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یادداشت مدیر مسئول

پس از بن بســت های متمادی و شدائد بسیار، شماره ی 
تازه ی کتاب نامه با تأخیر در آستانه ی انتشار است. پس 
از ســقوط، حال و روز کتاب نامه هم مثل حال و روز دیگر 
عرصه های فرهنگی افغانســتان شــده اســت: از دست 
دادن روال و ثباتی که به خون دل به دست آمده بود. مثل 
حال و روز تمام  افغانســتان: آواره، پریشــان و سردرگم. 
شــرح مصائب بماند برای فرصتی دیگر که اکنون مجال 
و حوصله ی آن نیســت، اما همین قدر عرض ما باشد که 
بابت تأخیر طوالنی در انتشار این شماره از خوانندگان و 
یاران کتاب نامه پوزش می طلبیم و امیدواریم که بتوانیم 

به انتظام کار برگردیم و از تأخیرها بکاهیم. 
امــری کــه به رغــم تمامــی مشــکالت، تحریریه ی 
کتاب نامه را همچنان به ادامه ی راه متعهد نگاه داشــته 
اســت، التزام بــر این باور اســت که تنهــا مطمئن ترین 
راه غلبــه بر تاریکی ســلطه ی جهل طالبان، گســترش 
روشــنایِی دانایی و علم اســت، و ترویــج کتاب خوانی و 
اندیشــه ورزی اقدامــی اســت در جهت این گســترش. 
می  پذیریم که در شــرایطی که عده ای کثیری از مردم به 
کاروان آوارگان پیوسته اند و در چهارگوشه ی جهان، هنوز 
یا در برزخ کمپ هــا معطل اند و یا درگیر تثبیت و گرفتن 
اقامــت و آموزش زبانــی دیگر؛ و در شــرایطی که آنانی 
که مانده اند اصلی ترین دغدغه ی شــان یافتن نان شــب 
اســت و ایمن ماندن از قیودات ذهن مســموم و مظنون 
ســلطه گران؛ انگیزه ها برای کتاب خوانــدن و تدقیق در 
مطالعه به حداقل رســیده اســت. اما ایــن حقیقت نیز 
غیرقابل انکار اســت که راه غلبه ی زیربنایی بر وضعیت 

موجود، گسترش امواج آگاهی است. 
کتاب نامــه بــا درک ایــن حقیقت، در تقالســت که 
بر پــای بمانــد و راهش را ادامــه بدهد و امیدوار اســت 
بتواند شــماره ی بعــدی اش را به وقت موعود به دســت 

عالقه مندان برساند.
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 انجیرهای سرخ مزار )مجموعه داستان(
 محمدحسین محمدی
 چاپ اول: نشر چشمه، ۱۳۸۳
 چاپ هفتم: انتشارات تاک، ۱۳۹۵
 ۵۵۰ نسخه

 ۱۶۰ افغانی 

اشاره:
 ۱۳۹۶ ( میــالدی  ســال ۲۰۱۷  در  مقالــه،  ایــن  اصــل 
خورشــیدی( بــه زبان عربــی و با عنــوان اصلــی »الکتابة 
االفغانیة ُتنســج من الدم و المعاناة« در نشــریه ی »القدس 
العربی« منتشــر شــده است. نویســنده، مقاله را بر مبنای 
مطالعه ی ترجمه ی فرانســوی کتاب، به عربی منتشر کرده 
و خانم بتول ســیدحیدری، آن را از عربی به فارسی برگردان 

کرده است.

نگارش کتاب در افغانستان، تأکیدی بر وجود و تالشی برای 
بازســازی هویت از هم گسیخته، در نتیجه ی مجموعه ای از 
عوامل تاریخی به شمار می رود. مهم ترین این عوامل عبارت 
اســت از شرایط جنگی  ای  که افغانســتان با آن روبه رو بوده 
و بارزترین آن ها، اشــغال افغانســتان توسط اتحاد جماهیر 
شوروی و دخالت های آمریکاســت، که هر افغانستانی  را تا 
حد جنون خسته کرده و وی را در زنجیره ای از مشقت های 
مســتمر قرار داده اســت؛ و این خســتگی ها، پی درپی در 

زندگی شان تکرار می شود. 
افغانســتان را می توان به کشــور پوچ انــگاری توصیف 

عثامن بوطسان )نویسنده  ی مراکشی(

نوشته های افغانستانی، از رنج و خون بافته شده است
با نگاهی بر مجموعه داستان » انجیرهای رسخ مزار« نوشته ی محمدحسین محمدی

برگردان مقاله از زبان عربی: بتول سیدحیدری

کــرد، نه به ایــن خاطر کــه مردمانــش  این  گونــه زندگی 
کرده انــد بلکه بــه این دلیل کــه بحران هــای اجتماعی و 
سیاسِی پی درپی، این کشور را تبدیل به سرزمینی آمیخته 
بــا ویرانی کرده اســت که پاک ســازی آن از روح و جســم 
مــردم این خاک،  به آســانی امکان پذیر نیســت. حمله به 
افغانســتان از ناحیه ی طالبان و تحرکات تاریک اندیشی از 
این دســت تا به امروز ادامه داشــته و این امر، نویسنده ی 
افغانســتانی را وا می دارد تا پیکار ادبــی اش را بر ضد این 
اعمال غیراخالقی و غیرانسانی که مانع پیشرفت جامعه ی 
افغانستان اســت، استمرار بخشد. از این رو نوشتن کتاب، 
تأکیــدی بر اســتمرار جنــگ فرهنگی میان ایــن گروه ها 
و فرهیختــگان و نویســندگان و هنرمنــدان، در چارچوب 
افشــاگری و پرده برداشــتن از امور پنهانی دوران سیاهی 

است که بر مردم این کشور گذشته است.
ضد  بر  انقالبی  و  آزادی  بخش  عملی  کتاب،  نگارش 
فرهنگ سیاه غالب و سنت های کورکورانه به شمار می رود. 
سنت هایی که آزادی فرد را محدود کرده و او را مجبور به 
پیروی از قواعدی می کنند که با درک هنری و ادبی نوین 

سازگار نیست.
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محمد حســین محمدی، از جمله نویســندگان ممتاز 
افغانســتانی به شــمار می رود که از طریق نویسندگی، به 
جســت وجوی خویشــتن می پرداز د؛ چرا که نویســندگی 
مانند ســفری اســت در جســت وجوی دنیای کودکی در 
میان خرابه هــا و بقایای جنگ. محمــدی کتابی با عنوان 
»انجیرهای ســرخ مزار« منتشــر کرده که شامل مجموعه 
داســتان های کوتاهی است که وضعیت افغانستان را بازگو 
می کنــد. او در این داســتان ها ، تصاویری خونین ترســیم 
می کنــد که ارتباط تنگاتنگی با رنگ ســرِخ به کار رفته در 
 عنوان کتاب دارند. رنگ ســرخ، نمــادی از خون و تجاوز، 
رنج و کشــتار بی دلیل است که سیره  و رفتار طالبان بر ضد 

افغانستاِن بی دفاع است. 
محمد حســین محمــدی، روزنامه نگاری اســت که به 
عنوان مسئول دیپارتمنت ژورنالیزم در دانشگاه خصوصی 
ابن ســینا مشغول به کار بوده اســت. او در سال ۱۹۷۵ در 
مزار شریف، شمال افغانستان تولد یافت. در شش سالگی 
به ســبب شــعله ور شــدن جنگ هــای داخلی، همــراه با 

خانواده به ایران مهاجر شد. 
کتــاب وی بــه مســأله ی جنگ و مــرگ و عشــق، در 
دوران آتش افروزی ها و بحران های افغانســتان می پردازد. 
نویســنده می کوشــد از طریــق مهندســی متن، پــرده از 
واقعیت هــا بــردارد. او مخاطــب را به جهانــی از معانی و 
نمادها می برد تــا خواننده بتواند از این طریق برداشــتی 
از فرهنگ مردم افغانستان داشــته باشد، و راهی شود که 

خواننده به دنیای درونی شخصیت ها سفر کند. 
نویســندگی تنهــا آوردن پی درپــی وقایــع و رخدادها 
نیست، در این مجموعه داســتان، نویسنده از این تعریف 
کلیشه ای گذر کرده است و داستان هایش رنج های روزمره 
و احســاس هویــت از هم گسســته را نیز در بــر می گیرد. 
محمدی در دل داستان ها، مخاطب را با پرسش های زیادی 
روبه رو می کند که اساســًا مربوط بــه رخدادهای جاری در 
افغانستان اند و نظر به وضعیت دشواری که جهان قصه ها 
دارد، این گونه واقعیت های تلخ را همان  گونه که هســتند، 

بدون توصیف های اضافه  ، عریان  می سازد.
مبتنی بر نظرات منتقد، تیردانکر شاندا، دلتنگی برای 
افغانســتان از دالیل و انگیزه های نگارش این کتاب است. 
 انتخاب عنوان »انجیرهای سرخ مزار«  برای این مجموعه، 
به طنز گرایش دارد. نویســنده در چهارده داستان کتاب، 
توانســته از طریق به کارگیری دو مفهوم غیبت )از وطن( و 
کودکی )از دست رفته(، زیبایِی گذشته را به خوبی ترسیم 

نویسندگی تنها آوردن پی درپی وقایع و رخدادها 
نیست، در این مجموعه داستان، نویسنده از این 
تعریف کلیشه ای گذر کرده است و داستان هایش 
رنج های روزمره و احساس هویت از هم گسسته را نیز 
در بر می گیرد. محمدی در دل داستان ها، مخاطب را 
با پرسش های زیادی روبه رو می کند که اساساً مربوط 
به رخدادهای جاری در افغانستان اند و نظر به وضعیت 
دشواری که جهان قصه ها دارد، این گونه واقعیت های 
تلخ را همان  گونه که هستند، بدون توصیف های اضافه  ، 
عریان  می سازد.

 Les Figues rouges deMazâr
 Mohammad Hossein
Mohammadi
Azita Hempartian
Actes Sud
juin, 2012
11.50 x 21.70 cm
144 pages
ISBN : 978-2-330-00899-4
18.00€
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کند؛ و از جنگ، و تــرس و خرابی برجای 
مانده از آن پرده بر  دارد. 

بن مایــه ی خون، بــا پررنگــی در این 
داســتان های  می شــود.  دیده  مجموعــه 
کوتاه در ایــن کتــاب، متن هایی اند که از 
پــژواک فریادها و رنج هــا، و خون هایی که 
در  و دیــوار را آ لــوده ســاخته اند، به وجود 
آمده انــد. رنــگ  ســرخ، نمــاد خون های 
ریخته شده است و به عنوان  دلیلی واقعی 
و وجدانی بر تراژدی افغانستان، به خدمت 

گرفته شده است.
نویسندگی، از کالمی ادبی- هنری که 
هدفش خلق عوالــم خیالی و زیبایی های 
ادبــی اســت، تبدیل بــه تعهد و دفــاع از 
واقعیت می شــود و بــه مثابه ی ابــراز ِخَرد 
فردی، در جست وجوی ایجاد ِخَرد جمعی 
متحول می شــود . محمد حسین محمدی 
جهــان خاصی خلــق می کنــد و جزئیات 
را بــا نهایت دقت و ظرافــت بیان می کند، 
مانند خیابان های خالی ، شــهر های ویران 
و مردان و زنانی که با هم یاری و پشتیبانی 
در جســت وجوی نجات یک دیگرند، تا در 
برابر این هجوم ظلمانی، در جنگی نابرابر 
و بی قانون که خشــک و تر را می ســوزاند، 
مقابله کنند. چه بســا تعبیر »ســوختن تر 
و خشــک با هم«، کاماًل مجــازی و زیادی 
بــه نظر برســد امــا وضعیــت و واقعیت در 
افغانستان بسیار اســفبارتر از آن است. به 
همین دلیــل ادبیات افغانســتان، ادبیات 
خــون اســت چرا کــه تجــاوز را بــا رنج، و 
هویــت گسســته و پاره پاره را بــا کمبود، و 
عــدم حضور  را با تبعیــدگاه، و مِن مجروح 
و ســرگردان را با فضــای منتاقض، در  هم 

می آمیزد  .
محمــدی مناظری از تجاوز را ترســیم 
می کنــد کــه جســم، تبدیــل به شــیئی 
بی معنی می شود که به کریه ترین وجهی از 
آن بهره برداری می شــود و در معرض انواع 
تعرض قــرار می گیرد. نویســنده از طریق 
توصیف واقعی و آوردن شــخصیت هایی به 

عنوان قربانیان نظام سیاســی و حکومتی 
فاســد، تصویــری هولنــاک را پیــش روی 
مخاطب قرار می دهد. شــاید هدف از این 
توصیف ها، گونه ای از به اشتراک  گذاشتن 
تجربــه ی واقعیتی باشــد که نویســنده در 
دورانی از زندگی ، آن را زیســته اســت. به 
ایــن ترتیب، ترس بــر فضــای روایی متن 
حاکم می شــود تــا مخاطبــان در آن غرق 
شوند و طی خوانش داستان ها، به مفهوم 
فروپاشــی شــخصیت، که در نویســندگی 
نوین داســتانی و نمایشنامه مرسوم است، 

برسند. 
مقصود از تخریب و فروپاشی شخصیت، 
گرفتــن توانایی احســاس وجود و مشــاعر 
و تعییــن سرنوشــت از قهرمانان داســتان 
اســت. یعنی همه چیز از او سلب می شود 
تا تبدیــل به موجودی فاقــد حس و معنی 
گــردد. وقایعی که محمدی روایت می کند، 
بــا توانمندِی قلم نویســنده، خواننده را به 
افغانستان  ازدست رفته ی  زندگی های  قلب 
می بــرد، آن جــا کــه تجــاوز و ویرانــی بــر 
پس زمینه ی صحنه ی زندگی حاکم است و 
رخدادها، تبدیل به نوعی بازآفرینی جرایم 
جنگی در حق انسان افغانستانی و کشوری 

با نام افغانستان می شود.
زمینه ی  در  محمــدی  محمدحســین 
ترسیم روایت واقعیت های تراژ یکی که یک 
افغانســتانی تجربه می کنــد، ویژگی های 
مشــترکی با عتیق رحیمی دارد. به عنوان 
مثــال در داســتان »خاکســتر و خــاک« 
را  شــخصیت هایی  رحیمــی،  نوشــته ی 
می بینیم که به سبب جنگ، رنج می کشند 
و برخی از آن ها خانواده و شرافت شــان را 
از دســت داده انــد. هم چنیــن در عنوان 
داســتان، »خاکســتر« نمــادی از آتش و 

ویرانی است و به جنگ هم اشاره دارد.
جــزء  محمــدی،  داســتان های 
شاخص ترین داســتان ها به شمار می روند 
و از عمــق فجایعی برگرفته شــده اند  که یا 
تجربه کرده و یا شــاهد آن بوده است، و از 

محمدی مناظری از 
تجاوز را ترسیم می کند 
که جسم، تبدیل به 
شیئی بی معنی می شود 
که به کریه ترین وجهی 
از آن بهره برداری 
می شود و در معرض 
انواع تعرض قرار 
می گیرد. نویسنده از 
طریق توصیف واقعی و 
آوردن شخصیت هایی 
به عنوان قربانیان نظام 
سیاسی و حکومتی 
فاسد، تصویری 
هولناک را پیش روی 
مخاطب قرار می دهد. 
شاید هدف از این 
توصیف ها، گونه ای از 
به اشتراک  گذاشتن 
تجربه ی واقعیتی باشد 
که نویسنده در دورانی 
از زندگی ، آن را زیسته 
است.
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نگاه اسلوب و روایت، هندسه ی شکلی متون، شخصیت ها 
ادبــی، در حیطــه ی  بــر عناصــر  نویســنده  و چیر گــی 
ادبیات مــدرن قرار می گیرند. تعهد و دفاع از مشــکالت و 
مصیبت های ملتی که حقوق و حیات طبیعی شــان غصب 
شده، بسیاری از نویسندگان افغانستانی را به طرح مجدد 
این مسئله وا داشته تا درباره ی سرنوشت مردم افغانستان، 
در سایه ی بحران های مستمر و تأثیر اجتماعی و اقتصادی 

آن بر پیشرفت کشور، قلم بزنند.
در همین راســتا محمــد زمان خــان۱، نگرانی خود را 
از سیاســت های کنونی که افغانســتان را هدف قرار داده، 
آشکار می ســازد و می گوید: کشــورش تالش بی حاصلی 
برای گذار از این بحران ها داشته که گزندگی رنج را بیش تر 
می کند و صحنه های تجاوز و قتل همچنان ادامه می یابد. 
محمد زمان خان، رویای جهانی عاری از رنج و غم را در سر 

می پروراند، به ویژه از طریق این ابیات شاعرانه:
دور از این عالم، در عالمی دیگر

که در آن جز من و تو، دیگری نیست
که اندوه معنایی و رنج مکانی ندارد

اتاقی از سنگ
و فرشی کافی است

در عصری که آب با نور زالل شب هم خوان می شود.
در بیت بــاال مراد از عالمی دیگر، افغانســتان دیگری 
دور از جنــگ و رنج اســت، که جایی برای حزن و مشــقت 

ندارد.
تمامــی نویســندگان افغانســتانی تــالش می کننــد 
عالمــی موازی بــا عالم تجاوز و خــون بیافرینند تا تراژدی 
را ولو نمادین، فراموش کنند. اگر به کتاب محمد حســین 
محمدی بازگردیم، تنها روایت وقایع نیست که فضای متن 
را ُپر می کند، بلکه نویســنده تالش می کند تا با وارد کردن 
بن مایه ی رؤیا، برای شــخصیت های خــود راه خروجی از 
جنگ قرار دهد، همان گونه که عتیق رحیمی در داســتان 
»هــزار  خانــه خــواب و اختناق« چنیــن کرده و رؤیــا را با 
ترس پیوند داده اســت؛ و بدین ترتیــب، جهانی متناقض 
را بــه عنــوان آینــه ای از واقعیــت زندگی خلــق می کند. 
هدف از تمامی نوشــته های وی نیز، همواره چیزی است 
که با مجموعــه ای از مبانی فرهنگــی و دینی و اجتماعی 
پیونــد می خورد، امــا دو دلیل وجود دارد که نویســندگان 
افغانســتانی و در رأس آن ها، محمدحســین محمدی را به 
ادامه ی نوشــتن وا می دارد. این دو عبارت اند از مسئله ی 
محمد حسین محمدی، نویسنده ی »انجیرهای سرخ مزار«وارســتگی ایدئولوژی از طریق بررســی سیاســی وضعیت 

عکس از: بصیر سیرت
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کشــور خــود و دوم بررســی جهت گیری هــای ادبــی که 
مســتقیمًا متأثر از گفت وگوی تمدن ها و فرهنگ هاســت. 
این جنبه، آن جا آشــکار می شــود که نویســنده، داستان 
افغانســتان را آینه ای بــرای رنج پیش  روی ایــن ملت قرار 

می دهد.
پس جنگ، تصویر کشتاری است که ارتش کمونیستی 
و دخالت هــای آمریکایــی موجب آن می شــوند و طالبان 
همــواره آن را به عنــوان ابــزاری در دســت جنگ طلبان 
شــرق و غــرب در افغانســتان، انجــام می دهنــد. در این 
بــاب، عتیــق رحیمــی در خــالل داســتان »لعنــت بــر 
داستایوفســکی«، تصویری تراژ یک و خشن از افغانستان 
به وســیله ی قتــل ارائه می دهد و این قتــل، با قتل پیرزن 
توسط راسکولنیکوف  در داستان داستایفسکی، »جنایت 
و مکافات« هم ذات  پنداری دارد. در ســطرهای نخستین، 
بــا قهرمــان داســتاِن داستایفســکی، »راســکولنیکوف« 
هم ذات پنــداری می کنــد؛ ســپس بی درنــگ مــا را وارد 
بیراهه هــای »محاکمــه«ی کافــکا می ســازد؛ و پس از آن 
به پوچ گرایی »مورســو« در داســتان »بیگانه«ی آلبر کامو 
می رســد؛ و با برخــی تناقضات قهرماِن دنیــس دیدرو در 
»ژاک قضــا و قــدری و اربابش« هــم گام می شــود؛ و در 
نهایت، با اقدام رســول )شخصیت داستان( به قتل پیرزن 
بــرای نجات نامــزد و خواهر و مــادرش از ســختی، پایان 

می یابد.
محمد حســین محمــدی در کتابــش از بدبختی پرده 
برمی دارد. مهم نیست که چقدر تجربیات و حقایق متفاوت 
هســتند، فضا و سرنوشــت یکی مــی مانند. افغانســتان 
ســرزمینی ناآرام اســت و چنان که به نظر می رســد،  هرگز 

آرامش نخواهد یافت مگر بعد از   رنجی طوالنی! 
داســتان های محمــدی، دریچــه ای از واقعیــت را به 
ســمت دنیایی دیگر می گشــایند که ُبعد شــخصی دارند 
و بحران شــخصیت ها را منعکس می ســازند؛ به خصوص 
بحــران هویِت گسســته ی مورد نظر و مورد جســت وجوی 
یک افغانستانی را. نوشــتن توسط یک افغانستانی، شبیه 
سفری در جست وجوی یک اصلیت گم شده است، چرا که 
جنگ، هویت فرد را از میان می برد و او را از حالت استقرار، 
به حالــت جســت وجوی مســتمر منتقل می ســازد. این 
ســرگردانی بی انتهاست مگر آن که ذات به اصلش برگردد. 
شــخصیت ها در حالتی اســتند که دائمًا تغییر می  کنند و 
با دو عالــم مختلف ارتباط دارند، یکی واقعی و زیســتی و 
دیگــری خیالــی، که تحققش مشــکل اســت. خیال، در 

خالل رؤیا و خاطرات شــکل می گیرد و نشانی از دو حالت 
ملموس و غیرملموس دارد.

خالصه ی ســخن آن که؛ نویســندگی تأکیدی است بر 
وجود، و تالشــی اســت برای بازســازی هویت و مادام که 
زندگی، قدرت و سلطه اش را بر نویسنده تحمیل می دارد، 
نمی تــوان متونــی از خیــال ســاخت. به همیــن جهت، 
محمد حســین محمدی از جمله نویســندگانی اســت که 
از خــون، ماده ای برمی آورد برای ثبــت رخدادها و ترکیب 
آن ها با فریادهای جوشیده از عمق رنج، که اثر منفی خود 
را بر نویســنده و شــخصیت های ناتوان داســتان های وی 
می گــذارد. پس خون، زبانی هم چــون زبان بدن و کلمات 
است و می تواند نماد و جهتی تأویلی خلق کند که ناگزیر، 
مخاطــب را به طــرح مجموعــه ای از پرســش ها پیرامون 
ماهیــت خون و هدف آن وادار می ســازد؛ حال یا به غرض 
آفرینش گونه ای از مهربانی یا آشــکار کردن واقعیت بدون 
توصیف های اضافی؛ و چه بســا این از زیبایی های ادبیات 
افغانســتان باشــد، چرا کــه ادبیاتی صریح اســت و مواد 
اولیه اش را از تجربه ی زیستی و احساس شخصِی غربت و 
جراحات ناشی از تجارب منفی و جنگ دریافت می کند، و 
نویسنده دائمًا از ذات شخصی به ذات اجتماعی در حرکت 
اســت، تا هویت اجتماعی ای را بنا کند که ریشه هایش در 

هویت مضطرب فردی است.

پانوشت: مشخص نیست منظور نویسنده، از محمد  زمان خان چه کسی 
است.

تمامی نویسندگان افغانستانی تالش می کنند عالمی 
موازی با عالم تجاوز و خون بیافرینند تا تراژدی را 
ولو نمادین، فراموش کنند. اگر به کتاب محمد حسین 
محمدی بازگردیم، تنها روایت وقایع نیست که فضای 
متن را پُر می کند، بلکه نویسنده تالش می کند تا با 
وارد کردن بن مایه ی رؤیا، برای شخصیت های خود راه 
خروجی از جنگ قرار دهد، همان گونه که عتیق رحیمی 
در داستان »هزار  خانه خواب و اختناق« چنین کرده و 
رؤیا را با ترس پیوند داده است.
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پــس از خوانــدن کتــاب »وقتــی موســی کشــته شــد«، 
»طلســمات« را در دســت گرفتــم و از خوانــدن هــر دو 
لــذت بردم. فضــای روســتایی، شــخصیت های طبیعی، 
ســنت زده، مذهبی و خرافاتی، جامعه ی مردساالر و فقیر، 
مردم محــروم و درددیده، اجتماع افتاده از چشــم دولت، 
ســیطره ی تزلزل ناپذیر متولیان دینی )مال و ســید(، ظلم 
تاریخی بــر هزاره هــا و جهان بینی و دنیای روســتایی، از 
جمله ویژگی های مشــترک »طلســمات« و »وقتی موسی 
کشته شد« هستند. اولی بادقت تر و خوب تر و دومی کمتر 
و کم بنیه تر توانســته  است که این روحیات، جهان بینی ها، 
جامعــه ی  باورهــای  و  خواســته ها  آرزوهــا،  دغدغه هــا، 
مذهب زده و ســنتی هزاره را بازنمایی کنــد، از زبان آن ها 
حرف بزند و فکرها و خواسته های شان را به تصویر بکشد و 

به خوانندگان نشان بدهد.
رمان »طلســمات« حرف های زیادی برای گفتن دارد 
که نیازمند خوانش و پژوهش عمیق و دقیق است و فرصت 
بیشــتری می طلبد. من در این یادداشــت ســعی می کنم 
چنــد نکتــه ای را به صــورت مختصر دربــاره ی این کتاب 

یادآوری کنم.

� رنج و محرومیت تاریخی
»طلســمات« در ســال ۱۳۹۵ از سوی نشــر تاک در کابل 
منتشر شد. همچنین نشر آمو این رمان را در ۳۶۴ صفحه  
در تهران منتشــر کرده اســت. پس از این رمــان، خاوری 
رمان یا رمان واره ی »بود و نبود« را نوشت و در سال ۱۳۹۹ 
خورشیدی منتشر کرد. من اما پیش از »طلسمات«، »بود 
و نبــود« را خوانــدم و اینک پس از ســال ها، طلســمات را 

مطالعه کردم و آن را رمانی خواندنی یافتم. 
دقت نظــر، پرداختن بــه  جزئیات زبــان، تکیه کالم ها، 
فرهنگ، رسم و رسوم، شیوه ی زندگی، باورها و دغدغه های 
انســان روســتایی هزاره در آن تحســین برانگیز و ستودنی 
اســت. طلســمات، خط روایی دایــره ای دارد و بــا زاویه ی 
دید ســوم شــخص دانای کل روایت شــده اســت. چندین 
دهــه از تاریخ غم بار و پر از آب چشــِم هزاره های دهکده ی 
»حســنک« و ســایر دهکده های پای کوه میــخ را به عنوان 
مشــت نمونه ی خروار، از وضعیت کلی جامعــه ی هزاره به 
تصویر کشیده است. این رمان قسمتی از دوره ی پادشاهی 
محمدظاهرشــاه، دوره ی ریاســت جمهــوری داوودخان، 
دوره ی کمونیســت ها و بخشــی از دوره ی ســیاه طالبان را 

تو اگر نباشی، من کجا شوم
مروری بر رمان »طلسامت« نوشته ی جواد خاوری

 طلسمات )رمان(
 جواد خاوری
 طرح جلد: حسین سینا
 انتشارات تاک
 چاپ اول: کابل، بهار ۱۳۹۵
۷۰۰ نسخه

عصمت الطاف
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در بر می گیرد. خاوری شــخصیت های داستانش را پا به پای 
تحوالت و دگرگونی های این ســال های پر فراز و فرود دنبال 

کرده و تغییرات آنان را به خواننده نشان داده است:
»همــان روز، نفر از طرف حکومت آمد که خبر انقالب 
را بدهد. عسکر نبود. یک نفر عادی بود که دریشی عصری 
پوشیده بود. با شور و حرارت، به همه مژده داد که انقالب 
شده اســت. مردم که معنای انقالب را نمی فهمیدند، فکر 
کردند شاید خانه ی پادشاه بچه شده باشد. وقتی چاشت 
نانتر دوغ می خوردند، مال پرســید: انقالب یعنی چه؟ نفر 
حکومت کاسه ی نانترش را روی دسترخوان واژگون کرد و 
گفــت: یعنی این! آن وقت همه با هراســی در دل، معنای 

انقالب را فهمیدند.« )خاوری، ۱۳۹۶: ۲۷۶(.

� زبان شیرین و نرث روان
طلسمات خاوری نثر روان دارد و بومی گرایی و استفاده از 
واژگان و تعبیرهای لهجه ی هزارگِی زبان فارسی و فرهنگ 
و هنر هزاره ها در آن برجسته و چشم گیر است. خوبی این 
نثر هم در این اســت که کاربــرد واژگان لهجه ای، به روانی 
و زیبایی متن داســتان آســیب نــزده و از آنجــا که فضای 
داســتان، فضایی روستایی است، لهجه ی محلی به خوبی 

در متن جا افتاده است:
»پدِر این طور زن و این طور خانه داری را لعنت! مردی 
که مرد باشــد پیر ایــن طور زن را به خــر می گیرد. اما این 
شــلیته برای پیوند مردی نگذاشته. پیوند ]را[ خدا زده بود 
که با وجود دخترهای خوب، عاشــق این بدنمود شــد. آه 
باباجان، تو خوب فهمیده بودی! چقدر پیشش عذر کردی 
که از این بی حیا تیر شــود. همان وقت طلســم شده بود. 
نــازگل دختر َجفا بهتریــن دختر بود. هم قواره داشــت و 
هم آدمگــری. بیچاره بابایش زاری می کــرد. آخر رحیم از 
ِشــیونه جوی پیدا شــد و گرفت. حاال یک گله اوالد پشــت 
ســرش است. از این نحس چی؟ هیچ. فقط فساد و بدی! 
فقــط خبرگویی و میان انــدازی! ای خدا تــو را میان آتش 

جهنم در بدهد!« )همان، ۱۱۸(
این ســخنان چمن، خواهر پیوند دربــاره ی زن برادرش 
اســت. از این نقــل به خوبی می تــوان تضــاد درون آن دو را 
دانســت. چمن وقتی شــوهر و برادرشــوهرش می میرند، با 
تنها پســرش، نیکه، به خانه ی برادرش پیوند مــی رود. از آن 
لحظه اســت که جنجال ها، بدگمانی ها و بدگویی ها نیز بین 
آن دو شروع می شود زیرا بیگم حس می کند که زندگی ای که 
تنها مال اوســت، اینک تقسیم شده است. او که هیچ کسی 

را در خانــه ندارد، با تنهایی اش خو گرفته اســت و به همین 
دلیل هیچ شریکی را در هیچ بخشــی از زندگی اش پذیرفته 
نمی تواند. بیگم که عقیم اســت و فرزندی ندارد، از یک ســو 
این بی فرزندی برای او تبدیل به طعنه شــده است و از سوی 
دیگر، خودش را هم می آزارد و تحمل دیدن فرزند دیگران، به 

خصوص تحمل دیدن نیکه فرزند چمن را هیچ ندارد. 
از ایــن رو، وقتــی نیکه مریــض می شــود، چمن فکر 
می کنــد حتما کار بیگم اســت. او حتمــًا در حقش کاری 
کــرده و ازمالیعقوب دعا و تعویذی گرفته و جادویش کرده 
اســت. رفتن به ذهن تک تک این شــخصیت ها کار آسانی 
نیســت؛ اما خاوری به خوبی از پس آن برآمده و توانســته 

است کشمکش های درونی آن ها را دیداری بسازد.

� عشق روستایی
و  رنج هــا  بدبختی هــا،  این کــه  بــر  عــالوه  طلســمات 
محرومیت های اهالی دهکده ی حسنک را روایت می کند، 
از عشق های روستایی و افراطی نیز حرف می زند. خاوری 
همان گونه که در روایت مسائل دیگر از عنصر غلو و افسانه 
اســتفاده ی عظیمی کرده، در روایت عشق نیز همین کار 
را انجام داده است. یکی از سرگذشت های اغراق آمیز این 

رمان، سرگذشت عشق »نیکه« به »بلقیس« است.
»تو اگر نباشــی، من کجا شــوم.« )همان، ۳۶۴(. این 
جمله، آخرین جمله ی رمان »طلســمات« است؛ جمله ای 
که نیکه به بلقیِس زیبا و نوربنــدی می گویدکه زیبایی اش 
هــم زندگی بخش اســت و هــم رشــک برانگیز و ویران گر. 
بلقیسی که زیبایی  او نه تنها آبادی »حسنک« و آبادی های 
پای کوه میخ را درنوردیده، بلکه سراســر بامیان را نیز فتح 
کرده اســت و به گــوش هزاره و تاجیک و اوغان رســیده و 
دلباختگان و فریفتگان پروپا قرصی را برای خودش دست 
و پا کرده اســت. زیبایی ای که نیکه ی پیر و عاشــق را، هر 
چنــد جوانی و طراوت و تازگی بخشــیده، به او رنج و درد و 

نفرت و هراس نیز عطا کرده است. 
زیبایــی بلقیس هم مایــه ی آرامش و شــادمانی نیکه 
است و هم مایه ی حسرت و اندوه و ترس و درد او. ترس از 
دست دادن و درد و توهم خیانت معشوق، زیرا این زیبایی 
تنها نیکــه را فریفته ی خود نکرده، بل تمــام آبادی دیوانه 
و شــیدایش شــده اند. آوازه ی زیبایی او حتــی فراتر از آن 
نیز رفته اســت. از این رو، نیکه در داشــتن »بلقیس« خود 
را تنهــا حس نمی کند. همه ی مردان آبادی »حســنک« و 
آبادی های دور و بر آن و هر کسی که آوازه ی زیبایی بلقیس 
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را شنیده، دیوانه وار او را می پایند و می خواهند که از او کام 
بگیرند و می گیرند. این جاســت کــه می توان گفت که این 
زیبایی، هم نیکه را می کشد و هم حیات می بخشد. در اوج 
خشم و نفرت، یکباره دلش را تکان می دهد و در اوج عشق 
و دلدادگی و شــادمانی، یکباره او را می لرزاند و درد و رنج و 

حسد می دهدش.
»بــا آمــدن بلقیــس همــه چیز عــوض شــد. چین و 
چروک های صورت نیکه صاف شد و موهای جوگندمی اش 
کــه می رفــت ســفید شــود، ســیاه شــد. جســت وخیز و 
شوخ وشــنگِی بلقیس غبار پیری را از تــن نیکه می زدود و 

جوهر جوانی اش نمایان می شد...( )همان، ۳۴۸(.

� درهم آمیزی افسانه و واقعیت
واقعیــت، افســانه و تخیــل در رمــان »طلســمات« عجین 
شــده اند. خواننــده از همان آغاز با این فضا روبه رو اســت، 
فضایی که با ذهن افسانه ســاز و قصه پرداز شــخصیت های 
روســتایی رمان جــا افتاده اســت و پذیرفتنــی می نماید. 
اگر خواننده از منظر رئالیســتی محض به داســتان بنگرد، 
طلســمات را داســتان نخواهد پنداشــت. آن را سرشــار از 
مطالب باورنکردنی و دروغ های شــاخ داری خواهد دانست 
کــه فقط در افســانه ها نمونه ی آن ها را می تــوان یافت؛ اما 
اگر افسانه ســازی و قصه پردازی )قصه بــه معنای کهن( را 
به عنــوان ابزار و تمهیدی در دســتان خــاوری بداند که به 
وســیله ی آن ها خواسته اســت واقعیت مورد نظرش را بهتر 
منتقل کند، آنگاه طلسمات را خواندنی و گیرا خواهد یافت. 
عناصر غلو، قصه سازی و افسانه سازی از واقعیت های 
عــادی، مهم تریــن تمهیداتی انــد کــه خــاوری از آن هــا 
در رمانــش بهــره جســته و بــه وســیله ی آن ها دســت به 
آشنایی ســازی و برجسته ســازی مفاهیم و موضوعات زده 
اســت. از آن جا که جامعه ی داســتان، جامعه ی روستایی 
و ســنتی اســت و مردم در دامان طبیعــت خالص زندگی 
می کننــد و از خشــم و قهــر طبیعــت در امــان نیســتند 
لذا دســت بــه اسطوره ســازی و افســانه پردازی می زنند. 
واقعیت هــا خیلی زود تبدیل به افســانه می شــوند و دهن 
به دهــن می گردند و می چرخند و از چهره ی واقعی شــان 
فاصلــه می گیرند. چنین ذهن هایی، بیشــتر از ذهن های 
حساب گر و پرســش گر پذیرای افســانه بافی اند. بنابراین، 
خاوری با درنظرداشت چنین زمینه و زمانه ای، از افسانه ها 
به وفور ســود جسته و دنیای شــخصیت های داستانش را 

بهتر و خوب تر روایت کرده است. 

واقعیت، افسانه و تخیل در رمان »طلسمات« عجین 
شده اند. خواننده از همان آغاز با این فضا روبه رو 
است، فضایی که با ذهن افسانه ساز و قصه پرداز 
شخصیت های روستایی رمان جا افتاده است و 
پذیرفتنی می نماید. اگر خواننده از منظر رئالیستی 
محض به داستان بنگرد، طلسمات را داستان نخواهد 
پنداشت. آن را سرشار از مطالب باورنکردنی و 
دروغ های شاخ داری خواهد دانست که فقط در 
افسانه ها نمونه ی آن ها را می توان یافت؛ اما اگر 
افسانه سازی و قصه پردازی )قصه به معنای کهن( را 
به عنوان ابزار و تمهیدی در دستان خاوری بداند که 
به وسیله ی آن ها خواسته است واقعیت مورد نظرش 
را بهتر منتقل کند، آنگاه طلسمات را خواندنی و گیرا 
خواهد یافت.

محمدجواد خاوری، نویسنده ی »طلسمات«
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افســانه های رمان براســاس کــردار و باور مــردم، و به 
شــیوه ی افسانه ســازی شــخصیت های داســتان ساخته 
شده اند و با واقعیت های تلخ و دردآور و گاه زیبای رمان در 
هم آمیخته اند و ســرانجام رمان زیبا، خواندنی و ستودنی 
»طلســمات« را بــه وجــود آورده اند. شــخصیت های این 
رمــان، چنان که باید، زندگــی می کنند و چنــان که باید، 

می اندیشند و این مهم ترین مسئولیت نویسنده است.

�صحنه های غم انگیز
طلسمات صحنه های غم انگیز و دردآور زیادی دارد. وقتی 
از محرومیت مردم روایت می کند، شیشــه ی دل خواننده 
می ترکد، اشک دور چشــمانش حلقه می زند و می خواهد 
به حال غریبی آنان زار زار بگرید. این که یک ســرباز دولتی 
می آیــد و همه ی مردان دهکــده را، حق و ناحق زیر چوب 
می گیرد و آن ها را که زبان »نه« گفتن نیســت و می گویند 
که چوب حکومت را صــد کرت می خورند، درد خواننده را 

مضاعف می کند: 
»عســکری که او را چوب می زد، با تندی گفت: ُچپ! 
تــو را چه کار! پیوند که یاد گرفته بود جنجال نکند، دوباره 
خوابیــد و مؤدبانه گفــت: بزنید! فقــط مالیعقوب که قباًل 
تقســیم چوبش را خورده بود و روی خاک یک طرفه افتاده 
بود، اعتراض کرد که این دیگر شرعًا روا نیست، چون قاتل 
پیدا شده است. عسکرها بی توجه به نیکه به کارشان ادامه 
دادنــد؛ گویــا کار آن ها هیــچ ارتباطی با نیکه نداشــت.« 

)همان، ۲۳۶(.
مردساالری و محرومیت زنان، مسئله ی دردآور دیگری 
است که در داستان بازتاب یافته است. زنان طلسمات، زن 
کلیشــه ای هزاره و در کل زن افغانستان است که هیچ نوع 
حق و حقوقی ندارد. نــه حق مالکیت، نه حق انتخاب، نه 
حق اشتراک، نه حق رای و نظر؛ درباره شان تصمیم گرفته 
می شــود و آن ها محکوم به پذیرفتن هستند. اگر نپذیرند، 
لت می خورند و زیر چوب گرفته می شــوند. بی ســوادی و 
دوری از درس و تحصیل، درد مشترک زنان و مردان است:
»زن وقتــی با یــک خر و چهار گوســفند از حســنک 
می رفت، دلش به حدی غریب شــد که پاهایش توان رفتن 
را از دســت داد. یک لحظه ایستاد و پشــت سرش را نگاه 
کرد. حس کرد که همه چیزش را جا گذاشــته اســت. یک 
دفعه خواســت برگــردد و خود را بــه پای نیکــه بیندازد و 
التماس کند که بگذارد او سر خانه و زندگی اش بماند. این 
کار برایش ســخت نبود؛ اما می دانســت که نیکه هیچ گاه 

قبول نمی کند. افســوس خورد که به وقتش چرا او را مثل 
ِکرَمکی زیر پا له نکرده بود. حاال که اژدها شــده بود کسی 
حریفش نمی شــد. این بــود که عزمش را جــزم کرد که از 
همه چیز دل بکند. با این حال نتوانست از ریختن اشکش 
جلوگیــری کند. هرچه نبود، یک عمــر آن جا زندگی کرده 
بــود و بــه آن جا خو گرفته بــود. قطعه قطعــه ی آن ملک را 
گشته بود و  گوشه گوشــه اش را می شناخت. دوباره وقتی 
می خواســت حرکت کند، ســر باال کرد و از تــه دل گفت: 

الهی به خوشی نخوری!«
این یکــی از غم انگیزتریــن صحنه های رمان اســت؛ 
صحنه ای کــه »بیگم« بعــد از مرگ پیونــد، راهی خانه ی 
برادرش می شــود. چون او به خاطر نداشــتن فرزند دیگر 
نمی تواند ســر زندگی اش بماند و ســهمی از ملک شــوهر 
ببرد. فقط از باقی مال و منالش یک هشــتم ســهم اوست 
که آن یک خر و چهار گوســفند شــده اســت. بیگمی که 
یک عمر در حســنک زندگی کرده، جان کنده و خو گرفته 
است، اکنون به حکم دین و سنت و عرف، باید روی همه ی 
تعلقاتش پا بگذارد و همه ی احساسات و دلبستگی هایش 
را دفن کند و خانه و زندگی اش را رها کند. مگر ظلم از این 

بزرگ تر می تواند باشد؟ 

 زنان طلسمات، زن کلیشه ای هزاره و در کل زن
 افغانستان است که هیچ نوع حق و حقوقی ندارد.
 نه حق مالکیت، نه حق انتخاب، نه حق اشتراک،
 نه حق رأی و نظر؛ درباره شان تصمیم گرفته
 می شود و آن ها محکوم به پذیرفتن هستند.
 اگر نپذیرند، لت می خورند و زیر چوب گرفته
.می شوند
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»ســگ های نامــی قریــه ی مــا« مجموعــه داســتانی از 
عبدالواحد رفیعی اســت. این مجموعه ۹ داســتان کوتاه 
دارد که در ۱۰۸ صفحه از ســوی انتشــارات »آن« منتشر 
شده اســت. نگاهی مختصر به این مجموعه می اندازیم و 

داستان ها را »مرور و معرفی«۱می کنیم.

بازتاب مسائل اجتامعی
»نفوس بــد نــزن« عنــوان اولین داســتان ایــن مجموعه 
نبــود  اســت.  اجتماعــی  مســائل  بازتاب دهنــده ی  و 
مســئولیت پذیری دولــت وقــت، در قبــال جــان و مــال 
مردم، ســوژه ي این داســتان است. شــهروندان تاحدودی 
و  پذیــرش  خواسته شــان،  تنهــا  و  مأیوس انــد  دولــت  از 
بــه رســمیت شــناختن حمــالت انتحــاری آن وقــت، از 
جانــب دولت اســت. حمالتی کــه خوراک شــان مردم اند 
مــی رود:  طفــره  حمــالت  نــوع  پذیــرش  از  دولــت   و 
»مرد ریش ســفید ادامه داد: بم به پشت موترسیکلت بوده، 
چون باالتــر از زمین بوده، به او خاطــر روی زمین فهمیده 

نمیشه. بم به طرف هوا منفجر شده. انتحاری خو انتحاری 
بوده، حالی دولت اگه قبول نداره، سیاســی کاری می کنه. 
دیگه خدا از اینا بازخواست کنه...« )رفیعی، ۱۴۰۰: ۱۷(.

در داســتان دوم »دانه گی«، با فساد نهادهای امنیتی 
آن وقــت مواجهیم که نویســنده بــا به کارگیــری لهجه ی 
ویــژه ی مــکان اتفــاق داســتان )هــرات(، بــه باورپذیری 
و برجسته ســازی مــوارد مــورد نظــرش پرداخته اســت. 
»دانه گــی« را دانای کل روایت می کنــد و زندگی معتادی 
را بــه نمایــش می گذارد که عــالوه بر افتادن بــه دام مواد 
اعتیادآور، مکلف است تا به سربازان نهادهای امنیتی، که 

تا گلو در هر نوع فسادی غرق اند، حساب پس بدهد.
نحوه ی برخورد ســربازان بــا مرد معتاد، اســتقرایی و 
بیان گر نوع برخورد همه ی ما نســبت به معتادان اســت؛ 
مجــرم. در حالی کــه معتــادان در ردیف بیمــاران جامعه 
طبقه بندی می شــوند. در این داســتان، بــا آن که بازپرس 
ســاختگی است، نحوه ی برخورد نامناسب و روش تحقیق 

مأموران تحقیق جرایم، به خوبی برجسته شده است: 
»پروفیسور رو به همکارنش گفت: پولیس ما متأسفانه 

بنای یادبود دموکراسی
 مروری بر مجموعه  داستان »سگ های نامی قریه ي ما« 

نوشته ی عبدالواحد رفیعی

سگ های نامی قریه ي ما )مجموعه داستان(
نویسنده: عبدالواحد رفیعی
صفحه آرا: روح االمین امینی
ویراستار: احمد بهراد
انتشارات آن
چاپ اول: هرات، بهار ۱۴۰۰
رقعی، ۱۰۸صفحه
۵۰۰ نسخه، ۱۰۰ افغانی رحمت رشیق
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همان طور که در هرکاری غیرمســلکی است، در این زمینه 
)شــکنجه دادن زندانیــان( هــم مســلکی نیســت. اگرنه 
شــکنجه باید آثــاری از خود به جــا نگــذاره. همین حاال 
بعضی پولیس های مسلکی از رژیم سابق مانده که در این 

کار تبحر دارند...« )همان، ۳۰(.
 در سومین داستان با نام »کله فروش محله« می خوانیم: 
»...می دانید که در این چند سال اخیر، رسم برآن شده که 
برای هر انتحاری، یک نام می گذارند. به تنهایی اگر بگویم 
انتحاری، مردم گیج می شــوند. به ایــن لحاظ هرانتحاری 
به یک نامی یاد می شــود: انتحاری چارراه زنبق، انتحاری 
کورس موعــود، انتحــاری کلــپ میوند، انتحــاری پیش 

نانوایی، انتحاری دانشگاه و...« )همان، ۳۶(.
یعنــی پدیده ی شــوم انتحــار چنــان زیاد اســت که 
ناگزیــر مــردم بایــد برای هــر کدام نامــی بگذارنــد. این 
داســتان بــه قربانیان جنگ تقدیم شــده اســت و مردمی 
که هر روز طعمه ی انتحار می شــوند، به صورت خاموش، 
چوب ســوخت عده ای اســتفاده گراند که داستان هایی با 
چاشنی دین و مذهب و خرافات را به خوردشان می  دهند. 
کله فروش محله که شــخصیت محوری داســتان است، از 
حادثه ی انتحاری جان به سالمت می برد و از آن داستانی 

برای خود سر هم می کند تا به نان و نوایی برسد: 
»کم کم طوری شــد کــه کله فروش بــرای جریان زنده 
ماندنش مثال می زد و قصه می بافت: هموطور که حضرت 
موســی را داخل رود نیل نگه داشــت! خدا که نخواســته 
باشــه، کســی بین آتش ]هم[ باشــه نمی میــره. حضرت 
ابراهیــم چطور از آتــش نمرود زنده مانــد؟ بین آتش مگه 
نبود؟ به قدرت خدا آتش برایش گلســتان شد. اینه مثلی 

این که برای مه هم گلستان شده بود...« )همان، ۴۲(. 

بنای یادبود دموکراسی
عالوه بــر بازتاب مســائل اجتماعی در »ســگ های نامی 
قریه ی ما«، چگونگی استقبال ما در بیست سال گذشته از 
دموکراســی نیز بااستفاده از تمهیدهای مختلف، به چشم 

می خورد.
نویسنده کارکرد ان جی اوها و نهادهای مرتبط با حقوق 
زنان را در داســتان »پری گل« بازتاب داده و نوشته که چه 
سوء اســتفاده هایی از زنان بــا عنوان»حمایــت از زنان« و 
»وظیفه ی اسالمی و شرعی« صورت گرفته است. پری گل 
دختری اســت که نمی خواهد پدرش او را »آلیشــی« صدا 
کنــد و از خانه فــرار کرده و بــه خانه ای پناه برده اســت. 

اعضای »دفتر بنیاد حمایت از زنان دور دنیا« باالی حامی 
مشــکوک اســت و هنگام تحویل او، به طب عدلی مراجعه 
می کنند. وقتی شــفاخانه طی مکتوب رسمی از سالمتی 
و »دســت نخوردگی« دختــر خبر می دهد، ایــن دفتر او را 
تحویــل می گیرد اما خودشــان هریک فریفتــه ی لبخند و 
چاک سفید ســینه ی او می شــوند و بعد از نه ماه و رجوع 
کردن بــه نهادهای مختلف، دختر طفلی به دنیا می آورد و 
بازهم پای کاکا یــاور، حامی دختر که »دفتر بنیاد حمایت 
از زنان دور دنیا« باالی او مشــکوک بودند، پیش کشــیده 
می شــود و او را مکلــف می کنند که حداقل روزی ســه بار 

طفل را به بازداشت گاه مرکزی اصالح ببرد: 
»اکنون مدت ها می گذرد و هنوز تحقیق و بررسی برای 
شناســایی ارگان صاحــب طفل ادامــه دارد. کاکا یاور هم 
هرروز ســه بار طفل را به بازداشــت گاه می برد و می آورد!« 

)همان، ۹۳(.
داســتان آخر این مجموعــه باعنوان »بنــای یادبود« 
نیــز پرده از مرگ و دفن دموکراســی در کشــور بر می دارد. 
اگرچه در داستان با ساختن بنای یادبود برای دموکراسی 
مواجهیم که سرانجام بعد از بگومگوهای فراوان، محل آن 
در قبرســتان تعیین می شود، اما با نگاه استعاری می توان 
گفت که در واقع ما شــاهد دفن خود دموکراسی ایم و مرگ 

آن را با چشم سر نظاره گریم.

پانوشــت:اصواًل در مواجه با آثار ادبی، از خلط ســه مقوله باید پرهیز 
کرد: »تحلیل«، »مرور و معرفی« و »نقد«. آن چه که متأسفانه هرگز لحاظ 
نمی شــود. »مرور و معرفی« بیشتر صبغه ی ژورنالیستی دارد. حال آن که 
»نقد« پر از اصطالحات تخصصی است و در »تحلیل« با بازنمایی عناصر 
تشــکیل دهنده ی متن و چگونگی هم پیوندی آن ها مواجهیم. برای درک 
بیشــتر و تمایز این سه مهم، به نخســتین مباحث جلد اول کتاب »نظریه 
و  نقد ادبی؛ درس نامه ای میان رشــته ای« از دکتر حسین پاینده مراجعه 

کنید.

»پروفیسور رو به همکارانش گفت: پولیس ما متأسفانه 
همان طور که در هرکاری غیرمسلکی است، در این 
زمینه )شکنجه دادن زندانیان( هم مسلکی نیست. اگرنه 
شکنجه باید آثاری از خود به جا نگذاره. همین حاال 
بعضی پولیس های مسلکی از رژیم سابق مانده که در 
این کار تبحر دارند...« )همان، ۳۰(
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رمان »اطرافی« تازه ترین اثر داســتانی آصف مشال است. 
پیش از ایــن، رمان های »لیونی کابل« و »نازو« از مشــال 
منتشر شده بودند. »اطرافی« زندگی جوانی روستایی را به 
تصویر می کشد که با خواهش و تالش های مداوم پدرش، 
ولسوالی گیروی والیت غزنی را ترک می کند و برای ادامه ی 

تحصیل عازم کابل می شود.
تورگل، اولین جوان در ســطح ولسوالی گیروی والیت 
غزنی اســت که می خواهد تا مقطع لیســانس در دانشگاه 
کابل درس بخواند. پیش از او هیچ کس برای فراگیری علم 
و دانــش از این ولســوالی بیرون نرفته بود. سراســر رمان، 

حکایت تقابل و رویارویی سنت و مدرنیته است. 
و  مدنــی  فعــال  مدینــه،  و  ســنت،  نمــاد  تــورگل 
هم صنفــی اش، ســمبل مدرنیته اســت. مدینــه عالوه بر 
تحصیل، در یکی از نهاد های رســمی جامعه ی مدنی هم 
فعالیــت دارد. خانــواده ی مدینه علی رغم شهرنشــینی، 
تا حدودی قواعد زندگی ســنتی را حفــظ کرده اند. مدینه 
در خانواده نیز، گاه با پدرش که فردی ســنتی اســت، به 

مشکل برمی خورد.
تــورگل و مدینــه دلباختــه ی هم می شــوند اما اصول 

تقابل سنت و مدرنیته
با نگاهی به رمان »اطرافی« نوشته ی آصف مشال

شبانه صدیقی

اطرافی )رمان(
آصف مشال
طرح جلد: عبدالواسع هیوادمل
انتشارات سروش
چاپ اول، کابل ۱۴۰۰
۱۶۰ صفحه، رقعی
۱۳۰ افغانی

تورگل نماد سنت، و مدینه، 
فعال مدنی و هم صنفی اش، 
سمبل مدرنیته است. مدینه 
عالوه بر تحصیل، در یکی از 
نهاد های رسمی جامعه ی مدنی 
هم فعالیت دارد. خانواده ی 
مدینه علی رغم شهرنشینی، تا 
حدودی قواعد زندگی سنتی 
را حفظ کرده اند. مدینه در 
خانواده نیز، گاه با پدرش که 
فردی سنتی است، به مشکل 
برمی خورد.
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و ارزش های ســنتی کــه تورگل بــه آن ها پای بند اســت، 
مانع اقــرار و اظهار ایــن دل باختگی می شــوند. تا این که 
مدینــه قدم پیش می گــذارد و به طور مســتقیم و واضح به 
تورگل می گوید که عاشــقش است. نویســنده رقابت های 
درون صنفــی به ویژه رقابت میان پســران برای جلب توجه 

دختران را به زیبایی به تصویر کشیده است.
بعــد از ختم دروس دانشــگاه، تورگل بــه مدینه وعده 
می دهــد که بــا پدرش در مــورد او صحبــت خواهد کرد و 
همین کار را هم می کند اما با مخالفت پدر روبه رو می شود. 
مدینــه نیز بارها به تورگل می گویدکــه پدرش قصد دارد او 
را به عقد کســی درآورد. مدینه می گوید کــه هنوز در برابر 
خواست پدر تسلیم نشده اما ممکن است فشارها از سوی 

خانواده آن قدر زیاد شود که به ناچار تسلیم شود.
تورگل با آنکه نگران مدینه اســت، نمی تواند با پدرش 
مخالفت کند زیرا ارزش های ســنتی که با آن بزرگ شــده 
اســت، توانایی مخالفت با نظــر پدر را بــه او نمی دهد. با 
گذشت زمان، تورگل هر روز افسرد تره و منزوی تر می شود.
در یکــی از روزهــا، تــورگل بــرای گرفتــن وضــو کنار 
دریاچــه ی کوچک نزدیک مســجد می نشــیند و مصروف 
وضو گرفتن می شــود. مالی مســجد نیز کنارش مشغول 
وضو گرفتن اســت که متوجه ی خال کوبی دســت راســت 
تــورگل می شــود. فردای همــان روز، چندین مرد مســلح 
موترسایکل سوار وارد قریه شان می شوند و به دنبال تورگل 
می گردنــد و او را به جاسوســی برای نیروهــای خارجی و 
اســتفاده از آرایــش غربــی )خال کوبی( متهــم می کنند. 
ســپس با چاقو قســمت خال کوبی شــده را پاره می کنند 
و علی رغم تــالش پدر و برادرش، او را بــه مکان نامعلومی 

می برند.

پدر به کمک مامای تورگل، بعد ازدو ماه جســت وجو، 
محل زندانی شدن او را پیدا و با تالش های بسیار تورگل را 
از چنــگ آن ها رها می کنند. تــورگل پس از آزادی با عجله 
خود را به کابل می رســاند اما در کابــل همه چیز دگرگون 
شده است و به دلیل غیبت دو ماهه، در آن سمستر محروم 
می شود و ناگزیر باید سال آینده درس هایش را ادامه دهد. 
اگرچه تأخیر یک ســاله در تحصیل برای تورگل گران تمام 
می شود، اما هنگامی در هم می شکند که از نامزدی مدینه 
باخبر می شــود. در این قســمت از رمان، خواننده یک بار 
دیگر شاهد رویارویی ســنت و مدرنیته و در ادامه، پیروزی 
ســنت بر مدرنیته می شــود؛ تالش های مدینه برای اقناع 
پدرش کارســاز نیســت و برخالف میلش، به عقد کســی 

دیگر درمی آید.
تورگل بعد از شکســت تحصیلی و عشــقی، به روســتا 
برمی گردد و به پدرش در کار کشــاورزی و باغ داری کمک 
می کنــد. در همیــن دوران، با دختــری روســتایی به نام 
»غنچه« برخــورد می کند که هم بــازی دوران کودکی اش 
اســت. غنچه حاال جوان شده و قد کشــیده است و طبق 
رسوم حاکم بر روستا، نباید با هیچ غریبه ای صبحت کند.

غنچه هر بار که برای بردن آب به لب دریاچه در نزدیکی 
باغ پدر تــورگل می آیــد، او را زیر نظر می گیرد. ســرانجام 
روزی با او هم صحبت می شود و درباره ی زندان می پرسد. 
در این میان، تورگل متوجه ی نگاه های عاشــقانه ی غنچه 
و لحن شیرین ســخن گفتنش می شود. تا این که غنچه از 
دل باختگی اش می گوید. تورگل اگرچه غنچه را می پسندد 
اما شــب ها با خود کلنجار می رود. او تصور می کند که آغاز 
رابطه ی عاشــقانه با غنچه، خیانت به عشق مدینه خواهد 

بود.
ســرانجام تورگل خــود را قانع می کند کــه مدینه حاال 
در عقد کســی دیگر اســت و فردای همان روز به پیشنهاد 
غنچه پاســخ مثبت می دهد. اما این رابطه ی عاشقانه هم 
پایانی غم انگیزتــر از رابطه ی قبــل دارد. در یکی از روزها 
کــه تورگل و غنچه کنار دریاچه باهم مشــغول صحبت اند، 
ناگهان پدر غنچه از راه می رســد و آن ها را می بیند. فردای 
همان روز، مالی مســجد به اهالی روستا اعالم می کند که 
شب گذشــته غنچه، دختر میرخان کاکا فوت کرده است و 
جنازه ی مرحومه در هدیره ی پدری شــان به خاک سپرده 
خواهد شد. به این ترتیب، بار دیگر سنت به مدرنیته پیروز 

می شود.

رمان »اطرافی« تازه ترین اثر 
داستانی آصف مشال است. 
پیش از این، رمان های »لیونی 
کابل« و »نازو« از مشال منتشر 
شده بودند.
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مقدمه 
ســبک ادبــی، شــیوه ی شــاعر و نویســنده در پرداختن 
و نوشــتن اســت. برخــی ایــن شــیوه را در اثــر مطالعه و 
جســت وجو در دیوان ها و آثار شــاعران و نویســندگان در 
سال های نخستین آفرینش شان به دست می آورند: »مگر 
بســیاری از آفرینش گران، شیوه ی نویســندگی و سرایش 
خویش را در فراشد ســال های متمادی نوشتن و سرودن، 
تکامل و گســترش می دهند. هیچ کس با سبک ویژه پا به 
جهــان نمی گذارد؛ هیچ کــس با نیروی تشــخیِص واژه ها 
و جمله های درســت و مناســب زاده نمی شــود )رهیاب؛ 

.)۵۳ :۱۳۸۷
بنابرایــن ســبک در طــول ســال های متمــادی مطالعه و 
دل سپردن و وقت گذاشتن در نوشتن به دست می آید، اما 
می توان با بررسی یک اثر از یک نویسنده یا شاعر تازه کار، 
تــا حدودی بــه دغدغه های ذهنی و آفرینشــی او پی برد. 
مجموعه شــعری کــه در دســت دارم، دارای خصوصیات 
ســبکی ویژه ای است و به همین دلیل در این جا به بررسی 

کوتاهی از آن می پردازم.
عمومًا در بررسی سبک اثر، سه الیه یا سطح را باید در نظر 

بگیریــم: زبانی، فکری و ادبی؛ که بــا خوانش دقیق متن 
به دســت می آینــد. از این راه می توان ادعا کرد که شــاعر 
یا نویســنده با ســبکی خاص درگیر بوده و ممکن است در 

آینده ی کاری او، تبدیل به خط فکری مشخصی شود.
اشــعار مجموعه ی»مادرم فاطمه« در قالب های غزل، 
رباعــی و دوبیتی اند و می توان گفت که شــاعر به تجربه ی 

وزن های گوناگون عالقه ی ویژه ای دارد.

۱- سطح فکری اثر
ســطح فکری به جهان بینی نویســنده می پردازد و این که 
دغدغه هــای ذهنــی او چیســتند؟ الیه ی فکری شــامل 
مســائلی اند که ملکه ی ذهن نویسنده و شاعرند و او اغلب 
به آن ها فکر می کند، چنان چه در ســبک ادبی می خوانیم 
که: »پژوهندگان هنر و ادبیات بر این باروند که پدیده های 
هنری و ادبــی مانند هر پدیده ی دیگری، از هر ســاحتی 
از جهان، جامعه و زندگی، بر پایه ی جهان بینی آفرینشــگر 

پدید می آیند« )رهیاب: ۱۳۸۷: ۹۳(.
اندیشــه ی غالب در مجموعه شــعر »مادرم فاطمه« عشق 

در خانه چون کابل، هوای زندگی نیست
بررسی سبک مجموعه شعر»مادرم فاطمه« رسوده ی جاوید نبی زاده

نیلوفر نیک سیر

 مادرم فاطمه )مجموعه شعر(
 جاوید نبی زاده
 عکس و طرح جلد: روح االمین امینی
 انتشارات آن
 چاپ اول، هرات، پاییز ۱۳۹۹
 ۵۰۰ نسخه
۱۰۰ افغانی
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اســت، که در اکثر غزل ها جریان دارد. شاعر عشق را تنها 
راه رهایی از پوچــی زندگی می داند؛ اما در کنار آن، توجه 
به دیگر پدیده های هســتی را هم مشــاهده می کنیم. این 
اندیشــه ها را می توان به صورت زیر دســته بندی و تحلیل 

کرد:

۱-۱ عشق 
یکــی از موتیف هــای پرکاربرد ادبیات و به خصوص شــعر 
فارســی، عشــق اســت و اگر این مفهوم را از بســیاری از 
دیوان هــای کهــن شــعری بگیریــم، بی خــون و بی رنگ 
می شــوند. انــگار روایت گری از عشــق، همچــون میراثی 
کهن به ما رســیده و محتوای فکری اکثر غزل های فارسی 
شــده اســت. بســیاری از شــاعران، عشــق را که هنوز بر 
ســر اجتماعی بودن یا نبــودن آن جدل اســت، مفهومی 
اجتماعی می دانند که همچنان که با انســان ارتباط دارد، 
با اجتماع نیز در پیوند اســت. از عشــق سرودن دغدغه ی 
اصلی اغلب شــاعران است و احســاس می کنند که با آن، 
شعرشان را نمک بیشتری می دهند. محتوای فکری اغلب 
شــعر های جاوید نبی زاده نیز عشــق است و چه بسا که به 

مرور زمان، به ویژگی سبکی او بدل شود.
در نگاه کلی، نبی زاده مانند اغلب شــاعران عاشقانه سرا، 
به توصیف ظاهر معشــوق می پردازد و بــا این پیش درآمد، 
وارد روایت می شــود. نخســتین شــعر کتاب نیز عاشقانه 
اســت. او گذشــت زمان را مخاطب می گیرد و می گوید که 

با معشــوقش کاری نداشته باشد و با ردپای خود، چهره ی 
خوب او را نخراشد:

کاری نکن با چهره ی خوبش، زمان جان!
با گل گلیي گونه های او، خزان جان!

بردار چشم از شاخه ی او دست تقدیر
درگیر جای دیگری شو! باغبان جان! )ص ۴(

در توصیفی دیگر،شــاعر تاریخ غزل های فارســی را تکرار 
می کنــد و نگاهــش به معشــوق، همــان نگاه کالســیک 
می شــود. معشــوق، خونریــز و بی تفاوت و ظالم اســت و 

عاشق را آزار می دهد:
تو هزار عاشق پرغم، به جز از من داری
احتمااًل بیشتر هم، به جز از من داری

چه گمان غلطی داشتم از پاکی تو
که تو یک عالمه همدم، به جز از من داری

دل من می شکند از همه صحبت هایی
که تو با این همه آدم، به جز از من داری )ص ۱۳(

در نگاه شــاعر همه دچار عشــق اند؛ و حســش نسبت به 
معشوق را با همگان به اشتراک می گذارد:

هم سیب، هم گندم، هم آدم عاشقت شد
در آتش افتادی، جهنم عاشقت شد

فرقی ندارد دیو، آدم یا فرشته
هرکس کنارت بود کم کم عاشقت شد )ص ۱۴(

نگاه عاشــقانه در واژه واژه ی اشــعار جریان دارد و شاعر از 
ســطح فکری عاطفی ای برخوردار اســت. حتی هنگامی 

یکی از موتیف های پرکاربرد ادبیات و به 
خصوص شعر فارسی، عشق است و اگر 
این مفهوم را از بسیاری از دیوان های کهن 
شعری بگیریم، بی خون و بی رنگ می شوند. 
انگار روایت گری از عشق، همچون میراثی 
کهن به ما رسیده و محتوای فکری اکثر 
غزل های فارسی شده است. بسیاری از 
شاعران، عشق را که هنوز بر سر اجتماعی 
بودن یا نبودن آن جدل است، مفهومی 
اجتماعی می دانند که همچنان که با انسان 
ارتباط دارد، با اجتماع نیز در پیوند است.
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که به مسائل اجتماعی می پردازد، این عاطفه وجود دارد.

۱-۲ نگاه به مسائل اجتامعی
شــاعر به عنوان انسانی اجتماعی نمی تواند از دغدغه های 
جامعــه دور بماند و خودآگاه و ناخودآگاه مســائل اجتماع 
در اشــعارش رخنه کرده اند. شــاعر افغانســتانی هر دم با 
حادثه هایی روبه روست که اغلب ناگواراند و جسم و روحش 
را می خراشند. نبی زاده در مجموعه ی »مادرم فاطمه« تعهد 
خود نسبت به اجتماع را ادا کرده است، و گاه در غنایی ترین 

اشعار نیز بی تاثیر و دور از دغدغه های اجتماعی نیست:
اخبار دیشب گفت با یک زن، سه نقطه
با یک زن بیچاره چندین تن، سه نقطه

می گفت مرد خانه را بستند و پیشش
با همسر زیبای او »گلشن« سه نقطه )ص ۱۲(

یا:
تازه قد می کشید و می فهمید، کشورش شهربازی اش شده بود

مثل یک کودک شرور و شوخ، موقع نازنازی اش شده بود
صبح هنگام رفتنش می شد، ساعت هشت جیغ زد که نرو

رفت از خانه، چند ساعت بعد، انفجاری مهیب رخ داد و... 
)ص ۲۲(

یا:
آباد مباد دشمن تو کابل

جاری شده خون از بدِن تو کابل
برخیز و به خون چشم هایم بنگر

من آمده ام به دیدن تو کابل )ص ۵۸(

۱-۳ نگاه فلسفی به پدیده های هستی
شاعرانه نگاه کردن به زندگی نیز نوعی فلسفه ورزی است. 
نگاه به ذات اتفاقات و اشــیا، بیرون آوردن شــان از حالت 
عادی و پوشاندن لباس شاعرانه به آن ها، فلسفه ی خود را 
دارند. پیوند ادبیات و فلسفه از دیرباز وجود داشته است و 
شاعران و فیلسوفان، با ریزبینِی تمام به اشیا نگریسته اند. 
امروز در دنیای ادبیات داســتانی، شاهد خلق رمان هایی 
هســتیم که بعد فلســفی و ادبی را یک جا دارند. شــعر به 
فلســفه ی آفرینش توجه دارد و هنگامیکه به کنه اشیا نگاه 
می کند و ســؤال های هستی شناسانه مطرح می کند، بوی 
فلســفه از کالمش شــنیده می شود. شــاعر در این شعر، 
فردی به نام قاســم را مخاطب می گیرد و از او ســؤال های 
فلســفی می پرســد. در این جا قاســم می تواند نماینده ی 

همه ی  کسانی باشد که درد را می فهمند:

زندگی چیست؟ شادمانی؟ غم؟ آه ای قاسم! آه ای قاسم!
من در این زندگی چه می باشم؟ آه ای قاسم! آه ای قاسم!

سرکشِی زمانه یعنی چه؟ صحبت عاشقانه یعنی چه؟
در گوَشت چه چیز سر بدهم؟ آه ای قاسم! آه ای قاسم!

)ص ۱۱(
یا:

کاش آدم باشی و هنگام پیری بشکنی
ناتوان باشی و در عین فقیری بشکنی )ص ۱۶(

یا:
حاال که سازت هم صدای زندگی نیست

یک جای این سیاره، جای زندگی نیست
در گوش من خیام می خواند که »خوش باش«

ای دوست! امیدی برای زندگی نیست )ص ۱۸(

۲- سطح زبانی
به گفته ی لویی اشتراوس: »آدمی یعنی زبان و زبان یعنی 
جامعه«. در کتاب »ســبک و سبک شناســی« می خوانیم: 
»بحث زبان و منش آن در ســازندگی سبک بسیار گسترده 
است. مثاًل اگر تکه ای از تاریخ بیهقی برداریم و در راستای 
نثر روزنامه ی اتفاق اســالم بگذاریم، هر آشنا و ناآشنایی، 
بدون درنگ بیگانگی آن ها را درمی یابد. نیز اگر برشــی از 
روزنامه ی اتفاق اسالم را البه الی تاریخ بیهقی جای دهیم، 
به زودی زود باز شناخته می شود.« )رهیاب؛ ۱۳۸۷: ۹۹(. 
پــس زبان اســت کــه سبک ســاز می شــود و شــاعر را به 
جهان بینی مختص به خود می رســاند. هنگامی که شاعر 
از زبان مکانیکی به زبان ادبی پناه می برد، حاصل اندیشه 
را با زبان خاص خود بیان می کند. رســیدن به این سبک، 
زمــان می طلبــد و نباید انتظار داشــت که شــاعری، زود 
صاحب سبک شــود. تنها می توان مشــخصه های سبکی 
را کم و بیش در شــعر برخی شــاعران جوان مشاهده کرد. 
زبان شاعرانه در شعر جاوید نبی زاده، تشخص پیدا کرده و 

کم کم به سمت سبک شدن می رود.
شــاعر در این مجموعه، به ردیف های موسیقی ساز بیشتر 
توجه دارد به شــکلی که در بســیاری از اشعار، ردیف، کل 
غزل را به رقص آورده و گاه به صمیمت شــعر افزوده است. 

اغلب این ردیف ها نو اند:

۲-۱ ردیف
کاری نکن با چهره ی خوبش زمان جان!

با گل گلی گونه های او، خزان جان! )ص ۹(
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یا:
زندگی چیست؟ شادمانی؟ غم؟ آه ای قاسم! آه ای قاسم!
من در این زندگی چه می باشم؟ آه ای قاسم! آه ای قاسم! 

)ص ۱۱(
ردیف »ســه نقطه« در ایــن غزل،خأل هــای معنایی ایجاد 
کرده اســت و خواننــده در ذهن خود آن هــا را ُپر می کند. 

مثال های دیگر در ادامه آمده اند:
یک روز بعد انگار حرفی نیست، یعنی

یک روز بعد از آن که با یک زن، سه نقطه )ص ۱۲(
گمم میان توهم، میان دود، استاد!

کنون زمان پرنده شدن نبود استاد! )ص ۱۷(
شاید یکی تا نصفه ماند و... یا دو بسم الله

این قصه پایان یافت شاید با دو بسم الله )ص ۲۶(
همیشه پیش تو بودم، غرور اگر شده بودم

به روی دوشت موهای بور اگر شده بودم )ص ۳۰(
چه پیچ خورده به دور تو؟ شال منزوی است؟

چه دست داده به من با تو؟ حال منزوی است؟ )ص ۳۱(
من شانه بودم، زلف تو وقتی به دستم بود

دیوانه بودم، زلف تو وقتی به دستم بود )ص ۳۹( 
یک کوه غم نشسته به دوش برادرت

غم بدرقم نشسته به دوش برادرت )ص ۳۳(

۲-۲ قافیه
قافیه هایی نسبتًا جدید نیز در اشعار نبی زاده وجود دارند. 
قافیه هایی که کمتر در شعر های کالسیک دیده ایم مانند: 
جهنم، کم کم، شــبنم و... که هرکدام فعل و مرکب تکراری 

و اسم اند:
هم سیب، هم گندم، هم آدم عاشقت شد

در آتش افتادی، جهنم عاشقت شد
هی آیه الکرسی برایت خوانده بودم

وقتی که دیدم شیشه ی سم عاشقت شد )ص ۱۴(
قافیه در این غزل توانســته اســت از لحاظ زبانی، وصل و 

فصل ایجاد کند و موسیقی بیافریند:
گفت: یک چند دلم خواسته تنها باشم

خواست تنها وسط عالم تن ها باشم )ص ۱۵(
گاه شــاعر از لهجه ی بومی اش، هراتی نیــز غافل نبوده و 

آگاهانه یا ناآگاهانه تبدیل به قافیه شده است:
می خواهم انتحار شوم بوسه ای بده

شاید کمی قرار شوم بوسه ای بده
کاری نکن که باعث بیماری ام شوی

کاری بکن تیار شوم بوسه ای بده )ص ۴۷(

۲-۳ هم حروفی
تکــرار حــروف یــا هم حروفــی نیــز در موســیقی آفرینی 
اشــعار نبی زاده بی تاثیر نیســت. به خصوص قســمتی که 
صامت های صدادار کنار هم تکرار می شــوند و موســیقی 

ایجاد می کنند: 
نامهربان باقی بمان، اما بمان با من

عصیان گر و یاغی بمان، اما بمان با من
بر سینه ات داغی نشد از بوسه ام باشد

در سینه ام داغی بمان، اما بمان با من )ص۱۷(
این دود ها یعنی هنوز آرامشی باقی ست
یعنی پریشانی نکن تا سوزشی باقی ست

حال مرا تنها درختی خوب می فهمد
که از تمام برگ و بارش خش خشی باقی ست )ص ۲۵(

۲-۴ وزن
موســیقی باعث جذب خواننده به ســوی متن می شــود و 
بــه همین دلیل، قالب های وزن دار شــعر فارســی همواره 
طرفداران خود را داشــته اســت. شــاعران در طول تاریخ، 
دیوان های پرشــور و پرموسیقی به جا گذاشته اند که ذهن 
خواننده را گاه به سوی رقص و گاه به سمت حزن می برند. 
اغلب شاعران از وزن های معمول و آسان استفاده می کنند 
و تعــداد کمتری از اوزان جدیــد و خالقانه بهره می گیرند. 
این اتفاق در بیشــتر غزل های سیمین بهبهانی روی داده 
اســت. او با نوآوری در اوزان شــعری، حال و هوا و طراوتی 
خاص به شعر بخشیده و با پرداختن به مفاهیم و مضامین 
روز، شــیوه ای جدید و ناآزمــوده را پدید آورده اســت. در 
برخــی از غزل های نبی زاده نیز می توان این تنوع و تازگی 

در وزن را دید:
دوست دارم تو مادرم باشی، پدرم نیز همسرت باش
از همه دوست تر بداری اش، پدرم سایه ی سرت باشد 

)ص ۱۰(
زندگی چیست؟ شادمانی؟ غم؟ آه ای قاسم! آه ای قاسم!

من در این زندگی چه می باشم؟ آه ای قاسم! آه ای قاسم! 
)ص ۱۱(
وزن شعر فعالتن مفاعلن فعلن می باشد که نسبتًا بلند است.

تو هزار عاشق پرغم، به جز از من داری
احتمااًل بیشتر هم، به جز از من داری )ص ۱۲(

با وزن: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
من دختری دارم که می گوید، دنیا به میلش نیست

با این که مامانش کمی خوب است، بابا به میلش نیست
)ص ۲۱( 
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با وزن: مستفعلن مستفعلن فعلن، مستفعلن فعلن
نگذار در تصاعد تاریخی، دیروز را شماره به هم ریزد

هی دست روی دست... جهان این نیست! آهی بکش هزاره به هم ریزد
 )ص ۳۵(
با وزن: مفعول فاعالت و مفاعیلن، مفعول فاعالت و مفاعیلن

تو می روی و درگیر رفتن، صدای پاهایت
من را کشانده تا راه آهن صدای پاهایت )ص ۳۷(

با وزن: مستفعلن مفاعیلن، مستفعلن مفاعیلن

۳- سطح ادبی
بررسی سطح بالغی زبان، ســهم بزرگی در سبک شناسی 
ادبی دارد. در شــعر، وجوه ادبیت و عبور از زبان به ادبیات 
از رهگــذر شــگرد ها و فنــون بالغی به ویژه زبــان مجازی 
صورت می گیرد. ســبک هر سخن براســاس بسامد باالی 
آرایه هــای بالغــی، سرشــت صــوری و محتــوای ویژه ای 
پیــدا می کند. به عنوان مثــال، فراوانی کاربرد تشــبیه در 
یــک متن، ســبک تشــبیهی را شــکل می دهد و بســامد 
باالی اســتعاره، سبک اســتعاری را رقم می زند. بنابراین، 
ســبک ها را براساس بســامد باالی صور بالغی می توان با 
صفاتی چــون: ایهامی، تشــبیهی، اســتعاری، تمثیلی، 
نمادین، آیرونیک، معماپرداز و متناقض نما نام گذاری کرد 
)فتوحی، ۱۳۹۲: ۳۰۳(. در شعر نبی زاده از انواع صنایع 

بالغی استفاده شده که شعریت کالم را ارتقا داده است.

۳-۱ تشبیه 
یکــی از کهن ترین صنایع بیانی در شــعر ، صنعت تشــبیه 
اســت و شــاعران آن را نمک شــعر می دانند. به وسیله ی 
تشبیه می توان دست به تصویرسازی و پیوند دنیای ذهنی 
و دنیــای عینی زد. شــاعران معاصر با نگاهــی امروزی به 
تشــبیه نگریسته اند و گاه تشــبیهات کالسیک را با حال و 

هوای تازه در شعر نشانده اند:
تشبیه خود )عاشق( به نجوا:

گاه از روی لبت پر بکشم در گوشی
گاه در گوش تو بنشینم و نجوا باشم

یا:
مثل موج تلفن ها، دل من می خواهد

بین دنیای تو گم باشم و پیدا باشم )ص ۱۵(
تشبیه معشوق به رد شالق:

پهلوی من حتی شده سوزنده، دردانگیز 
چون رد شالقی بمان اما بمان با من )ص ۱۶(

تشبیه وطن به غزال:
وطن - غزال قشنگم - شد از کشاکش گرگان

دلش جریحه جریحه، َتَنش دریده دریده )ص ۲۰(
تشبیه زندگی به گیره ی مو:

زندگی گیره های مویش بود، عشق اندازه ی گلویش بود
آرزوی »زنی بزرگ شدن« مثل آیینه روبه رویش بود 

)ص ۲۲(
تشــبیه دامن بــه حلقه ی انگشــتر و تشــبیه معشــوق به 

زیباشناسی هنری:
شبیه حلقه ی انگشتر است دامن تو

نشسته در وسط حلقه، دانه ای یاقوت 
مثال روشن زیباشناسی هنری

در این زماِن زواِل هنر، در این برهوت )ص ۲۳(
تشبیه خود به دیوانه خانه:

تویی که عاشق دیوانه بازی ام استی
مرا به هیئت دیوانه خانه باش و نرو

تشبیه معشوق به رمان آب و دانه:
در این زمستان، پهلوی کرسی و چایی

رمان شیرین آب و دانه باش و نرو )ص ۲۸(
تشبیه عاشق به غرور و موهای بور:

در شعر، وجوه ادبیت و عبور از زبان به ادبیات از رهگذر 
شگرد ها و فنون بالغی به ویژه زبان مجازی صورت 
می گیرد. سبک هر سخن براساس بسامد باالی 
آرایه های بالغی، سرشت صوری و محتوای ویژه ای 
پیدا می کند. به عنوان مثال، فراوانی کاربرد تشبیه در 
یک متن، سبک تشبیهی را شکل می دهد و بسامد 
باالی استعاره، سبک استعاری را رقم می زند.
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همیشه پیش تو بودم، غرور اگر شده بودم
به روی دوَشت موهای بور اگر شده بودم )ص ۳۰(

تشبیه شاعر به خمیر بازی:
مانند خمیر بازی او هستم

بازیچه ی دست یار بودن خوبست )ص ۶۳(
تا پایان این غزل به تشبیهات نو برمی خوریم.

۳-۲ تلمیح 
تلمیح در معمول ترین تعریف عبارت اســت از صنعتی که 
شــاعر در خالل شــعر، به واقعه ای تاریخی یا قرآنی اشاره 
می کنــد و یا با نــام بردن شــخصیت های معــروف، ذهن 
مخاطب را به ســمت داســتان آن ها می کشــاند. اشــعار 
کالسیک زبان فارسی مشــحون از تلمیحات جاندار است 

و این اتفاق در اشعار معاصر نیز دیده می شود:
هم سیب، هم گندم، هم آدم عاشقت شد

در آتش افتادی، جهنم عاشقت شد )ص ۱۴(
در گوش من خیام می خواند که »خوش باش«

ای دوست! امیدی برای زندگی نیست )ص ۱۸(
تو حرف می زنی، استاد کاظمی در وجد

تو راه می روی استاد انوری مبهوت )ص ۲۳(
چه پیچ خورده به دور تو؟ شاِل منزویت؟

چه دست داده به من با تو؟ حال منزویت؟
وقتی که می خوابی دو تا تیمور خواب اند

وقتی که بیداری دو تا چنگیز بیدار )ص۳۴(
لجباز نباش دهخدا، باور کن

فرهنگ لغاتت اشتباه است رفیق! )ص ۴۹(

۳-۳ تشخیص
یکی از قوی ترین صنایع بیانی، صنعت تشــخیص اســت. 
این صنعت جان تازه ای به بدنه ی شــعر می دهد و یکی از 
ممیزه هایی است که کالم عادی را به شعر تبدیل می کند. 
بــا اســتفاده از صنعت تشــخیص تمــام عناصــر بی جان 
طبیعــت، جان می گیرند. شــاعر کهن الگویــی را در ذهن 
دارد که مانند انســان باستان، همه چیز را جاندار می داند 
و همچــون میراثــی کهن، در شــعر خــود از آن محافظت 
می کند. از این منظر، شاعر با اشیای اطرافش در گفت وگو 

است:
کاری نکن با چهره ی خوبش، زمان جان!

با گل گلِی گونه های او، خزان جان! )ص ۹(

حال مرا تنها درختی خوب می فهمد
که از تمام برگ و بارش خش خشی باقی ست )ص ۲۵(

امروز بیدارند امشب نیز بیدار
این چشم های تا ابد یک ریز بیدار

خانم نه تنها من که با فکر تو هستند،
هرشب چراغ روی میز و میز بیدار )ص ۳۴(

۳-۴ کنایه
کنایــه، جملــه یا ترکیبی اســت کــه مراد گوینــده معنای 
ظاهــری آن نباشــد امــا قرینه  ای هــم که مــا را از معنای 
ظاهــری متوجه ی معنــای باطنــی کند، وجود نداشــته 
باشــد. از این رو، کنایه یکی از حســاس ترین مسائل زبان 
است و چه بسا خواننده مراد نویسنده از کنایه را در نیابد. 

)شمیسا؛ ۱۳۹۲: ۱۷۰(
از این فرهنگ مردمی و گســترده، شاعران سود بسیار 
برده اند. به خصوص از کنایاتی که خاص فرهنگ و لهجه ی 
خودشان است، بسیار استفاده کرده اند و به شعر چاشنی 

بیشتری داده اند:
می خندی و از لبت شکر می ریزد
از حرکت چشمکت خطر می ریزد

آنی! که به قول مادرم از هر آن-
گشت تو هزار تا هنر می ریزد )ص ۶۸(

از هر انگشــت هنر ریختن به معنی زبردستی و لیاقت فرد 
است.

درلهجــه ی عامیانه ی هــرات، »راه به راه افتــادن« کنایه از 
بیخود شــدن و معطوف شــدن ذهن به هر سوســت مثاًل 
وقتــی می گویند دلــم راه به راه رفت، یعنی ذهنم مشــغول 

شاعر کهن الگویی را در ذهن دارد که مانند انسان 
باستان، همه چیز را جاندار می داند و همچون میراثی 
کهن، در شعر خود از آن محافظت می کند. از این منظر، 
شاعر با اشیای اطرافش در گفت وگو است.
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هزار اندیشــه شــد. از ایــن کنایــه ی بومی، نبــی زاده به 
خوبیاستفاده کرده است:

می آمد و راه به راه افتاد دلم
خندید و نشست، آه افتاد دلم

عاشق شده بودم و کنون مجنونم
از چاله درون چاه افتاد دلم )ص ۶۱(

در این رباعی دو کنایه داریم.
یا:

در هر دو طرف تفنگ می اندازد
هی دانه برای جنگ می اندازد

ما فکر درآوردن سنگیم از چاه...
هشیار به چاه سنگ می اندازد )ص ۶۰(

یا:
او معتقد است آفتابید شما

ما معتقدیم چون سرابید شما
گفتند: علیه ظلم برمی خیزید

انگار که ایستاده خوابید شما )ص ۵۹(
یا:

از کوچه به کوچه جست، از باغ به باغ
دیوانه نه دل ِهشت برایم، نه دماغ 

او راه نمی آید و من با اکراه
می بوسم و می گذارمش بر سِر طاق )ص ۶۳(

نتیجه گیری
جاوید نبی زاده یکی از شاعران جوان و تازه نفس ماست که 
اگر مدتی مدید بســراید و روی شــعرش کار کند، می توان 
با اطمینان بیشــتری بر ســبک شــعری اش ادعایی کرد و 
مطالبی نوشــت. ویژگی های منحصر به فردی در اشعارش 
دیده می شود که رفته رفته به سبک شخصی او بدل خواهد 

شد.
ادبیــات معاصــر نیاز به توجــه و کار زیــاد دارد، کاری 
که از روی تعهد باشــد. شــعر امروز زبان خودش را دارد و 
معرف زندگی و دغدغه های خاص شــاعر است. شعری که 
گاه بوی باروت و خون می دهد و گاه از عشــق می ســراید. 
شــعری که معرف شــاعر افغانســتانی  است، شــاعری با 
کوله بار حسرت و مهاجرت اجباری بر دوش، که می رود تا 
این دردنامه را به نســل های بعد از خود - که شاید زندگی 

بهتری داشته باشند - برساند.
برجســته ترین ویژگی هــای فکری شــعر نبــی زاده را 
عشــق، روزمرگی و ســرودن از فضایی تشکیل می دهد که 

در آن زندگی می کند. او در اشــعار خود به خوبی از صنایع 
ادبی استفاده کرده و گاه حال و جان تازه ای به آن ها داده 

و درخشندگی زیادی به شعر بخشیده است.

رسچشمه ها:
۱- رهیاب، ناصر: ســبک و سبک شناسی، چاپ دوم: 

دانشگاه هرات ۱۳۸۷
۲- شمیســا، ســیروس: بیان، چاپ دوم از ویراســت 

چهارم: پاییز ۱۳۹۲، چاپخانه روحی
)نظریه هــا،  سبک شناســی  محمــود:  فتوحــی،   -۳

رویکرد ها و روش ها(، چاپ دوم، تهران: سخن، ۱۳۹۲
۴- نبــی زاده، جاوید: مادرم فاطمــه، چاپ اول: پاییز 

۱۳۹۹، انتشارات آن )هرات، افغانستان(

برجسته ترین ویژگی های فکری شعر نبی زاده را عشق، 
روزمرگی و سرودن از فضایی تشکیل می دهد که در آن 
زندگی می کند. او در اشعار خود به خوبی از صنایع ادبی 
استفاده کرده و گاه حال و جان تازه ای به آن ها داده و 
درخشندگی زیادی به شعر بخشیده است.

جاوید نبی زاده، شاعر مجموعه  شعر »مادرم فاطمه«
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سخن را با این بیت روح االمین امینی آغاز می کنیم:
وقتی تو نیستی تب آتشفشان کم است

یک چشم آفتاب و کمی آسمان کم است
ایــن بیت به کمک آرایه ی تشــخیص زیبا شــده و خودش 
را به مرز ســخن ادبی کشــانده است. قســمی که یکی از 
الزمه های انســانی به عنصری از طبیعــت تعلق می گیرد. 

آتشفشان با آن همه آتش، باز تب کرده است.
»در خواب هام کودک غمگینی ست«، مجموعه ی غزلی با 
چند مثنوی از روح االمین امینی است. خواننده با نگاهی 
گذرا به ایــن مجموعه، با جهانی روبه رو می شــود که همه 
چیــز در آن جان دارد. در این نوشــته، آرایه ی تشــخیص 
یــا جاندارانــگاری در مجموعــه ی »در خواب هــام کودک 
غمگینی ست« بررســی و تحلیل خواهد شد. این بررسی، 
از یک ســو معیاری برای محک تخیل شاعراست و از دیگر 
ســو، میزان ارتباط او را با جهان اطرافش نمایان می کند. 
تشــخیص یا همان شخصیت بخشیدن به اشیای بی جان، 
از شاخصه های ممتاز شعر معاصر و از ویژگی های عمده ی 
نقد صورت گرایی اســت. در حقیقت با کاربرد این ممیزه، 
شــاعر کالمش را رنــگ و رخــی دیگر می بخشــد و توجه 
خواننده را جلب می کند. تشخیص موجب غریب سازی یا 

امینی و تشخیص در شعرهایش
نگاهی به مجموعه شعر »در خواب هام کودک غمگینی ست« رسوده ی روح االمین امینی

خاطره نورزایی

در خواب هام کودک غمگینی ست )مجموعه 
شعر(
روح االمین امینی
طرح جلد: براساس نقاشی علی رضا اسپهبد
انتشارات آرمان شهر
چاپ اول، زمستان ۱۳۹۱
شمارگان: ۱۰۰۰

آشنایی زدایی کالم، هم از نظر لفظی و هم از لحاظ معنوی 
می شود.

در شــعر امینی بســیاری از موجودات بی جــان، افزون بر 
این که دارنــده ی برخی صفــات و رفتارهای انســانی اند، 
همدم لحظات شــاعر نیز هســتند و با او سخن می گویند: 
»ســاعتم حرف می زند با من، ســر ســاعت دقیق ساعت 
ده«)ص۳۴(. پدیده هــای طبیعــی دســت بــه مهرورزی 
می زنند، در عشــق پیش قدم می شــوند و زمانی که شاعر 
به عشق شــان شــک می کند و با خود کلنجــار می رود که 
مبادا عناصر طبیعی عاشقش شــوند، حس قشنگی را به 
خواننده منتقل می کنند. در بیشــتر اشعار این مجموعه، 
صفــات، اعمــال و رفتارهای انســانی به عناصــر طبیعی 
نسبت داده می شــوند. چنین ساخت هایی، سرچشمه ی 

التذاذ هنری از کالم شاعر می شوند:
سنگ هایی زیاد می افتند؛ آب هایی زیاد می لرزند

بعد از افتادنم نمی دانم؛ می شود عاشقم شود چاهی
)ص۵۹(

یا عنان داری طوفان در این بیت:
قبول کن که بدون تو می شود جان داد

عنان آب و هوا را به دست طوفان داد )ص۹۳(
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گاه گاهی دلم از باغچه دلتنگ تر است
باید امروز به گلدان بنویسم برگرد )ص۵۰(

شــعر  در  شخصیت بخشــی  گونه هــای  از  دیگــر  یکــی 
روح االمین امینی، جاندارپنداری مفاهیم انتزاعی اســت. 

مفاهیم انتزاعی جدا از این که عینی و ملموس می شــوند، 
به زیبایی شعر نیز کمک بسزایی می کنند.

... منی که در تو نبودم تویی که در من نیز
چگونه در شب این ماجرا هوس

افتاد؟    
هوس شکست

هوس تکه تکه شد بعدًا   
هوس شکست

هوس نیز از هوس افتاد... )ص۱۶(
عــالوه بر عناصــر طبیعــی و انتزاعی کــه صاحب صفات 
انســانی می شوند، اشــیای بی جان نیز به جمع جاندارها 
آورده شــده اند و زاویه ی دید شــاعر نسبت به عالم هستی 

را نشان می دهند:
...چای در لیوان...

نشست تازه
که در استکان مگس 

افتاد )ص۱۶(   
می کشی جیغ! می پرم از خواب! شاید اصاًل نبوده ای آن جا

ساعتم حرف می زند با من، سر ساعت دقیق ساعت ده )ص۳۴(
باده در جام به رقص آمد و موالناوار

عشق از یک طرف آمد که برد جان ها را )ص۱۱۰(
ترکیب هــای اضافی اســتعاری نیز در ایــن مجموعه قابل 

مشاهده اند، اما بسامد چندانی ندارد:
با چنان عشوه که باران گهرافشانی کرد

آب زد دخترکی دامن گلدان ها را )ص۱۱۰(
از عکس توست تاب و تب روزنامه ها

پس کو کجا شده ادب روزنامه ها )ص۴۷(
از این هــا کــه بگذریم، نمونه ی قشــنگ دیگــری که برای 

تشخیص می توان بررسی کرد، غزلی با این مطلع است:
سگ در زباله دان پی نان گریه می کند

بعدًا که یافت از هیجان گریه می کند )ص۳۹(
این جا مخاطب با موجودی جاندار روبه روســت، اما امینی 
با بخشــیدن صفات انسانی به حیوان، او را از رده اش جدا 
می کند. اندوه، گریه و هیجان از رفتارهای انســانی اند که 
در این شعر، به ســگان نسبت داده می شوند. شاعر اندوه 
را چنــان پردامنه می بیند که حتی حیوانات را نیز دچارش 
می شــوند و می گویــد: »انــگار می کنــم که جهــان گریه 

می کند« )ص۴۰(.

تشخیص یا همان شخصیت بخشیدن به اشیای 
بی جان، از شاخصه های ممتاز شعر معاصر و از 
ویژگی های عمده ی نقد صورت گرایی است. در حقیقت 
با کاربرد این ممیزه، شاعر کالمش را رنگ و رخی دیگر 
می بخشد و توجه خواننده را جلب می کند. تشخیص 
موجب غریب سازی یا آشنایی زدایی کالم، هم از نظر 
لفظی و هم از لحاظ معنوی می شود.

روح االمین امینی، سراینده ی مجموعه شعر »در خواب هام کودک غمگینی ست«
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در بیست سال پســین، درباره ی حضور هند در افغانستان 
و روابط این دو کشــور، صد ها پایان نامه در مقطع لیسانس، 
ماســتری و دوکتورا در دانشــگاه های دولتــی، خصوصی و 
خارجی، توسط پژوهش گران به رشته ی تحریر درآمده است. 
تعدادی از این پایان نامه ها را مرور کرده ام زیرا از هشت سال 
به این سو، کارمند وزارت تحصیالت عالی افغانستان استم. 
اغلب این پایان نامه ها تکرار مکررات و متن های کپی پیست 
شده از منابع نه چندان موثق علمی اند. کلی گویی، نقطه ی 
مشترک همه ی این پایان نامه هاست. اگر شما تعداد بیست 
پایان نامه از این دســت را بخوانید، فکر خواهید کرد که یک 
اثــر را خوانده اید زیرا مطالب اکثر آن ها، یکســان و تکراری 
است. نقطه ی مشترک دیگر، اشتباهات فاحش امالیی و در 

بعضی موارد محتوایی آن هاست.
کتاب »دشمِن دشمن من«، درباره ی حضور هند از زمان 
تهاجم قشون سرخ اتحاد جماهیر شــوروی تا بیرون شدن 

نیروهای آمریکا از افغانســتان، نوشته شده است. اولین اثر 
علمی و اکادمیک در این زمینه، که نویسنده ی آن »اویناش 
پلیوال« است. این کتاب، رساله ی دوره ی دوکتورای اوست 
که بعدًا به شــکل کتاب درآمده اســت. نویسنده سال های 
متمادی به عنوان گزارشگر مسائل جنوب آسیا، مشغول به 
کار بوده و سپس برای به دست آوردن سند دوره ی دوکتورا، 

به انگلستان رفته است.
نویســنده ایــن اثر را بــه روش تحقیــق کتاب خانه ای و 
میدانی نوشته است. آقای پلیوال با همه ی مشاوران امنیت 
ملی هندوستان، کارمندان ارشد اداره ی استخباراتی هند، 
انگلستان، آمریکا و افغانستان مصاحبه کرده و بارها به این 
کشــورها ســفرهای علمی انجام داده اســت. او همچنین 
به اســناد اســتخباراتی )خارج از طبقه بنــدی( اداره های 
اســتخباراتی سه کشــور انگلســتان، هند و آمریکا سر زده 

است.

چرا هند در افغانستان شکست خورد؟
مروری بر کتاب »زما د دښمن دښمن« نوشته ی اویناش پلیوال

زما د دښمن دښمن
نویسنده: اویناش پلیوال

مترجمان: بسم اهلل مؤمند و ولي داد 
خویشکی 
ویراستار: صفی اهلل ناصری
انتشارات اکسوس
چاپ اول: کابل۱۴۰۰
۳۸۴ صفحه، رقعی
۳۳۰ افغانی

لطیف آرش
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تهاجم اتحاد جامهیر شوروی به افغانستان
اگرچه نویســنده به طور مختصــر، دربــاره ی روابط هند و 
افغانســتان از گذشــته های دور می نویســد و در مورد رمان 
»کابلــی واال« بــه تفصیل ســخن رانده اســت، امــا ارائه ی 
معلومات مفصل در مورد روابط دو کشور را به دوره ی تهاجم 
اتحاد جماهیر شــوروی به افغانســتان محدود کرده است. 
نویسنده ابتدا مشخص می سازد که سیاست خارجی دولت 
هند تا حدود زیادی تحت نفوذ احزاب این کشور و دو طیف 

مختلف سیاسیون آن است.
پلیوال سیاست مداران هند را به دو طیف مصلحت طلب ها 
و رادیکال ها تقسیم می کند. او می گوید که در زمان حمله ی 
روس ها به افغانســتان، حکومت انتقالی در هند حاکم بود 
و قــرار بود طی چند مــاه آینده انتخابات صــورت گیرد که 
پیروزی خانــم »ایندرا گاندی« در آن قطعی بــود. ازاین رو، 
نخست وزیر دولت انتقالی، »چرن سینگ« حمله ی روس ها 
را باالی افغانســتان نکوهش کرد زیرا نمی خواســت جهان 
اســالم، چیــن و آمریکا را از خــود ناراضی کنــد و از طرف 
دیگر چون حکومت جدید در راه بود، این تصمیم حکومت 
انتقالی هزینه ی ســنگین سیاســی به دنبال نداشــت، اما 
زمانــی که حکومــت جدید به رهبــری اینــدرا گاندی روی 
کار آمد، دولت هند حرف هــای دولت قبلی را پس گرفت و 
حمله ی روس ها باالی افغانســتان را تجاوز ندانست. دلیل 
عمــده ی آن قطب بنــدی جنگ ســرد بود که هنــد از نظر 

سیاسی در بلوک شرق قرار می گرفت. 
از ســوی دیگــر دولــت شــوروی از موقــف دولت هند 
در کشــمیر حمایــت می کــرد و در صورتــی کــه دولــت با 
سیاســت های دولت شوروی همگام نمی شــد، ممکن بود 
حمایت آن کشــور در مســئله ی کشــمیر را از دست بدهد. 
در کنار این مســائل، دولت هند به نفت و تسلیحات نظامی 

شوروی بسیار نیاز داشت.
در زمان حضور نیروهای شوروی، هند از شاخه ی پرچم 
حزب دمکراتیک خلق و مشخصًا از دوکتور نجیب، حمایت 
کرد و حتی تالش کرد که بعد از فروپاشی نظام افغانستان، 
زمینــه ی فرار او را به هند هموار کند، اما در آخرین لحظات 

این مأموریت ناکام ماند.

خروج قوای شوروی از افغانستان و آینده ی امنیت در 

جنوب آسیا
در آغــاز تهاجم روس ها به افغانســتان، دولــت هند نگران 
بی ثباتی اوضاع امنیتی جنوب آســیا بــود، خصوصًا زمانی 

که گمانه ها درباره ی حمله ی دولت شــوروی به بلوچستان 
مطرح شد. در صورتی که این سناریو عملی می شد، ارتش 
مقتدر شوروی، همسایه ی ارتش هند شده و به ضرر امنیت 
ملی اش می شــد. امــا بعد از طوالنی شــدن جنگ روس ها 
در افغانستان و اســتقرار گروه های مجاهدین در پاکستان، 
هند نگران اوضاع منطقه پس از خروج نیروهای روســی از 
افغانستان بود. از همین رو، نخست وزیر جدید هند، راجیو 
گاندی به عنوان میانجی میان دولت های آمریکا و شوروی در 
مورد افغانستان عمل کرد، اما در این مأموریت دیپلوماتیک 
ناکام ماند و کابوس هند به واقعیت پیوست. دولت طرف دار 
هند در افغانستان سقوط کرد، و اداره ی جدید تحت رهبری 
مجاهدین تا حد زیادی طرف دار دولت پاکستان بود. سران 
مجاهدین به صراحت بر پالیسی و سیاست خارجی هند در 

زمان اشغال افغانستان از سوی روس ها، انتقاد می کردند.
دولت هند تصمیم گرفت با دولت تازه تأسیس مجاهدین 
از در آشــتی درآید و تالش کرد تا احمدشــاه مسعود را قانع 
ســازد که با خروج دوکتور نجیب الله از افغانســتان موافقت 
کند اما این تالش ها نتیجه نداد. نویســنده ی کتاب در این 
مورد می نویسد: »احمدشاه مسعود نگران جایگاه خودش 
در سیاســت خارجی هنــد، در صورت موجودیــت دوکتور 
نجیب بــود. در آن زمان دوکتور نجیب فقط چهل وهشــت 
سال داشت و در صورتی که از افغانستان بیرون می شد، در 
معادالت آینده ی سیاســی افغانستان نقش محوری را بازی 
می کرد. از همین رو، احمدشــاه مسعود تا آخرین لحظات 
حکومت مجاهدین در کابل نیز با خروج وی از افغانســتان 
توافق نکرد و همچنان در زمان سقوط کابل، وی را با خود به 

شمال کشور انتقال نداد«.
دولــت هند علی رغــم مخالفت احمدشــاه مســعود با 
خروج دوکتور نجیب الله، رابطه اش را با دولت تحت رهبری 
مجاهدین حفظ کرد. در جریان جنگ های داخلی، سفارت 
هند در اثر شــدت گرفتن جنــگ چهار بار بســته و چپاول 
شــد، اما دولت هند تا آخرین لحظات سقوط کابل، حضور 
دیپلماتیک خود رادر این شــهر حفظ کرد و بعد از ســقوط 
کابل به دســت طالبــان، دیپلمات های هنــدی با پرداخت 
پول هــای هنگفت بــه فرماندهــان مجاهدین، خــود را به 

فرودگاه بگرام و از آن جا به هند رساندند.

دولت طالبان و تغییر در پالیسی هند
همان طور که در ابتدای متن آمد، سیاست خارجی دولت 
هند متأثر از سیاســت های احزاب مقتدر این کشور است 
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که سیاســیون آن بــه دو طیف متضــاد )مصلحت گرایان و 
قاطعیت گرایــان یــا رادیکال ها( تقســیم شــده اند. بعد از 
روی کار آمدن طالبان در افغانســتان، زمام امور به دســت 
رادیکال هــا افتــاد. مصلحت گراهــا ابتدا تــالش کردند تا 
بــا طالبان وارد تعامل و رابطه شــوند اما بــا روی کار آمدن 
رادیکال هــا، امکان گفت وگــو و ایجاد رابطــه از بین رفت. 
دولت هند در محور ایران و روســیه، از جبهه ی متحد ملی 

حمایت کرد.
آقای پلیوال می نویسد: »دولت هند از جبهه ی متحد 
ملی در بخش های سیاســی، مالی، لوجســتیگ و نظامی 
حمایــت می کــرد. دولت هند بــرای جبهــه ی متحد ملی 
تســلیحات نظامی فراهم می کرد و هم چنان ماهانه دو الی 
سه میلیون دالر آمریکایی را نیز به این جبهه می فرستاد«. 
نویسنده ی کتاب، از سفر مخفی احمدشاه مسعود به هند 

و تقاضای تسلیحات سنگین نیز سخن می گوید.
او می گویــد که طالبان طی پنج ســال، چهار بار برای 
ایجاد رابطه با دولت هند به این کشــور چراغ ســبز نشان 
دادند اما چون در هند قاطعیت گرایان بر سر قدرت بودند، 
رابطه ای ایجاد نشد. نویسنده از قول مأموران امنیتی هند 
نیز می نویسد که نبود رابطه با طالبان در طول شش سال، 
باعث شــد تا آن ها در ایــن مدت با قوم پشــتون رابطه ای 
نداشــته باشــند. این سیاســت هند بعد از روی کار آمدن 

دولت جدید در افغانستان تا حدودی جبران شد.

حادثه ی یازده سپتامرب و تشکیل دولت جدید در 

افغانستان
یکی از بخش های مهم کتاب به حوادث بیست سال پیش 
در افغانســتان اختصاص یافته اســت. به باور نویســنده، 
حمــالت یازده ســپتامبر و حوادث بعد از آن باعث شــد تا 
هند بعد از یک وقفه ی شــش ســاله، دوباره به افغانستان 
برگردد. براســاس ادعای نویسنده، ســازمان استخباراتی 
هند در توافق بن و در منعطف سازی موقف جبهه ی متحد 

ملی، نقش اساسی ایفا کرده است.
در کابینه ی حکومت های موقت، انتقالی و ریاست جمهوری 
دور اول حامد کرزی، به طور چشــم گیری افــراد نزدیک به 
هند حضور داشــتند. دولــت هند ابتدا بــه تربیت اردوی 
ملی افغانســتان تمایل نشان داد اما دولت آمریکا به دلیل 
حسیاســت پاکســتان، از واگذاری این مأموریــت به هند 

خودداری کرد.
نویســنده از کمک هــای هند به دولت افغانســتان در 

بخش های گوناگــون حرف می زنــد. او همچنین از تغییر 
پالیســی دولت هند در قبال بازیگران سیاسی افغانستان 
صحبت می کند. نویســنده اســتدالل می کند کــه بعد از 
ترور احمدشاه مســعود، جبهه ی متحد ملی از هم پاشید 
و تالش های هند برای اتحــاد دوباره ی آن نتیجه نداد. در 
زمان حیات احمدشــاه مسعود، دولت هند نقشی اساسی 
در اتحاد عبدالرشــید دوســتم، رهبران سیاســی هزاره و 
احمدشــاه مســعود به عهده داشــت. به همیــن دلیل به 
متحدان دیروز خود پشــت کرد و با حامــد کرزی رابطه ای 
عمیق ســاخت و ازاین طریق به مناطق پشتون نشــین راه 

پیدا کرد.
نویســنده در بخشــی از کتاب، از جنگ نیابتی هند و 
پاکستان در خاک افغانستان پرده برمی دارد و در این مورد 
تــا حدودی جانب هند را می گیرد. آقای پلیوال از حمالت 
متعــددی باالی اتبــاع هندوســتان می نویســد، از جمله 
حمله بر ســفارت هنــد در کابل، کنســول گری های هند 
در افغانســتان و مهمان خانه های پــارک و حمید که در آن 

شهروندان هند زندگی می کردند.
او از مداخلــه ی هنــد در پاکســتان از طریــق خــاک 
افغانستان با احتیاط و گاه با تردید حرف می زند. درباره ی 
حمایــت هند از جنبــش بلوچ ها می نویســد، اما هنگامی 
کــه مســئله ی حمایت هنــد از طالبان پاکســتانی مطرح 
می شــود، با احتیاط  بیشتر و تردید بسیار سخن می گوید. 
به عنوان مثال می نویســد که پاکســتان ادعــا دارد هند از 
بلوچ ها و طالبان پاکســتانی حمایت می کند اما زمانی که 

هند خواستار ثبات شد، در پاکستان هیچ ثباتی نبود.

خروج نیروهای بین املللی از افغانستان و برگشت کابوس 

هند
بحث پایانی کتــاب درباره ی خروج نیروهــای بین المللی 
از افغانســتان اســت و یک بار دیگر تــرس دهه ی ۱۹۹۰ 
هند برمی گردد. نویســنده از موقف مبهــم ایاالت متحده 
می نویســد و از شــکایت هند از متحد اســتراتیژیک خود 
می گویــد که دربــاره ی خــروج نیروهایش از این کشــور، 
اطالعات درســتی نمی دهد. دراین بخــش، هند بار دیگر 
نگران به نظر می رســد که مبادا بازی را دوباره به پاکستان 

ببازد.
به همین دلیل از پروســه ی صلح بــه رهبری افغان ها، 
در زمــان حکومت کرزی حمایــت می کند و در صدد ناکام 
کردن برنامه ی صلح به رهبری انگلیس اســت، زیرا در این 
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پروسه ی صلح، پاکستان دولت هند را به انزوا کشانیده و تا 
حدودی هم موفق شده بود.

پروســه ی صلح به رهبــری دولت کرزی بــه این دلیل 
شکســت خورد که گروه طالبان حاضر نشدند با او مذاکره 
کنند و به این ترتیب، تالش های هند نیز بی نتیجه ماند. با 
این حال، بعد از این که پروســه ی صلح و به ویژه مذاکرات 
میان افغان ها در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، دولت هند بار دیگر 
از پروسه ی صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت کرد.

چرا هند میدان را به پاکستان باخت؟
زمانــی که شــوروی بــه افغانســتان حمله کــرد، دولت، 
سیاسیون و پالیسی سازان هند نگران بی ثباتی در جنوب 
آســیا شــدند و این نگرانی زمانی فزونی یافت که آوازه ی 
حمله ی قریب الوقوع شــوروی به بلوچســتان باال گرفت. 
دولت هند نگران بودکه اگر شوروی، بلوچستان را اشغال 
کند، ارتش مقتدرش همســایه ی آن کشــور می شود و به 
ایــن ترتیب امنیت ملــی هند به خطــر می افتد؛ اما پس 
از شــکل گیری مقاومــت علیه قوای شــوروی و اســتقرار 
رهبری این مقاومت در پاکســتان، هندوســتان نگران از 
دســت رفتن نفوذش در افغانستان شد. به باور نویسنده، 
ائتالف هند با روس ها در جریان جنگ ســرد یک اشتباه 

بود.  استراتیژیک 
دولــت پاکســتان با متحد شــدن بــا آمریــکا، باعث 
شکســت روس هــا در منطقه شــد و نفوذ سیاســی اش را 
از طریــق گروه هــای مجاهدیــن در افغانســتان توســعه 
داد. پاکســتان در ســال ۱۹۹۲ میان گروه های جهادی 
افغانســتان یــک اتحاد شــکل داد و در تاریــخ ۲۴ اپریل 
همــان ســال، عهدنامه ی پیشــاور میــان آن ها بــه امضا 
رســید. اقتصاد پاکستان در سال های ۱۹۹۱ الی ۱۹۹۲ 
شــش درصد افزایــش یافــت در حالی که هند بــه دلیل 
داشــتن اقتصــاد سوسیالیســتی، با فقر و کمبــود منابع 

دست و پنجه نرم می کرد.
ســران مجاهدیــن به صراحــت از هند انتقــاد کرده و 
سیاســت هایش درزمــان تهاجــم روس ها بر افغانســتان 
را محکــوم می کردنــد. دولــت هند نگــران بود کــه مبادا 
پاکستان با افغانستان یک ائتالف ضدهندی در منطقه ی 
جنوب آســیا تشــکیل دهــد، از ایــن رو باعجلــه ی تمام، 
دولت مجاهدین را به رســمیت شــناخت و بــا آن ها روابط 

دیپلماتیک به راه انداخت.
پلیوال سیاســت خارجــی هند را در قبال افغانســتاِن 
تحــت حاکمیت طالبان نیز، اشــتباه می خواند و می گوید 

در زمان حاکمیت طالبان، هند حدود شــش سال از رابطه 
با قوم پشــتون به دور ماند و این مســئله سبب نفوذ هرچه 

بیشتر پاکستان در افغانستان و انزوای هند شد.
او عوامل معتددی را فهرست می کند که سبب ناکامی 
هند و پیروزی پاکســتان در افغانســتان شــده اند. از میان 
آن ها می توان به نقش جغرافیا، فرهنگ و دین اشاره کرد. 
به باور نویســنده، هند از نظر جغرافیایی از افغانستان دور 

اما پاکستان نزدیک است.
اگرچه بازه ی زمانی کتاب از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ را در 
بر می گیرد، اما با ســقوط دوباره کابل به دست طالبان در 
سال ۲۰۲۱، بار دیگر سناریوی سال ۱۹۹۰ در افغانستان 
اتفاق افتاد و نظام دوباره از هم فروپاشــید. به این ترتیب، 
دولت هند مانند گذشــته بر سر دوراهی قرار گرفته است. 
حال پرســش این اســت که با در نظرداشت تجارب هند از 
دهه ی ۹۰، این دولت در قبال افغانستان کدام سیاست را 
در پیش خواهد گرفت؟ پرسشی که گذر زمان به آن پاسخ 

خواهد داد.
هــر ترجمه ای، کم و بیش مشــکالت خــود را دارد که 
متــن حاضر هم از آن مســتثنی نیســت. روی هــم رفته، 
ترجمه ی کتــاب با توجه به محتوای اکادمیک و ســنگین 
بودن متن انگلیســی آن )این کتاب، تز دکترا بوده است(، 
روان و سلیس است، اما از ویراستاری خوب بی بهره است:
هیلمــن )هیله من(، څــه )څځه(، وغــواړ )وغواړی(، 
وتــراړ )وتراټه(، دپام ټکــی )دپای ټکــی(، اندهیرا ګاندی 

)ایندرا ګاندی(
واژه هــای بــاال نمونه هایــی از کــم کاری ویراســتار به 
شــمار می روند. از ســوی دیگر، در دو یا سه بخش کتاب، 
جمله هایی وجود دارند که مفهوم را به درستی نمی رسانند.

نویسنده ی کتاب می نویسد: »احمدشاه مسعود نگران 
جایگاه خودش در سیاست خارجی هند، در صورت 

موجودیت دوکتور نجیب بود. در آن زمان دوکتور نجیب 
فقط چهل وهشت سال داشت و در صورتی که از 

افغانستان بیرون می شد، در معادالت آینده ی سیاسی 
افغانستان نقش محوری را بازی می کرد. از همین رو، 
احمدشاه مسعود تا آخرین لحظات حکومت مجاهدین 

در کابل نیز با خروج وی از افغانستان توافق نکرد و 
همچنان در زمان سقوط کابل، وی را با خود به شمال 

کشور انتقال نداد«.
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اشاره:
محمــد کریمی،مترجم جوان افغانســتانی، متولــد ۲۰ بهمن 
۱۳۶۲ در محلــۀ یافت آبــاد تهــران، دوره آمــوزش ابتدایــی را 
در همــان جــا گذرانــد و دیپلم خــود را در پاک دشــت ورامین 
گرفت. در ســال ۱۳۸۴ وارد دانشــگاه خوارزمی شد و در سال 
۱۳۹۴ با مدرک کارشناســی زبان و ادبیات انگلیســی از آن جا 
فارغ التحصیل شد. در این گفت وگو درباره ی انس وی با کتاب 

و ورودش به دنیای ترجمه، با او گپ زده ایم.

گفتگو با محمد کریمی، مترجم جوان افغانستان

سمینار بین املللی 
ترجمه در کابل، نقطه 
آغاز خوبی در حوزه ی 
ترجمه بود.

گفتگو از: صادق دهقان

چه گونه با دنیای ادبیات و کتاب آشنا شدید؟
اولین کتابی که خواندم، »ارســالن نامــدار« بود. این 
کتاب در گوشه  ی کارگاه نجاری افتاده بود. یک روز غروب 
شــروع کردم به خواندنــش و دو ســه روزه، تمامش کردم. 
فکر می کنم حدود ۲۰۰ صفحه داشــت. شــاید اولین بار 
بود که طعم عشــق را در این کتاب چشیدم. در تابستان ها 
وقتی در دبیرســتان درس می خواندم، نــزد نجاری به نام 
اوســتا حبیب کار می کــردم. گاهی در وقت اســتراحت و 
چای خوردن از خاطراتش می گفت. می گفت که شــاعری 
به نام »احمد شــاملو« معلم مدرسه اش بود و از شخصیت 
عجیــب او برایم نقل می کرد. ابتدا کنجکاو نشــدم. بعد از 
مدتی که احمد شــاملو فوت کرد، کنج کاو شــدم که بدانم 

او چه کســی بود. یادم می آید که سال ۱۳۸۰ به نمایشگاه 
کتاب تهران رفتم و مجموعه شعر »آیدا در آینه« را از شاملو 
خریدم. البته شعرهایش را می خواندم، ولی نمی فهمیدم. 

چه زمانی به قلمرو ترجمه پا گذاشــتید؟ چه انگیزه ای 
سبب ورود شما به دنیای ترجمه شد؟

در دانشــگاه، واحدی درسی به نام ترجمه متون ساده 
داشتیم و استادمان، خانم دکتر غالمی متن های کوتاهی 
برای ترجمه می داد. در پایــان ترم، در این درس نمره ۱۷ 
گرفتم که جزو نمرات درخشــان و نادر من بود. اســتاد هم 
مرا تشــویق کرد که بیش تر ترجمه کنــم. احتمااًل جرقه ی 

اشتیاق به ترجمه در آن کالس در ذهنم زده شد. 
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چند ســال بعد، در ســال ۱۳۸۹ برای اولین بار قصد 
داشتم کتابی با عنوان »فلســفه ی ادبیات« را ترجمه کنم 
که نویسنده اش »کریستف نیو« بود. در آن زمان، کنجکاو 
برخی واحدهای درســی در دیگر گروه های درســی بودم. 
گاهــی کل ترم را بــه کالس آن ها می رفتم و واحد درســی 

خودم را حذف می کردم. 
در کالس مبانی فلســفه با استادی مهربان و فرهیخته  
آشنا شــدم به نام دکتر رسول رســولی پور. به ایشان گفتم 
که چنیــن کتابی را می خواهم ترجمه کنم. ایشــان هم با 
گشــاده رویی، درخواســتم را پذیرفت. یک شنبه ها ساعت 
ده صبح به اتاقش می رفتــم. ترجمه ام را می خواند و برای 
فهم بیشــترم از متن توضیحی مــی داد، بعد متن را از نو با 
هم ترجمه می کردیم. بماند که آن کتاب ناتمام ماند چون 
خــودم تنبلی کــردم، ولی درس های زیادی از ایشــان یاد 
گرفتم. خشــوع، مهربانی و حکمت های استاد رسولی پور 
بــرای دانش جویــی کــه تقریبــًا هیچ چیز نمی دانســت، 

هم چون گوهری تابناک بود. 
از استادانی چون مســعود جعفری، عسکر حسنک لو 
و محســن گــودرزی کــه در گروه هــای زبــان و ادبیــات 
فارســی و جامعه شناســی بودند، بســیار چیزها آموختم. 
البتــه نوع دوســتی آقــای بنفشــه )منشــی گــروه زبــان 
انگلیســی( زبانزد بود و است. این بزرگواران انگیزه ام را در 

معرفت اندوزی شکوفا کردند.

تــا کنــون چــه آثــاری را در چــه قلمروهایــی ترجمه 
کرده اید؟

یازده کتاب ترجمه از من منتشــر شــده است. شش 
کتابچه ی روان شناســی بــا نام های »آرامــش«، »در باب 
اعتماد به نفس«، »معنای زندگی«، »مصیبت های شاغل 
بودن«، »روان درمانی چیســت؟« و »ایده های بزرگ برای 
ذهن هــای کنجــکاو« را کتاب ســرای نیک منتشــر کرد. 
ایــن کتاب ها از »مجموعه ی مدرســه ی زندگی« اثر »آلن 
دوباتن« اســت که در مجموع، هنر خوب زندگی کردن را 

به مخاطبان یادآور می شود. 
کتابی با عنوان »فلســفه ی درد« نیــز از »آرنه یوهان 
وتلسن« در نشر نو منتشر شد که آمیزه ای از روان شناسی 
و فلســفه بود. کتاب درباره ی درد است؛ درد ناگزیری که 
انســان در کل زندگی اش با این پدیده مواجه می شــود. 
کتاب درباره ی درد فیزیکــی و به ویژه درد روانی مطالبی 
دارد. نویســنده بــا اســتفاده از آرای برخــی فیلســوفان 

اگزیستانسیالیســت و روان شناســان بزرگی  چون فروید، 
نظراتش را بسط می دهد.

دو رمان بــا نام های »فروشــنده« از »برنارد ماالمود« 
و »آنتونیــای مــن« از »ویال کاتر« هم در نشــر شــب خیز 
منتشــر شــد. کتابی با عنــوان »زنانی که جهــان را بهتر 
کردند« )کتاب کودک( را نشــر نو منتشر کرد. این کتاب، 
بیوگرافــی مختصری از زنــان موفق کشــورهای مختلف 
جهان اســت. ســه کتاب دیگر هــم در حوزه کــودکان و 

نوجوانان در سال ۱۴۰۱ منتشر می شود.

تا کنون به ترجمه اثر درباره افغانستان اندیشیده اید؟ 
چرا ترجمه نکرده اید؟

 Afghanistan: a   دوســت داشــتم کتابی با عنــوان
history from 1260 to the present را ترجمــه کنــم، اما 
وضعیت زندگــی ام اجازه نمی دهد؛ چون حدود دو ســال 
زمــان می برد و مترجم باید پس اندازی هم داشــته باشــد 
که چــرخ زندگــی اش را در این وضعیــت اقتصادی مبهم 

بچرخاند.
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چه مشکالتی فراروی این راه دیده اید؟
بخش مهم، حمایت ناشــر و البته دیده شدن و فروش 
کتاب اســت که درآمد مالی هم برای مترجم داشــته باشد 
تا انگیــزه ای بشــود بــرای ادامــه دادن کار. البته فروش 
چنین کتاب هایی در بازار ایران خیلی هم بد نیســت، ولی 
چشم گیر هم نیست؛ چون مترجم باید دو سال وقت خود 

را صرف کتابی ۷۸۰ صفحه ای بکند.

چرا ترجمه در افغانستان نهادینه نشده است؟
اگر دیگــر حوزه های فکری در کشــور رشــد می کرد، 
حتمــًا نیاز به ترجمه ی آثار و ایده هــای دیگر ملل مختلف 
هــم اتفــاق می افتــاد. ناگفتــه نماند کــه اولین ســمینار 
بین المللــی ترجمه با همــکاری موسســه ی فرانکلین در 
سال ۱۳۴۴ در دانشگاه کابل برگزار شده است. عتیق الله 
پــژواک درســخنرانی افتتاحیــه گفته بود: »بــه عقیده ی 
این جانــب، ما امروز در عصر ترجمــه زندگی می کنیم و از 
بســا جهات مجبوریم برای فراگرفتن علوم و فنون جدید و 
تازه، به مسئله ی ترجمه توجه زیاد نموده و در راه پیشرفت 

این فن واجب، بذل مساعی کنیم«.
اگر حاکمان افغانستان، حریص قدرت و جنگ افروزی 
نبودند یعنی اگر در افغانســتان جنگ نمی شــد، سمینار 

در کالس مبانی فلسفه با استادی مهربان 
و فرهیخته  آشنا شدم به نام دکتر رسول 
رسولی پور. به ایشان گفتم که چنین 
کتابی را می خواهم ترجمه کنم. ایشان 
هم با گشاده رویی، درخواستم را پذیرفت. 
یک شنبه ها ساعت ده صبح به اتاقش 
می رفتم. ترجمه ام را می خواند و برای فهم 
بیشترم از متن توضیحی می داد، بعد متن را 
از نو با هم ترجمه می کردیم.
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بین المللی ترجمه در کابــل، نقطه آغاز خوبی در حوز ه ی 
ترجمه بود. دستاوردها و اتفاقات این سمینار منتشر شده 
است. چند ســال پیش در یک کتاب فروشی دست دوم در 
میدان انقالب، اتفاقی چشــمم به ایــن مجله کهنه خورد 
و بی درنــگ آن را خریدم. مطالبــی از احمد آرام، منوچهر 
بزرگ مهــر، نجف دریابندری و ناتــل خانلری در این کتاب 
دیده می شــود که نشان دهنده اهمیت این سمینار است. 
یکی از حســرت هایم، زندگی دردهه چهل خورشــیدی و 

دیدن رفت و آمد بزرگان افغانستان و ایران است.

ترجمه در افغانستان با چه مشکالتی رویاروست؟
بخش عمده مشکالت ترجمه در افغانستان، ساختاری 
است. این صحبت شاید کلیشه ای باشد که اگر عقالنیت در 
جغرافیایی رو به رشــد باشد، حتمًا حوزه ی ترجمه هم رشد 
خواهدکرد. دوســت مترجمم، عبداللــه محمدی می گفت 
که مترجم آثــار مکتوب قدر چندانی در افغانســتان ندارد. 
به قول اســتاد نجف دریابندری، »ترجمــه، عرق ریزان روح 

است.« این گفته را هم از دکتر محسن گودرزی شنیده ام که 
می گفت: »ترجمه اگر به سمت پروسه فکری پیش برود، آن 
جامعه آینده ی روشنی خواهد داشت«، به این معنا که عالم 
ترجمه فقط برگردان متنی به زبان مادری نیست، بلکه فکر 
کردن بــه آن ایده ها و در عین حال،در خویشــتن فرو رفتن 
و غور کردن است. اگر کســانی چنین جایگاهی در جامعه 
دارند، پس چرا به آن ها توجه نمی شود؟ معلوم است؛ چون 

به انسان توجه نمی شود.

یکــی از مشــکالت عینــی ترجمــه این اســت که اگر 
مترجمــی در افغانســتان، اثری را ترجمه کند، هر کســی 
می توانــد آن کتاب را به صورت افســت، چــاپ و آن را در 
کتاب فروشــی ها عرضه کند، آن هم بــدون درنظر گرفتن 
زحمــت مترجم. اصواًل نهــادی وجود ندارد کــه به چنین 

مشکالتی رسیدگی کند.

اگر در افغانستان جنگ نمی شد، 
سمینار بین المللی ترجمه در 
کابل، نقطه آغاز خوبی در 
حوز ه ی ترجمه بود. دستاوردها 
و اتفاقات این سمینار منتشر 
شده است. چند سال پیش در 
یک کتاب فروشی دست دوم در 
میدان انقالب، اتفاقی چشمم به 
این مجله کهنه خورد و بی درنگ 
آن را خریدم. مطالبی از احمد 
آرام، منوچهر بزرگ مهر، نجف 
دریابندری و ناتل خانلری در 
این کتاب دیده می شود که 
نشان دهنده اهمیت این سمینار 
است. یکی از حسرت هایم، 
زندگی دردهه چهل خورشیدی 
و دیدن رفت و آمد بزرگان 
افغانستان و ایران است.
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در کنار ترجمه، پیشه ی دیگر شما کتاب فروشی است. 
از چه زمانی به این پیشه روی آوردید؟ یک کتاب فروش 

چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
هشت ســالی اســت که پاره وقت در کتاب فروشی کار 
می کنــم. کتاب فروش، پیــش و بیش از همه باید عاشــق 
کتاب و کتاب خوانی باشــد، کتاب شــناس باشــد و بداند 
کــه چــه کتاب هایی، منابــع مهم انــد )نه الزم اســت که 
هم ی کتاب هــا را بخواند و نه امکان پذیر اســت(. در کل، 

کتاب فروش باید مخاطبان را به درستی راهنمایی کند.

در طول ماه چه قدر کتاب می خوانید؟ چه کتاب هایی 
می خوانید؟

تا دوســال پیش، هر هفته حداقل دو کتاب )بســته به 

حجم کتاب( در حوزه های علوم انسانی و بیش تر در حوزۀ 
ادبیات مطالعه می کردم. در دو سال اخیر، تمرکزم بر دانش 
و فهم زبان مبدأ )انگلیســی( و زبان فارســی و کتاب های 
مرتبط با نگارش و ویرایش است. این روزها هم کتاب های 
متفرقــه می خوانم. بیش تر وقت ها چندکتــاب را هم زمان 
می خوانــم )حتی شــده یک یــا دو مدخــل در حوزه های 
ادبیات، روان شناســی، فلســفه، جامعه شناسی(. جدا از 
کتاب هــای منبع کــه روزانه، مدخلی از آن هــا می خوانم، 
کتــاب »معنای زندگی« نوشــته »جان کاتینگهام« )نشــر 
حکمت( و »هنــر مدرني از »مانیکا بوم« )نشــر فنجان( را 

تازه مطالعه کرده ام. 
اگــر کتاب های منبــع و کتاب های مرتبــط به ترجمه 
و زبان فارســی را در نظــر نگیرم، ماهی دو کتاب )نســبتًا 
کم حجــم( می خوانم، به جــز رمان. رمان را باید پیوســته 
خواند. معمواًل بعــد از پایان هر ترجمه ای ســعی می کنم 
یک ماه اســتراحت کنم و در آن مــاه، رمان بخوانم. گاهی 
زمانم فقط به ترجمه و خواندن مدخل ســپری می شــود. 

نمی توانم بگویم خیلی منظم پیش می روم.

سخن پایانی خود را بگویید.
اگر منظورتان این است که به عالقه مندان چه توصیه ای 
دارم، احتمااًل این صحبت کلیشــه ای را شــنیده اید: »باید 
تــالش کنید.« هــر آدمی که بــه میدانی قــدم می گذارد، 
چالش هــا، محدودیت ها و ناکامی ها را باید بچشــد، وگرنه 

موفق نخواهد شد.
بــه عالقه منــدان ترجمــه می گویم: اگــر می خواهید 
ترجمــه کنیــد، اول، دانــش عمومی زبان مبــدأ را در حد 
معقولــی بــاال ببریــد. بعد در حــوزه ای که عالقــه دارید، 
حداقــل ۵ کتابــی را که ترجمه های خوبــی دارند، با متن 
اصلی مقایســه کنیــد و ببینید که مترجم چــه طور پیچ و 
خم ها و ســختی های ترجمه را از ســر گذرانده اســت. در 
کنــار این ها حتمًا کتاب های اصول ترجمه و مجله بســیار 
مفید »مترجم« را بخوانید که به همت دکتر علی خزاعی فر 

منتشر می شود. 
تأکیــد بیش تــرم بــر زبان فارســی اســت. کتاب های 
حوز ه ی ویرایش و نــگارش را بارها بخوانید. کتاب هایی از 
اســتادان زبان و ادبیات فارســی بخوانید تا با دستور زبان 
فارسی آشنا شوید. ترجمه، کاری عملی است. اگر همین 
توصیه ها را که خودم خیلی خوب پیش نبردم، شما عملی 

کنید، مطمئن باشید به مقصودتان خواهید رسید.
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»خانه ادبیات افغانســتان« نهاد مستقل ادبی، فرهنگی و هنری 
اســت که گروهــی از جوانان اهــل ادب، هنــر و فرهنگ مهاجر 
افغانســتانی در ۱۶ ســرطان/ تیر ۱۳۸۲ خورشــیدی در تهران 
بنیان نهادند. هدف خانه ادبیات افغانستان، پاس داری از ادب، 
فرهنگ و هنر ســرزمین باســتانی خراســان بزرگ )افغانستان(، 
افزایــش پیوندهــای فرهنگــی میــان ملت های پارســی زبان در 
ســرزمین های افغانستان، ایران و تاجیکســتان و پرورش نیروی 

انسانی در عرصه ادب و فرهنگ است. 

الف( برنامه های ساالنه

۱. جشن واره ادبی»قند پارسی« 
بزرگ ترین گردهم آیی اهل فرهنگ، هنر و ادب افغانســتان اســت 
کــه از ۱۳۸۱ تا کنون، ُنه دوره ی آن با هدف شناســایی و معرفی 
اســتعدادهای جوان شــعر و داســتان افغانســتان، نکوداشــت 
پیش گامان ادبی، فرهنگی، پژوهشــی و هنری کشــور و افزایش 
پیوندهــای فرهنگــی میــان اهالی فرهنــگ و ادب کشــورهای 

فارسی زبان، در تهران برگزار شده است.
در ایــن دوره هــا، از مقام علمــی و ادبی محمدکاظــم کاظمی، 
ابوطالــب مظفــری، محمداعظــم ره نــورد زریــاب، محمدجواد 
خــاوری، محمدســرور موالیــی، محمدواصــف باختــری، آصف 
ســلطان زاده و محمدشریف ســعیدی تجلیل شده است. در این 
جشن واره همیشه داورانی از افغانستان و ایران در دو بخش شعر 
و داســتان، آثار رســیده به دبیرخانــه را داوری و مقام های اول تا 

سوم و شایستگان قدردانی را معرفی می کنند.
۲. جایزه ادبی »نوروز« 

نخســتین جایزه رســمی و خصوصی کتاب در افغانســتان است 
که با هدف معرفی بهترین کتاب های چاپ شــده در قلمرو شــعر 

و داســتان  افغانســتان از ۱۳۷۸ در کابل با دبیری محمدحسین 
محمدی آغــاز به کار کرد. نخســتین جایزه نــوروز در ۱۳۸۸ در 
تهــران و دومیــن جایــزه نــوروز در ۱۳۹۱ در کابل برگزار شــد و 

برندگان بخش رمان و مجموعه داستان معرفی شدند.
۳. همایش فرهنگی »روایت هم دلی«

رویدادی دوســاالنه اســت که با هدف افزایش پیوندهای 
مشــترک فرهنگی میــان ملت هــای افغانســتان و ایران و 
بازتــاب یافتن مشــکالت اجتماعی و فرهنگــی مهاجران 
افغانســتانی مقیم ایران در تهران برگزار می شود. تا کنون 
هفــت دوره از این همایش با دبیری زنده یاد محمدســرور 

رجایی )۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷( برگزار شده است.

ب( سلسله برنامه ها

۱. شب های کابل 
سلســله همایــش نقــد ادبی بــود کــه ۲۹ برنامــه ی آن با هدف 
نهادینه ســازی فرهنگ نقد و نقدپذیــری در قلمرو ادب، فرهنگ 
و هنر از ۱۳۷۸ در کابل برگزار شــد و به آثــار این افراد پرداخت: 
محمدحســین محمــدی، غالم حیدر حیدری وجودی، حســین 
فخــری، خالــده فــروغ، محمــود جعفــری، عبــاس جعفــری، 
محمدضیا قاســمي، خالد نویســا، محمداعظم ره نــورد زریاب، 
ابوطالب مظفــری، تقی واحدی، الیاس علــوی، حمیرا قادری، 
عبدالواحــد رفیعــی، احمدضیا ســیامک هروی، محمدشــریف 
سعیدی، محمدسرور موالیی، حســین حیدربیگی، محمدافسر 

ره بین، واصف باختری، علی پیام و عفت مستشارنیا.
۲. کتاب ماه 

سلسله نشســت های  »نقد و بررســي ادبیات معاصر افغانستان« 
بــود که ُنــه برنامه ی آن بــا هدف نهادینه ســازی فرهنــگ نقد و 

 خالصه ای از فعالیت های و برنامه های 
 خانه ادبیات افغانستان
در آستانه ی نوزدهمین سال بنیان گذاری این نهاد

اشاره: در آســتانه ی نوزدهمین سال روز تأســیس »خانه ادبیات 
افغانســتان« قرار داریم. ضمــن تبریک نوزده ســالگی این نهاد 
معتبــر و شــاخص در حــوزه ی فرهنــگ فارســی و آرزوی تداوم 
فعالیت ها و نقش آفرینی هایش در این عرصه، گزارش خالصه ای 

از فعالیت های این نهاد ارائه می شود.
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نقدپذیــری بــا تمرکز بــر صاحب قلمــان جوانی ماننــد منوچهر 
فرادیس، علی احمد ابراهیمی، هادی میران، حســن ابراهیمی، 
علی موســوی، هــادی هزاره، ســکینه محمدی، خادم حســین 
ناطقــی شــفایی، شــوکت علی محمــدی شــاری و عبدالوکیل 

سوله َمل شینواری از ۱۳۸۹ در کابل برگزار شد.
۳. نقد و بررسي ادبیات امروز افغانستان 

سلســله نشســت های مشــترک با انتشــارات تاک بود کــه یازده 
نشســت آن از ســال ۱۳۹۱ تــا ۱۳۹۷ بــا هــدف نقد و بررســی 
کتاب های شــعر و داستان تازه منتشرشــده برای آثار محمدجان 
تقــی بختیاری، محســن نکومنش فــرد، عارف فرمان، حســن 
ابراهیمی، باران ســجادی، غالم رســول جعفــری، کریم میثاق، 
محمدآصف ســلطان زاده، یــزدان هدیــه ولی )صاعقــه(، مریم 

احمدی و فاطمه خالقی در کابل برگزار شد.
۴. نقد و بررسی داستان و رمان 

سلســله نشست آموزشی مشــترک با مؤسســه ُدّر َدری بود که با 
هدف نقد و بررسی داستان و رمان فارسی و خارجی از ۱۳۹۳ تا 
۱۳۹۴ با مســئولیت حبیب الله صادقی و عباس جعفری در دفتر 

مؤسسه ُدّر َدری  در کابل برگزار شد.
۵. ِسفِر کلمات

شــش نشســت آن بــا هــدف دیــدار و گفت وگــوی صمیمانه با 
پیش گامــان و فعــاالن عرصــه ادب، فرهنــگ و هنر افغانســتان 
با حضور محمدشــریف ســعیدی، اســدالله شــعور، محمدضیا 
قاسمی، مهتاب ساحل، غفران بدخشانی، محمدصادق دهقان 

و محمدضیا قاسمی برگزار شده است.

ج( سلسله نشست های ماهانه

معاصــر  ادبیــات  بررســي  و  »نقــد  ماهانــه ی  نشســت   .۱
افغانستان«

از سال ۱۳۸۶ تا کنون بیش از ۶۶ نشست با هدف نهادینه سازی 
فرهنگ نقــد و نقدپذیری در قلمرو ادب، فرهنگ و هنر در تهران 

برگزار شده است.
۲. نشست ماهانه ی »به صرف داستان« 

ســه نشســت در ســال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با هدف آشــنایی با 
داستان نویســان و منتقدان افغانســتانی و ایرانی در تهران برگزار 

شده است.

د( نشست های هفتگی خانه ادبیات افغانستان در تهران، کابل 

و اصفهان
این نشســت ها با هدف آموزش، خوانش و نقد شــعر و داستان، 
خوانــش متون، ویرایش و دیگر کارگاه های آموزشــی از ۱۳۷۲ تا 
کنون در تهران برگزار می شــود. نشست های هفتگی در کابل از 
میزان/ مهر ۱۳۸۷ تا ســرطان/ تیر ۱۴۰۰ ادامه داشــته است. 
نشســت های هفتگی در اصفهان از ســنبله/ شــهریور ۱۳۹۲ تا 

حوت/ اسفند ۱۳۹۸ در اصفهان برگزار می شد. 

هـ( کارگاه های آموزشی دوره ای 
۴۵ دوره از کارگاه های آموزش شــعر، داستان، ویرایش، ترجمه، 
روزنامه نگاری، فن بیان، انیمیشن، قصه نویسی کودک و خوانش 
متون با هدف ارتقای ســطح آموزش های تخصصی اعضای خانه 
ادبیات افغانســتان از ۱۳۸۲ تا کنــون در کابل، تهران و اصفهان 

برگزار شده است.

و( ویژه برنامه و برنامه مشرتک با دیگر نهادها
۵۵ ویژه برنامــه  و ۲۰ برنامــه مشــترک بــا نهادهــای ایرانــی و 
افغانســتانی از ۱۳۸۲ تا کنون در کابل، تهــران و اصفهان برگزار 

شده است.

ز( انتشارات خانه ادبیات افغانستان
خانــه ادبیات افغانســتان تا کنــون ۲۱ کتاب از محمدحســین 
محمدی، عبدالواحد رفیعی، محمدصادق دهقان، تقی واحدی، 
عزیز الله نهفته، حسین فخری، محمد جان تقی بختیاری،  ره نورد 
زریــاب، ابوطالب مظفری، حفیظ الله شــریعتی، محمدحســین 
فیاض، تینا محمدحســینی، محمدضیا قاســمی و محمدسرور 
رجایی و ســه لوح فشرده موسیقی به نام های »صبا مزار می ُرم«، 
»گِل بادام« و »قند پارســی« با آواز عارف جعفری منتشــر کرده 

است. 

ح( نرشیات تخصصی

۱. کتاب نامه )اولین و تنها مجله تخصصی بررسی کتاب(
با مدیر مســئولی محمدضیا قاسمی و ســردبیری محمدحسین 
محمدی )شــماره های ۱ تا ۵( و علی یعقوبی )شماره ۵ تا کنون( 

از سرطان/ تیر ۱۳۹۹ تا کنون منتشر می شود.
۲. فرخار )مجله تخصصی شعر(

از ۱۳۸۲ بــا ســردبیری محمدضیا قاســمی )شــماره ۱ تا ۳( و 
محمدصادق دهقان )شماره ۳ تا ۶( منتشر شده است. 

۳. روایت )مجله تخصصی داستان(
شش شــماره از آن با سردبیری محمدحسین محمدی از ۱۳۸۷ 

منتشر شده است.

www.khane-adabiat.com
telegram.me/khaneadabiat
www.instagram.com/khaneadabiat
www.facebook.com/khane.adabiat
www.twitter.com/KhaneAdabiat
info@khane-adabiat.com
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 مناجات و گفتار پیر هرات )کابل، ۱۳۵۶(
 لهجه بلخ ودریافت بهتر سخن موالنا )تهران، ۱۳۹۲(

 کرسی نشینان کابل، نوشته سید مهدی فّرخ )تهران، ۱۳۷۰(
 عین الوقایع، نوشته محمدیوسف ریاضی )تهران، ۱۳۶۹(

 گزارش سفارت کابل، )تهران، ۱۳۶۸(
 پیراسته تاریخنامه هرات، نوشته سیفی هروی )تهران، ۱۳۸۱(

 فارسی هروی؛ زبان گفتاری هرات )مشهد، ۱۳۷۶(
 لغات زبان گفتاری هرات )کابل، ۱۳۵۶(

 نامه هم زبانان )تهران، ۱۳۷۶(
 َلنَدی؛ ترانه های مردمی پشتو )مشهد، ۱۳۸۰(
 نکهت خاک ره یار، دفتر شعر )مشهد، ۱۳۷۹(

 نسیم شیدایی، دفتر شعر )هرات، ۱۳۸۰(
 فهرست نسخ خّطی قرآن های مترجم )مشهد، ۱۳۶۳(

 فهرست کتب خّطی کتابخانه آستان قدس )مشهد، ۱۳۶۹(
 مصّنفات شیعه، ترجمه، شش جلد )مشهد، ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶(

 مقّدمــه ای بــر فقه شــیعه، ترجمه، نوشــته حســن مدّرســی 
طباطبایی )مشهد، ۱۳۶۸(

 اخالص عمل، ترجمه منظوم صد و ده کالم امام علی )مشــهد، 
)۱۳۷۹

 خّط کوفی، ۶۴ قطعه، با شرح و مقّدمه )تهران، ۱۳۷۷(
 میــخ اّول بــر تابوت اســتعمار، ترجمه، نوشــته جــرج پاتنجر 

)مشهد، ۱۳۷۹(
 بیــش از صد مقاله پژوهشــی در دائرةالمعارف بزرگ اســالمی 

)تهران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۷(
 کتابشناســی جهانی ترجمه ها و تفسیرهای چاپی قرآن مجید 

)مشهد، ۱۳۷۳(
 آکام المرجان فی ذکر مدائن المشــهورة فی کِلّ مکان، ترجمه 

از عربی )مشهد، ۱۳۷۰(
 افغانــان: جای، فرهنگ، نژاد، ترجمه، اســتوارت الفنســتون 

)مشهد، ۱۳۷۶(

نویسنده، پژوهش گر، فهرست نگار و نسخه پژوه، مترجم و شاعر فقید افغانستان

)تولد: 1325، هرات – درگذشت: هفت ثور 1400، اتاوای کانادا(


