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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 شانزدهم، اسفند٫حوت 1400
در قلمرو کتاب افغانستان

یادداشت مدیرمسئول

سنگهاوفاختهها
گفــت: »یک عــده مدام فحش و دشــنام  می نویســند و یک 
عده هم تهدیــد می کنند.« و بعد پیام خانه ی فیســبوکش را 
نشــانم داد. پیام های مثبت بیش تر بودند و این که از خواندن 
کتاب هایش لذت برده بودند و سپاس و تشکر کرده بودند. اما 

دشنام هم کم نبود و چند تایی شان رکیک. 
گفتم: »چرا چنین می کنند؟«

گفت: »فقط به این خاطر که زن هستم.« 
دردهــا و رنج های زنــان در جامعه ی ما کم نیســتند و 
درد و رنــج زنان اهل قلم هم کم نیســت. در جامعه ای که 
از دیرباز بنیانش بر نابرابری جنســیتی گذاشته شده، اگر 
بخواهی کسی باشی که این سدها را بشکنی و به جایگاه 
بایســته ات برسی، باید با خیلی چیزها بجنگی و یکی اش 
همین توهین کردن های بی دلیل اســت. بی دلیلی ای که 
البتــه اهانت کننــدگان در ناخودآگاه خــود برایش دلیل 
دارند. این که یک زن موفق شده خودش را به سطح باالی 

اعتبار اجتماعی برساند و دیده شود و الگو قرار بگیرد. 
دوســت نویســنده ی مــن البتــه در داســتان هایش به 
ســوژه های معمول اجتماعــی پرداخته اســت. به جنگ، 
مهاجرت، فقر و فاصله های طبقاتی. نثر عفیف و محجوبی 
دارد. غیــر از نوشــتن فعالیت دیگری ندارد. نــه کار دولتی 
داشته و نه فعالیت سیاسی. در اصطالح معمول و روزمره ی 
عبــارات، نمی تــوان او را »فمنیســت« و »فعال امــور زنان« 
نامید تا بگوییم ممکن اســت پاره ای از آن دشنام ها واکنش 
جامعه ی عقب گرا و محافظه کار به این فعالیت هایش است. 
نه، او ترجیح داده حرفی اگر دارد، آن را در داســتان هایش 
بزنــد. اما پــاره ای از اعضای همین جامعــه، صرفًا به خاطر 
زن بــودن و بــه خاطــر موفق بودنــش او را هدف دشــنام و 
تهدید قرار می دهند. پــاره ای که هم ضد زن   اند و هم دچار 
گرسنگی جنسی. البته این تنها مشکل دوست نویسنده ی 
من نیســت. حکایت های زیادی از زنان شــاعر، نویسنده  و 
صاحب قلم هم وطن مان، مســتقیم و غیرمستقیم شنیده ام 
که با حرف ها و پیام های موهن مورد آزار قرار گرفته اند. این 
یکی از بزرگ ترین دردســرهای زنان صاحب قلم سرزمین ما 
است و مانعی بر راه رشد و اعتالی شان. مانعی در کنار موانع 

بی شمار دیگر. 
به دوست نویسنده ام گفتم: »چه می کنی در برابر این  

آزارها؟« 
گفت: »فقط یک راه دارم و آن این که قوی تر بنویسم.«

 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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محبوبه ابراهیمی، متولد قندهار اســت. 
از او دو مجموعه ی شعر به نام های »بادها 
خواهــران من انــد« و »مجنــون، لیلی و 
بچه هــا« را قبــاًل خوانده ایــم و کتاب »به 
دهانــم در آینه نگاه می کنی« جدیدترین 

مجموعه شعر اوست.
ایــن مجموعــه نزدیک بــه ۳۰ قطعه 
شــعر دارد و تقریبًا همه ی آن ها مربوط به 
دوران مهاجرت دوباره و سکونت شاعر در 
ســویدن اســت. پختگی در فرم و محتوا، 
بیان محکــم و روان و جامعیت مضمونی 
در نگاه اول به شعرها قابل دریافت است. 
شــعرها خوش ســاخت، زیبا و سرشار از 
عواطف گوناگونی اند که معمواًل انســان 
مهاجر را درگیر خود می کند و کدام انسان 
در روی زمین اســت که مهاجر نباشــد؟ 
مضامیــن شــعرها همــان پرســش های 
بــزرگ ازلی و ابدی اند که اکثر شــاعران و 
فیلسوفان طرح کرده یا برای پاسخ گفتن 
به آن ها کوشیده اند، مانند چیستی مرگ، 
ابتدا و انتهای زندگی، گذر زمان، تنهایی 

و نوستالژی بازگشت به اصل.

در مجموعه شــعر »به دهانــم در آینه 
نــگاه می کنــی« هماننــد دو مجموعه ی 
قبلی، با شاعری معترض و منتقد روبه رو 
اســتیم. محور انتقاد و اعتــراض محبوبه 
ابراهیمی، مسئله ی زن و نقش و جایگاه 
او در اجتماع اســت. زن همیشه در شعر 
و ادبیات فارسی حضور داشته اما پرسش 
این است که این پرداخت و حضور، چقدر 

حقیقی و واقعی بوده است؟
برای درک بهتر جایگاه شعر ابراهیمی 
در ادبیات، خوب است نگاهی به گذشته 
کنیــم و ببینیــم تصویــر زن در ادبیــات 
فارسی چه شکل و شمایلی داشته است. 
اگــر چهار نــوع ادبی عمــده ی تعلیمی، 
عامیانه، غنایی و عرفانی را بررسی کنیم، 
شباهت ها و تفاوت های زیر از نظر حضور 

و بروز زنان، قابل ردیابی است:
در ادبیــات تعلیمــی: زِن خــوب بــا 
صفاتــی همچون نیک سرشــت، نرم خو، 
شــرمگین، پارســا، مطیع، خانه نشین و 

مستور نمایش  داده  می شود. 
در ادبیات عامیانــه: اغلب با زنانی از 

زبانوزاویهیدیدزنانه
در مجموعه شعر » به دهانم در آینه نگاه می کنی« سروده ی محبوبه ابراهیمی

محمدامین زواری

پختگی در فرم و 
محتوا، بیان محکم 
و روان و جامعیت 
مضمونی در نگاه 
اول به شعرها قابل 
دریافت است. شعرها 
خوش ساخت، زیبا 
و سرشار از عواطف 
گوناگونی اند که معموالً 
انسان مهاجر را درگیر 
خود می کند و کدام 
انسان در روی زمین 
است که مهاجر نباشد؟ 
مضامین شعرها همان 
پرسش های بزرگ 
ازلی و ابدی اند که اکثر 
شاعران و فیلسوفان 
طرح کرده یا برای 
پاسخ گفتن به آن ها 
کوشیده اند.

به دهانم در آینه نگاه می کنی )مجموعه شعر(
 محبوبه ابراهیمی
 انتشارات آن
چاپ اول، هرات ۱۴۰۰
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تیــپ حیله گر، مــکار، اغواگــر، چاالک، 
تیزهوش و بی وفا روبه رو استیم اما برخی 
تصاویر مثبت مانند شهرزاد قصه گو نیز در 

این نوع ادبی حضور دارد. 
در ادبیــات غنایــی: با زنی همیشــه 
بــا  عاشــق کش،  زیبــا،  معشــوق، 
ایزدبانــوان، تخیلی،  ســیمایی همچون 
دســت نیافتنی و بی چهره یا با چهره های 

یکسان روبه رو استیم.
در ادبیات عرفانی: زن اغلب وجودی 
رمزی و غیرجســمانی اســت کــه برخی 
اوقات مظهر جمال الهی، متعالی و مثبت 
تصویر می شود و گاهی نیز رمز نفس اماره 

است. 
از آن جــا کــه تصویــر زن در ادبیــات 
کالسیک فارســی، حاصل تخیل مردان 
شاعر و نویسنده و خطاب به مردان باسواد 
و کتاب خوان است، اغلب دور از واقعیت، 
حاشیه ای و از اجزای زندگی مرد به شمار 
می آید. شاهنامه در این زمینه تا اندازه ای 
متفاوت اســت و در آن زنانی را می بینیم 
کــه هم زمان زیبــا، شــجاع، قدرت مند و 
باکیاســت هســتند و در اداره امور نقش 
دارنــد مانند گردآفریــد، تهمینه و منیژه. 
البته شــاهنامه مربــوط به دســته بندی 
پیش گفته نیســت و باید جداگانه بررسی 

شود.
در ادبیــات معاصر، فمینیســت ها دو 
گرایش عمــده را در زمینه ی تصویر زن از 

یکدیگر جدا می کنند:
۱.جلوه هــای زن یــا بررســی تصویر 
زن در آثــار شــاعران مــرد. چنیــن ادعا 
می شــود که مردان شــاعر روزگار جدید، 
با وجود کوشــش واقع گرایانــه برای بیان 
رنج ها و مشــکالت زنان، گاهی تصویری 
آرمان گرایانــه یا غیرواقعی و مردپســند از 

زنان ارائه می کنند.
۲.نقد زنــان یا بررســی تصویر زن در 
شعر شــاعران زن. این گرایش به ساختار 

و مضامیــن آثــار ادبــی نویســندگان زن 
توجــه دارد. منتقدانــی که ایــن روش را 
برمی گزیننــد معتقدند که ادبیات زنان از 
نظر زبان، ســبک بیان و تصویرســازی با 

مردان متفاوت است.
با این مقدمه به ســراغ بررسی تصویر 
و جایــگاه زن در شــعر خانــم ابراهیمی 
می رویــم.در ابتــدا باید اشــاره کنیم که 
محبوبه ابراهیمی، نه با ســهمیه یا کوپن 
جنسیت بلکه با استعداد و توانایی ادبی، 
جایگاه کنونی خود را در ادبیات فارســی 
به دست آورده است. به بیان دیگر، اگر از 
دریچه ی دیگری غیر از نقد شعر زنان نیز 
به بررســی این مجموعه بپردازیم، باز هم 
با شــاعری قوی و باتجربه روبه رو خواهیم 
شــد که در انواع جریان های ادبی معاصر 
طبع آزمایی کرده است، از شعر مهاجرت 
گرفته تا ادبیات پایداری، شعر دهه هفتاد 
ایران و حتی شــعر کــودک و نوجوان. اما 
در این نوشــته تا حدود زیادی با استفاده 
از ابزارهای نقد شــعر زنان بــه این کتاب 

می نگریم.
اولین ســطح از بررســی شــعر، زبان 
اســت. می دانیم کــه جنســیت یکی از 
فاکتورهــای مؤثــر بــر زبــان گروه هــای 
اجتماعی و افراد است. یعنی می توان به 
زبان زنانه و مردانه سخن گفت. این گزاره 
تا حد زیادی پذیرفته شده است و مقاالت 
زیادی در این زمینه به فارسی، سویدنی و 
زبان های دیگر وجود دارد. طبعًا شاعر زن 
زبانی متفاوت با شــاعر و نویسنده ی مرد 
دارد. این تفــاوت، در نحو، آهنگ کالم و 
انتخاب واژگان دیده می شــود. تفاوت ها 
ممکن اســت خودآگاه و با کوشش ایجاد 
شــوند ولی بیشــتر از ناخــودآگاه ظهور 
می کنند. حتی شعر پروین اعتصامی هم 
که تمرکز ویژه ای بر مسائل زنان ندارد، از 

نظر تفاوت زبانی قابل بررسی است. 
اگر تفــاوت واژگانی را در نظر بگیریم، 

محبوبه ابراهیمی، نه 
با سهمیه یا کوپن 

جنسیت بلکه با 
استعداد و توانایی ادبی، 
جایگاه کنونی خود را در 
ادبیات فارسی به دست 

آورده است. به بیان 
دیگر، اگر از دریچه ی 

دیگری غیر از نقد شعر 
زنان نیز به بررسی 

این مجموعه بپردازیم، 
باز هم با شاعری 

قوی و باتجربه روبه رو 
خواهیم شد که در انواع 
جریان های ادبی معاصر 
طبع آزمایی کرده است، 
از شعر مهاجرت گرفته 
تا ادبیات پایداری، شعر 
دهه هفتاد ایران و حتی 

شعر کودک و نوجوان.
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مثاًل زنان در زمینه هایي مانند خیاطي، 
آرایشــگري  و  آشــپزي  بافندگــي، 
تجربــه ی بیشــتري دارنــد، بنابرایــن 
اســتفاده از واژگان، تعابیــر و مضامین 
مربوط به این حوزه ها در تصویرســازی 
اشــعار زن بیشتر، خوش ســاخت تر و 
عمیق تر اســت. اگر به لحــن بنگریم، 
گفته می شــود کــه زنان شــاعر، زبان 
محتاطانه تری دارند که البته متناسب 
با دینامیسم جامعه و تغییر جایگاه زن 
در آن، در حال دگرگونی اســت. اگر از 
این دید به زبان شعر محبوبه ابراهیمی 
نگاهــی بیندازیم، مثال هــای فراوانی 
از زبــان متفاوت او در ســطوح مختلف 
می یابیم. واژگانی همچون سوزن، نخ، 
مو، بافتن، آینه، امور خانه داری و غیره 
به فراوانی و زیبایی در شــعر اســتفاده 
شده اســت. لحن مادرانه و دلسوزانه و 
محتاط شاعر حتی در اعتراض و انتقاد 
نیز مشــهود است. شــعر »خارپشت« 
در صفحه ی۴۴ یــک مثال از این لحن 
است. در این شعر، زنی تصویر شده که 

نسبت به عاشق/معشــوق خویش معترض است اما به 
زبان گله و شکایت نه انتقاد صریح. 

شــعر محبوبه ابراهیمی در تصویرسازی با استفاده 
از تشــبیه و اســتعاره نیز کاماًل زنانه و جنسیت گراست. 
تشــبیه و اســتعاره ها در صفحه های۷، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ 
کتاب مصداق های خوبی از این گفته اند. مثاًلدر یکی 
از اشــعار آمده است: »صبح همچون مردی سپید، / با 
ته ریش طالیی اســت / که پلک زدنش دنیا را به شــور 
می آورد / و می توان در آغوشش بیدار شد«. این تصویر 
زیبا و لطیف زنانه را مقایســه کنید با فضای جنگی این 
بخش از یک شعر مردانه: »اسب سفید وحشي! مشکن 
مــرا چنین!/ بر من مگیر خنجر خونین چشــم خویش 
.../ اســـب سفید وحشــي!/ دشمن کشــیده خنجر 

مسموم نیشخد...«.
بخش زیادی از تصاویر در شعر ابراهیمی، نه با تشبیه 
و استعاره بلکه به کمک تصویرسازی با روایت، ساخته  و 
پرداخته شده است که به آن تصویر چشمی یا عینی نیز 

می گویند. توضیح مفصل این روش در 
این متن نمی گنجد اما می توان تصویر 
چشــمی/ روایت عینی را با فیلم سازی 
مســتند مقایســه کــرد. مثاًل در شــعر 
»کلمات ســه گوش« در صفحه ی۵۲ یا 
شعر »رســوب« در صفحه ی۶۰، فضا و 
تصویر عمدتًا با انتخاب واژگان در بستر 
یک روایت، شبیه به فیلم برداری از اشیا 
و رویدادها ساخته شده است. در دیگر 
شعرها هم نقش روایت بسیار قوی تر از 

دیگر روش های تصویرسازی است. 
وقتــی ســخن از روایــت بــه میان 
می آیــد، باید بــه مبحث زاویــه ی دید 
زنانه هم اشــاره کرد. از آن جا که دراین 
مجموعه شــعِر داراِی ســاختار روایی، 
دوربیــن در دســت یک زن اســت، آن 
هــم زنــی آگاه، معتــرض و منتقــد، 
پرســپکتیوی زنانــه به وجــود می آید و 
اشــیا و رویدادها و اشخاص از این زاویه 
دیده می شوند. در شعرهای»شیراز« و 
»تســکین«، زنی عاشق )و نه معشوق( 
در مرکز شعر ایســتاده است و از منظر 
عاشق به جهان اطراف و زشتی و زیبایی آن می نگرد. در 
شعر »طاووس«، داستان اسطوره اِی خلقت به مرکزیت 
زنان و در شعر »آدم«، قصه ی خلقت و هبوط بشر از دید 
یک زن روایت می شود و مرد، مرکز بدی های رخداده در 

تاریخ تعریف می شود. 
بــر اغلــب اشــعار ایــن مجموعــه، بــه اســتثنای 
شــعرهای»گردنبند« و »ده چهارتــا، چهل تــا« کــه با 
تسامح می توان گفت لحنی حماسی و پرتحرک دارند، 
رنگی از اندوه و دلســوزی مادرانه پاشــیده شده است. 
ویژگی دیگر اشــعار که با ســاختار روایــی آن ها مرتبط 
اســت، بینامتنیت است. شــعرهایی مثل »طاووس« یا 
»تســکین« در این مجموعه، چنان که قباًل گفته شــد، 
با تاریخ علم، تاریخ تمدن و داســتان ها و اسطوره هایی 
از قرآن یا کتــاب مقدس ارتباط بینامتنــی دارند و این 
البته ویژه ی شــاعران باتجربه است که در طول سال ها 
با مطالعه و پشــت کار، بر عمق و وسعت دانش و مهارت 

خود افزوده اند.

ابراهیمی،  شعر  در  تصاویر 
نه با تشبیه و استعاره بلکه 
به کمک تصویرســازی با 
روایت، ســاخته  و پرداخته 
شــده اســت که بــه آن 
تصویر چشمی یا عینی نیز 
می گویند. توضیح مفصل این 
روش در این متن نمی گنجد 
اما می توان تصویر چشمی/ 
روایت عینی را با فیلم سازی 
مستند مقایسه کرد. مثالً در 
شــعر »کلمات سه گوش« 
شــعر  یا  صفحه ی۵۲  در 
صفحه ی۶۰،  در  »رسوب« 
فضــا و تصویــر عمدتاً با 
انتخاب واژگان در بستر یک 
روایت، شبیه به فیلم برداری 
از اشــیا و رویدادها ساخته 

شده است.
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ادبی  غرور  اوج  از  شــاعر 
خیالی پایین آمده و با خواننده 
به زبانی نزدیــک به زبان 
روزمــره گفت وگو می کند. 
یکی از مظاهر این صمیمیت، 
زبان محاوره  شکستن مرز 
و زبان شعر است و در این 
تکرار  فراوانی  به  مجموعه 
می شــود. در همین راستا 
یکی از زیبایی های مجموعه، 
هم نشــینی گویش کابل و 
تهران در کنار یکدیگر است: 
»و ردیف چوچه های دست و 

پا چلفتی شان«.

نکته ی دیگری کــه مبحث تصویر 
را  ابراهیمــی  محبوبــه  شــعر  در  زن 
تکمیل می کنــد، انتخاب هــای او در 
طرح مشــکالت اجتماعی اســت. او 
تالش می کند تا مشــکالت مخصوص 
بــه زن یــا یک مشــکل مشــترک را از 
دید زنــان طرح کند. در این شــعرها، 
مهاجرت برای زنان و دختران، طعمی 
تلخ تر و ویــژه دارد. یا تجربه ی جدایی 
و طالق برای زن بســیار عمیق تر است 
و در چنــد شــعر به طرح این مشــکل 
می پــردازد. مشــکالتی طبیعی مانند 
گــذر عمــر و ســالمندی بــرای زنــان 
متفاوت است و تنهایی اگرچه مشکل 
مشترک مهاجران و البته انسان دوران 
صنعتی اســت اما محبوبــه ابراهیمی 
آن را از دید زنان و به شــکلی عمیق و 

تأثیرگذار بیان کرده است.
دربــاره ی  کــه  نکتــه ای  آخریــن 
ایــن مجموعــه بــه ذهــن می رســد و 
بــه درک تصویــر زن در شــعر او نیــز 
ویژگی های  وجــود  می کنــد،  کمــک 

شــعرگفتار در ایــن مجموعــه اســت، اگرچه شــاعر 
خــود را محــدود و پای بنــد بــه ایــن ســبک شــعری 
از:  عبارتنــد  ویژگی هــا  ایــن  از  برخــی   نمی دانــد. 
جزئي نگــري:  و  واقع بینــي  عینیت گرایــي،   .۱
مثل شــعر آخــر کتاب کــه خطــاب به عماد ســروده 
شــده یــا شــعر »جورآمــد« در صفحــه ی۵۴. شــاعر 
بــه جــای عرضــه ی مســتقیم مفاهیــم کلی، اشــیا 
و پدیده  هــای عینــی و ســاده را در ســاختار شــعر 
 جــای داده تــا خواننــده خود به مکاشــفه بپــردازد. 
۲. ســاختار مکالمــه ای بــا مخاطب حاضر: شــعرها 
معمــواًل در تنهایــی شــاعر ســروده می شــوند تــا به 
صــورت کتاب چاپ شــده و مخاطب غایبــی که بعدًا 
کتاب را در دســت می گیــرد، آن را بخواند. اما در این 
 مجموعه، گویی شعرها به صورت زنده اجرا می شوند.
۳. صمیمیــت با خواننده: شــاعر از اوج غــرور ادبی 
خیالــی پاییــن آمــده و با خواننــده به زبانــی نزدیک 
به زبــان روزمــره گفت وگو می کنــد. یکــی از مظاهر 

ایــن صمیمیت، شکســتن مــرز زبان 
محــاوره و زبان شــعر اســت و در این 
بــه فراوانی تکرار می شــود.  مجموعه 
در همین راســتا یکــی از زیبایی های 
مجموعه، هم نشــینی گویــش کابل و 
تهران در کنار یکدیگر است: »و ردیف 
چوچه های دســت و پا چلفتی شان«. 
چوچه هــا در گویش مــردم کابل رایج 
است و »دست و پا چلفتی« در گویش 
تهرانی. این بســیار زیبا و مهم است و 
اگر کوششی در زنده نگه داشتن زبان 
فارسی دری نشود، این زبان نیز مانند 
بســیاری از زبان هــای دیگــر دنیا به 
سوی مرگ و فراموشــی می رود. یکی 
از این کوشــش ها، استفاده از ظرفیت 
گویش هــای مختلــف در متــون ادبی 

است.
اگــر بخواهیــم ذره بین انتقــاد در 
دســت بگیریم، اندکی ضعف در نقش 
اســتعاره و تشــبیه های اشــعار خانــم 
ابراهیمــی در تخیــل و تصویرســازی 
مشــاهده می کنیم که قبــاًل هم بدان 
اشاره شد. بار تصویرسازی شعرها بر دوش روایت است 
و استعاره های نو در این کتاب کمتر به چشم می خورند. 
مــواردی نیز در زمینه ی ویراســتاری دیده می شــود از 
جمله  در صفحه ی۲۳: »یک گیالس چای می آوردند« 
که »می آورند« باید صحیح باشد یا در صفحه ی۳۱: »که 
سخت کتک می خورند و گلوله« که »کتک می خوردند« 
صحیح اســت. از همین قبیل اســت در صفحه ی۴۲: 
»گرفتــار جنونــم می کــردی« که بنابر ســیاق شــعر، 

»می کرد« باید باشد.
یک بررسی اجمالی نشان می دهد که مجموعه شعر 
»بــه دهانم در آینه نگاه می کنی«، در طرح مشــکالت 
ویژه ی زنان موفق اســت و با اســتفاده از زبان و زاویه ی 
دید زنانه، در پی خلق جهانی است که زن و خواسته ها 
و مشکالت او در مرکز آن قرار داشته باشد نه در حاشیه. 
در مجمــوع با کتابــی قوی، سرشــار از عاطفه و تصویر 
روبــه رو اســتیم که از آثــار موفق ادبــی در پهنه ی زبان 

 .فارسی دری در سال های اخیر است
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این روزهــا که بــه قول زنده یــاد مهدی اخــوان ثالث »طبل 
توفــان از نوا افتــاده اســت« و »در مزارآباد شــهر بی تپش«ِ 
مــا، »وای جغدی هــم نمی آید به گــوش« و از هیچ کاوه ای 
خبری نیســت، شــانس با ضحاکان مار بر  دوش یار شــده 
اســت؛ آنانی که در بیست سال اخیر، مخمور بهشت بودند. 
همان هایــی که با واســکت های انتحاری، امید رســیدن به 
بهشت داشتند و در ازای آن خون خلق را می ریختند. اینجا 
وضعیت همین است. حتی وضعیت قهقرایی تر و فجیع تر هم 
شده اســت. انتحارکنندگاِن واسکت به دوش با ریختن خون 
هزاران بی گناه، رفتند پی کارشــان امــا خانواده های همان 
انتحارکنندگان، در پیش چشــم جهانیان تکریم می شوند و 
مورد عطوفت قــرار می گیرند! این یعنی خون خلق بی گناه 
به پشیزی نمی ارزد. هیچ چاره و امیدی هم نیست اال این که 

یادی کنیم ازمحکمه ای به  نام وجدان و جاِی خالی آن. 
در این نوشــتار به معرفی اثر ارزشــمند عتیق رحیمی با 

عنوان »لعنت بر داستایفسکی« می پردازم:
چرا »لعنت بر داستایفسکی«؟!

»لعنــت بــر داستایفســکی« نــام بامســمای رمانــی 
اســت از عتیــق رحیمــی. آکســیون داســتان در اولیــن 
بــه خوبــی تمــام خلــق می شــود و خواننــده  ســطرها 
می کنــد:  داســتان  ادامــه ی  خوانــدن  بــه  وادار   را 
»همان دم که رسول تبر را باال می برد تا بکوبد به فرق پیرزن، 
داســتان جنایت و مکافــات از ذهنش می گــذرد؛ همچون 
صاعقه بر سرش فرود می آید. دست هایش می لرزند؛ پاهایش 

مرتعش می شــوند و تبر از دستش می گریزد. جمجمه ی زن 
را... «. )رحیمی ۱۳۹۶:  ۱۹(

داســتان بــا محوریــت اصلــی رســول و در جاهایی با 
روایــت عتیق رحیمــی به پیش می رود. هرچنــد از البه الی 
مونولوگ های رسول و روایات نویسنده، خواننده ی کنجکاو 
تا حدودی به جواب عنوان نوشته )لعنت بر داستایفسکی( 
دســت می یابد اما وقتی پیش تر می رویم و حوادث داستان 
را مــرور می کنیــم، و بــا توجه به آکســیون خلق شــده در 
نخســتین ســطرها، وقتی رســول را می بینیم که با حالت 
ناخوش در بن بســتی کنــار تلی از زباله به دیــوار تکیه داده 
اســت و بابت سررســیدن زنــی در محل جنایــت، همچون 
َپر کاهی از جا کنده می شــود و به ســوی ُارسی می دود و از 
آن جا بدون برداشــتن پتــو و حتی صندوقچــه ی زیورآالت 
»ننــه  عالیــه«، لب بام بــاال شــده و از آن جا بــه زمین فرود 
 می آیــد، بهتر می فهمیــم که چرا لعنت بر داستایفســکی؟ 
»همان دم که رسول تبر را باال می برد تا بکوبد به فرق پیرزن، 
داســتان جنایت و مکافــات از ذهنش می گــذرد؛ همچون 
صاعقه بر ســرش فــرود می آیــد]...[ که بود ایــن زن، این 
ملعون، که همه چیز را به هم ریخت؟ واقعا خودش بود یا... 
داستایفسکی؟ داستایفسکی، بله، این اوست! او با جنایت و 
مکافاتش مثل صاعقه بر سرم فرود آمد و مفلوجم کرد. مرا از 
تعقیب سرنوشت قهرمانش، راسکولنیکف، بازداشت: کشتن 
زنــی دیگر، این یکی معصوم؛ برداشــتن پول و جواهری که 
مرا به یاد جنایتم خواهد انداخت... طعمه ی ندامت شدن، 

جایخالِیمحکمهیوجدان
خوانشی از رمان »لعنت بر داستایفسکی« نوشته ی عتیق رحیمی

رحمت رشیق

لعنت بر داستایفسکی )رمان(
 نوشته ی عتیق رحیمی
ترجمه ی خسرو مانی
گرافیک و صفحه آرایی: حسین سینا
عکس روی جلد: مویسس سامان
ناشر: انتشارات تاک
چاپ اول: کابل، بهار ۱۳۹۶
تیراژ: ۷۵۰ نسخه، ۲۵۰ افغانی
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غرق شدن در مغاک تقصیر، محکومیت به کار شاقه... خب؟ 
بهتر از این بود که مثل یک احمق مفلس بگریزی، مثل یک 
جنایتــکار ابله، با خون بر دســت، و بی هیــچ در جیب. چه 
بالهتی! لعنت بــر داستایفســکی!...«. )رحیمی ۱۳۹۶: 

 )۲۳ -۲۲
جای خالِی محکمه ای به  نام وجدان

»لعنت بر داستایفســکی« در مواردی می تواند آیینه ی 
قدنمای جامعه ی امروزی ما باشــد. جامعه ای که در آن هر 
جنایتی به سادگی آب خوردن رخ می دهد، اما هیچ خبری 
از مکافات نیست! چنان که رسول، پرسوناژ محوری در لعنت 
به داستایســکی، جنایتی را مرتکب شده است؛ جنایتی به 
بزرگی قتل یک انســان. جامعه ای که رســول در آن زیست 
می کند، بی خیال این جنایت و هر نوع جنایت دیگری است. 
وجدان هــا همــه آرام و رام خوابیده اند. حتــی در مواردی با 
توجیه افرادی در جامعه مواجه می شــویم که رسول را بابت 
مرتکب شدن جرمی به این بزرگی، تکریم می کنند و در عوض 
قربانی را با استفاده از چاشنی دین و مذهب و شریعت، متهم 
و واجب القتل می دانند: »در نظام قضایی مقدس ما کشتن 

زن قواد جرم نیست...«. )رحیمی ۱۳۹۶:۱۹۴(
در جایــی دیگــر، نظاره گر اوج بی تفاوتــی و بی اهمیت 
جلــوه دادن جنایــت رســول از ســوی قاضی هســتیم که 
نویســنده بســیار دقیــق و ظریــف بــه آن پرداخته اســت. 
وقتــی قرار اســت قاضــی به جنایت رســول، کــه خودش 
بــه پیشــگاه قاضــی حاضر شــده اســت، رســیدگی کند 
می بینیم کــه قاضی با بی توجهی تمام در ضمن پرســیدن 
ســوال های غیرمســتقیم و نگاه هــای تحقیرآمیز، مصروف 
 بیرون کردن تخم تربوز بندمانده ی الی دندان هایش است: 
»قاضی، در حالی که از تخم تربوز بندمانده بین دندان هایش 
در عذاب اســت، تالش می کند آن را بــا نوک زبانش بردارد. 
بی فایده است... قاضی مکث می کند، نه به خاطر فکر کردن 
که به خاطر تخم تربوز، تخم لعنتی تربوز. کوششــی دوباره، 
این بار با انگشت اشاره. ممکن نیســت. رهایش می کند... 
توقف دوباره ی اســتنطاق و تالش دوبــاره علیه تخم تربوز. 
انگشت اشاره و شستش را آماده  می کند که ببرد در دهانش. 
نمی شود، مطمئن است. رســول خوش دارد کمکش کند، 
او انگشــتش نازک اســت و اســتخوانی، با ناخــن محکم و 
شاخی... قاضی خشــمگین تر از پیش در برابر تخم لعنتی 
تربوز، با عصبانیت کنج یک دوســیه را چیر می کند. قاتش 
می کند، بین دندان هایش می گذارد. بیهوده است. کاغذ تر 

می شود و نرم. اوقاتش تلخ می شود: »کسی گوگرد دارد؟«... 
باالخره از شرش خالص می شود. در حالی که آسوده شده، 
آن هیچ آزاردهنده را وارسی می کند و به محافظانش هدایت 
می دهد: »یله اش کنید! وقت رسیدگی به این طور قضایا را 

ندارم.«. )رحیمی ۱۳۹۶:۲۰۰ـ۲۰۱(
امــا در هرجامعــه و از جملــه جامعــه ی مــورد نظر ما 
)مکان اتفاق داســتان(، وجدان های بیداری نیز هســتند 
و نفــس می کشــند. رســول - با آن کــه جرمی بــه بزرگی 
قتل یک انســان مرتکب شــده اســت- از جمله نمادهای 
انســانیت اســت و وجــدان آگاه جامعه به شــمار می رود؛ 
بابــت مرتکــب شــدن  او برخــالف آدم هــای اطرافــش 
 جنایتــی به این بزرگــی معترف اســت و از جنایتش آگاه: 
»پشیمان نیستی، صحیح اســت. از جرمت آگاه هستی. 
دور و بــرت را ببین: کی نمی کشــد؟ چند مجرم مثل تو به 

این آگاهی رسیده اند؟ هیچ کس.« )همان(
اما سؤال این است که رسول چطور به جنایتش آگاه است 
و بابت آگاهی اش رنج می برد و عذاب می کشــد. پاسخ این 
سؤال ساده اســت: کتاب خوانده. در جایی قمندان پرویز، 
دوست صمیمی رسول، به او طعنه وار می گوید درست است 
که بسیار می خوانی اما این را بدان که سرنوشت تو فقط در یک 
 کتاب نوشته شده و کتاب ها دیگر هیچ دردی را دوا نمی کنند: 
»کتاب هــا دیگــر نمی توانند هیچ چیز را تغییــر بدهند، نی 
جهانی را و نی زندگی کسی را. ببین. همین داستایفسکی 
چیزی را در کشــور خودش تغییر داد؟ ســر اســتالین تأثیر 

داشت؟« )همان(
رسول جواب قناعت بخشی دارد: 

»... او بــه من این آگاهــی را داده، توانایی این که خودم 
را قضاوت کنم، اســتالین را قضاوت کنم. کار کالنی است، 

نیست؟«.
چنان چه در باال مرور کردیم؛ »لعنت بر داستایفسکی« 
در بســا موارد، آیینه ی قدنمای جامعه ی امروز ماســت. 
جامعه ای که در آن جای خالِی محکمه ای به نام وجدان به 
خوبی احساس می شود و هرجنایتی به سادگی خوردن 
آب رخ می دهــد. زنان کــه در واقع نیم پیکــره ی جامعه 
را شــکل می دهند، از بدیهی ترین حق شــان )آموزش( 
محروم اند و سهم شــان در مقایسه با مردان نصف است: 
»... اما، از آن جا که قربانی یک زن است و توسط یک مرد 
کشته شــده، بر اساس قانون مقدس ما، خون بهای یک 

 )زن، نیم خون بهای مرد است.« )همان



کتابنامه  سال دوم  شماره ی شانزدهم  اسفند/ حوت 1400 8

او  »نمی خواهــم  داســتان  مجموعــه 
هم خاکســتر شــود«، شــامل پنج داستان 
برگزیده و ُنه داستان تقدیرشده در نخستین 
دوره ی جشــنواره ی »زخم هــای جنــگ« 
اســت. نویسندگان این داســتان ها با خلق 
شــخصیت های قربانی و روایــت تلخ کامی 
آن ها در فضاهای باورپذیر، احســاس گناه 
و همدلــی را در خواننده بیــدار و روحیه ی 
نفــرت و دوری  او را در راســتای کاهــش 
جســتن از رفتارهــای ویران گــر، ترمیــم و 
پشــتیبانی می کننــد. مطابــق نظریــه ی 
»ِبِیرهوف« در کتــاب »رفتارهای اجتماعی 
مطلوب« احســاس گنــاه و همدلی، نقش 
تعیین کننده ای در بروز رفتارهای اجتماعی 
مطلوب از سوی انسان ها دارد . ما به عنوان 
خواننــده در روند مطالعــه ی روایت ها، اگر 
خــود را در پدیدآمــدن وضعیت غم انگیزی 
که بر قربانی رخ داده است، شریک بدانیم، 
با دچار شــدن به احســاس گناه، به سمت 
رفتار جبرانی هدایت می شــویم. حتی اگر 
در پدیدآمدن آن وضعیت غم انگیز شراکت 
نداشته باشیم، روایت های قربانی می تواند 
با تحریــک حس همدلــی، ما را به ســوی 
رفتارهای هنجارمند سوق دهد. مسلمًا هر 

قــدر ایــن روایت ها از منطــق و ذوق هنری 
قوی تری برخوردار باشــند، به همان میزان 
در هدایت ما به ســوی رفتارهای جبرانی و 

همدالنه تأثیر بیشتری خواهند داشت.
داســتان های این مجموعه با گشــودن 
پنجره هایی به سوی تأمالت جامعه شناختی، 
می تواند ادبیات داستانی ما را از انزوا بیرون 
بکشــد و در میان عالقه منــدان به وضعیت 
جامعه شــناختی و فرهنگی این مرز و بوم، 
مشــتاقان خــود را بیابد. ویژگــی دیگر این 
داستان ها، بیان وضعیت امروز جامعه است. 
وضعیتی قابل لمس که توصیف هنرمندانه، 
به نویسنده امکان بیان اتفاقاتی را می دهد 
کــه هنوز هم مطــرح کردن آن هــا در قالب 
مقاله خطرناک است. برخی از مضامین این 
کتاب که در دو دهه ی گذشــته از رایج ترین 
دل مشغولی های نویسندگان بوده، جایگاه 
خــود را در ایــن داســتان ها با نــوآوری در 
شیوه ی پرداخت، حفظ کرده است. جنگ 
و پیامدهــای روانی و جامعه شــناختی آن و 
مشکالت مهاجرت و درد و رنج ناشی از آن، 
دو مضمونی هستند که همچنان از دغدغه-

هــای اصلــی نویســندگان و ســاکنان این 
سرزمینبه شمار می آیند. مشکالتی که هنوز 

احساسگناهوهمدلیباقربانی
مروری بر مجموعه داستان های برگزیده ی »نمی خواهم او هم خاکستر شود« 

تقی واحدی

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

نمی خواهم او هم خاکستر شود )داستان های برگزیده(
مجموعه نویسندگان
ویراستار، صفحه آرا و طراح جلد: هادی مروج
ناشر: مؤسسه ی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
چاپ اول: کابل، بهار ۱۴۰۰
۱۰۰۰ نسخه
۱۵۹ صفحه
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سرنوشت اکثریت مردم را رقم می زنند، قربانی می گیرند و 
رنج هایی فرساینده را تحمیل می کنند. 

از منظــر تکنیــک، توصیــف وضعیــت بازمانــده یــا 
گرفتــار در جنگ، مهاجرت و تبعیض بــا زبان ادبیات روز، 
شــخصیت های منحصر به فرد و آغازهــای تکان دهنده و 
لغزان، ما را در فضای داســتان فرو می برد. هم چنین بافت 
محکم هنری داســتان ها باعث می شــود کــه خواننده تا 
پایان، راوی را همراهی کند. پایان هایی که ذهن و عاطفه ی 
ما را با روایت ها و شخصیت های قربانی گره می زند. فضا، 
صحنه ها و گفت وگوهای خلق شده با وجود این که عمیقا 
امروزی هســتند، کمتر در دام سطحی نگری ژورنالیستی 
گرفتــار شــده اند. در عین حال شــکل های مختلف بیان 
هنری در این داستان ها، از دام ایهام های چندپهلوی رایج 
در ســنت ادبی گریخته و لحن صریح تــری به خود گرفته 
اســت و داستان را به سرشت اصلی خویش که همانا بیان 
وضعیتی اســت که شــخصیت ها در آن نفس می کشند، 
نزدیک تر می کند. از این رو، توصیف صحنه ها و کشمکش 
شخصیت ها به گونه ای بیان شده است که حس بی تابی به 

خواننده نیز منتقل می شود.
توصیف کابل به عنوان شــهر همیشه شلوغ، خون آلود 
و ترســیده با گمشــده های گیــج و رقاصه هــای درمانده، 
تداعی گــر ایــن واقعیت اســت کــه وقتی قلــب تپنده ی 
بدنه ای به نام کشــور چنین وضعی دارد، حال و روز بقیه ی 
اعضا مشــخص است. شکاف فکری و عاطفی میان نسلی 
وبدفهمی های ناشــی از آن، از جمله وضعیت هایی اســت 
که در برخی از داستان ها به شکل ماهرانه ای پردازش شده 
است. شکافی که سبب پدیدآمدن طغیان می شود و غالبًا به 
بن بست می خورد. راویان داستان ها اغلب متعلق به نسلی 
هســتند که می خواهند از مرحله ی اجتماعی شدن عبور 
کنند و به فردیتی بی همتا برســند. اغلب، پیچیدگی های 
فرهنگی برساخته توسط نسل های قبلی، افق آینده را برای 
این نسل تیره می کند. این تالش ها نه تنها به دلیل ناپیدایی 
ثمره، بلکــه به دلیل فراهــم کردن اســباب اوقات تلخی و 

نگرانی نسل قبل، دلسردکننده و رنج آور است: 
»او چشــم دیدن غم مادرش را نداشــت. نوبت بعدی 
نماز که می شــد، به دروغ آفتابه ی آبی می گرفت و وضویی 
می کرد و درســت در گوشــه ای به نماز ایســتاده می شد و 
به ســوی قبله خم و راست می شــد که مادرش او را خوب 

ببیند.« )مرگ خواستن، ص ۲۹(

برخی از داســتان ها بیانگر وضعیت های متضادی اند 
کــه هــر کــدام در فرآیند بلعیــدن دیگری اســت. چنین 
وضعیت های ناپایداری که در این داســتان ها به وضعیت 
پایدار مبدل شده، به انساِن گرفتار در آن، دلهره، گیجی، 
و ســردرگمی هدیه می کند! در چنین وضعیتــی، دور از 
انتظار نیست که شاهد رفتارهای غیرعادِی مردم جنگ زده 
باشــیم؛ کســانی که عزیزان شــان را بدون دلیل از دست 
داده انــد و حاال مأیــوس از دنیای واقعی، غــرق در دنیای 
خیالی خود هســتند و به اصطالح خیال زده شده اند. در 
داستان »رؤیا«، شاهد زنی هستیم که مشاعرش را از دست 
داده و دنبال گوش دخترش در میان خاشــاک می گردد، 
دختری که توســط مین پرانده شــده است! بعضی از این 
بازماندگان قربانی، با فلسفه بافی درباره ی مرگ و بیان تأثیر 
آن بر روابط انســانی، می کوشند نشان دهند که علی رغم 

این همه آالم، هوشیاری شان را حفظ کرده اند: 
»آدمی وقتی می میرد تبدیل به نوعی خالء می شــود، 
چیزی که در برابر هر نوع داوری و حکم مقاومت می کند. 
چهره ی او نه خوب بود و نه بد، نه قشــنگ بود و نه زشت. 
چهــره ی او یک »هیچ« مقتدر بود. مثاًل امروز وقتی داکتر 
به تخت اش نزدیک شــد به دســت یارش گفت: »بگویید 
بیایــد این را ببرد، تمام کــرده...« قباًل داکتر او را به نامش 
صدا می زد: »ابراهیم«. اما امروز با او مثل یک شــئ رفتار 
کرد، مثل یک »چیز« نامتحرک. گفت بگویید بیاید و »این« 
را از این جا ببرد. مقصود داکتر همان »جســد« بود. )اتاق 

»۱۱۵«، ص ۳۷(
درماندگی وضعیت دیگری است که یکی مثل سمیع 

در آن فرورفته: 
»من مادرمرده ای هستم که نمی دانستم مادرمرده بودن 

تا این حد رنج دارد.« )تو چه فکر می کنی رضا؟، ص ۴۷(
درماندگی گریبان گیر شخصیت اصلی داستان »رؤیا« 
هم می شــود. دختری پدرمرده که به دنبال خواهر ناتنی 
گم شده اش از تهران به کابل می آید و به جای یافتن خواهر 
ناتنی، مادر ناتنی اش را می یابد؛ خدیجه ی ملقب به رقاص 
را. وضعیتی که این گمان را در خواننده تقویت می کند که 
نکند مادر او در تهران که به بهانه ی زیارت شاه عبدالعظیم 

روزها گم می شود، کارش به تن فروشی کشیده باشد؟
پانوشت:

۱- ِبِیرهوف، هانس ورنر. )۱۳۸۷( رفتارهای اجتماعی 
مطلوب. تهران: نشر گل آذین. ترجمه رضوان صدقی نژاد
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بعــد از گذشــت دو دهــه از ظهــور و 
نویســندگان  اول  نســل  درخشــش 
مهاجر افغانستانی ساکن ایران مانند 
محمدحسین محمدی، محمدآصف 
ســلطان زاده و محمدجــواد خاوری، 
زمان آن رسیده بود تا نسل ِنو قصه گو 
خود را به ادبیات فارسی معرفی کند. 
معصومــه جعفری با اولیــن اثر خود، 
مجموعــه ی داســتان »چــرا تاریکی 
را خــدای خــود نکنم؟«، بــه صورت 
رســمی پا به عرصه ی ادبیات فارسی 
گذاشته اســت. این مجموعه از یازده 
داستان کوتاه تشکیل شده که در سال 
۱۳۹۹ خورشــیدی توسط انتشارات 

روزنه در تهران به چاپ رسیده است.
در ســال های ۱۳۹۴  داستان ها 
تــا ۱۳۹۹ نوشــته شــده اند و گویی 
این قصه ها همراه با نویســنده رشد 
زیــرا داســتان هایی کــه  می کننــد 

در ســال های اخیــر نوشــته شــده، 
بیشــتری  خالقیــت  و  پختگــی  از 
بیشــترآن ها  مضمون  برخوردارنــد. 
را مهاجــرت دوباره، بحــران هویت و 
خرافات مذهبی تشــکیل می دهد؛ 
دهــه ی  یــک  در  کــه  موضوعاتــی 
افغانستانی  نویســندگان  گذشــته، 
در داستان های شــان به ندرت از آن 
گفته اند و داســتان ها بیشــتر حول 
دوران  و  داخلــی  محورجنگ هــای 
طالبــان می گــذرد و فضایی بســیار 
مردانــه بر داســتان ها غالب اســت. 
بســیاری از داستان نویســان زن نیز 
بــه واســطه ی جنســیت و تجربیات 
خــود در جامعــه ی افغانســتان، در 
داستان های شــان به صــورت غلیظ 
و یک-بعــدی بــه زنــان می پردازند، 
دنیــای  در  محــدود  داســتان هایی 

مردانه یا زنانه، نه بیشتر. 

داستانهاییدربارهیمهاجرتوهویت
مروری بر مجموعه داستان » چرا تاریکی را خدای خود نکنم« نوشته ی معصومه جعفری

لیال جعفری

داستان ها در سال های ۱۳۹۴ تا 
۱۳۹۹ نوشته شده اند و گویی 
این قصه ها همراه با نویسنده 
رشد می کنند زیرا داستان هایی 
که در سال های اخیر نوشته 
شده، از پختگی و خالقیت 
بیشتری برخوردارند. مضمون 
بیشترآن ها را مهاجرت دوباره، 
بحران هویت و خرافات مذهبی 
تشکیل می دهد؛ موضوعاتی 
که در یک دهه ی گذشته، 
نویسندگان افغانستانی در 
داستان های شان به ندرت از آن 
گفته اند و داستان ها بیشتر حول 
محورجنگ های داخلی و دوران 
طالبان می گذرد و فضایی بسیار 
مردانه بر داستان ها غالب است.

چرا تاریکی را خدای خود نکنم؟ )مجموعه داستان(
 نویسنده: معصومه جعفری
انتشارات روزنه
 چاپ اول، تهران ۱۴۰۰

رقعی شومیز 
۱۲۲ صفحه
۳۹۵۰۰ تومان
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تولد این مجموعه داستان 
از یک نویسنده ی جوان 

افغانستانی متولد ایران، نوید 
ظهور نسل جدید داستان-

نویسان فارسی زبان را 
می دهد. بی شک توجه و نقد 
و نظر جامعه ی ادبی خاصه 

نویسندگان پیشکسوت 
به این کتاب، می تواند در 

کیفیت ادامه ی راه نویسنده ی 
جوان بسیار تأثیرگذار باشد. 

چه بسا نویسندگان جوان 
دیگر با دیدن استقبال 

و توجه صاحب نظران و 
مخاطبان ادبیات فارسی از 
این اثر، به نوشتن و چاپ 
داستان هایشان تشویق و 

ترغیب شوند.

در مجموعه داستان »چرا تاریکی 
را خدای خود نکنم؟«، نویسنده از آن 
دایره ی کلیشه ای، آگاه یا ناخودآگاه 
فاصلــه گرفتــه و بــه مســائل دیگری 
پرداختــه اســت. او راوی قصه هایــی 
دربــاره ی دغدغه های یــک نوجوان و 
جوان افغانستانی متولد شده در ایران 
اســت. اگر به زمان نوشتن داستان ها 
دقت کنیم، می بینیم که با گذر زمان، 
شخصیت ها و داســتان ها دچار تغییر 
در نگاه و تجربیــات زندگی و جامعه و 

اطرافیان می شوند. 
در داســتان »گردهمایــی بلــوط/
بلوط ها«، شخصیت اصلی داستان یک 
دختربچه است که خواننده را به دنیای 
کودکانه و مغشوش ذهن و رویاهای خود 
می برد. در داســتان »مرز«، شخصیت 
اصلی، دختر نوجوان هفده ســاله-ای 
اســت که دچار بحران هویــت مدام در 
نزاع ذهنــی با آدم های جامعه اســت، 
جامعه ای که او در آن با عنوان »مهاجر« 
زندگی می کند. در داســتان »چند ماه 
قبل از هزار و سیصد و نود و نه«، دالویز، 
زن جوانی اســت که به همراه فرزندش 
به ســختی گــذران زندگــی می کند و 
با چالــش زیســتن در محدودیت های 
جامعه روبه رو است.اوج پختگی و قدرت 
قلم نویسنده در داستان »عبور« شکل 
می گیرد. نویسنده با استفاده از آرایه ی 
تشخیص و بازی و جان بخشی به اشیا و 
مکان ها و دید فوق العاده حیرت انگیز به 
آدم ها و جهانی که شخصیت اصلی در 
آن زندگی می کند، تصاویر بی نظیری را 

خلق می کند.
از دیگــر نــکات قابــل توجــه در 
ایــن کتاب، نقد و به چالش کشــیدن 
مذهب و خرافــات در زندگی روزمره ی 
مردم جامعه اســت. موضوعــی که با 
حساسیت های فراوانی در کشورهایی 

مانند ایران و افغانستان روبه رو است، تا 
حدی که یکی از بهترین داستان های 
این مجموعه حذف شــد. با این همه، 
جسارت و خالقیت نویسنده ی جوان 
در پرداختــن به این موضوعات با زبان 
مخصوص بــه خود، تحســین برانگیز 
اســت. نکته ی قابل ذکــر دیگری که 
توجه مخاطب ریزبین را به خود جلب 
می کند، استفاده از واژگان بومی بدون 
تأثیرپذیری از نثر نویســندگان نســل 
اول افغانســتانی اســت که به امضای 

شخصی نویسنده تبدیل شده است.
تولد این مجموعه داســتان از یک 
نویســنده ی جوان افغانستانی متولد 
ایران، نوید ظهور نسل جدید داستان-
می دهــد.  را  فارســی زبان  نویســان 
بی شــک توجه و نقــد و نظر جامعه ی 
ادبی خاصه نویسندگان پیشکسوت به 
این کتاب، می تواند در کیفیت ادامه ی 
راه نویســنده ی جوان بسیار تأثیرگذار 
باشد. چه بسا نویسندگان جوان دیگر 
با دیدن استقبال و توجه صاحب نظران 
و مخاطبان ادبیات فارســی از این اثر، 
به نوشــتن و چــاپ داستان هایشــان 

تشویق و ترغیب شوند.
ادبیات همچون دهه های گذشته 
باساختن رؤیا در داســتان ها یا روایت 
یک دوره ی تاریخی یا کاوش و تحقیق 
در چگونگی رســیدن بــه این نقطه ی 
تاریک می توانــد مردم افغانســتان را 
در این دوران ســیاه و خالی از هرگونه 
روزنــه ی امیــد، بــه زندگــی و دوام در 
مقابــل حکومــت متعصب و وحشــی 
طالبان امیدوار کند. کما این که تاریخ 
ادبیات جهان مصداق این مدعاســت 
کــه زندگــی مــردم در هــر جغرافیا و 
جامعه، بدون حضــور ادبیات، از معنا 
تهــی و بارها و بارها اســیر شــیاطین 

 .سیاست شده است
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در اوایــل دهــه ی ۷۰، ارزان تریــن و در 
از  بســیاری  نــزد  هنــر  دســترس ترین 
نوجوانان و جوانان افغانســتانی ســاکن 
مشهد، هنر نوشتن بود. در کنار آن، رکن 
دیگری که از ملزومات نوشــتن به حساب 
می آمــد، خوانــدن بود. گویی نوشــتن و 
خوانــدن الزم و ملــزوم یکدیگر بودند و به 
جا نیاوردن یکــی از آن ها، آداب این هنر 
را دچار اختالل می کــرد. اگر چه این دو 
مکمل هــم بودند، اما اگر می خواســتی 
از چشــمه ی جــاری اندیشــه ها بهره ی 
بیشــتری ببری، رکن ســومی هم داشت 
کــه آن را هــم باید به جا مــی آوردی و آن، 

گفت وگو بود.
خواندن و نوشــتن اموری خصوصی 
هستند و گفت وگو امری عام که هر کسی 
می تواند در مرحله ی سوم، چرخ اندیشه 
را بــه حرکــت درآورد و میــزان دانــش و 
داشته ی خود را در میدان داوری بیاندازد 
و بنشیند و بشــنود و بر دانسته های خود 

بیافزاید.

نانوشــته ی  قوانیــن  ســال ها  آن  در 
دیگری هم بین دوســتان وجود داشــت 
کــه یک بخــش آن مربــوط بــه مبادالت 
فرهنگــی بــود. چنان چه یک دوســت، 
کتابــی کم یــاب را از جایــی بــه دســت 
می آورد، دست به دســت می چرخاند و در 
نهایــت همه آن کتــاب را می خواندند. به 
این ترتیب، چرخــه ی مبادله ی کتاب ها 
و نشــریات ادامــه می یافت و بســیاری از 
کتاب های مهم و تأثیرگذار به همین روش 
خوانــده و دوره می شــدند. گاهی از بین 
همین کتاب ها، یکی انتخاب می شــد و 
در نشست و گفت وگوهای هفتگی از نظر 
ســبک، زبان، محتــوا و جنبه های دیگر 

مورد نقد و بررسی قرار می گرفت.
درست در همین ســال ها و به همین 
روش، دو کتاب به دســتم رسید و خواندم 
که هر دو کتاب برایم سخت جذاب و تازه 
بودنــد. کتاب نخســت »ریخت شناســی 
قصه هــای پریــان« اثــر والدیمیــر پراپ، 
فولکلوریســت روس و استاد قوم شناسی 

سرگذشتعجیبوغریبیککتاب

حسن نوروزی

افسانه ها، تکه هایی 
به جا مانده از دنیایی 
کهن و گذشته های 
بسیار دور هستند. این 
افسانه ها شخص به 
شخص و سینه به 
سینه منتقل شده و 
در سرزمین هر ذهن 
و ضمیری که مستعد 
شکفتن بوده است، گل 
داده اند. بدین روش، 
همچنان زنده و پویا و 
سخاوتمند با همان عطر 
و بوی اعجاب انگیز به ما 
رسیده اند. اکنون به نظر 
می رسد که وقت مراقبت 
از این میراث جادویی 
و غنِی گنجینه های 
اندیشه ی بشری است.

 اوسانه سی سانه
 عبدالحسین توفیق
 گردآوری و ویراستاری: محمدحسین محمدی
 طرح جلد: حسین سینا
 نشر آمو
 چاپ اول، تهران، زمستان ۱۳۹۷
 ۵۰۰ نسخه
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دانشــگاه لنینگــراد بــود. ایــن کتــاب، 
پژوهشــی نو آورانه و موشکافانه در دنیای 
افســانه ها و جهــان اســرارآمیز آن هــا و 
بررســی از لحــاظ ســبک ســاختاری و 
رده بندی کار کردی ســی ویک  گانه ی این 
قصــه و افسانه هاســت. او همچنیــن در 
این کتاب برای افســانه ها، هفت حوزه ی 
عمل یا کنش شــخصیتی معرفی کرده و 
بــا برپاکردن یک مدل نظــری، در پی آن 
است که برای افســانه ها، قابلیت تحلیل 
همه جانبه ای از لحاظ ســاختاری ایجاد 
کند. بســیاری از پژوهش هــای حوزه ی 
ادبیــات شــفاهی پــس از انتشــار کتاب 
پریــان«،  قصه هــای  »ریخت شناســی 
بــه نوعــی بــر پایــه و مــدل کار و مبنای 
پژوهش های این کتاب انجام شده است. 
طــی دو قــرن اخیــر، نظریات پــراپ در 
حیطه ی فولکلورشناسی و افسانه شناسی 
موافقــان و مخالفان زیادی داشــته و این 
همــه توجه به آثار پراپ، نشــان دهنده ی 
اهمیت کار او در این زمینه است. اگرچه 
پــس از او، نظریات گوناگونــی در قلمرو 
افســانه و ادبیات شــفاهی شــکل گرفته 
اســت اما همچنان پراپ مانند ستاره ای 
روشن در آســمان ادبیات شفاهی جهان 

می درخشد.
چرخــه ی  در  کــه  اثــری  دومیــن 
کتاب خوانی به دستم رسید، »نثر َدری« 
یا »سی قصه« بود. این کتاب با مقدمه ای 
مفصــل درباره ی سرگذشــت نثــر دری، 
شامل قصه هایی از نویسندگان افغانستان 
اســت که به کوشــش علی رضوی غزنوی 
در تهران به چاپ رســیده است. بگذریم 
که در آن ســال ها در ایــران منابع ادبی و 
کتاب های داخل افغانســتان به ســختی 
یافت می شدند و این کتاب در آن روزگار، 

غنیمتی شیرین و قابل تأمل بود.
برای نخســتین بار با نام عبدالحسین 
توفیق در همین کتاب آشــنا شــدم. نام 

او و داســتانش، »بهــای کــوزه« در کنار 
مطرح  نویســندگان  دیگر  داســتان های 
رهنــورد  اعظــم  همچــون  افغانســتان 
زریــاب، ســپوژمی زریــاب، عبدالکریــم 
میثاق، اســدالله حبیــب و مریم محبوب 
در ایــن کتاب چاپ شــده بــود. تا آن جا 
کــه یــادم اســت او را بیشــتر بــه عنوان 
و  می شــناختیم  پژوهش گــر  و  شــاعر 
برایم جای ســؤال بود کــه چطور یک نفر 
می تواند هم زمان شــاعر و داستان نویس 
باشــد! بعد هــا در دهــه ی ۸۰ و درکتاب 
»افسانه های مردم فارسی زبان« اثر روشن 
رحمانی، نویســنده ی تاجیکستانی، نام 
عبدالحســین توفیق را بــه عنوان یکی از 
فعاالن تأثیرگــذار در زمینــه ی گرد آوری 
افســانه های بومــی افغانســتان دیــدم. 
در بخــش مربــوط به گــردآوری و نشــر 
افســانه های افغانســتان، نام او در میان 
نام های بسیاری ازکوشندگان در حوزه ی 
افســانه پژوهی و گردآورنــدگان ادبیــات 

شفاهی ذکر شده بود. 
روشن رحمانی در یک بخِش مفصل، 
به تالش های توفیق در حیطه ی گرد آوری 
افســانه های عامیانه افغانستان پرداخته 
اســت و در کنار سایر کســانی که در این 
زمینه صاحب قلم و قدم بوده اند، آثار او را 
قابل ســتایش و نزدیک به استانداردهای 
جهانــی می دانــد. آن طور کــه رحمانی 
در  او  تالش هــای  و  توفیــق  دربــاره ی 
زمینه ی ادب شــفاهی افغانستان نوشته 
اســت، این گونه اســتنباط می شــود که 
توفیق در حوزه ی گرد آوری افســانه های 
فولکلوریــک، روشــی میانــه را در پیــش 
گرفته و حداقل ها را رعایت کرده اســت. 
در کنــار ایــن مزیت، توفیــق در کار های 
خود ویژگی های دیگری نیز دارد که کمتر 
نویســنده ی فولکلوریســتی پیــش از او، 

آن ها را یک جا داشته است.
همانطــور کــه اشــاره شــد، کتــاب 

کتاب »ریخت شناسی 
قصه های پریان« اثر 

والدیمیر پراپ، در 
نیمه ی نخست قرن 

نوزدهم در اروپا و 
آمریکا، باعث شد که 
ادبیات شفاهی سمت 

و سویی جدید پیدا 
کند و در واقع اهمیت و 
جایگاه شایسته ی خود 
را در میان ملل مختلف 
و قشر فرهیخته بیابد. 

... ساز و کاری که او در 
رابطه با شناخت شناسی 

افسانه ها ایجاد کرد، 
عالقه مندان به دنیای 

افسانه ها را با شناخت 
بیشتری به این سرزمین  

بُرد. بدین گونه، 
نویسندگان با استفاده از 
تابلو های راهنمای پراپ، 

از سردرگمی در وادی 
پر رمز و راز این میراث 

بازمانده از پیشینیان رها 
شدند.
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»ریخت شناســی قصه هــای پریــان« اثر 
والدیمیــر پراپ، در نیمه ی نخســت قرن 
نوزدهــم در اروپا و آمریکا، باعث شــد که 
ادبیات شــفاهی سمت و ســویی جدید 
پیــدا کنــد و در واقع اهمیــت و جایگاه 
شایســته ی خود را در میان ملل مختلف 
و قشــر فرهیخته بیابد. بدون شک آثار و 
نظریــات پراپ در باب افســانه ها، تمام و 
کمال نیســتند اما این گفتــه از جایگاه 
شایســته ی او در تبارشناسی افسانه ها و 
نظریه پردازی دربــاره ی آن ها نمی کاهد.
کاری که پراپ در ایــن رابطه انجام داده 
است، کاری بنیادین و جزء شاخص ترین 
آثار، هــم در حــوزه ی ساختارشناســی 
افسانه ها و هم در حوزه ی تجزیه و تحلیل 
متنــی آن ها به حســاب می آید. ســاز و 
کاری که او در رابطه با شناخت شناســی 
افســانه ها ایجاد کــرد، عالقه منــدان به 
دنیای افسانه ها را با شناخت بیشتری به 
این سرزمین  ُبرد. بدین گونه، نویسندگان 
با استفاده از تابلو های راهنمای پراپ، از 
سردرگمی در وادی پر رمز و راز این میراث 

بازمانده از پیشینیان رها شدند.
افســانه ها، تکه هایی به جــا مانده از 
دنیایی کهن و گذشــته های بســیار دور 
هستند. این افسانه ها شخص به شخص 
و سینه به سینه منتقل شده و در سرزمین 
هر ذهن و ضمیری که مســتعد شکفتن 
بوده اســت، گل داده انــد. بدین روش، 
همچنان زنده و پویا و سخاوتمند با همان 
عطر و بوی اعجاب انگیز به ما رسیده اند. 
اکنون به نظر می رسد که وقت مراقبت از 
این میــراث جادویی و غنِی گنجینه های 
اندیشه ی بشــری اســت. هر یــک از این 
تکه هــای به جــا مانده، دریچــه ای برای 
ورود به جهان گذشته و کلیدی برای فهم 

اندیشه ها ی پیشنیان است. 
نــام آوران  از  توفیــق  عبدالحســین 
عرصه ی گرد  آوری افسانه ها در افغانستان 

اســت. او جزء نخســتین نویســندگانی 
اســت که در قلمــرو جمــع آوری ادبیات 
عامیانه به تحقیق و جست وجو پرداخت. 
توفیــق که خود شــاعر و داســتان نویس 
افســانه های  اســت،  شناخته شــده ای 
شــنیده شــده را ثبت و ضبط می کند و 
حاال حاصل تالش های او در این عرصه، 
در کتابــی منقــح و شــکیل به کوشــش 
محمدحسین محمدی و توسط نشر آمو 
در سال ۱۳۹۷، در تهران به چاپ رسیده 

است.
اما داستان شکل گیری این کتاب:

توفیق، مجموعه افسانه های »اوسانه 
سی ســانه« را در ســال ۱۳۴۳ بــه پایان 
می بــرد. به نظــر می رســد کــه او بنا به 
عالیق شــخصی و پی بردن بــه اهمیت 
کار در وادی ادبیات شــفاهی، نسبت به 
گرد آوری افسانه های »اوسانه سی سانه« 
اقدام کرده اســت. با آن که گردآوری این 
مجموعه در ســال ۱۳۴۳ تمام می شود، 
اما به چاپ نمی رســد و مجال رسیدن به 
دســت دوســت داران را نمی یابد و کاری 
که با زحمت و عشــق فراوان شکل گرفته 
اســت، مورد بی مهــری قــرار می گیرد. 
او هنــگام پایــان گــردآوری مجموعه ی 
افسانه اش، ۴۶ سال سن داشته و در اوج 
و کمال زندگی ادبی و پژوهشی خود بوده 
اســت.پیش از آن، ۱۳ سال را در تبعید و 
زیر نظر زندگی کرده اســت و سال رهایی 

او از این قید و بند، سال ۱۳۴۲ است. 
یکــی از احتماالت به تأخیــر افتادن 
چاپ کتــاب توفیق، مســائل سیاســی 
و مالحظــات مربــوط به آن بــوده که در 
دوران زمامــداری ظاهرشــاه و از ســوی 
حکومت اتفاق افتاده است. سرانجام در 
سال ۱۳۶۰ مجموعه ی اوسانه سی سانه 
چاپ می شــود امــا نه به صــورت کتاب 
مســتقل،بلکه از سوی دســت اندرکاران 
دوماهنامــه ی »فرهنــگ مردم« نســبت 

توفیق در حوزه ی 
گرد آوری افسانه های 
فولکلوریک، روشی 
میانه را در پیش گرفته 
و حداقل ها را رعایت 
کرده است. در کنار 
این مزیت، توفیق در 
کار های خود ویژگی های 
دیگری نیز دارد که 
کمتر نویسنده ی 
فولکلوریستی پیش از 
او، آن ها را یک جا داشته 
است.
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افســانه های  مجموعــه  انتشــار  بــه 
گردآوری شــده ی توفیق اقدام می شــود. 
ترتیب انتشــار هم این گونه اســت که در 
سه شــماره ی پیاپی چاپ و نشر می شود. 
توفیــق در ایــن هنــگام، ۶۳ ســاله بوده 
است و پس از ۱۷ سال کار های گرد آوری 

شده اش مجال نشر می یابند.
سال ها پیش در مشهد، محمدحسین 
محمــدی در گفت وگویی چندنفره، یادی 
از عبدالحسین توفیق و مجموعه ی اوسانه 
سی سانه کرد. او اشاره کرد که چنین کار 
مهمی در حیطــه ی ادبیات عامــه انجام 
گرفته و امیدوار است که بتواند با دسترسی 
به متــن آن، مجموعه را بــه صورت کتاب 
منتشــر کند.بــه این ترتیب و پــس از ۳۷ 
سال از نخستین انتشار، بار دیگر در سال 
۱۳۹۷ توسط محمدحسین محمدی،۳۷ 
افســانه در ۲۹۴ صفحه توسط نشر آمو در 
تهران چاپ شد و در دسترس عالقه مندان 
قــرار گرفــت. هنگامــی کــه مجموعــه 
افسانه های جمع آوری شده توسط توفیق، 
به صورت کتاب چاپ شــد، ۲۷ ســال از 
مرگ توفیق می گذشت و این نویسنده ی 
مردمی، به بار نشستن دست رنج و حاصل 

کار نوآورانه و تأثیرگذار خود را ندید. 
اکنــون پــس از ۵۴ ســال، »اوســانه 
سی سانه« که روزگاری تک تک کلماتش با 
عشق به میراث کهن -به روایت مادرکالن 
مادری زنده یــاد توفیق- گرد آوری و ضبط 
شــده اســت، به شــکل کتابــی نفیس و 
بــدون ایــراد در دســترس دوســت داران 
ادبیات شــفاهی قرار می گیــرد. خواندن 
افســانه های این کتاب برای من، جذاب و 
پرکشــش بود و سرگذشت عجیب و غریب 
خوِد کتاب که پس از ســال ها فراموشی و 
خاموشــی، مانند گنجینه ای از دل زمان 
ســر درمی آورد و زینت بخش کلکسیون با 
ارزش ادبیات شفاهی افغانستان و جهان 

 .می شود، بسیار قابل تأمل است

یعقوب یسنا از دیدگاه منتقدان
تهیه و تدوین: عالم پور عالمی
ناشر: مؤسسه ی انتشارات مقصودی، کابل
صفحه آرا: زهرا احمدی
طراح جلد: رحمت اهلل باهنر
نوبت و تاریخ چاپ: اول، بهار۱۴۰۰

مکتوبسازی؛نهی
محکمبهبدویتفکری

کتاب »یعقوب یسنا از دیدگاه منتقدان« را مؤسسه ی انتشارات 
مقصودی در کابل و در ۳۱۴ صفحه منتشــرکرده اســت. این 
کتاب در رده ی نقد ادبی دســته بندی می شــود و شــامل سه 
بخِش»معرفــی کارنامه ی یعقوب یســنا«، »کتاب های یعقوب 
یسنا از دیدگاه منتقدان« و »گفت وگوها با یعقوب یسنا« است، 
هربخش نیز زیرعنوان هایی دارد. عنوان کتاب، یعقوب یســنا 
از دیدگاه منتقدان، همه شمول نیســت زیرا بخش های اول و 
سوم، دو بحث مفصل  کتاب اند که ربطی به عنوان اصلی کتاب 

ندارند.
به نظر می رســد هــدف گردآورنــده از آوردن واژه ی منتقد 
در عنــوان کتاب، معنای مصطلح و آنچــه درجامعه ی امروزی 
ما رواج یافته، بوده اســت: جداکننده ی ســره از ناسره! حال 
آن که نقد، هیچ ربطی به داوری و بیان محاســن و ضعف های 
اثر ندارد. هم چنین یادداشت های گردآوری شده در بخش دوم 
این کتاب را می توان در ردیف مباحثی چون »تحلیل«، »مرور 

و معرفی« و »نقد« دسته بندی کرد.
بــه هرصــورت، رگه هایی از نقــد روش مندانــه و متکی بر 
نظریه و بــه دور از داوری های ســلیقه ای را می توانیم در متن 
کتاب ببینیم. ارزشمندی این اثر برمی گردد به مکتوب سازی 
برنامه هایی که تحت عناوین مختلف از جمله »نقد و رونمایی« 
برگزار می شوند. در روزگاری که خروجی این برنامه ها، درچند 
عکس و نهایتا یک گزارش فیس بوکی خالصه می شود، چاپ و 
نشر این دست کتاب ها غنیمتی است بزرگ و یک نه ی محکم 

 .به شفاهی گری و بدویت فکری

][معرفیکوتاه
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محــور  و  مرکــز  تاریخــی،  افغانســتاِن 
زاینــده ی ادبیات حماســی اســت. این 
ویژگی با جغرافیای سیاســی افغانستان 
افغانســتان  دارد.  ناگسســتنی  ارتبــاط 
قلــب آسیاســت و مردمــان آزاده ی آن، 
همــواره در ســیر تاریــخ بــا متجاوزیــن 
رنگارنــگ جنگیده انــد تــا از اســتقالل، 
عــزت و آزادی خود دفــاع کنند. مبارزه با 
اســکندر مقدونــی )۳۳۰ ق. م( یکــی از 
آن تجاوزهای خونین بر این خطه  اســت. 
اسکندر با حمله به افغانستان - برخالف 
انتظارش - با مقاومت سرسختانه ی مردم 
روبه رو می شــود و به مدت چهار ســال در 

تسخیر افغانستان می کوشد.
وقایــع و رویدادهای تاریخی ای که در 
چنین مقاطعی بــه وقوع می پیوندند، در 
حقیقت چگونگی هویت و فرهنگ دیروز 
این مرز و بوم را روشن می کنند. این وقایع 
اغلب مورد توجه شــاعران و نویســندگان 
قرار گرفته و دست مایه ی آفرینش حماسه 
می شوند. نویسندگان باریک بین، دقیق و 
کنجکاو همواره به زاویای تاریک و ناپیدای 
حوادث می پردازند و آن را با نیروی خرد، 

دانش و تجربه ی خویش می پرورانند.
منظومه ی حماســی »ســاتی برزن«، 
متعلق به زمانی اســت که قدرت متمرکز 
آریانا متالشــی شــده و بر هر گوشــه ای 
از ایــن ســرزمین، پهلوانــی فرمان روایی 
می کند. این حماسه، چگونگی مبارزات 
مردم این سرزمین باســتانی  را در مقابل 
حمله ی بیگانه یعنی اســکندر مقدونی، 

شرح می دهد.
»عبدالغفور آرزو« شــاعر، نویســنده، 
حماســه ی  ایــن  پژوهشــگر،  و  منتقــد 
خامــوش را از دل قرون بر می کشــد و با 
طبع آفرینش گر خود، آن را گویا می سازد 
و در دوصــد بیت بــر وزن »فعولن فعولن 
فعولــن فعول« می پروراند. شــاعر در این 
منظومه ی حماســی، به عالوه ی روشــن 
کــردن رویدادهــای تاریخــی و دلیــری 
و  آزادگــی  ایمــان،  قهرمانــان، عشــق، 

خردورزی را نیز به تماشا می گذارد.  
از آن جا که قلم، سوگندنامه ی خداوند 
است و نماد خرد مکتوب انسان، شاعر با 
چنین فراستی حماسه ی »ساتی برزن« را 

می گشاید: 

برآنمکهازدشنهسازمقلم
نگاهی به منظومه ی »حماسه ی ساتی برزن« سروده ی عبدالغفور آرزو

دینا محسنی

حماسه ساتی برزن
عبدالغفور آرزو
طراح جلد: فاطمه یوسفی
صفحه آرا: رفیع جسور
نشر پرند
چاپ اول ۱۳۹۹، چاپ دوم ۱۳۹۹
۵۰۰ نسخه
۱۸۰ افغانی

منظومه ی حماسی 
»ساتی برزن«، متعلق به 
زمانی است که قدرت 
متمرکز آریانا متالشی 
شده و بر هر گوشه ای 
از این سرزمین، پهلوانی 
فرمان روایی می کند. 
این حماسه، چگونگی 
مبارزات مردم این 
سرزمین باستانی  را در 
مقابل حمله ی بیگانه 
یعنی اسکندر مقدونی، 
شرح می دهد.
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بر آنم که از دشنه سازم قلم
گذارم به شهر هریوا قدم

دشــنه، نماد جنگ وخشــونت است 
و قلم رمز اندیشــه، خرد و خوشــبختی. 
شــاعر با چنین آرمــان واالیی می خواهد 
صلح و آرامش، میدان آرای زندگی باشد. 
البته تکیه و تأکید بر قلم، واالترین مفهوم 

نیایش را نیز در خود نهفته دارد. 
مبارزه بــا تهاجم اســکندر، واقعیتی 
تاریخی است. شاعر برای آن که بین تاریخ 
و مفاهیم اســاطیری مرز ظریفی کشیده 
باشد، »بهین نامه ی باستان« را می گشاید 
و به جــای »دهقان«، به نبشــته های دو 
مورخ کشــور یعنی »غبــار« و »حبیبی« 

اشاره می کند: 
گشایم بهین نامه ی باستان 

که اسطوره پرور بود داستان 
سرایم سرودی حماسی سرشت

غبار و حبیبی بدین سان نوشت 
به مرز هری تا سکندر رسید

خروش از هری تا به خیبر رسید
سپس شــاعر، شخصیت قهرمان این 

حماسه را چنین معرفی می کند:
سپهدار و سردار برنا و پیر
ستبرینه  بازو، جوان دلیر

به شمشیر بّران چنان داد بوس
که شد چرخ  گردنده چون آبنوس 

ایــن منظومــه ی حماســِی موجــز با 
بیانی فصیح، گیرا و شــیرین آفریده شده 
اســت. شــاعر که از ادب و فرهنگ قدیم 
اندوخته هــای فــراوان دارد و با چگونگی 
بیان حماســی آشناســت، میــدان رزم و 
صحنــه ی بــزم را به گونــه ای می آراید که 
گویا معرکه آرای »حماسه ی ساتی برزن«، 
حکیم ابوالقاســم فردوسی است. حضور 
شخصیت های اساطیری و واژه های کهن 
فارسی چون اهورا، آذرگشسپ، کاووس، 
کی، ســپیتامنش، گیو، پشــنگ، پشیو، 
درنگ، فروهشت، فّره ی ایزدی، کنداور، 

َگِوشــت، دشــخوار، هژبر، نــاورد، اوژن، 
تندر، سپهدار، نیوش، زند، پازند، اوستا، 
جهان پهلــوان، دهقان و غیره بیانگر این 

داورِی مطابق با واقعیت است. 
در ایــن حماســه، معیارهــای ادبــی 
پابه پای مسائل فرهنگی، اجتماعی و ملی 
به کار گرفته شــده است. شــاعر به دلیل 
داشــتن طبع ظریف و کمال هنرمندی، 
چنــان در پرداخــت آرایه هــا و انتخــاب 
واژه های مناسب، به موضوع مجال سخن 
می دهد  که خواننده، هم پای داستان در 
بستر مواج این سرود حماسی شناور شده 

و متوجه گذر زمان نمی شود.
یکــی از ویژگی های ایــن منظومه ی 
حماسی، اســتفاده از آرایه های ادبی ای 
اســت که چون آب روان در پیچ و خم این 
»بهین نامه ی باســتان« حرکت می کنند. 
آرایه هــای ادبــی با ظرافت تمــام با بافت 

حماسی این منظومه در آمیخته است.
قهرمان در حماسه باید ملی و مردمی 
باشــد. در ایــن حماســه، ســاتی برزن، 
پهلوانــی آزاده و آزادی خواه اســت. زن و 
مرد و پیر و جوان او را دوست دارند. شعار 
ساتی برزن عشــق به خدا، عشق به وطن 
و عشق به انسان است. با چنین عشقی، 
با اســکندر و ســپاه یونانیان می جنگد و 
سرانجام توسط سپاهیان اسکندر کشته 

می شود:
چو آتشفشان دماوند شد

و ساتی در این حلقه در بند شد
به آتش سپردند جسم و روان

که شد خیره چشم زمین و زمان 
جنگاوری و بهادری:

یکی دیگر از مشــخصه های حماسه، 
جنگاوری و بهادری است. شاعر با قدرت 

تمام به این موضوع می پردازد:
زهر سو عقابان گردون نورد

به انبوه دشمن چنان حمله کرد
که دشمن سراسیمه شد در حصار

قهرمان در حماسه 
باید ملی و مردمی 

باشد. در این حماسه، 
ساتی برزن، پهلوانی 

آزاده و آزادی خواه است. 
زن و مرد و پیر و جوان 

او را دوست دارند. شعار 
ساتی برزن عشق به 

خدا، عشق به وطن و 
عشق به انسان است. با 
چنین عشقی، با اسکندر 
و سپاه یونانیان می جنگد 

و سرانجام توسط 
سپاهیان اسکندر کشته 

می شود.
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و ساتی شد آیینه ی افتخار
انگیــزه ی نبــرد در حماســه، نقش 
اساســی دارد. ســاتی برزن جهت حفظ 
ســرزمینش از نفوذ بیگانه بــرای آرمان 
و  دادخواهــی  »آزادی«،  بــزرگ خــود، 
دادســتانی می کند و از ســپردن جانش 
برای دفاع از نوامیس ملی هراسی ندارد. 

حضور زنان مبارز و سخنور:
منظومــه ی  ایــن  در  عشــق  و  زن 
حماسی، با پاکی و ظرافت همراه است. 
عشــق پاک، مظهر عالم قدس است. در 
این حماسه، عشق میان »ساتی برزن« و 
همسرش »آفتاب«، و »قارن« و همسرش 
مثال های چنین عشقی  »نوش آفرین«، 
اند. به ســخن دیگر، هنگامی که شاعر 
می خواهــد بزم آرایــی کند، حماســه به 

لطافتی می رسد که فقط باید آن را تکرار کرد و حظ برد:
جهان پهلوانا تو جان منی
تو جان منی و جهان منی

به جان تو و جان فرزند من
به پازند و زند است سوگند من 

از طرفــی، چنین ابیاتی بیانگر نقــش زنان در کنار 
مــردان اســت. بانوان بــا رزمندگی و فراســت، در کنار 
مــردان مبــارزه می کنند. شــاید از جهتــی نقش زنان 
نسبت به مردان در این اثر درخشنده تر باشد زیرا بانوان 
نه تنها چون مردان در میدان کارزار شمشــیر می زنند و 
ناوک اندازند، بلکه با سرودهای حماسی خود، روحیه و 
انگیزه ی دالوری و اعتماد به نفس به مردان می بخشند. 
به بیان دیگر، حضور آفتاب، نوش آفرین، ســمندخت، 
زرافشان و ســرِو روان بیانگر اندیشه و نگاه شاعر نسبت 

به کارکرد اجتماعی زنان است.
ارتبــاط خامــه و شمشــیر از رازهای نهفتــه ی این 
منظومــه اســت. شمشــیر، شررافشــان اســت و قلم، 
روشن گر. بنابراین  حرف اصلی و اساسی شاعر در این 

منظومه در همان بیت آغازین است:
برآنم که از دشنه سازم قلم

گذارم به شهر هریوا قدم
همین طور است ارتباط درخت و نیزه:
پس از جنگ خونین و خونین و سخت

کنون نیزه را کرد باید درخت
بیــت  ایــن  برجســته ی  واژه ی 
»درخت« است که نماد مبارزه ی مردم 
دادخواه در برابر ظلم و شــقاوت و نیز 
رمز عدالت خواهی، آزادی، آزادمنشی 
و مظهــر روح و فکر همه ی افراد ملت 
اســت. درخت، رمز جاودانگی است. 
فردوســی در شــاهنامه ی ۵۷۰ بار از 
درخت یاد می کند. عبدالغفور آرزو نیز 
در حماســه ی ســاتی برزن، درخت را 
نماد زندگی، عدالت، راستی، دانش و 

سالمت فرهنگی جامعه می داند.
شــاعر با داشــتن آگاهی ژرف از 
شــاهنامه توانسته اســت منظومه ای 
موجز بیافریند که از لحاظ ســاختار، 
محتــوا و شــگردهای هنــری، اثری 
ماندگار است. شاعر که روزگار خون و خاکستر را در سی 
سال گذشته با جان و روح خود تجربه کرده، با تیزبینی، 
سیاســت فرهنگــی پایــان جنــگ را با ســازندگی گره 
می زند. یعنی حماسه آفرینان با شکست اسکندر، خشم 
و خشــونت جنگ را تبدیل به بذرافشــانی و شکوفایی 
می کنند. »نیزه را درخت ســاختن« نمــادی از چنین 

پیامی است.
شاعر، رندانه از دولت مردان می خواهد تا سعادت و 
سرسبزی جامعه را در سدسازی ببینند. واپسین ابیات 

این پردازش حماسی چنین پیامی دارد:
درختان آزادگی آب و تاب

رباید ز آیینه ی آفتاب
هر آن کو کشد آب دریا به  بند

زمین و زمان را نماید پرند
چو قارن پی افکند سّد سدید

به آهنگ رزم آوران آرمید
دریغا کنون سّد قارن خراب
بود در هریوای چون آفتاب

اشارت بود نشئه ی ذی عقول
فعولن فعولن فعولن فعول

تناســب »ذی عقــول« بــا »فعولــن فعولــن فعولن 
فعول«، نکته ای است که نیاز به اشارت ندارد. با آرزوی 
 .آفرینش های ناب دیگر از دکتر عبدالغفور آرزو

و  روزگار خون  که  شــاعر 
خاکســتر را در سی سال 
گذشــته با جان و روح خود 
تیزبینی،  بــا  تجربه کرده، 
پایان  فرهنگی  سیاســت 
جنگ را با ســازندگی گره 
می زند. یعنی حماسه آفرینان 
اسکندر، خشم  با شکست 
و خشــونت جنگ را تبدیل 
شکوفایی  و  بذرافشانی  به 
درخت  را  »نیــزه  می کنند. 
ســاختن« نمادی از چنین 

پیامی است.
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ســایه ای«،  میــان  در  »آفتابــی  کتــاب 
اندیشــه ی  و  شــعر  در  جســتار هایی 
اســت  »نجم العرفــا حیــدری وجودی« 
کــه در ســال ۱۴۰۰ هجــری شمســی 
منتشــر شــده اســت. مؤلف این کتاب، 
محمدســرور موالیی، از اســتادان بزرگ 
اهالــی  از  و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 
غزنین اســت که ســال های متمادی در 
دانشــگاه های معتبر ایــران به تدریس و 
پرورش دانشجویان پرداخته است.دکتر 
فرهنگســتان  پیوســته ی  عضو  موالیی، 
پژوهش گــر،  فارســی،  ادب  و  زبــان 
نسخه شــناس و مصحح نســخ خطی از 
جملــه »تصحیــح طبقات الصوفیه«، اثر 

خواجه عبدالله انصاری است.
هدف مؤلف از نگارش کتاب »آفتابی 

در میان ســایه ای«، شناســاندن شــاعر 
و عارف متأخــر افغانســتان، نجم العرفا 
حیدری وجــودی و واکاوی اشــعار او از 
نظر فــرم و تأثیرپذیری از شــاعران بزرگ 
پارســی گوی اســت. نجم العرفا، شــاعر 
صوفی پس از اتمام تحصیالت ابتدایی، 
در محضــر صوفیان و عارفــان خانقاهی 
پــرورش یافت. صوفی عشــقری، موالنا 
خسته، شــایق جمال و عبدالحق بیتاب 
از راهنمایان معنوی او بوده اند. مؤلف در 
کتاب خود، اثرات این تلّمذ را در ســبک 
او، که برگرفته از ســنت خانقاهی است، 
نشــان می دهــد. غزل هایی کــه وی در 
ســتایش معین الدین  چشــتی و خلفای 
او بختیــار کاکــی، خواجــه نظام الدین 
 اولیــا، فریدالدین شــکرگنج و هم چنین 

صوفِیشاعرومنتقد
معرفی کتاب »آفتابی در میان سایه ای« نوشته ی محمدسرور موالیی

توسل پناهی

آفتابی در میان سایه ای
)جستار هایی در شعر و اندیشه ی نجم العرفا حیدری وجودی(

محمدسرور موالیی
صفحه آرایی: نرگس عباس پور

طرح جلد: علی دربانی
انتشارات هفت  وادی

چاپ اول، تهران ۱۴۰۰
۱۵۰ نسخه

۵۰ هزار تومان

اشعار این عارف 
دل سوخته، در دو وجه 
ملی و فرهنگی درخور 

توجه است. یکی از 
ارکان حفظ هویت 
فرهنگی- تاریخِی 

سرزمین پهناور ایراِن 
فرهنگی، پاس داشت 

زبان فارسی است. 
زبانی که با پشتوانه ای 
استوار، قرون متمادی، 

پویایی و بالندگی خود را 
حفظ کرده است.
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پیر طریقت نقشــبند ســروده اســت 
شواهدی بر این مدعایند. سبک اشعار 
خانقاهی-عرفانی، سبکی است که در 
آن یادکرد و ســتایش پیراِن سلســله، 
بــه ترتیب تاریخی انجــام می گیرد و با 
تمســک به روحانیت پیــران، از ارواح 
آنــان یــاری گرفته می شــود. بــه زعم 
با شاعران  مؤلف، آشــنایی نجم العرفا 
بزرگی چــون موالنا، حافــظ، عراقی، 
صائــب و بیــدل از طریــق اتصــال با 
همیــن حلقه های خانقاهــی صورت 
پذیرفته اســت. در ایــن حلقه ها، آثار 
بــزرگان شــعر و ادب فارســی خوانده 
می شــده و حیــدری وجــودی، خود 
یکی از مثنوی خوانان بوده است. وی 
بعدها به تفســیر ابیات مثنوی مولوی 

می پردازد.
محمدسرور موالیی در زمان حیات 
نجم العرفا با او مالقات کرده و بخشــی 
از این تفاســیر را بدون واســطه از وی 
شــنیده اســت. موالیی در بخشــی از 
کتاب، به مقایسه ی اشــعار این شاعر 
صوفی با شــعر شــاعران بــزرگ ادب 
فارســی به صورت جداگانه پرداخته و 
میزان تأثیرپذیــری او را در وام گرفتن 
ترکیبــات، مضامین، تصاویر و مفاهیم 
شــعری نشــان داده اســت. به عنوان 
عاشــقانه ی»ادهم  داســتان  مثــال، 
متأثــر  و محتــوا  قلنــدر«، در شــکل 
کنیــزک«  و  »پادشــاه  داســتان  از 
ســتایش  در  نجم العرفــا  موالناســت. 
از جمله  پارســی گوی  شــاعران بزرگ 
حکیــم ابوالقاســم فردوســی، موالنا، 
حافظ، سعدی، بیدل، عراقی و صائب 
نیز اشعاری دارد. وی پاره ای از ابیات 
یا مصرع هــای آنان را به گونه ی درج و 

تضمین در اشعار خویش می آورد.

اشــعار  غالــب  ســبک  اگرچــه 
نجم العرفــا، خانقاهی-عرفانی اســت 
اما تحت تأثیر سبک  شــاعران نزدیک 
به زمان خود همچــون الهوتی، رهی 
معیــری، ســیمین بهبهانــی، فــروغ 
فرخزاد، شاملو، شایق جمال، صوفی 
لیــال  باختــری،  واصــف  عشــقری، 
صراحت روشــنی، خالده فروغ و رزاق 
فانی نیز قرار دارد. این تاثیر را می توان 
در اوزان و قوافــی، معنــا و مضمون و 
تصاویر شــعری مشــاهده کرد. مؤلف 
کتاب معتقد است که اشعار نجم العرفا 
از این نظــر حائز اهمیــت، و حلقه ی 

پیوند ما با شعر شاعران دیگر است.
این کــه،  توجــه  جالــب  نکتــه ی 
حیدری وجودی با شعر نو نیز آشناست 
و در ایــن قالب نیــز طبع آزمایی کرده 
ولی مورد اقبالش قرار نگرفته اســت. 
از این رو، در سراسر دیوان او نمونه ای 
ترکیــب  او  نمی شــود.  یافــت  آن  از 
»بی َدردانه« را برای شــعر سپید یا آزاد 
برمی گزیند اما در عین حال، اشعارش 
از مضامیــن و لطایف شــعر نو بی بهره 
نیســت و اســتفاده از برخــی تعابیر، 
رد پای شــعر نوی معاصــر اعم از غزل 
نو و انــواع نیمایی را نشــان می دهد. 
تعابیری چون آیینه هــای باور، حضور 

سبز جنگل و... .
برخــی از ترکیب هــا و تعبیرها در 
شــعر او، تحت تاثیر سبک هندی اند، 
مانند: »یک دشت چمن جوشیدن« یا 
»یک شهر شرمســار بودن« و... با این 
وجــود، کاربرد ترکیبــات رایج در زبان 
گفتــار در اشــعار او، از بســامد باالیی 
برخــوردار اســت، ماننــد: »گل زدن 

جگر«.
مؤلف کتاب، نجم العرفا را به سبب 

اگرچه سبک غالب اشعار 
نجم العرفا، خانقاهی-

عرفانی است اما تحت تأثیر 
سبک  شاعران نزدیک به 
زمان خود همچون الهوتی، 
رهی معیری، سیمین 
بهبهانی، فروغ فرخزاد، 
شاملو، شایق جمال، صوفی 
عشقری، واصف باختری، 
لیال صراحت روشنی، خالده 
فروغ و رزاق فانی نیز قرار 
دارد. این تاثیر را می توان 
در اوزان و قوافی، معنا و 
مضمون و تصاویر شعری 
مشاهده کرد. مؤلف کتاب 
معتقد است که اشعار 
نجم العرفا از این نظر حائز 
اهمیت، و حلقه ی پیوند ما با 
شعر شاعران دیگر است.



21اسفند/ حوت 1400 شماره ی شانزدهم  سال دوم کتابنامه  

پرداختن بــه بیان دیدگاهش درباره ی 
شــعر و شــاعری، در میان اقران خود 
یگانه می شــمارد. می توان گفت که او 
به شــعر، به مثابه ی هنر می نگریست 
و غزل هایــی نیــز در ســتایش شــعر 
خویش ســروده است. وی استاد خود 
را در شــعر، ُحسن و عشق می دانست 
و اشــعار خــود را بــه لحــاظ محتوا و 
مضمون، صورت و لفظ و خاســت گاه 
می ســتایید. بســامد بــاالی مظاهــر 
طبیعی و جمال انســانی در اشــعار او 

مشهود است.
اشــعار این عارف دل ســوخته، در 
دو وجه ملی و فرهنگــی درخور توجه 
اســت. یکــی از ارکان حفــظ هویــت 
فرهنگــی- تاریخــِی ســرزمین پهناور 
ایــراِن فرهنگــی، پاس داشــت زبــان 
فارسی اســت. زبانی که با پشتوانه ای 
اســتوار، قــرون متمــادی، پویایــی و 

بالندگی خود را حفظ کرده است.
پایبندی  بیانگر عمــق  ابیات زیــر 
شاعر به زبان و فرهنگ مادری خویش 

است:
من از تبار ابومسلم خراسانم

    شناسنامه ی مردان مرد میدانم
هزار دشــت ســخن در زبــان من 

جاری است
    زبان زنده ی تاریخ آل سامانم

پیام آور یعقوب لیث صفاری
    من از سالله ی بیدار برمکیانم...

گفت دانای شئونات حیات
     است فرهنگ بشر ذات حیات
حفظ فرهنگ است ذات زندگی

    استواری و ثبات زندگی
وای آن قومی که بی فرهنگ شد

    زنده ی او زندگی را ننگ شد
مؤلف در این کتاب نشان می دهد 

کــه نجم العرفــا، صوفــی ای اســت از 
زنجیره ی عارفان و صوفیان خانقاهی 
و وجــه تمایزش با پیشــینان خود، در 
بــه موضوعــات اجتماعی  پرداختــن 
است. اشعار او به دلیل نقد اجتماعی، 
از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت و 
اغلب نقد و ارزیابی هایش با بیان علل 
معضالت اجتماعی نیز همراه اســت. 
او یکی از آن علت ها را نفاق می شمَرد 
و داروی پایــان دادن بــه جنگ هــا را، 
عشق و محبت می داند. او برای وطن 
ارزش و جایگاه ویژه ای قائل بود، و در 
حوزه ی نقــد اجتماعی ضمن خطاب 
افغانســتان،  دشــمنان  دادن  قــرار 
بــه مــواردی مثــل غربــت از وطــن و 
دل سوزی برای آن، ستایش قهرمانان 
ملــی و ســوگواری برای شــهیدان راه 

وطن نیز می پرداخت.
مؤلف کتــاب، در پایــان اثر خود، 
کاربرد اصطالحات عرفانی در اشــعار 
نجم العرفــا را نیــز بیــان کرده اســت. 
به نظــر نگارنــده ی متــن، نجم العرفا 
حلقــه ای از زنجیــره ی ممتــد عرفای 
ایــراِن شــرقی اســت کــه مطالعــه ی 
اشعارش برای فارســی زبانانی که دل 
در گــروی فرهنــگ غنــی ایــن خطه 
دارند، به لحاظ یادکرد بزرگان فرهنگ 
ایرانــی، مهر به میهــن و بیان نکته ها، 
دغدغه  هــا و نقدهــای دلســوزانه و از 
سِر اخالص، ســودمند و مؤثر خواهد 
بود. جــدا از نــکات ارزشــمند کتاب 
و انســجام مطالب و پختگی ســبک، 
به نظــر می رســد اگــر مؤلف اشــعار 
تأثیرپذیرفتــه ی نجم العرفــا را در پایان 
کتــاب مــی آورد، این اثــر از جذابیت 

 .بیشتری برخوردار می شد

نجم العرفا، شاعر صوفی پس 
از اتمام تحصیالت ابتدایی، 

در محضر صوفیان و عارفان 
خانقاهی پرورش یافت. صوفی 

عشقری، موالنا خسته، شایق 
جمال و عبدالحق بیتاب از 

راهنمایان معنوی او بوده اند. 
مؤلف در کتاب خود، اثرات این 
تلّمذ را در سبک او، که برگرفته 
از سنت خانقاهی است، نشان 
می دهد. غزل هایی که وی در 
ستایش معین الدین  چشتی و 
خلفای او بختیار کاکی، خواجه 

نظام الدین  اولیا، فریدالدین 
شکرگنج و هم چنین پیر 

طریقت نقشبند سروده است 
شواهدی بر این مدعایند.
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ســازمان های  دربــاره ی  کتــاب  اولیــن 
جاسوسی را ســال ها قبل خوانده بودم. 
در فصِل مربوط به ســازمان جاسوســی 
آمریــکا، ســی آی ِا )CIA(، اعترافات یک 
عضو دســتگیر شــده ی این ســازمان در 

کوریای شمالی نقل شده بود.
جاســوس سازمان ســی آی ِای قبل از 
این که به جوخه ی اعدام ســپرده شود، به 
ماموران نظامی کوریای شمالی گفته بود 
که با اعدام من، فعالیــت تخریب کارانه ی 
آمریکا در کشور شما متوقف نخواهد شد. 
اگــر می خواهید کــه فعالیت های مخرب 
دولت آمریکا در کشــورتان پایان یابد، باید 
ســاختمان مرکزی ســازمان ســی آی ِا در 

منطقه ی النگلی ایالت ویرجینیا را منهدم 
کنید.

حــاال که چندیــن دهه از اعــدام این 
جاســوس آمریکایی در کوریای شــمالی 
می گذرد، حرف های او در مورد سیاست 
خارجــی ایــاالت متحــده ی آمریــکا در 
قبال کوریای شــمالی تحقق یافته است. 
مداخله ی ســازمان ســی آی ِا نــه تنها در 
کوریای شمالی بلکه در کشورهای هم سو 
و متحــد آمریکا نیز جریان دارد و مصداق 
بارز آن، شنود مکالمه ی سران دولت های 
اروپایی از جمله آنگال مرکل، نخست وزیر 

وقت آلمان است. 
در میان تحلیل گران سیاسی- امنیتی 

درآمریکاهرگزکودتانمیشود
مروری بر کتاب » نبردهای مخفی سی آی ِا از ویتنام تا افغانستان« نوشته ی پیتر هارکلیرود

لطیف آرش

نبردهای مخفی سی آی اِ از ویتنام تا افغانستان
نویسنده: پیتر هارکلیرود
ترجمه به پشتو: محمد زبیر شفیقی
انتشارات اکسوس
چاپ رقعی، ۱۳۹۳
۲۰۸ صفحه
۲۰۰ افغانی

متن ترجمه شده تا 
حدودی سلیس و روان 
است اما مانند اغلب 
کتاب های نویسندگان 
یا مترجمان افغانستانی، 
این متن نیز از نبود 
ویراستار رنج می برد و 
خواننده جای خالی یک 
ویرایش حرفه ای را 
در قسمت های مختلف 
کتاب احساس می کند.
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جهــان، جمله ای معروف وجــود دارد که 
می گوید:»فقــط و فقــط در آمریکا کودتا 
نمی شود، چون در آمریکا، سفارت آمریکا 

وجود ندارد.«
در این جمله ی به ظاهر ساده، مفهوم 
بســیار عمیقی نهفته است. از این جمله 
می توانیــم ابعــاد گســترده ی مداخله ی 
ســازمان اســتخباراتی آمریــکا در امــور 
داخلی همه ی کشورها از جمله کشورهای 
جهان سوم، شرق اروپا، آفریقا و آمریکای 
التین را درک کنیم. در نیم قرن گذشته و 
در پشت پرده ی تعداد قابل مالحظه ای از 
کودتاها و براندازی ها در کشورهای جهان 
سوم، دســتگاه استخباراتی دولت آمریکا 
فعال بوده است. به عنوان نمونه می توان 
از براندازی دولت دکتــر مصدق در ایران 
نام برد، چون مصدق با ملی کردن نفت در 
ایران، مانع چپاول آن از سوی شرکت های 

آمریکایی و انگلیسی می شد.
اســتخباراتی  فعالیت های  دربــاره ی 
ســازمان ســی آی ِا، کتاب های فراوانی از 
ســوی روزنامه نگاران مستقل و کارمندان 
اســبق و بازنشسته آن نوشته شده است. 
البته باید به تمامی کتاب هایی که در این 
بخش به رشــته ی تحریر درآمده اند یا در 
آینده نوشته خواهند شد، با دید انتقادی 
نگریست زیرا این کتاب ها پیش از انتشار، 
از ســوی ســازمان سی آی ِا بررســی و در 

صورت لزوم دست کاری می شوند.
 The( »نبردهــای مخفــی ســی آی ِا 
از  یکــی   »)Secret Wars Of CIA
کتاب هایی است که توســط روزنامه نگار 
آمریکایی، »پیتر هارکلیرود« در این زمینه 
نوشته شده است. این کتاب یازده فصل 
دارد و فعالیت های ســازمان استخباراتی 
آمریــکا را بعــد از جنگ جهانــی دوم در 
سراســر جهــان به خصوص شــرق اروپا، 
حوزه ی بالتیک، ویتنام، الئوس، کمبودیا 

و افغانستان بررسی کرده است. 

»محمدزبیر شــفیقی« تنها دو فصل 
آخر کتاب یعنی فعالیت های ســی آی ِای 
در ویتنام، الئوس، کمبودیا و افغانســتان 
را به زبان پشــتو برگردانده اســت. شاید 
اگر تمام فصل های کتاب ترجمه می شد، 
خواننــده تصویــر نســبتًا روشــن تری از 
فعالیت هــای ســی آی ِا بــه دســت آورده 
می توانســت. کتاِب ترجمه شــده دارای 
یک مقدمه، دو فصل و یک مؤخره )سخن 

پایانی( است.
در مقدمه ی کتاب، مترجم براســاس 
گزارش واشنگتن پست درباره ی ساختار، 
تعداد مأموران، شــعبه ها و مأموریت های 
تاریخی ســی آی ِا به تفصیل سخن رانده 
است. متن ترجمه شده تا حدودی سلیس 
و روان اســت اما ماننــد اغلب کتاب های 
نویسندگان یا مترجمان افغانستانی، این 
متــن نیز از نبود ویراســتار رنــج می برد و 
خواننده جای خالی یک ویرایش حرفه ای 
را در قسمت های مختلف کتاب احساس 
می کند. مثــاًل در صفحــه ی ۱۰۳ کتاب 

می خوانیم:
»دتره کی او امیــن ترمنځ اړیکي نور 

هم خراب شول«
در حالی کــه صورت درســت جمله ی 

باال این گونه است:
»د تره کی او امین تر منځ اړیکي نوري 

هم خرابی شولی/ شوی«
از ســوی دیگر، کتاب دارای تعدادی 
عبارت اختصاری به زبان انگلیسی است 
کــه مترجم درباره ی آن ها اطالع رســانی 
نمی کنــد. مثاًل در مقدمــه ی کتاب آمده 
است: سازمان سی آی ِا یگانه اداره ی آزاد 
و مستقل اســت که تنها به DNI گزارش 
می دهــد، امــا توضیــح داده نشــده که 
DNI، مخفف نام کدام اداره ی دولتی در 
آمریکاســت. هم چنیــن مترجم در فصل 
دوم کتاب )فصل مربوط به افغانســتان( 
ارجاع هــای درون متنی خــود را در درون 

در میان تحلیل گران 
سیاسی- امنیتی جهان، 

جمله ای معروف وجود 
دارد که می گوید:»فقط 
و فقط در آمریکا کودتا 

نمی شود، چون در 
آمریکا، سفارت آمریکا 

وجود ندارد.« در این 
جمله ی به ظاهر ساده، 

مفهوم بسیار عمیقی 
نهفته است. از این 

جمله می توانیم ابعاد 
گسترده ی مداخله ی 
سازمان استخباراتی 
آمریکا در امور داخلی 

همه ی کشورها از 
جمله کشورهای جهان 

سوم، شرق اروپا، 
آفریقا و آمریکای 

التین را درک کنیم. در 
نیم قرن گذشته و در 
پشت پرده ی تعداد 
قابل مالحظه ای از 

کودتاها و براندازی ها در 
کشورهای جهان سوم، 

دستگاه استخباراتی 
دولت آمریکا فعال بوده 

است.
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متن در داخل قوس  داده است و در 
صورتی کــه خواننده به این قوس ها 
توجه نکند، ســخن مترجم و مؤلف 
را از هم تفکیک کرده نمی تواند. در 
ترجمه ی متــون، مترجم باید نکات 

ضروری را در پاورقی یادآوری کند.
فصل اول کتاب درباره ی نبردها 
ســی آی ِا  اطالعاتــی  عملیــات  و 
الئــوس  ویتنــام،  کشــورهای  در 
توضیحــی  امــا  کمبودیاســت،  و 
دربــاره ی ایــن کشــورها و جنــگ 
آمریکا در ویتنام داده نشــده است. 
اگــر خواننــده اطالعاتــی درباره ی 
این جنــگ نداشــته باشــد، کتاب 
برایش خســته کننده و تــا حدودی 

غیرقابل فهم خواهد بود.
عملیــات ســازمان ســی آی ِا در 
کشــورهای یادشــده، بــه دوبخش 
عملیــات نظامــی و روانی تقســیم 
می شود. عملیات روانی این سازمان 
برای ارتش و چریک های آزادی بخش 
ویتنام مخرب تــر از عملیات نظامی 
بــوده و تأثیــر خراب کارانــه ی آن به 
نیروهای استقالل طلب  برای  حدی 
ویتنامی ســنگین بوده است که این 
نیروهــا در جریــان مذاکــرات صلح 
بــا دولت آمریکا، خواهــان توقف آن 

می شوند.
شــامل  روانــی  عملیــات 
پروپاگاندا علیه چریکان، فرســتادن 
ایجــاد  خیالــی،  جاســوس های 
تفرقــه میــان فرماندهــان ویتنامی 
نیروهــای ســازمان  و... می شــود. 
اســتخباراتی از طریق هواپیماهای 
نظامی، هزاران فراشوت خالی را در 
مناطــق جنگلی و تحت ســیطره ی 
چریکان ویتنامــی پرتاب می کردند. 
در نتیجــه نیروهــای انقالبی ویتنام 
تصــور می کردند که جاســوس های 

آمریکایــی از طریــق هوا و توســط 
همین فراشــوت ها به خــاک ویتنام 
وارد شــده اند به همیــن دلیل برای 
یافتــن آن ها وقــت و انــرژی زیادی 
صــرف می کردنــد و هنگامــی کــه 
هیچ کس به دام نمی افتاد، نیروهای 

ویتنامی سرگردان می شدند.
فصل دوم کتــاب )فصل مربوط 
به افغانســتان( شــامل چهار بخش 
اســت. بخــش اول در مــورد تاریخ 
معلوماتــی  و  افغانســتان  معاصــر 
آن  جغرافیــای  محیــط  دربــاره ی 
اســت. بخش دوم به کودتای هفت 
ثور در ســال ۱۳۵۷ مربوط می شود. 
بخش ســوم شــامل تمویل و تجهیز 
مجاهدین توسط سازمان سی آی ِا به 
کمک کشورهای غربی، جهان عرب 
و پاکســتان بوده و بخش پایانی هم 
مربوط به ظهور ســازمان هایی نظیر 

القاعده است.
محتــوای فصــل دوم کتــاب تا 
حــدودی تکــراری اســت و قبــل از 
آقای کلیرود نیز، مســائل مربوط به 
جنگ افغانســتان و شــوروی توسط 
نویســنده های داخلــی و خارجــی 
دیگــر مــورد بحــث و کنــکاش قرار 
گرفته اســت.در این میــان، برخی 
نکات جدیــد و جالب در کتاب قابل 
ذکر اســت مانند نوع کشــته شدن 
نیروهای  توســط  امین  حفیظ اللــه 
 )KGB(سازمان استخباراتی شوروی
و همچنین تلفات بزرگ سربازان این 

سازمان در این عملیات.
سخن آخر این که در پایان کتاب، 
مترجم تحت عنــوان مؤخره یک بار 
دیگر در مورد ســازمان جاسوســی 
آمریکا در قالب چند صفحه ســخن 
گفته است که معمواًل در ترجمه، این 

 .امر معمول و مقبول نیست

عملیات روانی شامل 
پروپاگاندا علیه چریکان، 
فرستادن جاسوس های 
خیالی، ایجاد تفرقه میان 
فرماندهان ویتنامی و... 
می شود. نیروهای سازمان 
استخباراتی از طریق 
هواپیماهای نظامی، هزاران 
فراشوت خالی را در مناطق 
جنگلی و تحت سیطره ی 
چریکان ویتنامی پرتاب 
می کردند. در نتیجه نیروهای 
انقالبی ویتنام تصور 
می کردند که جاسوس های 
آمریکایی از طریق هوا و 
توسط همین فراشوت ها به 
خاک ویتنام وارد شده اند به 
همین دلیل برای یافتن آن ها 
وقت و انرژی زیادی صرف 
می کردند و هنگامی که 
هیچ کس به دام نمی افتاد، 
نیروهای ویتنامی سرگردان 
می شدند.
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برادرم، بن  الدن )مجموعه داستان پشتو(
عبدالوکیل سوله مل شینواری
ترجمه: شعیب افغان
ویراستار: محمدحسین محمدی
انتشارات تاک
کابل: چاپ اول۱۳۹۲ٍ چاپ دوم ۱۳۹۷
رقعی، ۵۵۰ نسخه
 ۱۱۲ صفحه، ۱۴۰ افغانی

دریچهایبهادبیاتداستانیپشتو

مجموعه داستان »برادرم، بن الدن« نخستین بار 
به زبان پشــتو منتشــر و پس از آن به انگلیســی و 
فارســی هم ترجمه شد. نسخه ی انگلیسی کتاب 
با عنوان »پنجاه میلیون دالر« منتشــر شده و نام 
برخی از داســتان های مجموعه نیــز تغییر کرده 
است. کتاب، دربرگیرنده ی سیزده داستان کوتاه 
اســت: »برادرم، بــن الدن«، »بــاران«، »پیرمرد و 
بوجی اش«، »زنگ ها«، »کجاوه«، »ریش«، »ساز 
و سرنا«، »وقتی فرمان امضا نشد«، »هم دین، هم 
دنیا«، »سونیا و تانیا«، »گناه و سزا«، »چهره ها« و 

»تصویر عالی جناب قوماندان«. 
ویراستار و ناشر کتاب در مقدمه ی کتاب چنین 
نوشته است: »از آن جا که َادبّیت متن برمی گردد به 
زبان و در کشور ما زبان های فارسی و پشتو رسمی 
اســت؛ مگر ما از چگونگی و جایگاه ادبیات و زبان 
پشــتو کم تر آگاه بوده ایم. چون ترجمــه از این دو 
زبان به یک دیگــر صورت نگرفته اســت. به طبع، 
شــناخت هر یک می تواند دیگــری را تقویت کند. 
به ویژه شناخت ما فارسی زبان ها از ادبیات داستانی 
معاصر پشــتو بســیار اندک اســت. ما نویسندگان 
هم وطن مــان را کــه بــه زبان پشــتو می نویســند، 
نمی شناســیم و با آثارشان آشنا نیســتیم. ادبیات 
داستانی معاصر بسیار می تواند به احساس نزدیکی 

و یگانگی مردم کشور کمک کند. ادبیات داستانی 
معاصر فارســی در افغانستان جایگاه بلندی دارد و 
نویسندگان فارسی زبان ما توانسته اند با آثارشان در 
منطقه و حتی در جهان بدرخشــند و حرفی برای 
گفتن داشــته اند. اما آیا داســتان معاصر پشتو نیز 
دارای چنین نویسندگان و ادبیاتی است؟ به راستی 
کــه نمی دانیم چون هنــوز خود ما نیــز از کیفیت 
و چگونگــی آن بی خبریم. انتشــارات تــاک برای 
این داد و ســتد زبانی و ادبــی، ترجمه ی مجموعه 
داســتان »برادرم، بن الدن«، نوشته ی عبدالوکیل 
ســوله مل شــینواری را بــه دوســت داران ادبیات 
داســتانی معاصر کشــور تقدیم می کند تا انتشــار 
این کتاب دریچه ای باشد به دنیای داستان پشتو. 
شــینواری در داستان هایش از تناقض های زندگی 

در افغانستان معاصر و مردمانش می نویسد.«
بــه نظر می رســد ایــن دادوســتد و ترجمه ی 
ادبیــات پشــتو بــه فارســی در کشــور مــا کمتر 
مــورد توجه قرار گرفته اســت چراکه بــه ندرت با 
چنیــن ترجمه هایی روبه رو می شــویم. با خواندن 
کتاب»بــرادرم، بــن الدن« می توان بــا کم وکیف 
ادبیات داستانی پشتو بیشتر آشنا شد. امیدواریم 
رونــد این گونه ترجمه هــا و دادوســتدها بیش از 

.پیش ادامه یابد

][معرفیکوتاه
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بــه  کتابــی  روی«  از جنــس  »پســرانی 
شیوه ی مستندنگاری نوشته ی »سوتالنا 
الکسیویچ« است که سومین اثر تحقیقی 
وی در زمینــه ی جنگ به شــمار می آید. 
چاپ نخســت این کتاب در سال ۱۹۹۰ 
از چهــره ی حقیقــی و رازهــای مگــوی 
جنگــی که شــوروی بــه اســم وظیفه ی 
انترناسیونالیســتی در افغانســتان آغــاز 
کــرده بود، پرده برداشــت. بیراه نیســت 
اگر بگوییم همین افشاگری بی محابا، در 
سال ۲۰۱۵ جایزه ی نوبل ادبی را برایش 
بــه ارمغــان آورد، اگرچــه قلم نویســنده 
نیــز خالی از قــوت و ویژگی هــای روایی 

عالقه مندان به داستان خوانی نیست.
انتخــاب عنــوان »پســرانی از جنس 
روی« به این سبب است که کشته شدگاِن 
جنــگ را در تابوت هایی از جنس روی به 
باز می گرداندند.  وطن شــان )شــوروی( 
نویســنده ابتــدا از دیده و شــنیده هایی 
می گوید که طی سفر کوتاهش در خالل 

جنگ به افغانســتان داشته است. سپس 
روایت های بســیاری که پی درپی می آیند 
هر کدام از زبان شــخص متفاوتی هست 
که با وی مصاحبه داشــته است، افرادی 
با ســمت ها و وظایف متفاوت در جنگ یا 

مادران و زنان داغدار.
روایت هــا به گونه ای اســت کــه ما از 
فضای حاکم بر افغانســتان و شوروی در 
کشاکش این جنگ و چند و چون اتفاقات 
آن آگاه می  شــویم، امــا پرداخــت اصلی 
نویسنده بر سر احساسات و عواطف افراد 
مصاحبه شونده و آسیب ها و لطماتی ست 
که متحمل شــده اند. ســوای ویرانی ها و 
مشــکالت عدیده ای که به خصوص برای 
طرف متحمل به وجــود می آید، در واقع 
ایــن روایت گری هــا نشــان می دهند که 
جنگ در هر شــکل و قالبی و با هر هدف 
و مضمونی که صورت می گیرد، چه بالیی 
بر سر روح و روان و باورهای افراد می آورد 
و چطور خشک و تر را با هم می سوزاند، و 

روایتمادرانهیچهرهجنگ
مروری بر کتاب »پسرانی از جنس روی« نوشته ی سوتالنا الکسیویچ

یایی یم ذکر مر

 پسرانی از جنس روی
 سوتالنا الکسیویچ
 مترجم: ابوالفضل اهلل دادی
 انتشارات نگاه

 تهران، چاپ اول ۱۳۹۵، چاپ ششم ۱۴۰۰ 
 ۴۲۴ صفحه
۱۲۵ هزار تومان

به طور کلی در 
این روایت ها، ما با 
برخوردهای متفاوت 
افراد و تناقضات بسیار 
در برابر جنگ و کشتار 
مواجه می شویم. کشتار 
و دیدن مرگ یک 
انسان برای برخی 
عادی و برای برخی 
دیگر هم چنان یک 
کابوس است. یکی 
از رؤیای بازگشت به 
زندگی عادی گفته است 
و دیگری قادر نیست 
زندگِی بدون جنگ و 
کشتار را تصور کند.
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تفاوتی از این لحاظ میان مهاجم و مدافع یا حتی 
داوطلب و اجبارشده به خدمت باقی نمی گذارد.

ســربازان ایــن جنــگ شــوم، اغلب پســران 
جــوان فارغ التحصیل از مــدارس نظامی بودند. 
ایــن جوانان یــا ناآگاهانه و به اجبار پای شــان به 
میدان جنگ باز شــده بود و خود یا خانواده شان 
نمی دانستند که برای جنگ به افغانستان رهسپار 
می شــوند، یا تحــت تأثیــر تبلیغات گســترده ی 
رسانه های شــوروی، تصوری سراســر متفاوت از 
علت اعزام شــان داشــتند. آن ها نمایش دروغین 
تلویزیــون را که ســربازان روس را در حال کاشــت 
نهال یا ساخت مدرسه در افغانستان نشان می داد، 
بــاور کرده بودنــد و با این تصور کــه در پی هدفی 
مقدس و برای کمک، به کشــور دوست و همسایه 
پا می گذارند، عازم میدان مبارزه و داوطلب انجام 

وظیفه ی انترناسیونالیستی خویش می شدند.
نویســنده در ابتدای کتاب می گوید که جنگ 
از فهــم زنانــه ی وی خارج اســت و عنــوان اولین 
اثرش »جنگ چهره ی زنانه ندارد« نیز مؤید همین 
دیدگاه اســت. با این حال، اثر حاضر از یک طرف 

بازتاب رنج مادرانی اســت که اگرچه دوری پسران 
خــود را تــاب آورده اند امــا در نهایت یــا تابوتی از 
جنــس روی تحویل گرفته اند، یــا اغلب غریبه ای 
را تحویــل گرفته اند که نه جســمی و نــه روحی، 
شــباهتی به پســری که انتظارش را می کشیدند، 
نداشته است. از طرف دیگر، روایات کتاب بازتاب 
این واقعیت هم اســت که جنگ –که چهره ی زنانه 
ندارد – برای برخی تبدیل به مادر شده است و برای 

برخی هم شاید به نامادری!
به طور کلی در این روایت ها، ما با برخوردهای 
متفــاوت افــراد و تناقضات بســیار در برابر جنگ 
و کشــتار مواجه می شــویم. کشــتار و دیدن مرگ 
یک انســان برای برخی عادی و برای برخی دیگر 
هم چنان یک کابوس است. یکی از رؤیای بازگشت 
به زندگی عادی گفته اســت و دیگری قادر نیست 
زندگــِی بــدون جنگ و کشــتار را تصــور کند. در 
حالی که عده ای هم چنان افغانستان و مردمش را 
دوست دارند، حس انتقام جویی در برخی دیگر از 
سربازان و خانواده هایی که دوست یا فرزندی را از 

 .دست داده اند، نهادینه شده است

سربازان این جنگ شوم، 
اغلب پسران جوان 

فارغ التحصیل از مدارس 
نظامی بودند. این جوانان 

یا ناآگاهانه و به اجبار 
پای شان به میدان جنگ 

باز شده بود و خود یا 
خانواده شان نمی دانستند 

که برای جنگ به افغانستان 
رهسپار می شوند، یا تحت 

تأثیر تبلیغات گسترده ی 
رسانه های شوروی، تصوری 

سراسر متفاوت از علت 
اعزام شان داشتند. 
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نموده ام که آن هم محلی است. می دانم 
که سروده هایم پستی و بلندی دارد«.

بیشــتر شــعرهای این مجموعه، با 
لهجه ی هرات سروده شده اند و شاعر از 
ورای شــعرهایش، دل بستگی خود را به 
این لهجه نشــان می دهد. هرچند روی 
شــعر یا نظم بودن این دســت  نوشته ها 

می توان اندکی تأمل کرد.
بومــِی  واژه هــای  از  بســیاری 
گنجانده شــده در ایــن مجموعــه، گاه 
چنان نامأنوس و پیچیده اند که مخاطب 
را دچار ســردرگمی و ابهــام می کنند تا 
آن جــا که خواننــده نمی تواند حظی از 
متن ببرد. در برخی اشــعار، این امر به 

صورت افراطی دیده می شود:
گلی جان عاشق صدای تونوم
هوشپرک گشته ی نگای تونوم

تا که خشکیتی و در جنگی
دل غشای سر و صدای تونوم )ص ۱۴۹(
اشکال کار این جاست که جز اهالی 
همان محدوده، کسی نمی تواند متوجه 
لغات شود و این به نحو ترجمه ناپذیری، 
اثر را خدشه دار می سازد؛ هر چند هدف 
این نوع آثار، حفظ و نگه داشت لهجه ی 

بومی است.
اسیر هروی در بســیاری از گفته ها 
و نوشــته هایش در پی اثبات این اســت 
کــه زبان فارســی اصیل، یکی اســت و 
جدایی قوم آریایی باعث شــده که این 

نام چندگونه شود:
از آن ساعت که نام ما جدا شد
یکی افغان یکی ایران نما شد

یکی را تاجیکش خوانند امروز
 )۶۷ دری پارسی ندانستم کجا شد )ص

طنازیبهلهجهیهرات
نگاهی به مجموعه ی شعر » هذیان های جوانی« سروده ی اسیر هروی

نیلوفر نیک سیر

هذیان های جوانی
اسیر هروی
چاپ اول
زمستان ۱۳۹۰

اســیر هروی از جملــه اهالی قلم اســت که عمرش را صــرف فرهنگ 
بومی خراســان زمین و به خصوص هرات کرده است. هر چند آثار وی از 
مالحظات تحقیقی سود چندانی نبرده است، ولی نویسنده با نگارشی 
طبیعی و استعداد فطری، آثاری را در زمینه ی لهجه های بومی خراسان، 

به خصوص لهجه ی اصیل هرات گردآوری و منتشر کرده است.
»انبنچــه  گپ هرات« و »گاهنامه  پالون« از جمله ی آثار او اســتندکه 
نیش و نوشــی از طنز و هجــو دارند و می توان گفت که اســیر هروی به 
طنازی نیز عالقمند بوده اســت. گویی او همچون نیای کهنش، عبید 
زاکانی و اسماعیل ســیاه همشــهری قدیمی اش، قصد داشــته این راه 
را ادامــه دهد. هرچند این آثار به پختگی تمام و کمال نرســیده اند ولی 

می توان رگه هایی از ذوق و ظرافت را در آن ها به وضوح مشاهده کرد.
هدف اســیر هروی از طنزپــردازی به خصــوص در گاهنامه ی پاالن، 
اصالح جامعه اســت و گاه که به هجو شــخصیت ها می پردازد، نشــان از 
صراحت لهجه و بی پروایی اش دارد. او برای چاپ و نشر کتاب هایش، از فرط 
بی بضاعتی حاضر به فروش خانه اش شد. همین کار، میزان دل بستگی او 
به فرهنگ سرزمینش، به خصوص زادگاه وی، هرات را می رساند. روان شاد 
استاد فدایی هروی در مورد اشعار و شخصیت اسیر می گوید که او را خوب 
می شناسم، می دانم که تمام زندگی خود را وقف حفظ و شناساندن تاریخ 
و فرهنــگ عامیانه ی هرات کرده و همه ی اموال مادی خود را در این راه از 

دست داده و یکی از پاک باختگان این سرزمین است.
»هذیان های جوانی« مجموعه ی شــعری اســیر هروی است که در 
سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است. آن گونه که خود در پیش گفتار کتابش 
می گوید: »اشعارم ساده و به ندرت با  تکلف است. واژه و یا جمله ای بیان 
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مجله،
کاتالوگ، 
بروشور و...
به صورت آنالین 
از هر جایی 
پذیرفته می شود.

آموزش
گرافیک 

مطبوعاتی و 
نرم افزارهای:

ایندیزاین، 
یتور ایالستر

و
فوتوشاپ
به صورت 

حضوری و 
آنالین



تولد: چاريكار، پروان ، ۱۳۱۵ - درگذشت: کابل، ۱۳ دلو/بهمن ۱۴۰۰ 

استاد دانشگاه کابل و عضو پیوسته ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

▪ دستور معاصر زبان فارسی دری
یخی زبان فارسی دری ▪ دستور تار
ظ لغات با بیان معانی

ّ
▪ فرهنگ تلف

▪ دستور نگارش برای همه

▪ کتاب فونولوژی و مورفولوژی )صرف دری(
▪ برخی از ویژگی های دستوری شاهنامه

یخچۀ زبان فارسی دری. ▪ تار

ین آثار و تألیفات: مهم تر


