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در قلمرو کتاب افغانستان



کتاب هایی را که می خوانیــد، در کتاب نامه معرفی کنید.
از همه نویسندگان و مخاطبان عزیز کتاب نامه دعوت می شود کتاب هایی را که می خوانند در 
 کتاب نامه برای دیگران هم معرفی کنند، تا دیگر عالقه مندان هم تشویق به خواندن آنها شوند.
هر کسی که خرده عالقه ای به کتاب و کتاب خوانی دارد و خود را در ترویج و گسترش فرهنگ 
یر برای کتاب نامه بنویسد: کتاب خوانی مسئول می داند، می تواند با رعایت نکات حداقلی ز

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

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

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

پیوسته نویسی، رسم الخط، ...(، تایپ )فاصله، نیم فاصله، ...(
۴  در ابتدای یادداشــت، مشخصات نشــر کتاب ذکر شده باشــد: عنوان کتاب، نویسنده کتاب، 
مترجم، ویراستار، طراح جلد، ناشر، نوبت و زمان و مکان نشر، تعداد صفحات و قیمت کتاب.

۵  یادداشت در قالب فایل نوشتاری و قابل ویرایِش Word فرستاده شده باشد.
۶  عکس شفافی از روی جلد کتاب و عکسی از نویسنده یادداشت، به همراه یادداشت ارسال شده 

باشد.

نشر این دسته از یادداشت ها از اولویت برخوردار خواهند بود: ▪
 کتاب از آثار تازه منتشر شده باشد.  

تمرکز اصلی یادداشت بر معرفی بی طرفانه و همه جانبه کتاب باشد.  

فضای حرمت و احترام به دیگران و دیدگاه های شان مخدوش نشده باشد.  

 یادداشت هایی را که می نویسید از راه های زیر می توانید به دست ما برسانید: ▪
  ketabnama7@gmail.com :ایمیل کتاب نامه

  @ketabnama :صفحه فیس بوک کتاب نامه

  @ziaqasemiii و @ayaqubi :تلگرام مدیرمسئول یا سردبیر

یکی از اعضای شورای نویسندگان کتاب نامه  



بــه  نــام خداونــد جــان و خرد

صاحب امتیاز: خانه ادبیات افغانستان  
مدیرمسئول: ضیا قاسمی  
سردبیر: علی یعقوبی  
شورای نویسندگان: لطیف آرش، حسین بیوک، صادق دهقان،   

محمدسرور رجایی، رحمت رشیق، محمدحسین محمدی، فروه 
موسوی، جالل نظری، حسن نوروزی و نیلوفر نیک سیر.

مدیر ویرایش: فروه موسوی  
مدیر هنری: محمدعارف احمدی  
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در قلمرو کتاب افغانستان

یادداشت مدیرمسئول

برو به سوی بهاران، برو سفر روشن
جلسات شعر و قصه ی  خانه ی ادبیات را در تهران تقریبًا تازه شروع 
کرده بودیم که در یکی از روزها او به جلسه آمد. خودش را معرفی 
کرد: »محمدَسرور رجایی« و گفت مدتی است که شعر کار می کند 
و گفت شغلش خیاطی است. گفت خبر برگزاری جلسه ی شعر و 

قصه ی مهاجرین را در روزنامه  خوانده و آمده است. 
شعرش را خواند و من اشــکاالت آن را گفتم. شاعران زیادی 
در ســطِح آن وقِت او را دیده بودم که وقتی در جمعی و جلســه ی 
شعری مورد نقد قرار گرفته بودند و فهمیده بودند که تا شاعر خوب 
شدن خیلی فاصله دارند، به نحوی مأیوس شده و دست از ادامه ی 

کار کشیده بودند. اما او ادامه داد و به جلسه آمد و رشد کرد. 
و بــه زودی یکــی از متعهدتریــن اعضــای خانــه شــد. 
دغدغه اش نسبت به جلســه و به خانه، حتی از خود من هم 
بیشتر بود. در کارهای اجرایی، به مدیریت و تجربه اش دلگرم 
بودیــم. در دوره ها ی اول جشــنواره ی قند پارســی، او  مدیر 
اجرایی جشــنواره بود و همه ی کارهای اجرایی مثل اسکان 
و حمــل و نقــل مهمانان و پذیرایی از آن ها را به خوبی ســر و 
سامان می داد. او را به مجله ی سوره برای همکاری در بخش 
افغانستان شــان معرفی کردم و او کارگــری در خیاطی را رها 
کرد و با همان تالش و پشتکار حیرت انگیزی که داشت، توان 

و استعدادش را در آن کار هم نشان داد و شد روزنامه نگار. 
وقتی مــن از تهران به کابــل کوچیدم، خانــه ی ادبیات 
و جلســات شــعر و قصه را به او ســپردم و او آن را شکوفا نگه 
داشت. در تهران شده بود منبع و مرجع فعالیت های فرهنگی 
افغانستانی ها. هم مهاجرین افغانستانی و هم ایرانی هایی که 
در زمینه ی افغانســتان کار و فعالیتی فرهنگی داشتند به او 
مراجعه می کردنــد و او به نوعی رایزن غیر رســمی فرهنگی 

افغانستان در تهران بود. 
مجلــه ی »بــاغ« را یک تنــه بــرای کــودکان کار می کــرد و 
منتشــر می کرد و انبوهــی از فعالیت های دیگــر. و حاال این مرد 
خســتگی ناپذیر ادبیات و فرهنگ مهاجرت و همــکار عزیز ما در 
خانه ی ادبیات و کتاب نامه، در جمع ما نیســت و چه قدر ســخت 
است نوشتن در فقدان کسی که همیشه بودنش به چشم می آمده. 
»ســمیح القاســم« شاعر فلســطینی در ســوگ دوست 

شاعرش »معین بسیسو« سروده بود:
»… تو نمــرده ای / تو خود را به مــردن زده ای! / بگو که 
خود را به مردن زده ای! / و ما را / با ترانه ای غافلگیر کن / ای 
راستگو زنده شو! / ما برای مردن وقت نداریم / اگر کم شویم 

/ دشمنان ما افزون می شوند…«
و با دریغ باید این سطرها را برای او بنویسم و بگویم: رفیق 
جانا! رجایــی عزیز ما! به پاس آن همه همکاری های مان، به 
پاس تمام خاطرات مشــترک مان از تخت شفاخانه بلند شو و 

بگو که به سفر ابدی نرفته ای! بدون تو ما خیلی تنهاتریم.

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

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

یادداشت ذکر کرده است، منتشر می کند.
www.khane-adabiat.com 
ketabnama7@gmail.com
@khaneadabiat
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 پته جگره )نبرد مخفی( نام کتابی است که 
توســط بروس ریدل، کارمند ارشد سازمان 
اســتخباراتی آمریکا یا ســی آی ای، نوشته 
شــده و »رفیق محمد خاورین« آن را به زبان 
پشتو ترجمه کرده است. مترجم تالش کرده 
کتاب را به زبان ســاده و روان ترجمه کند و 
در این کار موفق بوده اســت. »احمد شــاه 
ویاړ« نبرد مخفی را ویرایش کرده اســت و از 
همین رو دارای کمترین غلط های امالیی، 
نگارشــی و ویرایشــی اســت. البته در یک 
بخش کتاب از »عبدالرب رسول سیاف« به 
سید عبدالرب رســول سیاف نام برده شده 
اســت در حالی که وی سید نیست. معلوم 
نیست که نویسنده وی را سید قلمداد کرده 
یا مترجم، اما این وظیفه ی ویراســتار است 

که متوجه این نکات ظریف اما مهم باشد. 
در این کتاب آقای ریدل می نویســد که 
بعد از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی 
از افغانستان، نماینده ی سازمان استخبارات 
آمریکا در اسالم آباد در یک پیام کوتاه به مرکز 
عمومی سازمان، واقع در ایالت ویرجینیای 
آمریــکا، با حروف درشــت و بزرگ نوشــت: 
»ما برنده شــدیم.« در واقع هــم، آمریکا در 
جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی که آخرین 
مرحله جنگ ســرد در ســطح جهان بود به 

پیروزی رسید، رقیب دیرینه و دردسرسازش 
را از راه برداشت و به ابرقدرت جهانی مبدل 
گردید. شــرق اروپا از یوغ و ســلطه ی اتحاد 
جماهیر شــوروی بیرون گردید و دیوار برلین 
فرو ریخت، و پاکستان از یک کشور ضعیف و 

بی ثبات به قدرت اتمی مبدل گردید. 
امــا این پیروزی برای جهــان و منطقه، 
به بهای دریای خون افغان ها و ویران شدن 
بیش از نصف افغانستان تمام شد. شکست 
اتحاد جماهیر شوروی توسط آمریکا، برای 
افغانستان یک کشور ویران، یک ارتش ویران 
و یک جامعه به شــدت فقیر به جا گذاشت. 
بعد از این که جهان به رهبری آمریکا از شر 
بزرگ ترین امپراطوری به گفته ی خودشــان 
»شــیطانی« رهایی حاصل کرد، به مردم و 
کشور افغانستان که باعث این پیروزی آن ها 
شده بودند پشت کرد و مردم این کشور را در 
دام گروه های مســلح و افراط گرا رها کرد تا 
در آتش جهنم این جهانی بسوزند و بسازند. 
اما این فراموشــی بعدًا بــرای آمریکا هم به 
قیمت گزافی تمام شد، آتشی را که آن ها در 
افغانســتان افروخته بودند، اگرچه دیر ولی 

دودش به چشم خودشان هم رسید.
کتــاب پته جگره، دو بخــش و نه فصل 
دارد و در ۲۶۸ صفحــه به نــگارش در آمده 

پیروزی به قیمت بربادی یک ملت
مروری بر »پته جگره« ترجمه ی پشتوی کتاب بروس رایدل

لطیف آرش

بعد از خروج نیروهای 
اتحاد جماهیر شوروی 
از افغانستان، نماینده ی 
سازمان استخبارات 
آمریکا در اسالم آباد در 
یک پیام کوتاه به مرکز 
عمومی سازمان، واقع در 
ایالت ویرجینیای آمریکا، 
با حروف درشت و بزرگ 
نوشت: »ما برنده شدیم.«

اما این پیروزی برای 
جهان و منطقه، به بهای 
دریای خون افغان ها و 
ویران شدن بیش از 
نصف افغانستان تمام 
شد. شکست اتحاد 
جماهیر شوروی توسط 
آمریکا، برای افغانستان 
یک کشور ویران، یک 
ارتش ویران و یک 
جامعه به شدت فقیر به 
جا گذاشت.

پته جگره )ترجمه ی پشتو(
عنوان اصلی:
What We Won: America’s Secret War In Afghanistan, 1979-1989
Bruce Riedel / نویسنده: بروس ریدل
مترجم: رفیق محمد خاورین
ویراستار: احمدشاه ویاړ
انتشارات: اکسوس
۲۳۰ افغانی
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است. این کتاب یکی از مهم ترین کتاب ها 
دربــاره ی مقطــع نهایت مهم و حســاس 
سیاسی و نظامی افغانستان یعنی واپسین 
مرحله ی جنگ سرد افغانســتان به شمار 
مــی رود. نویســنده در مقدمــه ی کتــاب 
می گویــد که در این کتاب از آرشــیف های 
اتحاد جماهیر شــوروی ســابق و روســیه 
فعلــی، کتابچه های یادداشــت رئیســان 
جمهــور آمریکا و ســایر کتاب هــای مهم و 
ارزشمند که درباره ی همین موضوع نوشته 

شده، استفاده کرده است.
کتــاب بــرای خواننده ی افغــان حاوی 
نکات مفید و جدیدی است، و برای نخستین 
بار از جزئیات برنامه های سری سازمان های 
پاکســتان   ،»CIA« آمریــکا  اســتخباراتی 
»ISI« و عربســتان ســعودی »GID« برای 
جنگ افغانســتان پرده بر مــی دارد. کتاب 

حاوی نکات جدیــد نیز درباره ی عوامل حمله ی شــوروی 
به افغانســتان، عوامل شکست و عوامل خروج ارتش سرخ 
است. ریدل می نویسد که دولت مردان شوروی منابع نهایت 
اندک »حدود ســه  فی صد« نظامی و اقتصادی را در جنگ 
افغانســتان به کار انداخته بودند، در اوج جنگ افغانستان 
تعداد نیروهای نظامی شوروی به ۱۱۰ هزار سرباز می رسید 
که بیش از نصف این نیروها در کابل و اطراف کابل مستقر 
بودند، در حالی که ارتش شوروی برای اشغال چک سلواکیا 

بیش از پنج صد هزار سرباز گسیل کرده بود.
عامــل دیگری کــه از دید بروس ریــدل باعث ناکامی 
ارتش ســرخ گردید، اوضاع وخیم صحی رهبران سیاسی 
اتحاد جماهیر شــوروی بود، از برژینف گرفته تا اندروپوف 
همــه و همه در جریــان حضور نیروهای نظامی شــان در 
افغانســتان، از انواع بیماری ها رنج می بردند و این مسئله 
ســبب گردید تا تصمیم های درســت و به موقــع در مورد 

جنگ افغانستان گرفته نشود.
در کنار این مســئله، بروکراســی حاکم بر سیســتم اداری 
شــوروی و منش دیکتاتورمنشــانه رهبران شــوروی هم باعث 
ناکامی ارتش ســرخ در افغانســتان گردید. رهبــران نظامی و 
فرماندهــان جنگی در زمین داغ افغانســتان به دلیل ترس از 
مجازات، اخبار جنگ و شــرایط واقعــی را که در میدان جنگ 
افغانســتان رخ می داد به کرملین مخابره نمی کردند و معمواًل 
این گونه گزارش ها در پشت در کاخ کرملین متوقف می ماندند.
ریــدل عوامل پیــروزی مجاهدیــن افغان را شــجاعت 

افســانوی افغان ها، کمک های بی دریغ 
کشورهای اســالمی و عربی که در رأس 
آن عربستان سعودی قرار داشت، کمک 
تســلیحاتی غرب بــه رهبــری آمریکا و 
رهبری منحصر به فرد جنرال ضیاء الحق 

»دیکتاتور نظامی پاکستان« می داند.
کتاب به سیر روابط آمریکا – پاکستان 
به جزئیات پرداخته اســت و در چندین 
قســمت کتاب برای خواننده این تصور 
ایجاد می شــود که اگر اتحــاد جماهیر 
شوروی به افغانســتان یورش نمی برد، 
روابط پاکستان و آمریکا که در نتیجه ی 
اعدام ذولفقار علی بوتو، رئیس جمهور 
اســبق پاکســتان توســط جنرال ضیاء 
الحق، تیره شده بود، در اثر فعالیت های 
اتمی پاکستان، نزدیک بود قطع شود؛ 
اما اشغال افغانستان از سوی شوروی و 
تصمیم آمریکا برای شکست شوروی، باعث شد تا پاکستان 
از یک کشــور مورد غضب ســردمداران کاخ سفید، به یک 
متحد و دوســت اســتراتژیک آمریکا مبدل شود، چون جز 
پاکستان هیچ کشور همسایه ی دیگر افغانستان، با آمریکا 
روابط حســنه نداشت. کشورهایی که در شمال افغانستان 
قرار داشــتند، جزو اقمار شوروی به حســاب می آمدند، و 
ایران نیز به عنوان همســایه ی غربی افغانســتان، با وقوع 
انقالب اســالمی به دشمن آمریکا مبدل گردیده بود، پس 

تنها انتخابی که برای آمریکا مانده بود، پاکستان بود.
ریدل در قسمت آخر کتابش درباره ی جریان های فراملِی 
جهادی نظیر القاعده می نویسد و به پاسخ گویی به منتقدینی 
می پردازد که می گویند سازمان های نظیر القاعده که باعث 
حوادث نظیر یازدهم سپتامبر گردیدند، در اثر پالیسی های 
اشتباه کاخ سفید در جریان جنگ سرد متولد شدند. ریدل 
می نویســد این جزء پالیسی کاخ سفید نبود که بعد از اتمام 
جنگ ســرد گروه ها و جریان های فراملی جهادی در منطقه 
شــکل بگیرد، بلکه ایــن از نتایــج ناخواســته و غیرعمدی 
پالیسی جنگ ســرد بود. وی در ادامه  استدالل می کند که 
جنگ های مخفی همیشــه پیامدهایی را به بــار می آورد که 
طراحان آن در باره ی آن نمی دانند، از همین رو می گوید که 
تولد ســازمان القاعده از پیامدهای ناخواسته ی نبرد مخفی 
آمریکا در افغانســتان بوده اســت. در ادامه بــروس رایدل به 
عوامل فراموشی افغانســتان از سوی کاخ سفید می پردازد، 
 .ولی این پالیسی کاخ سفید را به باد انتقاد می گیرد

سوی  از  افغانستان  اشغال 
شــوروی و تصمیم آمریکا 
شوروی،  شکســت  برای 
باعث شــد تا پاکستان از 
یک کشــور مــورد غضب 
سفید،  کاخ  ســردمداران 
به یــک متحد و دوســت 
اســتراتژیک آمریکا مبدل 
شــود، چون جز پاکستان 
هیچ کشور همسایه ی دیگر 
افغانستان، با آمریکا روابط 

حسنه نداشت.
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وقتــی میخواهیــم بدانیــم سیاســیون، 
نظامیان رده باال و تا حدی به گونه پنهانی، 
کمپانی های اسلحه سازی امریکا که ابزار 
مالــی و انســانی جنگ در افغانســتان را 
اداره می کنند چگونه می اندیشند، چند 
راه بیشتر نداریم؛ کتاب و مقاله از آنها اگر 
چاپ شــد بخوانیم؛ به طور مثال کتاب، 
مقالــه و مصاحبه از افــرادی مانند دیک 
چینی، جورج بــوش، دانولــد رمزفیلد، 
رئیس جمهور اوباما؛ و یــا از افراد دیگری 
کــه روی شــروع، دوام و چگونگی جنگ 
تاثیر فراوان دارند ولی اهل نوشتن کتاب 
و مقاله نیستند، و اهل حرف و مصاحبه و 
خطابه اند و ما می توانیم به حرف های شان 
گوش بدهیم. البته اشخاص تأثیرگذاری 
بر جنــگ در افغانســتان هم اســتند که 
کتاب و مقاله ننوشته اند و زیاد اهل حرف 
زدن هم نیستند یا نباید حرف بزنند، مثل 
رهبران رده باال در ســی.آی.ای؛ در مورد 
ایشــان باید به حرف هــای تحلیل گران و 
کارشناسان رو آورد که به ما بگویند فالنی 
در مورد این مســئله چگونه می اندیشد. 
بعد ایــن ماییم که قضاوت کنیم صحت و 

سقم این برداشت ها تا کجا است؟

سربازان امریکایی، اما میانگین سنی 
شان از بیست نمی گذرد و بیشتر فراسوی 
فارغ شــدن از مکتب تحصیل بیشــتری 
ندارنــد. آنها غالبــًا از فامیل های نســبتًا 
ناداراند. این هــا حقایقی اند که در امریکا 
آمار و ارقــام دقیقی در موردشــان وجود 
دارد. ســربازی امریــکا داوطلبانه اســت 
و مثل هر نیــروی نظامی رســمی دیگر، 
عســکر تابع امر اســت. این ها به جنگی 
که فرستاده شــده اند چگونه می نگرند؟ 
خبرنــگاران،  و  ضابطــان  و  ســربازان 
مشــت نمونه خــروار، در تنهاترین مواقع 
جاهــا  بیگانه تریــن  در  زندگی شــان، 
برای شــان، در غم بارترین و ترس بارترین 
لحظــات، وقتی قلم پنســل یــا خودکار 
شکسته را در دست گرفته اند و برای خود 
»شــعر« نوشته اند، چه حرفی برای گفتن 

برای خود و بعد برای ما داشته اند؟
»تراب صورتگر« بــا انتخاب و ترجمه 
بیست شعر از بیست عسکر و گاه خبرنگار 
امریکایی، کانادایی و انگلیسی گوشه ای 
از حرف های دل آنها را بیان کرده اســت. 
اشــعار با زبانی چنان شــاعرانه به فارسی 
ترجمه شــده که کافی اســت در بعضی 

ابزار جنگ و مردان آماده باش۱

حامد علی پور

سربازان و ضابطان 
و خبرنگاران، مشت 
نمونه خروار، در 
تنهاترین مواقع 
زندگی شان، در 
بیگانه ترین جاها 
برای شان، در 
غم بارترین و 
ترس بارترین لحظات، 
وقتی قلم پنسل یا 
خودکار شکسته را در 
دست گرفته اند و برای 
خود »شعر« نوشته اند، 
چه حرفی برای گفتن 
برای خود و بعد برای ما 
داشته اند؟

 گلوله های برنجی و گل های خشخاش
)گردآوری و ترجمه ی شعر(
تراب صورتگر
انتشارات مقصودی
چاپ اول، کابل بهار ۱۴۰۰
۵۰۰ نسخه، ۷۸ صفحه
۷۰ افغانی
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شعرها فقط دو سه واژه و اصطالح را کمی 
تغیــر بدهیم و اصاًل ندانیــم که با ترجمه 

روبه روایم.
دانشــکده ی  از  صورتگــر«  »تــراب 
انجنیــری کابــل )۱۹۷۹م( فارغ شــده و 
مدت کوتاهی نیز استاد این دانشگاه بوده 
اســت. او در مهندســی دو ماستری دارد؛ 
یکی از دانشــگاه نیوکاسل در انگلستان و 
یکی از دانشگاه ایالتی سن هوزه در امریکا. 
صورتگر سال هاســت به عنــوان مهندس 
کارشناس در امریکا کار می کند و در پهلوی 
آن حدود بیست سال، سمت استادی یک 
دانشگاه در امریکا را هم داشته است. وی 
در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، مجموعه شعر 
دیگری را به نام »در بیشــه ی اندیشــه ها« 
ترجمه کــرده، که چاپخانه کاروان در کابل 

آن را به چاپ کرده است.
واژه  کتــاب  جلــد  )روی  مترجــم 
»گزارنــده« آمــده اســت( در پیش درآمِد 
شــش صفحه ای کتاب بیان می کند که: 
»در انتخاب این اشــعار، شــهرت شاعر و 
گوینده و همچنان اهمیت و پختگی ادبی 
شــعر مدنظر نبوده، بلکــه معیار گزینش 
اشــعار بیان احســاس گوینده از جنگ، 
بدبختی هــای ناشــی از آن، حضور خود 
شاعر در افغانستان و شاهد بودن صحنه 

های نبرد بوده است.« )ص ۵(
مقدمه، کوتاه ولی پراهمیت است و دو 
موضوع فرعی را در خود دارد که هرکدام به 

تنهایی می تواند رساله ی مستقلی شود:
۱- »جنــگ نــه فقط پدیده ای اســت 
سخت نابودکننده و ویرانگر، بلکه پدیده ای 
بســیار پیچیده و غامض نیز اســت... یک 
ایدئولــوژی خــاص نیــز غالبًا بــر دیدگاه 
سروده پرداز و خواننده ی اشعار و گونه های 
دیگــر آثــار ادبــی، کــه بــر محــور جنگ 

می چرخند، اثرگذار می باشد« )ص۱۰(.
۲- »مقایسه ی اشعار روسی در ارتباط 
با جنگ افغانستان با اشعار انگلیسی راجع 

به جنگ ایاالت متحده امریکا و متحدینش 
که توسط ســربازان و آنهایی که در جنگ 
سهم داشتند سروده شــده می تواند یک 
موضع بســیار جالب و روان شناسانه از دو 

جنگ متفاوت باشد« )ص ۱۰(.
عــالوه بــر ایــن دو نکته، تقریبــًا نیم 
دیگر مقاله شــرح حال رودیــار کپلنگ، 
نویســنده ی داســتان های کوتاه و رمان، 
شــاعر و روزنامه نــگار معــروف بریتانوی 
متولــد هند و نخســتین برنــده ی جایزه 
نوبل در ادبیات )زبان انگلیسی( در سال 
۱۹۰۷ و نقل یک و نیم صفحه  از شــعر او 
به عنوان »عســکر جوان بریتانوی« را در 
برگرفته اســت. معلوم نیست چرا باید در 
مقدمــه ی یک مجموعه ی کوتاه بیســت 
ترجمه ی شــعر، به یک مثال و شاعر این 
همه پرداخــت؟ برای من ایــن نیم مقاله 
یک وصله ناجور با بقیــه مقاله بود، که با 
فشــردگی و مصرف دقیق لغــات خیلی 

ماهرانه نوشته شده است. 
دارد.  نســخه   ۵۰۰ تیــراژ  کتــاب 
نشــان دهنده ی ایــن واقعیــت تلــخ، که 
میزان عالقه مندی مــردم به کتاب چقدر 
کم است، آن هم شعر، آن هم شعر سپید 
و ترجمه! که کتــاب با تیراژی چنین کم، 
نشــر می شــود. به احتمال خیلــی زیاد، 
بیشــتر خوانندگان این سطور، این کتاب 
را نخوانده اند و به دســت آوردن کتاب نیز 

احتماال برای شان مشکل است. 
در شــروع گفتم که صورتگــر با دقت 
فراوان در انتخاب واژه ها، اشــعار را چنان 
به زبان فارسی ترسیم داده که اگر از چند 
نام خارجی و دو ســه مطلبــی که هوای 
»خارجــی« دارد بگذریم، یادمان می رود 
که با ترجمــه روبه روایم. خیلــی کوتاه به 

چند نمونه اشاره می کنم:
»چند قریــه را گرفتیم/ چنــد قریه را 
باختیــم/ قریه هــا را دوبــاره گرفتیم/ به 

قیمت چند زندگی؟«

»چند قریه را گرفتیم/ 
چند قریه را باختیم/ 

قریه ها را دوباره 
گرفتیم/ به قیمت چند 

زندگی؟«
 مگر این نمی تواند 

تعریف و بیانی از یک 
سرباز افغان باشد که 
در اردوی ملی خدمت 

می کند؟ یا مگر بیان 
یک طالب نمی تواند 

باشد؟
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 مگر ایــن نمی تواند تعریف و بیانی از 
یک ســرباز افغان باشد که در اردوی ملی 
خدمت می کند؟ یــا مگر بیان یک طالب 

نمی تواند باشد؟
»ســربازی آخریــن لحظــات زندگی 
دوست ســربازش را که از دنیا رفته است 

چنین به خاطر می آورد:
در اندیشــه ام او هرگــز نمــرده/ پر از 
باندیــج ٌگم شــده ولــی هرگز نمــرده/ با 
محبــت مــن/ در چرخش اســت/ هیچ 

جایی نیست که برود.« )ص ۷۳(. 
آیا این همانی نیســت کــه می گوییم 

»زنده یاد؟« یا »یادش گرامی باد؟« 
گاه پاره هایی از شــعر، هــم خواننده  
را می لرزانــد و هم او را وادار می ســازد که 
به یکــی دیگــر از صدها زاویــه ی جنگ 
بیاندیشد که تا به حال نیاندیشیده است. 
شعر »سایه های خاکستری« )صص ۲۷ 
و ۲۸( از این نمونه اســت؛ حکایت مردی 
افغان اســت که پایــش با مایــن اصابت 
کرده و حــاال در شــفاخانه ی نظامی زیر 
تداوی است. تا این جا، سوگ مندانه، این 
مســئله ی جدیدی در افغانستان نیست. 

ولی مرد می گوید:
کنیــد/  رهایــم  کنیــد/  لطــف   ...«
سرپرستی خانواده ام را باید کنم/ قلبه ام 

به ماین خورد« 
اما طبیب بــاور نمی کند و به ســرباز 

هشدار می دهد که:
»... مگذار از تو استفاده کنند/ ما این 

موارد را همیشه می بینیم.«
 سرباز می گوید:

»مگر طبیب که آشناســت با این نوع 
زخم ها/ قبول نمی کنــد/ و فکر می کند 
که می داند/ که این مرد چه گونه دستش 
از بین رفته/ در شــب بــدون مهتاب/ در 
خاموشــی و عجلــه/ در کنــدن حفره/ و 

گذاشتن بمب در کنار جاده.« 
ترســیم ایــن صحنــه را بــه خواننده 

می گذارم و روی آن حرفی نمی زنم.
شعر»بگرام« شاید تکان دهنده ترین و 
هم روان ترین گونه ی بربادی این سالیان، 
به ویــژه ســال های اول آمــدن امریکا در 
افغانســتان، باشد. شــعر در سال ۲۰۰۲ 
نوشته شده اســت. بخش هایی از آن را با 

هم می خوانیم: 
»از تکسی ران جوان سؤال کردند/ او 
نتوانســت جواب بدهد/ پاهایش را آنقدر 
زدند/ تا زمانی که دیگر به فرمان شــان/ 

نمی توانست زانو زند.« )ص ۳۱( 
این »تکسی ران جوان« نماد که و چه 
است؟ چه کســی می زند؟ آیا سؤال »چرا 
می زند؟« را می شــود در ایــن خراب آباد 

مطرح کرد؟
و  بی رحمانه  بی رحمانه«،  شعر»بازی 
خیلی مختصر پدیده ی جنگ افغانستان 
را بیان کرده اســت. ســرباز بریتانوی در 
هلمند، شــعر می گوید و شعر کوتاهش با 

این مصراع پایان می یابد:
»مــردم فقرزده/ بــا روش هایــی قرون 
وسطایی/ زندگی ات را می گیرند/ بدون یک 
لحظه تفکر/ و ما هم حــاال مانند آنهاییم/ 
هرکدام نقش خود را بازی می کنیم/ درین 

بازی بی رحمانه.« )ص ۴۷(.
اگر از بیان امپریالیستی »روش هایی 
قرون وسطایی« شاعر بگذریم، طرف های 
جنگ در داخل افغانستان آیا نمی توانند 
با ایــن شــعر موافق باشــند؟ اگــر برای 
لحظه ای به مصیبت جنگ در افغانستان 
بدون قضــاوت »حق« و »ناحق« بنگریم، 
آیــا این بیــان حال ســربازانی کــه برای 
امــرار معاش به اردو پیوســته اســت و در 
عین حال، بیان حال ملیشــه های شرق و 

غرب و شمال و جنوب نیست؟
شــعر »ســایه های خاکســتری« کــه 
در باال هم به آن اشــاره شــده، با همه ی 
فشردگی و ظاهر ساده ی آن، پارادوکسی 
در خود دارد، ســخت تلخ. برای سربازی 

مترجم )روی جلد 
کتاب واژه »گزارنده« 
آمده است( در 
پیش درآمِد شش 
صفحه ای کتاب 
بیان می کند که: »در 
انتخاب این اشعار، 
شهرت شاعر و 
گوینده و همچنان 
اهمیت و پختگی ادبی 
شعر مدنظر نبوده، 
بلکه معیار گزینش 
اشعار بیان احساس 
گوینده از جنگ، 
بدبختی های ناشی از 
آن، حضور خود شاعر 
در افغانستان و شاهد 
بودن صحنه های نبرد 
بوده است.« )ص ۵(
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که مســئولیت مســائل صحی را داشــته 
باشــد و ســوگند یاد کرده باشد که کمک 
و معالجــه اولویت کار اوســت، آیا ترحم و 
پرســتاری ممکن اســت، اگر برایش امر 

شود که فرد زخمی »دشمن« است؟
و بــرای آخرین مثــال، آخرین بخش 
شعر »استقامت« را می خوانیم که هرچند 
عمیق تریــن حس ناامیــدی در آن نهفته 
اســت، امــا امیدواریــم بــه زودی در آن 

سرزمین، غلط ثابت شود:
این جنگ قمار گرانی ست/ پایان پذیر 
نیست/ چند رفیقم رفتند/ چند تای دیگر 

خواهند رفت؟)ص۲۸(.
من بر عکس دســتوِر لســان غیب که 
گفتــه »عیب می جمله چو گفتی هنرش 
نیز بگو«، هنرهای این کتاب کوتاه، ولی 
خیلــی پراهمیــت را گفتم، بقیــه ی این 
حرف ها شــاید تا گونه ای ذوقی باشــد و 
اهمیت چندانی نداشته باشد یا ناشی از 

بی خبری من باشد:
۱- در کتاب، نــام مترجم قرار معمول 
در جلد کتاب آمده است، اما در هر دوسه 
صفحه باز هم تکرار شــده است. علت این 
کار را ندانســتم. وقتــی نام مترجــم یا به 
قول خود کتاب »گزارنده« در پشــت جلد 
اســت، چه نیازی به این کار است؟ من در 
انگلیسی یا فارسی قباًل ندیده ام؛ هرچند 
در مجموعــه مقــاالت نشــرات آکادمیک 
دیــده ام، ولی آن زمانی اســت که چندین 
مقاله از اشخاص مختلف در آن آمده باشد.
۲- تایــپ و فونــت خیلی زیباســت، اما 
فاصله بین واژه ها بــرای من هنگام خواندن 
ســکتگی ایجاد می کرد. تفهیم این موضوع 
مشکل است، چون من نمی توانم عکس یک 
صفحه را اینجا بگذارم و حرفم را به خوبی بیان 
کنم. منظور این است که گاه واژه ها با  فونتی 
شاید کمتر از اندازه ی ۱۲ حروف چینی شده 
اســت، به همین دلیل فاصله ی بین کلمه ها 
یا حروف اصاًل دیده نمی شــود. به طور مثال 

در عبارت »گزارش های زنده یی اند ازجرایم 
جنگــی ...« فاصله ی بیــن »انــد« و »از« و 
»جرایم« را به ســختی می توانســتم ببینم و 
ســکتگی در خواندن ایجاد می کــرد. برای 
خوانندگان عادی، که زیاد با کتاب و شــعر و 
ادبیات ســر و کار ندارند، شاید این سکتگی 

بیشتر به وجود آید.
حرف آخر هم اینکه، من کمتر کتابی 
به ایــن کوتاهی و آن هم ترجمه از شــعر 
انگلیســی خوانــده ام کــه این گونه، هم 
از خواندن اشــعار لذت ببرم، هم شــوکه 
شوم و هم به تفکر فرو بروم. این مجموعه 
کاری بکر و نو اســت؛ ترجمه ی شــعر بر 
محتوای جنگ در افغانستان. امیدواریم 
بقیه ی کســانی که در فن ترجمه مهارت 
و عالقه منــدی دارنــد، ایــن کار را ادامه 
بدهنــد، همان طوری که خــود صورتگر، 
افغان هــای روســی دان را بــه ترجمــه ی 
اشــعاری که از بعضی از عساکر روسی به 

دست آمده است، دعوت کرده است.
 بــرای صورتگر گرامــی موفقیت های 
بیشتر می خواهم و چشم انتظار کارهای 
بیشترشــان اســتم. توصیه ی  دوســتانه 
و خاضعانــه ي مــن هــم بــه خوانندگان 
ایــن اســت  کــه: »کتــاب را بــه  دســت 
آوریــد و نگذاریــد فرهنــگ کتاب خوانی 
آهسته آهســته بمیــرد. کســانی کــه در 
افغانســتان اســتند و بــه ویــژه در کابل، 
دسترسی به این کتاب شــاید برای شان 
آســانتر باشد. آدرس موسســه انتشارات 
مقصودی در کارته ســه کابل است. برای 
کســانی که مثل من خارج از افغانستان 
زندگــی می کننــد، امیدوارم بــا تماس با 
صفحه فیس بوک شان به این کتاب مهم 
https://www. .دسترســی پیدا کننــد
facebook.com/maqsodipublication

پانوشت: �
۱- برگرفته شده از شعر »مردمان آماده ی 

رژه«، صفحه ۱۹ کتاب

»تراب صورتگر« از 
دانشکده ی انجنیری 
کابل )۱۹۷۹م( فارغ 
شده و مدت کوتاهی 

نیز استاد این دانشگاه 
بوده است. او در 

مهندسی دو ماستری 
دارد؛ یکی از دانشگاه 

نیوکاسل در انگلستان و 
یکی از دانشگاه ایالتی 

سن هوزه در امریکا. 
صورتگر سال هاست 

به عنوان مهندس 
کارشناس در امریکا 

کار می کند و در پهلوی 
آن حدود بیست سال، 

سمت استادی یک 
دانشگاه در امریکا را 

هم داشته است. 
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درآمد �
هنگامــی که ژیــل دلوز و گاتــاری، تفکر 
اندیشــه ی ریزومــی را پی ریــزی کردند، 
تفکر غالب در دنیا بر مــدار مرکزمحوری 
می چرخیــد و بر اقتدار و قــدرت مرکزی 
مبتنــی بود کــه همه ی شــئون زندگی را 
در تســلط خــود داشــت. دلوز ایــن نوع 
تفکــر را تفکر »ســاقه درختی« می نامید 
که در آن، ســاقه ی درخــت، تمام عناصر 
درخت را زیر فرمان خود دارد و بر ریشه ی 
مرکزی متکی اســت. او اصطــالح ریزوم 
)زمین ساقه( را از زیست شناسی گرفت و 
مفهومی فلسفی از آن ساخت. از دیدگاه 
وضعیــت  نشــان دهنده ی  ریــزوم  وی، 

نمادین پست مدرنیسم است. 
دلــوز در کتاب »هزار ســطح صاف«، 
از  »خالصــه ای  عنــوان  بــا  را  فصلــی 
ویژگی های ریزوم« آورده و ویژگی های آن 
را شــرح داده اســت؛ ریزوم به ریشه های 
فرعی گیاه گفته می شودکه در فاصله های 
میانی ریشه ی اصلی می روید. ریزوم ها به 
شکل افقی رشد می کنند و ساقه های شان 
در خــاک می مانــد. چنان چه قســمتی 
از ســاقه ی آن قطع شــود، ریــزوم از بین 

نمی رود و خشک نمی شود، بلکه در همان 
نقطــه، جوانه هــای تازه می زنــد و دوباره 
رشــد می کند. ریزوم برخالف درخت که 
ریشه اش در دل خاک و به شکل عمودی 
رشــد می کند، رشد افقی دارد و در سطح 
خــاک و در جهت هــای مختلــف حرکت 
می کند. در صورت شکسته شدن یا از هم 
گسستن نیز بازمی تواند از جایی دیگری، 

آغازی دوباره داشته باشد.
دلوز با اســتفاده ی استعاری از ریزوم، 
به آن مفهوم فلســفی بخشــیده اســت و 
تفکر انسانی را دو دســته می داند؛ تفکر 
ریزومــی و تفکر درختــی. تفکر ریزومی؛ 
زمینه ها، فضا و ارتباطات افقی چندگانه 
و چندجانبــه را تداعی می کند، در حالی 
که تفکــر درختی با ارتباطــات عمودی، 
خطی و تک صدایی همراه است. درخت 
بــه انتســاب و ریــزوم به ارتبــاط اهمیت 

می دهد.
در تفکــر درختی، دغدغــه ی اصلی 
»بودن« اســت که به نحــوی درجا زدن را 
تداعــی می کند، ولی در تفکــر ریزومی، 
توجه اصلی به »شــدن« اســت. پویایی، 
تکثرگرایی، عــدم تمرکز، ایســتادگی در 

یزوم یختن در افق ر ر
نگاهی به مجموعه  شعر »افق گره می زدم، ریزوم می شد« سروده ی تانیا عاکفی

سرو رسا رفیع زاده

ریزوم به ریشه های فرعی 
گیاه گفته می شودکه در 
فاصله های میانی ریشه ی 
اصلی می روید. ریزوم ها به 
شکل افقی رشد می کنند 
و ساقه های شان در خاک 
می ماند. چنان چه قسمتی از 
ساقه ی آن قطع شود، ریزوم 
از بین نمی رود و خشک 
نمی شود، بلکه در همان نقطه، 
جوانه های تازه می زند و دوباره 
رشد می کند. ریزوم برخالف 
درخت که ریشه اش در دل 
خاک و به شکل عمودی رشد 
می کند، رشد افقی دارد و در 
سطح خاک و در جهت های 
مختلف حرکت می کند. در 
صورت شکسته شدن یا از 
هم گسستن نیز بازمی تواند از 
جایی دیگری، آغازی دوباره 
داشته باشد.

 افق گره می زدم، ریزوم می شد )مجموعه ی شعر(
 شاعر: تانیا عاکفی
 طراح جلد: روود مائیرس
 نقاشی جلد: خلیل امیرواک
 انجمن قلم افغانستان
 چاپ اول: کابل، زمستان ۱۳۹۹
۱۰۰۰ جلد



9اسد و سنبله/ مرداد و شهریور 1400 شماره ی چهاردهم  سال دوم کتابنامه  

برابر نظم معمــول و تالش برای دگرگونی 
و تحول از ویژگی های اصلی آن است و با 

سکون هیچ مناسبتی ندارد.
در نظام ریزوم )زمین ساقه(، برخالف 
)ســاقه درختی(،  درختــی  اندیشــه ی 
ریزوم هــا هرکــدام مســتقل از هم انــد و 
ساقه ای به عنوان مرکز قدرت یا فرماندهی 
وجــود نــدارد و از اطاعــت کورکورانــه، 
مرزبنــدی و قیاس هــای تفکرخطــی به 
دورانــد. در ایــن تفکــر، هر ریــزوم فقط 
ازخودش فرمان می گیرد و با ویژگی های 
خــاص و متفاوتش درکنار بقیه ی ریزوم ها 
حضــور دارد. وجــود یک ریــزوم، مزاحم 
وجود دیگری نیست، بلکه در کنار هم و با 
مدارا و پذیرفتن یک دیگر، به تشکیل یک 
مجموعه ی بزرگ دســت می یازند. در این 
نظام، تفاوت ها باعث خصومت و رویارویی 
نمی شود، بلکه یک دیگر را کامل می کنند 
و چنان چــه یک ریزوم از بقیه جدا شــود، 
به زندگی مســتقل روی مــی آورد و تکثیر 
می شــود و مجموعــه ای جدید تشــکیل 
می دهــد. هر گسســت در ریــزوم باعث 
تولد ریزومی جدید می شود و این چرخه 
تــا بی نهایــت ادامه پیدا می کنــد، یعنی 

جریانی بدون آغاز و پایان. 
دلوز از تفکر درختی انتقاد می کرد که 
شاخصه ی روایت های اندیشه ی مدرنیسم 
و ســرمایه داری بود و در اعتــراض به آن، 
تفکــر ریزومی را مطرح کــرد تا نظام های 
تمامیت خــواه و تمرکزگــرا فــرو بریزنــد. 
نظام هایی که می کوشــند همه ی امور را 
در یک چارچوب مشخص و بایگانی شده، 

تعریف و تفسیر کنند.
نظریه ی ریزوم �

نظریــه ی ریزوم بــه چندگانگــی اهمیت 
می دهــد. در یــک مجموعــه ی ریزومی، 
پدیده هایی که الزامــًا با یکدیگر هم گون 
بــه  هــم  کنــار  در  نیســتند،  هم ســو  و 
بالندگی می رســند. نظریه ی ریزوم، طرز 

فکرهای مختلــف، دیدگاه های رنگارنگ 
و فرهنگ هــای گونه گون و متعدد را باهم 
مرتبط و هم نشین می کند تا به شبکه ای 
از روابط جدید دســت یابد. آبشخور تفکر 
و جهان بینی انســان ها متعدد و متفاوت 
اســت و پی آمد این تفاوت ریشه و منبع، 
ایجــاد کثرت و چندگانگــی در دیدگاه ها 
و باورهاســت. بنابراین، دلوز و گاتاری به 
این نتیجه رســیدند که تفکــر درختی بر 
اندیشــه ی بشــر حکومت می کند. طرح 
آن هــا، شــالوده های تفکر مســلط را به 
چالش کشــید و کم کم جای خــود را در 
همــه رشــته های مطالعاتی باز کــرد، به 
طوری که امروز ســاحت هنر و ادبیات را 

نیز متأثر ساخته است.
یکی از پی آمدهای تغییرات اجتماعی 
ســرمایه داری  دوره ی  در  اقتصــادی  و 
متأخــر، دگرگونی و تغییر در اندیشــه ی 
بشــری اســت که خود را در ساحت های 
مختلف هنر، ادبیات، صنعت و تکنالوژی 
نمایان ساخته اســت. موازی با تغییر در 
ســبک زندگی، شــیوه ی تفکر و آفرینش 
ادبی نیز تغییر کرده اســت. تفکر ریزومی 
هــم از این قاعده مســتثنا نمانــده و در 
جوامع صنعتی، در تمام شــئون زندگی، 
نمودی بــارز یافته و از جملــه در ادبیات 
و شــعر نیز راه خود را باز کرده اســت. در 
زبان فارسی و برای نخستین بار در ایران، 
»ناصر نجفی« به ریزوم نویسی روی آورد و 
آن را به رویکردی معمول در ادبیات تبدیل 
کــرد. در افغانســتان نیز »تانیــا عاکفی« 
به عنــوان اولیــن ریزوم نویس شــناخته 
می شود. شــعر ریزومی، فارغ از هر فرم و 
چارچوب از پیش تعیین شده است. این 
نوع شــعر، مجموعــه ای از طرح واره های 
پست مدرنیستی را در خود بازتاب می دهد 
و بر شــالوده های قبلی و پیش فرض های 

متعارف می شورد.
در مــورد تانیــا و جهــان شــعری وی 

مجموعه ی»افق 
گره می زدم، ریزوم 

می شد«، دربرگیرنده ی 
قطعات ریزومی و 

اشعار تانیا عاکفی در 
قالب های مختلف است 

که به تازگی منتشر 
شده و در دسترس 

خوانندگان قرار گرفته 
است. در این مجموعه 
نیز همانند مجموعه ی 

قبلی، تانیا خالقیت 
و بدعت های خود را 

نشان داده و شبکه ای 
از روابط پیچیده میان 

عناصر مختلف را 
ترسیم کرده است.
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می توان گفت کــه او در نوجوانی، وطن 
را ترک کرد و در کشوری دیگر پناه گزین 
شــد، اما هرگــز از زادگاهــش نبرید. او 
خود را »خراســان زاده ی ان.ال. زمین« 
می نامــد: »تانیــای عاکفــی هســتم. 
برخــی از عزیزان مرا به نام مریم عاکفی 
می شناســند. هریوایــی کابــل زادم که 
بیش ترین سال های زندگی ام را در هالند 
ســپری کــرده ام. تازه خط خوان شــده 
بــودم که از باغک وطنــم، چیدندمان و 
به زیباترین باغچه ی دنیا که گل هایش، 
زبــان زد مردمان گیتی اســت، »هالند« 
جایگزین مــان کردنــد، ولــی هنــوز که 
هنوز اســت، به درخت تــوت کهنی که 
شــرارت های کودکی ام را شاهد بود؛ به 

دست باد، درودهایم رامی فرستم.«
هرچنــد تانیا عاکفــی، جایی دور از 
وطــن زندگی می کنــد، اما خــودش را 
جــدا از جریان ها و تحــوالت زادگاهش 

نمی داند و همواره دغدغه ی مردمش را داشــته اســت 
و این نگرانی ها را در شــعرهایش می بینیم. نگاه غالب 
تانیا، نگاهی انتقادی به هنجارهای متعارف و سنت های 
دست وپاگیر اســت. او نظم متعارف و قاعده مند شعر و 
طرح واره های زبانی و متنی پیشــین را که از ساختاری 
منظم برخوردار است، برهم می زند و قواعد نامتعارف و 
تازه ای را جانشین آن می کند. این نوآوری، طرحی نو را 

در خلق آفریده های ادبی وی درانداخته است.
مجموعه ی»افق گره می زدم، ریزوم می شد« �

مجموعه ی»افــق گــره مــی زدم، ریزوم می شــد«، 
دربرگیرنــده ی قطعات ریزومــی و اشــعار تانیا عاکفی 
در قالب های مختلف اســت که به تازگی منتشــر شده 
و در دســترس خواننــدگان قــرار گرفته اســت. در این 
مجموعه نیز همانند مجموعــه ی قبلی، تانیا خالقیت 
و بدعت هــای خود را نشــان داده و شــبکه ای از روابط 

پیچیده میان عناصر مختلف را ترسیم کرده است.
از ایــن مجموعــه، بــه دو ریــزوم، نگاهــی کوتــاه 

می اندازیم:
جنگ سوم  �

شعر با دو مصرع آزاد آغاز می شود:

»بگــذار برای هم باشــیم/ اگر باهم 
بوده نمی توانیم«

ســپس با دو بیت مثنوی ادامه پیدا 
می کند:

»تصویر خنده های مرا چشــم کرده 
اســت/ دریا به موج های خودش خشم 

کرده است«
باز قالب تغییر می کند:

»ناقــوس شــهر بــه صــدا درآمــد/ 
ژرف هــای  تــا  را  آمدنــش  رســانه ها/ 

ناباوری هایم فریاد زدند
من بغض دســته می کردم/ کودکی 
سیاه پوســت/ شــکم ورم کــرده اش را/ 
بالش عاریتی پروانه های وحشی ساخت
افغانســتان/ گور ســکوت فریادها/ 

افیون مذهب به لبان عابرانش داشت
و هی می خندید/ گونه های زمین/ 
تب المناکــی دارد/ به ســرخی بکارت 

دختران عرب
و مــن برهنه/ چون ســنگ های پامیــر/ پرده های 

اخالق متن را/ دریده ام
گلــوی کوچه و درخــت/ با گلویــم/ هم خوانی درد 

نامرئی است«
بعد دوباره قالب تغییر می کند:

»با دست و شب به دســت خودش مرده/ تب کرده 
شهر و زهر چرا خورده«

بــاز برمی گردد و شــعر را با ســه مصــرع آزاد ادامه 
می دهد و سپس هفت بیت مثنوی می آورد:

»آزادی نامحدود/ اسارت را برگشت می دهد/ بوسه 
را ازمادر جدا کردند

دستی به دور گردنم در آشپزخانه
دزدیده با یک خنده از من، بوس جانانه

از در که می آیی، به دورم حلقه می پیچی
بر تخته های زخمی ام میخی و یا پیچی...«
باز هم از مثنوی به سوی قالب آزاد می رود:

»داشــتم به آلودگی های زمین فکر می کردم/ بشر 
نیاز به/ خمپاره، راکت و اسلحه ندارد...«

چنان کــه می بینیم، در این قطعــه ی ریزومی فرمی 
یک دست وجود ندارد و پیوسته در حال تغییر و تبدیل از 

این  بــه  گاتاری  و  دلــوز 
تفکر  که  رســیدند  نتیجه 
درختی بر اندیشــه ی بشر 
حکومــت می کنــد. طرح 
تفکر  شــالوده های  آن ها، 
مسلط را به چالش کشید و 
کم کم جای خود را در همه 
رشته های مطالعاتی باز کرد، 
امروز ساحت  که  به طوری 
هنر و ادبیــات را نیز متأثر 

ساخته است.



11اسد و سنبله/ مرداد و شهریور 1400 شماره ی چهاردهم  سال دوم کتابنامه  

یکی به دیگری است. از لحاظ محتوایی 
نیز این قطعه، اندیشه های مختلفی را به 
ذهن متبادر می ســازد: قطعه با نجوایی 
عاشقانه آغاز می شود. ســپس با انتقاد 
از وضع موجود به پیش می رود. ســپس 
خبــری نامترقبه را بیان می کند و بعد به 
تبعیــض و نابرابری جهانــی می پردازد و 
با اســتفاده از کلمه ی »سیاه پوســت«، 
به کودکی از جهان ســوم اشاره می کند 
که شــکمش، بالشی برای پروانه ها شده 
اســت. در مصــرع بعدی به افغانســتان 
می رسد و مضمون شــعرش به انتقاد از 
باورهــای دینی و ســنتی مــردم منتقل 
می شــود. بــاز درد یــک زِن نوعــی، که 
اســیر خرافه های جهان ســومی است، 
مطــرح می شــود و تانیا به پــرده دری و 
سنت شکنی های خودش اشاره می کند.
بــاز از عاطفه ی مــادری می گوید و 
بالفاصله به یک مثنوی عاشقانه منتقل 

می شود. ســپس و بی درنگ از نظام ســرمایه داری که 
بر کشتن و جنگ اســتوار است، انتقاد می کند و وضع 
موجود را به چالش می کشد و از لحظه هایی می گوید که 
همه در خانه زندانی شــده و در کنار هم و دور از هم اند. 
درد نبودن کنار معشــوق یا فرزند، شاعر را به فکر زمین 
می اندازد و می بیند که چه قدر خمپاره و راکت و اسلحه 
آن را آلــوده کــرده، چونان که اپیدمی، خون انســان را 

آلوده کرده است.
من»ریزوم« هستم �

»نخستین زبان پارسی/ که اندیشه های/ دیلوزی را 
به متن های/ بی کران ذهنش قالب می زند

آری، سردچار وصله های میانی ام/ »وصل سگی که 
دل به دریدا سپرده است«

 ارکیده ای که روز تولد/ هدیه ی زنبورهای عسلم کردی/ 
دیده بان دارد به سوی افق/ دریا را در کوه ذهنم ریختم

تا تشنگی تندیس های اندیشــه/ و خرگوشک های 
پیراهنم...

شخصیت/ ساختار/ و زمان/ را چندپاره کردم/ تا در 
البه الی بوجی تفکر/ انسان امروز/ نان گرم/ به تنور بزنم«
تا این  جا، قالب شعر آزاد است و بعد به سوی غزلی 

عاشــقانه می رود و بــا مضامین فکری و 
فلسفی درهم می آمیزد:

»زندگی در بغل ما و تو...«
ســپس قالــب تغییر می کنــد، ولی 
هنوز مضمون با بندهــای قبلی مرتبط 

است:
»جهان بینــی.../ رهایی از بندهای 

فکری ا ست/ کاسه سرم می ترکد«
رهایــی از بندهای فکــری، ناگهان 
تانیا را به فکر زن زیر ُارســی می اندازد و 

دوباره سفید نویسی دارد:
»آفتابی که پشــت شیشــه ها لم داده 
بود/ تماشاگر سیه روزی های زن زیر ُارسی  
اســت/ که بادها/ قصه ی هم آغوشی اش 
را/ بــا مــرد شــهوانی.../ و تــو کالهت را 

پیشت بگذار و قضاوت کن/ و من...«
آوردن عددهای یک و دو و مقایسه ی 
مــرد و زن، ذهن را به محاســبه ی »زن، 
نصف مرد« می کشــاند، ولــی تانیا فکر 
می کند که در این رقابت، هیچکس برنده نیست و زن و 

مرد، هر دو قربانی اند:
»عشــق ته نشــین دریاچه ی دلم/ پای تــو را در گل 

گرفته/ آینه  را از سوی من ببوس/ که دل نشینی«
ناگهان روایتی نو آغاز می شــود و دختری وارد اتاق 
می شود که تمام وجودش پر است از اندیشه های دنیای 
مدرن. باز قالب و زبان تغییر می کند و یک باره با آوردن 
یــک بیت از زبانــی دیگر، دنیای اندیشــه ی دختر را به 

افق های دور گره می زند:
»من باور دارم قرون وسطایی در گوشش...«

همان گونــه که پیش تــر خواندیم، تانیــا با قطعات 
ریزومــی اش نه تنها به هیچ قالب و فرمی تن نمی دهد، 
بلکه با پایان باز شــعرش، خواننــده را به خوانش باقی 
متن )بخش سفید متن( وادار می کند تا خود تجربه کند 
و ماجرا را ادامه دهد، چنان که قطعه ی»جنگ سوم« با 
این مصراع به خواننده واگذار می شود: »خوانش دارد«.
یک بــار دیگر، چاپ ایــن مجموعه را بــه اهل قلم 
تبریک می گویم و برای تانیا که پیش تاز گونه ی ریزومی 
در ادبیــات معاصــر افغانســتان اســت، موفقیت های 

 .بیش تر آرزو دارم

در زبان فارسی و برای نخستین 
بار در ایران، »ناصر نجفی« به 
ریزوم نویسی روی آورد و آن را 
به رویکردی معمول در ادبیات 
نیز  افغانستان  در  کرد.  تبدیل 
»تانیا عاکفی« به عنوان اولین 
ریزوم نویس شناخته می شود. 
شعر ریزومی، فارغ از هر فرم 
و چارچــوب از پیــش تعیین 
شــده اســت. این نوع شعر، 
مجموعــه ای از طرح واره های 
خود  در  را  پست مدرنیســتی 
بازتاب می دهد و بر شالوده های 
قبلی و پیش فرض های متعارف 

می شورد.
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شــعر زنانه با ســرایش عاشــقانه های رابعــه ی بلخی آغاز 
می شــود که ســّر دلش را بر ورق ریخت و با خون به یادگار 
گذاشت. این نوع سرایش با فروغ فرخزاد به اوج می رسد، 
عصیان گری را تجربه می کند و به نوعی به فردیت می رسد. 
از این برهه به بعد، شــاعر زن هراسی ندارد که درونیاتش 
را بیرون بریزد و دیگر زیر نام های مردانه شــعرش را پنهان 
نمی کنــد. بی  هراس از معشــوق می گویــد و ویژگی های 

مردانه ی معشوقش را در تن شعرش جریان می دهد.
شعر زنانه یا بهتر بگوییم ادبیات زنانه با نوعی عاطفه ی 
سیال همراه است که می توان از رنگ و بویش پی به تمایز 
آن با شــعر شــاعران مرد برد. شــاعر زن با نوع نگاه خاص 
خودش به عشــق، وطن و اجتماعــش می نگرد که همین 

فردیت شعرش را یگانه می سازد.
ادبیــات زنانه با جزئی نگری هم ســو اســت، شــاعر و 
نویسنده ی زن با دل و حوصله ی فراخ به اطرافش می نگرد 
و گاه کوچک ترین چیزها توجهش را به خود جلب می کند 
و این می شــود یک اثر آفرینشِی که با زندگی همراه است 
و ســادگی از ســر و رویش می بارد. اصــواًل ادبیات امروز با 
دغدغه های انسان امروزی هماهنگ شده و همین باعث 
می شــود که مخاطب خیلی زود با اثر ارتباط برقرار کند و 

حس هم ذات پنداری به او دست دهد.
مجموعــه ی »آفتاب می بارد« اثر مژگان ســاغر شــفا 
مجموعه ی غزل اســت و از ســوی انتشــارات آن به چاپ 
رســیده است. در ابتدای مجموعه دیده می شود که شاعر 
کتابش را با مخاطب قرار دادن قهرمان قصه های کودکیش 

شروع کرده است، آنانی که سعادت زیستن در جنون یک 
عشق را داشته اند، تقدیم کرده است. از همین چند جمله 
می توان پی برد که دغدغه ی اصلی شــاعر »عشق« است 
که آن را بــا رنگ های متنوع می خواهد در جان شــعرش 

جریان دهد.
زنانگی و عشق �

عشــق یکی از موتیف های پررنگی هست که بیشترینه ی 
غزل های این مجموعه را در بر گرفته است و زنانگی نیز با 
بیان این عشق همراه است. همان طوری که در آغاز اشاره 
شد شعر زنانه رنگ و بوی خاص خودش را دارد که می توان 

این مسئله را در شعرهای شفا دید:
خدا کند که قصه ی من و تو آخر این شود

شود که مرد من شوی، عروس دل بخواه، من )ص۱۶(
یا:

الف الم نگاهت را به عنوان نخستین زن
روایت کرده ام تا در صف پیغمبران باشم )ص۱۷(

شــاعر با جرئت تمام تابوی هزارســاله را می شکند و در 
شــعرش با روایت کردن الف الِم نگاه معشوقش می خواهد 
پیامبر باشــد؛ چرا که شــاعر به واقع پیامبر عشــق است و 
می تواند در دنیای خود همه چیز را تجربه کند. او می خواهد 

در چشم معشوق جوان باشد؛ آرزویی بسیار زنانه:
نمی خواهم به جز چشمت، به چشم دیگران باشم

نگاهم کن که می خواهم به چشمانت جوان باشم )ص۱۷(
اســتفاده از واژه ی »چشــم« به نوعی در چشم کسی 
بودن یا از چشم کســی افتادن را نیز می رساند؛ زن شاعر 

هم زبان دختر کعب ام
خوانشی از مجموعه شعر  »آفتاب می بارد« سروده ی مژگان ساغرشفا

نیلوفر نیک سیر

آفتاب می بارد )مجموعه شعر(
مژگان ساغرشفا
انتشارات: آن
طرح جلد و صفحه آرایی: روح االمین امینی
چاپ اول، تابستان ۱۳۹۹
۵۰۰ نسخه
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نمی خواهد از چشــم معشوق بیافتد و این به نوعی لحنی 
زنانه است.

در ایــن غــزل از زن تنهایــی می گوید کــه در دنیای 
امروزِی غرق در ماشین و عصر پست مدرنیزم، می خواهد 
با معشــوق تماس بگیرد و با ارتباطی کالمــی ِ از راه دور، 
تنهایــی اش را از بیــن ببرد. از »لیال« به عنــوان نمادی از 
دوران گذشــته و زیبایی بی قید و شرط استفاده می کند و 

در آرزوی لیال شدن است:
می خواستم تماس بگیرم و با تماس

فکری به حال این زن تنها کنم، نشد
هرچند عصر پست مدرنیزم مال ماست

خود را به چشم های تو لیال کنم، نشد )ص۲۲(
گاه بــا لحنی صمیمی تــر و خودمانــی وارد گفتگو در 
شــعرش می شــود و می خواهد معشــوق را در چشم بقیه 

همچون برادر بنمایاند که تنها برای خودش بماند:
و پیش از آن که برآیی به کوچه ها هر روز –

تب برادری ات را به دختران دادم )ص۲۳(
گاه نیز مفهوم وطن و سرباز را با عشق عجین می سازد 
و می ســراید؛ چرا کــه در نزد زنان، مــردان قهرمان و دلیر 

جایگاه دیگری دارند و در خور ستایش اند:
آی سرباز چه سازم که نگاه تو مرا

می ُکشد حسرت چشمان سیاه تو مرا
شام بر شانه کشیدی تن هم رزمت را

صبح از پای در آورده پگاه تو مرا
قهرمانانه برای وطنت سر دادی

مرده بودم که نفس داد، سپاه تو مرا )ص۲۵(
شــفا از تشبیهات همیشگی زنانه استفاده می کند که 
خود را به آهو و معشــوق را به پلنگ مانند می کند که آن را 
کشف جالبی نمی توان دانست یا همانند ساختن خود با 

زن همیشه عاشِق تاریخ، زلیخا:
آه ای پلنگ تیز رو آهسته تر بیا

من آهوی رمیده و تنها تمام روز
یا: 

بی تفاوت نگذر از تب دلداده گی من
یوسفم باش، ولی مثل زلیخا بغلم کن )ص۴۱(

و معشوق در نگاه زن شاعرش همواره از غرور برخوردار 
اســت که شــعر »معشــوق من« از فروغ را به یاد می آورد. 
شاعر زن در این جا به نوعی از پایین به باال نگریسته است و 
خود را در کلیشه ای همیشگی، بدنام و سیاه روز می داند:

یک روز می شود که از اوج غرور نیز
دل بر کنی، ولی نه بر ما تمام روز

ماییم و آنکه بخت بد ما رقم زده

بدنام، بی نشانی و رسوا تمام روز )ص۳۲(
از رابعه، مادر شــعر زنانه یــاد می کند و خود را هم  زبان 
او می داند، خود را هم زبان موالنا نیز می داند و باور به این 
دارد که شعر به صورت مشترک بر زبان همه ی شاعران در 
همه ی قرن ها زمزمه می شود و جریان می یابد، از سرزمین 
آبایی اش می گوید و تعهــد و وامش را به آن ابراز می دارد و 
راهی می گشاید به شخصیت های اسطوره ای سرزمینش:

هم زبان دختر کعب ام به پا برخاستم
هم تبار پیر دنیا دیده موالناستم 

دختر کابل زمینم، کوه پا بر جاستم
»زهر می نوشم ز دستت قند می پندارمش«

دختر تهمینه بودم مادر سهراب، حال
افتخار رستمم، تاج علی سیناستم )ص۴۰(

بــه بیت هــای این چنینــی نیــز در ایــن مجموعه بر 
می خوریم که بیشتر از این که توانایی و قدرت زن را نشان 
دهد ضعف او را به رخ می کشــد و می توان گفت به ضجه 

زدن شباهت دارد:
زن اگر نیک نام هم باشد، شده آیا که احترام شود؟!

پیکرم باتالق وحشت زاســت هیچ دســتی بــه یاری ام 
نرسید )ص۴۴(

یا در این شعر:
سراسر مرا به کمندت کشیدی باز رمیدی

زنی حزین به دستت اسیر با شگرد پیچیده )ص۴۹(
در این مجموعه به عالوه ی توصیف عشق ِ توأم با زنانگی، 
شــاعر از زادگاهش نیز گفته است و همانند همه ی شاعران، 

عشق وطن در سینه اش می جوشد و از درد وطن می سوزد:
با خاک یا با خون تنیده  دامنت کابل

تاول زده زخم عظیمی بر تنت کابل )ص۴۵(
گاه نیز شاعر دست به روایت می زند که این روایت گری 
صحنه ی شعرش را عینی تر و ملموس تر می سازد و فضای 

شعر را با نوعی تازگی هم دست می کند:
باز یک روز سرد و پاییزی، وسط شهر بی ترانه و نور

یاد آغوش گرمت افتادم ، یاد آن شانه ی ستبر و صبور
شهر، شهر شلوغ و بی ضرر است، هر طرف جای پای آدم ها
کفش ها امتداد تاریخ اند، می روم پابه پای آدم ها )ص۱۰۳(
در نتیجه می توان گفت که شعر بانو مژگان ساغر شفا، 
آمیخته ای از زنانگی و عشــق و اجتماع اســت، شــاعر از 
همه چیز ســروده اســت؛ گاه با بیانی شاعرانه که حاصل 
نگاه خودش اســت و گاه نیز درگیر در کلیشه های شعری 
و نمادهــای تکراری . در پایان بــه جرئت می توان گفت که 
بانو شــفا یکی از شــاعران خوش قریحه است که شعرش 

 .می تواند فردای روشن تری داشته باشد
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شــعر ارزان تریــن هنــر و در عیــن حــال 
مردمی تریــن هنــر اســت در پیشــنه ی 
ســرزمین ما. به ســبب همین دو ویژگی، 
کمتر هنری تا این حّدت و شّدت، ماندگار 
و صاحب نقش بوده است. جدای از نقش 
تاریخی و فرهنگی بسزایی که شعر داشته 
اســت، بعد دیگــر آن یعنــی تأثیرگذاری 
بارزی کــه در تحوالت صد ســاله ی اخیر 
داشته است، نیز قابل چشم پوشی نیست.
شــعر مهاجرت یک تاریخ گویاست، و 
هرچــه از این مقوله از لحاظ زمانی دورتر 
می شویم به همان نسبت، به کارکردهای 
آن از جنبه هــای مختلــف، بیشــتر پــی 
می بریم. به بخشی از این تاریخ، به صورت 
پراکنــده در نشــریات و جرایــد و حتــی 
پایان نامه ها و کتاب ها و نیز گفتگوهایی با 
پرچم داران این بخش از ادبیات، طی این 
سال ها پرداخته شده است. اما آن طور که 
شــاید و باید از منظرهــای تازه تر و با دید 
همه شمول تر به آن پرداخته نشده است. 
شعر و ادبیات مهاجرت، فراز و فرودهای 
بســیاری به خود دیده است. گاه چنان در 
هجــوم نامالیمات جنــگ و مهاجرت قرار 

گرفته اســت که برای بقا، بــه پاره تخته ای 
بند شده است. شاعران این دوره جز کلمه 
چیزی نداشــته اند و ناگزیر برای مواجهه با 
توفان حوادث آن روزگار هم، دستاویزی جز 
سرودن شعر نداشته اند؛ و به کمک همین 
کلمه هم بخشی از ادبیات و بلکه مهمترین 
بخش ادبیات پنج دهه ی معاصر افغانستان 

را رقم زده اند. 
دهه ی شــصت سرآغاز شــکل گیری 
شــعر مهاجــرت در ایران اســت. دهه ای 
متالطــم که در آن، جامعــه ی میزبان نیز 
درگیــر ترمیــم انقالب و جنــگ فرامرزی 
ناخواســته ای بــود. بــا آن هــم، در این 
مقطــع نــا آرام، ایــران پناهی شــد برای 
افغانســتانی هایی که دل خسته از جنگ 
و ناامنی، ناگزیر تن به کوچ داده بودند.   

در همین شــرایط، ادبیــات مقاومت 
و ادبیــات مهاجرت در بیــرون از مرزهای 
افغانستان شــکل گرفت. در این مقاومت 
نه گلوله ای شــلیک می شــد و نه آتشــی 
رد و بدل می شــد. گلوله ها کلمات بودند 
و شــاعران، نــه تفنــگ بــر دوش که قلم 
بر دســت بــه جنگ دیــو ســیاه جنگ و 

نقاشی های یک شاعر
مروری بر مجموعه شعر »قرن های تلخ« سروده ی محمد حسن حسین زاده

حسن نوروزی

شعر مهاجرت یک 
تاریخ گویاست، و 
هرچه از این مقوله 
از لحاظ زمانی دورتر 
می شویم به همان 
نسبت، به کارکردهای 
آن از جنبه های مختلف، 
بیشتر پی می بریم. به 
بخشی از این تاریخ، 
به صورت پراکنده در 
نشریات و جراید و حتی 
پایان نامه ها و کتاب ها 
و نیز گفتگوهایی با 
پرچم داران این بخش 
از ادبیات، طی این 
سال ها پرداخته شده 
است. اما آن طور که 
شاید و باید از منظرهای 
تازه تر و با دید همه 
شمول تر به آن پرداخته 
نشده است. 

قرن های تلخ )مجموعه  شعر(
محمد حسن حسین زاده
ویراستار: ضیا قاسمی
گرافیک و صفحه آرایی: حسین سینا
نشر آمو

چاپ نخست: تهران، زمستان ۱۳۹۸ 
رقعی، ۱۴۵ صفحه
۱۷۰ افغانی، ۳۰۰۰۰ تومان
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اشغال گری می رفتند. همیشه شعر در این گونه موارد، 
انتخابی هوش مندانه و از سر آگاهی بوده است. از این 
رو بازشناسی شعر مهاجرت که بخشی از تاریخ ادبیات 
معاصر ماست از یک دریچه ناممکن است و می طلبد که 

از منظرهای مختلف بدان نگریسته شود.
آنچه در دوران مهاجرت جریان داشت شعری زالل و 
برخاسته از میان مردم بود. تاریخ اگر این مردم را فراموش 
کرده بود و تمامی آرزوها و خواسته های  این مردم در پس 
سال های جنگ و وحشت مدفون شده بود، اما این مردم 
این بار خود صحنه گردان شــده بودند و تاریخ را آن گونه 

که خود می خواستند رقم زدند و نوشتند. 
مجموعــه شــعر »قرن هــای تلــخ« تازه تریــن اثــر 
محمدحسن حسین زاده شاعر معاصر است، که توسط 
نشــر آمو در ســال ۱۳۹۸ روانه ی بازار نشر شده است. 
در این مجموعه گزیده ای از شــعرهای سالهای ۱۳۶۸ 
تــا ۱۳۷۹ یعنی چیزی حــدود سی ســال فراگرد آمده 
اســت. پیش از آن نیز کتاب نخستین او یعنی مجموعه 
شعر »زنبق و زمستان« در سال ۱۳۸۹ توسط انتشارات 

عرفان چاپ شده بود. 
سال ۱۳۶۶ سال آغاز سفر حسین زاده در دنیای پر 
رمز و راز شــاعری است. با این حال، مجموعه ی »زنبق 
و زمســتان« در سال ۱۳۸۹ چاپ شــده است؛ چیزی 
حول و حوش ۲۳ ســال بعد از شروع فعالیت شاعر، که 
برای چاپ اثر نخســت، زمانی نسبتًا طوالنی محسوب 
می شود. کما این که او نسبت به همقطاران خود، شاعر 
کم کاری هم نبوده اســت. با این حــال دالیل به تأخیر 
افتادن نشر آثار او چندان روشن و مشخص نیست. البته 
شــاعرانی دیگری نیز، هم قطار شاعر کتاب »قرن های 
تلخ« استند که سروده های شان پس از سال های سال، 
به صــورت مجموعه ای مســتقل چاپ و نشــر گردیده 
اســت. شــاید یکی از دالیل، شــایق نبودن خــود این 
شــاعران بوده است که در شــرایط پرنوسان آن سال ها، 
تمایل چندانی به نشرآثارشــان نداشته اند. با این حال، 
ســروده های این شــاعران و از جمله حســین زاده، در 
نشریات مهاجرین و نیز جراید ایران چاپ می شده است 
که خود نشــان دهنده ی حضور پررنگ شان در مجامع 

ادبی آن سال هاست. 
بــه تأخیر افتادن چاپ آثار یک نویســنده و شــاعر، 
مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد شاعر و نویسنده 

باید بین آنها آگاهانــه انتخاب کند. جدی ترین معضِل 
به تأخیر افتادن انتشــار آثار یک نویسنده، جدا افتادن 
از تسلســل طبیعــی زمان اســت، همین می شــود که 
نوشته های شــان آن طــور که شــاید و بایــد درک و فهم 
نمی شــود. با توجه به این که تغییر نســل ها و دگرگونی 
جوامع، سرعت و شــدت بیشتری به خود گرفته است، 
دیرکــرد در نشــر آثــار می تواند لطمه ی زیــادی به فهم 
و درک اثــر در نــزد مخاطب وارد ســازد، مگــر آن که اثر 
آن قدر از لحاظ ادبی و پرداختن به موضوعات انســانی 
و غیرزمان مند غنی باشــد، که دچار گذر زمان نشود، و 

البته که این گونه آثار کم اند.
چــه خوب بود اگر مجموعه  شــعرهای حســین زاده، 
در زمان و مکان مناســب خودش مــورد داوری و ارزیابی 
قرار می گرفت. شعری که ســی سال از تاریخ سرایش آن 
می گذرد قطعــًا اندازه گیری و پیمانه کــردن آن با ظرف 
زمانی فعلی، کاری دشــوار و ســخت می نمایــد. این به 
معنای زیر سؤال بردن یک سره ی یک اثر نیست بلکه تاکید 
بر این مهم است که اثر مورد نظر با توجه به زمان و شرایط 
خودش، مورد خوانش و بررســی قــرار بگیرد. مخصوصًا 
این که بســیاری از شعرهای مجموعه ی »قرن های تلخ«، 
شــعرهای اجتماعی و دغدغه های مردمی اســت و الزم 
اســت مخاطب بــه شــرایط و نیز بحران هــای اجتماعی 

شاعر، وقوف و آگاهی کافی داشته باشد. 
ســخن گفتن از مجموعه ای کــه در برگیرنده ی آثار 
ســالیان متفاوت از زندگی فردی و اجتماعی یک شاعر 
است چندان سهل نیست، چه آن که تک تک شعرهای 
ایــن مجموعه را، شــاعر زیســته و لمس کرده اســت. 
شــعرهای این مجموعه ی سی ســاله نشــان دهنده ی 
پویش ها و کوشش های شاعری است که تالش دارد در 
دنیای مهاجرت، ســیر طبیعی یک زندگی غیرطبیعی 
را در قبضه ی شــعری خــود در آورد و نحوه ی بود و باش 
خود و هم وطنانــش را به مخاطب، با زبان و هنر شــعر 
منتقل کند. حســین زاده در این عرصه، در شعرهایش 
موفــق عمل کرده اســت و حاصــل کارش رگه هایی از 
اندیشه های یک شاعر است که در این کتاب خواندنی 

جمع آوری و چاپ گردیده است.
ما در این کتاب بــا مؤلفه هایی از تم های اجتماعی 
و عاشــقانه، و موضوعاتی از قبیل وطن و زن و وطن دار 
و مولودی و ســفرنامه و شــعرهای آیینی و  اشــخاص و 
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مناسبت ها و همسایگی و غربت و مهاجرت و تنهایی و 
شعرهایی در زمینه ی مقاومت مردم افغانستان در برابر 
لشکرکشی های شوروی ســابق روبه روییم. پررنگ ترین 
وجه شعرهای حســین زاده همان صبغه ی اجتماعی و 
مردمی بودن آن اســت که یکی از شاخصه های اصلی 
شــعر دوران مهاجرت و مقاومت اســت. اکثر شــاعران 
و نویســندگانی که در نشســت های آن ســال ها حضور 
داشته اند حســین زاده را شــاعری نازک اندیش و نازک 
خیال گفته اند که آثارش سرشار از تخیل و عاطفه است. 

به عنوان نمونه نگاه کنید به:
مردم میان مزرعه ها الله کاشتند

تو با خیال رویش گندم نشسته ای )ص ۱۸(
تا صبح شعله ور ماند این شوره زار محتوم

لب تشنه تر ز آتش حتا کنار دریا )ص ۲۱(
خدایا دگر چشمه خالی مبادا

و گل های زنبق خیالی مبادا )ص ۲۳(
نقاش، چشم های مرا مهربان بکش 

خورشید را بزرگی دنیای آن بکش )ص ۳۴(
باز با طعم غزل آمدی و بر جانم

شربتی ریخته و مزه ی کابل دادی )ص ۵۱(
قفسی می کشم و شرح ندارد این عکس

با دری باز، که یک دانه قناری دارد )ص ۵۲(
شکل جغرافیای دل ما

مثل یک باغ بی انتها بود )ص ۱۷(
به نظر می رسد شــاعر در جاهایی که دچار تکلف و 
قواعد دست و پاگیر شاعرانه نشده است شعرهایش یک 
سر و گردن باالتر از سایر آثارش خودنمایی می کند و بر 
دل می نشــیند. گویی که تکلیف شاعر در این شعرها با 
خودش و مخاطبش مشخص بوده است. به این شعرها 
بنگریــد: مریم )ص۸۰(، همســایگی )ص۸۵(، شــاه 
غالم  ص۸۷(، یا لطیــف )ص۷۹(، تازه تر )ص۱۷(، با 
عشــق، رفیق تــازه کارم )ص۱۹(، توهم )ص۱۸(، بهار 
شــد )ص۶۵(، و باید که ســنگ در کف ما نیشکر دهد 

)ص۳۳(، و بسیاری از شعرهای دیگر.
شــاید ما کمتر مجموعه ای بتوانیم بیابیم که در حد 
ایده آل و خالی از معایب باشد. در مجموعه ی قرن های 
تلــخ نیز گاه با اغماضاتی از جانب شــاعر روبه روییم که 
بدون شــک خود مؤلف بر آن ها آگاهی داشــته است، 
منتها با ســهل گیری شاعر وارد کتاب شــده است، در 

حالی که با یک ویرایش کوچک می شــده متنی بهتر و 
شســته رفته تر تحویل مخاطب داده شــود؛ از آن جمله 
است استفاده از صنعت تکرار، که به نظر می رسد شاعر 
تنها برای پر کردن جمله از این شگرد سود جسته است. 

به این نمونه ها بنگرید: 
نشســته ای مــردم  شــانه ی  روی  اســت   عمــری 

عمری است با شکست تفاهم نشسته ای )ص۱۸(
بــاغ هرزه هــای  علــف  چــه  هــر  ز   پیچیده تــر 

پیچیده تر برای تزاحم نشسته ای )ص۱۸(
یا در شــعر نقاشــی )ص۳۴( کــه در چندین جای 
شــاعر از تکرار سود جسته اســت و شعر از حالت ایجاز 
بیرون شــده اســت. در برخی موارد نیز شاعر از بعضی 
ترکیب هــای نامأنــوس اســتفاده کــرده اســت مانند 
مشرق االشراق یا مشارق االشراق یا ترکیب مدام المدام، 

که هیچ سنخیتی با روح کلی کتاب ندارند. 
مجموعــه ی قرن هــای تلــخ شــامل ۶۲ غــزل و ۲ 
چهار پــاره، ۱ ترکیب بنــد، ۵ مثنــوی، ۳۱ رباعی و ۱۱ 
دوبیتی اســت؛ مجموعه ای نســبتًا غنی از قالب های 
مختلف شــعری. هرچند که شــاعر در قالب های دیگر 
نیز موفق بوده اســت اما غزل های او نمود و خودنمایی 
بیشــتری در این مجموعــه دارند و بــا مخاطب ارتباط 
آسان تر و روشن تری برقرار می کنند و می توان گفت که 
خواننده از ســفر شاعرانه ی شاعر، سوغات غزل های او 

را بیشتر می پسندد. 
در پایــان ایــن نکتــه قابل یــادآوری اســت که جای 
مجموعه هایی این چنین، در زمانه ی ما خالی است. این 
آثار جدای از اهمیت و ماهیت ادبی شــان، از لحاظ ســیر 
تحوالت تاریخی چند دهه از تاریخ کشور ما افغانستان نیز، 
حایز اهمیت فراوان اند. در این گونه آثار، عالوه بر خوانش 
یــک اثر ادبی، بــا روح و حوادث زمانه ی آن اثر نیز آشــنا 
می شویم و از پس آن با دورانی آشنا می شویم که حوادث و 
رخدادهای بسیاری را در دل خود جای داده است. از این 
رو حفظ و نشر این گونه آثار، که هر دو جنبه از کارکرد های 
ادبی را در خود دارد می تواند راه گشای زندگی اجتماعی 
و تاریخی نسل های پس از ما باشد؛ و تجربه ای باشد برای 
تعالی و زیســت بهتر و درک روشــن تر از زندگی و مســایل 
مربــوط به آن. از هر جنبه ای که بــه آن بنگریم، آثار ادبی 
دوران مهاجرت، آیینه ای اســت که می توان خود و تاریخ 

 .خود را در آن به خوبی به تماشا نشست
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روایت جذاب یک طبیب بریتانیایی از افغانستان

مختار وفایی

در دربار امیر عبدالرحمن
جان آلفرد گری
ترجمه: اکبر بریالی
ویرایش و صفحه آرایی: محمدکاظم کاظمی
نشر نبشت
چاپ اول، ۱۳۹۹
۵۶۷ صفحه

کتــاب »در دربــار امیــر عبدالرحمــن«، 
و  مــردم  از  تاریخــی  و  جــذاب  روایــت 
شهرهای افغانســتان در دوره ی حاکمیت 
عبدالرحمــان خان اســت که نخســتین 
بار در ســال ۱۸۹۵ در لندن منتشــر شده 
است. نویســنده ی این کتاب، داکتر جان 
آلفرد گری، پزشک دربار امیر عبدالرحمان 
است که از سال ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳، در دربار 
او خدمــت کرده اســت. داکتر گــری، در 
مقدمه ی کتاب خود نوشــته است که این 
کتــاب حاصل نامه هایی اســت کــه او از 
افغانستان به همسرش در لندن می نوشته 

است. 
این کتاب برای نخســتین بار در ســال 
۱۳۹۹ خورشــیدی، توسط اکبر بریالی به 
فارسی برگردان شده و توسط نشر نبشت 
منتشــر گردیــده اســت. اکبــر بریالی در 
»یادداشت مترجم« نوشــته است که این 
کتاب براســاس شــیوه های علمی نوشته 
نشــده، اما روایت صادقانه و ُرمان گونه ای 
از چشم دیدهای یک طبیب اروپایی است.
چیــزی کــه خواننــده در نخســتین 
لحظات پس از به دست گرفتن این کتاب 
با آن مواجه می شــود، زبان پر از دشنام و 

کنایه ی داکتر گری است. گری در سراسر 
این کتــاب، بارها از افغان ها به عنوان یک 
مشــت دزد، راه گیــر و آدم کش یــاد کرده 
است. با این حال او از زیبایی های طبیعت 
افغانســتان، مهربانی هــای عبدالرحمان 
دشــواری ها  و  خــودش  حــق  در  خــان 
و لذت هــای ســفر بــه والیــات مختلــف 

افغانستان نیز، یاد کرده است.
داکتــر گری نقــاش نیز بوده اســت و 
یک تمثــال امیر عبدالرحمان که توســط 
وی نقاشــی شــده، در نســخه ی اصلی و 

ترجمه ی فارسی کتاب نشر شده است.

ملتی متشکل از راه گیران و آدم کشان �
داکتر گری در ابتدای روایت خود می گوید 
کــه در آن زمان، رفتن به افغانســتان و راه 
یافتن بــه آن کشــور، چنان دشــوار بوده 
که برخــی از محققاِن ماجراجــو، به طور 
مخفیانه وارد قلمرو افغانستان می شدند و 
به تحقیق می پرداختند. او می گوید زمانی 
که برای ورود به افغانســتان به هندوستان 
رســید، در میان بومیان هندوستان ضرب 
زبان شــده بود که هرکس بــه کابل برود، 
در واقــع ســر بر کف گذاشــته اســت. او 

اکبر بریالی در 
»یادداشت مترجم« 
نوشته است که 
این کتاب براساس 
شیوه های علمی نوشته 
نشده، اما روایت 
صادقانه و ُرمان گونه ای 
از چشم دیدهای یک 
طبیب اروپایی است.
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می گویند  »هندوســتانی ها  می نویسد: 
بــه مار کبرا می توان اعتماد کرد به افغان 
نــه.« داکتری گــری در ادامۀ این حرف 
می نویســد که »البته مردم افغانستان از 
قدیم االیام از این شــهرت برخورداراند و 
ملتی انــد ناآرام و متشــکل از راه گیران و 

آدم کشان.«
گری وقتی به هندوســتان می رسد، 
تالش می کند در مورد مردم افغانســتان 
و این کــه چگونه می تــوان در میان آنان 
زندگــی کــرد، از افســران انگلیســی و 
افغانســتان  در  کــه  هندوســتانی هایی 
بوده انــد معلومات جمــع آوری کند. در 
جایی می نویســد: » از افســرانی که در 
)افغانســتان( ســرگرم  آنجــا  در   ۱۸۸۰
خدمــت بــوده انــد، در مــورد سرشــت 

انتقام جو و خیانت کار افغان ها شنیدم.«
داکتر گری در پشــاور منتظر فرمان 

ورود بــه افغانســتان می ماند و عبدالرحمــان خان برای 
تامین امنیت او، چهل تن از محافظانش را به پشاور اعزام 
می کند. داکتر گری، بــه نقل از ُخردضابطان بریتانوی، 
محافظــان عبدالرحمان را »اوباشــان امیــر« می نامد و 
می نویســد: »یکی دوتای شان چشمان تنگ داشتند، با 

استخوان های برجسته ی رخسار و این ها هزاره بودند.«
نویسنده جریان سفرش از پشاور تا کابل را به صورت 
مفصل شرح می دهد و ســاکنان روستاهای مسیر را نیز 
یکی یکــی مورد مطالعــه و قضاوت های خنــده دار قرار 
می دهد، و در مورد  قبایل پشــتون ســاکن در دو ســوی 
پشــاور می نویســد: » مردان شان ســتیزه جو و دزدانی 

اصالح ناپذیر، ولی جنگجویانی ورزیده اند.«
گــری در نــگاه مختصــری که بــه اقوام ســاکن در 
افغانســتان دارد مشخص اســت که همه چیز را از چشم 
دربــار عبدالرحمــان خــان می بینــد و در جــای جای 
نوشته اش، از عبدالرحمان به عنوان یک پادشاه مهربان، 
عــادل و پیــش رو که قصد دارد افغانســتان را به ســمت 

مدنیت و رفاه هدایت کند نام می برد.
داکتر گری در یکی از بخش های کتاب، تحت عنوان 
» ساکنان افغانســتان«، از برده های دربار عبدالرحمان 
نوشــته است: » بردگان کابل کسانی اند که از کافرستان 
اختطــاف شــده اند و یا اســیران جنگی انــد، متعلق به 

قبایلــی کــه در برابر امیر شــوریده اند.« 
منظــور از کافرســتان همان نورســتان و 
منظور از اســیران جنگــی، هزاره هایی 
است که توسط ســپاهیان عبدالرحمان 
گرفتار شــده بودند. داکتر گری در مورد 
هزاره ها می نویســد: »سرشــت هزاره ها 
دارای ســادگی خاصی است، چیزی که 
شــدیدًا متغایر با دورویی افغان هاســت. 
به نظر من، تمام کار شاقه ي کابل را آنان 
می کردنــد. هزاره ها باروت و تفنگشــان 
را خــود می ســازند و تیراندازانی بســیار 
ورزیده اند. قوم هزاره خیلی آزادی دوست 
است و طی نســل ها کم و بیش مستقل 

بوده است.«
داکتــر گری بــا تکیــه بر برخــی از 
تحقیق های که در آن زمان صورت گرفته 
بودند، در مورد شماری از اقوام ساکن در 
افغانستان توضیح داده است. او در مورد 
ترکمن ها و ازبیک ها نوشــته است که »فطرت سرد و بی 
احساس شان در تقابل شدید با سرشت عاطفی افغان ها 
و فارسی هاســت.« قابــل تذکر اســت کــه داکتر گری، 
کلمه ی »افغان« را گاهی به منظور قوم پشــتون و گاهی 
به منظور همه ساکنان افغانستان استفاده کرده است و 

مترجم نیز همین گونه به فارسی برگردان کرده است.

غالم بچگان، اسیران جنگی و دربار امیر �
داکتــر گری، به لطف امتیــازات و جایگاهی که در دربار 
عبدالرحمان داشــته، از ارباب خود با القاب گوناگون و 
با توصیف های بســیار یاد کرده است. گری هم چنان در 
جاهای مختلف از اصطالح غالم بچگان استفاده می کند 
و بــه توصیف پســران نوجوان و خــوش رو که در خدمت 
امیر عبدالرحمان بوده اند می پــردازد. بنابر این روایت، 
شماری از غالم بچگان از کافرستان )نورستان( اختطاف 
شــده و شــمار دیگر پســران خان ها و شــخصیت های 
بانفــوذ بوده اند که به خدمت امیر درآمــده بودند. گری 
می نویســد: »خــوش رو بــودن باعث ترقی های ســریع 
در دربــار امیر می شــود. بعضــی از غالم بچــگان دربار، 
بچه های اعیان، افسران و اشخاص ثروتمند اند. دیگران 
برده هایند.« او  از چندین تن از افسران عالی رتبه ارتش 
عبدالرحمان و چند مقام ارشد حکومت یاد می کند که از 

گری در نگاه مختصری که 
به اقوام ساکن در افغانستان 
که  است  مشــخص  دارد 
همه چیز را از چشــم دربار 
عبدالرحمــان خان می بیند 
و در جای جای نوشته اش، 
از عبدالرحمــان به عنوان 
عادل  مهربان،  پادشاه  یک 
و پیــش رو که قصــد دارد 
افغانســتان را به ســمت 
مدنیت و رفاه هدایت کند نام 

می برد.
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غالم بچگی در دربار، به مقامات عالی در 
دولت رسیده اند.

این نکتــه هم در روایــت داکتر گری 
جالب اســت کــه امیــر عبدالرحمان در 
برخی ســفرهای دور و دراز مانند مســیر 
کابل و بلخ و در بیشــتر ســفرهای کوتاه 
به هدف شــکار و تفریح، روی تخت روان 
می رفته اســت. گری بارها از تخت روان 

امیر یاد می کند.
»جاللت مــآب وقتــی بر تخــت روان 
ســوار است، عصایی در دست دارد و اگر 
سرعت کافی نباشد حمال دم دست را با 
نوک آن خلــه می زند. غالم بچگان جوان 
با یونیفورم طالکاری شده سوار بر اسبان 

در گرداگردش می جنبیدند.«
با وجــودی که قتل عام گســترده ی 
از  عبدالرحمــان،  توســط  هزاره هــا 
دوره ی  مهــم  و  برجســته  موضوعــات 

حاکمیت او بر افغانستان اســت، اما گری حرف زیادی 
در این مورد به میان نیاورده است. او فقط در چند مورد، 
چشــم دید خود را از اسیرانی که در کابل و غالم بچگانی 

که در دربار دیده، نوشته است.
داکتــر گری در مورد غالم بچگانــی که عبدالرحمان 
از میــان اســیران انتخاب می کــرده، می نویســد:  »در 
حــال حاضــر اکثــرًا غالم هــا در افغانســتان هزاره اند، 
احتمااًل از این رو که هزاره ها تا همین اواخر در برابر امیر 
می جنگیده اند. در میان اسیران، کودکان و زنانی متعلق 
به دیگر اقوام سرکش نیز هستند. همچنان بردگان کافر 
که در کودکی از کافرســتان اختطاف شده اند. وقتی در 
مزار بودم دســته ای از گروه اولی )هزاره ها( به آنجا آورده 
شد. جاللت مآب )عبدالرحمان( ده دوازده نفر را برایش 
انتخاب کرد. پسرانی خوش رو بودند با سیمای فارسی.«

داکتر گری در سال نخست ماموریت اش که در کابل 
است در مورد اســیران جنگی می نویسد که بیشتر آنان 
زنــان، کودکان و مردان هزاره انــد: » در این اواخر دیدن 
گروهی از زنان هزاره در کابل، منظره ای بسیار معمولی 
بــود؛ با صورت های بــی حجاب، لباس هــای آبی رنگ، 
کثیف، کهنه و پاره پاره که دســته ای کوچک از سربازان 
با تفنگ های برچه پک شــده آنان را همراهی می کردند. 
با ادامه ی جنگ، شمار اینان آن قدر افزایش یافته بود که 

جاللت مآب اغلب آن ها را به خدمت کاران 
وفادار یا افسران خود جایزه می داد تا به 

حرام سرای شان بیافزایند.«

آخرین ارمنی در افغانستان �
داکتــر گری، پــس از ورود به کابل و آغاز 
به کار در دربار امیر و شــفاخانه ی کابل، 
از شــخصی بنام  ارمنی یــاد می کند که 
بــه حیــث دســتیار در کنار او گماشــته 
شــده اســت. ارمنی در همه ماجراها در 
کنــار گری حضــور دارد و این حضور، به 

جذابیت این روایت می افزاید.
ارمنی باشنده ی کابل است و مدتی 
در هندوســتان تحصیل کرده و به همین 
ســبب زبان انگلیسی را شکسته و ریخته 
صحبــت می کنــد. امیــر عبدالرحمان، 
گــری  داکتــر  خدمــت  بــه  را  ارمنــی 
می گمارد. داکتر گری از ارمنی به عنوان 
یک دســتیار باهوش، زیرک و ســختکوش یــاد می کند 
و می نویســد که خانــواده ی او آخرین خانــواده از جمع 
ارمنی های بوده که زمانی با نادرشاه افشار به کابل آمده 
و ســاکن این شهر شــده اند. داکتر گری در کتابش نام 
واقعی ارمنی را ننوشــته است، اما مترجم کتاب، عکس 
و نام واقعی ارمنــی را از انترنت پیدا کرده و در ترجمه ی 
فارســی کتاب آورده اســت. نام ارمنی، یحیا اســت و از 

ساکنان آن زماِن کابل بوده است.
داکتــر گری هم چنیــن از مالقات با یــک خانم نود 
ساله ی ارمنی مسیحی یاد می کند و می نویسد: »روزی 
در کابل برای عرض احترام نزد یک خانم مسیحی رفتم. 
زنی پیر و تقریبًا نودساله ی ارمنی بود. به تلخی گریست 
و برایم گفت که چگونه کلیســایی که یک شاه مسلمان 
برای آن ها ســاخته بود، به دست مســیحان )در جریان 

جنگ دوم افغان-انگلیس( ویران گشت.«
مــن فکر می کنم این کتاب، یکی دیگر از منابع مهم 
تاریخی برای درک بهتر از وضعیت حکومت داری، مردم و 
اوضاع شهرهای افغانستان در جریان سال های ۱۸۸۹ تا 
۱۸۹۳ است. شیوه ی روایت داکتر گری نیز همراه است 
بــا طنز، طعنه و تحقیر که البته چیــزی از ارزش این اثر 

 .کم نمی کند

گری هم چنــان در جاهای 
اصطــالح  از  مختلــف 
اســتفاده  غالم بچــگان 
می کند و به توصیف پسران 
نوجوان و خــوش رو که در 
خدمت امیــر عبدالرحمان 
بنابر  می پــردازد.  بوده اند 
ایــن روایت، شــماری از 
کافرستان  از  غالم بچگان 
و  اختطاف شده  )نورستان( 
شمار دیگر پسران خان ها و 
شخصیت های بانفوذ بوده اند 
که به خدمــت امیر درآمده 

بودند.
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کودکان دختــری را که لباس پســرانه به 
تن شــان می کنند، بچه پوش می خوانند. 
ایــن رســم در بعضــی از خانواده هــای 
افغانســتان کــه فرزنــد پســر ندارنــد تا 
هنــوز وجــود دارد. پــدر و مــادر، یکی از 
فرزنــدان دختــر را پــس از تولــد، ظاهرًا 
تغییــر می دهند؛ لباس پســرانه به تنش 
می کننــد، نــام پســرانه برایــش انتخاب 
برایــش  پســرانه  هویــت  و  می کننــد 
می تراشــند. ایــن کار در جامعه ای که به 
شدت تحت تأثیر کلیشه های مردساالری 
است، برای حفظ غیرت خانواده صورت 
می گیرد. باورهــای خرافی ای وجود دارد 
که می گویند بچه پوش، خوش یمن است 
و باعث می شــود فرزند پســر در خانواده 

متولد شود. 
این دختران، با روحیات پسرانه بزرگ 
می شوند، نقش های پسرانه را در خانواده 
و اجتماع بازی می کنند و با هویت ظاهرًا 
پســرانه به مکتــب می رونــد و اجتماعی 
می شوند. مسئله زمانی بحرانی می شود 
که این دختــران بچه پوش به ســن بلوغ 
می رســند؛ زمانی که تحت فشار خانواده 

یک بــاره  می شــوند  مجبــور  جامعــه  و 
نقش شــان را کامــاًل عوض کننــد و تمام 
داشته های شــان را که در زندگی پســرانه 
به دســت آورده اند، به فراموشی بسپارند. 
برگشــتن به دنیــای دخترانــه و زنانه که 
محصور به چاردیواری خانه اســت، برای 
این دختران بچه پوش که مثل پســرها به 
دنیای بیرون عادت دارند، بسیار دشوار و 
تا حدودی غیرقابل تحمل اســت و باعث 
می شود کسانی چون »اوکمینه مانوری« 
به این فشــار تن در ندهنــد و یک تنه در 
برابر سنت های حاکم بر جامعه بایستند. 

ایــن کتــاب در مــورد بچه پوشــی و 
ماجراهــای زندگی یک بچه پوش اســت؛ 
داستان زندگی خود نویسنده »اوکمینه«، 
دختری که در یکی از روســتاهای والیت 
خوســت در یــک خانواده ی ســخت گیر 
پشتون به دنیا آمده است و نام پسرانه اش 
حکم خان اســت. بعد از تولدش، پدرش 
تصمیم می گیرد که اوکمینه پسر خانواده 
باشــد و نقش های فرزند پسر را در خانه و 
جامعه بــازی کند. او پــس از آنکه جوان 
می شــود با پــدرش و متنقذیــن مذهبی 

از بچه پوشی تا نمایندگی در شورای والیتی

جالل نظری

داستان اوکمینه، 
داستان عصیان گری و 
مبارزه ی زنی است که 
در جامعه ای به شدت 
سنتی و مردساالر 
تصمیم می گیرد خودش 
باشد و بعداً از حقوق 
زنان دفاع کند.... 
اوکمینه می گوید که این 
کتاب را پیش از آنکه 
پیر شود و رویدادهای 
زندگی اش را فراموش 
کند، نوشته است تا 
بچه پوشی را به مبحثی 
برای گفت وگو تبدیل 
کند تا مردم درباره ی 
آنها صحبت کنند، آنها را 
ببینند و درک کنند.

من یک بچه پوشم )زبان انگلیسی(
I am Bacha Posh :عنوان انگلیسی
)Ukmina Manoori( از زبان: اوکمینه مانوری
نویسنده: ادیسیونس میشل الفون، با همراهی استیفنی لیبرون
)Peter Chianchiano( ترجمه از فرانسوی به انگلیسی: پیتر چیان چیانو
چاپ اسکای هورس، آمریکا، ۲۰۱۳
۸۸ صفحه
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منطقه مخالفت می کند و نمی خواهد مثل زن ها زندگی 
کنــد. بعدًا بــه کوه ها مــی رود و با مجاهدیــن در برابر 
شــوروی به جنگ می پردازد. او می گوید که بعد از ختم 
جنگ، برای برگشتن به زنانگی و جهان زنانه بسیار دیر 

بود. 
داستان اوکمینه، داســتان عصیان گری و مبارزه ی 
زنی اســت که در جامعه ای به شدت سنتی و مردساالر 
تصمیم می گیرد خودش باشد و بعدًا از حقوق زنان دفاع 
کنــد. او در مارچ ۲۰۱۲ در برنامه ای با حضور میشــل 
اوبامــا و هیــالری کلنتون، به نمایندگی از افغانســتان 
به نیویــورک دعوت می شــود و در مــورد وضعیت زنان 
افغانســتان بــه ویــژه زنان بچه پــوش، حــرف می زند. 
اوکمینه می گوید که این کتاب را پیش از آنکه پیر شــود 
و رویدادهای زندگی اش را فراموش کند، نوشــته است 
تا بچه پوشــی را به مبحثی برای گفت وگو تبدیل کند تا 
مردم درباره ی آنهــا صحبت کنند، آنها را ببینند و درک 

کنند. 
قصــه ی زندگــی اوکمینــه از بدو تولــدش متفاوت 
است. او پس از آن که ده فرزند دیگر پدر و مادرش زنده 
نمانده اند، متولد می شــود و کسی از زنده ماندن او نیز 
مطمئن نیســت. تاریخ تولدش معلوم نیست. مادرش 
می گوید که احتماال در بهار ۱۳۴۶ متولد شــده است. 
اوکمینــه دوره ی کودکــی و نوجوانــی اش را با جزئیات 
قصه می کنــد و از نقش خانوادگــی و اجتماعی اش به 
عنــوان دختری که لباس پســرانه می پوشــد و کارهای 
پسرانه می کند، حرف می زند؛ از بازی با پسرهای روستا 
شــروع تا رفتن به بازار با بایســکل و سیلی زدن به روی 
پــدرش، بعد از آنکــه مادرش را به بــاد کتک می گیرد. 
پیوســتن اوکمینه به گروه مجاهدین و کشیک دادن در 
کوه ها به بهانه ی چوپانی، خود داســتان مفصلی است 

که در کتاب با جزئیات به آن پرداخته شده است. 
یک بخــش کتاب که می توان آن را بخش روشــن و 
دلگرم کننــده ی کتاب خواند، به برنده شــدن اوکمینه 
در انتخابــات شــورای والیتــی ۲۰۰۹ والیت خوســت 
اختصاص یافته اســت. اوکمینه می گوید که بر خالف 
ســایر کاندیداها، بدون مصرف هیچ پولی با به دســت 
آوردن ۵۴۶۴ رای به شــورای نه نفره ی والیتی خوست 
راه می یابــد کــه تقریبًا ســه برابر رأی زنی اســت که به 
عنوان دومین زن برنده ی انتخابات وارد شورا شده بود. 

او شــبیه مردها لباس می پوشــد، حرف می زند، لنگی 
می بندد و در مجالس اشــتراک می کند. در شــروع کار 
شــورا، ویژگی های ظاهــری اوکمینه بــرای نمایندگان 
مسئله ساز می شود. رئیس شورا، جلسه ای دایر می کند 
و بــه اعضا می گویــد که اوکمینــه از کودکی اش چنین 
بــوده، لبــاس مردانه پوشــیده، لنگی بســته، در برابر 
شوروی ها جنگیده و به حج رفته است. او ازدواج نکرده 
و هزینه های زیادی به خاطر این طرز پوششش پرداخته 
است. این انتخاب اوست، بیایید او را بپذیریم و دوست 
بداریم. بعد از این جلســه، فضای کار مشــترک فراهم 
می شــود و اوکمینه همه روزه تا پایان دوره ی کاری اش 
در شورای والیتی خوست، به زنان زیادی کمک می کند 

و عماًل به یک مدافع حقوق زن تبدیل می شود. 
در بخــش دیگــری از کتاب، اوکمینــه خاطره ای را 
از دســت دادن بــا حامد کــرزی، رئیس جمهوری وقت 
افغانســتان، روایت می کند که در جلســه ی سراســری 
نمایندگان شــوراهای والیتی، کرزی وقتــی با او روبه رو 
می شــود، ازش می پرســد که او را خواهر صــدا بزند یا 
برادر؟ اوکمینه می گوید که هرچه رئیس جمهوری صدا 
بزند، درست است و وقتی کرزی او را برادر صدا می زند، 
خوشــحال می شــود. اوکمینه از این که ســواد ندارد و 
نمی تواند در انتخابات پارلمانی کاندیدا شــود، ناراحت 
اســت، ولی هنوز هــم در امر مبارزه بــرای حقوق زنان 

مصمم است.
روایــت زندگی اوکمینه، صرفًا روایت دشــواری های 
زندگی یک بچه پوش در یک جامعه ی ســنتی و خرافی 
نیســت، بلکه برجسته سازی مناســبات و ساختارهای 
قبیله ای یک جامعه نیز است که به زن و زنانگی نگاهی 
تحقیرآمیز دارد و حضورش را به رسمیت نمی شناسد. از 
طرف دیگر، روایت مبارزه ی نفس گیر و خستگی ناپذیر 
زنی است که از دل ساختارهای قبیله ای بلند می شود و 
در شرایطی که بارها خطر صددرصدی مرگ او را تهدید 

می کند، علیه این ساختارها مبارزه می کند. 
این یادداشــت، دومین مطلبی است که با موضوع 
بچه پوشی در کتاب نامه نشر می شود. امیدوارم نشر این 
مطالب و معرفی چنین کتاب هایی، به گســترش نگاه 
انسانی نسبت به دختران و زنان کمک کند تا روزی پسر 
و دختر در خانواده و اجتماع به یک نگاه دیده شــوند و 

 .فرهنگ بچه پوشی از جامعه رخت بربندد
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گفــت: »از نظر مــن این کتــاب بیش از 
پیش، یــک نمایِش سانتی مانتالیســتی 
اســت. البتــه از یک ســری ویژگی هــای 
ادبی و روایــی و درون متنی نیز برخوردار 
اســت....« به گفت وگو با مخاطبم ادامه 
نــدادم، اما بــه تک گویــی درونــی چرا. 
شــخصی که با او راجع به »کورســرخی« 
چند کلمه رد و بدل کرده بودم از انتخاِب 
کتابــم در تعجب بــود، و مــن از تجزیه و 
تحلیِل درد که جلوی چشــم هایم صورت 
گرفته بود در حیرت. مگر می شــود؟ مگر 
می شــود درد را بنابر عبارت و کلماتی که 
با آن بیان می شــود ارزیابی کرد؟ اصال آیا 
کلمه و عبارتی وجود دارد که قادر باشــد 

درد را در خود بگنجاند؟ 
از وقتی یادم هســت واژه ها را شــبیه 
»بارکــد« می دیدم، یــا رمزی کــه ظاهرًا 
مفهوم آن برای همه یکی است، اما باطنًا 
بــرای هر فــردی زمین تا آســمان تفارت 
دارد. به طور مثــال »درد غربت« را داریم 
و »درد دنــدان« را؛ یا وقتی ناراحتی قلب 
داریم دچــاِر »درد قلب« می شــویم و در 
پــی از دســت دادِن یک عزیز نیــز درگیِر 

"قلب درد" می شــویم، قلــب دردی از یک 
نــوع دیگر. من نیز، درســت مثــل عالیه 
عطایی، نویسنده ی کتاب »کورسرخی«، 
دردهای یــک مهاجر را تجربــه کرده ام و 
مفاهیمی چون دو فرهنگی بودن و مرز و 
وطن برای من نیز مطرح بوده اند و استند. 
همین، ظاهرا همین کلمات و عبارات، اما 
یک دنیا تفاوت. »عالیه عطایی« در روایت 
اوِل کتــاب می نویســد: »درک انــدازه ی 
درد، مسئله ام شده بود.« )ص ۱۶( و این 
جمله قصد من از نوشتن این یادداشت را 
مشخص می کند: درک اندازه ی درد. چه 

قدر سانتی مانتال! 
مجموعه ی کورسرخی، متشکل از نه 
روایت است که به ترتیِب حوادث تاریخی 
و جنگــِی افغانســتان و خاطــراِت خــود 
نویسنده از خردسالی تا حاال، چیده شده 
است. اســامی تاریخی به موازات اسامی 
اشخاص آمده، و روایِت تاریخ، شده تاریِخ 
روایت. مســئله ی اندازه ی درد گوشــه ی 
ذهنم نشســته و آرامم نمی کنــد: دردی 
را که پشــت همه کلمات و مفاهیِم کتاب 
نهفته اســت، هیچ گونه نمی توان ارزیابی 

کورُسرخی، روایت هایی از جان و جنگ

دروتا سواپا

کورسرخی )روایت هایی از جان و جنگ(
عالیه عطایی

نشر چشمه 
چاپ سوم، تهران، تابستان ۱۴۰۰ 
۱۳۱ صفحه

۳۲ هزار تومان 

خواندن، متاسفانه 
فقط لمس کردن 
است، و نه زندگی 
کردن، و ما همه مان 
در دردهای خویش، 
چونان که در شیشه ای  
شفاف، محبوسیم. درِد 
افغانستانی ها بی اندازه 
است: به زنده ها کفایت 
نکرده، به مردگان نیز 
می رسد که زمیِن ُسست 
شده بر اثر انفجارها 
پناهگاه »جان«شان هم 
نیست. کتاب را لمس 
کنید، لطفا. 
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کرد و اندازه گرفت. 
آیــا  را  محبوبــه  درِد 
می توانــی بســنجی کــه 
بی ســر  این کــه  از  قبــل 
شود، شــب ها در تاریکی 
مطلق خانه می نشســته و 
آســمان را نگاه می کرده و 
شاید هم از همان آسمان 
التمــاس می کــرده که او 
را در مقابــِل نفرین هــای 
مادرشوهرش حفظ کند؟ 
یــا درِد محمدعثمان را که 
»اهل مرز است، اگر بتوان 

اهل مرز بودن را هویــت در نظر گرفت.« 
)ص ۱۲۹(؟ یا شــاید درِد بیان نشــده ی 
انار لب شــکری را، وقتی بعد از از دســت 
دادِن نامزدش، ســه ســال تمام هر شب 
برای خود لباس عروســی می پوشیده، و 
دردی را که سالها بعد کشیده بود؛ وقتی 
طالبان زبانش را به جرِم آموزش انگلیسی 
بــه کودکان بریده بودند؟ یا درِد مادر فواد 

را بعد از کشته شدن پسرش؟ 
نویســنده می پرســد: »چرا رنج ما را 
بازســازی نمی کنند؟ می شــود دســت و 
بدن فواد را نیز بازسازی کنند« )ص۶۰(. 
جــواب می دهــم: چیــزی را کــه اندازه 
آن خارج از فهم اســت، چطور می شــود 
بازســازی کرد؟ در »کورسرخی« البه الی 
روایت های تاریخِی آغشــته به جنگ های 
بی وقفــه و تکه پاره هــای خاطــراِت خود 
نویســنده، عالیه عطایی بــه دردی دیگِر 
در نــزد افغانســتانی ها می پــردازد: درِد 
»نسل در نســل بی هویتی« )ص ۱۳۰(، 
درِد مــزه ی کلمه »وطن« کــه گویا دیگر 
مزه ندارد و به قدِر واژه ی »مهاجر« شــبیه 
به »چیزی انتزاعی می شود در رئالیسم« 
)ص ۱۰۵(. »هــر کدام از مــا چند تاریخ 
تولــد و چند ملیــت و کارت و پاســپورت 
داریــم. اگر دیگــران هم بــاور کنند مال 

خودمان  هســتیم،  کجــا 
خودمــان را بــاور نداریم« 

)ص ۸۹(. 
عالیــه عطایی ســعی 
می کنــد بــا مراجعــه بــه 
مفهوم  خــود،  خاطــراِت 
»مهاجــرت« و »وطــن« و 
»مرز« و »هویــت« را برای 
خواننده - و شاید نیز برای 
خودش - مشــخص کند. 
او می نویسد: »وطن برای 
مهاجر فرمی اســت فاقد 
محتوا و از ایــن رو مهاجر 
مدام گرفتار تولید محتوا می شــود« )ص 
۱۰۶( چطور می شــود بــه آدم ها گفت ما 
خانه نداریم چون وطن نداریم؟ نمی شود 
وطن نداشت وقتی پاسپورت داریم، کارت 
شناســایی، دفترچه ی بیمه، تحصیالِت 
رایگان... اما وقتی خانه در وطن نیســت 
یــا وطن جایی دور از خانه اســت یا وطن 
خودش نیســت یا ما هیچ وقــت در وطن 
نیســتیم، مفهوم وطن برای مــا انتزاعی 

می شود« )ص ۹۷(. 
و در پایــان ایــن یادداشــت مختصر 
می تــوان نتیجــه گرفــت: درد بی اندازه 
اســت، چــون چیــزی را که پایــان ندارد 
کــرد؟  اندازه گیــری  می تــوان  چگونــه 
در باره درِد دیگــران و درِد غیر خودی تنها 
می توانیم مطالعه کنیم و سپس، با آگاهی 
تمام در مقابِل آن اعتراف کنیم که »درک 
نمی کنیم« چون خواندن، متاسفانه فقط 
لمس کردن اســت، و نــه زندگی کردن، و 
ما همه مان در دردهــای خویش، چونان 
که در شیشه ای  شــفاف، محبوسیم. درِد 
افغانستانی ها بی اندازه است: به زنده ها 
کفایت نکرده، به مردگان نیز می رسد که 
زمیِن ُسست شده بر اثر انفجارها پناهگاه 

»جان«شان هم نیست. 
 .کتاب را لمس کنید، لطفا

عالیه عطایی به 
دردی دیگِر در نزد 

افغانستانی ها می پردازد: 
درِد »نسل در نسل 

بی هویتی« )ص ۱۳۰(، 
درِد مزه ی کلمه »وطن« 

که گویا دیگر مزه 
ندارد و به قدِر واژه ی 

»مهاجر« شبیه به 
»چیزی انتزاعی می شود 
در رئالیسم« )ص ۱۰۵(. 

»هر کدام از ما چند 
تاریخ تولد و چند ملیت و 
کارت و پاسپورت داریم. 

اگر دیگران هم باور 
کنند مال کجا هستیم، 

خودمان خودمان را باور 
نداریم« )ص ۸۹(.

از تجزیه و تحلیِل درد  من 
که جلوی چشم هایم صورت 
گرفته بــود در حیرت. مگر 
درد  می شود  مگر  می شود؟ 
را بنابر عبارت و کلماتی که 
ارزیابی  بیان می شود  آن  با 
کرد؟ اصال آیا کلمه و عبارتی 
وجود دارد که قادر باشد درد 

را در خود بگنجاند؟ 
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تاریخ کشــوری که گــره خورده اســت با 
حــذف و کشــتار و تبعیض و ســتم، ســخت 
اســت تا بازگو شــود. خواندن چنین تاریخی 
به مراتب  دشــوارتر هم می نماید. از طرفی هم 
نمی شود از تاریخ چشم پوشی کرد و از کنار آن 
به ســادگی گذشــت. در این میان می شود به 
ادبیات روی آورد و ظرفی برای بازگویی  وقایع 

تاریخی انتخاب کرد به زیبایی داستان. 
در این نوشــته به معرفی کتابی می پردازم 
که ایــن خوب و مهم، بازگویــی تاریخ در قالب 
داستان، به خوبی در آن مراعات شده و مصالح 
کار نویســنده در آن، وقایــع تاریخی اســت: 
»رســتاخیز بازماندگان«. کتابــی که خواننده 
پــس از اتمــام آن به ســیاهی تاریِخ کشــور و 
مردم آن تأســف می خورد. از ســتم هزارســاله 
بــر مردمش آگاه می شــود. به کمــک تخیل و 
پردازش خوب نویســنده ماجــرای کله منارها 
را بــه خوبــی می فهمد؛ اما هرگز به خشــونت 
متوسل نمی شود، بل »نادانی« را تنها دشمن 
خــود و مردمــش می داند و »دانــش« را یگانه  
اکســیر زندگانــی: »اول بایــد دانــش خود را 
افزایش بدهی. پس از آن نوبت ســاکنان قریه 
می رســد. وقتــی آمــوزش را به تمــام جاهای 
هزارستان ببری، آن وقت متوجه می شوی که 
سال ها پیش جابر بیگ را کشته ای.« )ص ۲۲(
نویســنده به یاری تقابل دو خواسته اولین 

گره را بــه خوبی خلق می کنــد: از یک طرف 
تقابــل خواســته ی نوروز، شــخصیت محوری 
داســتان، مبنی بر ماندنش پیش الال و در بین 
مــردم ، و از طــرف دیگر خواهشــی که الال از 
نوروز دارد مبنی بر ســفر او بــه ُدل ُدل گذر و از 
آنجا به کویته جهت یادگیری هنر رهبری تمام 
هزارستان و یادگیری چگونگی دفاع از هزاره ها 
در برابــر تجــاوز افغان ها و این کــه افغان ها را 
راضی کند تا از خشــونت دست بردارند: »من 
می خواهم تو تمام هزارســتان را رهبری کنی، 
نه تنهــا قریــه ات را. یاد بگیری کــه چگونه از 
هزاره هــا در برابر تجاوز افغان هــا دفاع کنی و 
چگونــه افغان ها را راضی کنی تا از خشــونت 
دســت بردارند. باید یاد بگیری که آتش طلبی 

ناتوانی نیست و خشونت توانایی.« )ص ۱۰(
نویســنده عــالوه بــر ایــن کــه از فنــون 
داستان نویســی آگاهی کامــل دارد رویکرد او 
در به چالش کشیدن مشــکالت، که عامل آن 
باورهای خرافی است، نیز روشن گرایانه عمل 
می کنــد و بی پــروا: »... روزگار دریافت وحی 
از خدا به پایان رســیده اســت. امروز زمانش 
رسیده که آدم ها به جای دریافت پیام از جانب 
خدا، از کله اش پیام دریافت کند؛ از عقلش.« 
از آنجایی که رمان و داستان جوالنگاه تفکر 
نویســنده و خواننده اســت و این مهــم نیاز به 
خلق چاله ها و تهی گاه های ظریف هنری دارد؛ 

یخی در قالب ادبیات داستانی روایت تار
مروری بر رمان »رستاخیز بازماندگان« نوشته ی یونس صالحی

رحمت رشیق

 رستاخیز بازماندگان )رمان(
 یونس صالحی
 ویراستار: حضرت وهریز
 طراح جلد: آرِش شرر
 صفحه آرا: ا. اندرابی
 نشر زریاب
 چاپ اول، کابل، زمستان ۱۳۹۹
رقعی، ۳۶۲صفحه، ۴۵۰ افغانی

از آنجایی که رمان 
و داستان جوالنگاه 
تفکر نویسنده و 
خواننده است و این 
مهم نیاز به خلق 
چاله ها و تهی گاه های 
ظریف هنری دارد؛ 
لذا نویسنده به 
روشن گری خود ادامه 
داده و با خلق چاله های 
پروسعت و نهایت 
ظریف، افسار بسیاری 
از گپ وگفت ها را، که 
اکثرا نیاز به قضاوت 
هم دارد، به دست 
خواننده می دهد.
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لذا نویسنده به روشن گری خود ادامه داده و با خلق چاله های 
پروســعت و نهایت ظریف، افسار بســیاری از گپ وگفت ها را، 
که اکثرا نیاز به قضاوت هم دارد، به دســت خواننده می دهد. 
چنان که در صحنه یی از قول مالی مجلســی می خوانیم »در 
بحاراالنوار آمده اســت که ســرپیچی از پادشــاهی که در بالد 
اسالم حکم می راند، ارتداد است.« )ص ۲۵۷(. چشم خواننده 
با این صحنه ها در حالی گرم می شود که همذات پنداری کامل 
با نوروز )حــاال به علی مردان تغییر نــام داده( برقرار کرده و از 
دل و جان مشــتاق خواندن کارهای بعدی نوروز است. هنری 
بودن این صحنه نیز کامال مشــهود اســت؛ یعنی نویسنده در 
رابطــه به نقش منفی مال و دعــوت او از جامعه برای تمکین به 
سرنوشت محتوم به تبعیض و ستم و فرمان برداری از پادشاهی 
که از کله های انسان منار می سازد، هیچ چیزی نمی گوید. این 

خواننده است که باید درباره ی نقش او قضاوت کند.
هنری بودن ایــن اثر از البالی بافت واژه ها، که در خدمت 
ســاختن جمله ها قرار دارند، مشهود اســت و مسلم. باور من 
در رابطــه بــا وجه هنری بودن اثر این اســت که نویســنده به 
طور حتم صحنه های آورده شــده را عمال در زندگی واقعی به 
چشــم سر دیده اســت و اال در کشــانیدن خواننده به انتها و 
همذات پنداری او اینقدر موفقانه عمل نمی توانست. هرچند 
اکثر ما خوانندگان هم، شــاید در بســا موارد با این صحنه ها 
مواجه شده  باشــیم؛ ولی نویسنده ی »رستاخیز بازماندگان« 
کنجکاوانه عمل کرده و به سادگی از کنار آن ها نگذشته است. 
صالحی از چنین صحنه ها به عنوان مواد خام داستانش 
به بهترین وجه ممکن اســتفاده کرده است: »مالی مجلس 
آهسته آهسته از پله های منبر باال رفت و مردم صلوات گفتند. 
الهــم صلی علــی محمد... مــال پس ذکر کلماتــی به عربی 
گفت: »در بحاراالنوار آمده اســت که ســرپیچی از پادشاهی 
که در بالد اسالم حکم می راند، ارتداد است.« مال مکث کرد، 
ریشــش را صاف کرد و به عمامه اش دســت کشید. »صاحب 
بحــار می گوید: عالیم دیگــر ارتداد عالقه به امــور دنیوی و 

بی احترامی به مسائل اخروی استند.« 
چنان که دیده می شود نویسنده به بهترین شکل ممکن 
در هیئت »مال«یی درآمده اســت که به آهستگی به منبر باال 
رفته و با نقل روایتی از »بحاراالنوار« شروع می کند به موعظه 
و مردم را فرا می خواند به ادامه ی باج دادن به امیر. نویســنده 
با زیرکی تمام از قول آن مال عوض کشــورهای اسالمی »بالد 
اســالمی« می گوید تا برای خواننده همذات پنداری بیشــتر 
از پیش دســت دهد. این طور صحنه های دلچسپ و در عین 
روان و واقعی تنها در صورتی ممکن اســت که نویسنده آن را 
با چشم سر دیده باشد. هم چنان باید گفت این کار نیاز مبرم 
به بازخوانی و ویرایش مکرر دارد. نویسنده با حوصله مندی، 
تمــام واژه هــای مناســب را کنار هــم چیده اســت و نهایت  

مســئوالنه عمل کرده اســت. چنان که خود نیز در صفحات 
نخســتین کتاب در ذیل عنوان های »یادداشــت نویســنده 
و ســپاس گزاری« پاکیزگــی و اقبال نشــر آن را برآیند تالش 

مشترک نویسنده، ویراستار و ناشر آن می داند. 
محتوای داستان و ارزشمندی آن �

داســتان با اســتفاده از زاویه  دید سوم شخص و توصیف 
حالت شــخصیت محوری داســتان، کلید می خــورد. اولین 
مکان اتفاق آن »سربوِم ارزگان« است. نویسنده با رسیدن به 
دومین بند داستان، حالت روحی و روانی شخصیت محوری 
را به خوبی نشــان می دهد؛ یعنی این که شخصیت محوری 
چه در ســر دارد و قرار اســت چه اتفاقاتــی رخ دهد: »نوروز 
شــیفته بلندی ها بود و همیشــه می خواســت به ارتفاعاتی 

صعود کند که پای کسی هنوز نرسیده باشد...« )ص ۹( 
اما چنان که قبال هم گفته شد خواسته نوروز با خواهشی 
که الال از او دارد در تقابل قرار می گیرد و نویسنده اولین گره 
داســتانی را به خوبی می بندد. داستان ادامه می یابد و نوروز 
بــا حوادث گوناگون مواجه می شــود، تا این که میــر او را در 
بدل یک تازی اصیل، که به میرحاجی داده است، برای بای 
می خواهد و بای هم باالخره نوروز را می گیرد و با همراهانش 
ســر بوم را ترک می کند. نــوروز در راه فرار کــرده و به قریه ی 
نظربیگ می رود و باالخره به اثر پافشــاری دختر نظربیگ از 
آنجا هم فرار می کنند و با تمام توانایی پشــت اکسیر زندگانی 

)دانش و آگاهی( به راه می افتند. 
نویســنده اوضــاع ســیاه آن دوران را به شــکل ماهرانه و 
نهایت استادانه و قابل قبول پیوند می دهد به زندگی امروزی 
مردمش، و این که جغدهای شب پرســت همچنان در کمین 
نشســته اند تا دانش و دانایی را در بیغوله ها زمین گیر کنند. 
داســتان با پیونددادن جنبش روشنایی و چند قیام و حرکت 
دیگر به بهترین شکل ممکن پایان می یابد. هرچند سرنوشت 
شــخصیت های مرکزی محتوم و مختوم اســت به مرگ؛ ولی 

داستان به شکلی به پایان می رسد که پایان آن باز می نماید.
هرچنــد در نقد امروزی ســخن از ارزش مندی یک متن 
عبث اســت، و بنابر وجــود نظریه های متفــاوت نمی توان از 
ارزش مندی متن ها ســخن گفت، اما با آن هم با استفاده از 
نقد خواننده مدار و گزاره ی »حق با مشتری/خواننده است«، 
می توان این متن را ارزش مند شــمرد. ارزش مندی این متن 
را، از روی کردهــای مختلفی می توان تبیین کرد: از روی کرد 
نویســنده، که در واقع فراخوانی است برای همدلی و تغییر، 
گرفتــه تا گنجانیــدن موضوع تاریخــی در قالب داســتان و 
پردازش خوب و زیبا، و نیز به چالش کشیدن باورهای خرافی 
که در لباس دین ظاهر شده اند و حتی بازتاب مسئله ی هویت 
تحمیلی امروزی، که به قول نویسنده مدعیان صاحب غرض 

 .آن را نمایه ی ملت در کشور تلقی می کنند
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از  طلســمات،  نشــر  و  نوشــتن  از  پیــش 
محمدجــواد خــاوری آثــار متعــدد ادبی، 
پژوهشــی و مردم شناســانه  به چاپ رسیده 
اســت کــه عبارتنــد از: پشــت کــوه قاف 
)مجموعه  قصه های عامیانه ی هزارستان(، 
امثــال و حکم مــردم هــزاره، دوبیتی های 
عامیانــه ی هزارگــی، گل ســرخ دل افــگار 
داســتان(، قصه های هزاره های  )مجموعه 
افغانســتان، و مــرگ مفاجــات )مجموعــه 
داستان(. بعد از طلسمات نیز، این دو کتاب 
از وی به چاپ رســیده است: شگفتی های 
بامیــان، واقعیــت و افســانه )معرفــی آثار 
باســتانی و طبیعی والیت بامیان و باورهای 
مردم بامیــان در مورد آن آثــار( و بود و نبود 

)رمان(.
خاوری در رمان طلســمات، تا جایی که 
ممکن بوده است مجموعه ای از فرهنگ ها، 
باورها و نیز گزارشــی از وضعیت و شــرایط 
اجتماعِی بخشــی از مردمــان و جغرافیای 
افغانستان و هزاره ها را، در مقطعی از تاریخ 

در گذشته ای  نزدیک، بازگو می کند.
اگــر خواننــده، بــا فرهنــگ، باورهــا، 
ســنت ها و ارزش هــای جامعــه ی ســنتی 
افغانســتان و مخصوصــًا مردم هزاره آشــنا 
باشــد، درمی یابد کــه طلســمات در قالب 

داســتان، نگاه مردم شناســانه ی نویسنده 
را، در ابعاد مختلــف زندگِی درون جامعه ی 
هزاره و تعامالت و مواجهه ی  آنان با مردمان 

اطراف، منعکس کرده  است. 
باور مذهبی آن روزگار، و شاید هم امروز 
ولی کم  رنگ تِر مردم هزاره به شخصیت هایی 
مثل مال، سید، زوار و کربالیی، و نیز اعتقاد 
محکم مردم به مکان های مذهبی مثل مزار 
سید و مسجد، و همچنین باور به خیر و شر 
و مجازات و مکافات، به صورت خیلی ساده 
و شیرین در هر خط داستان که ممکن بوده 
است، منعکس شده است. مال یعقوب برای 
مردم ســاکن در پــای کوه میــخ، هم رهبر 
اســت، هــم داکتــر و هم حالل مشــکالت 
از طریــق دعــا، تعویــذ و شویســت. تقریبًا 
می توان گفت مال یعقــوب طرز فکر مردم را 
به سرنوشت، گذشــته، آینده و حال تعیین 
می کند. سیدشاه برای مردم آن قدر مقدس 
است که ســنگ مثانه اش را می دهد تا زنان 
درون مشــک بندازند و مسکه های بیشتری 
حاصل کننــد. از طرفــی مزار شــاه َکیُدو، 
ناجی و برکت دهنده ی قریه اســت. اگرچه 
در زمان انقالب و تــوپ انداختن حکومت، 
مزار شاه کیدو کاماًل نابود می شود؛ ولی باز 
هم مالی قریه معتقد اســت که اگر قریه از 

طلسمات، رمانی مردم شناسانه

محمدعلی سرابی

 طلسمات )رمان(
محمدجواد خاوری
ویراستار: علی نظری
طراحی و صفحه آرایی: حمید فیدل
نشر تاک
چاپ اول، کابل، زمستان ۱۳۹۵

۱۵۰۰  نسخه 
۶۱۶ صفحه، ۵۰۰ افغانی

اگر خواننده، با فرهنگ، 
باورها، سنت ها و 
ارزش های جامعه ی 
سنتی افغانستان و 
مخصوصاً مردم هزاره 
آشنا باشد، درمی یابد 
که طلسمات در 
قالب داستان، نگاه 
مردم شناسانه ی 
نویسنده را، در ابعاد 
مختلف زندگِی درون 
جامعه ی هزاره و 
تعامالت و مواجهه ی  
آنان با مردمان اطراف، 
منعکس کرده  است. 
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حمله ی حکومت کمونیســتی نجات پیدا کرده اســت، از 
برکت مزار شاه کیدو است.

خواننده در بخش های دیگر رمان، با نحوه ی برگزاری 
آیین هــای مذهبــی و نذرهایی کــه در میان مــردم هزاره 
رواج دارد، آشــنا می شــود، به ویژه در آن بخش از داستان 
که در روز عاشــورا مردم در پای کــوه میخ، حلوا پخته اند. 
در این صحنه از داســتان، فقر و تنگ دســتی مردم هم به 
تصویر کشیده می شود؛ یکی از مردان وقتی از کنار دیگ 
حلوا می گذرد دیوانه وار منتظر آماده شدن و خوردن حلوا 

می شود و تکه ای از حلوای داغ را به دهن می اندازد.
برخورد شــخصیت های مذهبی با هنر و موســیقی و 
ابزار موســیقی مثل »دمبوره« هم جالب و خواندنی است 
و بازتاب دهنده ی واقعیت های ســنتی و به شدت مذهبِی 

ضد هنر، در جامعه ی آن روز هزاره های افغانستان است:
»مال یعقوب همیشه سر منبر می گفت: »دنبوره حرام 
اســت، چون ســر و کونش برابر نیســت.« مردم که از آواز 
دنبوره خوش شان می آمد، به سر و کون نابرابرش اهمیت 
نمی دادند. َمَدل را پیدا می کردند و به  دور از چشــم ُمال به 
دنبوره و بیت هایش گوش می کردند. مال که از خانه بیرون 
می شــد، می دید که مردم در همه حال دهان شــان شــور 
می خورد و بیت های َمَدل را با خود می خوانند. این بود که 
خونش به جــوش آمد و گفت: »قبل از این که همه تبدیل 
به َبَقه شــده و شب و روز قورقور کنید، باید َمَدل را مجازات 

کنم.« )ص۲۳۵(
از طرفی نویســنده در رمان، روابــط اجتماعی و داد و 
ستد قومی و نژادی و رابطه ی مردم هزاره با حکومت را هم 
پیش چشم خواننده به تصویر می کشد. در درون جامعه ی 
هزاره، وقتی دختر شــاه ولی و پســر خلیفه ضامن عاشق 
هم می شــوند و به دلیل مخالفــت خانواده ها که معتقدند 
دختر سید به هیچ وجه ممکن نیست معشوقه ی یک پسر 
هزاره شود، ناگزیر فرار می کنند. شاه ولی حاضر است که 
دخترش را به یک سید سوداگِر راه گذر و از ترکستان  آمده 

بدهد ولی به هزاره نه:
»... تا این که یک سید خانه گذرانده که فقط یک راه گذر 
بود، از طرف های سرپل پیدا شد. شاه ولی برای این که شر 
را بخوابانــد، تصمیم گرفت دختر را بــه او بدهد. دختر را از 
بندی خانــه بیرون کرد و برای این کــه آخرین نصیحت را به 
او کرده باشــد، با زبــان خوش گفت: هزاره، هزاره اســت؛ 
سید، سید؛ تخم و تبار ما با هم فرق دارد. تو اگر به غم خود 

نیستی به فکر اصل و نسبت باش.« )ص۱۵۴(.
برخورد و رابطه حکومت و کوچی ها با مردم هزاره را که 

در این رمان به شکل داستان بازگو شده است، می شود به 
صورت جزئی تر در اسناد تاریخی خواند. فجایع گذشته و 
درگیری ها و کشمکش اوغان و هزاره و مخصوصًا کوچی ها، 
که هرســاله به ســرزمین مردم هزاره می آینــد و می روند و 
مــردم را از طریق فــروش اجباری بدهــکار می کنند، در 
بخشــی از داستان به خوبی نشــان داده شده است. این 
موضوع در ســفر نیکه به کابل و جالل آباد منعکس شده 
است. در بخش دیگری از داستان نیز می  خوانیم که یک 
کوچی، در قریه پای کوه میخ کشــته می شود و تمام مردم 
را بــه خطر تارو مار و تاراج می اندازد که در آخر با فداکاری 
 نیکه، شــخصیت اصلی داســتان، حل و فصل می شود:
»مال یعقوب لخشیده آمد پیش نیکه و عذر کرد که: از برای 
خــدا، مثل افراد بی گناِه چپه ناف خواب نکن، فرار کن که 
عسکرها تو را دستگیر کنند و کار تمام شود. نیکه گفت او 
وظیفه خود را انجام داده و آمده، بیش از این دیگر حوصله 
نــدارد، ولی فقط به خاطر مالیعقوب ایــن کار را می کند. 
همه با ســرو صدا ازش خواســتند که طرف خرمن جوی 
بدود تا عســکرها بتوانند او را بگیرند. عســکرها که دیدند 
نیکه دارد فرار می کند، از پشــتش دویدنــد و جیغ زدند: 

های قاتل!« )ص۲۲۹(.
رمــان به روابط زن و مرد، حقــوق زن و مرد، و وضعیت 
زنــان در جامعــه هــزاره هم اشــاره می کنــد؛ از توهمات 
نیکــه بگیــر، که به بلقیــس، زن زیبا و جوانــش، بدگمان 
اســت و بر این باور اســت که او معشــوقه ی اوغان و هزاره 
اســت، اگرچه بارها به بلقیس می گوید: »تو اگر نباشــی، 
مــن کجا شــوم؟«؛ تــا به زور برده شــدن بلقیس توســط 
یــک قومندان حزبــی؛ دزدیدن یــک زن از خانواده ی آن 
قومندان توســط نیکه بــه انتقام دزدیده شــدن بلقیس؛ 
و باالخــره آوارگــی مادر نیکه، کــه از ناحیه بــرادرش چه 
رنج هــا که نمی کشــد و نهایتا هــم قصه زندگــی  اش با از 
 دســت دادن حافظــه ی  زودهنگامــش، پایــان می یابد:
»چمن که حواس خود را از دســت داده بود، بی غم شده 
بود. خوش و خرم ته و باالی آبادی می گشــت و قصه های 
دور و درازی می گفت که هیچ پایانی نداشت. هیچ وقت از 
نیکه حرف نمی زد، گویا پســری به نام نیکه اصاًل نداشته 
اســت. یگان وقت، کسی به شوخی از او می پرسید: نیکه 
کجاست؟ او شانه هایش را باال می انداخت و می گفت: به 

شما معلوم است.«
خواندن ایــن رمان را به تمام خوانندگانی که عالقه به 
فرهنگ، باورها و شــناخت مردم کشورشــان به ویژه مردم 

 .هزاره دارند، توصیه می کنم
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»گلنار و آیینــه« را می توان یکی از مهم ترین آثار 
استاد رهنورد زریاب دانست که تاکنون از زوایای 
مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدای 
این رمان، واژه ی»گورســتان خاموش« اهمیت 
عنصر مکان را در روند داستان گوشزد می کند. 
اهمیتــی که هرچــه داســتان پیش مــی رود، 
پررنگ تر می  شود تا این که در فراز پایانی، عبارت 
»مــن این جا هســتم. در خرابــات... در همین 
خرابات!« روند داســتان به اتمام می رسد. برای 
معرفی این رمان ارزش منــد، ابتدا باید نگاهی 
به جهان گفتمانی اســتاد زریاب بیاندازیم تا در 
سایه ی فهم آن، به درک دقیق تری از عنصر مکان 

در »گلنار و آیینه« دست یابیم. 
می توان گفت احیای جهان زیسِت ادب پارسی 
به عنوان دال مرکزی، خواست و گفتمان استاد 
زریاب اســت که پیرامــون آن، تالش برای درهم 
 شکســتن مرزهای زمــان و مــکان، پیوند بین 
گذشــته ی پرافتخار و دنیای امروز، و نقد دنیای 
امروز قرار دارد. انسانیت، صلح و عشق در دنیای 
آرمانِی زریاب، مفاهیم اصلی اند که باید با زدودن 
غبار آثار کالسیک ادب پارسی، بار دیگر آن ها را 

نمایان و به مخاطب امروزی عرضه کرد.
رونــد داســتان در رفــت و آمدهای مکــرر بین 
کابل و شــهرهای هندوستان اتفاق می افتد. در 
کابل، مثلث »زیارت شهدای صالحین«، »گذر 
خرابات« و »مرکز شــهر«محل وقوع داستان اند 
و زیارت شــهدای صالحین، کانون اصلی وقوع 

رخدادهاســت. وی در روند داســتان به زیبایی 
و با چیره دســتی، همه ی اجزای این گورستان 
تاریخــی را توصیف می کند. صدا در شــهدای 
صالحین، تحت تأثیر غلبه ی عنصر خاموشــی 
قــرار دارد تا جایی کــه صدای پا نیــز می تواند 
جلب توجه کند. هم چنین بر ممنوعیت آواز در 
این فضا تأکید شــده است. رنگ؛ رنگ مهتاب، 
مه آلود، مبهم، ناشناخته و کم رمق است. انسان 
در این فضا، خاک آلوده و برهنه تصویر می شود. 
عنصر اصلی در این فضا، قبر آدم های خسته ی 
به خواب رفته، ســنگ های قرارگرفتــه روی این 
قبرهــا، عناصر فرعــی مانند تک درخــت توِت 
خواب آلــود و خاک آلود و اتاق راوی داســتان با 
غلبه ی صدای تیک تاک ساعت است. اما آن چه 
که زریاب در این فضا بیش از سایر عناصر بر آن 
تأکید می کند، بوی دل آویز و خوش آیند گل های 
ارغوان است. بویی که در گذشته های نه چندان 
دور، رایحه ی غالب این فضا بوده اســت ولی به 
واسطه توسعه ی گورستان، گل های ارغوان جای 
خود را بــه قبرهای فــراوان داده اند. این تأکید، 
خود نشانه ی عشق نویسنده به احیای گذشته ی 

پرشکوه سرزمین مادری اش است. 
افزون بــر این، زریاب در جای جای داســتان به 
شــخصیت های برجســته ی خفته در شهدای 
صالحین اشــاره می کنــد که هر یــک ُبعدی از 
ابعــاد شــکوه گذشــته را متذکر می شــوند. از 
شخصیت های واقعی و مشخص تا زیارت گاه های 

نگاهی به عنصر مکان در رمان »گلنار و آیینه«

مجتبی نوروزی

گلنار و آیینه )رمان(
ره نورد زریاب

طرح روي جلد: ژکفر حسینی   
برگ آرا: ذبیح اهلل رامین
ناشر: انجمن قلم افغانستان
چاپ دوم، کابل، زمستان ۱۳۸۵
۱۰۰۰ نسخه

احیای جهان زیسِت 
ادب پارسی به عنوان 
دال مرکزی، خواست 
و گفتمان استاد زریاب 
است که پیرامون آن، 
تالش برای درهم 
 شکستن مرزهای زمان 
و مکان، پیوند بین 
گذشته ی پرافتخار و 
دنیای امروز، و نقد دنیای 
امروز قرار دارد.
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افســانه ای که اعتقاد به آن ها 
از قدیــم در ســینه های مردم 
کابل جای داشــته است. در 
بین شــخصیت های واقعی، 
به تمیــم انصار، شــاه بخارا، 
قاری ملک الشــعرا و اســتاد 
قاسم اشاره شده است. تمیم 
انصار را از صحابه پیامبر  )ص( 
می داننــد کــه در نخســتین 
لشکرکشی ســپاهیان اسالم 
به کابل در ســال ۴۴ هجری 
به شــهادت رسید و در همین 
محل به خاک سپرده شد. شاه 
یا همان امیرعالم خان،  بخارا 
آخریــن حاکــم بخــارا پیش 
از تســلط کمونیســت ها بــر 
بخــارای شــریف و جدایــی 
این ســرزمین مهــم از دامان 
تمدن پارســی اســت. قاری 
ملک الشعرا، عبدالحق بیتاب 

اســت که در ۱۳۳۱ لقب ملک الشــعرایی را به 
دســت آورد و نقش مهمی در آمــوزش ادبیات 
پارسی در دانشگاه کابل داشت. و استاد قاسم 
نقطه ی وصل کشــمیر، کوچــه خرابات کابل و 
زیارت شهدای صالحین است. کسی که اصالت 
کشمیری داشــت و در کوچه ی خرابات چشم 
به جهان گشــود. او نسل مهمی را در موسیقی 
افغانســتان تربیت کرد و ســرانجام در لیسه ی 

حبیبیه، در شهدای صالحین آرام گرفت. 
زیارت  گاه های افســانه اِی شــهدای صالحین 
نقشــی برجســته در »گلنار و آیینــه« دارند. از 
پنجه شــاه به عنوان قدمــگاه حضرت علی )ع( 
در دامنــه ی کوه، که گور مــادر ربابه نیز در کنار 
آن است و چشــمه ی خضر که آب آن شفاست 
و بزم دودکشــان در جــوار آن قرار دارد، تا ســه 
اوغورپادشاه که روایت است هفت خواهر شهید 
در آن جای گرفته اند و زنان بی اوالد در آستان آن 

نذر می کنند، تا صاحب فرزند شوند. 
پس از زیارت شــهدای صالحین، گذر خرابات 
مکانی مهم در داستان »گلنار و آیینه« است که 
یادآور دوران شــکوه موسیقی افغانستان است. 
در این فضا، زندگی و شادابی جریان دارد، رنگ 
آن، رنگ آسمان پرستاره در زمینه ی سیمی رنگ 

و صدای موسیقی در آن پررنگ 
اســت. اما عنصــر اصلی این 
فضــا، خانه ی ربابــه به عنوان 
مظهر عشــق و محبت است و 
در این خانه، اتاق پدر ربابه که 
از آواز دل ربا پر شده، در نقطه 

کانونی قرار دارد. 
ضلع ســوم مثلث، مکان های 
مختلف کابل شهر با محوریت 
پارک شهرنو اســت. این فضا، 
گذشــته ی  از  گــذار  مظهــر 
ســخت  روزگار  بــه  پرشــکوه 
امروزی است. صدا در این فضا 
که آوازهای مبهم و همهمه ی 
حضور مردم است، آزاردهنده 
توصیف می شود. در این فضا، 
هرچــه از مکان های عمومی 
مانند پارک شــهرنو و جاده ی 
میوند و باالحصار به فضاهای 
داخلی ماننــد خانه ی خواهر 
الیاس و خانه ی دوســتان حرکــت می کنیم، از 
ترس به آرامش و از بوهای زننده به بوی دل آویز 

گل های آکاسی نزدیک می شویم. 
در خــارج از کابل با دو مثلث لکنهو-کشــمیر-
دهلی به عنوان مظهر شکوه گذشته و حیدرآباد-
مالستان-پیشاور به عنوان مظهر آوارگی مواجه 
هستیم. استاد زریاب، لکنهو، شیراِز هند را شهر 
آرزوهــا و رازها می نامد کــه در آن عطر گل های 
باغ های دور و نزدیک با تصویر پروانه ها درآمیخته 
است. کشمیر، سرزمین افسانه ای و محل رویش 
گیاه اســرارآمیز اســت و در دهلی بر دو عنصر 
مزار نظام الدین اولیا و خواجه معین الدین تکیه 
می کند که هر دو از اعاظم چشتیه اند، و یکی از 
بخــارا و دیگری از هرات به عنوان دو کانون مهم 
تمدن پارســی برآمده اند. از ایــن طریق زریاب 
تالش کرده اســت تمام کانون های شکوه این 

تمدن را به هم پیوند بزند.
بر این اســاس، بار دیگر بــه دغدغه ی محوری 
اســتاد زریــاب برمی گردیم و آن؛ تــالش برای 
بازسازی شکوه تمدن پارسی در سایه ی زدودن 
غبار زمــان از میــراث بزرگ ایــن تمدن عظیم 

.است

گذر خرابــات مکانی مهم 
در داســتان »گلنار و آیینه« 
اســت که یــادآور دوران 
افغانستان  موسیقی  شکوه 
زندگی  فضا،  این  در  است. 
و شادابی جریان دارد، رنگ 
آن، رنگ آسمان پرستاره در 
زمینه ی سیمی رنگ و صدای 
موســیقی در آن پررنــگ 
اما عنصر اصلی این  است. 
فضا، خانه ی ربابه به عنوان 
مظهر عشق و محبت است 
و در این خانه، اتاق پدر ربابه 
که از آواز دل ربا پر شده، در 

صدا در شهدای نقطه کانونی قرار دارد.
صالحین، تحت تأثیر 

غلبه ی عنصر خاموشی 
قرار دارد تا جایی که 
صدای پا نیز می تواند 

جلب توجه کند. هم چنین 
بر ممنوعیت آواز در این 
فضا تأکید شده است. 

رنگ؛ رنگ مهتاب، 
مه آلود، مبهم، ناشناخته 
و کم رمق است. انسان 
در این فضا، خاک آلوده 

و برهنه تصویر می شود. 
عنصر اصلی در این فضا، 

قبر آدم های خسته ی 
به خواب رفته، سنگ های 

قرارگرفته روی این 
قبرها، عناصر فرعی 

مانند تک درخت توِت 
خواب آلود و خاک آلود 

و اتاق راوی داستان با 
غلبه ی صدای تیک تاک 

ساعت است.
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رمــان »ملکــه ی بامیــان« را »معصومــه 
حلیمی« نوشته است. از این نویسنده ی 
جوان پیــش از این، رمان »بازگشــت« و 
مجموعه های دیگری نیز منتشــر شــده 
اســت. رمان »ملکه ی بامیان« داســتان 
زندگی دختــری را روایــت می کند که در 
یکی از روســتاهای شــهر بامیان ســاکن 
اســت. روایت از هشت ســالگی قهرمان 
داستان آغاز می شود. زمانی که مصادف 
با هجوم نیروهای طالبان به والیت بامیان 
اســت. در ادامــه، نویســنده ماجراهای 
بســیاری از جمله قتل عام مــردم بامیان 
به وســیله ی طالبان، آوارگی، مهاجرت، 
اســارت و عشق را به مخاطبان خود بازگو 

می کند.
رمــان »ملکــه ی بامیــان« نام جــذاب و 
گیرایــی دارد. جذابیــت این نــام، بدون 
و  تاریخــی  پشــتوانه ی  وام دار  شــک 
فرهنگی والیت باســتانی بامیان است که 
زیبایی های طبیعی و افســانه ای بســیار 
دارد. یقینــًا مخاطــب در وقــت خواندن 
رمان، پیکره های تخریب شــده ی بودا و 

بنــد امیر بامیــان را در ذهنش بازســازی 
خواهد کرد. 

این رمان دارای ویژگی های برجســته ای 
اســت. ویژگی هایی مانند حضور پررنگ 
کودکان در جنــگ، پرداختن به برخی  از 
سنت های فرهنگ بومی مردم و استفاده 
فارســی هزارگــی  گویــش  واژه هــای  از 
در کنــار واژه هایــی که در فارســی ایران 
کاربــرد دارند. این ویژگی ها آن قدر انرژی 
دارند کــه هر کدام می تواننــد به تنهایی 
محور اصلی رمان باشــند و مخاطب را تا 
پایان با خود بکشــانند، اما چنین نشده 
اســت. ســطرهای آغازین رمــان را با هم 
می خوانیم: »تکه گوشتی به دست گرفتم 
و توی دهانم گذاشتم. همین که گوشت 
زیر دندانم آمد و بزاق دهانم را ترشح کرد، 
صدای جیغ خواهرم آمد، مرا از جا پراند. 
دیگــر نه از آبگوشــت خبری بــود و نه از 
سفره. تنها چیزی که دیدم دو مرد هیکلی 
و قدبلند بود. لباس های بلوچی سفید به 

تن داشتند و دستارهای سیاه...«
در این ســطرها که راوی قهرمان هشــت 

ملکه بودن کافی نیست

محمدسرور رجایی

ملکه ی بامیان )رمان(
معصومه حلیمی
ویراستار فنی: زهرا زنگنه
ویراستارداستانی: مسعود آذرباد
انتشارات کتابستان معرفت
چاپ اول، قم ۱۳۹۹
 ۱۰۰۰ نسخه، ۲۷۶ صفحه
۴۳۰۰۰ تومان

گویش فارسی هزارگی 
آن گونه که بایسته است، 
شناخته نشده اما با 
توجه به ظرفیت واژگانی 
 آن، قطعاً به زبان 
فارسی کمک خواهد 
کرد. »ملکه ی بامیان« 
هم بدون  شک به دنبال 
چنین ظرفیتی بوده که از 
آن استفاده کرده، اما در 
برخی واژه ها و عبارات، 
به دلیل کم دقتی دچار 
اشتباه شده است.
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ســاله ی رمان اســت، می بینیم که نه تنهــا زبان و بیان 
روایت کودکانه نیست، که محلی هم نیست. یقینًا راوی، 
یعنی این کودک، دورتر از روســتای خود نرفته و غیر از 
زبــان مادری که همــان گویش هزارگی اســت، با زبان 
دیگری آشــنایی ندارد و مشخص نیســت که چگونه با 
واژه هایی مثل »توی دهانم، آبگوشت، سفره و دستار« 
که هیچ کاربردی در زادگاهش ندارد، آشنا شده است؟ 
چنین ضعف هایی در جای جای کتاب دیده می شــود. 
از سویی دیگر، لباس معمول همه ی مردان افغانستان، 
پیراهن و تنبان است. همان لباسی که راوی آن را لباس 
بلوچی می خواَند! بســیار عجیب است که راوی لباس 
محلی خــود را نمی شناســد، ولی آگاهــی ای فراتر از 
مرزها دارد و می داند که مردم بلوچ هم، چنین لباســی 
می پوشــند. دختــر کوچکی کــه پیش از ایــن به هیچ 
روســتای دیگری نرفته است، به یک باره نشانِی لباسی 

فراتر از مرزهای منطقه اش را می دهد!
در گذشــته، یکی از آداب روســتایی هزاره هــا این بود 
که اگر کســی از دنیا می رفــت، خانواده ی متوفا ســه 
شــب بر مــزار او خیمــه ای می افراشــتند و چهــار پنج 
نفری، تا صبح برای شــادی روحش قرآن می خواندند. 
ملکــه ی بامیــان با هوشــمندی می خواهد ایــن آداب 
اجتماعی را برای نسل های بعد بیان کند. برای آگاهی 
بیشــتر و بدون تــرس به خیمــه نزدیک می شــود، اما 
 نمی تواند بــه راز آن خیمه پی ببــرد و رهایش می کند.
»- ترس نخورین، طوی خالص نشده. فقط تخت خینه 

تیر شده. عروس را امروز می برند.«
 ایــن جملــه را، دختری از روســتایی دورتر بــه ملکه و 
مــادرش می گوید. بــه نوعــی می خواهد آداب شــب 
خینــه )حنابنــدان( را یــادآوری کند که به اشــتباه آن 
را تخــت خینــه می نامد. تخت خینه مجمعه ای اســت 
که کاســه های خینه و دیگر وســایل مربوطه را در شب 
خینه بــر آن می گذارنــد. این که چرا نویســنده چنین 
ســاده از کنار رســم های محلی مردم هزاره می گذرد، 
شــاید نشــان دهند ی بی اطالعــی او از آداب و رســوم 
اجتماعی مردم باشــد. با این حــال، نفِس پرداختن به 

این موضوعات اجتماعی کار ارزش مندی است.
زبان در احســاس تعلق به کشــور یا قوم جایگاه مهمی 
دارد و مطمئنــًا به همیــن دلیل نویســنده ی »ملکه ی 
بامیان« هم توجه جدی به آن دارد. شناسایی و معرفی 

واژه های فارسی ناشنیده از کشورهای دیگر برای عموم 
فارسی زبانان، هم جذابیت دارد و هم باعث غنای بیشتر 
زبان فارسی می شود، به شرطی که واژه های ناشنیده ی 
فارســی درســت و همان گونه که تلفظ می شوند، آورده 
شوند. گویش فارسی هزارگی آن گونه که بایسته است، 
شناخته نشده اما با توجه به ظرفیت واژگانی  آن، قطعًا 
به زبان فارســی کمک خواهد کــرد. »ملکه ی بامیان« 
هم بدون  شــک به دنبال چنین ظرفیتی بوده که از آن 
اســتفاده کرده، اما در برخی واژه ها و عبارات، به دلیل 

کم دقتی دچار اشتباه شده است. به عنوان مثال:
- »ِسَبچی«؛ درست آن »ِسَبتی« است )ص۳۶(

- »صــدای عرعر االغ هــا و مامای گاوها«؛ بــا توجه به 
گویــش هزاره هــا که به بــرادِر مادر »مامــا« می گویند، 
ترکیب »مامای گاو ها« ســهل انگاری نویسنده را نشان 

می دهد.
ه« است که  - »به الله«؛ درست آن »به ِالَّ
شاید اصل آن »به علت« باشد. )ص۷۱(

- »غاده«؛ درست آن »قاده« به 
معنی »صخره سنگ« است. ) ص۷۲(

- »خدا رحم کرد که کمد آردها نســوخته بود«؛ واژه ی 
کمد هیچ کاربــردی در بین مردم هزاره نــدارد. واژه ی 

مورد نظر »کندو« است. )ص۹۲(
- »چند مرد ، نسوار را گوشه ی لب شان انداخته بودند و 
آن را می جویدند«؛ نسوار )ناس( جویدنی نیست. پودر 
تنباکو اســت که زیر زبان می گذارند. عجیب اســت که 
یک نویسنده ی اهل افغانستان آن را نداند. )ص ۲۱۹(

»ملکــه ی بامیــان« از معــدود رمان هایی اســت که به 
جنایات ظالمانه ی طالبان نسبت به هزاره ها   می پردازد 
و مخاطبان خود را با زوایای پنهان جنایات آن ها آشــنا 
می سازد. از این رو کتاب قابل احترامی است، اما از نگاه 
ســاختاری و شــگردهای خالقانه ی ادبی ضعف هایی 
دارد. شاید دلیل اصلی این ضعف ها، اعتماد نویسنده 
به توان مندی های ویراستار داستانی و اعتماد ویراستار 
داستانی به آگاهی نویســنده باشد که ناخواسته دچار 
لغزش هــای زبانی در بخش های گویش هزارگی شــده 
اســت. با این همه، »ملکه ی بامیان« پنجره ی جدیدی 
را در برابر نگاه مخاطبان، به ویژه مخاطبان ایرانی خود 

 .باز می کند
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رمانی از یک روزنامه نگار و 
نمایش نامه نویس

محمدعثمان صدقی از کســانی است که در تاریخ داستان نویسی 
ما نامش با داستان کوتاه »دورا« گره خورده است و این داستانش 
در کتاب های گزیده ی داستان های افغانستان، با عنوان نمونه ی 
داستان های دهه ی سی افغانستان می آید. او بیش تر با عنوان یک 
روزنامه نگار و محقق شناخته می شــود، اگر چه شعر هم سروده و 

داستان های کوتاهی نیز منتشر کرده است. 
کتاب »ملکه در آشیانه ی عقاب« سال ها پس از نوشته شدنش 
)در سال ۱۹۸۳ در امریکا ( و پس از مرگ نویسنده در کابل، منتشر 
شــده است.  وزیر اطالعات و فرهنگ وقت، در یادداشتی کوتاه بر 
کتاب چنین نوشــته اســت: »رومان »ملکه در آشیانۀ عقاب« یک 
داســتان نیمه  تخیلی ونیمه مستند است که بیشــترروی  میراث 
های کشــورماوهمکاری باستانشناســان اروپایی می چرخد.«۱ 
اما این که این داســتان چقدر با موازین رمان نویســی و رمان های 

تاریخی هم خوانی دارد، جای نقد و بررسی دارد. 
نثر و زبان نویســنده حتا با توجه به زمان نوشــته شدن کتاب، 
اندکــی قدمایی می نماید و در نوشــتن گفت و گوها نیز از شــکل 
گفت وگو نویســی در نمایش نامه بهره برده شده است. )صدقی از 
نمایش نامه نویســان مطرح دهه های ســی و چهل خورشیدی نیز 
اســت(. صدقی در این رمان قصه ی دو باستان شــناس ایتالیایی 
را روایت می کند که در مأموریتی ســری به بامیان اعزام می شوند. 
ماریــه و انتونی برای رفتن به این مأموریت نام های مســتعار مریم 
و ســلیمان را بر خود می نهند و وانمود می کنند که زن و شــوهرند 
و... آن ها زبان فارســی را به خوبی صحبت می کنند  و در مأموریت 
قبلی  شــان در ترکیه با دین اسالم نیز آشــنایی یافته اند و اکنون با 
توجــه به مذهب مردمــان بامیان و دره ی فــوالدی، باید با مذهب 
تشیع نیز آشنا شوند و به بهانه ی دیدار دوستان شان به آن جا سفر 

کنند و دست به کاووش بزنند. 
رمان از شصت بخش تشکیل شده است: »۱ـ وظیفه درشرق، 
۲ـ هوتل بیک ـ استانبول، ۳ـ کنفرانس پروفیسر علی پاشا، ...،۵۵ـ 
زمســتان در آشیانۀ عقاب، ۵۶ـ سلطنت شنســبانی، ۵۷ـ بامیان 

مرکز نظر جهان، ...، ۶۰ـ وبودا تبسم میکرد.«
پانوشت:  �

۱-   شــیوه ی خط و نوع تایپ واژه ها همانند شــیوه ی خط و تایپ 
واژه ها در کتاب است و هیچ تغییری در آن وارد نشده است.

روایاتی از فراز و فرود یک رابطه

مجموعه ی داســتانی »کوره های ســوزان« صالحه 
محک یادگار، از سوی انتشارات مقصودی در کابل، 
به دســت نشر ســپرده شــده اســت. این مجموعه 
شــامل یک مقدمه ی دو صفحه یی و بیست و هشت 
داستان کوتاه می شود: »کفتار پیر، فرشته ی نجات، 
شکار دختر، طالقی، شما هم می توانید، پرپرشدن 
آرزوهای مریم، عروس یک شــبه، طعم خوشبختی، 
عاشق گریزپا، نانوایی زنانه، معشوقه ی ذغال فروش، 
یار و محبوبم مرا تنها گذاشــت، عشق های کاغذی، 
عاشق ناکام، خانه ی کرایی، سرباز شهید، نان آوران 
خردسال، زاغه نشــین های شــهر کابل و راز مبهم، 
جان گل خان،  دیپلــوم  چشم انتظاری،موترشــویی 
دختر سیال، ســکرتر رئیس، فرزندان یتیم، عطری 
که شــوهرم را به کشتن داد، من گدا نیستم، زندگی 
زیباســت، لحــاف قورمــه ای و جنایــات مخالفــان 

دولت.« 
بانــو صالحه در این مجموعه در پی آن اســت تا 
زبان آن عده از زن هایی شــود که در پستوهای نمور 
نفس می کشند و طعم آزادی و زندگی را در جامعه  ی 
مردســاالر نچشــیده اند. اکثر رخدادهای داستانی 
حاوی پیام هایی اســت که در واقع بازتاب دهنده ی 
واقعیت های عینی جامعه اســت. بــه گونه ی مثال، 
مخالفــت خانواده هــای دختــران با خواســتگاران 
دختران شــان و تمکین نکردن و ســلب حق انتخاب 
دختــر در انتخاب همســر از جملــه معضالت تمام 
جوامع سنتی است که در چند داستان این مجموعه 

از جمله در »طالقی« تبیین شده است. 
مجموعه ی داســتانی »کوره های ســوزان«، که 
داســتان های آن بــه ســاده ترین زبان ممکــن ارائه 
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