چاپکردن باشــد؛ تمایلی که دغدغهی
ِ
نه تنها حکیم ســروش ،بل اکثریت نویسندگان
امروزی اســت .با این همه ،چند داســتان این
مجموعــه خوب مینماینــد و نیاز بــه خوانش
جدی دارند و باید پیرامون آنها حرف زد.
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«بهای گزاف» اولین داستان این مجموع ه
اسد
است .نویسنده میخواهد حادث ه 
ی دوم ِ
میــدان دهمزنگ را در قالب این داســتان به
خواننــده بازگو کند .داســتان اینگونه کلید
میخورد:
«قرار اســت چند روز دیگر خارجم کنند.
امیدوارم خیلی زود بــه وطن بر گردم .وطنی
که برایــم موطن نبوده اســت .ناچارم برگردم
همانجا ،هر چه باشد زادگاهم است .اینجا
برایم خیلی خســتهکننده شــده است .دیگر
طاقت ماندن ندارم .همه چیز از دســتم رفته
ُ
اســت .نمیخواهــم کال دیوانــه شــوم .خ ِل
کلهخراب( »...ص .)۷
چنانچــه دیــده میشــود داســتان بــا
تکگویی درونی شــخصیت محوری شــروع
ّ
میشــود .فقدان واقعه در آن مســلم است و
مشهود .نفس این مقدمهی داستانی چندان
نامناســب نمینمایــد؛ کالم نســبتا تخیلی
اســت با روحی دردمندانه .اما اگر این مقدمه
را دنبــال کنیم و به نیمتنهی اصلی داســتان
برســیم ،میبینیم که مقدمهی مناسبی برای
داســتانی که ســوژهی اصلی آن واقعهی دوم
اســد میدان دهمزنگ است ،نیست .در واقع
ِ
این مقدمه بایســت برای داســتانی بیاید که
در پی بیان مســایل آوارگی و خانهبهدوشــی

زندگی خانوادهای اســت که مرد آن مبتال
و مهاجــرت باشــد نه داســتانی که ســوژهی
به ویروس کرونا شــده است .فقر و شرایط
میدان دهمزنگ است.
محوری آن ،واقعهی
ِ
ناگوار تا آنجا در این خانواده وســعت یافته
ک نگاه ســهلگیرانهتر ،میتوان
البته با ی 
این کاستی را اینطور توجیه کرد که شخصیت نويسنده در داستان «روزهای اســت که مرد خانواده در بستر مریضی به
محــوری این داســتان هم مهاجر اســت و در فراموش نشــدنی» ،سوژهی فکر فروش قالین خانه اســت .اوقات خانم
واقع این تکگویی درونی او از ســرزمین هند خــوب و جانداری را شــکار خانه هم به شــدت تلخ اســت .نويســنده
است ،بر چپرکت شفاخانه .اما باید از یاد نبرد کرده است .همچنین نویسنده ســوژهی خوب و جانداری را شــکار کرده
است .همچنین نویسنده به لطف داشتن
که این شروع داستان اســت .شروع داستان
به لطف داشتن تجربهی عینی
تجربهی عینــی از این روزهــا ،از عهدهی
بایست در خدمت سوژهی محوری قرار بگیرد:
از این روزها ،از عهدهی روایت
روایت ســیال و جذاب داســتان به خوبی
اسد میدان دهمزنگ؛ نه بخشی
واقعهی دوم ِ
سیال و جذاب داستان به خوبی
برآمده است و خواننده را با خود میکشاند.
از سرنوشت پرســوناژ محوری .همچنان بنابر
برآمده است و خواننده را با خود
منتهــا بــه نظر میرســد نام داســتان ،در
مقدمهســازی ضعیف ،در جایــی به خواننده
ایــن فهم نادرســت دســت میدهد کــه گویا میکشاند .منتها به نظر میرسد مطابقت با محتوا و در تناســب با موفقیتی
نام داستان ،در مطابقت با محتوا که نویسنده در انکشاف آن داشته ،نیست.
منطق داستانی میلنگد:
«چشــمانم را میبندم ،احساس میکنم و در تناســب با موفقیتی که بارزترین علت هم این اســت که این نام ،تا
زیر آب هســتم .سرم را آهســته میچرخانم و نویسنده در انکشاف آن دارد ،حدی تعلیق داستان را به هم میزند.
بــه دختری که در چند قدمــیام روی چوکی نیست .بارزترین علت هم این
«مزرعــه» یکی دیگر از داســتانهای
نشسته است به انگلیســی میگویم «ممکن است که این نام ،تا حدی تعلیق ایــن مجموعــ ه اســت .مقایســهی نــام و
داستان را به هم میزند.
محتوای داستان به خوبی نشاندهندهی
است لطف نموده پنکه را روشن کنید ».آن روز
این اســت که داســتان دو گویشــی شده
هم مثل امروز هوا خیلی گرم بود .هر دو ،من
و هومن زیر آب بودیم .خستگی مجال راه رفتن را از ما گرفته است .هرچند نویسنده در آخر کتاب برای واژههای گویشی،
معناهای معادل آن در زبان معیار را آورده اســت؛ ولی باز هم
بود ،آنجا نشسته بودیم ،زیر سایهی درخت( »...ص .)۸
نویســنده بدون مقدمهســازی الزم و بدون این که بگوید نویسنده موفقیت چندان چشمگیری در تلفیق زبان معیار و
یا نشــان بدهــد که شــخصیت اصلــی ،از جملــه زخمیان گویشندارد« .مزرعه» از سه زاویهی دید ارائه میشود :آتهی
دختر نشســته بر خداداد ،خداداد و آبهی خداداد.
واقعه دهمزنگ اســت ،خواهش او را از آن
ِ
در كل بــه نظــر میرســد بنگاه ســوژهیابی نویســنده،
چوکی برای روشــنکردن پنکه ،در حالــی که گرمی و دیگر
مشــقتهای روز واقعــه را به یــاد میآورد ،بازگــو میکند .به جامعه اســت .داســتانهای «برو گمشــو» و «بوتهایش»
این ترتیب ،نویســنده به یکباره خواننده را به فضایی بدون بــه عنوان نمونههای َاکمل و ّ
اتم این ادعا اســت .نویســنده
ی قبلی پرتاپ میکند و خواننده هم البد مجبور به در داســتان «بــرو گمشــو» ،با مســئولیتپذیری تمــام و به
مقدمهساز 
روایت
بیــان
صــدد
در
خــود،
نســل
از
ای
ه
نماینــد
عنــوان
لنگد!
ی
م
داستانی
منطق
شود:
ی
م
قضاوتی
چنین
ِ
قول «در ادبیات چگونه گفتن مهم است نه چه گفتن» را مصیبتی اســت کــه بانــوان در کوچهپسکوچههــای کابل
ِ
همه به یاد داریم .به نظر میرسد نویسنده روی دیگر سکهی میکشــند .زبان نویسنده در این داســتان نسبتا رک است و
آراســتگی ظاهری ،پنهان نمیسازد:
ســخنش را در حجاب
این قول را برگزیده است :گفتن به جای نشاندادن!
ِ
«بــه حرکتمــان باورمند بودیــم؛ چراکه حرکت مــا از نوع «از پشــت که نگاهــش میکنی زیباتر دیده میشــود ،اندام
ش فورمی دارد .کمرش باریک است و همین باعث
مدنیترین ،انســانیترین و صلحآمیزترین حرکت در تاریخ این زیبا و خو 
مرز و بوم بود( »...ص .)۱۷چنانچه دیده میشود نویسنده به شده ،باسنش بیشتر به چشم بیاید( »...ص)۷۰
به همین منوال در داســتان «بوتهایش» ،با سرنوشــت
صراحت مدعی مدنیت و صلحآمیز بودن حرکت است و دربارهی
دختربچهی کم ســن و سالی مواجهیم که پدرش را از دست
ن که میتوانست آنرا «نشان دهد».
آن «میگوید» حال آ 
«روزهای فراموش نشدنی» یکی دیگر از داستانهای این داده است و از سر ناگزیری ،بوتهای مردم را در خیابانها و
مجموعه است .رویکرد نویســنده در این داستان اجتماعی هوتلها رنگ میکند .فضاســازی و مکان اتفاق این داستان
مینماید و نویســنده تــاش دارد تا روابطی را که در شــرایط و یکــی دو داســتان دیگر ایــن مجموعه ،شــباهت عجیب و
ناگواری چون گسترش کرونا در بین مردم حاکم شده است ،کاملی با چند داستان از مجموعهی «سیبهای درون قاب»
قبض و بســط کند« .روزهــای فراموش نشــدنی» روایت تلخ نویسنده دارد .
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در خانهی تنهایی

یادداشتی بر مجموعه داستان «دستمال خامکدوزی» نوشتهی ریحانه بیانی

محمدحسین محمدی

جهان نویسنده در این
سیزده متن داستانی،
به طور کلی و جدای
از اینکه نویسنده و
بیشترشخصیتهای
داستانیاشمهاجر
محسوبمیشوند،
جهان زنان و خانواده
تو
و مسائل آنان اس 
مهاجرت و افغانستان
در داستانها فقط گاه
بر زبان شخصیتها
حضور دارند و بس.

24

دستمال خامکدوزی (مجموعه داستان)
ریحانه بیانی
ویراستار :محمدحسین محمدی
انتشارات تاک و نشر آمو
چاپ اول ،کابل ۱۳۹۶
چاپ دوم (چاپ اول نشر آمو) ،تهران ۱۳۹۷
 ۵۵۰نسخه
رقعی ۹۳ ،صفحه
 ۱۲۰افغانی  ۱۶۰۰۰ /تومان

مجموعه داســتان «دســتمال خامــکدوزی»
دربرگیرنــدهی نه داســتان کوتاه و دو داســتان
کوتــاه کوتــاه «یادداشــت» و «کارتهــا» و دو
ِ
داستانک «کلوچه» و «میوه» است.
جهان داستانینویســنده ،جهانی است که
در مهاجرت خلق شــده اســت و زبان نویسنده و
ی داســتانهایش نیزفارسی معیار
شــخصیتها 
ً
اســت و از نظر گویش ،کامال فارسی رایج در ایران
بر زبان آنها جاری اســت .البتــه زبان در همهی
ت و خوانند ه را
داستانها کمنقص و داستانی اس 
با داستان و شخصیتها همراه میکند.
جهــان نویســنده در ایــن ســیزده متــن
داســتانی ،بــه طــور کلــی و جــدای از اینکه
نویسنده و بیشــتر شخصیتهای داستانیاش
مهاجر محسوب میشوند ،جهان زنان و خانواده
ت و مهاجرت و افغانستان در
و مسائل آنان اســ 
داستانه ا فقط گاهبر زبان شخصیتها حضور
دارند و بس؛ یا گفته میشــود که شخصیت در
اصل اهل افغانستان است؛ (داستانهای امروز
ســرت به جایی نخورده،طعم خاک خوب ،زن
گربهای  ،مرد عنکبوتی ،خونسرد باش ،و.)...
ً
مثــا در داســتان «امروز ســرت بــه جایی
نخورده» ،افغانســتان و اهل افغانســتان بودن
فقط در آهنگ احمد ظاهر نهفته است که راوی
داســتان گــوش میکند .یا در «داســتان طعم
خاک خوب» فقط در پایان میفهمیم دو زنی که
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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 میشوند،
حضور دارد .در داستان «زن گربهای» نیز فقط
گفته میشــود که خانوادهی شــخصیت راوی
(این داستان با زاویهی دید دوم شخص خطابی
روایت میشود ) اهل افغانستان استند.
اما موضوع و درونمایهی اصلی داستانها
مســائل عمومی زنان و خانواده است .فقط در
دو ســه داستان است که افغانســتان و تا جایی
مسائل مهاجرت برجســتهتر مطرح میشوند:
داســتانهای «دســتمال خامــکدوزی » و
«زمزمههای خاله مرجان» .این دو داستان جزو
بهترین داســتانهای مجموعه نیز اســتند؛ به
ویژه داستان «دستمال خامکدوزی » که نامش
را به مجموعه هم داده است.
در داستان «دســتمال خامکدوزی» ،سنا
پس از ســالها دوری از مادر کهپس از جدایی
از پدر ســنا ،به وطن بازگشــته و دوبــاره ازدواج
کرده اســت ،باید تلفنی با او صحبت کند و ...
ن چون دیگر داستانهای مجموعه
این داســتا 
خوشساخت و خوشخوان است و نویسنده در
آن با کمترین روایت ،زمینه و صحنهی داستان را
میسازد و بار اصلی داستان بر گفتوگو استوار
شــده اســت .گفتوگوهایی که شخصیتها را

میســازند ،فضا و صحنه را میآرایند و ماجرای قصه را پیش
میبرند؛ بیآنکه زیادهگوییای در آنها راه یابد« .دســتمال
خامکدوزی» قصهی مهاجرت و جدایی است .مهاجرتی که
بین نزدیکترین اعضای خانواده ،جدایی افکندهاست.
ریحانه بیانی در نخســتین مجموعه داســتانش نشــان
داده اســت که داســتان کوتــاه را خوب میشناســد و زبان
ت و با انتخــاب راویان
داســتانیاش نیز نــرم و منعطف اســ 
ی صمیمــی و جذابــی را در برابر خواننده
کــودک ،روایتها 
مینهد .با وجود اینکهدغدغهی اصلی نویســندهمســائل
دختران جوان و مادران است ،اما حضور کودک در داستانها
بســیار چشمگیر اســت و در نیمی از داستانهااین کودکان
ت داســتانی را پیش میبرند و نویســنده در
اســتند کــه روای 
اســتفاده از زبان کودکانه و راویان کــودک ،مهارت خوبی از
خود نشــان میدهد .در برخی از این داستانها ،نویسندهاز
شکستهنویسی استفاده کرده است تا ناشناختگی کودک در
زبان داستان حضور داشته باشــد؛ از جمله در داستانهای
«خوابــم نمیبــرد » و «به چی نگاه میکنی آرزو» که توســط
راوی کودک مرده روایت میشود.
ِ
داســتان «خوابم نمیبــرد»،تکگویی ســادهی ذهنی
دختری خردسال است که به دنیای یک خانوا دهی مهاجر ،در
شهری مذهبی میپردازد .نویسندهبا انتخاب زبانی کودکانه
و روایتی صمیمی ،به ذهن و بیان کودکانه نزدیک میشــود و
به نقد تفکر و تعصب دینی و مذهبی نسبت به زنان میپردازد.
راوی خردســال با توجه به شــرایط خانه و اخبار طالبان که از
ن میشــنود و گفتوگوهای پدر و مــادرش ،پدر را با
تلویزیــو 
طالبان مقایسه میکند و شباهتهایی بین آنها مییابد.
بــا توجه به زنان و خانواده و مســائل آنها ،مکان بیشــتر
داســتانها نیز خانه یا فضای بســتهی دیگری چون یک دفتر
یا اتاق شفاخانه است.در کنار این مکانهای بسته و محدود،
انتخاب زمان محدود برای روایت داستانی نیز به یکپارچگی و
انسجام داستانها انجامیده است.این محدودیتنیز از آنجا
سرچشمه میگیرد که نویسنده بیشتر به زنان سنتی میپردازد
یا به زنانی که هنوز نتوانستهاند خود را از سنتهای دست و پا
گیر خانواده برهانند و وارد جامعهی بیرون از خانه شوند.
این نکته دروجود شــخصیت اصلی داســتان «خونسرد
باش» به خوبی دیده میشود .شخصیت اصلی با وجود اینکه
در یک شــرکت منشی رئیس اســت ،درگیر مسائل خصوصی
رئیس شرکت میشود و نمیتواند آن را از کارش جدا کند و....
کوتاه کوتاه «کارتها» نیزمکان داستان درون یک
در داستان ِ
تاکسی است و زنی از دیگررنگ ،به نمایش گذاشته میشود.
زنان در داستانهای بیانی به دو دسته تقسیم میشوند.
ً
ش و تنهایــی ک ه معموالدیــدی دینی و
زنــان ســاده ،بیآالی 
مذهبیدارند و خانوادهدوست استند که بیشتر زنان و راویان

داســتانهای کتاب از این دستهاند؛ و دســتهی دوم زنانی از
دیگررنگ ،شاید بتوان گفت :لکاته ،مانند دختر داستان کوتاه
کوتاه «کارتها»؛ نمونهی بارز این دســته از زنان در داستان
پایانی کتاب« ،زن گربهای» ،بیشتر خودش را نشان میدهد.
ن نماین دهی هر دو دســته از زنان حضور
در ایــن داســتا 
دارنــد .دختر نوجوانی که داســتان از دیــد و ذهنش روایت
میشــود ،جزو زنان دســتهی اول اســت و زن گربهای که به
سوئیت پشــت بام ساختمان کوچیده است ،از زنان دستهی
دوم .در این داســتان نویســنده تقابل این دو دسته از زنان را
نیز نشــان میدهد( .البته در این داســتان و داستان «طعم
خاک خوب» احســاس میشود که نویسنده به نوعی گرفتار
دیدگاه ایدئولوژیک شده است و با وجود اینکه هر دو داستان
از ساختار خوب و روایت خوبی برخوردارند ،اما در کل اندکی
شعارزدگی در آنها دیده میشود).
مرجان داســتان «زمزمههای خاله مرجــان» نمونهی بارز
ِ
زنان دستهی اول است که از دید راوی کودکداستان،به خوبی
معرفی میشــود .ساختار روایی این داســتان را میتوان گفت
خالقانه است (اگرچه تازه نیست) .چون کل داستان بر اساس
عکسهایی روایت میشــود که راوی با دیدن آنها به گذشته و
دوران کودکیاش میرود و این خاله مرجان است که در همهی
عکسهــا حضور دارد و قصهی او روایت میشــود .قصهای که
از البــهالی گفتهها و خیاالت و خاطــرات کودکانهی راوی بیان
میشود ؛ قصهی زن در خانهی تنهایی؛ میتوان گفت «تنهایی»
درونمایهی مشترک همهی داستانهای مجموعه است .بیشتر
زنــان مجموعه با وجود اینکه در جمــع خانواده حضور دارند،
تنها اســتند و این تنهایی بر زندگیشان ســایهافکنده است و
خواننده نیز این تنهایی را در جایجای داستانها و در هر کنج
ی که وقتی درد زایمانش فرا
خانههای شخصیتها میبیند .زن 
میرسد ،زن همسایه او را به شفاخانه میرسان د و همرا ه ندارد؛
زن درسخواندهای که به دلیل کار شوهرش دور از شهر و آبادی
زندگی میکند و روزها با کودکش تنها است و تنهایی او را فقط
هیاهوی دختر خردســالش پر میکند و بیشتر وقتها منتظر
شوهرش است؛ شوهری که نزدیکی ذهنی چندانی با او ندارد
و این حتی در طرز گفتارشان نیز دیده میشود .یعنی زن حتی
در کنار شوهرش هم تنها است .زنی که به دلیل نداشتن فرزند،
بیشتر وقتها تنها است و زمانی هم که شوهرش در خانه است،
توکوب میشــود و ...زنی کــه به خاطر موقعیت اجتماعی و
ل 
شغلیای که انتخاب کرده است ،همیشه از موترهای مدل باال
پیاده میشــود ،ولی بعد به سوئیت کوچکش در پشت بام یک
ساختمان چند طبقه پناه میبرد و باید تنها باشد و ...و نویسنده
این «تنهایی»ها رابه گونهای روایت میکند که در هر داســتان
متفاوتتر اســت و داســتان متفاوت و خواندنــیای را در برابر
خوانندهمیگذارد .
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شناخت سینمایی جهان از افغانستان
مروری بر کتاب «افغانستان در سینما» از مارک گراهام

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

جالل نظری

درسالهای اخیر،
فیلمهاییمانند
«قندهار» و «اسامه»
توجه بینالمللی زیادی
را به خود جلب کرده
و جایزههایی چون
نخل طال ،مهمترین
جایزهی جشنواره کن ،و
گولدنگلوب را به دست
آوردهاند .برای بسیاری
افغانستان
از غربیها،
ِ
اینفیلمهاافغانستان
است .اکثر کتابخانههای
دانشگاههای غربی ،اگر
فیلمیدربارهافغانستان
دارند ،همین فیلمهای
«قندهار» و «اسامه» اند.
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شــهرت «شــربت گلــه/
کتــاب بــا شــرح
ِ
شــربتگل» شــروع میشــود .دختــری که
از طریق عکســش ،که توســط اســتیو مک
کیــوری ،عکاس مجله نشــنل جیوگرافیک،
گرفته شــده و بر روی جلد این مجله در سال
 ۱۹۸۵نشر 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 مییابد.
نویسنده ،با سرهم کردن تفسیرهای متفاوتی
که از نگاه شــربتگل صــورت گرفته ،تالش
میکند این تفســیرها را با وضعیت سیاسی
و اجتماعی افغانســتان پیوند زده و مدخلی
برای ورود به سینمای افغانستان پیدا کند.
درســالهای اخیــر ،فیلمهایــی ماننــد
«قندهــار» و «اســامه» توجــه بینالمللــی
زیادی را بــه خود جلب کــرده و جایزههایی
چون نخل طال ،مهمترین جایزهی جشنواره
کــن ،و گولدنگلــوب را به دســت آوردهاند.
افغانســتان این
بــرای بســیاری از غربیها،
ِ
فیلمها افغانســتان است .اکثر کتابخانههای
دانشــگاههای غربــی ،اگــر فیلمــی درباره
افغانستان دارند ،همین فیلمهای «قندهار»
و «اســامه» انــد .این فیلمها در شــکلدهی
گفتمان غربی دربارهی حقوق زنان مسلمان
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چادری و ماهیت اســام به عنوان یک تمدن
تنشمحور ،نقش اساســی داشــتهاند که با
ً
مدرنیتــهی ظاهــرا سکوالریســتی غربی در
تقابل قرارگرفته است.
اکثر مخاطبان غربی ،برای نخستین بار از
طریق فیلم «قندهار» افغانستان و افغانهای
واقعی را دیدند .فیلمهایی از دههی هشتاد،
مثل «شــاهراهی به ســمت چین»« ،روزهای
روشــن زندگی» و «رامبو  »۳با وجودی که در
دورههای زمانی مختلف در مورد افغانســتان
ســاخته شــدهاند ،ولی در کشــورهایی مثل
اسرائیل و یوگوســاویا فیلمبرداری شدهاند.
قابل یادآوری اســت که در این فیلمها از هیچ
بازیگر اهل افغانســتان استفاده نشده است.
به اســتثنای فیلم «رامبو» ،در ســایر فیلمها
کشــیدن دقیق
هیچ تالشــی برای به تصویر
ِ
فرهنگ و زبانهای رایج در افغانستان صورت
نگرفته است .برای نمونه در فیلم «شاهراهی به
سمت چین» بریان بلیسد ،بازیگر انگلیسی،
در نقــش جنگجویــی بــه نام «وزیــری» که
پشــتون اســت ،بازی میکند .این بازیگر از
یک زبان خودســاخت ه استفاده میکند ،مثل
قزاقهای روسی لباس میپوشد ،چشمانش
را میچرخاند و دیوانــهوار میخندد .به قول
نویسنده ،چنین فیلمهایی نمیتواند چهرهی
واقعی کشــور و مردمی را نشــان دهــد ،و در

کنار اینکه باعث ایجاد کلیشــه دربارهی آن مردم میشود و
زمینهی تبعیضهای نژادی و قضاوتهای نادرست را فراهم
میسازد ،برای مردمشناسان و فرهنگشناسان در جامعهی
آکادمیک نیز قابل اعتبار نیست.
ً
مارک گراهام ،در مورد فیلمهایی که اخیرا با موضوعیت
افغانستان تولید شــدهاند ،میگوید چیزی که این فیلمها
در مورد افغانستان ،اسالم و غرب میگویند ،شامل ترکیبی
غافلگیرکننده از پروپاگندا ،شــعر ،اهریمن و جهاد اســت.
اکثر این فیلمها به خاطر نمایششــان در غرب و قدرتی که
در شکلدهی گفتمانی در مورد افغانستان دارند ،ابزارهای
ضروری برای تحلیل رابطهی غرب با افغانستاناند؛ کشوری
کــه ما (غربیها) به شــدت نیاز داریم بــا مردمش گفتوگو
کنیم و به آنها گوش فرا دهیم.
این کتاب در سه بخش نوشته شده است .عنوان بخش
نخســت «نوســتالژی امپریالیست» اســت .در این بخش،
فیلمهای « ســوارکاران»« ،مردی که میتوانســت پادشــاه
باشــد»« ،رامبو « ،»۳جانور» و «جنگ چارلی ویلســون» به
بررسی گرفته میشــود که همه در دههی هفتاد میالدی یا
بعد از آن تولید شــدهاند .به باور نویسنده ،افغانستان پیش
از دهــهی هفتاد میالدی ،در جهان ســینمایی غرب وجود
نداشت.
افغانها برای مدت کوتاهی درفیلمهای کمحاشــیهای
مثل «پادشــاه تفنگداران خیبــر» ( )۱۹۵۳و «باالی خیبر»
( )۱۹۶۸بازی کردند ،اما پیش از فیلم « سوارکاران» ()۱۹۷۱
ســاختهی جان فرانکنهایمر ،افغانســتان سوژهی یک فیلم
ســینمایی غربی نبوده است« .ســوارکاران» که فیلمنامهی
آن را دالتون ترومبو ،برندهی جایزهی 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 نویسندهی فرانسوی ،جوزف کسل ساخته
شده است و داستان اوراز ( )Urazمغرور و جاهطلب را روایت
میکند که میخواهد قدرت افســانهای پدرش تورسن را در
مسابقات بزکشی تحتالشعاع قرار دهد.
فیلم «مردی که میتوانست پادشاه باشد» به کارگردانی
نویسندهی آمریکایی ،جان هوستن در سال  ۱۹۷۵نیز مورد
توجه قــرار گرفت .این فیلم مانند منبــع ادبیاش ،قصهی
رمانتیک و تلخ دو ســرباز بریتانیایــی ،دنی دراووت و پیچی
کارنهــان ،را روایــت میکند کــه برای غــارت گنجینههای
افســانهای کافرستان (نورستان امروزی) توطئه میچینند.
نویســنده همانطــور که بــا داســتان فیلم جلو مــیرود،
رویکردهای فاشیســتی و نژادپرســتانهی نهفتــه در فیلم
را نیــز بــه بررســی میگیــرد و رفتارهای شرقشناســانهی
شخصیتها را برجسته میســازد .بخش نخست با تحلیل

فیلمهــای «رامبو»« ،جانور» و «جنگ چارلی ویلســون» به
پایان میرسد.
بخش دوم به بررســی «فیلمهای برقع» اختصاص یافته
ً
اســت ،مشــخصا به فیلمهای «قندهار» و «اسامه» .بعد از
آنکــه طالبان بودای بامیان را تخریب کردند ،ســازمانها و
افراد گوناگون از سراســر جهان خشمشــان را نسبت به این
کار وحشــیانهی طالبــان و نگرانیشــان را در مــورد حقوق
مردم افغانســتان ابراز کردنــد .یکی از این افراد ،محســن
مخملباف ،فیلمســاز ایرانــی بود .مخملبــاف ،برای جلب
توجه بیشــتر جهان به افغانســتان ،کار تولید شانزدهمین
فیلــم بلند ســینماییاش را به نــام «قندهــار» (معروف به
«ســفر به قندهار») در ســال  ۲۰۰۲آغاز کرد« .قندهار» نه
تنها برندهی جایزهی جشنواره فیلم کن شد ،بلکه جایزهی
فلینی یونسکو را در سال  ۲۰۰۱نیز ،به خود اختصاص داد.
پــس از تخریب برجهای دوقلو توســط القاعده ،مجله تایم
فیلم «قندهار» را به عنوان فیلم منتخب سال معرفی کرد.
فیلم دیگری که در این بخش به آن پرداخته میشــود،
«اســامه» ساختهی صدیق برمک اســت ()۲۰۰۳؛ فیلمی
که ســتارهاش «مارینا گلبهــاری» را از یک متکدی به یک
ســلبریتی تبدیل کــرد و جوایز متعــددی از جمله جایزهی
گولدنگلــوب را نصیبش ســاخت ،و به عنــوان اولین فیلم
افغانســتانی در کن به نمایش درآمد« .اســامه» نخســتین
فیلمی اســت کــه دورهی طالبان را در افغانســتان بســیار
نزدیک به واقعیت ،به تصویر کشیده است .نویسنده در کنار
معرفی مفصل ایــن فیلمها ،آنها را از جنبــه های گوناگون
بررسی میکند و تاثیرگذاریشان را در شکلدهی نوع نگاه
غربیها نسبت به افغانستان به بحث میگیرد .در کنار این،
به رویدادهای مهم تاریخی و سیاســی افغانســتان در این
دورههای زمانی نیز میپردازد.
بخش ســوم کــه بخش آخر کتاب اســت ،بــه معرفی و
بررسی فیلمهای «در این جهان» ساختهی مایکل وینترباتم
در سال « ،۲۰۰۲سه نقطه» نخستین تالش سینمایی رؤیا
سادات ،نخستین کارگردان زن در تاریخ سینمای افغانستان
و «بادبادکباز» ،فیلمی ساخته شده بر اساس رمان معروف
«بادبادک باز» اثر خالد حســینی نویســندهی افغانستانی
میپردازد.
هرچند ســینمای افغانســتان تاریخ طوالنی نــدارد ،با
مندان به سینمای
اینحال دانشجویان ،پژوهشگران و عالقه
ِ
افغانســتان ،به منابع علمی کافی در این عرصه دسترسی
ندارند .نســخهی انگلیســی این کتاب و در صورت امکان،
ترجمهی فارسی آن میتواند به عنوان یکی از معدود منابع
مهم و معتبر برای بررسی و درک تاریخ سینمای افغانستان،
کمککننده و مفید باشد .
نامه
ب
کتا
اول
سال
دوازدهم
جوزا /خرداد  1400شمارهی
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لحظههای گرگ و میش یک مهاجر

رضا عطایی

سفر نویسنده از
زادگاهش جاغوری
زمانی شروع میشود
که یک ماه پیش از آن،
مزارشریف سقوط کرده
بود و طالبان تعدادی از
دیپلماتهای ایرانی را
کشته بودند و شرایط
حساسی بر کشور حاکم
شده بود .در چنین
شرایطی،نویسنده
برای محافظت از خود
مجبور میشود دست به
ابتکاراتیبزند.
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لحظههای گرگ و میش (سفرنامه)
محمدعارف احمدی
طرح جلد و صفحهآرایی :محمدعارف احمدی
چاپ اول ،بهار ۱۳۹۸
مؤسسهی نشراتی کاتب (کویته)
 ۱۰۰۰نسخه
 ۱۵۲صفحه
 ۴۵۰روپیه

«لحظههــای گــرگ و میــش» تلفیقــی
از خاطرهنویســی ،یادداشتنویســی و
سفرنامهنویسی است ،که نویسنده در آن
سرگذشــت برههای حساس از زندگیاش
در ســال  ۱۳۷۷را ،که وحشت و خشونت
فراگیر طالبان ،افغانســتان را در کام خود
فرو بــرده بود ،روایت میکنــد .به گفتهی
نویســنده ،مطالب کتاب در میزان ســال
 ۱۳۷۷نوشــته شــده و پــس از دو دهــه،
در زمســتان  ۱۳۹۸به همت مؤسســهی
نشــراتی کاتب در کویتهی پاکستان چاپ
شده است(.ص)۱۴۷
کتاب در  ۱۵۲صفحه و دو فصل تدوین
شده است .نویسنده در فصل اول با عنوان
«زادگاه من» ضمن توصیف زادگاه و حال
و هــوای دوران کودکــیاش در روســتای
«تبقوس» والیــت جاغــوری ،توضیحات
بکر و قابل تأملی دربارهی اوضاع آشفتهی
اجتماعــی ســالهای میانی
سیاســی و
ِ
دههی هفتاد افغانستان ،ارائه میکند.
به روایت کتاب ،در برههای که طالبان
به مرور ولسوالیها و والیتهای مختلف را
به تصرف خویش در میآوردند ،مزارشریف
در آستانه ســقوط بود و مناطق مرکزی در
محاصرهی شــدیدی قرار داشــتند ،مردم
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چنین اوضاع رقتباری داشتند:
«مردم مناطــق مرکزی هزارســتان از
بــرگ و ریشــه گیاهــان و انــدک کچالوی
(ســیبزمینی) به دســت آمــده از مزارع
کمحاصــل و ســنگالخ کوهپایههــا تغذیه
میکردنــد .مــردم روســتای مــا و اطراف
ُ
آن نیز آرد ُمشــنگ و آرد گنــدم را مخلوط
میکردند و زمستان را با آن سر میکردند».
(صص ۱۷و )۱۸
نویسنده در فصل دوم کتاب که «سفر
قندهار» نام دارد ،خاطرات و رویدادهای
ســفری را باز میگویــد ،کــه از جاغوری
شروع میشود و با عبور از میانهی مناطق
طالبان در قندهار ،به کویتهی پاکســتان
میرســد و ســپس به زاهدان و مشــهد ،و
نهایتا در ســنبله و میزان  ،۱۳۷۷به تهران
و قم ختم میشود.
سفر نویســنده از زادگاهش جاغوری
زمانی شــروع میشود که یک ماه پیش از
آن ،مزارشــریف سقوط کرده بود و طالبان
تعدادی از دیپلماتهای ایرانی را کشــته
بودند و شــرایط حساســی بر کشور حاکم
شــده بود .در چنین شــرایطی ،نویسنده
بــرای محافظــت از خود مجبور میشــود
دست به ابتکاراتی بزند:

ایران نیامده بود ،مواجههاش با پوشش
«قبــل از حرکــت ،خود را به شــکل و
زنان ایرانی است:
قیافــه طالبان در آوردم .عمامه ســفیدی
«بانــوان و دختران زیبایی که چادر
را کــه با خــود آورده بودم بر ســر بســتم.
چشــمانم را ســرمه کرده و لبــاس بلندی موضوع مهاجران افغانستان ســیاه به سر داشتند ،از این اتاق به آن
پوشیدم تا در مسیر ،طالبان متوجه هزاره در ایران ،یکی از مســائل اتاق و باال و پایین در رفت و آمد بودند.
محــوریای اســت که به اقبال [همســفر نویســنده] کــه آمد،
بودنم نشوند( ».ص)۳۵
نویسنده موفق میشــود و طالبان در پاشنهی آشــیل روابط دو پرسیدم :چه خبر شده که این همه زن
بازرسیهای طول مســیر و در توقفهای کشور بدل شــده است .از سیاهپوش و عزادار است؟ اقبال قاهقاه
متعدد ،متوجه هزاره بودن او نمیشوند :همینرو ،بازخوانی و بررسی خندید و گفت :اینها عزادار نیستند،
«اذان مغــرب نزدیک شــده بود .پس کتابی چــون «لحظههای در ایران ،زنان چادر ســیاه میپوشند.
همگی دویدند برای وضو گرفتن .لحظاتی گرگ و میــش» ،که حاوی ایــن ســخن برای مــن عجیــب بود».
بعد برگشتند و اذان پخش میشد .یکی از روایتهایی دســتهاول و (صص  ۹۱و )۹۲
طالبان رو به من کرد و گفت :مال صاحب ،بکر دربــاره تجربه مهاجر
نویســنده همچنیــن بخشــی از
شما پیشنماز شوید .به ناچار قبول کردم و شــدن افغانســتانیها در گفتوگویش را با یــک رانندهی ایرانی
نماز را شــروع کردم .من نماز اهل سنت را ایران است،میتواند سهم در شهر ری روایت میکند ،که نمونهای
شناخت ایرانیان از مردم
زمستان  ۷۵و  ۷۶در قندهار یاد گرفته بودم بسزایی در ترمیم و بازسازی از کمبود و فقر
ِ
و در بهار همین سال در مسیر اسپینبولدک روابط مــردم ایران و مردم افغانستان میتواند باشد:
افغانستان داشته باشد.
«در طول مسیر ،پیرمرد راننده وقتی
و قندهار هم پیشنماز طالبان شده بودم.
متوجه شد ما تازه از افغانستان آمدهایم،
بنابرایــن نگران نبودم و این بار با اعتماد به
گفت :شــما دیپلماتهای ما را شــهید کردیــد .االن هم
نفس بیشتر مال امام آنان شدم( ».ص )۳۸
با اینحال ،اوضاع همیشــه خوب پیش نمیرود .در خوشخوش در ایران قدم میزنید .وی مرتب صدای خود
یکی از بازپرسیها ،طالبان دو نفر از همسفران نویسنده را باال میبرد و میگفت :ایران اگر بخواهد بیست و چهار
را که دو جوان تاجیک و هزاره بودند و نمیتوانســتند به ســاعته ،افغانستان را به خاک یکســان میکند .و از این
حرفا! هرچند لهجه غلیظی داشــت ،با آن هم من متوجه
زبان پشتو حرف بزنند ،از بقیه جدا میکنند:
« ...طالــب اولی که فکر میکنــم فرمانده آنان بود ،میشدم( ».ص )۱۰۳
موضــوع مهاجــران افغانســتان در ایــران ،یکی از
گفــت :ببریــد اینها را آن پشــت .میبینید کــه هزاره
هستند و فارسی حرف میزنند .آن دو جوان گریهکنان مســائل محوریای است که به پاشنهی آشیل روابط دو
التماس میکردنــد که ما هزاره نیســتیم ،اما دو طالب کشور بدل شده اســت .از همینرو ،بازخوانی و بررسی
دیگر آنها را هل دادند و به سمت پایین جاده که گودال کتابــی چــون «لحظههای گــرگ و میش» ،کــه حاوی
و آب بریدگی دره بود ،بردند .بعد صدای چند شلیک به روایتهایی دســتهاول و بکر درباره تجربه مهاجر شدن
افغانســتانیها در ایران اســت،میتواند سهم بسزایی
گوش رسید( ».ص )۴۷
واهمــهی هزاره بــودن ،لحظــهای در این ســفر از در ترمیم و بازسازی روابط مردم ایران و مردم افغانستان
نویسنده جدا نیســت ،حتی در نقطه صفر مرزی وقتی داشته باشد.
این موضوع دربارهی مهاجــران هزاره نمود و ظهور
میخواهد وارد پاکســتان شــود و عســکر پاکستانی از
مسافران موتر میپرسد« :شماها هزاره نیستید؟» (ص بیشــتری پیدا میکند؛ چــه هزارهها بیشــترین تعداد
 )۶۰در ایران نیز ،پس از ورود به مرز ،توسط پلیس ایران مهاجران افغانســتانی در ایراناند ،که هم در افغانستان
دستگیر میشــود و پس از بازجویی ،سرهنگ ایرانی به متحمــل تبعیضهــای پیــدا و پنهان قومــی و مذهبی
او و ســایر «برادران افغان» امر میکند دستشــوییها ،میشــوند ،و هــم با وجــود قرابــت زبانــی ،فرهنگی و
آشپزخانه ،اتاقهای کالنتری و محوطه آن را تمیز کنند .مذهبــی ،در ایران متحمل داغ ننــگ «افغانی بودن» و
یکی از خاطرات جالب نویســنده ،کــه قبل از آن به توهین و تحقیر میشوند .
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تاریخ خالصهشده در روایت افسانهای
ِ

حبیب همدرد

در بیشتر افسانهها،
اندیشهی
شخصیتهای
افسانهای،اتفاقات
و حوادثی که ماهیت
افسانهها را شکل
میدهند،گروههای
شکلدهندهی خیر و
شر و سوژهی مورد
بحث افسانهها ،دارای
ی و شباهت
یکدستگ 
خاصیاند.
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افسانههای مادرم (گردآوری افسانههای عامیانه)
ریحانه رها
ویرایش و صفحهآرایی :محمدکاظم کاظمی
طرح جلد :عمران یوسفی
انتشارات امیری
کابل ،زمستان ۱۳۹۹
 ۲۵۰افغانی
 ۲۹۵صفحه

زیرعنوان
کتاب «افســانههای مادرم» بــا
ِ
«نیرنگپادشــاه» ،نوشــتهی «ریحانــه
رها» است که از ســوی انتشارات امیری
منتشر شــده است .نویســنده با مراجعه
بــه مادرش ،کوشــیده اســت دســت به
جمعآوری و تدوین افسانههای زادگاهش
بزنــد .این افســانهها همچنانکــه پیوند
عمیــق با تاریخ ،هویــت ،فرهنگ و پندار
مــردم عــام دارنــد ،در دنیــای کودکــی
نویسنده نیز جایگاهی ارزشمند داشته
و بیشــک در شــکلگیری شــخصیتش
بیتأثیر نبوده است.
گرهخوردگی عقیدهی دینی مردم با
افسانهها
بــا توجه به اینکه افســانهها محصول
خیال ،تصور ،باور ،امیــد و پندار تودهها
بوده اســت ،به راحتی میشود حدس زد
که فرهنگ و اندیشهی مردمان افسانهگو
و افسانهشــنو چــه بــوده اســت ،و حتی
نشانههای تاریخی و هویتیشانرا تفکیک
کــرد .در بیشــتر افســانهها ،اندیشــهی
شــخصیتهای افســانهای ،اتفاقــات و
حوادثــی که ماهیت افســانهها را شــکل
میدهند ،گروههای شکلدهندهی خیر
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و شــر و ســوژهی مورد بحث افســانهها،
ی و شباهت خاصیاند.
دارای یکدستگ 
ً
دینــی مردم
ِ
مثــا مطابق باورهــای
متعلق بــه جغرافیای افســانهها ،هر زنی
که دارای رابطهای پنهانی و غیرمشــروع
بوده باشــد ،طرف رابطه یا «هندو» است
یا «دیو» ،و هیچگاه طرف چنان رابطهای
یک مــرد مســلمان نیســت« :خانم این
خارکش ،پنهان از چشــم او ،با یک هندو
رابطه داشــت و هر روز صبــح وقتیکه او
ریســمانش را گرفته سمت کوه میرفت،
هندو در خانه پیش زنش میآمد .خارکش
بیچــاره هــر وقــت کــه خوردنیهــای
خوب میآورد ،خــودش نمیخورد و فکر
میکرد کــه زنش بهترین غذاهــا را به دو
پســرش میدهــد .بیخبــر از اینکه هر
وقــت او میرفــت ،هندو میآمــد و زنش
تمــام خوردنیهای خوب و لذیــذ را به او
میداد( ».ص)۱۳۳
افسانهی َ
«ج َ
وســر 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 میگشت.

خودش یک دیوال داشت و حامله بود .یکروز وقتیکه
تک و تنها بود ،درد پیدا کرد و یک پســر زایید .وقتیکه
بچه بــه دنیا آمد ،دیــد که در پیشــانی بچهاش عکس
یک َج َ
ودر افتاده اســت .بهخاطر همین نام او را جوسر
گذاشــت( ».ص )۵۹جوسر که بعدها جوسرپهلوان نام
میگیرد ،عالوهبر اینکه این دنیــا را از وجود اهریمنان
پاکســازی میکنــد ،وارد دنیای دیگر نیز میشــود و
تمــام دیوها را از بین میبرد .دنیای باالی زمین را برای
انســانها و دنیــای زیرزمین را برای پریهــا امن و آرام
میســازد .شیوهی برخورد جوســرپهلوان با اهریمنان
ت است .با اهریمنان زمینی،
زمینی و زیرزمینی متفاو 
از زور بازو ،شمشــیر و کمان اســتفاده میکنــد اما در
مقابل اهریمنان زیرزمینی ،اذان میگوید .اذان گفتن
ش شوند.
باعث میشود که تمام دیوها بیهو 
ازدواجهاییکه در این افسانهها اتفاق میافتند نیز،
منعکسکنندهی عقاید و باورهایی دینی مردم عاماند:
«جوســر پهلوان به گاوبغل میگوید :من اجازهی حق
و نــکاح مســلمانی را از گلاندام میخواهــم .تو برو در
اولیــن آبادی نکاح ما را بســته کن .مهم نیســت که در
این مغارهی کوه زندگی میکنیم ،مسلمان که هستیم.
گاوبغــل حرکت میکنــد و در هر آبادیای گوشــش را
تیز میکند که از کجا صدای مال به گوشــش میرسد.
میآید و میآید تا اینکه در یکجا با یک مالی چپندراز
روبهرو میشود .پیش آن مال ،نام و خصوصیات گلاندام
و جوســرپهلوان را گفتــه ،یگان چیز بــه او میدهد و او
خوشحال عقد نکاح را جاری میکند( ».ص)۸۰
زنانگی در افسانهها
در افسانههای جمعآوریشــده ،نقش زنان پررنگ
اســت ،گاهی حتی بیشــتر از نقش مردان .خانم ملک
ممد در افسانهی «ملک ممد و ملک ستاره» ،زمانیکه
ت دربندخانهی پدر پادشــاهش میرود ،به جای
در هف 
اینکه زیورآالت یا اســباب زنانه بردارد ،شمشیر و کمان
بر میدارد .گاهی نیز این جنبهی زنانگی شکل اعتراض
را به خود میگیرد« :بود نبود یک پادشاه بود ،مردمش
در آرامش و آسایش زندگی میکردند .اما دو زن داشت
ً
(هر مردی که شکمش سیر شود حتما بیشتر از یک زن
میگیرد)( ».ص)۲۲۹
محرک شوهرانشــان عمل
ی
ه
قو
زنان گاه بهعنوان
ِ
میکنند .در افســانهی «بچــه آجهگگ» ،ایــن بچه با

وجودیکه روزها به شــکار میرود و با شــیر و ببر و دیو
مبارزه میکند ،از روباه میترســد .زنش که متوجه این
موضــوع میشــود ،نقشــهای ترتیب میدهــد و باعث
میشود بچه آجهگگ هم ترس از روباه را از دست بدهد
و هم تبدیل به یک مرد مبارز شــکارگر شــود .کتاب در
پایان بعضی از افســانهها ،اشــارهای مستقیم به نقش
زنان دارد...« :قصه کوتاه؛ زن خوب و پدردار ،از شوهر
بد انسان قوی میسازد .دختر پادشاه از بچهی آجه که
از روباه میترســید آدمی با این دالوری ســاخته بود».
(ص)۵۸
در افســانهی «خواجــه ســوداگر» ،زمانیکه دختر
پادشــاه به پادشاهی میرسد ،درحالیکه لباس مردانه
دارد و مردم نمیدانند که او یک زن است ،چنان عدالت
و آرامشــی در میان مردم حاکم میسازد که پیش از آن
نظیر نداشته اســت« :مکتبها ایجاد شد و تمام مردم
به درس و تحصیل شــروع کردند .دختر و پسر به درس
میرفتند .کارگرها صاحب کار شده ،پرندهگان در هوای
آزاد بال میزدند و گشــنه و گدا به نان رســیده بودند».
(ص)۱۲۸-۱۲۹
در افسانهی «محمدعلی شاهنشاه ایران» ،پادشاه
چنانکه دلبســته و عاشــق دخترش اســت ،در مورد
پسرش آنطور نیست« :پادشــاه یک دختر و یک پسر
داشت .از میان این دو ،عاشق دخترش بود و به او بیش
از حد و اندازه توجه میکرد .پسرش در مکتب عمومی
درس میخوانــد ،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».
(ص .)۲۱۱دختر این پادشــاه ،با مشکالت فراوانیکه
برایش اتفاق میافتد ،در نهایت موفق میشود که دروغ
مال و جادوی رماالن را خنثــی کرده ،درسخواندگی و
توانایی سرشارش را برای خانواده خود و همسرش ثابت
کند.
در افســانهی «نیرنگپادشاه» ،نیرنگپادشاه که در
واقع همسر اول پسر پادشاه است ،خود را در نقش یک
نیرنگی تمام شوهر مغرور،
شاهزادهی پســر جا زده و با
ِ
بداخالق و بیدانشــش را از بردگــی نجات میدهد .او
تا سرحدی هشــیارانه عمل میکند که آخر سر پادشاه
او را به جای تنها پســرش بهعنوان جانشینش انتخاب
میکنــد« :وقتیکــه همــه جمع میشــوند ،پادشــاه
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امــیره کم داشــتی .یک چیــز بگو و
بخور که اندازهای دهنت باشــه .دختر
پادشــاه کجــا و اینجا کجــا؟ او آمده
مثل من در این خانهای پر دود و خاک
مینشیند؟( »...ص )۴۱و در جاهایی
نیز همهاش زبان لهج ه اســت ،مانند:
«ایی دزمه بیریو پخته کو .ما شــیگت
و چیوچینک جم کــده میروم تو بریو
کو( ».ص)۶۰
در مقدمــهی کتــاب ،نویســنده
شیوهی جمعآوری افسانهها را بهطور
مفصل شــرح داده اســت .اگرچه این
بخش واقعبینانهی کار است اما ممکن
اســت این حــس را بهوجــود آورد که
افســانهها بیشــتر از اینکه جوششی
و طبیعــی بوده باشــند ،کوششــی و
تحقیقیاند .بهتر میبود که نویسنده
ایــن دشــواریها را پیــش خــود نگه

عروســش را نیــز در مجلس خواســته
پــس از گپ و گفتهای بســیار اعالن
میکند که از آن به بعد او پادشــاهی را
اسم درشــت این کتاب،
به عروس کالنش نیرنگپادشاه واگذار
بیشــتر از اینکه جنبهی
میکند و اختیارات تمام سرزمینش را
هنری داشته باشد ،جنبهی
به او میدهد( ».ص)۲۹۰
روایی یا تحقیقــی دارد.
کتاب
نگارشی
مشکالت فنی و
کتاب افســانهها را طوری
از
بیشتر
کتاب،
این
اســم درشــت
نشــان میدهد که گویی
اینکه جنبهی هنری داشــته باشــد،
این افســانهها ساخته و
جنبهی روایــی یا تحقیقی دارد .کتاب
پرداختهی مادر نویســنده
افســانهها را طــوری نشــان میدهد
اســت ،حال اینکه مادر
کــه گویی ایــن افســانهها ســاخته و
ایشــان در نقــش راوی
پرداختهی مادر نویســنده است ،حال
حضــور دارد .بهتــر بود
اینکه مادر ایشان در نقش راوی حضور
کــه جای درشــتعنوان
دارد .بهتر بود که جای درشتعنوان و
ریزعنــوان کتاب تغییر
و
ِ
ریزعنوان کتاب تغییر میکرد.
میکرد.
ِ
نویســنده در مقدمــهی کتــاب
میگویــد...« :روایــت اصلــی به زبان
معیاری نوشــته شــده ولــی در دیالوگهــا و حتی گاه میداشت.
مشــکل دیگریکه چــون تارهای عنکبــوت دور و
واژگانی از روایت اصلی افسانهها ،از گویش هزارگی هم
بهره گرفته شده است ،به خصوص واژگانی که میتواند پیش واژههای کتاب را گرفته اســت ،ویراستاری کتاب
حس و حــال افســانهها را بهتر بیان کنــد( ».ص )۱۶اســت .مشــکلی کــه افســانهها را از خوشخوانــی و
نویســنده با این پندار بهدنبال بیشــتر فهمیدهشدن و شستهرفتهگی مبرا کرده است .گاهی واژهها ناقصاند،
کثرتگرایی است .حال اینکه افسانه ،محصول خیال ،ماننــد« :خداحافطــی» (ص )۷۵کــه خداحافظــی
تصور ،باور و پندار تودههاست و هر چیزیکه با خیال و اســت؛ یا «مملک» (ص )۲۳۸که همان ملک است؛ یا
عاطفهی بشر سر و کار داشته باشد ،هنر است .در قلمرو «چرا» (ص )۲۸۰که چراگاه اســت .گاهی پس و پیش
هنر ،ما به دنبال زیباییها و شگرفهای هنری هستیم شــدهاند ،مانند« :دســت آشــتی» (ص )۲۶۶که باید
تا کثرتگرایی .نقلقولها و دیالوگهاییکه نویســنده دشت آتشــی میبود؛ یا «کمرت بنددی» (ص )۸۱که
کوشیده است آنها را با زبان معیار بنویسد ،مزه و حس بایــد کمرت ببنــدی میبود؛ یا «خورنــد» (ص )۶۶که
و حال هنری افســانهها را کاهش داده اســت .اگر این همان میخورند است .گاهی اشتباه تایپیاند ،مانند:
«سرءی» (ص )۷۶که همان ِس ّری است؛ یا «مئرفت»
نقلقولهــا و دیالوگها ،با لهجهی خاص گویشــی که
ِ
روایت شده اســت میآمد ،بدون شک افسانههاحالت (ص )۲۸۲که میرفت است.
علیرغم مشکالت فنی و نگارشی ،با در نظرداشت
طبیعیشان را حفظ میکردند.
خــوب کتاب که فراوانانــد ،جایگاه کتاب
های
ه
جنب
ها،
ل
قو
ل
نق
در
معیار
زبان
همچنیــن در بهکارگیری
ِ
یکدستی وجود ندارد .در ابتدای افسانهها ،نقلقولها در ادبیات شــفاهی بدون شــک ارزشمند است .امید
معیاری اســت ،مانند« :خیر ببینی .خدا و بیبیات از میرود که نویســندهی کتاب ،در چاپهای بعدی این
تو راضی باشــد .آغه نور بهتر از قبل به نظر میرســد و دفتر و نیز در دفترهای بعدی که وعدهی چاپش را داده
کالن شــده( ».ص )۲۰بعد دو زبانه میشود ،یعنی هم است ،تالش بیشتری روی بخش فنی و نگارشی کتاب
زبان لهج ه و هم زبــان معیار ،مانند« :اووووی بچی مه .داشته باشد .
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