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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،   

رحمت رشــیق، محمدحســین محمدی، فروه موســوی، جالل 
نظری، حسن نوروزی و نیلوفر نیک سیر.

مدیر ویرایش: فهیمه دهقان  
مدیر هنری: محمدعارف احمدی  

سال دوم، شماره ی پانزدهم، میزان/مهر 1400
در قلمرو کتاب افغانستان

یادداشت مدیرمسئول

تا دوباره بهار
امیلی امرایی روزنامه نگار ایرانی در توییترش نوشــته است: 
»ما با حسرت رمان هایی را که در افغانستان منتشر می شد و 
تیغ سانسور قلع و قمع شان نکرده بود، می خواندیم. در درد 

امروز افغانستان خیلی بیشتر از این ها شریکیم.« 
و ما چه بگوییم؟

چه می شود گفت در روزهایی که لشکر سیاهی و تباهی 
به ناگهان از راه رسید و هر چه را در این سال ها کاشته بودیم، 

پای مال و نابود کرد. 
از بسته شدن مکتب های دخترانه بگوییم؟

از مقرر شــدن یک تروریست دانشــگاه ندیده به ریاست 
دانشگاه کابل بگوییم؟ 

از تعطیل شدن کار و بار ناشران فعال و بسته شدن بیشتر 
کتاب فروشی ها بگوییم؟

از مــوج جدید آواره شــدن نویســندگان، روزنامه نگاران، 
ناشران و دیگر اصحاب قلم بگوییم؟

از چه بگوییم؟
نمی دانــم پس از ایــن چه رخ خواهــد داد. آیا کتابی در 
افغانســتان منتشر خواهد شد که کســی آن را در کتاب نامه 
معرفی یا نقد کند؟ و اگر شــود، آیا به مقداری خواهد بود که 
معرفی و بررســی آن ها، محتوای ماهانه ی کتاب نامه را تأمین 

کند؟ 
و سرنوشت اعضای تحریریه ی کتاب نامه چه خواهد شد؟ 
جالل با آواره شدنش به دورترین مدار مهاجرت آیا باز فرصت 
خواندن و نوشــتن خواهد یافت؟ سرگردانی صادق را به کجا 
خواهد کشــاند؟ فروه و نیلوفر در ســنگینی سایه ی طالبان 

چگونه نفس خواهند کشید؟ 
و نســل جوانی که بالنده و شادان هر روز پس از رخصت 
شــدن از درس های دانشــگاه به کتاب فروشی های پل سرخ 
و جــوی شــیر در کابل و به کتاب فروشــی های هــرات و مزار 

می رفتند، چه خواهند شد؟ 
و مردم در میان فقر و بی کاری و سلطه ی جمود و تعصب 

و زن ستیزی و دانش ستیزی چه خواهند شد؟ 
بــه گواهی تاریخ، وضعیت  های صلبــی هیچ وقت پایدار 
نمی مانند، اما تا تغییــر کنند روال پیش رفت ملتی را متوقف 
می کنند و نسل یا نسل هایی را به ورطه ی نیستی می کشانند. 
آسیبی که این وضعیت به ما می زند، دردناک و غیر قابل 
جبران اســت. اما می دانیــم که دیر یا زود این زمســتان هم 

رفتنی خواهد بود.

 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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در میــان اخبــار ناخوش آینــدی کــه از 
وطن می رســد، خوانــدن رمانی از ناهید 
مهرگان، بانوی نویســنده ی افغانستانی، 
خالــی از لطــف نیســت. »بگــذار برایت 
بنویسم« شامل هفت نامه از زنی است که 
پس از جدایی از همســر، برای او نوشته 
است. نثر روان این داستان، زبان ادبی و 
تکنیک هــای به کار رفته در آن، این رمان 

را خواندنی تر کرده است.
زنــان در جوامع ســنتی همــواره در 
معرض انواع تبعیض و خشونت قرار دارند 
و باید علیه آن کاری انجام شود. عملکرد 
دولت ها و طــرح و برنامه هــای گوناگون 
نتوانســته اند  تاکنون  نهادهای مرتبــط، 
یا نخواســته اند نتایج مطلوبی به دســت 
آورند و تنها توجیه شــان »پالیسی سازی« 
است. قسمت هایی از رمان »بگذار برایت 
بنویســم« در واقع نوعی فراخــوان برای 
محو خشونت علیه زنان است. بانو ناهید 
مهــرگان در این اثر ارزشــمند، از زوایایی 
متفاوت و درخور، به این معضل پرداخته 
است. او بسیاری از سنت های مضحک و 
شــرم آور را که اهانت به مقام زنان اســت، 
در قالــب داســتان و با زبان کامــاًل ادبی 

به چالش می کشــد، به طوری که درک و 
برخورد هر خواننده ای بعد از خواندن این 
اثر، نســبت به نیمــی از جمعیت جامعه، 

یعنی زنان تغییر یافته و متعالی می شود.
بســتر زفاف در جوامع سنتی، حکم 
آزمون گاهــی را دارد کــه گویی ارزش زن 
در آن به ســان تربوز/هندوانه ای است که 
»به شــرط کارد« خریداری شــده باشد! 
نویسنده این درک نادرست جامعه از زن را 
با ادبیاتی رسا و از زوایای مختلف بررسی 
می کنــد، به طــوری که افــکار مخاطِب 
ســنتی را درباره شــب زفاف بــه چالش 
می کشد. در بخشی از کتاب می خوانیم: 
»نمی دانــم چه شــد که زنجیرک پشــت 
پیراهنــم را نیمه باز رها کــردی، روبه رویم 
نشســتی و گفتی: به چشمانم نگاه کن. 
ببین، مادرت زیر بالشت ما دستمال های 
سفیدی مانده و گفته آن ها را برای محفل 
تخت جمعی فردا نیــاز دارد؛ اما مادر تو و 
وفا که نزدیک ترینان ما هســتند، فقط تا 
دربند این اتاق اجازه دارند وارد زندگی ما 
شوند، نه بیشــتر. من به هیچ کس اجازه 
نمی دهم به آن چه که فقط به من و تو ربط 
دارد، عالقه ای نشــان بدهد یــا مداخله 

بازتاب اوضاع زنان در حکومت سیاه طالبان
مرور و معرفی رمان »بگذار برایت بنویسم« نوشته ی ناهید مهرگان

رحمت رشیق

قسمت هایی از رمان 
»بگذار برایت بنویسم« 
در واقع نوعی فراخوان 
برای محو خشونت 
علیه زنان است. بانو 
ناهید مهرگان در این 
اثر ارزشمند، از زوایایی 
متفاوت و درخور، به 
این معضل پرداخته 
است. او بسیاری از 
سنت های مضحک و 
شرم آور را که اهانت 
به مقام زنان است، در 
قالب داستان و با زبان 
کامالً ادبی به چالش 
می کشد، به طوری 
که درک و برخورد 
هر خواننده ای بعد از 
خواندن این اثر، نسبت 
به نیمی از جمعیت 
جامعه، یعنی زنان تغییر 
یافته و متعالی می شود.

بگذار برایت بنویسم )رمان(
ناهید مهرگان
طراحی جلد و صفحه آرایی: نشر نبشت
طرح جلد و خطاطی: اسراییل رویا
انتشارات امیری
چاپ اول، کابل، ۲۰۱۷
رقعی، ۱۲۸ صفحه
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کنــد. آن چه در این اتــاق می گذرد، 
فقــط از من و توســت. فقــط از من 
و تو. بعــد صورت را بر کف دســتانم 

ماندی...« )ص ۴۷(. 
چنان کــه گفتــه شــد و در ایــن 
در  زن  ارزش  دیدیــم،  هــم  نمونــه 
چنیــن جوامعــی حتــی پایین تر از 
تربوزی اســت کــه »به شــرط کارد« 
بودِن  ایــده آل  خریداری می شــود: 
تربوز را فقــط خریدار تعیین می کند 
اما »به شــرط کارد« بــودِن زن و این 
را  کــه او در آزمــون گاه شــب زفــاف 
موفق می شــود یا نه بایســت فامیل 
و تمــام شــرکت کننده های مراســم 
»تخت جمعــی« بدانند! در قســمت 
دیگری از کتاب می خوانیم: »آن روز 
من و وفا زیر درخت سنجد نشستیم. 
تو را در چهره اش می جستم. زوایای 
چهره ات در ذهنم کمرنگ شده بود. 
فقط لبخند و شیطنت نگاهت به یادم 
بود و می دانســتم برخــالف موهای 
خرمایی َلشــم و پرزور وفا، موهای تو 
قات قاتی و ســیاه بود. وفا با احتیاط 
و شــمرده گفت: شــرط بــرادرم این 

اســت که قبل از هر تصمیمی می خواهد با تو صحبتی 
داشته باشد. در لحن وفا فقط احتیاط را می شد شنید، 
اما »شرط« گفتنش مرا به یاد هندوانه هایی انداخت که 
»به شــرط کارد« می خریدیم. حــس خوبی نبود. حس 
هندوانــه بودن زیر کارد کســی، حتی اگــر آن کس تو 
می بودی هم حس خوش آیندی نبود...« )ص۳۲ـ۳۳(.
آموزش تنها وســیله ی مناسب برای از بین بردن هر 
نوع تبعیض و خشــونت و ســتیز با آن اســت. نویسنده 
در بخشی از کتاب اشــاره ای دارد به متوقف شدن این 
مهم )آموزش( و بســتن درهای مکاتب به روی دختران 
در دوران طالبان: »صبح یونیفورم مکتب را پوشــیده و 
سر ســفره نشسته بودیم که از رادیو صدای قرآن خوانی 
بیرون ریخت. پدرم گفت: »حتمًا ظاهرشــاه مرده«. اما 
خبرنگار رادیوی محلی نظر دیگری داشت: »مردم غیور 
و شهیدپرور شــهر هرات، برادران طالب العلم شما شهر 

را از فســاد و بی عدالتی پاک کردند. 
شــما می توانید مثل همیشه سر کار 
و وظیفه تــان بروید. خواهــران اما تا 
اطــالع ثانوی بایــد در منزل بمانند. 
همچنین مکاتب اناث به خاطر حفظ 
امنیت و آبــرو تا اطالع ثانوی تعطیل 
اســت...«. او )الناز( طــوری به من 
نگاه کرد انگار که من به طالبان گفته 
باشم شــهر را از فســاد و بی عدالتی 
پــاک کننــد و طالــب علم باشــند و 

مکاتب را ببندند...« )ص۶۷(. 
اندوه نویسنده و به تبع آن، راوِی 
داســتان از جــور آن زمــان، به قول 
خودش بــه انــدازه ای اســت که در 
اشک نمی گنجد. نویسنده با ادبیات 
شــیرین و خواندنی تر از مــوارد باال، 
برای بیان مطالبی از همین دســت، 
را  بهتریــن حــس همذات پنــداری 
می کنــد؛  فراهــم  خواننــده   بــرای 
آن جا کــه می گوید: »مــادرم بعد از 
اینکــه یونیفــورم مکتبــم را خیرات 
داد، قدیفه ی ســفید یونیفورمم را بر 
دهان ســطل ماند و دو کیلو ماســت 
رویــش درون ســطل ریخــت. بعــد 
چهارگوشــه اش را گــره کرد و آن را بر شــاخه ی درخت 
آویخــت تا چکه درســت کنــد. وقتی به قدیفــه ام نگاه 
کردم کــه از آن قطره قطره زرداب می چکید و مورچه ها 
از شــاخه ی درخت بر گره اش می دویدند، به نظرم آمد 
کــه قدیفه گریه می کند. تا لحظــه ای که مادرم چادری 
کهنه اش را پیش رویم ماند تا آن را بپوشم، فکر می کردم 
اندوهگین ترین اتفاق زندگی ام خریطه ی چکه ساختن 

از قدیفه ی مکتبم بود...« )ص ۷۱(.
در کنار این معضالت و ناهنجاری هایی که نویسنده 
به واســطه ی راوِی درون روی داِد اول شــخص و به سبب 
حاکمیت طالبان یادآور می شــود، از زندگی ُپرمشقتی 
که فامیل برای او و الناز -شــخصیت فرعی داســتان- 
به ارمغان آورده اند نیز پرده برمــی دارد. راوی هنگامی 
که بعد از دو ســال زندگی با همسرش، طالق می گیرد 
و دوباره بــه فامیل ملحق می شــود، واکنش مادرش را 

»صبح یونیفورم مکتب را پوشیده 
و سر سفره نشسته بودیم که از 
بیرون  قرآن خوانی  صدای  رادیو 
ریخت. پــدرم گفــت: »حتماً 
خبرنگار  اما  مرده«.  ظاهرشــاه 
رادیــوی محلی نظــر دیگری 
داشت: »مردم غیور و شهیدپرور 
شهر هرات، برادران طالب العلم 
شما شهر را از فساد و بی عدالتی 
مثل  کردند. شما می توانید  پاک 
همیشه سر کار و وظیفه تان بروید. 
خواهران اما تا اطالع ثانوی باید 
در منزل بمانند. همچنین مکاتب 
اناث به خاطر حفظ امنیت و آبرو 
تا اطالع ثانوی تعطیل است...«. 
او )الناز( طوری به من نگاه کرد 
انگار که من به طالبان گفته باشم 
شهر را از فساد و بی عدالتی پاک 
کنند و طالب علم باشند و مکاتب 

را ببندند...«. 
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این گونه بازگو می کند: »با گذشــت دو 
سال دوری، نگاه مادر به من همان طور 

زننده و زمخت است...« )ص ۵۷(. 
مردان فامیــل و جامعه نیز متأثر از 
اندیشــه ی طالبانی اند. آنــان از هیچ 
نــوع بی حرمتــی و خشــونت در حق 
زنــان ِابا ندارنــد: »ســگرتش که تمام 
می شــد، تنبــورش را از ســر میــخ بر 
می داشت و می گفت: »گوش کنید«. 
بوی ســگرتش که باال می شــد خاله ام 
مــا را از اتاق بیرون می کشــید و همان 
بود کــه بافت مویش به دســت کاکایم 
می افتاد... همین کــه می دید کاکایم 
بــه طرفش می آید، خــود را به دیواری 
نزدیک می کرد و جابه جا می نشســت. 
بعــد صورتــش را الی بازوانــش پنهان 
می کــرد و منتظــر مشــت و لگدهایی 
می مانــد که بر ســر و صــورت و تنش 
فرود می آمد. گاهی کاکایم ســرش را 
محکــم می گرفت و با زانــو به صورتش 

می کوبید...« )ص ۶۲(.
گذشــته از نقاط قوتی که ذکر شد، 
حضور پاراگراف های زاید نیز در البه الی 
صفحات متن حس می شــود که هیچ 
نقشی در پیش برد روایت ندارند. سخن 
پایانــی درباره ی اثر ارزشــمند »بگذار 
برایت بنویسم« این است که با در نظر 
گرفتن ساختار منســجم و نقاط قوت 
آن، می توانــد بــا رویکردهای مختلف 
و متفاوت، بــه معنای واقعی کلمه نقد 
شــود؛ نقدی روش مندانــه و متکی بر 
تئــوری. این متن با محــک قرار دادن 
نقد فمینستی، می تواند با خوانندگان 
زیادی وارد گفت وگو شــود. هم چنین 
راوی این متــن ویژگی های منحصر به 
فردی از جمله الفت هراسی و رابطه  ی 
ناسالم با مادرش دارد که از این ُبعد نیز 
می توانیم با تکیه بر روش شناسی نقِد 

روان کاوانه به نقد داستان بپردازیم.

»ماه دوم تابستان« نوشته ی روستا باختری

»ماه دوم تابســتان« نخستین کتاب از ســری کتاب های »گزیده ی داستان های 
معاصر افغانستان« به انتخاب محمدحسین محمدی است که از سوی انتشارات 

تاک منتشر شده است.
محمدصابر روســتا باختری  )زاده ی ۱۳۱۷،کابل - درگذشت۱۳۸۳، آلمان( 
از شناخته شــده ترین داستان کوتاه نویســان دهه  های چهل و پنجاه خورشیدی 
افغانستان است. در آن سال ها،   از او بیش از شصت داستان کوتاه در نشریات به 
چاپ رسید که کمتر دیده شده اند. محمدی در معرفی کتاب چنین نوشته است: 
»بیســت   وچهار داســتانی که در این کتاب گرد آمده اند، از میــان بیش از پنجاه 
داســتانی انتخاب شده اند که من به آن ها دســت یافته ام. داستان هایی که همه 
در دهه ی چهل خورشــیدی و در هفته نامه ی »ژوندون« و چندتایی در  روزنامه ی 
»انیس« منتشر شده اند. تالش کرده ام داستان هایی را انتخاب کنم که امروز نیز 
برای خواننده ها جذابیت هایی داشــته باشند. از این رو، کتاب را با داستان  هایی 
آغــاز کرده ام  که خود باختری نیز آن ها را می پســندید   و باری گفتــه بود؛ اگر از 
بین داستان هایش بخواهد دست به انتخاب بزند، فقط چند داستان کوتاهش را 
انتخاب خواهد کرد. »آشنای بیگانه« به انتخاب خودش در کنار آن  گفت  وگویش 
بازنشر شــده بود. من نیز تالش کرده ام داستان هایی از این دست  در آغاز کتاب 
بیایند. پس از آن، داستان هایی را آورده ام  که با ویژه گی های داستان های پاورقی 
نوشته شده اند و هدف شان بیشتر ســرگرم کردن خواننده است. در پایان نیز دو 
داســتان تاریخــی را آورده ام   که باز از نظر من، نگاهی تازه تــر دارند و تخیل که از 
مهم ترین ویژه گی های هنر اســت، در آن ها پررنگ تر اســت و  نویســنده در آن ها 

گوشه ی چشمی به داستان نویسی نیز داشته است.«
در مجموع، مخاطب در داستان های روستا باختری با عنصر سرگرم کنندگی 
بیشــتر روبه رو است و بســیاری از این داســتان ها برای خوانندگان رنگین نامه ی 
»ژوندون« نوشــته شده  بودند. داستان های این مجموعه عبارتند از: »کوره  راه«، 
»آشــنای بیگانه«، »یک روز بعد از ظهر«، »به خاطر زمین«، »نیمه  شــب شوم«، 
»بچه ی عوضی«، »آخرین دیدار«، »بن  بســت«، »درسپیدی صبح«، »زنی پشت 
میله ها«، »فال بین«، »ماه دوم تابســتان«، »گناه ناکرده«، »در انتظار فرزند«، »با 
شهر، بیگانه«، »انتقام عشق پیشین«، »حاال دیگر دیر شده«، »عشق بی فرجام«، 
»چشم  به  راه...«، »رسوای پشیمان«، »در انتظار بازگشت تو...«، »دوستت دارم، 

باور کن!«، »شاهنشاه غزنه« و »میتسا، قربانی بزرگ«.

ماه دوم تابستان 
)گزیدهیداستانهایمعاصرافغانستانـ۱(
نویسنده:روستاباختری
بهانتخابمحمدحسینمحمدی
نقاشیرویجلد:راشدرحمانی
انتشاراتتاک
کابل،چاپاول:۱۳۹۶،چاپدوم:۱۳۹۸
رقعی،۵۵۰نسخه،۲۴۱صفحه،۲۵۰افغانی

][معرفیکوتاه
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یکی و فرشته ی آرزو ها« »بابا تار

حسن نوروزی

بابا تاریکی )داستان کودک، مصور و رنگی(
نوشته ی محمدحسین محمدی
تصویرگر: منا عالیی
ناشران: تاک )کابل(، آمو )تهران(
خشتی بزرگ، ۲۴ صفحه
۴۰۰۰ نسخه
۹۰ افغانی یا ۲۵۰۰۰ تومان

همــه ی مــا، در دوران کودکــی آرزوهایــی 
داشته ایم و می خواسته ایم این آرزو ها، خواه 
واقعی خواه خیالی، توسط فرشته ی آرزو  ها 
بر آورده شــوند. این آرزو ها معمواًل یکی در 
میــان بر آورده می شــده اند چــون نیمی از 
آن ها ســاخته و پرداخته ی ذهن کودکی ما 
و به دور از واقعیــت بوده اند؛ اما این امر در 

دوران کودکی، طبیعی و گذراست.
در دنیای کودک، هیــچ امری خیالی 
و غیرواقعــی نیســت حتــی آرزو هایی که 
دائــم بین دنیای واقعــی و خیالی در رفت 
و آمــد انــد. در ایــن دوران، کــودک انواع 
آرزو هــا را در ذهن خــود و در صف انتظار 
بر آورده شــدن قرار می دهد. شاید کودک 
بر اساس اهمیت آرزو ها و در اولویت بودن 
هر یک از آن ها برای خودش، تقسیم بندی 
ذهنی خاصی داشــته باشــد اما هیچ یک 
را براســاس واقعــی یــا غیرواقعــی بودن 
جدا سازی و رده بندی نمی کند. اگر به آرزو 
و خواسته ای از لیســت آرزو هایش برسد، 

منتظر است تا آرزوی بعدی بر آورده شود.
هر کودکی، آرزویی دارد. یکی دوست 
دارد بــرادر یــا خواهر کوچک تر داشــته 
باشــد یکی آرزو دارد که دوچرخه ای مثل 

دوچرخــه ی کــودک همســایه ، دیگری 
دوست دارد وقتی بزرگ شد، فوتبالیست 
یــا کوه نــورد خوبی شــود. این دســته از 
امــکان  کــه  آرزو هــا، خواســته هایی اند 
رســیدن به آن ها وجود دارد؛ اما دسته ای 
از آرزو ها نیز هســتند کــه امکان ندارد در 
دنیای واقعی به آن ها رسید، مانند این که 
کودکی آرزو دارد پدرش که ســال ها پیش 

مرده است، به جمع خانواده برگردد.
کودک به مرور زمان و با پا گذاشــتن به 
دوره ی کودکی دوم، یعنی در سنین بین ۹ 
تا ۱۲ سالگی به تدریج امکان تقسیم بندی 
و تفکیک دنیــای واقعی و خیالــی را پیدا 
می کند. گاهی ممکن است آرزو یی در دل 
داشته باشد که امکان وقوع بیرونی ندارد و 
کودک خود نیز از این موضوع آگاه است، 
ولی در عین حال آن را در لیست آرزو هایش 
دارد. بــا ورود بــه دوره ی نوجوانی و بلوغ، 
کم کم این دســته از آرزو ها نیز از گردونه ی 

ذهنی او حذف می شوند.
در این میان نقش ادبیات، به ویژه شعر 
و داســتان، حائز اهمیت است و می تواند 
در کار کرد هــای شــناختی و انگیزشــی و 
رشد عقلی کودک، اثر گذار و ماندگار باشد. 

در دنیای کودک، هیچ 
امری خیالی و غیرواقعی 
نیست حتی آرزو هایی 
که دائم بین دنیای 
واقعی و خیالی در رفت 
و آمد اند. در این دوران، 
کودک انواع آرزو ها را 
در ذهن خود و در صف 
انتظار بر آورده شدن قرار 
می دهد. شاید کودک بر 
اساس اهمیت آرزو ها و 
در اولویت بودن هر یک 
از آن ها برای خودش، 
تقسیم بندی ذهنی 
خاصی داشته باشد اما 
هیچ یک را براساس 
واقعی یا غیرواقعی بودن 
جدا سازی و رده بندی 
نمی کند.
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پتانســیل و انرژی قصه ها و داســتان ها 
فراتر از حد تصور است و این انرژی اگر به 
خوبی و با شگرد های روایی و داستانی، 
باور پذیری هوشــمندانه  واقع نمایــی و 
پیاده شــود، می تواند در زندگی کودک 
و در جهــت شــناخت و درک او از خود و 
جهان بیرون نقش آفرینی کند. قصه ها و 
داستان ها می توانند پیام آور زیست بهتر 
و آگاهانه تــر برای کودک باشــد و حتی 
مبنای زندگی او در بزرگسالی قرار گیرد.

نوشــتن برا ی کودکان ویژگی هایی 
دارد کــه آن را از ادبیات بزرگســال جدا 
می کند. ابــزار  و عناصر ممکن اســت 
در ادبیات کودک و بزرگســال یک سان 
باشند اما نوع به کار گیری آن ها متفاوت 
است. زبان در هر دو نوع ادبیات به کار 
گرفته می شــود امــا در ادبیات کودک 
محدودتر، پیراســته تر و ساده تر تعریف 
می شــود و از به کار گیری آن دســته از 

واژگان که برای کودک قابل  فهم و درک نیســت، پرهیز 
می شــود. ابزار و عناصر روایت نیز بــا اندکی اختالف، 

برا ی هر دو شاخه از ادبیات به کار گرفته می شود.
بر همین مبنا یک اثر ادبی ویژه ی کودکان هنگامی 
موفق است که قلمرو جغرافیای زبان و ذهن این سنین 
را در بــر گیــرد و هر چه بــه محدود ه ی ســنی پایین تر 
می رسیم، این ویژگی ها ســخت تر و دشوار تر می شود. 
به این ترتیب، نوشتن برای نوجوانان آسان تر از نوشتن 
برای کودکان و نوشتن برای کودکان، آسان تر از نوشتن 
برای خردساالن اســت. زیرا هر چه سن مخاطب کمتر 
باشد، دامنه ی کار کردی تصویر سازی و آرایه ها ی زبانی 

و روایی، محدود تر و کوچک تر می شود. 
»بابا تاریکی« کتابی اســت که در دل خود قصه ای 
دارد و در دل ایــن قصــه، کاراکتر هایی هســتند که هر 
یک به اقتضای نقشــی که ایفا می کننــد، حوادث را به 
پیش می برند. این کاراکتر ها عبارت اند از: باباتاریکی، 
بچه هــا، مادرهــا، خاله خورشــید، شــمالک مهربان، 

درخت ها، سایه ها و مردم .
نویســنده بــا توجه بــه ویژگی داســتان کــه از نوع 
داســتان های ترکیبی اســت، نقش هایی را بر عهده ی 

کاراکتر های داســتان گذاشــته و 
از شــگرد های روایی افســانه ها و 
تکنیک هــا و ابــزار و عناصر روایی 
امــروز ســود جســته اســت که به 
نوعــی، میــان خیــال و واقعیــت 
در رفــت و آمــد انــد. جا به جایــی 
دو  محــدوده ی  در  شــخصیت ها 
قلمــرو خیال و واقعیت، داســتان 
جلــوه  واقعی تــر  و  ملموس تــر  را 
می دهــد و ایــن بــه باور پذیری و 
غنای کاراکتر ها کمک زیادی کرده 
است. جاندار پنداری شخصیت ها 
از جملــه »بابــا تاریکــی«، »خاله  
خورشــید« و »شــمالک مهربان« 
نوعــی آشــنایی زدایی از ماهیــت 
این شخصیت هاســت در حالی که 
در دنیــای واقعی، ایــن کاراکتر ها 
جزو شــخصیت های غیرجاندار و 
ویژگی  این  تغییر پذیر طبیعت اند. 
از دیر باز در متون کهن و افسانه ها و نیز در داستان های 

جدید و امروزی، کاربرد فراوانی دارد.
نویســنده در داســتان »بابــا تاریکــی«، بــه طــور 
غیرمستقیم به بیان یکی از پدیده های طبیعی پیرامون 
ما می پردازد و به همین لحاظ این داســتان در حوزه ی 
داســتان های شناخت شناســی طبیعت و نیــز در ژانر 
داســتان های شــناختی قــرار می گیرد. نویســنده در 
خالل داســتان و اتفاقات آن و با استفاده از شگرد های 
داســتانی و روایی، موضوع گردش روز و شب و ضرورت 
وجــود این دو پدیده را در طبیعت یاد آوری می کند، بی 

آنکه داستان در ورطه ی شعار و آموزش بیفتد.
یکــی از پایه های اساســی نظریه ی فرمالیســت ها 
در ادبیــات که پس از طرح آن طرفداران بســیاری پیدا 
کرد، آشــنایی زدایی یا غریب نمایی در متن ادبی است. 
از آن جا که کودکان همواره دوست دار امور خارق العاده 
و دور از ذهن انــد، شــگرد یــا عنصر آشــنایی زدایی در 
زبان، زمان، مکان و شخصیت ســازی برای این گروه از 

مخاطبان، متن را جذاب ساخته است.
هر چند نویســنده با موضوع شــب و تاریکی که تم 
اصلی داســتان اســت، جریان را پیش می بــرد ولی به 

نوشتن برا ی کودکان ویژگی هایی 
دارد که آن را از ادبیات بزرگسال 
جدا می کنــد. ابــزار  و عناصر 
ممکن است در ادبیات کودک و 
بزرگسال یک سان باشند اما نوع 
به کار گیری آن ها متفاوت است. 
زبان در هر دو نــوع ادبیات به 
کار گرفته می شود اما در ادبیات 
کودک محدودتر، پیراســته تر و 
ســاده تر تعریف می شود و از به 
کار گیری آن دسته از واژگان که 
برای کودک قابــل  فهم و درک 
ابزار  می شــود.  پرهیز  نیست، 
با اندکی  و عناصر روایت نیــز 
اختالف، برا ی هر دو شــاخه از 

ادبیات به کار گرفته می شود.
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شــکل هوش مندانه ای، از توصیف رایجی که ما از شب 
داریم، دوری می کند. معمواًل شب، نمادی از رنگ سیاه 
همراه با تاریکی محض و فضایی هراس انگیز اســت اما 
در متن این کتاب، مخاطب توسط شخصیتی با تاریکی 
آشنا می شود که کاماًل با شبی که می شناسیم، متفاوت 
است. به این ترتیب، نویسنده از تکنیک آشنایی زدایی 

در خلق شخصیت »با با تاریکی« بهره برده است. 
 در این داســتان، از نظر روایی و براســاس چیدمان 
ترکیبی، از عنصر زمان به طور کلی استفاده شده است 
و کودک با زمان های جزئی روبه رو نیست. زمان در متن 
داستان با گردش شب و روز مشخص می شود و کودک 
با این گونه زمان بندی مشکلی ندارد. مکان ها نیز طبق 
فضای داســتان و منطبق با شــخصیت ها و نشانه های 
آن انتخــاب شــده اند و برای ســیر طبیعی حــوادث از 
مکان های مختلــف مانند غار، کوه، دهکــده، کوچه، 
آســمان، زمین، چمن و مزرعه اســتفاده شــده است. 
تمامی این هفت مکان، نقاطی اند که کل داســتان در 
آن ها اتفاق می افتد و تناسب شخصیت ها و مکان ها در 
کنار عنصر زمان، خوانش داستان را برای کودک آسان 

و ملموس می کند.
هم چنین داســتان فضای ریتمیک و شــادی دارد. 
شخصیت بابا تاریکی با ویژگی های منحصر به فرد خود و 
لباس و شال و کاله و عصا و حتی موهای مخملی باعث 
می شود که کودک بدون هیچ گونه هراسی او را بپذیرد. 
این ویژگی ها به طور غیرمســتقیم، ســکوت و آرامش و 

لطافت شب را نیز تداعی می کنند.
محمد حســین محمدی از آن دســت نویسندگانی 
است که از ابتدای فعالیت های ادبی و در کنار سایر ابزار و 
عناصر داستانی و روایی، به اصل مهم سالمت و سالست 
زبانی به ویــژه در حوزه ی ادبیات کودک، توجه و اهتمام 
داشته است. زبان و چگونگی کار برد آن در ادبیات کودک 
و نوجوان از جمله عوامل مهم و در عین حال سخت است 
و در صورتی که نویســنده شــناخت کافی از آن نداشته 

 باشد، نمی تواند اثری ماندگار خلق کند.
 »تصویرگری کتاب »بابا تاریکی

هنرمنــدان تصویرگر با توجه بــه تجربه های هنری 
خود و مواجهه ای که با انواع مختلف متون ادبی ویژه ی 
کــودک و نوجــوان دارند، ســخت ترین تصویرگری ها را 
مربوط به ادبیــات تخیلی و فانتزی می دانند. جدای از 

ســبک و تکنیکی که تصویر گر به کار می برد، نوع نگاه 
او به متن نیز حائز اهمیت اســت. آن چه که تصویرگران 
حرفه ای به کار می گیرنــد، ایجاد فضای بصری و خلق 
شخصیت هایی است که هم مکمل اثر ادبی باشند و هم 

به نوعی متمایز از خود متن.
تصویر گر کتاب »بابــا تاریکی«، به ایجاد فضایی که 
تم اصلی داســتان، یعنی شب و تاریکی را تداعی کند، 
نپرداخته و بیشــتر به خلق کاراکتر ها توجه نشان داده 
اســت. تمام شــخصیت ها در این کتاب، چهره ای تیره 
دارنــد و نوک بینــی از قهوه ای متمایل به زرد شــروع و 
بــه تدریج تا انتهای پیشــانی به قهــوه ای پر رنگ ختم 
می شــود، و این طور برداشت می شود که تمامی مردم 

افغانستان چنین چهره هایی دارند. 
 رده بندی سنی کتاب

هر اثری که برای کودکان خلق می شــود براســاس 
رده بنــدی جهانی، حداقل به یک و حداکثر به دو گروه 
ســنی تعلق می گیرد مثــاًل کتابی تنها مناســب گروه 
»الف« است یا اثری دیگر مناسب دو گروه سنی »الف« 
و »ب« است. این رده بندی با تفاوتی جزئی، در همه ی 
کشور ها پذیرفته شده اســت. جدای از نوشتن یک اثر 
ادبی برای کودکان که چندان ســهل و آســان نیست، 

تشخیص رده بندی سنی آن نیز بسیار مهم است.
در شناسه ی کتاب »بابا تاریکی«، این اثر برای دو گروه 
ســنی »ب« و »ج« مناسب تشــخیص داده شده است. 
نمی دانیم که این گروه های ســنی توسط مؤلف انتخاب 
شده اند یا ناشر و یا متولی صدور شناسنامه ی کتاب؟ اما 
با توجه به متن و نیز پیام و بافت داستان، به نظر می رسد 
که این کتاب بیشــتر مناسب گروه ســنی »الف« و »ب« 
باشد و برای گروه سنی »ج« چندان مناسب نیست. برای 
گروه ســنی »الف« هم، چون کودک هنوز وارد مرحله  ی 
خواندن و نوشتن نشده است، باید توسط والدین یا مربی 

کودک، بلندخوانی شود. 
راستی شــاید، می گویم شــاید چون هنوز مطمئن 
مطمئن نیستم، شــمالک مهربان داستان بابا تاریکی، 
همان فرشــته ی آرزو ها باشد که این بار به شکلی دیگر 
در آمــده اســت و بچه ها را بــا حضور خود شــگفت زده 
می کنــد. آخر، اگر شــمالک مهربان همان فرشــته ی 
آرزو هــا نباشــد، پس چطــور توانســته آرزو ی بچه های 

قصه ی بابا تاریکی را بر آورده کند؟
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عــادت کرده ایــم که همیشــه خــود را از 
چشــِم خود ببنیم. متأســفانه این عادت 
به گوشــه های دیگر زندگی ما نیز سرایت 
کرده است. از آن سرایت ها، یکی دیدن و 
تحلیِل کشور از زاویه ی دید خود ماست؛ 
یعنی بدون دلیل احســنت ها به کشــوِر 
خود می گوییم. این دیــد در دانش هایی 
چــون تاریخ و ادبیات نیک اســت؛ اما در 

سیاست و تجارت نگاِه درستی نیست. 
کتــاب »بــودا در افغانســتان تخریب 
همــه ی  فرریخــت«  شــرم  از  نشــد، 
اندیشــه های پرزرق و برق شما نسبت به 
افغانســتان را دگرگون می کند. شــما در 
این کتــاب با صحنه هــای واقعی زندگی 
در افغانستان ســرمی خورید. افغانستان 
در حاِل جنگ، افغانســتاِن در حاِل فرار و 

افغانستاِن در حاِل مرگ از گرسنگی. 
  کتاب در هجــده بخش عنوان بندی 
شــده کــه هــر عنــوان از یــک صفحه تا 
پنــج صفحــه را در برمی گیرد. محســن 
مخملبــاف، کارگــردان و ســینماگر، دو 
فیلم درباره ی افغانســتان ساخته است؛ 
یکی بایســکل ران و دیگر سفر به قندهار. 
این فیلم ها و این کتاب، کوشــِش او برای 

نشان دادِن افغانستان به جهانیان است. 
در کوریای جنوبی از مخملباف درباره ی 
فیلِم بعــدی اش پرســیده می شــود، در 
پاسخ می گوید که درباره ی افغانستان؛ و 
بعد با پرسِش افغانستان چیست؟ روبه رو 
می شود. مخملباف در جواب، افغانستان 
غیراقتصــادی  و  بی دانــش  بی هنــر،  را 
می پنــدارد و دلیل ناشــناختگی آن را به 
گــردِن این ســه موضــوع می انــدازد. او 
افســوس می خورد که چــرا وقتی »بودا« 
تخریب می شود، همه متأثر می شوند؛ اما 
وقتی یک میلیون نفر دارند از گرســنگی 
می میرند، صدای کسی بیرون نمی شود. 
 در دیــِد مخملباف، افغانســتان یک 
کشوِر بی تصویر است. دلیل بی تصویری 
آن نبود ســینما، روزنامه های عکس دار و 
نیمی از نفوس آن اســت کــه زیر چادری 
ا ســت. او در ایــن کتــاب، از بی تصویری 
افغانســتان گرفته تا طالبــان و مالعمر را 
نشــان می دهد و از سکوِت جهان در برابِر 
افغانستان سخن می گوید. در جایی بیان 
می کند که افغانســتان به دلیل موقعیِت 
جغرافیایــی اش بدچانس اســت و همان 
اندازه که از لحــاظ جغرافیایی بدچانس 

تصویِر بی تصویری
نگاهی به کتاب »بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرریخت« نوشته ی محسن مخملباف

اسدالله حسینیان

کتاب »بودا در 
افغانستان تخریب 
نشد، از شرم فرریخت« 
همه ی اندیشه های 
پرزرق و برق شما 
نسبت به افغانستان 
را دگرگون می کند. 
شما در این کتاب با 
صحنه های واقعی 
زندگی در افغانستان 
سرمی خورید. افغانستان 
در حاِل جنگ، 
افغانستاِن در حاِل فرار 
و افغانستاِن در حاِل 
مرگ از گرسنگی. 

 بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرریخت
 محسن مخملباف
 ویراستار: ضیاءالحق مهرنوش
 انتشارات پرند
 چاپ پنجم، تهران ۱۳۹۴
 ۸۵ صفحه
 ۱۰۰۰ نسخه
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است، از لحاظ داشتِن همسایه هم بدچانس است. 
چند نکته را می شود درباره ی این کتاب نوشت:

کتاب از لحاِظ سجاوندی در وضعیِت خوبی نیست. 
مخملباف، افغانســتان را یک کشــوِر بدوِن تاریخ و هنر 
می بیند. جعِل تاریخ نــگاری چنان احاطه اش کرده که 
فکر می کند، افغانســتان هیچ نقشــی در تاریخ شــش 
هزارساله نداشته اســت. او کتاب را در دوران طالبان و 
جنگ های داخلی نوشته است و به همین سبب، برخی 
از گفته های او با امروِز افغانستان مطابقت نمی کند. آن 
کشــور »بی تصویر« و »بی ســامان« امروز بیش از پیش 

تصویر یافته و سرو سامان گرفته است. 
  کتاب تا صفحه ی ۲۶ ناله است و از آن پس، تحلیل 
و بررسی. وجوِد افغانستان را بعد از نادرشاه می داند، و 
این نشان می دهد که او اصاًل تاریخ را درست نمی داند. 
او گوِل ناِم افغانســتان را خورده و توجه ندارد که بخش 
اصلی »ایران قدیــم«، همین افغانســتاِن کنونی بوده 
است، و نام »ایران« بر کشور کنونی ایران، پس از ۱۳۱۴ 

خورشیدی رسمیت یافته است. 
در جایی، درآمد اقتصادی افغانستان را »خشخاش« 
گفته اســت. بــه این چه می تــوان گفت؟ بــه جز چند 
والیت، در هیچ جای دیگر افغانستان خشخاش کشت 
نمی شــود؛ پس چــرا این گونــه باید اندیشــید؟ ضمنا 
خشخاش را تروریستان می کارند، می فروشند و پولش را 
به جیب می زنند، نه مردِم عادی. اکنون قالین درجه ی 
اول، زعفراِن نخست جهان، سنگ های معدنی، میوه ها 
و... که در بازارهای جهانی کم پیدا و باارزش اســت، از 

محصوالت افغانستان است. 
او خود تصریح می کند که دیِد مردم در ایران نسبت 
به افغانســتان، هماِن دیدی ست که مردِم اروپا و امریکا 
نســبت به افغانســتان دارند. نــه ایران، نه پاکســتان و 
نه دیگر کشــورهای همســایه، کاری برای افغانســتان 
نمی کنند جز آن که در آن نفِع کشــور خودشان باشد. 
او می گوید که در افغانســتان هیج جهانگردی نمی آید 
و آرزوی آمدن را هم ندارد. آدم حیران می شــود! وقتی 
همه مردِم جهان لحظه لحظه اخباِر تخریب مجسمه ها 
را می دیدند و می شــنیدند، چیــزی که خود مخملباف 
هم بر آن تصریح کرده است، آیا می توان گفت میلی به 
دیدِن بزرگ ترین مجســمه های جهان ندارند؟ می توان 
گفت کسی آرزوی دیدِن زادگاِه موالنا، زردشت، رستم، 

در دیِد مخملباف، افغانستان 
یک کشوِر بی تصویر است. 

دلیل بی تصویری آن نبود 
سینما، روزنامه های عکس دار 
و نیمی از نفوس آن است که 
زیر چادری ا ست. او در این 

کتاب، از بی تصویری افغانستان 
گرفته تا طالبان و مالعمر را 
نشان می دهد و از سکوِت 

جهان در برابِر افغانستان سخن 
می گوید. در جایی بیان می کند 
که افغانستان به دلیل موقعیِت 
جغرافیایی اش بدچانس است 

و همان اندازه که از لحاظ 
جغرافیایی بدچانس است، 

از لحاظ داشتِن همسایه هم 
بدچانس است. 

سنایی، پورســینا، ناصر ُخســرو و... مناِر جام، مسجد 
جامِع هرات، نــه گنبد، باالحصار، طــاِق ظفر و... بند 

امیر، واخان، نورستان، دشِت لیلی و...را ندارد؟ 
 کتاب هیــچ امیدی بــرای خواننده ی دوســت داِر 
افغانستان نگذاشته اســت، جز تاریکی، فرار، جنگ و 
گرســنگی. پس از یک ساعت خواندِن کتاب، ناامیدی 
به ســراغت می آید. معلوم نیســت این گونــه نگارش را 
عمدی بدانیم یا غیرعمدی؟ او تالشــش را برای نشان 
دادن وضع بد افغانستان کرده است، اما دریچه ی امید 

را هم بسته است.
کتاب برای آنانی که »تصویِر بی تصویری« افغانستان 
را ندیده اند، می تواند مفید باشد. کتاب شما را یک باره 

به روزگار سیاهی می برد که می تواند پندآموز باشد:
»من اصاًل به این نتیجه رسیدم که مجسمه ی بودا را 
کســی تخریب نکرد. مجسمه ی بودا از شرم فروریخت. 
از شرم بی توجهی جهانیان به مردم مظلوِم افغانستان، 
خودش از اینکه دید، عظمِت او به هیچ کاری نمی آید، 

از هم پاشید.« )صحفه ۱۶(
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یادونه پرهرونه دســوله مل عبدالوکیل د 
لندو کیسوداســې ټولګــه ده چې یادونه 
ېــې ټپونه پــاروي. په دی ټولگــه کې هم 
دیارلس لنډې کیسي را غلي دي. کیسي 
ښایســته لنډي اوپه لوستلو کي سړي نه 
ستړی کوي. دنه ســتړي کیدا بل خوند 
یې په ښکال کي هم دی، په ښو دیالوگونو 
کي هم دي اوپه متنوع مضامینو کې هم 
دی. یوه خبره چې لــه هرڅه ترمخه یې 
باید وکړم هغه داده چې سوله مل دکیسه 
لیکني ســره یوه لیونۍ او سوځنده مینه 
لري. دده همدا لیوني مینه ددې ســبب 
شوې چې له لســو پوري ټولگې ولیکي. 
خو د ده له تیرو کیســو نه ددې ټولگي یو 
توپیر دادی چــې دلیکوال تېــري زیاتره 
کیســې دکرکتر په حیواني او اویا انساني 

غرایزو متمرکزې وې.
موږ ټولو داســې فکر کاوه یا فکر کوو، 
چې ســوله مل دا تیم یا دا موضوع یوازې 
دلوستونکي د ذوق او شوق له پاره را پورته 
کوي. خــو زه خپله وروســته دې ته ځیر 
شوم چې داســي نه ده. خبره په انساني 
تمایالتو کي ده. که مــوږ لږ څه پام واړوو، 
فلســفي زده کړو ته پام وکــړو اوبیا عرفان 

وگورو، ډېر څه په کې موندلي شو،انســان 
ددې له پاره چې صیقل شي ددې له پاره 
چې وحشــت تــرې وتوږل شــي نو دهغه 
په نهــاد کې باید فرهنگ ځاې ونیســي. 
فرهنگ دی چې هغه له حیوانیت را جال 
کوي. اوپه دې لړ کي دانســان شــهواني 
قوه، دثروت دټولولو اودقدرت دتر الســه 
کولو لــه پــاره لیوالتیا چې نیچــه یې په 
تفصیــل یادونه کــوي، له بدوي انســانه 
نیولي ان تر اوسه پوري په انسان السبرې 
ده. همدا ځواکونه دې چې که په انســان 
ډېر غالــب وي نو هغه له انســانیته لیري 
باسي خو که تعادل وساتي نو بیا انسانیت 
سره رغښت. جوړښــت اوسازښت لري ۔ 
ځیني بحثونه په دې لړ کي موږ اړباســي 

چې فروید ته مراجعه وکړو.
فروید لیکي: 

»دانســان اوځناورو جنســي غوښتنو 
واقعیتونــه په ژونــد پیژندنه یــا بیو لوژي 
 » Sexualtrieb کي د»جنســي غریــزي
دفرضیي په بنیــاد بیانیږي ۔ په دې اړوند 
دخــوراک دالس ته را وړلو دغریزي ســره 
په ورته والي کې چې دلوږي له غریزي نه 
حرکت کیــږي. نو دخبرو اترو ژبه د»لوږي 

»سوله مل« او دهغه یادونه- پرهرونه

اکبر کرګر

یادونه پرهرونه ) مجموعه داستان پشتو(
عنوان فارسی: یادها و زخم ها

نوشته ی عبدالوکیل سوله  مل 
انتشارات : کتاب کور ۱۴۰۰ 
۱۰۰۰ نسخه 
۱۱۲ صفحه 
۱۲۰ افغانی

فرهنگ دی چې هغه 
له حیوانیت را جال کوي. 
اوپه دې لړ کي دانسان 
شهواني قوه، دثروت 
دټولولو اودقدرت 
دتر السه کولو له پاره 
لیوالتیا چې نیچه يې په 
تفصیل یادونه کوي، له 
بدوي انسانه نیولي ان 
تر اوسه پوري په انسان 
السبرې ده.
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«له هغې ســره متناظره ده. خو په علمي 
ژبه کې دې تــه د»لیبیــدو « گړنه کارول 

کیږي « )۱(
دفروید په وینا ددې جنســي غریزي 
انځورونه اوخصلتونه چې دهغو په اساس 
په کوچنیوالي کې ورکه وي خو دجسمي 
ودي سره په رابطه او غتټیدو کې یعني په 
بلــوغ کي ایجادیږي. اوپه غیر مقاوم ډول 
جذابیت پیدا کوي، ځلیــږي اوبیانیږي، 
چــې یو جنس یې پر بــل هغه تعمیلوي. 
ددې هدف جنســي امیزش دی اویا لږ تر 
لږه هغه کردارونه چې په دې لړ کې عمل 

کوي.
په هر صــورت دســوله مــل پخواني 
کارونــه چــې دیــادې فرضیي پــر محور 
څرخي،په محرومه ټولنه کې چې هرډول 
جنســي ازادۍ په باب خبــرې تابو گڼلي 
شي اومحرومیت هم له یاد ضرورت دارفاع 
په اړوند اوج ته رسیږي، ان په ښکنځلو او 
عادي محاوره کې دهغو جبران تر سترگو 
کیږي. خــو دا جال بحث دی. اوس را ځو 
دســوله مل نوو پرهارونو او زخمونو ته: دا 
زخمونه اوپرهرونه یو لړ ټولنیز اوفرهنگي 

او یا په بله ژبه سنتي او دودیز ټپونه دې. 
منظــور دادی چې پــه دې ټولگه کې 
یو بل خــط تعقیب شــوی دی. دلته هم 
دانســان کــردار محوري دی. خــو په بل 

ډول. څو مثالونه را وړو : 
په کورنــي بندي کیســه کــې د دود 
اوســنت او د مدرن ژوندانه شــخړه وینو. 
کرکتر دســاري ناروغي له ویــرې ددود او 
ســنت اجرا اوپلي کیدو ته نه حاضریږي. 
خو دکیســه لیکوال له خوا یــوازي خپل 
دالیل طرح کیږي، دمقابل لوري دالیل او 
دا چې وایي انســان یوازې دونیا ته راځي 
اویــوازې درومــي. په دې اړونــد دمقابل 
نــه څرگنــدوي، دانســان  لــوري دالیل 
یوازیتوب مســاله یوه فلســفي هغه ده نو 
شــرح یې هم باید یو څه فلســفي بنسټ 

ولري ۔ 
په کلونه وروســته کیسه کې چې کله 
راوي له کرکتر ســره شــل کاله وروســته 
مخامخ کیــږي. اودهغې ټــول برخلیک 
اوري. هغه یوه ښــځه ده. چې دعاشقي 
اومیني بیالبیل پړاوونه یې تېر کړي دي. 
خو له هغي ســره یوه غریزه شــته اوهغه 
دنســل تولید اودکورني جــوړول دي. په 
همدې تــرڅ کې هغه لــه مخالف جنس 
نه کرکه هم نه پټــوي چې یوازې حیواني 
فکر کوي. او دجنسي ارضا په لټه کې ده 
خو بالخره دکرکتر فکر په دې خبره را ټول 
دې چې ېو څوک به پیدا شي چې له هغي 
ســره واده وکــړي. دا ځکه چــې دنارینه 
د»اشــیل پونده« کې یو بل ټپ هم شــته 
اوهغه دا چې دثروت اوپیسو ډیر وږي دی 

او زه اوس هر څه یعني ثروت لرم. 
په )بله وبا (کیسه کې چې زموږ دادعا 
ښه ثبوت دی، دیوه مال اودهغه دمیرمنې 
شخړه انځور شوې ده. په سنتي ذهنیت 
کــې هــر نوې شــې دکفــر نښــه ده، که 
تلویزیــون دې اوکه کمپیوتــر اوکه مبایل 
دی. اوس دا شیان دانســان داړتیا درفع 
او دمودرن ژوندانه دوسایلو په توگه را منځ 
ته شــوي دي. دصنعتي نړي په را منځ ته 
کیدو سره معاصره تکنالوزي ددې سبب 
شــوه چې انسان له ځانه پردي کړي یا په 
بل عبارت انســان دماشینیزم مریي شي 
هغه څه چې خپله یې تولیدوي اوجوړوي 
دهغو تر اســارت الندي را شــي. ســنتي 
مال دتلویزیون له لگولو اوروښــانولو ســره 
مخالفت کوي. خــو دهغه میرمن غواړي 
چې دتلویزیون پروگرامونه وویني. کیســه 
تر پایه په همدي مساله را څرخي. ږیره او 
ببر مخ چې دمال د»ښکال او « او.. یوه نښه 

ده هم یادیږي یادونه یې کیږي. 
گورو چې دلته په کیســه کې داسالم 
په اساسي مســایلو بحث نشته، بلکې په 
ډېــر وفرعي مســایلو خبري کیــږي، مال 

دسوله مل پخواني 
کارونه چې دیادې 
فرضیي پر محور 

څرخي،په محرومه 
ټولنه کې چې هرډول 

جنسي ازادۍ په باب 
خبرې تابو گڼلي شي 
اومحرومیت هم له یاد 

ضرورت دارفاع په 
اړوند اوج ته رسيږي، 

ان په ښکنځلو او 
عادي محاوره کې 

دهغو جبران تر سترگو 
کيږي. خو دا جال بحث 
دی. اوس را ځو دسوله 

مل نوو پرهارونو او 
زخمونو ته: دا زخمونه 

اوپرهرونه یو لړ ټولنیز 
اوفرهنگي او یا په بله 

ژبه سنتي او دودیز 
ټپونه دې.



کتابنامه  سال دوم  شماره ی پانزدهم  میزان/ مهر 1400 12

له تلویزیون ســره مخالفــت کوي چې 
دمدرن ژوند یوه نښــه ده اومیرمن یې 
پلوي کوي. زموږ ټولنه دیو ډول سنتي 
اومــدرن بحران ســره مخامــخ ده. په 
واقعیت کې ټول ســنتي ارزښتونه چې 
د دین او مذهب په پښو والړ وو ورو رورو 
خپــل ځای پریږدي خو نــوې ال نه دې 
رامنځ ته شــوي چې دمعاصر انسان له 
پاره دهــر څه یعني هیــڅ مانا ورکووي 
هغه دنیچه خبره. چې دارزښتونو نه لوړ 
ارزښــت اوس له منځه تللي دي ۔ یا دا 

چې وایي )هغه اوس مړ دی ( 
د»افغانســتان د میراج اف د پیس 
 Afghanistan the mirage of لیکوال

 the peace
دســپتامبر لــه یوولســمي نیټــي 
وروسته یې دا کتاب په کابل کې لیکلي 

دي په ډیر تفصیل سره په افغاني سنتي ارزښتونو باندې 
دمودرن ژوند او وسایلو دســیالب یادونه کوي. هغه ان 
دهغــه افراطیونو نومونه اخلي چې یو وخت یې دنجونو 
په مخونو تیزاب شــیندل. دښــځو دازادیو اوفلم او نورو 
پروگرامونو سخت مخالف وو، خو اوس یې په کورونو کې 
ستالیت نصب دی اواروپایي اولویدیځ پروگرامونه ویني 
چې دا پخپله ســنتي ارزښــتونه له بحران سره مخامخ 
کــوي. یا دا چې دایکندي یو وروســته پاتي والیت دی. 
هلته دســتالیات لــه الري په کلیو کــي دلویدیځ تولید 
شــوي ایراني پروگرامونه لیدل کیږي. دا داسې څه دې 
چې اوس یې هغه بنسټ پاله ډله مخه نه شي نیولي.په 
اثر کي نور زیات مثالونه هم شــته خو دلته یې له یادونو 

تیریږو. 
پــه روږدي کیســه کې همدا ســتونزه ده دســنت 
او نویوالي ســتونزه.یا د دود اونوښــت ترمنځ شــخړه، 
دمعاصرې تکنالوژي یوه جدي ستونزه ده چې انسان یو 
ډول گوښیوالي ته را بولي. دبیلگي په توگه لس پنځلس 
کاله ترمخه چې به زه په ترین کې دلند ن مرکز ته تللم نو 
ما به کتاب لوســت،نورو سوارلو به هم کتاب لوست. خو 
یو کال ترمخه زه دې ته متوجه شوم چې ېوازې زه کتاب 
لولم دا ځکه چــې زه ادیکیت وم خو نورو زیاتو خلکو به 
په خپل مبایل کې لیدل. کیســه هــم په دې را ټوله ده. 

دکــور خاوند په مبایــل معتاد دی 
خو میرمن یې پــرې نیوکي کوي. 
دا شــخړه په کیســه کې غځیږي 
اودورځي ســتونزه ده. فیســبوک 
هم داســې ورسره یو ځای واخلي، 
فیسبوک ال دا ناروغي جدي کوي. 
دلته په دې کیسه کې هم ټول تیر 
زاړه ارزښــتونه اوســنتونه له منځه 
ځي اونوي ال نــه دي را ټوکیدلي. 
انســان انفرادیت کي غوپه کیږي. 
یــو ډول نشــتون یا »هیڅ نشــته« 
مفکــوره یــا نیهیلیــزم په انســان 

السبري کیږي.
په گرانه پریکړه کیســه کې بیا 
هم دعصریت نویوالي او دانســان 
په وجــود کې دهغه د دوه تمایالتو 
را پاڅیدنه ده چې یو شهوت اوبل 
قدرت ته رســېدل، چې یو له بل ســره پیوند پیدا کوي. 
دا پیوند دفســاد پــه بنیاد پر مخ ځي تــردی حده چې 
کرکتر دخپل کور دویجاړي درشل کې دریږي، اخالقي 

معیارونه اوارزښتونه سقوط کوي. 
یو څوک چې لنــدن پریږدي اوپه هیــواد کي دنده 
ترســره کوي نو له داســې شخړو ســره مخامخ کیږي. 

دکیسي دکرکتر میرمن هغه ته لیکي: 
» مــوږ په مینه واده کړې وو، ســتا اوږده مســافري 
اوبیلتــون راته ناشــونې اودزغملو نه وه. خــو تازه دېوې 
بلې مینې چې زما اوســتا له مینې یې هم ماته ارزښت 
اودرنښت درلود په دام کې را گیره کړم هغه دهیواد مینه 
وه. تــا وویل هیواد ته ځې،غواړې خپلــه پوهه اوتجربه 
هلتــه وازمایي اوله هیــواد اواولس ســره خپله مینه په 
واقعیت واړوې. ما دې ددې ارادي اوپریکړې هرکلي وکړ 
یوه خبره مې هم ونه کړه ځکــه هیواد مور بولم اودمور 

مینه هیڅ شی نه شي نیوی ۔ « 
د ادمیرمنــي اودمیــړه مکالمې یــوه برخه ده چې 
پر میړه شــکمنه کیږي. اودیوې داســې نجلۍسره تار 
غځوي چــې هغه په خپله د مقام پــه زینو پورته خیژي 

اوکرکتر هم ځان پسی کشوي اوورته وسیله کیږي.
په دې کیســه کــې هم دهیــواد پالنــي مینه چې 
یــو لړ ارزښــت دی. دمیرمنــي اواوالدونو ســره مینه له 

دا کتاب په کابل کې لیکلي دي 
په ډیر تفصیل ســره په افغاني 
باندې دمودرن  ارزښتونو  سنتي 
یادونه  دسیالب  وسایلو  او  ژوند 
کوي. هغــه ان دهغه افراطیونو 
نومونه اخلي چې یو وخت يې 
دنجونو په مخونو تیزاب شیندل. 
نورو  او  اوفلــم  دازادیو  دښــځو 
پروگرامونو ســخت مخالف وو، 
خو اوس يې پــه کورونو کې 
اواروپایي  ســتالیت نصب دی 
اولویدیځ پروگرامونه ویني چې 
له  ارزښتونه  دا پخپله ســنتي 

بحران سره مخامخ کوي.
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کورني چاپیریال اوحریم ســره مینه 
یو ارزښــت وو خو دلته په دې کیســه 
کې وینو چې دیوال یې ښــوره کوي 
اورا لویــږي. اقتدار، څوکي اومقام له 
پاره دهر ډول ارزښــته تیریدل ددې 

کیسې دمال تیر دی. 
په یادونه پرهرونه کیســه کې هم 
دا دارزښــتونو شخړه جاري ده. دلته 
پــه لویدیځه نــړي اوفرهنگ کې که 
اوالد خپلــه شــعور اواگاهــي پیدا نه 
کړي اوپر ځان حاکمیت پیدا نه کړي 
نو هیڅ څوک یې الري ته نه شــي را 
وســتلي. یوازې دکرکتر خودي اوپه 
خودي باندي اگاهي ده. د میرمني 
اومیړه شــخړه دځوي پــه چلند ده 
چې دشپي ناوخته کور ته را ځي خو 
باالخره رســوا کیږي چې دیو داسې 

چا له میرمني سره تار لري چې هغه بوډا دي اومیرمن 
یــې تنکۍپیغله ده. اوبیایې همــدا میرمن طالقه کړي 
ده. هلــک له هغي ســره اړیکــه لري. او چــې پالر ېې 
خبریږي خورا خوښــیږي دا ځکه چې یو وخت نوموړي 
ســړي چې میرمن یې طالقه کړي دده مینه اغوا کړي 
وي او اوس یې ځوی په ناخبري کې بدل اخیستي دي. 
دلته دهیــواد نه جال والي، دطالقو مســاله چې په 
اســالم کې شته خو په پښتنو اوافغاني فرهنگ کي تابو 
ده، اودمیني مساله اوبیا دانتقام مساله درې څلور واړه 
مســایل ســره گډیږي. او دا هم دارزښــتونو دیو بحران 

اودارزښتونو اواخالقیاتو دزوال دتابلو ننداره ده. 
 اوس څو ټکي را اخلو : 

لــه دې کیســو مــوږ همدا څو یــادې کــړي. نورې 
یې همداســې ونیســه ددې کیســو په لویه کې محتوا 
اوموضوع شریکه ده چې په ارزښتونو او حاضرو را پورته 
شــوي وجنجالونو او داسی نورو مســایلو په باب لیکل 

شوي دي. 
خــو زما په نظر دا کیســي په خپــل ځای کي خپل 
ارزښــت لري. دا یو ډول ریفورمیستي موضوعات دی. 
کوم چې حاضردمه په ټولنه کې را برســېره شــوي دي. 
خــو ســتونزه داده چې که چېــرې همــدا موضوعات 
دکیســې له دقیق چوکاټ نه بهر شــي نو دراپورتاژ بڼه 

غوره کوي خو که په چوکات کي پرې 
دقت وشي یو لړ ورته موضوعات دې. 
دنوې اوډېر معاصر ناول لیکني اړوند 
یوه خبره دا هم ده چې کیدای شې 
کیســو ته لینک اورابطه ورکړل شــي 
اوناولیټ ترې جوړ شي ځکه اوس په 
معاصرو ادبیاتو کي دورته لنډو کیسو 
په بنســټ نوی ناول هم را یج شــوی 

دی ۔ 
دیــوه امریکایــي لیکــوال په یوه 
مقالــه کــې یادونــه شــوې ده، چې 
دپوســت مودرن ادب په ظهور ســره 
چې دتېرې پیړۍ په شــپیتمو کلونو 
کــې را ظاهره شــو د »رومــان –لنډه 
کیســه « مفکــوره لږ تر لــږه بڼه پیدا 
کــړه. مدرنیســتانو دلندي کیســي 
اورومــان تعریفونه دهغــو دحجم له 
مخې ســم نه بلل. د فاکنر په لنډو کیســو یې اســتناد 
کاوه. چې دلنډي کیســو ســره یې ورته والي نه درلود. 
لکه »یو ســورگل دمیلي له پاره « یا دارنست همینگوي 
کیســه « لمر بیا څرک را وهي « یادونه کوله چې روایت 
یې داسې وو چې گویا لنډه کیسه ده. دبورخس کیسي 
لکه »مزاحــم « هم درومان لږ حجم درلود.دا تیم اوډول 
په وروستیو کي په امریکا کې رواج شو چې لنډي کیسي 
سره یو ځاې شي. اودرومان په بڼه یې وړاندې کړي. دې 

کار ته دلنډو کیسو روماني کول وایي. 
په دې اســاس که ســوله مل دورته موضوعاتو لندو 
کیســو ته پام وســاتي کولي شــي خپلې لنډي کیسې 
رومــان کړي. زه خو له اوله پــه دې عقیده وم اویم چې 
هنر قالبونه نه پیژني.هنر ساینس او ریاضي نه ده بلکې 
االستیکیت لري، مطلقیت نه مني،دانسان ذهن له هغه 
څه ډیر پیچلي دي چې تصور یې کیږي. خو دا هم وایم 
چې ســوله مل دې د خپلو کیسو دکرکترونو رواني دونیا 
ته هم پام وساتي. کیسه لیکنه دهغه اعتیاد گرځیدللی 

دی. دا اعتیاد باید ښه او دتعالي په لور وکارول شي.
 :پانوشت

١.زیگموند فروید، ســه رســاله دربــاره ی نظریه ی 
جنسي۔ ونوشــته های دیگر، ابراهیم ملک اسماعیلي، 

انتشارات نگاه، ١٣٩٥.

په دې اســاس که ســوله مل 
ته  لندو کیسو  دورته موضوعاتو 
پام وســاتي کولي شي خپلې 
رومــان کړي.  لنډي کیسې 
زه خو له اولــه په دې عقیده وم 
اویم چې هنر قالبونه نه پیژني.

هنر ســاینس او ریاضي نه ده 
بلکې االستیکیت لري، مطلقیت 
نه مني،دانسان ذهن له هغه څه 
ډیر پیچلي دي چې تصور يې 
کيږي. خو دا هم وایم چې سوله 
مل دې د خپلو کیسو دکرکترونو 

رواني دونیا ته هم پام وساتي.
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»تردیــد از نوشــتِن فریــاد درونی ام در 
پیوند بــا دنیای بیرونی، مــرا به جدال 
ســختی کشانیده بود. نشــانه ای برای 
رهایــی نمی دیــدم کــه ناگه زمــان در 
خاموشی ژرف فریاد می کشید تا همه 
کشــمکش های  زندگی،  ســتیزه های 
درونی، عاطفی و سیاســِی خــود را به 
دست امواج خروشان زمان بسپارم. به 
آنانی بســپارم که هرگز مرا در نیافته اند 
و آنانی که نیازموده انــد. نمی دانند در 
نهان خانــه ی جانــم چه ســان انبوهی 
از احســاس ها، دریافت هــا و خاطرات 
نهفته، نشــانه ای به رهایی می جویند. 
این خاطرات همچون بازتاب فانوسی، 
همه شــب می ســوزد و نقشی بر سقف 

می بندد.« )ص ۱۴(
کتاب »رها در باد«، داستان زندگی 
ثریا بهاء، همسِر برادر داکتر نجیب الله 
است. این کتاب، روایت او از حدود نیم 
قرن تاریخ افغانستان از زمان ظاهرشاه 
تا ســقوط حکومت داکتر نجیب الله را 

شامل می شود. در بیست وشش فصل 
این کتــاب، بخش های مختلف زندگی 
ثریا، به عنوان زنی مبارز به رشته تحریر 
درآمده است. داستان از دوران کودکی 
ثریا آغاز می شود و در ادامه، از مبارزات 
سیاســی و انقالبی پدرش، سعدالدین 
بهــاء و ظلم و شــکنجه هایی که هجده 
ســال در زندان هــای ظاهرشــاه دیده 

است، پرده برمی دارد.
ثریــا دوران نوجوانــی را با خواندن 
کتاب هایی چون بینوایان و بی خانمان 
گذرانــد و ادبیات رومانتیــک اروپا را با 
شوق و عالقه پیگیری می کرد. پدر ثریا، 
شــاعر بود و کتاب های فراوانی داشت. 
او مشوق اصلی ثریا برای مطالعه ی زیاد 
بود و همیــن امر، روح انقالبــی ثریا را 
بیدار می کرد و اولین گام ها در زمینه ی 
نوشتن داســتان را برمی داشت. به این 
ترتیب، ثریا در مکتب، دســتی بلند در 
نوشــتن داســتان پیدا کرد تا آن جا که 
داســتان هایش در جراید مکتب چاپ 

زِن شجاع و آواره

کوثر مرسل

کتاب »رها در باد«، داستان 
زندگی ثریا بهاء، همسِر 
برادر داکتر نجیب اهلل 
است. این کتاب، روایت 
او از حدود نیم قرن 
تاریخ افغانستان از زمان 
ظاهرشاه تا سقوط حکومت 
داکتر نجیب اهلل را شامل 
می شود. در بیست وشش 
فصل این کتاب، بخش های 
مختلف زندگی ثریا، به 
عنوان زنی مبارز به رشته 
تحریر درآمده است. 
داستان از دوران کودکی 
ثریا آغاز می شود و در 
ادامه، از مبارزات سیاسی و 
انقالبی پدرش، سعدالدین 
بهاء و ظلم و شکنجه هایی 
که هجده سال در 
زندان های ظاهرشاه دیده 
است، پرده برمی دارد.

رها در باد )خاطرات(
ثریا بهاء
ویرایش و صفحه آرایی: محمدکاظم کاظمی
طرح جلد: وحید عباسی
انتشارات امیری
چاپ سوم، کابل۱۳۹۲
شمارگان ۲۰۰۰
۶۰۰ افغانی



15میزان/ مهر 1400 شماره ی پانزدهم  سال دوم کتابنامه  

می شــد و اندکی بعــد و در صنف دهم، بــه عنوان دبیر 
جریده مکتب برگزیده شــد. او در این جریده، همواره 
درباره زنان مبارز می نوشــت و گاه داستان های خود را 

هم منتشر می کرد.
آوازه ی شــجاعت و توانایی ثریا به گوش حزب خلق 
رســید و آنها او را به سوی حزب خود جذب کردند. بعد 
از انشــعاب این حزب به دو دسته ی خلق و پرچم، ثریا 
به حــزب پرچم که رهبری آن را ببــرک کارمل به عهده 
داشت، پیوست. ثریا به فعالیت های انقالبی خود دریک 
چوکات و گروه مشخص ادامه داد و زمانی که به خیانت 
و جاسوســی اعضای این حزب پی بــرد، آن را ترک کرد 
و به تنهایی به مبارزات سیاســی اش ادامه داد. ثریا اما 
نمی دانســت که دست سرنوشــت او را به کجا می برد. 
او در یک مصلحت ســنت و سیاســت، با صدیق، برادر 
نجیب اللــه ازدواج کرد و بهایی ســنگین به ارزش تمام 
عمرش پرداخت. نجیــب که از عالقه مندان ثریا بود، با 
وقوع این وصلت، دشمنی را با ثریا آغاز کرد و تا سرحد 
تباهی، او را آزرد تا آنجا که ثریا به ناچار از فرانسه و آلمان 

و باالخره آمریکا سر درآورد.
کتاب »رها در باد« متنی روان و جذاب دارد و خواننده 
را با شــور و اشتیاق تا پایان کتاب با خود همراه می کند. 

کتاب »رها در باد« متنی روان 
و جذاب دارد و خواننده را با 

شور و اشتیاق تا پایان کتاب 
با خود همراه می کند. این 

گیرایی باعث می شود که گاه 
خواننده احساس کند صدای 

روایت کردن ثریا را می شنود. 
تصویرپردازی و تشبیهات در 

تمام کتاب، خواندنی و خوشایند 
است. هم چنین استفاده از 
عبارات و جمالت سّچه ی 

فارسِی کابلی به جذابیت کتاب 
می افزاید.

ایــن گیرایی باعث می شــود که گاه خواننده احســاس 
کند صدای روایت کردن ثریا را می شنود. تصویرپردازی 
و تشــبیهات در تمام کتاب، خواندنی و خوشایند است. 
هم چنین اســتفاده از عبارات و جمالت سّچه ی فارسِی 
کابلی به جذابیــت کتاب می افزایــد. در بخش هایی از 
کتاب، خواننده خود را درون ماجرا احســاس می کند تا 
حدی که ممکن است با اشک های شخصیت داستان، 
اشــک بریزد و درد و وحشت نویسنده را حس کند. متن 
ایــن کتــاب در عین حال که ادبی و داســتانی اســت، 
می تواند مستندی تاریخی از اوضاع سیاسی افغانستان 

باشد که از دید یک زن روایت شده است.
داستان »رها در باد«، مانند اغلب متون کاستی هایی 
دارد که البته چندان قابل بازگویی نیستند. ثریا در متن 
تالش کرده است تا صدیق، همسر سابق خود را بکوبد 
و از صفاتی چون کوچک مرد و ترسو که نمایانگر نهایت 
تنفرش از اوست، استفاده کند.در سراسر داستان، یکی 
از مواردی که خواســته یا ناخواسته تبارز بیشتری پیدا 
کرده؛ همت، شــجاعت و توانایی خود خانم بهاء است. 
او در مقابل هیچ باور و اندیشــه ای که ضد اندیشه های 
بلندش باشد، سر خم نکرده و تا پایان همه ی مشکالت 

و بی عدالتی ها مبارزه کرده است.
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رمــان »پســران افغانســتان« نوشــته ی 
نویسنده ی جوان سویدنی، الین پرشون 
اســت. »پسران افغانســتان« اولین رمان 
 این نویســنده است که در ســال ۲۰۲۰ 
میالدی منتشــر شده  و در ســال ۲۰۲۱ 
نامــزد جایــزه ی ادبــی شــورای نوردیک 
 Nordic Council Children and(
 )Young People’s Literature Prize
برای بهتریــن رمان اول بــرای نوجوانان 
 شــده اســت. الیــن پرشــون کــه خــود 
مردم شــناس اجتماعی اســت، مدتی با 
جوانان افغانســتانی مهاجر در ســویدن 
کار کــرده اســت و   برای خلــق این رمان 
ازتجربیات کار و زندگی با آن ها بهره برده 
اســت. این رمان در ســویدن مورد توجه 
قرار گرفته  اســت و  در روزنامه های معتبر 

سوئد به آن پرداخته اند.

 :آغاز
»پســران افغانســتان« که برای گروه 
ســنی نوجوانان بــاالی پانزده ســال در 
ســویدن منتشــر شــده، به زندگی ســه 
نوجــوان اهل افغانســتان می پــردازد که 
در یک اقامــت گاه مخصــوص نگه داری 
کــودکان به ســر می برنــد و منتظرنــد تا 
درباره ی اقامت دایمی آن ها در ســویدن 
تصمیــم گرفته شــود. شــخصیت اصلی 
رمان ربکا، که راوی داســتان هم اســت، 
دخترجوانــی اســت کــه تــازه از مکتب 
فارغ التحصیل شــده اســت. او وقتی که 
بــرای کار در ایــن اقامتگاه بــه مصاحبه 
دعوت می شــود،  گمان  می کند که برای 
اســتخدام و گرفتــن این شــغل چندان 
شانسی ندارد، چون  سابقه ی کاری ندارد. 
در مصاحبه ی کاری از او می پرســند 

رنج افغانستانی بودن
یادداشتی بر رمان »پسران افغانستان« نوشته ی الین پرشون

زکیه میرزایی

پسران افغانستان )رمان سوئدی(
De Afghanska sönernaِ
 Elin Perssonٍ
bonnier carlsen
Utgivningsdag: 2020-01-03
پالتویی، ۱۸۸ صفحه
Svenska / زبان: سویدنی

اشاره:
رمان »پســران افغانستان«۱ توســط زکیه میرزایی و محمدحسین محمدی به فارسی ترجمه شده 
اســت. این رمان با اجازه ی رسمی از نویسنده و ناشر سوئدی و با  خرید  حق کپی رایت ترجمه ی 

آن به زبان فارسی  توسط نشر Cafe 60 media  در استکهلم منتشر خواهد شد.
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 که اگر دروازه ی اتاق نوجوانی را باز کنی و او را  حلق آویز 
ببینی، چه کار می کنی ؟ ربکا، پس از سکوت کوتاهی، 
به جای پاســخ می پرســد  : من چه کار باید بکنم؟ این 
پرسش ربکا، در واقع پاســخ او،   به نظر رییس اقامتگاه 
قابــل قبول می آید. چرا که  پرســش ربکا این را نشــان 
می دهــد که او » طبــق دســتورالعمل ها« کار می کند. 
امــری که رییس به آن اعتقاد کامــل دارد و انتظار دارد 
ربکای جــوان مانند خود او، کار را از عواطف انســانی 
جدا کند و فقط به دستورالعمل های کاری پایبند باشد 
و دقیق گزارش بنویسد. این گونه است که رمان آغازی 

تلخ و در عین حال شوک آور و گیرا دارد.

 :موج مهاجرت و کودکان تنها آمده
در سال ۲۰۱۵ موجی از پناهجویان از کشورهای در 
حال جنگ و ناامن مانند ســوریه، افغانستان و سومالی 
و... به مرزهای اروپا رسید. در این میان حدود ۲۳ هزار 
نوجوان تنها، از افغانســتان به سویدن آمدند و تقاضای 
پناهندگی دادنــد. مدیریت اقامت موقت و رســیدگی 
به نیازهای ضروری این تعداد پناهجو به مســأله ی روز 
سویدن بدل شد. در سال های بعدتر، یعنی سال ۲۰۱۸ 
انتخابات پارلمانی سویدن کاماًل تحت تأثیر موضوعات 
مربوط به پناهجویان و ادغام آن ها در جامعه ی سویدن 
قرار گرفت و در نهایت منجر به سخت  شدن شرایط اخذ 

پناهندگی در این کشور شد. 
از میان نوجوانان »تنها  آمده« از افغانستان، بیشتر 
از نصف درخواست های پناهندگی شان رد شد و عده ی 
بســیار زیادی از این نوجوانان و جوانان به افغانســتان 
بازگردانده شــدند، عده ای هم بــه زندگی غیرقانونی یا 
ســفر به یک کشــور دیگر اروپایی مجبور شدند. در این 
میان عده ای اندک هم چاره ای جز خودکشی نیافتند. 

از یک منظر نزدیک، هر کــدام از این ۲۳ هزار نفر، 
نه یک عــدد، که انســانی با نامی مشــخص و قصه ای 
منحصر به فرد اســت که خواسته اند از جنگ و ناامنی و 
مشکالت زندگی ناشــی از آن فرار کنند و تمام خطرات 
راه قاچــاق را به جــان بخرند. در این میــان، حکومت 
افغانســتان با مذاکره با کشــورهای اروپایی، در سخت  
شــدن پذیــرش این جوانــان نقش مهمی داشــت و با 
تبلیغات نادرســت هدف همه ی این جوانان را تنها فرار 
از وضعیــت اقتصــادی معرفی کرد و در قبــال دریافت 

کمک هــای این کشــورها متعهد شــد که شــهروندان 
دیپورت شده ی افغانستان را می پذیرد. 

 :شخصیت ها
در رمان »پسران افغانستان«، سه پسر از افغانستان، 
از دیــد »ربــکا«، کارمنــد اقامتگاه گنیســتن، معرفی 
می شــود. ربکا طی روزهای کاری اش با این ســه پسر 
ســر و کار دارد و بــه امــور مربــوط به زندگــی آن ها در 
ایــن اقامتگاه رســیدگی می کند و بر خــالف توصیه ی 
رییسش، نمی تواند فاصله ی خود را با این پسران حفظ 

کند و درگیر زندگی و سرنوشت آن ها می شود. 
پس از آغاز رمان و معرفی ربکا و محیط، ســه فصل 
رمان با نام هــای »ظاهر«، »احمــد« و »حمید« به این 
ســه شــخصیت اصلی رمان می پــردازد. احمد که کم 
مانده به هجده سالگی برسد، رقاص ماهری است و در 
تولدش درخواست مهمانی بزرگی می دهد و دوستانش 
را دعوت می کند. شــخصیت احمد روح و درون مایه ی 
اصلی رمان اســت که برخالف رفتار شاد و شوخش، به 
سرنوشتی تلخ دچار می شود. ظاهر آخرین فردی است 
که وارد اقامتگاه می شــود، او چهارده ساله است و آرام 
و بی  ســر و صدا با صندل های براق پالســتیکی اش در 
اقامتــگاه رفت  و آمد می کند. حمید که از همه خودش  
را بزرگ تر در نظر می گیرد، جوانی مرتب و نمازخوان، با 
موهایی فرفری است که جای عمیق زخمی بر سینه اش 

توجه ربکا را جلب می کند. 
ربــکا بســیار با جزئیــات به شــرح امــور مربوط به 
این ســه پســر  می پــردازد و آن هــا را به تدریــج معرفی 
می کند. اما در مورد خودش، بســیار کــم می گوید، از 
زندگــی خصوصی اش خــارج از محیــط کار، عالیق و 
دلبســتگی هایش چیــزی نمی  گوید. امــا خواننده در 
طول رمان کم کم با شــخصیت او نیز آشنا می شود و او 
نیــز کم کــم از راوی بودن صرف دور می شــود و یکی از 
شخصیت های اصلی رمان می شود و خواننده در طول 

رمان با بخشی از زندگی او و تغییرش آشنا می شود. 
این ســه پسر،  شخصیت های اصلی رمان، هر کدام  
به دلیل شرایط سنی و شخصیتی شان،  سرنوشت های 
متفاوتــی در پیش  رو دارند، اگرچه همه ی این پســران 
بــه دلیل افغانســتانی بودن در وضعیت مشــابهی گیر 
افتاده اند. اداره ی مهاجرت سویدن، پرونده های پسران 
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اهل افغانستان را دیرهنگام بررسی می کند و در نهایت 
به بســیاری از این درخواست ها جواب منفی می دهد. 
همان طــور که ربکا توصیف می کند، همه ی نوجوانانی 
که از کشــورهایی دیگر، چون ســومالی و اریتره و ایران 
آمده اند، با خوشی و جشن از اقامتگاه خارج می شوند. 
چون  اجازه ی اقامت در سویدن را دریافت کرده اند. اما 
تنها پسران افغانســتانی باقی می مانند که باید منتظر 
بررســی درخواست شان باشــند. همان طور که حمید 

برای مصاحبه باید یک سال منتظر بماند:

او در اتــاق اداری  می گوید که پــس از آزمایش 
اســتخوان برآورد کرده اند که حمید هفده ساله 
اســت. می گویم: این خوب است. پس  او هنوز 
بــاالی هژده نیســت و آن هــا نمی تواننــد او را 
برگردانند. آنیکا قات ورقی را که در جیب دارد، 
بــاز می کند. ورق  آخریــن احضاریه ی  حمید به 
اداره مهاجرت اســت. تاریخش برای یک سال 
بعد اســت. به او نگاه می کنــم. می گویم: یک 
سال دیگر حمید هژده می شود. آنیکا سر تکان 
می دهد. ورق را صاف می کند آن را در پرونده ی 
حمید می گذارد. ربکا! این چیزی نیست که ما 

بتوانیم بر آن تأثیری بگذاریم. )ص ۷۷(

الیــن پرشــون بــا نگاهــی انســانی بــه وضعیت و 
شــخصیت های رمــان می پــردازد و نشــان می دهد که 
چگونــه این نوجوانان با تروما و جنگ و خشــونت  بزرگ 
شــده اند و حال در ســویدن، مورد بی توجهی اداره های 
سویدنی هم قرار می گیرند. نویسنده تنهایی و بی کسی 
این نوجوانان را در صحنه های بسیاری نشان داده است:

صبح  حمیــد و ظاهر در ورودی ســاختمان به 
من برمی خورند. حمید می پرسد: حال احمد 
چطور است؟ می گویم:  نمی دانم. اجازه نیافتم 
مالقاتــش کنــم. می پرســد: چــرا؟ و  توضیح 
می  دهــم که در ســویدن آدم باید  خویشــاوند 
باشد، مثالً مادر یا خواهر، تا بتواند در شفاخانه 
به عیادت کسی برود. ظاهر می گوید: ما هیچ 
خانواده ای نداریم.  کی از ما خبر می گیرد؟ ما 

پسران افغانستان استیم. )ص ۱۳۹(

 :ساختار، زبان و دید نویسنده
ساختار رمان با وجود این که ساده به نظر می رسد، 
امــا با فصل هــای جداگانه برای هر پســر و چند فصل 
مشــترک، روایــت را مانند یــک پــازل، در انتها تکمیل 
می کنــد. بعضی فصل ها بســیار کوتاه انــد در حد یک 
جملــه، و این به خوبی با وضعیــت اقامتگاه هم خوانی 
می یابــد؛ جایی که ربکا مجبور اســت درباره ی همه ی 
امور گزارش بنویســد، از امانت گرفتن قیچی تا گرفتن 

کاندوم.
زبانی را که  نویســنده برای روایــت  رمانش انتخاب 
کرده، ساده و گزارشــی است و دیالوگ ها با متن درهم  
تنیده انــد و این امر متن را کمی پیچیده و در عین حال 

موجز کرده است. 
با وجود این که نویسنده نشان داده آشنایی خوبی 
با وضعیت افغانســتان و پسران تنها  آمده از آن جا دارد، 
اما در جاهایی  از رمان دچار برداشت اشتباه شده و این 

یکی از اشکاالت این رمان است. 

با دوچرخه به فروشــگاه ِولیز می روم و بستنی 
یخی می خرم. ظاهــر و احمد وقتی از مکتب 
به خانه می آیند، نفری یک بستنی می گیرند. 
می گویند: بســیار تشکر! بسیار تشکر! بسیار 
تشــکر. حمید می گوید  آدم وقتی روزه است، 
نمی تواند بســتنی بخورد. فقــط می تواند آب 
بنوشــد. می گویم که بســتنی هم آب یخ زده 
اســت. ظاهر از حمید می پرســد که اشکالی 
ندارد او از این بســتنی بخورد. حمید دستش 
را بر ســر ظاهر می گذارد و به فارســی جواب 
می دهــد. ظاهر ســرش را به شــانه ی حمید 
می چســپاند و یــک َچک به بســتنی  می زند. 

)ص ۸۰(

ربکا تنها کســی اســت در اقامتگاه کــه می خواهد 
مرهمی بــرای این همه رنج باشــد. اما بــه عنوان یک 
کارمنــد تازه کار هیچ قدرتی برای بهبــود اوضاع ندارد. 
نویســنده با ظرافت، به این بی توجهی و سیاست های 
ســویدن در قبال این نوجوانان انتقاد می کند و نشــان 
می دهد که چگونه سرنوشــت این انســان ها در دست 
کســانی قرار گرفته است که نوع رنگ ناخنش مهم تر از 
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سرنوشت چند نوجوان است: 

رییــس  بــه جلســه دیــر می آیــد. 
آبــی  دارد.  جدیــدی  ناخن هــای 
براق در انتهای بــاالی ناخن ها. او 
کیک قندی    فروشگاه ایکا را بر میز 
می گذارد و می نشیند. می گوید: از 
 هیئــت اداره ی خدمات اجتماعی 
شــهرداری تصمیمی به من ابالغ 
شــده اســت. ما چانــس و امکان 
این را داشــتیم که زمان بیشــتری 
کار کنیــم. مثــل دیگــر خانه های 
نگــه داری و حمایــت از کــودکان 
اُستان این جا نیز تعطیل می شود. 

)ص ۱۶۷(

چنین انتقادهای   ظریف و غیرمستقیم و 
داستانی و به دور از شعارزدگی، در رمان زیاد 
دیده می شوند؛ اما انتقاد نویسنده تنها شامل 
ادارات سویدنی است. او به این موضوع اشاره 
نمی کند که چگونه ایــن جوانان از حکومت 
افغانســتان از پشــت خنجر خوردند؛ وقتی 
کــه رییس جمهــور غنی و سیاســت مداران 
افغانســتان در دیدارهای شــان با مقام های 
اروپایی وضعیت افغانســتان را رضایت بخش 
توصیــف می کردند و پناهجویان را کســانی 
معرفــی می کردند که فریب تبلیغات منفی را 
خورده اند و تنها برای یافتن پول، خانه و کشور 

خود را ترک کرده اند. 
مقامــات افغانســتان از اقرار بــه این  که 
ناکارآمدی و قوم پرســتی و فســاد رو به رشد 
آن ها، مردم را وادار به »گریز«  ساخته است، 
همیشــه ســر باز زده اند، تا این کــه خود با 
آمدن طالبان به گفته ی خودشان، »پای ُلچ« 
از کشــور فــرار کردند و این بــار دور دیگری 
از نابه ســامانی، ناامنی و مهاجــرت را برای 
مردم رقــم زدند. مردمی که مانند »پســران 
افغانســتان« از رنج افغانستانی بودن رهایی 

ندارند. 

 :پانوشت
De Afghans-( ۱- ترجمه ی دقیق عنوان رمــان
می شــود.  افغــان«  »پســران   ،)ka sönernd

همان طور که در داخل افغانســتان با فشار 
و زور خواســته اند و می خواهند بگویند، هر 
شهروند افغانســتان، »افغان« است و هویت 
دیگر اقــوام را در نظر نگرفته انــد،  در خارج 
از افغانســتان نیز به  هر شهروند افغانستان، 
»افغان« گفته می  شود. چون از نظر سیاسی 
بــه آن ها این طور نمایانده شــده اســت. از 
این رو نویســنده نیز از همان اصطالح بهره 
برده اســت. اما  درون مایه و شــخصیت های 
رمــان از رنگی دیگرند و نویســنده این را به 
خوبی به نمایش گذاشته اســت. از این رو، 
»پسران افغانســتان«  ترجمه ی مناسب تری 
اســت  تا همه گیرتر باشد و در عین حالی که 
از نظــر مفهومی نیز بــاری نمادین می یابد. 
درســت همان طــوری کــه ظاهــر، یکی از 
شــخصیت های اصلی رمــان می گوید: »ما 

پسران افغانستان استیم.«



کتابنامه  سال دوم  شماره ی پانزدهم  میزان/ مهر 1400 20

»خدای ققنوس« نام دفتر شــعری اســت که از خامه ی 
»مهــری کبیری« تراوش کرده اســت. آیا مفهوم اســاطیری 
جاودانگی ققنوس، مهری کبیری را واداشته است تا مجموعه 
شعرش را با ققنوس پیوند زند؟ آیا شاعر می داند که »خدای 
ققنوس« نامی پارادوکســیکال است؟ خدای هستی آفرین و 
خردبخش جاودانه است، اما ققنوس در باور شیخ فریدالدین 
عطــار فانی و میرا. آیا شــاعر بــا دیدگاه عطار هم آوا اســت؟ 
این نکته می تواند چشــم اندازی باشــد که بتوان در بستر آن 
سروده های مهری کبیری را بررسی کرد و بنایی نو پی افکند. 
فراموش نباید کرد که مهری کبیری با همه ی دلبســتگی به  

ققنوس، با خدای ققنوس نجوا می کند:
»... بهار هم نرسید

بعد خشکیدن، آتش گرفتم
نیستم ققنوس

تا از خاکستر خویش سر بر آرم
بیافرینم از نو

ای خدای ققنوسم!«
ایــن مجموعه در حدود هفتاد پارچه شــعر در قالب های 
غزل، نیمایی و ســپید دارد. در این یادداشــت ســعی بر این 
اســت تا با نگاهی گذرا، برخی از داشــته های این مجموعه  

برجسته شود:
آمیزش مهر و عاطفه با سرنوشت اجتماعی 

»مرا نگویید از حال مردمم بنویسم
درازای این کاروان سوخته ی غارت شده را«

مهری کبیری با همین نگاه عاطفی و دردآگین، فریادش 

اوج می گیــرد و گســتره ی دردهای اجتماعــی را چنین ژرفا 
می بخشد: 

»و بر پرندگان ما
دوزخیان محکوم نام گذارده اند:

زمزمه ی معماهای آزار
گوشوار خراش تعجب شده

از دیدن خون خواران در کاخ های مرمرین
و سرگردانی آدم ها، پی سایبانی« 

مهری کبیری می کوشد در گستردگی زندگی جمعی گام 
بزند، اشعارش بیشتر حاصل پی ریزی هوش مندانه در فضای 
اجتماعی و با رنگ و آهنگ دردهای مردم اســت؛ مردمی که 
زندگی شان در زیر چرخ های ستم و سیاهی، پیوسته خردتر و 
خردتر می شــوند و تاریخ خونین در ذهن شان ورق می خورد. 

شاعر با نجوای بی خودی می سراید:
»اصول زردشت، بودا و پیامبران همه

زیر گام های نسیان تیرگی های ستم ماند«
اندیشــه ی پویای شاعر نمی گذارد همه ی افق دیدش را، 
یأس جان فرسا و نسیان تیرگی بپوشاند. شاعر که خود آموزگار 
است، از گذشت روزگار آموخته است که »شب را نیست عمر 
جاودانه«، به همین دلیل در دل روزگار تیره، درخشش امید و 

خوش بختی را می بیند و فریاد می زند: 
»زندگی، همرهِی صدق و وفاست

دل خوشی ها همگی در دل این هر دو بناست
غصه ها را همگی می بلعند

از چی دلتنگ شویم؟

خاکستر و تولد دوباره
مروری بر مجموعه شعر »خدای ققنوس« سروده ی مهری کبیری

دینا محسنی

خدای ققنوس )مجموعه شعر(
مهری کبیری
ویراستار و صفحه آرا: لیزا مهر
طرح جلد: قیس اهلل عتیق زاده
مطبعه ی احمدی، زمستان ۱۳۹۹
۲۰۰ نسخه
۱۰۰ افغانی
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باز تفسیر همه درد و فراق
پای دیواره ی نسیان خوشی دفن کنیم

غصه ها می بازند
پر عشق و بال پروازها

بر سرت سایه شود«
همیــن نــگاه بــه آینــده و دیدن 
فرازهــای تاریــخ در ادامــه ی فرودها، 
جان مایه ی امید شــاعر است که در هر 
بزنگاهی چون شــهابی در دل تاریکی 

می درخشد:
»دریا باش

صحراها را ببلع
تا همه جا رنگ عوض کند ...«

عشق به وطن
مهــم  مفاهیــم  از  میهن دوســتی 

اندیشه و شعر مهری کبیری است: 
»در یــک دانــه ی افغان زمین! این 

النه را من دوست می دارم
در ایــن دنیــا و ســهم ماندنم، این 

خانه را من دوست می دارم
وطن! عشــقم، جهان با شکوهم، 

عزتم، جسم من و روحم
اگر زیباســت دنیا هر طــرف آباد، 

این ویرانه را من دوست می دارم«
در  واال،  اندیشــه ی  ایــن  کاش 
پرنیان تخیل شــاعر بهتر بافته می شد 
و با تصاویر با شــکوه، ماندگاری اش را 

بیشتر می کرد.

 خردورزی و انسان دوستی
یکی از بزرگ تریــن نعمت های الهی، 
عقل و نیروی خردورزی اســت. عقل، 
چراغ فروزان زندگی انســان اســت که 
در پرتــو آن زشــتی و زیبایی را تفکیک 
می کنــد و خیــر و شــر را تبیین.  عقل 
اســت که انســان را به خیر و صالح فرا 
می خوانــد و نســبت بــه ناهنجاری ها 
و  مهــرورزی  و  می دهــد  هشــدار 
انسان دوســتی را می پروراند. شاعر که 
انســانی دانش آموخته است، شعرش 
خــردورزی  و  انسان دوســتی  کارگاه 

است:  
»بگذار در خودت زندگی کنی

تا دیگران در تو زندگی کنند
و غرورت را لبه ی پرتگاه رها نکن!

خیره شــدن در نفس گرفتن های 
پر غرور

و اما تنهایی ات قشنگ است
تا اینکه در خودت بمیری

چشم خرد نگاه به انسان دارد
تنها انسان، خردمند را می شناسد

و خردمند انسان را« 
این ســرود که تقریبًا به نثر نزدیک 
اســت، بــه خوبــی فردیــت انســان و 
اجتماعی بودنش را در پیوندی استوار 
برجســته می کنــد. زندگــی در خود و 
شــریک کردن دیگران در این زندگی، 
اندیشه ی واالیی است. هیچ انسانی به 
چنین مقامی دست نمی یابد مگر آنکه 
غرور و تکبر و نگرش های شوونیســتی 
را فرو گذارد. نقطــه ی آغاز این حرکت 
فلســفی درک تنهایی است. زندگی در 
خویشــتن خویش! شاعر چون عارفان 

به »موتوا قبل َان َتموتوا« باور دارد: 
»و اما تنهایی ات قشنگ است

تا اینکه در خودت بمیری«

 زن و زندگی
ایــن اثــر مهــری کبیــری، حاوی 
سروده های چشمگیری درباره ی حال 
و احوال زنان اســت. زن زیربنایی ترین 
پایه هــای اخالقــی را در یــک جامعــه 
رقم می زند و با اســتفاده از پایگاه های 
مختلف اجتماعی، نقش های گوناگونی 
را عهــده دار می شــود، کــه در نهایــت 
منجر به ترویج عدالت خواهد شد. درد 
و نیازهــای زنــان در این ابیــات مهری 

کبیری به خوبی محسوس است:
»قلب مرده

همه الی انگشتانم پرواز را می خواند
کورجبِر اجرای نقش های مستمر تمثیل زندگی

کورخوِن دروغین جاری
که از قلب مرده ام پمپ می شوند

و نام زندگی بر آن گذاشته اند«
به باور بانو مهری، زن باید توســط 
مرد حمایت شــود و در ســروده هایش 

کمال زن را در کنار مرد می داند:
»رنگ دیوار شدم

 ترک خورده
دست پر رنگت را بر من بکش

ورنه می ریزم
و زمین گیر می شوم«

و در سرود دگر چنین بیان می کند:
»نگاهت می کردم 

که موهایم را نوازش می کنی
سبک می شد بار دلتنگی هایم

تکیه ی سرت به شانه هایم
کوه اندوه را از آن آب می کرد

تا راحت نفس گیرم«
در  کبیــری  مهــری  بانــو 
و  زنانگــی  اوج  در  عاشــقانه هایش، 
شــاعرانگِی ویژه خودش می درخشد. 
او پرتــو و درخشــندگی عشــق را، که 
ویرانه را آباد می سازد، چنین به تصویر 

می کشد: 
»فصل مســتانه ی تو، پــای خزان 

می شکند
آدمی زنده به عشق است و به شور

خانه ی دل چو تهی گشت از این
پیر و ویرانه شود«

و در جای دگر به این باور است که 
عشق بنای انسانیت است:

»تو اگر تخم عشق را کاری
بهر انسانیت تو معماری

نبض احساس و مهر زندگی ای
قلب هر مرده ای تپنده کنی
ریشه هایت چو درد می کارید
صد غزل را شگوفه می بارید«

در  کبیــری  مهــری  ســروده های 
دفتر »خدای ققنــوس«، با تجربه های 
اجتماعی  شــاعر پیوندی استوار دارد. 
او در هر زمینه ای، عصاره ی تجربه ها، 
انســانی اش  تالش هــای  و  آرمان هــا 
بــرای حرمت به کرامت انســانی را، به 
صورتی دقیــق و آگاهانه به اشــتراک 
گذاشــته اســت. بــرای بانــو مهــری 
کبیری در عرصه های باروری و پویایی 
ســخنوری اش، ســالمتی و کامگاری 

خواهانم.
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  :مقدمه
چند ســالی اســت که برخی از ناشــران 
ادبیــات  بــه  بیشــتری  توجــه  کشــور، 
گروه ســنی کــودک و نوجوان داشــته و 
کتاب هایی نیز در این حوزه تولید و منتشر 
کرده اند. بیشــتر این ناشران خصوصی و 
 بقیه غیرخصوصی یا دولتی اند. ناشــران 
دولتــی، بــا  حمایــت دیگــر کشــورها و 
جامعه ی جهانی کار می کنند و به گونه ای 
با یکــی از اداره های دولتــی هماهنگ یا 
همکارند.  از نظر کمیت، تعداد کتاب های 
منتشــر شــده ی این ناشــران بیشــتر از 
ناشران خصوصی اســت و البته به گمان 
مــن، تولیدات ناشــران خصوصــی قابل 

 قبول تر است.
نوشــتن، تولید و انتشــار کتاب برای 
ارزش منــد  کاری  نوجوانــان  و  کــودکان 
اســت، به ویژه که این بخــش از ادبیات و 
نشر ما بسیار فقیر و ضعیف است، تا آن جا 
که اغلب والدینــی که قصد تهیه ی کتاب 
بــرای فرزندشــان دارند، ناچار به ســمت 
کتاب   های منتشــر شده در دیگر کشورها 

می روند.
بررســی محتوای تولید شده برای این 

گروه سنی توسط ناشــران داخلی نشان 
می دهد کــه تا چه انــدازه بــا معیارهای 
امــروزی ادبیات کــودک و نوجوان فاصله 
داریم. این جاســت که پای کار به شــدت 
می لنگــد و به جــرأت می تــوان گفت که 
بیشتر این متون  حتی با ویژگی های کتاب 
کــودک در ۷۰ ســال پیش هــم مطابقت 
ندارند. بســیاری از ایــن کتاب ها، نه تنها 
برای کودکان مفید و سرگرم  کننده نیستند 
که از نظر درون مایه و نمود بصری مضر هم 
استند. به نظر  می رسد که نویسنده و ناشر، 
تولید کتاب برای کودک و نوجوان را نوعی 
پــروژه می دانند و شــناختی از مخاطب و 
محتوای مــورد نیازش ندارنــد. برخی از 
نویســنده های مطرح کشور نیز هنگامی 
که برای این گروه ســنی کتاب نوشته اند، 
متن هایی پیش   پــا افتاده و ضعیف تولید 
کرده  و همچون جامعه و خانواده،کودکان 
را دسِت  کم گرفته اند. اشتباه این جاست 
که بسیاری از نویســندگان حوزه کودک، 
چــون  بــرای مخاطــب کم ســن و ســال 
می نویســند، گمــان می کننــد بــا کاری 
ســاده روبه روینــد. در حالی کــه اگر نیک 
بنگریم، نوشتن کتاب و تولید محتوا برای 

یادداشت هایی درباره ی کتاب کودک 
و نگاهی به یک کتاب نامناسب برای کودکان

محمدحسین محمدی

اسد و موش خرما )داستان  هایی برای کودکان(
نویسنده: صالح محمد کهسار
ویراستار: عبدالشکور نظری
نقاش: ذاکره میرزایی
 گرافیست و رنگ آمیز : محمدرضا رضایی
      ناشر: مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل
     چاپ اول، کابل ۱۳۹۷
خشتی کوچک ، ۷۴ صفحه
۵۰۰ نسخه

بررسی محتوای تولید 
شده برای این گروه 
سنی توسط ناشران 
داخلی نشان می دهد که 
تا چه اندازه با معیارهای 
امروزی ادبیات کودک 
و نوجوان فاصله داریم. 
این جاست که پای کار 
به شدت می لنگد و به 
جرأت می توان گفت که 
بیشتر این متون  حتی با 
ویژگی های کتاب کودک 
در ۷۰ سال پیش هم 
مطابقت ندارند. بسیاری 
از این کتاب ها، نه تنها 
برای کودکان مفید و 
سرگرم  کننده نیستند که 
از نظر درون مایه و نمود 
بصری مضر هم استند.
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کودکان و نوجوانان کاری بس دشــوارتر از نوشتن برای 
بزرگساالن است. 

 »کتاب »اسد و موش خرما
به عنوان نمونه، کتاب »اسد و موش خرما« نوشته ی 
صالح محمد کهســار را کــه برای کودکان و بــه دو زبان 

فارسی و پشتو منتشر شده است، بررسی می کنیم.
این کتاب با مقدمه های ناشر و نویسنده آغاز می شود 
که کاماًل غیرضروری اند. مقدمه ی ناشر، مقدمه ای کلی 
اســت که در تمام کتاب های این نشر می آید. مقدمه ی 
نویسنده نیز نشــان از دیدگاه او به کودک و ادبیات این 
حوزه دارد؛ دیدگاهی که امروز دیگر قابل دفاع نیست و 
مشــکل کتاب از همین جا آغاز می شود. در کتاب   های 
کودک، مقدمه و پیش گفتار اضافه اند چون کودک باید 
خیلی زود وارد جهان داســتان شود و مقدمه ها موانعی 

بر سر راه اویند. 
در این کتاب   ها حتی تالش می شود که شناس نامه 
به گونه ای کار شود تا خیلی به چشم مخاطب نیاید. به 
همین دلیل، برخی از ناشران فقط در صفحه ی نخست 
کتــاب که صفحــه ی عنوان اســت، شــناس نامه را کار 
می کنند. برخی ناشران حتی جلوتر رفته و مشخصات 
کتــاب را فقط در پشــت جلد می آورند. شــناس نامه ی 
کتاب هیــچ ربطی به کودک ندارد و فقــط برای اطالع 
کتاب داران و والدین  است. اما ده صفحه ی ابتدایی این 
کتاب هفتاد و سه صفحه ای  را مقدمه ی ناشر و نویسنده 
و شــش صفحه ی پایانی را فهرســت کتاب  های ناشر به 
خود اختصاص داده اســت. آوردن این حجم از مطالب 

غیرضروری در کتاب کودک، حرفه ای نیست.
نویسنده  در مقدمه نوشــته است: »بیش از دو هزار 
ســال قبل، یکــی از عالمــان قدیم   جهان گفتــه بود: 
نوشــته های ادبی باید شیرین و مفید باشند. چون این 
گفته ها از زمان های قدیم نسل به نسل دوام داشته، من 
هم کوشش کرده ام تا قصه های مفید، جالب و خواندنی 
به زبان شما اطفال عزیز تقدیم کنم.« )ص ۹( جدای از 
زبان و نوع بیان مقدمه، نمی دانم نویســنده از »مفید، 
جالب و خواندنی« بودن چه تعریفی داشته است؟ چون 
نی زبان و درون مایه ی این قصه واره ها مناسب کودکان 
اســت و نی ساختار روایی آن ها. به این نکته ها در ادامه 

بیشتر اشاره خواهم کرد.

 عنوان ها
عنــوان یک کتاب و اثر ادبی )جدای از تصویر جلد( 
نخســتین چیزی اســت که به چشــم مخاطب می آید 
و بایــد تا حد امکان جذاب باشــد. اما کافی اســت که 
عنــوان  قصه واره های این کتــاب را مرور کنیم تا ببینیم 
که عنوان  ها نه تنها جذاب نیســتند که بسیار شعاری و 
صریح اند. مانند: »پسرک شوخ«، »زخم زبان«، »کندل 
و بزهایــش«، »دو هم صنفــی«، »اکرم چرا فلج شــد«، 
»اسد و موش خرما«، »دو برادر«، »مورچه ای که عدالت 
می خواســت«، »گل الله چرا سرخ است؟« و »دخترک 

شوخ«. 

 نوع ادبی متن ها
بــا خوانــدن ایــن ده متــن، نمی دانیم نــوع ادبی 
متن هــای این کتــاب را چــه بنامیم؟ آیا ایــن متن ها، 
داســتان اند یا جزو ادبیات عامه که صالح محمد کهسار 
گردآوری کرده اســت؟ متن ها با هیچ یــک از این انواع 
ادبی هم  خوانی ندارند. از نظر ادبی آن ها را نی می توان 
داســتان نامید و نی افســانه و قصه ی عامیانه. داستان 
نیستند؛ چون ویژگی های داستانی را ندارند و با وجود 
این که برخی از ویژگی های قصه های عامیانه را می توان 
در آن ها یافت اما افسانه و قصه ی عامیانه هم نیستند؛ 
چــون نویســنده دارند. به نظرم نویســنده و ناشــر نیز  

سرگردان بوده اند که با چه نوع متنی روبه رویند.
در صفحــه ی ســوم، باالتر از عنــوان اصلی کتاب، 
»داســتان هایی برای کودکان« و پایین آن، »به کوشش 
صالح محمد کهســار« نوشته شده اســت. این صفحه   
این طور می نماید که صالح محمد کهســار کسی است 
که این کتاب به کوشــش او گردآوری شــده اســت و او 
نویســنده ی کتــاب نیســت. در شناســنامه اما چنین 
آمده اســت: »نویســنده: صالح محمد کهســار«. این 
تناقض زمانی آزاردهنده تر می شــود که در وب ســایت 
رســمی ناشــر، چیز دیگری دربــاره ی نــوع ادبی این 
کتاب می خوانیم: »»اســد و موش خرما« نام مجموعه 
داستان های عامیانه ای است که به کوشش صالح محمد 
کهســار گردآوری و بازنویسی شده است. این کتاب در 

برگیرنده ی ده قصه ی کوتاه است.«
در ایــن دو جملــه نیز دوبــاره همــان تناقض دیده 
می شود. ناشر نخست کتاب را »داستان  های عامیانه« 
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معرفی می کند و سپس در جمله ی بعد 
آن را »قصــه ی کوتــاه« می نامد که دو 
چیز متفاوتند و  هر کــدام تعریف   خود 

را دارند.

  نگاهــی به متن هــای گردآمده در
کتاب

همان  طور که یادآور شدم، متن  های 
گردآمــده در این کتــاب را نی می توان 
»داستان« به معنای امروزی اش خواند 
و نی قصه های عامیانه؛ از این رو ناچارم 
واژه ی »متن« را برای آن ها به کار ببرم. 
ایــن ده متن بیــن داســتان و قصه ی 
عامیانه و گاه گزارش، ســرگردانند و از 
نظر ســاختاری و درون مایه  مشکالتی 

جدی دارند. 
دید نویســنده در این متن ها، هنوز 
در همان »دو هزار« سال پیش که خود 
در مقدمه یادآور شده، مانده است و در 
همه ی آن ها، به طور مســتقیم در حال 
»پنــد و انــدرز« دادن اســت؛ نکته ای 

که امــروز به هیچ وجه  در کتاب های کــودک و نوجوان 
قابل پذیرش نیســت. نخســتین ویژگی متنی که برای 
مخاطبان کودک نوشته می شود، جدای از سادگی زبان 
و ساختار، ســرگرم کنندگی آن است تا کودک را به خود 
جــذب کند. اما متن های این کتــاب، اگر کودک را دور 

نکنند، مطمئنًا جذب هم نمی کنند. 
اگر به تک تک متن   هــا بپردازم، دامن این نوشــتار 
دراز خواهد شــد، پس به طــور خالصه می توان گفت: 
روایت هــای گزارشــی و فاقــد تخیــل، روابــط علت و 
معلولــی ضعیف، نقــل و نقالی بــدون صحنه پردازی، 
مســتقیم گویی، کالم شــعاری و پایان های  اندرزگونه از 
جمله ضعف های این متن ها هستند. این ویژگی  ها در 
کنار درون مایه ی نامناسب، برخالف گفته ی نویسنده، 

برای کودکان مضر استند تا مفید. 
پرداختن شــعاری به موضوعاتی چون  جنگ ، فقر، 
دوســتی و بهداشت متن را نامناســب می کند. جدای 
از این ها، در برخی از متن ها با نگاه تبعیض جنســیتی 
روبه رو می شــویم. در متن »پسرک شوخ«، هفت دختر 

نادیده گرفته می شــوند تا پسرکی 
شــوخ به جمع خانــواده بپیوندد. 
این نــگاه حتــی در افســانه های 
مردمــی کشــور نیــز به نــدرت به 
چشــم می آید. در افسانه های ما، 
»باباخارکــش«،  روایــت  در  مثــاًل 
از  را  دخترانــش  پدر می خواهــد 
فقر و فشــار زنش رهــا کند، نی به 
خاطر فرزند پسر. در این داستان، 
بسیار هوشیار  کوچک ترین دختر 
است و کمک حال پدرش. از سوی 
دیگر در اغلب افســانه  ها، همیشه 
دیدی مثبت به فرزند دختر وجود 
دارد. حتــی در افســانه هایی هم 
کــه خانــواده )بیشــتر خانــواده 
پادشــاهی( درآرزوی داشتن فرزند 
پســر هســتند، تبعیض جنسیتی 

دیده نمی شود. 
دادن اطالعات غلط در تصاویر 
کتــاب نیــز کار را خراب تــر کرده 
است. این مشــکل از تصویر روی 
جلد آغاز می شود. نام کتاب »اسد و موش خرما« است. 
اما روی   جلد، تصویر یک ســنجاب به چشم می خورد. 
این را هم که نادیده بگیریم، در این متن با موش خرمایی 
روبه رو هســتیم کــه درختان را قطع می کنــد و در برابر 
جریان آب ، ســدی می ســازد تا خانه اش باشــد؛ یعنی 
شــخصیت این متن »سگ آبی« است، نی موش خرما. 
آیا موش خرما همان ســگ  آبی است؟ در تصویر هم به 
جــای موش خرما یا ســگ آبی، با یک ســنجاب روبه رو 
می شــویم. درست است که این ســه حیوان از دسته ی 
جوند گان استند، اما یکی نیستند. آیا منظور نویسنده 
از »مفید« بودن نوشــته هایش چنین چیزی است؟ آیا 
چنین متن و تصویری که در قالب یک کتاب به دســت 

کودک می رسد، مفید است؟

 تصویرگری و گرافیک
بهتر اســت دربــاره ی کیفیت تصویرهــا و گرافیک 
کتاب چیزی ننویســم. چون پیش  پا افتاده ترین عناصر 

تصویرگری و گرافیکی در آن ها رعایت نشده است.

این کتاب با مقدمه های ناشر و 
کاماًل  آغاز می شود که  نویسنده 
ناشر،  مقدمه ی  غیرضروری اند. 
مقدمه ای کلی است که در تمام 
کتاب هــای این نشــر می آید. 
از  نشان  نیز  نویسنده  مقدمه ی 
دیدگاه او به کودک و ادبیات این 
حــوزه دارد؛ دیدگاهی که امروز 
دیگر قابل دفاع نیست و مشکل 
کتاب از همین جا آغاز می شود. 
در کتاب   های کــودک، مقدمه و 
پیش گفتار اضافه اند چون کودک 
باید خیلی زود وارد جهان داستان 
شود و مقدمه ها موانعی بر سر راه 

اویند. 
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کتابها:
- فانوسی بر درگاه شب )مجموعه شعر(

- مهر و مصحف )مجموعه شعر(
- با تو بهار می رسد )مجموعه شعر(

- قطاع الطریقان، آدم ربایان و آقابلی ها
- از اعلیحضرت محمدظاهر شاه تا استاد برهان الدین

- ترک صفتی یا ترک فریبی؟
- وزیر محمدگل مومند و کارکردهای او

- ژورنالیزم مبری از توهین، تحقیر و عقده گشایی
- طالبــان از کجــا آمدنــد و تا کجــا خواهند رفت؟ 

)مجموعه مقاالت(
- نگرشی پیرامون جرگه و قبایل پشتون )مجموعه مقاالت(

- انگلیس مآبی، روسی بودن یا آمریکایی شدن؟
- نام باستانی سرزمین ما توران است

- روس ها از چه مجرای تاریخی وارد افغانستان شدند؟

- در صفحات شمال افغانستان چه می گذشت؟
- آیا قوای نظامی اتحاد شــوروی از افغانســتان خارج 

ساخته شد؟
صفحات شــمال افغانســتان در فاصله ی بین طرح و 

تحقق برنامه ی خروج ارتش اتحاد شوروی
- مرور بر مشخصات جامعه ی افغانی

- آغاز و تداوم اختالفات میان احمدشاه مسعود و جنرال دوستم
- خروج جنرال دوستم و سقوط دکتور نجیب الله
- لویه جرگه ی اضطراری )بخش اول، جلد اول(

- دموکراسی و جامعه ی مدنی در افغانستان
- پارلمان، دموکراسی و آزادی

- پیشینه ی طرز حکومت، اداره و انتخابات در افغانستان 
)بخش اول(

- معاهده ی دیورند و پیامدهای آن
- این جا ایران شرقی نیست


