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یادداشت مدیرمسئول

یاد و یادگار دوست
اعالمیه ی برگزاری مراسم اولین سال گرد نبودنش را 
در اینستاگرام استوری می کنم و ناگهان دلم عجیب 
برایش تنگ می شود. اول از همه به یاد لبخندهایش 
می افتم. بعد آخرین پیام هایش در تلگرام را که هنوز 
نگه  داشــته ام، مرور می کنم. نوشته »بنیاد ادبیات 
داســتانی« وبیناری بــا موضوع »ادبیــات و کرونا« 
برگزار می کند و از من خواســته مهمــان این وبینار 
باشــم. و بعد کرونا خود او را برد و از سرنوشت وبینار 

هم خبری نیافتم. 
چندیــن یــادگاری از او دارم، امــا آن چــه ایــن 
لحظــه دلتنگی مرا به ســویش می کشــاند، آخرین 
کتابی اســت که او کار کــرده اســت: »وطن دار«؛ 
کتابی حاوی خاطرات و یادداشت هایی از شاعران، 
نویســندگان و روزنامه نگاران افغانســتانی درباره ی 

مهاجرت شان به ایران. 
دوبــاره لحن صدایش از پشــت تلفــن در ذهنم 
زنده می شــود کــه توضیح می دهد انتشــار چنین 
کتابــی چه قدر مهم اســت بــرای ایجاد شــناخت 
بهتر از مهاجران افغانســتانی در ایران. اهمیتش را 
می دانســتم، اما آن روزها هیچ دل و دماغ نوشــتن 
نداشــتم. وقتی پیام فرســتاد و خواســت بنویسم، 
عذرخواهی کــردم. قبول نکرد. زنگ زد تا متقاعدم 
کنــد کــه بنویســم. و چه خوب شــد کــه متقاعدم 
کــرد. آن چــه را بــرای آن کتاب نوشــتم، از بهترین 

یادداشت های خودم می دانم.
کتــاب را ورق می زنم و در تک تک صفحات عزم 
و اراده ی همیشگی او را می بینم. خصلتی که رفیق 
نازنین مان زنده یاد »محمدســرور رجایی« را همراه 

لبخندهایش به آن می شناختم. 
کتــاب را ورق می زنم و بــه او می گویم: »روحت 
شــاد، که چنین یادگار ارزشمندی از تو برای روزگار 
برجای مانده اســت.« و چه یادگار ارجمندی است 

کتاب.

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

 کتاب نامه، رســم الخط و شیوه نگارش را در نقل قول های مستقیم از کتاب های 
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کشش و جذابیت شروع داستان »تا دم 
صبح«، خواننــده را ترغیب به خواندن 
ادامه ی آن می کند. قهرمان داســتان، 
شــبانگاه در بستر شــبیخون زده اش با 
غریبه هایی مواجه می شود که دورتادور 
تخت خواب را احاطه کرده اند و آهسته 
و با احتیاط، گویی از قبل وظایف شــان 
تعیین شــده باشــد، شــروع می کنند 
به پالیــدن زیر بالشــت، روک های میز، 
جیب های باالپوش و همه ی جاهایی که 
احتمال دارد تفنگچه ی قهرمان داستان 
در آن ها باشــد. به این ترتیب، خواننده 
تصور می کند با داســتانی حادثه محور 
روبه روســت امــا بــه زودی در می یابــد 
کــه راوی، شــرح کابوس شــبانه اش را 
می دهد و به تدریج شــکل روایت محور 
به خود می گیرد. به کارگیری این شگرد 
می توانــد یکــی از نقاط قوت داســتان 
باشد. داستان با زاویه ی دید اول شخص 
آغاز می شــود و قهرمان در پی خالصی 

از کابوس ها، تا دم صبح بیدار می ماند. 
شب بیداری هایی که ابتدا از روی عادت 
است اما به تدریج و به علت ناامنی های 
به وجود آمــده، جنبه ی پهــره داری به 

خود می گیرد.
زمــان وقــوع روایــت، دوره ی گذار 
از حکومــت کمونیســتی داکتر نجیب 
اســالم گرای مجاهدین  بــه حکومــت 
دوره ای  اســت.  آن  از  پــس  اندکــی  و 
ملتهب و ناامن، مملو از تشتت و آبستن 
تحــوالت سیاســی- اجتماعــی، که به 
سرنوشت مردم افغانســتان آسیب زده 
و آن را متأثــر ســاخته اســت. به همین 
منــوال، درون مایــه ی رمــان نیــز تأثیر 
این اوضاع نابســامان بر زندگی جوانی 
بیست وپنج ســاله و تحصیل کرده را در 
مزار شریف نشان می دهد. او در آستانه 
و بطن تحوالت جدید، سرنوشــت خود 
و دوســتانش را متأثــر از آن می یابــد، 
طوری کــه زندگی برایش ماننــد زندان 

روایت رفتن و ماندن
نگاهی به رمان کوتاه »تا دم صبح«، نوشته ی محمدشفیق نامدار

زهرا مزاری

تا دم صبح )رمان کوتاه(
محمدشفیق نامدار
ویراستار: محمدحسین محمدی
نشر آمو
چاپ اول، تهران ۱۳۹۷
۵۵۰ نسخه، رقعی، ۸۸ صفحه
۱۵۰۰۰ تومان/ ۱۱۰ افغانی

بی نام ماندن قهرمان و 
بی چهره بودن شخصیت ها 
تا پایان روایت، می تواند 
تداعی کننده ی سرگذشت 
مشترک و مبهم جوانان در 
بزنگاه صعب و پرهزینه ی 
تاریخ یک سرزمین، و 
نماینده ی سرگشتگی، 
پوچی، انزوا و در نهایت 
تقال و تصمیم برای گریز و 
تغییر سرنوشت شان در حد 
ممکن باشد. تصمیم هایی 
که در نهایت ناامیدی و 
سرخوردگی چون ارواحی 
سرگردان به سوی آینده ای 
موهوم و نامطمئن گرفته 
می شوند.
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شــده و او را واداشته است تا در خلوت شب های تاریک 
پاییــزی، روایت این وارونگــی و دگردیســی را به تکرار 
موشــکافی و حالجی کند و مانند شعبده بازی از دهان 
خویش، رشته ی تار خاطرات و تألمات روح و احساس را 

تا دم صبح بریسد.
از دیگر نقاط قوت داســتان، به کارگیری نام برخی 
اشــخاص حقیقی و عینی اســت که در جریان تحوالت 
اجتماعی-سیاســی و جنگ های تنظیمــی و مذهبی 
افغانستان، حضور داشته اند و با وجود این که سرنوشت 
فعلی مردم به شدت متأثر از عملکرد آن هاست، کمتر نام 
و یادی از آن ها در ادبیات داستانی وارد شده است. این 
موضوع، داستان را برای خواننده، خواندنی تر می کند. 
نام بــردن از داکتــر نجیب اللــه، خلقی هــا، خادی ها 
و تفتیــش و اختنــاق و زنــدان پلچرخــی، مجاهدیــن 
و »اســالم جنگی«ها، احمدشــاه مســعود، گلبدیــن 
حکمتیار، جنرال های ناراضی همچون جنرال دوستم، 
جنرال مؤمن و ســیدکیان، جنگ های احزاب جنبش و 
جمعیت و درگیری های احزاب وحدت و حرکت در مزار 
شریف، موضوعات و افرادی اند که در ادبیات داستانی 

کمتر به این صراحت آمده اند.

جنگ و تأثیرات گوناگون و مخرب آن، در ادبیات 
داستانی افغانستان کمابیش از زاویه های مختلف 
توصیف شده است، اما زاویه ای که شفیق نامدار 
در کتاب »تا دم صبح« به آن می پردازد، قتل ها، 
کشتارها، تخریب خانه ها و شهرها، و دیگر 
مصائب فاجعه آمیز و ویران گر جنگ نیست، بلکه 
تأثیر آن بر سیر طبیعی و روند معمول زندگی 
است. باز ماندن از درس و تحصیل، مهاجرت و 
رفتِن وحشت آفرین دوستان و تحمل فراق آن ها، 
رنج وحشتناِک ماندن و زندانی شدن در منجالب 
گنِگ واقعیت پیرامون، جدایی و باز ماندن عاشق 
و معشوق از هم، تباه شدن و بربادی آمال و 
آرزوهای جوانان و بی انگیزه شدن برای ساخت 
آینده ای خواستنی و ایده آل و...، جان مایه های 
روایت »تا دم صبح« اند.

نویســنده می کوشد تا خوانندگان را با نسل اقلیتی 
از جوانان آن دوره ی ویژه در افغانســتان آشــنا ســازد، 
که برخالف بســیاری از مردم این سرزمین، نه گرایش 
کمونیســتی داشــتند، نه تب اســالم مداری و نه حتی 
داعیــه ی ملی و میهن پرســتی. آن ها بیــزار از هر گونه 
سمت گیری و ایســم گرایی، تنها خواستار فضایی برای 
تنفس، احســاس آزادی و اختیار، و داشتن یک زندگی 

عادی و معمولی بودند. 
قهرمان داستان، نماینده ی چنین نسلی است وقتی 
که در دهلیز دانشــگاه به همراه دوستانش، شعارهای 
دوستی و هم بستگی خلل ناپذیر میان خلق های جهان 
را که کمونیســت ها بر دیوارها نوشته اند، با صدای بلند 
به باد تمســخر می گیرد و یا زمانی که اســتاد ادبیات با 
لحن شــکوه آمیز و ســرزنش گر، خطاب به دانشجویان 
می گوید به عوض این که شــاهنامه را )که فردوسی یک 
عمر رنج برد تا از آن برای شان وثیقه ی ملی درست کند 
و کاخــی بنا نهاد که از باد و بــاران روزگار گزند نیابد( به 
سینه های شــان حفظ کنند، آن را تمســخر می کنند! 
و قهرمان داســتان را که سردســته ی این ســرکش ها و 
بی پرواهاست، از صنف بیرون می اندازد و بیم آن می رود 
کــه از دانشــگاه اخراج شــود، یا به عســکری اجباری 
فرســتاده شــود و حتی گزارشــش با انــگ ضدانقالب 
بودن به خادی ها داده شــود و سر از زندان پل چرخی 
درآورد. او فقــط ُملکــی را می خواهد که ُملک شــدنی 
باشد، کوچه هایش سنگربندی و جنگی میان تنظیم ها 
نباشــد. بیزاری اش از ویرانی و جنگ به حدی است که 
مهاجرت و حتی سگ شــویی و پشک شــویی در ملک 
غریب را، به اسالم جنگِی مسلمانان سرزمینش ترجیح 
می دهد. هرچند که به نوعی از مهاجرت و ترک سرزمین 
نیز دل چرکین و ناخشنود است، و ملک بیگانه را جایی 

می داند که هر کس می رود، خبرش باز نمی آید. 
او نماینــده ی نســل جوانی اســت که بــا فرهنگ 
پدرســاالرانه ســر ناســازگاری دارد و از »اســیر طلسم 
اصول خانوادگی« بودن بیزار اســت. بــه ویژه آن جا که 
القیدانــه حیــن فحش و ناســزای پدر کــه او را با گاف 
مشــدد، »ســگ« خطاب می کند، از امر او برای پایان 
دادن به شــب بیداری ها و نواختن شــبانه ی هارمونیه 
تمرد می جوید. از مردساالری، ازدواج سنتی و وضعیت 
زنان نیز عاصی اســت. حلقه ی ازدواج را همچون طوق 
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لعنــت و ازدواج خواهرش را اســارت، بردگی و خرید و 
فروش مال می انــگارد و خواهرش را با حلقه ی ازدواج، 
مجرمی می پندارد که دست هایش را ولچک زده باشند، 
گوشــواره های خواهرش را حلقه های اسارت و خودش 
را در شــب عروســی، کنیز زرخرید یک مــرد می بیند. 
به تکــرار، صــدای زنی از میــان جمعیت عروســی در 
خاطرش طنین انداز می شــود که »سیاســر مال مردم 
است« و »خداوند سیاسر را بخت بدهد، جوان را طالع« 
)ص۲۱(. او جوانی ســرکش، معتــرض و البته الابالی، 
بی هدف و قمارباز اســت که با پیچیدگی و آشوب زمانه 
مقهور شده و به انزوا، اندوه، سکوت و شب بیداری روی 
آورده اســت. چه؛ او فقــط می خواهد آدمی معمولی با 

یک زندگی معمولی باشد.
آن چــه نویســنده بیش از همــه بر آن تأکیــددارد، 
رفتن هــا  »ماندن«هاســت.  و  »رفتن«هــا  بــر  تمرکــز 
و  دشــوار  همیشــه  داســتان  قهرمــان  زندگــی  در 
مــرگ  و  خواهــر  ازدواج  ماننــد  اســت  وحشــتناک 
 مــادرش، که تأثیری عمیق و جانکاه بــر او می گذارند: 
»همــه رفته بودند. مــا یک چیزی را نداشــتیم، آمنه را 
نداشتیم. زیر دل مان چیزی خالی شده بود مانند آن که 
ته یک انبار فرو رفته باشد و آن گاه من رفتن را احساس 
کردم، رفتن وحشتناک بود. ماندن هم وحشتناک بود. 

دنیا برایم زندان شده بود« )ص۷۳(. 
او در میانــه ی ایــن پریشــانی و ناآرامی اندیشــه و 
احساس، سرگذشــت تلخ و حسرت بار دوستش خسرو 
را از خاطــر می گذراند که از راضی کردن پدر خود و پدر 
دختر مورد عالقه اش از راه های منطقی، ســرخورده و 
ناامید شده بود. پدرانی که ریشه ی اختالف شان بیش 
از هزار سال کهنگی داشت، زیرا رئیس های دو خانواده 
از غدیر خم، ثقیفه ی بنی ساعده و جنگ جمل تا امروز 
خصومت شــان را به ارث برده بودند. کار خســرو دیگر 
به مــال و تعویذ و َدم و دعا و مریــد و غالم حلقه به گوِش 
پیر مارخــور و آتش نفس شــدن و فرســتادن ِمهرُمهره 
به هوفیان شــریف برای گشــایش بختش رسیده بود. 
بارها فکر فرار با عســل به ســرش می زند، اما در نهایت 
آن را بدنامی برای دختر می داند و ســرانجام تصمیم به 
ترک معشــوق و هجرت به کشوری دیگر می گیرد. تنها 
توشه ی ســفر، دفتر خاطرات معشوقش است که روزی 

محمدشفیق نامدار، نویسنده ی »تا دم صبح«پنهانی آن را از کیفش برداشته بود. 

نویسنده می کوشد تا خوانندگان را با 
نسل اقلیتی از جوانان آن دوره ی ویژه 
در افغانستان آشنا سازد، که برخالف 

بسیاری از مردم این سرزمین، نه 
گرایش کمونیستی داشتند، نه تب 

اسالم مداری و نه حتی داعیه ی ملی 
و میهن پرستی. آن ها بیزار از هر گونه 

سمت گیری و ایسم گرایی، تنها خواستار 
فضایی برای تنفس، احساس آزادی 

و اختیار، و داشتن یک زندگی عادی و 
معمولی بودند.
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تناقض های کوچکی در متن روایت وجود 
دارد. به عنوان نمونه، راوی ادعا می کند 
پنج سالگی اش را کم کم به یاد دارد و 
چهره ها و رویدادهایی که به خاطر می آورد، 
بسیار کوتاه هستند اما برخالف این ادعا، 
خاطرات مفصلی را همراه با جزئیات دقیق 
و فراوان )و البته دلچسب و شیوا( ارائه 
می کند، حتی ابیاتی که محلی خوان ها 
خوانده اند، این که محلی خوان یکی دو 
دندان نقره ای هم داشته و نوع شیرینی 
جوهرداری که در مجلس عروسی دوران 
کودکی اش استفاده شده را، به تفصیل 
می گوید.

این رفتن، وحشــت مانــدن را در قهرمان داســتان 
برمی انگیزاند. مهاجرت بهترین دوســتش او را بیش از 
پیش دچار دلتنگی، افســوس و رنج ماندن می ســازد. 
در نهایــت، آخرین رفتن، رفتن فریباســت. فریبایی که 
اولیــن گام برای آغــاز رابطه ی عاشــقانه را بر می دارد و 
مفتون و افسون قهرمان داستان می شود، اما او در عین 
عالقه مندی و شیفتگی، از سر تعلل و تغافل، چنان که 
می پندارد دخترک همیشــه هست و می ماند، با او وقت 
می گذراند؛ به طوری که دوســتش خسرو به او هشدار 
می دهد کــه »فریبا را مفــت گــپ داده ای« )ص۵۵(؛ 

»لچکی نکو. فریبا را نیازار« )ص۶۰(. 
یــک روز صبــح کــه بــه روال همیشــگی در صنف 
دانشــگاه حاضر می شود، از زبان عســل می شنود که 
دلبرش برای همیشه رفته است. رفتن ناگهانی و بی خبر 
فریبا به شهری دیگر )به دلیل منصب دار و خادی بودن 
پدرش و واهمه ی سیطره ی مجاهدین(، آخرین ضربه ی 
کاری را به روح و روان قهرمان داســتان وارد می سازد و 
او را بــه قعــر ظلمت و پوچــی و تنهایــی می افکند. از 
منظر راوی، رفتــن »به آن طرف هایی که هر کی رفت و 
خبرش باز نیامد« )ص۸۸(، وحشتناک است اما ماندن 

 و محبــوس شــدن در میانــه ی جنگ، وحشــتناک تر: 
»مانند یک کابوس که آدم خود را میان یک ســاختمان 
متروک احساس کند و ســاختمان باالیش فرو ریزد. در 
ســه کنجی های ســاختمان عنکبوت ها تنیده باشند. 
بــاالی تاق هــای خالــی و شکســته، موســیچه ها النه 
گذاشته باشند. کف خانه ها شــترخارها روییده باشند 
و تــو آن جا باشــی. آن جا مانده باشــی. شــب در حال 
بازگشت باشد و مارها و گژدم ها در حال خزیدن باشند. 
زیر پایت برگ های خشــکیده ی تــاک خش خش کنان 
در حال خزیدن باشــند و خود را بــه پایچه های ایزارت 
بیاویزند. درســت مانند همین، وحشــت دارند. همین 
کابوســی را که می گویم، همین مانــدن را که می گویم 

چنین وحشتی دارد« )ص۶۳(.
جنــگ و تأثیرات گوناگون و مخــرب آن، در ادبیات 
داســتانی افغانســتان کمابیش از زاویه هــای مختلف 
توصیف شده اســت، اما زاویه ای که شــفیق نامدار در 
کتاب »تا دم صبح« به آن می پردازد، قتل ها، کشتارها، 
تخریب خانه ها و شــهرها، و دیگر مصائب فاجعه آمیز و 
ویران گر جنگ نیســت، بلکه تأثیر آن بر ســیر طبیعی 
و رونــد معمــول زندگی اســت. بــاز مانــدن از درس و 
تحصیــل، مهاجرت و رفتِن وحشــت آفرین دوســتان و 
تحمــل فــراق آن ها، رنج وحشــتناِک مانــدن و زندانی 
شــدن در منجالب گنــِگ واقعیت پیرامــون، جدایی و 
باز ماندن عاشق و معشــوق از هم، تباه شدن و بربادی 
آمال و آرزوهای جوانان و بی انگیزه شــدن برای ساخت 
آینده ای خواستنی و ایده آل و...، جان مایه های روایت 
»تا دم صبــح« اند، و برجسته ســازی همیــن جنبه ها 
و موضوعات انــد که زاویــه ی دید و نــوع نگرش خاص 
نویسنده به پیامدهای منفی اجتماعِی پدیده ی جنگ 

را می نمایانند و از این منظر، قابل تأمل اند.
بی نام ماندن قهرمان و بی چهره بودن شخصیت ها 
تــا پایان روایــت، می تواند تداعی کننده ی سرگذشــت 
مشــترک و مبهم جوانان در بزنــگاه صعب و پرهزینه ی 
تاریخ یک ســرزمین، و نماینده ی سرگشتگی، پوچی، 
انــزوا و در نهایــت تقــال و تصمیم بــرای گریــز و تغییر 
سرنوشت شان در حد ممکن باشد. تصمیم هایی که در 
نهایت ناامیدی و سرخوردگی چون ارواحی سرگردان به 

سوی آینده ای موهوم و نامطمئن گرفته می شوند.
از  اســتفاده  در  نویســنده  مهــارت  و  توانایــی 



7سنبله/ شهریور 1401 شماره ی هجدهم  سال سوم کتابنامه  

ضرب المثل هــا و اصطالحات عامیانــه همچون »صد 
بای بمیره، یک قمارباز نی« )ص۱۳(؛ »خانه را دزد زد، 
باقی مانده اش را فال بین« )ص۵۴(؛ »سزای قروت، آب 
جوش!« )ص۷۹( و کاربرد تکیه کالم های معمول چون 
»بیشک هی!«، »ســگ« و نیز القاب مرسوم در جامعه 
)کاکه، جوان، بای، پهلوان، خراباتی(؛ توجه به فولکلور 
و بیان جزئیات سامان های بازی کودکان )تشله، فرفرک، 
کاغذپران و تار شیشــه زده(؛ شرح آداب و رسوم سنتی 
مراسم عروســی و ابیات محلی رایج، نوع پوشش مردم 
)دستمال گل شــفتالویی، یخن پیراهن قاسمی، کاله 

قره قلی( بر پیرایش و غنامندی روایت افزوده است. 
همین طور اســت بیــان افســانه ها، عقاید مذهبی 
و خرافات جاری مثل: »جمع شــدن اجنــه و پری دور 
تازه عــروس معصوم«، »عروســی پری های پشــت کوه 
قاف با پســران زیبارو«، »میله و رقص و پایکوبی شــبانه 
جنیات زیر درخت های تاک و انجیر و باالی خاکسترها 
مخصوصًا برای پســرهای جوان و زیبــارو«، »بی برکتی 
آوردن خواب وقت نماز بامداد«، »شگون نداشتن طوی 

دیالوگ ها براساس شخصیت و 
جنسیت قهرمان ها بسیار دقیق 
گزینش شده اند. مثالً خواننده در 
داستان با یک جوان القید و بی هدف 
در صنف دانشگاه، یک زن سنتی در 
جایگاه مادر و در جریان مدیریت 
محفل زنانه ی عروسی، یک قمارباز 
در کشمکش برد و باخت، یک 
پدر عصبانی با رفتار پدرساالرانه، 
یک دختر جوان در حین گفت وگو 
با معشوق و یک خواهر بزرگ تر 
احساساتی و دلسوز مواجه است 
و بسته به جایگاه هر یک، با لحن 
کالم و نوع گفتار و اصطالحات 
خاص آن شخصیت روبه رو می شود.
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بی ساز و ســرنا«، »َدم و دعا کردن ِمهرُمهره توسط مرد 
آتش نفس، مارخــور، جن گیر و دیوبند«، »ســرگردانی 
روح آدم در وقت خزان ریز«، »روی به آسمان خوابیدن«، 
»خواب پیغمبری و رو به دل خوابیدن«، »خواب دزدها، 
آمیخته به آتش و جنون بودن« و »خانه بر باد کن بودن 

عشق زن به مرد همچون قصه ی زلیخا و یوسف«.
اســتفاده از تشــبیهات متعدد و اســتعاره های زیبا 
یکی دیگر از نقاط قوت داستان است. تشبیه بوسیدن 
از ســر بی میلی و به رسم عادت مانند بوسیدن کتیبه ی 
زیارت؛ تشــبیه تفنــگ و ترس به جن و بســم الله که با 
هم نمی ســازند؛ تشــبیه رنگ چای دم کشیده به خون 
کبوتر و شــیره ی انگور؛ تشبیه رفتن ناگهانی خسرو به 
درخشــیدن رعد و برق در یک روز گرم با آســمان صاف 
و آبی تابســتانی؛ استعاره ی صندوق شیطان برای ساز 
هارمونیه؛ زلف برای شب؛ پرنده برای اضطراب و شاخه 
بــرای چهره. مثال ویژه، اســتفاده از جانور ســمبلیک 
»مار« به انحای گوناگون است. کودکی که هنگام گریه 
مانند مــار خــودش را در آغوش مادر راســت می کند. 
تشبیه برگ های خشکیده ی تاک به مارهای خشمگین 
و بی هدف کــه زیر پای تاریکی می خزند. تشــبیه تأثیر 
قدرت و افسون چشمان معشوق به افسون چشمان یک 

مار وحشی که کبوتر را افسون و جابه جا خشک می کند و 
سرانجام در اختیار می گیرد. در ادبیات داستانی، »مار« 
نماد مفاهیم گوناگونی اســت امــا پرکاربردترین آن ها، 
مفاهیم »میرایندگی«، »زایندگی« و »افســون و هوس« 
است که تا حدودی با مفاهیم درون مایه ی روایت »تا دم 
صبح«مطابقت دارد؛ از دســت رفتن گذشــته، نابودی 
رونــد طبیعی زندگی، دگرگونی و آغاز زندگی ای تازه اما 

مبهم و نامعلوم، شیفتگی و هوس وصال معشوق.
انتخاب شایســته ی نقل قول و دیالوگ ها برای بیان 
جهــان ذهنــی شــخصیت ها از منظر روان شــناختی، 
فرهنگــی و اجتماعی، در قالــب توصیفات دراماتیک و 
اکسپرسیونیستی، گیرایی و غنای داستان را افزوده و به 
خلق فضا و زمینه ی داستانی مورد نظر نویسنده کمک 
کرده اســت. دیالوگ ها بــه قدری عامیانــه و واقعی اند 
که خواننده ی مشــتاق می تواند چشم هایش را ببندد و 
صحنه ها و وقایع را تصویرسازی کند. با توجه به تجربه ی 
بیش از چهار دهه جنگ، به ویژه برای نسل های مهاجر 
که پیوندشــان با زبان فارســی کمرنگ شــده اســت، 
خوانــدن اصطالحات عامیانه و ضرب المثل های بومی 
داستان، حالتی غریب-آشنا مانند یادآورِی بوی پیراهن 
مادر در کودکی به دست می دهد، و اهتمام نویسنده در 
انتقال دانش و غنای زبان مادری به نســل های آینده، 

قابل قدر است. 
دیالوگ ها براساس شخصیت و جنسیت قهرمان ها 
بسیار دقیق گزینش شده اند. مثاًل خواننده در داستان 
با یک جوان القید و بی هدف در صنف دانشــگاه، یک 
زن ســنتی در جایگاه مادر و در جریان مدیریت محفل 
زنانه ی عروسی، یک قمارباز در کشمکش برد و باخت، 
یک پدر عصبانی با رفتار پدرســاالرانه، یک دختر جوان 
در حیــن گفت وگو بــا معشــوق و یک خواهــر بزرگ تر 
احساســاتی و دلســوز مواجه است و بســته به جایگاه 
هر یک، بــا لحن کالم و نوع گفتار و اصطالحات خاص 
آن شــخصیت روبه رو می شود و این، حاکی از توانایی و 

قابلیت زبانی نویسنده ی اثر است.
لحن روایت، جان دار و پرمایه اســت و نشان از زبان 
داســتانی مخصوص نویســنده دارد، البته می توان رد 
پای مطالعات داســتانی نویســنده را در قســمت هایی 
از روایت دریافت کرد. به عنوان مثال، به نظر می رســد 
نویسنده در نگارش این ســطور، از زبان روایی محمود 

کاربرد بی رویه و فراوان موتیف باعث 
اتالف و بسط بی قواره و ناموزون روایت 

می شود که به ساختار کلی و پرداخت 
داستان آسیب می رساند. هم  چنین به نظر 
می رسد استفاده از تکرارهای غیرموتیف، 

به ویژه تکرارهای چرخشی که بیشتر 
مناسب فرم غیرداستانی مانند قصه ها 

و افسانه ها اند، به زبان داستانِی روایت 
خلل وارد می کنند. تکرارهای بسیار و 

زائد، بیش از آن که کمکی در جهت فهم 
و پیش برد روایت و ترغیب خواننده کنند، 

نشان دهنده ی کمبود کلمه و جمله ی 
مناسب و جای گزین، و اهمال نویسنده در 

پرداخت و ساختار روایت اند.
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دولت آبادی، یکی از مشــاهیر ادبیات داســتانی مدرن 
الهام گرفته باشد: »زلف و شــب، زلف بهترین استعاره 
اســت برای شب، دراز شده می رود. شب ها رو به درازی 
می روند. وقتی شــب دراز باشــد، آدم می تواند خیاالت 
دراز هم داشــته باشــد. خیاالت دراز و خوشــی داشته 
باشــد. هی که شــب های دراز مــزه می دهنــد. چای 
بنوش، بنواز، بخوان، بشــنو، بشــاش، دود کن و سرت 
را از پنجره بیرون کــن و کوچه ی خوابیده و پیچیده در 
رشــته ی نامرئی شب را از ســر تا پا تماشا کن. کوچه ی 
تنها و خلوت را. وقتی کوچه تنها باشــد، چه عاشــقانه 
می نمایــد. در انتظار کســی خوابیده. خواب خوشــی 
می بینــد. خواب فردا را... بــاد تاریکی ها را می روفاند و 
به سه کنجی ها برده، می فشارد و برگ های خشکیده ی 
تاک، خش خش کنان زیر پای تاریکی می خزند. تاک ها 
برهنه می شوند و خوشه های باقی مانده ی انگور به قیام 
می رسند. طالیی می شــوند. طالیی شفاف و شیره ی 
انگور از پشــت پوســت نازک و ظریف دانه ها زا می زنند 
مانند خون کبوتر، مانند آن که از پشت کوزه ی شیره ی 

انگور زا زده باشد« )ص۵۷(. 
هم چنیــن روایــت درمعــدودی قســمت ها دچــار 
شعارزدگی می شود و به نظر می رسد جمالت نه از زبان 
راوی بلکــه از زبان نویســنده خارج می شــوند: »وقتی 
سیاســر مال باشــد، هر کس می تواند بخردش و کسی 
هم بفروشــدش. اگر خریدار خوش طبع باشــد که مال 
را خــوب نگه مــی دارد. به ســر و وضعش می رســد. به 
شــکمش می رسد، به طال و ســر و گردنش می رسد. به 
بچه هایش می رســد و اگر خریدار بدطبع بــود، مال را 
می انــدازد به کنــج خانه و می گذارد بــه حال خودش، 

مانند مال بی صاحب« )ص۲۱(. 
هم چنین تناقض های کوچکی در متن روایت وجود 
دارد. به عنوان نمونه، راوی ادعا می کند پنج سالگی اش 
را کم کم به یاد دارد و چهره ها و رویدادهایی که به خاطر 
می آورد، بســیار کوتاه هســتند اما برخــالف این ادعا، 
خاطــرات مفصلی را همراه با جزئیات دقیق و فراوان )و 
البته دلچســب و شــیوا( ارائه می کند، حتی ابیاتی که 
محلی خوان ها خوانده اند، این که محلی خوان یکی دو 
دندان نقره ای هم داشته و نوع شیرینی جوهرداری که 
در مجلس عروسی دوران کودکی اش استفاده شده را، 

به تفصیل می گوید.

آن چــه که جــای تأمــل دارد، اســتفاده ی بیش از 
اندازه از تکرار و موتیف اســت که روایت را دچار اطناب 
و پراکندگی هــای غیرضــروری می کنــد. بــه عنــوان 
مثــال، تصنیفی کــه گاه از زبان زن لولــی، گاه از زبان 
آوازخوان محلــی، گاه از زبان قهرمان اصلی، همزمان 
با نواختن هارمونیه اش و بیشــتر از زبان عسکر پهره داِر 
شب گرد خوانده می شود، نماینده ی احواالت درونی و 
احساسات عاشقانه ی قهرمان داستان و تداعی کننده ی 
خواب غفلت مردم یک ســرزمین است، اما این ترانه ی 
موتیف وار در طول روایتی ۸۸ صفحه ای، ۱۳ مرتبه تکرار 
شده است. همچنین تکیه کالم »بیشک هی«، ۲۹ بار 
تکرار شده و بیان کلمه ی»گریه« و رفتار »گریستن« در 
مجمــوع ۷۸ مرتبه آمده اســت. عالوه بــر آن، توصیف 
رویدادهــا، تشــبیهات و برخی نقل قول هــا بارها تکرار 
می شوند، و این روایت خوش لحن و جذاب را با انتخاب 
فرم، تکنیک و بازی زبانی نامناســب، برای خواننده ی 
امــروزی که حوصلــه اش در حــد مفاهیم سرراســت، 
داستانک و مینیمال تقلیل یافته؛ گیج کننده، مالل آور 

و آزار دهنده می سازد. 
تکــرار، بــه خصــوص تکــرار چرخشــی، اغلب در 
پرداخت قصه و افســانه های فارســی و شرقی گذشته 
به کار می رفته اســت و نویسندگانی چون بیژن نجدی، 
محمود دولت آبادی، اعظم رهنورد زریاب و محمدآصف 
ســلطان زاده از آن بهــره برده انــد. اســتفاده از تکرار و 
موتیف در داســتان های جهان نیز پیشــینه ای تاریخی 
دارد. موتیف به عنوان بن مایه ای نمادین، برای تأکید و 
برجسته سازی یک فکر، ایده، تم اصلی روایت، کلمه ای 
با معانی متفاوت، لحن، ضرباهنگ و نیز ایجاد وحدِت 
اندام وار در ســاختار اثر ادبی و نوعی کددهی به منظور 
فهم بهتر داستان، کاربرد داشــته است. البته تکرار در 
داستان های ســبک رئالیســم جادویی و داستان های 
مدرن )هری پاتر، ارباب حلقه ها، دراکوالی برام استوکر 
و چارلی و کارخانه ی شکالت ســازی( نیز کاربرد دارد. 
در این داستان ها، با راوی روان پریش و غیرقابل اعتماد 
یا شــخصیتی با درگیــری ذهنــی و َدَوران فکری روی 

موقعیت یا موضوعی قفل شده، مواجهیم. 
کاربرد بی رویه و فراوان موتیف باعث اتالف و بســط 
بی قواره و ناموزون روایت می شــود که به ســاختار کلی 
و پرداخــت داســتان آســیب می رســاند. هم  چنین به 
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نظر می رسد اســتفاده از تکرارهای غیرموتیف، به ویژه 
تکرارهای چرخشی که بیشتر مناسب فرم غیرداستانی 
مانند قصه ها و افســانه ها اند، به زبان داســتانِی روایت 
خلــل وارد می کننــد. تکرارهای بســیار و زائد، بیش از 
آن کــه کمکی در جهت فهم و پیش بــرد روایت و ترغیب 
خواننده کنند، نشــان دهنده ی کمبود کلمه و جمله ی 
مناســب و جای گزین، و اهمال نویسنده در پرداخت و 

ساختار روایت اند.
یکــی از نــکات قابل توجه، پایان داســتان اســت. 
خواننــده در سراســر داســتان بــا رخــوت، انفعــال و 
افســردگی قهرمان داســتان مواجه است اما سرانجام، 
با جســت وجوی راه چــاره و تصمیم بــرای مهاجرت و 
رهایــی از رکــود و خمودی و به امید یافتن معشــوق در 
گوشه ای از دنیا، یک سره بر تراژیک بودن روایت نقطه ی 
پایــان می گذارد. در واقع نویســنده بــا انتخاب عنوان 
»تــا دم صبح«، نشــان می دهد که قهرمــان در انتظار 
و جســت وجوی روشــنی، تا دم صبح بیــدار می ماند و 
اگرچه پایان داســتان با آن صبح مورد نظر و خواستنی 
فاصله ی بسیار دارد، اما خروج قهرمان از حالت سکون 

و انفعال، نویدبخش تالش برای تغییر آینده است.
تصویــر روی جلــد کتــاب، جــذاب و متناســب با 
درون مایــه ی روایت انتخاب شــده اســت. این تصویر، 
پســران و دختران جوانی را نشــان می دهد که پشــت 
نیمکت ها و نشســته بر جایگاه هایی پلکانی به ســبک 
آمفی تئاتر، نگاهشــان متوجه جلوی صحنه اســت و به 
نظر می رســد که تصویر یک صنف درسی دانشگاه، به 
سبک معماری دوران گذشته باشد. تصویر دختر جوان 
بدون روســری و نیز ســیاه و ســفید و مواج گونه بودن 
تصویر، تداعی گر گذشــته ای حسرت بار و از دست رفته 
و خاطرات نوســتالژیک ایام جوانی یا افغانستان قدیم 
اســت. ویرایــش کتاب مطلــوب و کم نقص اســت، اما 
کیفیت چاپ، خواننده را با دشــواری مواجه می ســازد 
زیــرا ورق های کتــاب به راحتی از هم جدا می شــوند و 
خواننده ای حرفه ای و مشــتاق را می طلبد که صفحات 
را به هم بچســباند و مطالعــه را ادامه دهد. امیدوارم که 
صنعت چاپ و نشرکشــور در آینده ای نزدیک، کیفیت 

بهتری پیدا کند.

استفاده از تشبیهات متعدد و 
استعاره های زیبا یکی دیگر از 
نقاط قوت داستان است. تشبیه 
بوسیدن از سر بی میلی و به رسم 
عادت مانند بوسیدن کتیبه ی 
زیارت؛ تشبیه تفنگ و ترس به 
جن و بسم اهلل که با هم نمی سازند؛ 
تشبیه رنگ چای دم کشیده به 
خون کبوتر و شیره ی انگور؛ تشبیه 
رفتن ناگهانی خسرو به درخشیدن 
رعد و برق در یک روز گرم با 
آسمان صاف و آبی تابستانی؛ 
استعاره ی صندوق شیطان برای 
ساز هارمونیه؛ زلف برای شب؛ 
پرنده برای اضطراب و شاخه برای 
چهره.
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حمیــرا قــادری از نویســندگان بنام ادبیات داســتانی 
افغانســتان است، که در بیشــتر آثارش به مسائل زنان 
می پردازد. او شــرایط سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی 
جامعــه را از دیــدگاه زنان مورد توجه قــرار می دهد. در 
این نوشــتار، رمان قادری به روش نظریه ی ســه گانه ی 
الن شــووالتر تحلیل شــده اســت. نتایج ایــن تحلیل 
نشــان می دهد که حمیرا قادری توجه زیادی به ایجاد 
شــخصیت های آزاده و آگاه دارد، و رمــان او بــا کاربرد 
حــس زنانگی و تکنیک های رمان مدرن، در آســتانه ی 
»خودآگاهی فیمیل« که همان مرحله سوم از سه گانه ی 

شووالتر است، قرار می گیرد. 
حمیرا قادری پس از دهه ی هفتاد به کار نوشتن روی 
آورد. »نقد و بررسی روند داستان نویسی در افغانستان«، 
»ادبیات جنگ«، »گوشواره های انیس«، »نقش شکار 
آهو«، »نقره، دختر دریای کابل« و »اقلیما« از جمله آثار 
اویند. داستان های قادری در نشریاتی چون روزنامه ی 
اتفاق اسالم، اورنگ هشتم، هفت قلم، هزار و یک شب 
و مجله ی هری منتشر شده اند، و داستان »باز باران اگر 
می بارید«، از سوی وزیر فرهنگ وقت افغانستان موفق 

به دریافت جایزه ی ادبی صادق هدایت شده است. 

محوریــت بحث زنان و تحلیل افکار آنان در آثار ادبی، 
از موضوعات ارزنده ای اســت که پژوهش گران زیادی به 
آن پرداخته اند. الن شــووالتر محقق و منتقد آمریکایی، 
آثار ادبی زنان آمریکا و انگلســتان از برونته تا لیســنگ را 
مورد بررســی قرار داده است. شووالتر از طریق مطالعه ی 
زیرفرهنگ هایی چون سیاهان، یهودیان و سرخ پوستان 
آمریکایی، به نتیجه ی متفاوتی می رســد که همانا کشف 
شیوه های فمنین )تقلید(، فمنیست )اعتراض( و فیمیل 
)خودیابــی( در آثار نویســندگان زن این کشورهاســت. 

)شووالتر، ۱۹۷۷: ۱۳( 
مرحلــه ی فمنیــن کــه برهــه ای طوالنــی را در بر 
می گیرد، تقلید از چارچوب مسلط و نگرش سنت غالب 
نسبت به نقش های اجتماعی است. هدف از مرحله ی 
فمنین، آفرینش شــخصیت های زن به پیروی از نقش 
آنان در آثار مردانه اســت. زنان فمنین فرشته صفت اند، 
دیدگاه شــان به زندگــی، در انجام امــور منزل خالصه 

می شود و از تجربه ی دنیای بیرون محروم اند. 
آن  در  کــه  اســت  ســتیز  دوره ی  دوم،  مرحلــه ی 
اعتراض به ارزش ها و معیارهای تحمیل شــده، دفاع از 
حقوق اقلیت و مطالبه ی اســتقالل، نهایی می شــود. 

تا رسیدن به اوج رهایی
نقدی بر رمان »نقره، دختر دریای کابل« نوشته ی حمیرا قادری

شاذیه اسلمی

نقره، دختر دریای کابل )رمان( 
حمیرا قادری 
طرح جلد: احمد کریمی 
ویراستار: میالد شمعی 
انتشارات تاک 
چاپ نخست، کابل، بهار ۱۳۹۴ 
۱۰۰۰ نسخه 
۲۶۰ افغانی 
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در واقع مرحله ی فمنیســت، دوره ی رد فرهنگ مسلط 
مردانــه، پــس روی به فضــای خصوصــی و روی آوردن 
بــه رؤیاپردازی های پاره پاره اســت. فمنیســت ها علیه 
نقش های خانگی زنانه دست به شورش می زنند و نفرت 
خود را از جنس سرکوب شــده، به شــیوه های مختلفی 
مانند بیماری های روان تنی، خودکشی و گاه با تقلید از 

رفتار مردانه به نمایش می گذارند. 
مرحلــه ی فیمیــل دوره ی رهایی اندیشــه از قید و 
بند قاعده های مرحله ی فمنین و فمنیســت اســت، و 
عمل کرد شــخصیت  زن در راستای کشف خود را شکل 
می دهد؛ آن هم با تفکری تکامل یافته تر. زناِن مرحله ی 
فیمیل با چرخشــی بــه درون، به هویت فردی دســت 
می یابند. از قید تقلید و اعتراض و تکیه بر سنت مردانه 

رها می شوند و به تجربه ی آزادانه ی خود می رسند. 
در این جســتار به بررســی زمینه های برجســته ی 
فکری حمیرا قادری، در گزینش نقش و شــخصیت  زن 
در رمان »نقره، دختــر دریای کابل« می پردازیم و رمان 
او را براســاس رویکرد ســه گانه ی الن شــووالتر تحلیل 
می کنیــم. حمیرا قــادری در این رمان بــه بیش از نیم 
قرن )۱۳۰۸-۱۳۵۷( مسائل اجتماعی و سیاسی زنان 
و سیر تاریخ افغانســتان از دیدگاه زنان می پردازد. او با 
به کارگیرِی اســلوب زنانه ای که دارد، توانســته است از 
عهده ی این کار سترگ برآید و مسائل زنان افغانستان را 

در رمان خود برجسته سازد. 
»نقره، دختــر دریای کابل« روایتــی از زندگی زنان 
افغانستان است. »اقلیما« دختر نقره، راوی رمان است 
و زنان دیگری هم در روایت داســتان سهیم اند. اقلیما و 
راویان دیگر، در آشپزخانه ی ارگ شاهی به سر می برند 
یعنی کار و زندگی شــان در یک  جا شــکل می گیرد اما 
داســتان زندگی هر یک با دیگری متفاوت اســت. نقره 
)شخصیت اصلی رمان( عاشق جوانی به نام »ازمری« 
می شود و بدون اطالع خانواده و دوستان، با هم ازدواج 
می کننــد. ازمری برای انجــام کاری به غزنین می رود و 
دیگــر برنمی گــردد و نقره عمــرش را به پــای انتظار او 
ســپری می کند. او اقلیما را به کمک زنان آشپزخانه ی 
ارگ شاهی که خانواده ی یک دیگر محسوب می شوند، 

به دنیا می آورد. 
بی بی کــو، زری مــاه، بوبــوی زری مــاه، خاله روگل 
و صفــورا شــخصیت های فرعــی داســتان اند. رمان از 

روایت هــای زندگی و خاطرات شــخصیت های اصلی و 
فرعی ساخته شده است.

تحلیل رمان براساس مرحله ی فیمیل الن شووالتر 
بــه رشــد و  داستان نویســاِن مرحلــه ی فیمیــل، 
خودآگاهــی رســیده اند و می توانند شــخصیت هایی 
خلــق کنند که توازن میــان دو نیروی زنانــه و مردانه را 
نگه دارند، بی آنکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد. 
بیان زنانگی، حس آزادی طلبی، کاربرد مؤلفه های رمان 
مدرن مانند شکست زمانی، رؤیا، اسطوره ، جریان سیال 
ذهن و راوی غیر قابل اعتماد، از مجموعه ویژگی هایی 
است که آثار داستان نویسان زن را در آستانه ی مرحله ی 
فیمیل قــرار می دهد و آنان می توانند از این طریق وارد 

خودتحلیل گری زنانه شوند.

۱. بیان زنانگی 
یکــی از خصوصیات مرحلــه ی فیمیل، بیــان زنانگی  
است. شخصیت های رمان، عادت ها و دردهایی را بیان 
می کنند که در داســتان های مردانه کاربرد ندارند یا در 
شخصیت های خلق شــده توسط مردان، کمتر به آن ها 
پرداخته می شــود. از ســویی می توان گفت که مردان 
نویســنده، از بیــان چنین موضوعاتــی عاجزند؛ مانند 
پیش گیــری از درد قاعدگی دختــران و جلوگیری از به 
هم خــوردن حال زنان در ماه های نخســت بارداری که 

همگی تجربه های مختص زنان اند. 
در بخشــی از داســتان، نقــره از خــوردن گل قند 
و استشــمام بــوی پیازداغ حالــش به هــم می خورد و 
زری ماه، دوست نقره، چون از رابطه ی او با ازمری آگاه 
اســت، بر باکره بودن او شک می کند و باب پرس وجو را 
می گشــاید: »زری ماه گفت: هراسی به دلم سر وا کرد. 
از نقره پرسیدم: تو چندماه است که بی نماز نشدی؟ تا 
حالی پس نمی افتادی؟ ُچپ طرفم دید. بدقهر گفتم: 
می بینم کــه گل قند نمی خوری، نبات داغ نمی خوری، 
رنگت یک روز هم زرد نشــده، یک ســاعت هم دل درد 
نداشتی. صبح روز بعد کمی گل قند جلو من و بی بی کو 
خورد. چاشت، وقتی بوبویم گوشت ها را بین پیاز سرخ 
می کــرد، صدای ُعق زدنش را شــنیدم، عق زد و دوباره 

عق زد و بعد پشت سرهم« )قادری، ۱۳۹۴: ۲۱(. 
ذکر حاالت دوران بارداری، زایمان و شــیردهی زن، 
یکــی از بارزتریــن نــکات بیانی و صحنه پــردازی رمان 
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اســت. به تصویر کشیدن تفاوت احساســات زن و مرد 
در تحمل درد ناشــی از فــرق بیولوژیکی، قابل تمجید 
است. زن باردار هنگام زایمان حاالتی را تحمل می کند 
و گاه چنــد روز از درد به خود می پیچد تا وارد مرحله ی 
»چهاردرد« شود. »چهاردرد« چیست و چگونه می شود 
از آن عبور کرد؟ پاســخ  به این پرســش ها در بسیاری از 
صحنه های رمان به تکرار آمده اســت. باید بگویم که در 
هیــچ اثر مردانه ای به توصیف و بیان حال زنان در موارد 
باال برنخــورده ام، و از این بابت می توان بر فیمیل بودن 
رمان صحه گذاشت: »شکمش باال آمده بود و قدم های 

کوتاه می گرفت« )همان: ۶۳(. 
»زریماه گفت: مادرت ســه روز، ســر چهــاردرد بود. 
دم بــه دم درد او را می گرفــت، محکــم می پیچیــد دور 
شــکمش، دور کمرش، دور ران هایش. ایســتاد می شد، 
می نشســت. باز ایستاد می شد، باز می نشست ... پشت 
دســت هایش را به دندان می گرفت. در آن سه روز هیچی 
نخــورد ... می دیدم که نفســش گره می خــورد. گره گره 
می شــود در گلویش، ته نمی رود، باال نمی آید ... نفسش 
بند شــده بود سر بینی تیغ کشیده اش زرد و بی حال. روز 
ســوم توان ناله و گریه را نداشت. به بر افتاده بود. درد که 
می آمد، دستم الی پنچه هایش خون بند می کرد ... یک 
بار که لب های نقره کبود و چشم هایش سفید شد، بوبویم 
زد به روی خودش و گفت: خالص کرد بی بی کو! دخترک 
خالص کرد! از جایم بلند شــدم الی پاهایم تر شــده بود 
خون روی فیته های سر پاچه ام ریخت )همان: ۷۹ و ۸۰(. 
جســارت نویســنده در بیان حاالت زایمان، چشم 
خواننده ی داســتان را خیره می ســازد؛ به گونه ای که 
اگر یک زن آن حاالت را بخواند، به یاد صحنه ی زایمان 
خودش می افتد و چنان چه یک مرد آن را بخواند، دقیقا 
می فهمد چگونه زاده شده است. بیان صحنه هایی که 
در کتاب های داســتانی معاصر فارسی نظیرش اگر هم 

باشد، اندک خواهد بود. 
زمانــی کــه رمــان متعلق به آن اســت، پزشــکی و 
راه های سهولت درمان در کشــور وجود ندارد. قابله به 
راحتی دســتگیر زن بچه زا نمی شــود و برای بچه ای که 
پدر نــدارد، هرگز. این جمله هــا را بخوانیم: »خون زیر 
پای نقره شــررس کرد ... سه روز است که شکمش آب 
پس می دهد و خون ... بچه به پا پایین آمده. هنوز زنده 
است. اگر امروز به دنیا نیاید، هم خودش خفه می شود، 

محوریت بحث زنان و تحلیل افکار 
آنان در آثار ادبی، از موضوعات 

ارزنده ای است که پژوهش گران 
زیادی به آن پرداخته اند. الن 

شووالتر محقق و منتقد آمریکایی، 
آثار ادبی زنان آمریکا و انگلستان 

از برونته تا لیسنگ را مورد بررسی 
قرار داده است. شووالتر از طریق 

مطالعه ی زیرفرهنگ هایی چون 
سیاهان، یهودیان و سرخ پوستان 

آمریکایی، به نتیجه ی متفاوتی 
می رسد که همانا کشف شیوه های 

فمنین )تقلید(، فمنیست )اعتراض( 
و فیمیل )خودیابی( در آثار 

نویسندگان زن این کشورهاست.

هم مادرش از دســت می رود ... کیسه ی بچه روز سوم 
پاره شد ... پرده را انداختند پایین. چهار ساعت کامل، 

ریزناله های نقره از آن خانه می آمد )قادری، ۸۳(. 
خالد حســینی در رمان »هــزار خورشــید تابان«، 
حاالت مریم شــخصیت  مرکزی رمــان را، که مرحله ی 
ســقط جنین را پشت ســر می گذراند، چنین توصیف 
می کند: »همان شــب توی رخت خواب، فریبا داشــت 
برای شوهرش می گفت که وقتی صدای جیغ را شنید 
و به طرف آن دوید، دید زن رشید در گوشه ای گز کرده، 
زانوهایش را بغل زده و تشتی از خون جلو پایش افتاده« 

)حسینی، ۱۳۹۹: ۹۹(.
حســینی در قســمتی دیگر می نوســید: »فریبا را 
دیــد که به دیوار خانه اش تکیــه داده، با زنی که تازه به 
دهمزنگ آمــده بود، صحبت می کــرد. فریبا لبخند بر 
لب داشت و کف هر دو دســتش را روی برآمدگی شکم 
باردارش گذاشــته بــود« )همان: ۱۰۷(. نویســنده ی 
رمان »هزار خورشید تابان«، دنیای زن حامله را توصیف 
نمی کند. آنچه در سطرهای رمان آمده، چشم دید مردم 

عام از دیدن زن باردار است. 
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۲. آزادی طلبی  
آزادی طلبی و دوری از اسارت در بیشتر سطرهای رمان 
وجود دارد؛ داســتان با تولد شــخصی آغاز می شود که 
اجــازه نمی دهد دســت و پایش را بــا بندهای پارچه ی 
قنداق ببندنــد. او می خواهد وجودش از هر بندی رها 
باشــد بنابراین، هر زمانی که نقره یا یکی از زن ها بدن 
او را با پارچه ی قنداق می بندند، می کوشــد تا بندهای 
بســته شــده را از هم جدا و ننگ اســارت را از خود دور 
کند: »اگر دســت هایش را ببندم، آن قدر شور می خورد 
تا گــره ی قنداق را باز کند ... مــن از همان اول قنداق 
را خــوش نداشــتم ... دمی کــه او را قنــداق می کنم، 
می فهمــد، خیلی دســت و پا می زنــد. از قنداق بدش 

می آید« )قادری، ۱۳۹۴: ۹۲(. 
اقلیما در بغل مــادرش آرام نمی گیرد، زیرا مادرش 
روبند چادری را به روی خود و او  می اندازد. بیشتر زنانی 
که از پوشش چادری استفاده می کنند، کارشان همین 
است؛ بچه را با خودشان یک جا حبس می کنند. اقلیما 
ســروصدا راه می انــدازد تا نقره ســر او را از زیر چادری 
بیرون آورد. درون اقلیما غوغا برپا می شــود زیرا روان او 
جویای رهایی اســت. چاره ای ندارد جز این که خودش 
را به ســمت شاخه های درختان بکشــد: »سرم را از زیر 
روبندی بیرون آوردم. انبوه شــاخ و برگ های باال رفته ی 
درخت، دِل پایین آمدن داشتند. خودم را طرف درخت 
کش دادم. دوباره نقره من را به سینه اش فشرد. صفورا 
گفت: نــگاه کــن. می خواهد به هر چــی چنگ بزند. 
طرفــم دید و گفــت: قرار بگیــر. بگذار نقــره دمی آرام 

بگیرد« )همان: ۹۳(. 

۳- تالش برای آموزش 
شــخصیت های رمــان زنانــی هســتند کــه بــا وجود 
گرفتاری هــا و ناامیدی های ســر راه، از آموزش دســت 
برنمی دارند و آموخته های شان را از هم دریغ نمی کنند. 
آنان خوانــدن کلمات را با کمترین امکانات یعنی کاغذ 
روزنامــه آغاز می کنند و چنان مصمم انــد که به مرور به 
خوانش غزل های حافظ و بیدل می رسند: »نقره انگار 
نشســت پای آتــش و کاغذ اخبار را از گوشــه ی شــال 
گره زده اش برداشــت. صدای هجکــی کردن کلمات را 

می شنیدم« )همان: ۱۸۹(. 
»بی بی کــو می گفت: این طــوری خیال می کنم که 

بازگشت ناگهانی به گذشته، و تغییر مداوم روایت 
بین زمان های حال، گذشته و آینده را، تکنیک 
شکست زمانی گویند. یعنی روایت، سیال است 
و در برهه های مختلفی از زمان به عقب و جلو 
می رود. حمیرا قادری در رمان »نقره، دختر دریای 
کابل« با ورود به دریچه ی لحظات محدود حال، 
روایت های طوالنی مربوط به گذشته را وارد 
داستان می کند و کانون روایت داستان او، میان 
الیه های مختلف ذهن شخصیت، به طور مدام 
جابه جا می شود؛ ویژگی هایی که به نظر حسین 
میرعابدینی، از خصوصیات رمان مدرن محسوب 
می شود. 

یای کابل« حمیرا قادری، نویسنده ی »نقره، دختر در
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کار دیگــری هم غیر از آتش کردن عمرم دارم. من را که 
داخــل دیگ بودم می دید و می گفــت: همی که زبانت 
واشد و َقدت از زمین کنده، خودم از سر سی پاره برایت 
درس می دهم تا خود خواجــه حافظ. بعد هم خودت، 
خود را به این در و آن در بزن، شاید بتوانی نوشتن را یاد 

بگیری« )همان: ۱۶۶(. 
دالرام خوانــدن و نوشــتن را پــس از درس قرآن در 
مسجد، از شوهرش فرا می گیرد و بی بی کو را نیز کمک 
می کنــد تا کاغذ روزنامه را درســت بخواند. بی بی کو هر 
زمان که خانه ی از دالرام بیرون می شــود، از آن جا کاغذ 
روزنامــه را نیز برمی دارد و شــب هنگام با دختران و زنان 
آشــپزخانه به خواندن می پردازند. بــه این صورت، هم 
ســواد خواندن یاد می گیرند و هم از رخدادهای کشور 
آگاه می شوند: »بی بی کو هریکین را جابه جا کرد و گفت: 
این را از خانه ی دالرام آوردم. او هم مسجد رفته و خواجه  
حافظ خوانده اســت. بــا خودمان گفتیــم، بیاییم این 
کلمه ها را هجکی کنیم، شــاید بشود بخوانیم. آن دفعه 
هم هجکی کردیــم. این دفعه هم، حالی خیال می کنم 
که می شود خواند، ســخت نیست. دالرام غلطی هایش 
را از بچه ها و شــوهرش می پرســد و باز غلطی های من 
را هم می گیــرد. اگر بتوانیم این کاغذ اخبار را بخوانیم، 

عمرمان را آتش نکرده ایم« )همان: ۱۷۴(. 

۴- شکست زمانی 
بازگشت ناگهانی به گذشــته، و تغییر مداوم روایت بین 
زمان های حال، گذشــته و آینده را، تکنیک شکســت 
زمانی گویند. یعنی روایت، ســیال است و در برهه های 
مختلفی از زمان به عقب و جلو می رود )پاینده: ۱۳۹۵(. 
حمیرا قادری در رمان »نقره، دختر دریای کابل« با ورود 
به دریچه ی لحظات محــدود حال، روایت های طوالنی 
مربوط به گذشته را وارد داستان می کند و کانون روایت 
داســتان او، میــان الیه های مختلف ذهن شــخصیت، 
به طــور مدام جابه جــا می شــود؛ ویژگی هایــی که به 
نظر حســین میرعابدینی، از خصوصیــات رمان مدرن 

محسوب می شود. )جعفری کمانگر، ۱۳۹۱: ۱۴۸( 
در این حالت، مغز شــخصیت  به پاره های نامســاوی 
تقسیم می شــود، بنابراین نویسندگانی که دست به خلق 
آثــار رؤیاگون و ســورئال می زننــد، در واقع در آســتانه ی 
دوره ی فیمیل قرار می گیرند. داستان نویسان برای ورود به 

مرحله ی فیمیل نیاز دارند تا برای شخصیت  داستان شان 
جهانی تک فــردی ایجاد کننــد و ذهــن  او را میان حال، 
گذشــته و آینده در حال ســیر و ســفر قرار دهند. اقلیما 
می گوید: »نوک ســینه اش را از دهانم بیرون کردم، طرفم 
نگاه می کرد. نبود. ســرم پر می شــد از تپ تپ دویدن. در 
دشت ها رد پایش روی خاک ها می ماند، از پس رد نعل یک 
اسپ. باد می شد، خاک باد. سرم پر می شد از ناله هایی که 

باد همراه خودش چرخ می داد )قادری، ۱۳۹۴ :۶۴(. 
اقلیمــای کوچک دنبــال مادرش پا به بیــرون اتاق 
می گــذارد. احســاس می کنــد کــه مــادرش از الی 
شــاخه های درخــت چنار بلنــد شــده و روی ابرها راه 
مــی رود. راوی خــودش را بــه روی ابرهــا می رســاند و 
برف ها را می بیند که از زیر پایش به روی امارت پادشاه 
می ریزند، زیــرا آروزی هر دو، رفتن از امارت پادشــاه و 
رســیدن به آزادی است، چیزی که در آن  مقطع زمانی، 
در دنیای واقعی اقلیما و نقره امکان پذیر نیست: »نقره 
الی دودهای سیاه و ســفید رفته بود ... نقره رفته بود. 
از دریچه بیرون شــدم. پاغنده های بــرف روی موهایم 
می نشست ... شــال را باز کردم و انداختم پایین. افتاد 
روی عمارت پادشــاه. دســت هایم به دو سوی بدنم باز 
بود، پاغنده های کالن برف می نشســتند. پاغنده ها به 
نظر داغ می آمدند. نقره از ســر شاخه های چنار هم باال 
رفته بود، می دانستم کجا باید به ردش بگردم: جایی که 
برف ها از آن جــا می آمدند. نقره حتمًا باز رفته بود روی 
ابرها. روی تکه ی اول ابر ایستاده شدم. موهایم را تکان 
دادم. به پاییــن دیدم. برف ها از ابر زیــر پایم روی ارگ 

می ریختند، پاش پاش می شدند«. 

۵- کشتن شوهر برای رهایی 
بی بی کو برای انتقام گرفتــن از ارباب و برای پاک کردن 
خــون یما، شــوهر شــهیدش، راضــی می شــود تا زن 
ارباب شــود. روزی کــه بی بی کو به خواســتگاری خان 
بله می گوید، دوســت او، خاله  روگل متعجب می شــود. 
آنــان در پس دیوار بــا هم درد دل می کننــد و بی بی کو 
می گوید: »من از خون یما تیر شوم؟ تیر نشده ام که زن 
حاجی صاحب می شوم. به همین دنیا یخنش را می گیرم 
تا آن دنیا یــا حق یا نصیب« )همان: ۱۰۶(. شــهبازی 
می گوید: »گذشــته از رؤیاهای مخفیانه ی انتقام، قتل 
شوهر یا مشــارکت در کشتن او نیز مصداقی است برای 
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نویسندگان زن جسور.« )شهبازی، ۱۳۹۷: ۳۰۱(. 
»روزی که جسد ســیاه ارباب را با چشمان بادکرده 
و دهن قفل شــده می یابنــد، از بی بی کــو جویای خبر 
می شــوند زیرا ارباب شــب بــه خانه ی او بوده اســت. 
بی بی کــو در جواب آنــان می گویــد: »حاجی صاحب 
ســر شــب خوب بود ... چپه گیس را ُگل کردم. تاریکی 
کردیم، کــه حاجی صاحب چیغ زد. تا چــراغ را دوباره 
روشن کردم، دیدم که زبانش قفل شده، خالص. انگار 
کــه ســایه او را زیر کرده! نفســش را بردند. ســایه، آدم 

زنده دم را به یک نفس از پا می اندازد« )همان: ۱۰۸(. 

نتیجه:
با توجه به این نــکات، رمان »نقره، دختر دریای کابل« 
را می تــوان در زمــره ی آثار فمنیســتِی در حال گذار به 

مرحله ی فیمیل شمرد: 
الف- نویسنده، شــخصیت مرکزی و شخصیت های 
دیگر داستان را در باب آموزش خواندن و نوشتن به چالش 
می کشاند. آنان شب ها، با استفاده از تاریکی شب، در و 
پنجره را می بندند و با یکجا ســاختن کلماِت روزنامه ها، 
چشــم خود را با خواندن و نوشتن آشــنا می سازند، بعد 
بــه خواندن کتاب های غزلیات حافظ، ســمک عیار هم 
می رسند و از دیوان بیدل نیز بی بهره نمی مانند. بی بی کو 
از کودکی به مســجد می رود و حرف ها را می شناســد و 
یک جا کردن واژه ها را از دالرام یاد می گیرد. دالرام آموزش 
امال و انشا را از شــوهر و فرزندانش می آموزد و از آموزش 
آن بــه بی بی کو دریغ نمی کنــد. بی بی کو به هر بهانه ای 
خودش را به خانه ی دالرام می رســاند و از او نوشــتن یاد 
می گیــرد، و کاغذ روزنامه را از خانه شــان برمی دارد تا به 

زنان دیگر بیاموزاند.
ب- بی بی کو از شــوهرش انتقــام می گیرد. او ابتدا 
با پســر عمویــش ازدواج می کند. خان قریه شــوهرش 
را می کشــد تا بی بی کو را به دســت بیاورد. بی بی کو به 
ازدواج بــا خان تــن می دهد و پس از مدتــی در غذای 
او زهر می ریــزد. او برای نجات خــود از خرافات کمک 
می گیــرد؛ از آنجا که مردم به ســایه گرفتن و جن زدگی 
عقیده دارند، بی بی کو به همه می گوید که خان را سایه 
زده است، و هر کی را سایه بزند زنده نمی ماند. مردم نیز 

باور می کنند و کسی دنبال قاتِل خان نمی گردد. 
ج- شــخصیت مرکزی رمان، آزادانه عشق می ورزد، 

و بارداری قبل از ازدواجش را از کســی پنهان نمی کند. 
نقره عاشــق ازمری، یکی از سربازان دوره ی حبیب الله 
کلکانی می شــود. ازمری به گونه ی نامعلومی از نظرها 
محو می شود. نقره ابتدا فکر می کند ازمری به شهرشان، 
غزنی رفته است و هنگامی که دیگر برنمی گردد، حدس 
می زند که حبیب الله کلکانی او را کشته باشد. حسش 
را از کسی پنهان نمی کند و تا پایان عمر به عشق ازمری 
وفادار می ماند و نشانی عشق  او را آزادانه بزرگ می کند. 
نویسنده با ایجاد شــخصیت نقره در پایداری به عشق 
بی ریــا و نترس از چشــم مــردم، اثرش را در آســتانه ی 

آگاهی فیمیل قرار می دهد. 
د- زنــان از یک دیگر حمایت می کنند، تا پایان کنار 
هم می مانند و در حاالت رقت بار و ســختی های روزگار 
دســت هم را می گیرند. آنان برای زایمان نقره، مامایی 
نمی آورنــد و خاله  روگل او را کمــک می کند. بی بی کو، 
نقره را هم چون دخترش نگار، دوست می دارد و محبت 
مــادری را از او دریغ نمی کند. آنان حــس تنهایی را از 
صفورا که خانواده ای ندارد، می زدایند و دست به دست 

هم می دهند و اقلیما را بزرگ می کنند.
هـ- کاربــرد تکنیک هایــی چون شکســت زمانی، 
جریان سیال ذهن و رؤیاها، رمان را به مرحله ی فیمیل 
نزدیک می کند. نقره به شخصیتی روان پریش و منفعل 
مبدل می شــود. اقلیمــا پــدرش را در رؤیاها می بیند و 
ذهن او میان گذشــته، حال و آینده در حرکت اســت. 
او شــادکامی های مادرش نقــره را کنار عشــق ازمری 

رؤیاپردازی می کند. 
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میــان  در  معمــول  باورهــای  از  یکــی 
آفرینش گــران هنــری، امــکان توضیح 
مصرف فرهنگی اســت. برخالف تولید 
فرهنگــی، مصرف فرهنگــی را می توان 
توضیــح داد. هدف از چنیــن تمایزی، 
اختصاص فضــای مســتقل و مقدس و 
ایجــاد مصونیت و امتیــاز منحصربه فرد 
برای اثــر هنری و »خالــق« نامخلوقش 
است. در عین حال، مصرف کنندگان که 
جنبه ای َپســت و حتی سرکوب شده )به 
ویژه با توجه به ابعاد اقتصادی مسئله( از 
حیات فکری و هنری محسوب شده اند، 
به جامعه شناســان واگذاشــته می شوند 
برعکــس،   .)۶۷  :۱۳۸۵ )بوردیــو، 
جامعه شناســِی هنر به ویژه دیدگاه های 
رابطــه ای، خوانــش جدیــدی از میدان 
خواننــده  و  )نویســنده(  آفرینش گــر 
)مخاطب( در اختیار ما گذاشــته است. 
بوردیــو معتقد اســت کــه »بــرای درک 
مشــخص ترین جنبــه ی تولیــد ارزش، 
بایــد فضــای تولید کننــدگان و فضــای 
مصرف کنندگان را توأمان بررســی کرد« 

)همان: ۶۷(. 

تم اصلی مجموعه داســتان »این جا 
در نقشه نیســت« بازتاب و روایت  مسائل 
اجتماعی اســت. این کتاب به پیامدها 
و حاشــیه های جنگ طالبان می پردازد. 
این مجموعه در دو ســطح قابل بررسی 
اســت؛ در روســاخِت متن که نویسنده 
به خشــونت آشکار در جامعه  می پردازد؛ 
خشــونت هایی چون ســتم ملی، فقر و 
کشــته شــدن افراد بی گناه در حمالت 
زیرســاخِت  در  و  طالبــان،  انتحــاری 
روایــت و فضای داســتان ها که می توان 
را  نمادیــن  و  پنهــان  خشــونت های 

بازخوانی کرد.
از  یکــی  نمادیــن،  خشــونت 
دانش واژه هــای مطــرح  شــده توســط 
بوردیــو )درگذشــت ۲۰۰۱(، متفکــر و 
جامعه شناس فرانســوی است. خشونت 
نمادین به زبان ساده، شکلی از خشونت 
است که بر عامل اجتماعی با هم دستی 
خــودش اعمــال می شــود. بــه عبارت 
صاحب  اجتماعــی  عامــالن  دقیق تــر، 
آگاهی هســتند و حتــی هنگامی که به 
تعین گرایی هــا تن می دهنــد، در تولید 

خشونت نمادین 
درمجموعه داستان»این جا در نقشه نیست« نوشته ی عصمت الطاف

یم دهقان کر

تم اصلی مجموعه 
داستان »این جا در نقشه 
نیست« بازتاب و روایت  
مسائل اجتماعی است. 
این کتاب به پیامدها و 
حاشیه های جنگ طالبان 
می پردازد. این مجموعه 
در دو سطح قابل بررسی 
است؛ در روساخِت 
متن که نویسنده به 
خشونت آشکار در جامعه  
می پردازد؛ خشونت هایی 
چون ستم ملی، فقر و 
کشته شدن افراد بی گناه 
در حمالت انتحاری 
طالبان، و در زیرساخِت 
روایت و فضای داستان ها 
که می توان خشونت های 
پنهان و نمادین را 
بازخوانی کرد.

 این جا در نقشه نیست )مجموعه داستان(
 عصمت الطاف
 ناشران: نشر آمو و نشر تاک
چاپ اول، تهران ۱۴۰۰
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کارآیِی آن چه به آن ها تعین می بخشد مشارکت می کنند، 
تا آن جــا که خود این عامالن اند که تعین ها را ســاختار 
می دهند؛ خشــونتی که به طور مشــخص در شرایطی 
اعمال می شود که آن را به عنوان خشونت نمی شناسند 

)بوردیو به نقل از بون ویتز، ۱۳۹۸: ۱۱۶-۱۱۵(.
براســاس توضیح بوردیو، خشونت نمادین در کنش 
اجتماعی و روابط قدرت، ســاحت گســترده ای را در بر 
می گیرد. با بررسی الیه های پنهان روابط شخصیت ها )به 
منزله ی افراد اجتماعی( در مجموعه داستان » این جا در 
نقشه نیست«، می توان انواع خشونت آشکار و نمادین را 
تعریف کرد. ســلطه ی  مردانه یکی از انواع خشونت های 
نمادین به شــمار می رود که در میدان های غالبا مردانه 
و مذهبــی افراطی، بســیار پررنگ اســت و طبیعی هم 
جلــوه می کند. به قول بوردیو: »حضور تام و بدون چون 
و چــراي مــردان در عینیــت ســاختارهای اجتماعی و 
فعالیت های تولیدی و بازتولیدی، مبتنی بر تقسیم کار 
تولید و بازتولید« )بوردیــو، ۲۰۰۱: ۲۴(. حتی زنانیکه 
در معرض این سلطه قرار می گیرند، در اعمال خشونت 

علیه خود یا زنان دیگر سهم بسیار دارند.
»این جــا در نقشــه نیســت« مجموعــه داســتانی 
از عصمــت الطاف اســت که ُنه داســتان کوتــاه دارد: 
بیــداری، وقتی پدر برگشــت، دیوارهای َپســت ِگلی، 
تاریکــی، روزها را باال و پایین می روم، این جا در نقشــه 
نیست، چرخیدن، عطر و گل های برفی. این مجموعه 
در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات آمو و تاک منتشر شد و 
نام کتاب برگرفته از یکی از جدی ترین داستان های این 
مجموعه است. به جز داستان آخر )گل های برفی(، در 
بقیه ی داستان ها مسائل اجتماعی افغانستان از جمله 
پیامد ها و تلفــات جنگ طالبان، در محور روایت ها قرار 
دارد. در ایــن یادداشــت، نگاهی به داســتان های این 

مجموعه می اندازیم.

بیداری: 
اگر اسم این داســتان »تاریکی« بود، مصداق بیشتری 
پیدا می کرد. »بیداری« بیشــتر وجهــه ی اجتماعی یا 
اندیشگانی دارد که به آن کمتر پرداخته شده است. این 
داســتان، روایت از تاریکی ای دارد که شــخصیت هایی 
ماننــد رحیم، پیرمرد، پدر، مــادر و دیگران را در رخوت 
فرو برده اســت، حتی ســگ قوماندان را که پس از یک 

پارس، دیگر هیچ صدایی نمی دهد. در این میان، فقط 
کودکی فریاد می زنــد و می گرید و صدای اعتراضش از 
وضعیت موجود را بلند می کند. راوی در طول داســتان 
تالش می کنــد تا راهی برای رهایی و یافتن روشــنایی 
بیابــد. تــالش راوی می تواند نماد تکاپو بــرای بیداری 
و انقــالب در دل تاریکی باشــد. مال نمــاد صدای دین 
اســالم؛ پیرمرد نمادی از نسل گذشــته و کودک نماد 
نسل تازه شکل گرفته است که از وضعیت اختناق آور به 

تنگ آمده و تالش می کند از این وضعیت نجات یابد.

وقتی پدر برگشت: 
داستان سربازی به نام مصطفی که شیفته ی جنگیدن 
و مبــارزه برای وطن اســت و همســرش جواهــر را در 
وضعیت بیماری و حاملگی تنها رها می کند و به سنگر 
می رود. او در نهایــت، پس از درگیری با طالبان در یک 
کمین گیر می افتد و کشته می شود. فرزند مصطفی به 
دنیــا می آید و مادر به همراه فرزندش پس از چند روز به 
خانه برمی گردد، و با خبر مرگ شــوهر روبه رو می شود. 
داســتان، روایت زندگی دشــوار و پرماجــرای این مادر 
است. درد دوری همسر، دشــواری تنهایی، مشکالت 
دوران بارداری، بدرفتاری خانواده ی شوهر ودر حاشیه 
بودن از مســائلی اند کــه به آن ها پرداخته می شــود. با 
وجود  همه دردهایی که این زن می کشد، باز در میدان 
مردساالر و سلطه ی مذکر، این بستر فراهم می شود که 
یک مرد قهرمان داســتان باشــد؛ و این خود ســلطه ی 
مردان و در حاشــیه بودن زنــان را در جامعه  ی مردانه ی 

افغانستان نشان می دهد.

دیوارهای پَست ِگلی: 
خاطره خوانــی فــردی با روایت دانــای کل محدود، که 
در اثــر حــوادث متعدد، به جــز پدر، همــه ی اعضای 
خانواده اش را )برادر، همســر، خواهر و مادر( از دست 
می دهد. در این داســتان دو نکته ی بســیار برجســته 
وجود دارد؛ تقدیرباوری و ســلطه ی مردان. خواننده در 
این داستان، با فضای اجتماعی مفلوک، منفعل و ایستا 
روبه رو اســت و کسی هم برای تغییر و مبارزه با نابرابری 

تالش نمی کند.
تقدیرباوری یکی از عقاید رایج و حاکم در داســتان 
است که افراد اجتماع به آن تن می دهند و بستر تسلیم 
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در مقابل سلطه ی نابرابر را فراهم می کنند. شخصیت ها 
تبدیل به موجوداتی منفعل و غیرفعال شــده و زمینه ی 
اعمال خشــونت نمادین را فراهم می کنند. در نتیجه، 
کار را بــه تقدیر حواله می کننــد: »گریه نکو آبه حمید. 
مــا همه داغ پســر دیده ایم. یــا طالبا گرفته کشــتن یا 
هــم در راه ایران تلف شــدن؛ اما ما جز صبر هیچ کاری 
نتانســتیم. گفتیم هرچه مصلحت خدا باشــد، همان 
می شــه. نه بیش و نه کم« )الطــاف، ۱۴۰۰: ۳۷(. در 
جایــی دیگر، جمعــی از مردان به پــدر حمید دلداری 
می دهند: »پدر نیز بلندبلند گریســته بود و مردان هم 
دلــداری اش داده بودند: خدا مال خوده برده، نباید از 
ای کار خدا ناراحت باشی. مرد که گریه نمی کنه، کمی 

مرد باش و صبور و باغیرت« )همان(
ســلطه ی  فضــای  در  زن  برابــر  در  زن  خشــونت 
مردانه ی داســتان نیز مشهود اســت. مادر راوی بدون 
همذات پنــداری با همســر وی، او را بــه فراموش کردن 
مرگ عروســش فرا می خواند و در نهایت تأکید می کند 
کــه برای فرزنــد خود عــروس دیگر می گیــرد: »بچیم 
خیلی غمگین نباش، ما بندگان به مصلحت خدا نباید 
دق شــویم. او بی مصلحت کاری نمی کند؛ شاید در ای 
کار نیز خیری بوده، زن دیگه می گیرم برایت« )همان: 
۳۹(. این نوع نگاه در یک مادر، نشان دهنده ی فضایی 
مردســاالر و دین ساالر است، به طوری که زنان حتی در 
برابر هم جنس شان بی تفاوت اند و دیگر زنان در نزدشان 

به اندازه ی یک شئ قابل خرید تقلیل یافته اند.
یکی از مسائلی که در کار اغلب داستان نویسان دیده 
می شود، جنیســت زدگِی روایت است. این اصطالح را 
در جایی دیگر نخوانده ام، شــاید کسی پیش از این آن 
را به کار برده باشــد، دقیق نمی دانم. جنســیت زدگی 
روایــت، شــکلی از روایت اســت که با توجــه به نقش و 
ویژگی های جنسیتی )برســاخت اجتماعی(، پرداخت 
می شــود. راوی در داســتان »دیوارهای پســت  گلی«، 
زن را به شــکل موجودی ظریف، نحیف، زیبا، شهوانی 
و عشــق ورز به تصویر می کشــد در حالی که مردان را با 
ویژگی هایی چون داشتن بدن زمخت و ُپرقدرت ترسیم 
می کنــد: »کاملــه با آن چهــره ی باریک و لبان ســرخ 
نازک، موهای خرمایی و قد متوســط در ذهنش مجسم 
می شود. صدایش را به وضوح می شنود و حرکات لب ها 
و چین های اطراف دهن او را هنگام خندیدن می بیند. 

تفریح ها و عشق بازی های شان دانه دانه یادش می آید« 
)الطاف، ۱۴۰۰: ۳۸(

تاریکی: 
روایت زندگی خانوادهی فقیری که در آن، پدر خانواده 
معتاد است و مادر مجبور می شود برای رهایی از دست 
طلب کارها، دخترش را به عقد آن ها درآورد. فقرنگاری، 
پیامد هــای اعتیــاد به مواد مخــدر و ســلطه ی مردانه 
)دخترفروشــی(، از موضوعات پررنگ این داســتان به 
شــمار می روند. در این داستان نشان  داده می شود که 
چگونه دختراِن قربانی خشــونت، مانند شئ در میدان 
مردساالرانه فروخته می شوند. فقر، در نخستین گام از 
دخترانی قربانی می گیرد که هنوز در ســن کودکی اند. 
در نتیجه، فرایند ِاعمال خشونت نمادین شکل طبیعی 
بــه خود می گیــرد و هنجارمند تلقی می شــود. در این 
داســتان نیــز جنســیت زدگی روایت دیده می شــود: 
»لب هــای باریک و چهرهی گندم گون داشــت و دامن 
بخملی جگری پوشــیده بود؛ دامنی که قد باریک او را 
نیز تحت تأثیر قرار داده بود. چشمانش مملو از انتظار و 

حیرت و شیطنت بود« )همان: ۴۴(

روزها را باال و پایین می روم: 
این داستان روایت خیابان گردی َسرور و شیرین است. 
پس از آن که شــیرین در یک حمله ی انتحاری کشــته 
می شود، َســرور سال ها با خاطرات او شــب و روزش را 
کوچــه و پس کوچه های کابل ســپری می کند. جنگ و 
انتحار طالبان، از دختر و پســر عاشق قربانی می گیرد. 
بازتاب فضــای ســنتی و اجتماعی ای که افــراد در آن 
دچــار فقر فرهنگی و جنســی اند، در داســتان پررنگ 
اســت؛ بازتابی از رنج های دختران و پســرانی که بدون 
پیوند زناشــویی با هم در ارتباط اند: »هردو خندیدیم. 
شیرین تبسم کنان گفت: همی رقمی اش ره هم کسی 
تحمــل نمی تانــه، فکر هایــی ده خیال شــان راه پیدا 
می کنه. گفتم: نشــد یک یک پالکارت جور کنیم، روی 
آن نوشــته کنیم: مــا نامزدیــم.ـ  آری، مجبوریم ده ای 
جامعه  همی کار ره کنیم تا مردم فکر نکنه ما دو ایالیی 
استیم و خوشگذرانی مونیم« )همان: ۷۴(. این تصویر 
نشــان دهندهی جامعه ای اســت با مفکوره های بسته 
و ســنتی، که در آن همه مورد قضــاوت و هتک حرمت 
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قرار دارند. در این داســتان نگاه تحقیرآمیز ســایر افراد 
اجتماع به هزاره ها هم نشــان داده شــده است )ر.ک. 

همان:۵۷(

این جا در نقشه نیست: 
یکی از شــاخص ترین داستان های این مجموعه است. 
روایت زنی به نام »بی بی آصفه« که برای دریافت برگه ی 
امداد توزیع نان تالش می کند و با این که از سوی وکیل 
گــذر ، کارت موقت گرفته اســت، نمی توانــد برگه ای را 
دریافت کند که این امداد )نان( ادامه پیدا کند؛ تنها به 
این دلیل که بی بی آصفه شامل نقشه ی کار ابالغ شده 

از سوی هیئت دولت نمی شود. 
برجســته ترین ُبعــد ایــن داســتان، فقرنــگاری در 
پس زمینه ای از فضای ســلطه اســت که رنگی طبیعی 
به خود گرفته است؛ تصویرپردازی از خانه های کهنه و 
ویران، فقر، بیکاری و ناتوانی مردم درتهیه ی قرص نانی 
تا زنده بمانند. همین طور اســت هنجارهای کلی نگر و 
برساخته ی اجتماعی ای مثل سهمیه ها، سفارش های 
بزرگان قومی و دسته بندی ها، که شکلی طبیعی به خود 
گرفته اند )خشونت نمادین(، اما نمی توانند پاسخگوی 
نیازهــای تمــام یا بیشــتر باشــندگان جامعه باشــند. 
پرداختن بــه پیچیدگی های مســتتر در این هنجارها، 
که گاه شکل مشــروع به خود گرفته و کمتر احساسات 
آدم ها را برمی انگیزند و پاســخ به این پرسش که قانون 
مقدم است یا رفاه افراد یک جامعه، از دیگر موارد مطرح 

شده در این داستان اند.

چرخیدن:
در این جا باز بــا مرگی روبه روایم که عامل آن طالبان اند 
)مرگ حمید در مسیر غزنی- کابل(. حمید، فرمانده ی 
امنیتی دانشگاه غزنی است. او می خواهد پس از هفت 
سال نامزدی، عروسی کند. به این قصد، از محل کارش 
به ســوی کابل حرکــت می کند. با آن کــه لباس مبدل 
می پوشــد و ریش و بــروت مصنوعی می گــذارد اما در 
مسیر به ایست بازرســی طالبان برمی خورد. آن ها پس 
از شناســایی، گلویش را می برند. جنیست زدگی روایت 
در این داستان هم پررنگ است: »پس از خداحافظی، 
گوشــی را قطع کردم. موهایم را پشت سرم گره زدم و به 
کارهای خانه پرداختم. دل به فردا بستم که چشم های 

زیبایــش را بــاز هم می دیــدم و بازهم دســت مردانه ی 
زمختــش را در دســت می گرفتــم و آرامــش به دســت 
مــی آوردم« )همان: ۱۱۰(. هم چنین در این داســتان 
به عروسی هایی که براساس رســم  و رواج های سنتی و 

مصارف هنگفت صورت می گیرد، پرداخته می شود. 

عطر: 
روایــت رابطه ی عاشــقانه ی مریم )دختــر تاجیک تبار( 
و امیر )هزاره تبار( اســت که در اثر تعصب قومی حاکم 
در جامعه، نمی توانند به هم برســند. در این داســتان، 
نویسنده به تعصب قومی به عنوان معضل بزرگی که به 

یک عرف مبدل شده است، می پردازد.

گل های برفی: 
روایِت وضعیت روانی و ذهنی پرتنش مادر نوید است که 
در حادثــه ی دردناک ترافیکی، شــخصی را از بین برده 
است. او امیدوار است که فرد مصدوم زنده بماند و پدر و 

مادرش، نوید را عفو کنند، اما چنین نمی شود.
مجموعه داستان »این جا در نقشه نیست«، با این که 
نخســتین کتاب عصمت الطاف اســت و کاستی هایی 
دارد اما می تواند آغازی خوب برای کارهایی ارزشــمند 
در حوزه ی داســتان باشــد. در فضای اجتماعی امروز 
افغانستان به پشــت کار چنین نویسندگانی نیاز داریم. 
این دسته از آفرینش گران می توانند گفت وگویی جدی 
میان جهان داســتانی و واقعی ایجــاد کنند تا گفتمان 
هنر و ادبیات، به یکی از گفتمان های فعال اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی مبدل شود.
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جهان شرق، جهان ســلطه ها و انسان 
شرقی، اسیر آن هاست. در شرق، انسان 
تحت سلطه ی دولت، زمام دار دیکتاتور، 
باورهــا و یا ارزش های تحمیلی اســت. 
در ایــن جهــان، زنان زیــادی از هنگام 
تولد تا زمان مرگ، تحت انواع سلطه ها 
قرار دارند. افغانستان به عنوان یکی از 
کشورهای شرقی، مملو از این سلطه ها 
و زندان هــا برای زنان اســت. این تفکر 
سلطه محور و مردساالر، ریشه ای عمیق 
در ســنت ها و باورهــای این ســرزمین 
دارد. باورهایی که زن را جنس درجه ی 

دوم و ضعیف می دانند. 
وضعیت ناهنجار زنان افغانســتان، 
در ادبیات گذشته ی این کشور انعکاس 
چندانــی ندارد، اما در ســال های اخیر 
داستان نویســان به این مســئله توجه 
بیشتری کرده اند. یکی از مصداق های 
این توجه، رمان »نازو« نوشــته ی آصف 

مشــال اســت. این رمان به مســئله ی 
ســلطه ی بی حد مردان نســبت به زنان 

می پردازد. 
نازو دختری اســت که در منطقه ی 
و  کتــواز )منطقــه ی مشــترک غرنــی 
پکتیکا( زندگــی می کنــد. روزی یکی 
از رفقــای برادرش وزیر به نام ســورکی، 
دروازه شــان را می زنــد و هنگامــی که 
نازو در را باز می کند، ســورکی می گوید 
که چون زمین معلم را با تراکتور شــخم 
می زده، ناوقت شــده و شب نمی تواند 
به خانــه اش برود، و از نــازو می خواهد 
که شب را در مهمان خانه  ی آنها سپری 
کند؛ نازو اجــازه می دهد. بعد از اندک 
زمانی، برادرش با کالشــینکوف داخل 
حویلی می شــود و به ســورکی دشنام و 
ناســزا می گوید: »نمک حرام! تمام دنیا 
را رها کردی و به خواهر من نمک حرامی 
کردی؟ به چشمان من هم نه دیدی؟« 

سلطه ی پایان ناپذیر
مروری برُرمان »نازو« نوشته ی آصف مشال

شبانه صدیقی

نازو )رمان پشتو(
آصف مشال
طرح جلد: هیواد مل
انتشارات سروش
چاپ اول، کابل ۱۳۹۸
قطع رقعی، ۷۷صفحه
۱۰۰۰نسخه
۱۰۰ افغانی

وضعیت ناهنجار زنان 
افغانستان، در ادبیات 
گذشته ی این کشور 
انعکاس چندانی ندارد، اما 
در سال های اخیر داستان 
نویسان به این مسئله توجه 
بیشتری کرده اند. یکی از 
مصداق های این توجه، رمان 
»نازو« نوشته ی آصف مشال 
است. این رمان به مسئله ی 
سلطه ی بی حد مردان 
نسبت به زنان می پردازد.
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و وارد اتــاق می شــود و با قنداق کالشــینکوف به جان 
سورکی می افتد.

نازو به هر ترتیبی شده، از مهمان خانه بیرون می شود 
و به باغ نزدیک خانه شــان مــی رود و از آنجا عربده های 
بــرادرش را می شــنود که بــا صدای بلند خطــاب به او 
فریاد می زند: »کجا اســتی؟ از پیشم گریخته نمیتانی، 
اگر پیدایت کنم، کمتر از سی مرمی به صورتت شلیک 

نخواهم کرد«.
در ایــن بخــش از رمــان، شــاهد نمونه ای بــارز از 
سلطه ی مردانه استیم. وزیر تنها باالی خواهرش شک 
کــرده و بر مبنای همین شــک، می خواهد حق حیات 
را از او ســلب کند. این نهایت ســلطه ی مردانه را نشان 
می دهد که خواهرش را به عنوان انســان قبول ندارد و 
مانند یک شــئ با او برخورد می کند. هرگاه دلش شد، 
نگاهش مــی دارد و هــر گاه میلش نبــود، آن را از بین 

می برد و کسی هم مانعش نیست.
نازو از ترس کشته شــدن، باغ را ترک می کند و پس 
ازگذشــتن از زمین هــا و جویبارها، خــود را به جاده ی 
عمومــی کتواز می رســاند که بــه ولســوالی اندرغزنی 
منتهی می شــود. نازو از اولین موتر که در همین مسیر 
در حرکت اســت، کمک می خواهد. میراجان، راننده ی 
موتــر که دو مســافر دیگر هــم دارد، او را در مکان تنگ 
و تاریکی در پشت ســیت موتر باربری می نشاند. نازو با 
صدای وحشت زده می گوید که به میری، مرکز ولسوالی 

اندر والیت غزنی می رود.
دو مســافر کمی بعد پیاده می شــوند و راننده بدون 
آن که نازو را به ولسوالی اندر ببرد، مسیرش را به طرفی 
دیگر کج می کند و در یک منطقه ی خالی از سکنه، موتر 
را به بهانه ی خالص شدن تیل خاموش می کند و قصد 
دارد به دختر تجاوز کند اما فریادهای دختر و رســیدن 
موتر مرادن مســلح، مانع تجاوز می شــود. در این جا بار 
دیگر خواننده متوجه ی اســارت زن و ســلطه ی مردانه 
می شــود. ازنظر میراجان، نازو کرامت انســانی ندارد و 

فقط یک وسیله ی جنسی به شمار می رود.
میراجان سپس دختر را به خانه ی خودش می برد و 
شب هنگام دوباره به قصد تعرض به اتاق نازو می رود اما 
آمدن مادرش و فریادهای نازو مانع تجاوز می شــود. روز 
بعد، دوتن از همان راکبان به سراغ میراجان می آیند و از 
او سهم شان را می خواهند، اما میراجان با گفتن این که  آصف مشال، نویسنده ی »نازو«
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دختر سه شــب را با او گذرانده است، به هر دوی آن ها 
جواب منفی می دهد و ســپس راهی خانه ی برادر نازو 
می شــود و وزیر و مادرش را برای تحویل دخترشــان به 
قریه ی خود می آورد اما می بیند که نازو در خانه نیست. 
وقتــی از مادرش می پرســد، می فهمد که افــراد َملک 

قریه، نازو را با خود برده اند.
ملــک قریه علی رغم اصرار وزیر و مادرش، از تحویل 
نازو ابا می ورزد و می گوید که این، یک مســئله ی قومی 
شــده اســت و فردا نازو را به ریش ســفیدان قریه ی نازو 
تحویل خواهنــد داد. وزیر و مادرش دوبــاره به قریه ی 
خود برمی گردند و شب هنگام مورد حمله ی افراد مسلح 
ناشناس قرار گرفته و کشته می شوند. ممکن است این 
اتفاق از سوی نزدیکان سورکی افتاده باشد زیرا وزیر بعد 
از لت و کوب و شکنجه ی چند روزه ی سورکی، تصمیم 

به قتل اومی گیرد، اما سورکی موفق به فرار می شود.
َملــک با یــک کاروان موتر، ابتدا به مرکز ولســوالی 
می آید و مسئله را با ولســوال شریک می سازد و سپس 
با او و چند ریش ســفید به مســجد محل می روند و نازو 
را موقتــًا به جان محمد )از ریش ســفیدان محل و افراد 
نزدیک به ولسوال( می سپارد تا درخانه نگهدارد و چند 
نفر را به دنبال نزدیکان نازو می فرســتد. درهمین حال، 
خبر کشته شدن اقارب نازو و ناپدید شدن او به مجلس 
می رسد. زمانی که نازو به خانه ی جان محمد می رسد، 
همســرش او را تحقیر می کنــد و به اعضــای خانواده 
می گوید که از نازو دور باشند زیرا دختری فراری و نفرین 
 شده است. این ســخنان باالی روح و روان نازو تأثیرات 
منفــی می گــذارد و او را راهــی شــفاخانه می کند. در 
اینجا، بار دیگر چهره ی سلطه گریانه ی مردان و باورهای 
زن ستیزانه ی جامعه ی افغان نمایان می شود تا آن جا که 
در ذهن زنان نیز رســوب کرده و پدیده ی ستم زن علیه 

زن را شکل داده است.
وقتی ملک به شــفاخانه می رود، بــا تعداد زیادی از 
مــردان قبیله ی میراجان روبه رو می شــود که می گویند 
چون نازو را میراجان با خود آورده و ســه شــب را با وی 
سپری کرده است، پس باید به عقد میراجان درآید. این 
مســئله با مخالفت ملک روبه رو می شــود و به پیشنهاد 
ولســوال، هر دو طــرف دوباره به مســجد برمی گردند 
تا مســئله را حــل و فصل کنند. در مســجد بحث های 
فراوانــی صورت می گیــرد اما به توافق نمی رســند زیرا 

ملک استدالل می کند که نازو از میراجان خواسته تا او 
را به مرکز ولسوالی اندر ببرد اما میراجان با سوءاستفاده 
از نابلدی نازو، او را به خانه ی خود می برد و در حقیقت، 
او را اختطــاف می کند پس میراجان یک اختطاف چی 
است و هیچ حقی باالی نازو ندارد. بزرگان قوم میراجان 
با خشــم هشــدار می دهند که دختر را به زور خواهند 
بــرد و ملک می گوید تا وقتی که زنده اســت، این اتفاق 

نخواهد افتاد.
ملک، ولســوال و بزرگان حاضــر در مجلس تصمیم 
می گیرند که دختر را به عقد یکی از جوانان قریه درآورند 
زیرا بعد از کشــته شــدن برادر و مــادرش، هیچکس را 
ندارد. در این هنگام، یکی از حاضران مجلس می گوید 
که پسرکاکای نازو که در کابل زندگی می کند، این روزها 
در قریه دیده شــده اســت. باید ببینیم او با نازو ازدواج 
می کنــد یا نه؟ اگر جوابش منفی بود، او را به عقد یکی 
از جوانان قریه درمی آوریم. همه ی حاضران در مجلس 
قبول می کنند و پسرکاکای نازو را به مجلس می طلبند 
وهنگامی کــه او با ایــن عقد موافقــت می کند، مالی 
مسجد مراسم نکاح را بدون حضور و رضایت نازو برگزار 
می کنــد و در نهایت آن ها را تا جــاده ی عمومی کابل- 
غزنی بدرقــه می کنند و بــه این ترتیب داســتان پایان 

می یابد.
خالصه ای که از رمان خواندیم، حکایت ســلطه ی 
ظالمانــه باالی نازو و نمونه ای کوچک از ســتمی بزرگ 
اســت که باالی زنان افغانستان صورت می گیرد، که در 

طول تاریخ همواره با آن روبه رو بوده و مبارزه کرده اند.

وزیر تنها باالی خواهرش شک کرده و بر 
مبنای همین شک، می خواهد حق حیات 

را از او سلب کند. این نهایت سلطه ی 
مردانه را نشان می دهد که خواهرش را 
به عنوان انسان قبول ندارد و مانند یک 

شئ با او برخورد می کند. هرگاه دلش 
شد، نگاهش می دارد و هر گاه میلش 
نبود، آن را از بین می برد و کسی هم 

مانعش نیست.
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مقاالت و کتاب های تحقیقی ای که درباره ی طالبان و مال عمر، رهبر و بنیان گذار 
آن نگاشته شده اند، به سه دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول کتاب هایی که 
از سوی اعضای طالبان یا حامیان آن ها نوشته شده اند، دسته ی دوم کتاب هایی 
که از ســوی مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک طالبان به رشته تحریر درآمده اند و 
دسته ی ســوم هم کتاب هایی که توسط پژوهش گران بی طرف نوشته شده اند؛ 

کتاب حاضر در دسته ی سوم قرار می گیرد.
»بتی دام« نویســنده و ژورنالیســت هالندی، ســال های متمادی به عنوان 
گزارش گر در افغانستان فعالیت کرده و مطالب زیادی در مورد جنگ افغانستان 
نوشته است. او بعد از سال ها روزنامه نگاری، تصمیم می گیرد تا درباره ی رهبر و 
بنیان گذار طالبان کتابی بنویسد. این کتاب شامل ۱۵۰ مصاحبه است، بیشتر 
مصاحبه شوندگان افرادی اند که با مال عمر کار کرده اند. کتاب دارای دو مقدمه، 
یک پیش درآمد و ده فصل است و توسط عبدالله محمدی و علی رضا حیدری به 

فارسی برگردان شده است.
مقدمــه ی اول را بتی دام برای خوانندگان افغانســتانی این کتاب نگاشــته 
اســت و مهم ترین حرف او، نقد رویکرد ژورنالیســت های غربی درباره ی بحران 
افغانســتان اســت. او روایت های غربی درباره ی جنگ افغانستان را متعصبانه 
می داند و معتقد اســت کــه این روایت هــا صداهای بســیاری را در نطفه خفه 
می کننــد. در ابتــدای این مقدمه ی کوتــاه می خوانیم: »وقتــی در جهانی که 
هشــتاد درصد اطالعات، توسط آژانس های مطبوعاتی )ســفید( مثل رویترز، 
اسوشیتدپرس و فرانس پرس تولید می شــود و در جهانی که بیشتر منابع مورد 
اســتفاده در گزارش های غربی، خود غربی ها و یا افغانســتانی های غربی شده 

زندگی مخفی مال عمر
مروری بر کتاب »درجست وجوی دشمن« نوشته ی بتی دام، روزنامه نگار هالندی

لطیف آرش

»بتی دام« روایت های غربی 
درباره ی جنگ افغانستان را 
متعصبانه می داند و معتقد است 
که این روایت ها صداهای 
بسیاری را در نطفه خفه می کنند. 
در ابتدای این مقدمه ی کوتاه 
می خوانیم: »وقتی در جهانی که 
هشتاد درصد اطالعات، توسط 
آژانس های مطبوعاتی )سفید( 
مثل رویترز، اسوشیتدپرس و 
فرانس پرس تولید می شود و 
در جهانی که بیشتر منابع مورد 
استفاده در گزارش های غربی، 
خود غربی ها و یا افغانستانی های 
غربی شده هستند، به شما 
خواننده افغانستانی می اندیشم و 
شرم عمیقی در وجودم احساس 
می کنم«. 

 در جست وجوی دشمن؛ مال عمر و دشمن ناشناس
Looking for the Enemy: Mullah Omar and the Unknown Taliban

 )Bette Dam( نویسنده: بتی دام
مترجمان: عبداهلل محمدی و علی رضا حیدری
ویراستار: علی سجاد موالیی
صفحه آرایی: ابوالفضل کریمی
انتشارات امیری
چاپ اول، کابل ۱۴۰۰

قیمت:۵۵۰ افغانی 
۱۰۰۰ نسخه، ۴۴۳ صفحه
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هستند، به شما خواننده افغانستانی می اندیشم و شرم 
عمیقی در وجودم احساس می کنم«. 

مقدمه ی دوم نســبتًا طوالنی است و به دو موضوع 
کلیــدی می پردازد؛ یکی زندگی مفــرح و غربی گونه ی 
ژورنالیســت ها و کارمندان غربی در ناآرام ترین پایتخت 
جهان، و دیگری به چالش کشاندن گزارش رسانه های 
معتبر غربــی درباره ی حوادث امنیتی در افغانســتان. 
او می گویــد که گزارش هــا درباره ی وقایــع امنیتی در 
دورترین نقاط افغانستان را ژورنالیست هایی می نویسند 
که در مهمان خانه های به شــدت محافظت شــده، در 
کابل زندگی می کنند. به باور نویســنده، معلومات این 
گزارش گرها ســطحی، ناقص و گاه در تضاد با واقعیت 
است. او چندین نمونه از گزارش های رسانه های معتبر 

غربی را بررسی و نقد می کند. 
یکی از این گزارش ها درباره ی اســدالله خالد، وزیر 
دفاع دولت اشرف غنی و والی غزنی در زمان حاکمیت 
حامد کرزی اســت. وی در این باره می نویســد: »یکی 
از والیــان بــرای حذف رقبــای خود، ترتیــب حمالت 
هوایی بر آن ها را داد و ســپس در مصاحبه با رســانه ها 
مدعی شــد که نیروهای طالبان را هدف قرار داده اند. 
اســدالله خالد، والی مذکور برای اداره ی والیت اش، از 
همکاری هــا و حمایت های بی دریغ نیروهای آمریکایی 
بهره می بــرد. وقتی خالد )در قوس ۱۳۹۱( به شــدت 
زخمی شد، باراک اوباما در شفاخانه به عیادتش رفت. 
در تمــام این مدت، کار او هیزم انداختن به آتش جنگ 
بود تا در میانه ی آشوب، زمین های بیشتری غضب کند 
و پایگاه قدرتش را گسترده تر و جیب هایش را ُپرتر کند. 
یکی از بسیار کارهای وی، هدف قرار دادن کاروان های 
موترهای ملل متحد در ســال ۲۰۰۷ بــود. این کاروان 
می خواســت مزارع تریــاک خالد را نابود کنــد و اولین 
حمله به کاروان های ملل متحد پس از یازده ســپتامبر 
بود. رســانه های بزرگ در گزارش هــای خود، طالبان را 
عامل این حادثه اعالم کردند. ژورنالیست رویترز نوشت 
که طالبان مســئولیت حمالت مشــابه بســیاری را در 
سال های گذشته بر عهده گرفته است. بعدًا سازمان ملل 
متحد فهمید که یکی از مقامات خوِد دولت افغانستان 
در این حادثه دســت داشــته و دستور حمله داده است 
اما فــورًا واقعیت را پنهان کردند و نگذاشــتند حقیقت 
آشــکار شود. واقعیت حادثه، با روایت غالب ایشان جور 

درنمی آمــد و اعتبار متحد و هم پیمــان غرب را به خطر 
می انداخت. ســال ها بعد، واقعیت قضیه از طریق یکی 
از رسانه های کانادایی فاش شد و معلوم شد که اسدالله 
خالد توانسته تیم ملل متحد را )با کشتن شان( از خراب 
کــردن زمین هایش باز دارد و عایداتش از خشــخاش را 
حفظ کند. در همین گزارش هشدار دیگری هم آمده؛ 
در افغانستان، بیشــتر این غربی ها هستند که قربانی 

)منافع تریاک( می شوند تا خود افغان های شورشی«.
فصل اول کتاب به زندگی شخصی و دوران کودکی 
مال عمر اختصاص دارد. دراین فصل می خوانیم که مال 
عمر از کجا آمده و چگونه درس های دینی را در مناطق 
جنوب افغانســتان به خصوص در والیت هــای ُارزگان و 
قندهار به پایان رسانده است. در این فصل دیدگاه های 
مطبوعات غربی، که گویا مال عمر از مدرســه ی معروف 
دارالعلوم اکوړه خټک حقانیه ی پاکســتان فارغ شــده 
اســت، به چالش کشیده شده  است. پژوهش های بتی 
دام نشــان می دهــد که مال عمر اصاًل به این مدرســه و 
هیچ مدرســه ی دیگری در پاکســتان نرفته است. این 
بخــش از کتاب برای خوانندگان غربی، افغانســتانی و 
هر خواننده ای که دنبال کننده ی جنبش های اسالمی 
و بــه خصــوص گروه طالبان باشــد، حرف هــای تازه و 

روایت های جدیدی دارد.
»مــال عمر در کنــار آمریکا، علیه جماهیر شــوروی 
می جنگــد«؛ ایــن عنوان فصــل دوم کتاب اســت. در 
این فصل، نویسنده به گذشــته برمی گردد و تاریخ نیم 
قرن افغانستان را به ســرعت مرور می کند، تا این که به 
کودتای هفت ثور ســال ۱۳۵۷ و تهاجم قشون سرخ به 
افغانستان می رسد. بتی دام در این قسمت با جزئیات 
درباره ی زندگی جهادی مالعمر حرف می زند و واقعه ی 
از دســت دادن چشــم او را نیز به طــور مفصل توضیح 

می دهد.
فصل های سه، چهار، پنج و شِش کتاب، به شکست 
قــوای روســی در افغانســتان، جنگ هــای داخلــی و 
شــکل گیری گروه طالبان اختصاص دارد. این فصل ها 
ممکن اســت بــرای خواننــدگان افغانســتانی تکراری 
باشــند زیرا در موافقت و مخالفت آن ها بسیار خوانده و 

شنیده اند،  اما برای مخاطب غربی جدیداند.
فصــل هفتم کتاب با عنوان »مهمان دردسرســاز«، 
درباره ی روابط طالبان و القاعده )روابط مالعمر و اسامه 
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بن الدن( اســت. این فصل نیز حــرف و حدیث تازه ای 
ندارد زیرا در این باره هم کتاب های زیادی نوشته شده 
اســت، از جمله »بن الدن؛ پدری که تروریســت شــد« 
نوشته ی جین ساسون، یا »حرف های ناگفته ی اسامه« 
و »طالبان، مالعمر و افغانستان« نوشته ی اثر عبدالحی 

مطمئن.
فصل هشتم به حمالت القاعده به اهداف آمریکایی 
در کنیا، تانزانیا، خلیج عدن و ســرانجام حمله ی یازده 
ســپتامبر ســال ۲۰۰۱ اختصاص دارد و در فصل نهم، 
پیامدهای این حمالت واکاوی می شوند. تنها موضوع 
جدیــد در ایــن دو فصل، جزئیات آخرین نشســت مال 
محمد عمر بعد از حمله ی نظامی آمریکا به افغانستان با 
فرماندهان ارشد نظامی اش در قندهار، و تحویل دهی 
قــدرت و صالحیــت به مــال عبیدالله آخوند؛ دوســت 

شخصی مال عمر و وزیر دفاع حکومت طالبان است.
از نظر نویسنده، فصل دهم با نام »آیات مخفی گاه«، 
مهم ترین فصل کتاب به شــمار می آیــد. در این فصل، 
مخاطب بعد از انتظار بســیار و مطالعه ی ۳۵۵ صفحه، 
به مسئله ی اصلی می رسد و آن، سرنوشت مال عمر بعد 
از سال ۲۰۰۱ است. بتی دام به مهم ترین پرسش مردم 
افغانســتان و جهان درباره ی این که مال عمر کجاست، 

پاسخ می دهد.
او می نویسد که برخالف ادعای مقامات افغانستانی 
و غربــی، مالعمــر بعــد از ۲۰۰۱ هرگــز به پاکســتان 
نرفــت و بقیــه ی عمــرش را مخفیانــه در دو منطقه ی 
والیت زابل ســپری کــرد. پیش از بتــی دام، عبدالحی 
مطمئن، سخن گوی مالعمر در زمان حکومت طالبان 
و نویســنده ی کتــاب »مــال محمــد عمــر، طالبــان و 
افغانســتان«، زندگی مال عمر بعد از سال ۲۰۰۱ و نوع 

مرگ او را با جزئیات شرح داده است.
حاال که درباره ی محتــوای کتاب تا حدودی حرف 
زدیــم و خواننده تصویری کلی از کتــاب دریافت کرده 
اســت، به ترجمه ی این کتاب می رسیم که از زاویه های 

گوناگون مشکالتی دارد.

رعایت نکردن نیم فاصله ها
در زبان فارسی، اصل بر جدانویسی است اما این اصل 
به شکل ســهل انگارانه ای در کتاب رعایت نشده است. 

به نمونه های زیر توجه کنید:

او می گوید که گزارش ها درباره ی وقایع 
امنیتی در دورترین نقاط افغانستان 

را ژورنالیست هایی می نویسند که در 
مهمان خانه های به شدت محافظت 

شده، در کابل زندگی می کنند. به باور 
نویسنده، معلومات این گزارش گرها 

سطحی، ناقص و گاه در تضاد با 
واقعیت است. او چندین نمونه از 

گزارش های رسانه های معتبر غربی را 
بررسی و نقد می کند. 

مصاحبــه هایــش )مصاحبه هایش(، گذشــته اش 
)گذشــته اش(، قبلی شــان )قبلی شــان(، بــی ادبی 
)بی ادبــی(، می ایســتاد )می ایســتاد(، کنــاری اش 
)کناریــش(، بی تجربگــی اش )بی تجربه گیش(، چند 
دسته گی )چنددســتگی(، احسان الله )احسان الله(، 

بی مسولیتی )بی مسئولیتی(.
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غلط های امالیی
کتــاب »در جســت وجوی دشــمن مالعمر و دشــمن 
ناشناس« شاید یکی از نادرترین کتاب های ترجمه شده 
در بیست سال پســین باشد که تا این حد غلط امالیی 
فاحــش دارد: جنبــر )جنبش(، ملیشــای )ملیشــه(، 
تاریــکای )تاریکــی(، بدیشــان )شــان(، بنیان گذارده 
)بنیان گذاشته(، عربستن )عربستان(، طابان)طالبان(، 
جنشــی )جنبشــی(. از این دســت غلط های امالیی 
در سراســر کتاب به وفور دیده می شــود کــه پرداختن 
بــه همه ی آن ها از حوصله متن خارج اســت. عالوه بر 
این، جمالت نادرســت یا گنگی هم در کتاب مشاهده 

می شود:
»که کدام شان را بروی« )که به کدام شان بروی(

»او از آغاز از پایان شاهد همه ی اتفاقات بود« )او از 
آغاز تا پایان شاهد همه ی اتفاقات بود(

»در آن زمــان، حکمتیار هنــوز در مقاومت طالبان 
مقاومــت می کــرد« )در آن زمان، حکمتیــار در مقابل 

طالبان مقاومت می کرد(
»کرزی سال ها بعد به من گفت که چند سال پس از 
اعالم تسلیم شدن طالبان، رامسفلد با خشم به او تلفن 
گرد و دستور داد توافقات صورت گرفته با طالبان را لغو 
کند« )توافقات میان حامد کرزی و ســران طالبان چند 
سال بعد نه، بلکه در مدت چندین روز به صورت نانوشته 
صورت گرفته بود که بر اثر فشار وزیر دفاع آمریکا، دونالد 

رامسفلد از سوی کرزی لغو شد(
واژه های ناآشنا و نبود قرارداد با خواننده

هر نویســنده یامترجمــی پیش از نوشــتن کتاب، 
با مخاطب خود قــرارداد می بندد کــه واژه ها را چگونه 
خواهد نوشــت و تا آخر کتاب بــه آن وفادار می ماند اما 
در این جا، مترجمان و ویراســتار طبق میل خود واژه ها 
را در هر قسمت به شــکل های مختلف نوشته اند. مثاًل 
در بخش هایــی، از واژه ی»راکــت« و در بخش هایــی 
دیگر از واژه ی»موشــک« استفاده کرده اند. درجایی از 
واژه ی »پزشک« و در جایی دیگر از کلمه ی »دکتر« کار 

گرفته اند.
مردم افغانستان به رنگ صورتی، گالبی می گویند و 
واژه ی صورتی تا حدودی برای شان ناآشناست. مترجم 
رنــگ گالبی را »صورتی« نوشــته اســت،  در حالی که 
در همان صفحه، به جای واژه ی فارســِی »شــهردار«، 

از »شاروال« اســتفاده کرده که کلمه ای پشتوست. در 
افغانستان به لباس های سنتی مردان، »پیراهن تنبان« 
می گویند اما مترجم از واژه ی »شــلوار کمیز« استفاده 
کرده و در قســمت دیگر، به جای شــلوار، »ایزار« آورده 

است.
در فصل هفتم کتاب، از یک کمپ آموزشی القاعده 
به نام کمپ »خلدن« نام برده شــده است که در والیت 
هرات موقعیت دارد، اما در بخشــی دیگر همین کمپ 
در والیت خوست است. سازمان القاعده در افغانستان 
دو کمپ آموزشــی معروف به نام های »خالد بن ولید« و 
» معاویه« داشت که جین ساسون در کتاب »بن الدن: 
پدری که تروریست شد« از آن یاد کرده است، آیا کمپ 

»خلدن« همان کمپ »خالد بن ولید« است؟
نویســنده های غربی معمواًل نام اشــخاص، نهادها 
و مکان هــای کشــورهای شــرقی و اســالمی را مطابق 
تلفظ شــان در زبان انگلیســی می نویســند که اغلب با 
اصل واژه متفاوت است. تعداد زیادی از مترجمان زبان 
فارســی، بدون دقت و پژوهش، این نام ها را مانند تلفظ 
غربی ها، ترجمه می کننــد. مثاًل بروس رایدل در کتاب 
»نبردهای مخفیCIA در افغانســتان«، کمپ آموزشی 
مجاهدین در والیت خوست را که »ژوره« نام دارد، با نام 
کمــپ »زوار« آورده و مترجم زبان پشــتوی این کتاب؛ 
محمد رفیق خاورین نیز این کمپ را »زوار« ترجمه کرده 

هر نویسنده یامترجمی پیش از نوشتن 
کتاب، با مخاطب خود قرارداد می بندد 
که واژه ها را چگونه خواهد نوشت و تا 
آخر کتاب به آن وفادار می ماند اما در 

این جا، مترجمان و ویراستار طبق میل 
خود واژه ها را در هر قسمت به شکل های 

مختلف نوشته اند. مثالً در بخش هایی، 
از واژه ی»راکت« و در بخش هایی دیگر 

از واژه ی»موشک« استفاده کرده اند. 
درجایی از واژه ی »پزشک« و در جایی 

دیگر از کلمه ی »دکتر« کار گرفته اند.
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اســت. گری شــرون، افســر اطالعاتی CIA، در کتاب 
»مأموریت سقوط«، ســازمان جاسوسی افغانستان در 
زمان حاکمیت ببرک کارمل و دکتر نجیب الله را به جای 
»خاد«، »کهاد« نوشته و مترجم فارسی کتاب نیز بدون 
بررسی و واکاوی، این ســازمان را »کهاد« ترجمه کرده 
است. ممکن است کمپ آموزشی »خلدن« هم همین 

مشکل را داشته باشد.

نتیجه گیری
مترجم باید عالوه بر تســلط به زبان های مبدأ و مقصد، 
در مورد موضوع و ترمینالوژی کتاب هم اطالعات داشته 
باشــد، در غیر این صورت نمی تواند ترجمه ی جامعی 
ارائه دهد. به نظر می رســد که مترجمان این کتاب هم 
با برخی موضوعات آشــنایی چندانی ندارند. به عنوان 
مثال، نویســنده در فصل دوم کتاب نوشــته اســت که 
نورمحمد تره کی از ســوی یکی از اعضای حزب رقیب، 
یعنی شــاخه ی پرچم حــزب دمکراتیک خلق کشــته 
شــد، در حالی که همه ی مردم افغانستان می دانند که 
نورمحمــد تره کــی را هم حزبــی اش، حفیظ الله امین 
)عضو شاخه ی خلق حزب دمکراتیک خلق افغانستان(
کشته اســت. اگر مترجمان با تاریخ معاصر افغانستان 
اندک آشنایی ای می داشتند، این اشتباه نویسنده را در 
پاورقی و تحت عنوان یاداشت مترجم اصالح می کردند.

پس از مترجم، وظیفه ی آوردن اصالحات نهایی در 
بخش محتوا و شکل، به عهده ی ویراستار است. کتاب 
توسط علی ســجاد موالیی، دانش آموز دوره ی ماستری 
رشــته ی روابط بین الملل ویراستاری شده است، اما به 
نظر می رسد که او این کتاب را ویراستاری نکرده است. 
مــن با موالیی از طریق شــبکه ی اجتماعی فیســبوک 
صحبت کردم و درباره ی مشکالت ویراستاری این کتاب 
پرسیدم، او در پاسخ گفت که این کار اولش بوده و قباًل 
هیچ اثری را ویراســتاری نکرده بوده اســت و مشکالت 

موجود در کتاب را می پذیرد.
در ســی سال پســین )بعد از ســقوط دولت دوکتور 
نجیب الله(، دولت ها در افغانستان هیچ نوع نظارتی بر 
صنعت چاپ نداشــته اند و هر نوع کتابی اجازه ی چاپ 
پیدا کرده اســت. در این ســه دهه، ابتــذال در صنعت 
چاپ و نشر به اوجش رسیده است. اگر کتابی ُپر از غلط 
امالیی منتشر می شود، نهادی نیست که ناشر را در این 
خصوص بازخواســت کند. به همین دلیل ناشران، آثار 
علمی و ادبــی را کاالی اقتصــادی می دانند و در قبال 
اخــذ پول هر متنــی را چاپ می کنند و بــه خورد مردم 
می دهند. از همین رو، ارزش و اعتبار آثار و ترجمه های 
افغانستانی، در بازار کتاب به شدت کاهش یافته است. 
ترجمه ی کتاب »در جســت وجوی دشــمن؛ مالعمر و 

دشمن ناشناس« نمونه ی بارز این ابتذال است.

در سی سال پسین )بعد از سقوط دولت دوکتور 
نجیب اهلل(، دولت ها در افغانستان هیچ نوع نظارتی بر 
صنعت چاپ نداشته اند و هر نوع کتابی اجازه ی چاپ 

پیدا کرده است. در این سه دهه، ابتذال در صنعت چاپ 
و نشر به اوجش رسیده است. اگر کتابی پُر از غلط 

امالیی منتشر می شود، نهادی نیست که ناشر را در این 
خصوص بازخواست کند. به همین دلیل ناشران، آثار 

علمی و ادبی را کاالی اقتصادی می دانند و در قبال اخذ 
پول هر متنی را چاپ می کنند و به خورد مردم می دهند. 

از همین رو، ارزش و اعتبار آثار و ترجمه های افغانستانی، 
در بازار کتاب به شدت کاهش یافته است.
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کریســتین نویله کریمــی، پژوهش گر ارشــد مرکــز ایران 
 شناســی آکادمی علوم اتریش، این کتاب را با یک مقدمه 

و شش فصل به همراه پیوست ها و نقشه ها نوشته است. 
فصل اول

فصــل اول بــا نــام »دارالســلطنه: هــرات در دوره ی 
تیموریان«، از پایه گــذاری پایتخت امپراتــوری تیموریان 
در هرات سخن می گوید. شــاهرخ تیموری، حافظ ابرو را 
مأمور کرد تا وضعیت جغرافیایی منطقه را به زبان فارســی 
در کتابی بنویسد. وضعیت هرات و موقعیتش در منطقه ی 
خراســان، موضوع اصلی این فصل، براســاس اطالعات 
حافظ ابرو و معین الدین محمد زمجی اسفزاری گرد آمده 

است. 
رویکرد منظم حافظ ابــرو در نگارش مطالب مرتبط با 
خراســان و مناطق  آن، اثر وی را ارزشمندتر  کرده است. او 
درهر مدخل، شماری از موضوع های مرتبط را دنبال کرده 
و ابتدا کلیات جغرافیایی و سپس مناطق فرعی و موقعیت 
و ارتبــاط آن ها با هم را بیان می کند. توصیف حافظ ابرو از 
شهر هرات با اثر اسفزاری از این منطقه در کتاب »روضات 
الجنــات فــی اوصــاف مدینه هــرات« تکمیل می شــود. 
اسفزاری این اثر را در عصر سلطان حسین بایقرا یعنی اوج 
حکومت تیموریان نوشــته است و شرحی شفاف و جزء به 

جزء از دیدنی های هرات داده است.
رســاله ی»طریق قســمت آب قلب« به قلم قاســم بن 
یوســف، به نظــام آبیاری هــرات پرداختــه و اصیل الدین 

ابوســعید،  ســلطنت  هنــگام  نیــز  واعظــی  عبداللــه 
»مقصداالقبال ســلطانیه« را نوشته و ۲۰۹ تن از اهل علم 
هرات را برشــمرده اســت. »تاریخ نامه ی هرات« نوشته  ی 
ســیفی هروی نیز وضعیت هرات پس از تسخیر مغوالن و 
سیاست آل کرت را شــرح می دهد. »خالصه االخبار« اثر 
خواند میر، اطالعاتی درباره ی بناها و شخصیت های مهم 
شــهر هرات و اطراف آن دارد و »تاریخ حبیب الســیر« نیز 
رویدادهای هرات تا اوایل دوره ی صفویه را شرح می دهد. 
در ایــن فصــل از کتاب نویلــه کریمی، نواحــی داخلی و 
مناطق مربوط به والیت هرات با اســتفاده از این منابع به 

صورت کامل بررسی می شود.
فصل دوم

فصــل دوم با عنوان »ممالک محروســه: خراســان در 
پرتــو حکومت صفویــه و افشــاریه«، از جایــگاه هرات در 
عصر صفویه و افشــاریه ســخن می گوید. با مرگ سلطان 
حسین بایقرا، انشــقاق تیموریان رقم می خورد که سرآغاز 
پیدایش نظم سیاسی و چارچوب سرزمینی تازه می گردد 
و بر جایگاه هرات اثر می گذارد. هرات به صورت بخشی از 
»مناطق حائل« )ممالک محروسه( یا بخشی از »پادشاهی 

قزلباشان« درمی آید. 
ایــن فصل به بررســی الگوهای جمعیتــِی در حال 
تغییر پیرامــون هرات، ظهــور نخبگان جدیــد و تغییر 
هم زمان در مفاهیم مکانی، مراتع و مسیرهای بازرگانی، 
الگوهای جابه جایی، تسلط و جمعیت محلی اختصاص 

یان تا قاجاری و ابدالی هرات از دوره ی تیمور
مروری بر کتاب »گوهری در صدف«، نوشته  ی کریستین نویله کریمی، نویسنده ی اتریشی

معصومه عرفانی

کتاب: گوهری در صدف؛ هرات و خراسان در سده های ۱۵ تا ۱۹ میالدی
(The Pearl in its Midst: Herat and the Mapping of Khurasan _15th-
19th Centuries)
)Christine Noelle-Karimi( نویسنده: کریستین نویله کریمی
ناشر: آکادمی علوم اتریش
چاپ اول، اتریش ۲۰۱۴
۱۰۰۰ نسخه، ۳۷۴ صفحه
۱۳۵ دالر
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دارد. به باور نویســنده، هزاره ها، نکودریان، قپچاق ها، 
جمشــیدی ها، تیموریــان و فیروزکوهی ها از ســاکنان 
هرات بوده و افغان های )پشــتون (  ابدالی از اواخر قرن 
شــانزدهم به آن جا وارد شده اند. سیاست های نادرشاه 
افشــار، ســرآغاز تغییراتی عمیق در ساختار سرزمینی 
خراســان و هرات بود، به طوری که لشکرکشــی هایش 
»به ســمت شرق« و طرح  اســکان دهی و اعطای زمین 
به ابدالیان در قندهار، زمینه ســاز گسترش سرزمینِی 
منطقــه ی تحــت تســلط ابدالیان و تشــکیل حکومت 

افغانان در آینده شد.
فصل سوم

نویســنده در نگارش فصل ســوم کتاب با نام »هرات: 
حــوزه ای افغانــی« از »تاریــخ احمدشــاهی« بــه قلــم 
محمودالحســینی به عنــوان منبع اصلی بــرای توصیف 
دوره  ی ســدوزایی بهــره می بــرد. »مجمل التواریــخ پس 
از نــادر«، اثــر ابوالحســن بــن محمــد امین گلســتانه و 
»مجمع التواریخ مرعشــی« دو منبــع دیگرند که برخالف 
محمودالحســینی، رویکــرد انتقــادی به سیاســت های 
شاهرخ افشار و احمدشاه ابدالی دارند. »تاریخ سلطانی« 
اثر ســلطان محمد بــن موســی دّرانی بارکــزی، تاریخی 
جامــع درباره  ی افغان هاســت که برای اولین بــار، واژه  ی 
»افغانستان« را برای حکومت آن زمان به کار می برد. البته 
در این کار، راه اغراق می پیماید و رد پای تاریخ افغانان را به 

صورتی افسانه ای، تا دوره ی پیش از اسالم می برد. 
شــکل گیری دولــت ســدوزایی و انتخــاب قندهار به 
عنوان پایتخت ســدوزایی ها، نشــانه ی تالش احمدشــاه 
ابدالی برای مدیریت محیط قبیلــه ای پیچیده ی افغانان 
بــود که حتی بــا طوایف الکوزی و بارکزی بر ســر انتخاب 
مکان مناسب برای شهر جدید درگیر شد. اقدامات نظامی 
احمدشــاه در هندوســتان و واگذاری هرات به پسر ارشد 
خود )تیمور(، تقســیم والیت هرات به چهار ایماق، نقش 
درویش علی  خان هزاره در حکومت هرات و شورش و قتل 
وی، حکومت شاهرخ افشار و ساختارهای قدرت در زمان 

جانشینان احمدشاه، از مباحث این فصل اند. 
اگرچــه بــا رونــق یافتن مشــهد بــه عنــوان پایتخت 
امپراتوری افشــاریان، نقش هرات بر اثر جنگ های مدوام 
نادرشــاه رو به زوال رفت، ولی در زمان احمدشاه ابدالی، 
دوبــاره جایــگاه مهم خود را بــاز یافت و به یکــی از چهار 
منطقــه ی اصلی قــدرت جدید تبدیل شــد، و بــا الحاق 
ترشــیز، تربت حیدریه، تربت شــیخ جام، باخرز و خواف، 

این والیت گسترش بیشتر یافت.

فصل چهارم
فصــل چهارم که »هــرات در قرن نوزدهــم« نام دارد، 
از تجزیــه ی امپراتــوری ســدوزایی و قدرت یابی حکومت 
قاجاری در ایران )مدعی مالکیت هرات( ســخن می راند. 
محمدشــاه و ناصرالدین شــاه قاجار برای الحاق هرات به 
قلمرو خود جنگیدند،که نهایتا محاصره ی هرات با دخالت 
انگلیس خاتمه یافت. قاجاریــان تالش های خود را برای 
الحــاق هرات به عنوان بخشــی از میــراث ایرانی به دلیل 
ضرورت حفظ جمعیت تشیع در منطقه توجیه می کردند 
و افغانان نیز همین ادعا را در بخش اسالم سنی داشتند. 
هم چنین بخش بنــدی بین قلمروهای نفــوذ قاجاریان و 

افغانان از دیدگاه های مختلف بررسی شده است.
در اوایل قرن نوزدهم، بیشتر جمعیت اهل تشیع هرات 
و توابع آن، پس از زوال امپراتوری صفویه و سرکوب به دست 
افغانان متعصب، و در پــی صدور فرمان امیر عبدالرحمان 
خان بر ضد هزاره های شــیعه  مذهب، آواره ی ایران، روسیه 
و انگلستان شدند. این فصل به زندگی ایماق ها، هزارههای 
سنی قلعه نو، جمشیدی ها، فیروزکوهیها و تایمنیها، و نیز 
رویارویی هــای متعدد افغانــان با قاجاریان می پــردازد، که 
شامل ورود آغا محمد خان به خراسان و لشکرکشی فتح علی 

شاه و عباس میرزا، نایب السلطنه به هرات است.
فصل پنجم

فصل پنجم با عنوان »خراســان در عصر قاجاری«، به 
وضعیت خراسان در اوایل و اواخر سده ی نوزدهم و شیوه ی 
حکومتداری قاجار در خراسان و هرات می پردازد. بررسی 
ساختار طایفه ای ُکردهای زعفران لوی خبوشان، کردهای 
شادیلو در بجنورد، عربهای خزیمه قاین، عربهای زنگویی 
طبــس )گیلکی( و قراییهای تربت حیدریه و درگیری های 
قاجاریــان با افغانان و شــورش های درون قبیلگی افغانان 

هم در این فصل گنجانده شده اند.
فصل پایانی

»پیدایش مرزهای پایدار« فصل پایانی کتاب را تشکیل 
می دهد و از تالش گلد اسمیت برای تحدید مرزهای هر دو 
طرف ایرانی و افغانی در سیستان و تعیین مرز دو کشور و 
نیز امضای موافقتنامه ی کلرندون- گورچکف، بدون اعتنا 
به نظر امیر شــیرعلی خان بــرای تعیین آمو دریا به عنوان 

مرز افغانستان و روسیه سخن می گوید.
گفتنی اســت ترجمه ی فارســی این کتاب )به همین 
قلم( به پایان رســیده و در آستانه چاپ است. امیدوارم به 
زودی در دســترس مخاطبان قرار گیرد و از نقد و نظر آنان 

نیز بهره مند شوم.
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»منطقه ای شدن سیاست جنایی در قبال جرایم سازمان یافته«، کتابی تخصصی 
بــرای تدریس و مطالعه در دوره ی کارشناســی ارشــد )ماســتری( و پژوهش در 
زمینه های حقوق کیفری، بین الملل و کیفری- بین المللی است. این کتاب که 
درباره ی جرایم ســازمان یافته و فراملی در جهت توســعه و تکامل حقوق کیفری 
بین المللی نوشته شده اســت، به جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و 
قاچاق انسان می پردازد که در منطقه ی اکو و کشورهای عضو آن آثاری وخامت بار 
داشــته اســت. کشــورهای عضو اکو در تالش اند تا راه حلی برای شــکل گیری 
سیاســت جنایی مشــترک منطقه بیابند. نویســنده برای این منظور، سه روش 
را بــه عنوان راه حل پیشــنهاد می کند کــه عبارت اند از: »هماهنگ ســازی«، 

»یکسان سازی« و »تلفیق«.
این کتاب به چالش ها و موانع روند منطقه ای شدن سیاست جنایی مشترک، 
و کاســتی ها و ضعف های موجــود در همکاری های منطقه ی اکــو نیز پرداخته 
است، زیرا پاسخ به جرایم سازمان یافته ی فراملی نیازمند همکاری و هماهنگی 
ســازمان  یافته ی فراملی است. همان طور که دلماس مارتی می گوید: »این یک 

واقعیت است: حقوق، جهانی می شود«.
این کتاب در ســه فصل تنظیم شده اســت که فصل اول به مفاهیم و کلیات 
پرداخته اســت و پس از معرفی ســازمان همکاری اقتصادی اکو، مبانی و منابع 
سیاست جنایی منطقه ای را توضیح می دهد. سپس انواع جرایم سازمان  یافته را 
برشمرده است و در مبحث مفهوم شناسی، جرایم سازمان  یافته را تعریف می کند. 
فصل دوم به شیوه ها و چالش های شکل گیری سیاست جنایی مشترک منطقه ای 
در اکو می پردازد و فصل سوم، راهکارهای کارآمدسازی سیاست جنایی مشترک 

بررسی جرایم سازمان یافته
از نگاه سیاست جنایی منطقه ای

این کتاب که درباره ی جرایم 
سازمان یافته و فراملی در 
جهت توسعه و تکامل حقوق 
کیفری بین المللی نوشته 
شده است، به جرایمی مانند 
قاچاق مواد مخدر، تروریسم 
و قاچاق انسان می پردازد که 
در منطقه ی اکو و کشورهای 
عضو آن آثاری وخامت بار 
داشته است. کشورهای عضو 
اکو در تالش اند تا راه حلی 
برای شکل گیری سیاست 
جنایی مشترک منطقه بیابند. 
نویسنده برای این منظور، 
سه روش را به عنوان راه حل 
پیشنهاد می کند که عبارت اند 
از: »هماهنگ سازی«، 
»یکسان سازی« و »تلفیق«.

یسا سروری پر

منطقه ای شدن سیاست جنایی در قبال جرایم سازمان یافته
نویسنده: احمدرضا صادقی
نشر واژه
چاپ اول، کابل، خزان ۱۳۹۸
۱۰۰۰ نسخه، ۲۰۷ صفحه
۲۷۰  افغانی
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منطقه در قبال جرایم سازمان یافته را ارائه می دهد.
جرایم سازمان  یافته نســبت به دیگر جرایم، شدت 
بیشتری دارند و ویژگی های آنها عبارت اند از: پیش برد 
بــا برنامه ریزی قبلی، شــدت باال و ارتــکاب آن در یک 
چرخه اعمال جنایی با هدف کســب سود و منفعت به 
صورت فراملی. از این رو، کنوانســیون های بین المللی 
و منطقــه ای، با مهم دانســتن مقابله با ایــن جرایم، به 
کشــورهای عضو خود توصیه هایی کرده اند. هم چنین 
این کنوانسیون ها با واگذاری وظیفه ی جرم انگارِی این 
َاعمال به دولت های عضو، از آن ها خواســته اند قوانین 
داخلی خــود را بازنگری و به خصوصیات این جرایم در 

وضع قوانین تازه توجه کنند.
اسناد منطقه ای ســازمان اکو برای مقابله با جرایم 
سازمان  یافته عبارت اند از: طرح اقدام اکو برای مقابله 
با قاچاق مواد مخدر، اســتراتژی مشترک مبارزه با مواد 
مخــدر، تروریســم و جرایم ســازمان  یافتــه ی فراملی، 
طرح مقابله با جرایم ســازمان  یافتــه، طرح ایجاد مرکز 
منطقــه ای همــکاری دســتگاه های مبارزه با فســاد و 
نهادهای آمبودزمانــی )نظارت غیرقضایــی(. با توجه 
به این اســناد مشخص می شــود که تالش برای ایجاد 
و شــکل گیری سیاســت جنایی مشــترک منطقه ای تا 

حدودی مؤثر بوده است.
آمبودزمــان )ombudsman( واژه ای ســوئدی بــه 
معنای »نماینده« اســت که در زبان فارسی به »دادآَور« 

جرایم سازمان یافته نسبت به دیگر جرایم، شدت 
بیشتری دارند و ویژگی های آن ها عبارت اند از: پیشبرد با 
برنامه ریزی قبلی، شدت باال و ارتکاب آن در یک چرخه 

اعمال جنایی با هدف کسب سود و منفعت به صورت 
فراملی. از این رو، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای، 
با مهم دانستن مقابله با این جرایم، به کشورهای عضو 
خود توصیه هایی کرده اند. هم چنین این کنوانسیون ها با 
واگذاری وظیفه ی جرم انگارِی این اَعمال به دولت های 

عضو، از آن ها خواسته اند قوانین داخلی خود را بازنگری 
و به خصوصیات این جرایم در وضع قوانین تازه توجه 

کنند.

برگردان شده اســت. دادآور به فرد یا اداره ای بی طرف 
می گویند که بــه عنوان نماینده ی عمــوم مردم، موارد 
نقِض حقوق افراد به دست دولت یا نهادها و شرکت های 
مختلف را بررســی و بازرســی می کند. معمواًل دولت ها 
یــا پارلمان هــا این وظیفــه را به همراه اســتقالل عمِل 
کامــل، به دادآور محــول می کند. »دیــوان مظالم« در 
گذشته یا »اداره عالی تفتیش« در افغانستان را می توان 

نمونه هایی از این نهاد دانست.
افغانستان که در ســال ۱۹۹۲ به سازمان همکاری 
اقتصادی اکو پیوست، در کد جزای خود )مصوب سال 
۱۳۹۶(، جرایم ســازمان  یافته را جرم انــگاری کرد. در 
مواد دیگر این قانون نیز، جرایمی نظیر قاچاق انسان، 
قاچــاق مواد مخــدر، تروریســم و جرایم علیــه امنیت 
داخلی و خارجی، جرم انگاری شــده است. افغانستان 
در ســال ۲۰۱۲، طرح ایجاد مرکز منطقه ای همکاری 
دســتگاه های مبارزه با فســاد و نهادهــای آمبودزمانی 
)نظارتی( را امضا کرد. دولت افغانستان هم چنین طرح 
اقدام اکو برای کنترل مواد مخدر و طرح مقابله با جرایم 

سازمان  یافته ی فراملی را امضا کرده است.
اســتادان، پژوهشگران و دانشــجویان عالقه مند به 
موضــوع جرایم ســازمان یافته ی فراملــی می توانند از 
مباحث این کتاب و فهرســت منابع آن، که شامل ۱۱۸ 
منبع فارســی و ۸۸ منبع انگلیســی و اسناد منطقه ای 

اکوست، به عنوان منابع مفید و کارآمد استفاده کنند.
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دکتر ایلککا تایپلي، استاد دانشگاه در رشته ی بهداشت 
رواني و نماینده ی سابق پارلمان فنالند است که این اثر 
را به مناسبت یک صد ســالگي استقالل فنالند در این 
کشــور چاپ کرده بود. این کتاب، گزیــده ی تجربه ی 
نخبگان و شــخصیت های سیاســي، علمي، فرهنگي، 
هنــری و اجتماعي فنالند اســت که هر موضــوع را به 
طور خالصه در دو تا چهار صفحه نوشــته اند. »شورای 
تجاران فنالند-افغانستان«، کتاب را در کابل چاپ کرده 
و بــه صورت رایــگان در اختیار نهادهــای مختلف قرار 
داده اســت، تا از تجربه های آن در حکومت داری بهره 
گیرند. همین ناشر، ترجمه ی پشتوی این کتاب را هم با 

ترجمه ی »غالم احمد واک« چاپ کرده است.
در آغاز کتاب، رئیس جمهور فنالند مطلبی نوشــته 
و ســپس گردآورنده از هدف خــود برای نگارش این اثر 
ســخن گفته و در ادامه، سخن مترجم آمده است. پس 
از آن، بخش های هشــت گانه ی کتاب آغاز می شود که 
عبارتند از: ایجاد ســاختارهای اجتماعی )۱۳ گفتار(، 
جامعــه ی مردمــی )۱۳ گفتار(، امــور بین المللی )۱۰ 

گفتــار(، فرهنــگ )۱۲ گفتــار(، صحــت )۱۰ گفتار(، 
سیاست اجتماعی )۲۵ گفتار(، تکنیک های اجتماعی 

)۴ گفتار( و خوشی و لذت روزمره )۱۴ گفتار(.
به گفته ی مترجم، نویســنده ی اثر در ســال ۲۰۱۷ 
از وی درخواســت کرده این اثــر را ترجمه کند. مترجم 
دلیل پذیرش این پیشنهاد را سودمند بودن مطالب آن 
بــرای بهره گیری مردم و کارگــزاران دولتی و غیردولتی 
افغانســتان، از تجربه های اثرگذار فنالند در عرصه های 
گوناگــون اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، علمی، 
فناوری، حقوق و ارزش های مدنی مانند صلح، عدالت 
اجتماعی، برابری و مردم ســاالری برای برقراری صلح، 
ثبات، بازسازی، توسعه و پویایی افغانستان می دانست. 
به باور مترجم، افغانستان که همانند فنالند تجربه ی 
رویارویی با تهاجم خارجی را از ســر گذرانده، می تواند 
از ایــن تجربه هــای ارزنده، که فنالند را در بســیاری از 
شــاخص های زندگی کام یابانه در صدر جدول نشانده 
است، اســتفاده کند. فنالند شــش صد سال درکنترل 
ســوئد و یک صد و ده سال در کنترل شــوروی بود و در 

 نبود سرمایه ی اجتماعی؛ 
راز پس ماندگی افغانستان

در آینه ی بررسی کتاب »یک صد نوآوری اجتماعی از فنالند« نوشته ی حامد شفایی

محمدصادق دهقان

یک صد نوآوری اجتماعي از فنالند 
(100 Innovations from Finland)
)IlkkaTapele( نویسنده: ایلککا تایپلي
مترجم: حامد شفایي
ناشر: شورای تجاران فنلندـ  افغانستان
کابل، پاییز ۱۳۹۹
۱۰۰۰ نسخه
قطع وزیری، ، ۳۲۶ صفحه
قیمت: رایگان
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آغاز ســده ی ۱۹ میالدی مســتقل شــد. بــا این حال، 
این کشــور تنها در نیم قرن اخیر به یکی از کشــورهای 

ثروتمند، مرفه و پیشرفته ی دنیا تبدیل شده است.
در بیشتر گفتارهای این اثر می توان رد پای تجربه ی 
ارزشــمند انســانی را برای تدوین الگوهای کارســاز در 
بازســازی زندگی اجتماعی دید. با این وصف، خواندن 
هر کدام از این گفتارها، داغ حسرتی بر قلب خواننده ی 
افغانستانی می نهد که سرزمین خود را صدها فرسنگ 
از دســت یابی بــه شــاخص های زندگی مطلــوب دور 
می بیند. برای نمونه، از مقایسه ی پیشینه ی ثبت نفوس 
در فنالنــد )که از ۱۵۰۰ میالدی آغاز شــده اســت( با 
آمارگیری جمعیتی در افغانستان می توان به راحتی پی 
برد که حتی از نظر ظاهری نیز میان این دو ســرزمین، 
فاصله ی نــوری وجــود دارد، زیرا حاکمــان قبیله گرا و 
انحصارطلب هنــوز اجازه نداده اند که ثبت جمعیت در 
افغانستان به صورت علمی، عملی و بی طرفانه صورت 

گیرد. 
مطالعه ی گفتارهــا از جمله بحث هایی که در ادامه 
می آیند، نشان می دهد که تک تک این موضوع ها تا چه 
اندازه برای بهبود زندگی مردمان یک کشــور پس مانده 
مانند افغانســتان راه گشــایند، ولی متأســفانه بستر و 

اراده ای برای توجه به این امور وجود ندارد.
بــه طور کلی، در این کتاب از تجربه های ســرزمین 
فنالند در عرصه های زیر، که کشور و مردم ما هم با آن ها 
دست به گریبان بوده و هستند، می توان بسیار آموخت: 
حکومــت ائتالفــی، انتخابــی بــودن و خودمختــاری 
شــهرداری ها، حق رأی زنان، ســهمیه ی ۴۰ درصدی 
زنان، بدون فســاد بودن فنالند، دوزبانه بودن کشــور، 
نگاه فنالند بــه دین و مذهب، نهادینه شــدن فرهنگ 
همکاری اجتماعی، ســازوکار فعالیت احزاب سیاسی، 
نهادهــای خیریه، نهادهــای غیرانتفاعی، انجمن های 
فرهنگــی و مراکــز آموزشــی )ابتدایــی، متوســطه و 
عالی(، توجه بــه کتاب خانــه و کتاب خوانی، مدیریت 
بیماری های واگیردار، مقابله بــا رخدادهای ترافیکی، 
شــیوه های جلوگیری از خودکشــی، بهداشت دندان، 
بهداشــت روان، نبود زاغه نشــینی، نظام بازنشستگی، 
شــیوه ی پرورش کــودکان، توجه به معلــوالن جنگی، 

روش حل و فصل اختالفات مدنی، روش رســیدگی به 
جرایم و بازگشــت مجرمان به زندگــی عادی در جامعه، 
شــیوه های بانک داری و وام گیری شهروندان، ورزش و 
بازی و سرگرمی های فردی و جمعی برای بهبود روحیه 
و شــیوه ی ارتباط گیری با فرهنگ های همسایه و حل 

اختالف با آن ها.
به یقین، وجود ســرمایه ی اجتماعی باال در فنالند، 
از رموز کام یابی این کشــور به شمار می رود، موضوعی 
که حلقه ی گم شــده ی پیشرفت در سرزمین هایی مثل 

افغانستان است.
متأسفانه حامد شــفایی، مترجم فارسی این کتاب 
که مشــاور و کارشــناس شهرداری هلســینکی بود، در 
۸ جــدی )دی( ۱۴۰۰ در فنالند درگذشــت. وی ابتدا 
ورزشکار و مربی ورزش های رزمی بود که زندگی خود را 
در ایران و پاکســتان گذراند. او ورزش ووشو را در کشور 
پاکســتان بنیان گذاشــت و پس از مهاجرت به فنالند 
توانست در دوره های متعدد، سرمربی تیم ملی ووشوی 
فنالند، اســتونی و افغانستان شود. شفایی تحصیالت 
خــود را در دو رشــته ی علوم اجتماعــی و علوم تربیتی 
تا دوره ی کارشناســی ارشــد انجام داد و عضو و معاون 
شــورای عالی اقلیت های فنالند در وزارت دادگستری، 
عضو شــورای عالی حقوق بشر فنالند، مشاور فرهنگی 
در مرکز بین المللی کایسا، عضو منتخب هیئت نظارت 
بر مؤسســات حقوق بشــر در اتحادیه ی اروپا و پارلمان 
فنالنــد بــود. وی عضــو بنیان گــذار کانــون فرهنگی 
افغانستانی های فنالند، سازمان حقوق بشر افغانستان 
در فنالند، نهضت مدنی افغانســتان، شــورای جهانی 
هــزاره در بلژیک و عضو بنیان گــذار و رئیس اتحادیه ی 
سراســری انجمن های افغانستانی در فنالند و آکادمی 
افغانســتان در فنالند بود. انتشار نشــریه ی آذرخش و 
تعاون از دیگر دســتاوردهای شــفایی بــود. خانواده ی 
شفایی قصد دارند زندگی نامه ی وی را با نام »سفری از 

کوه های هندوکش تا فنالند« تکمیل و چاپ کنند.
کتــاب »یک صــد نــوآوری اجتماعــي از فنالند«، 
دست کم به بیست زبان ترجمه شده و انتشارات آبگین 
رایان، ترجمه ی دیگری از آن را توسط نادر سعیدی، در 

ایران منتشر کرده است.
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»خانه ادبیات افغانســتان« نهاد مســتقل ادبــی، فرهنگی و 
هنری اســت که گروهی از جوانان اهل ادب، هنر و فرهنگ 
مهاجر افغانستانی در ۱۶ سرطان/ تیر ۱۳۸۲ خورشیدی در 
تهران بنیان نهادند. هدف خانه ادبیات افغانستان، پاس داری 
از ادب، فرهنــگ و هنر ســرزمین باســتانی خراســان بزرگ 
)افغانســتان(، افزایش پیوندهای فرهنگــی میان ملت های 
پارسی زبان در سرزمین های افغانستان، ایران و تاجیکستان 

و پرورش نیروی انسانی در عرصه ادب و فرهنگ است. 

الف( برنامه های ساالنه
1. جشن واره ادبی»قند پارسی« 

بزرگتریــن گردهم آیــی اهل فرهنگ، هنر و ادب افغانســتان 
اســت که از ۱۳۸۱ تا کنون، ُنه دوره ی آن با هدف شناسایی 
و معرفی اســتعدادهای جوان شــعر و داســتان افغانستان، 
نکوداشــت پیش گامان ادبی، فرهنگی، پژوهشــی و هنری 
کشــور و افزایش پیوندهای فرهنگی میــان اهالی فرهنگ و 

ادب کشورهای فارسی زبان، در تهران برگزار شده است.
در ایــن دوره هــا، از مقــام علمــی و ادبــی محمدکاظم 
کاظمــی، ابوطالــب مظفــری، محمداعظم ره نــورد زریاب، 
محمدجــواد خــاوری، محمدســرور موالیــی، محمدواصف 
باختری، آصف ســلطان زاده و محمدشریف سعیدی تجلیل 
شده است. در این جشــن واره همیشه داورانی از افغانستان 
و ایران در دو بخش شعر و داستان، آثار رسیده به دبیرخانه را 
داوری و مقام های اول تا سوم و شایستگان قدردانی را معرفی 

می کنند.
2. جایزه ادبی »نوروز« 

نخســتین جایزه رسمی و خصوصی کتاب در افغانستان 

اســت که با هــدف معرفی بهترین کتاب های چاپ شــده در 
قلمرو شعر و داســتان  افغانستان از ۱۳۷۸ در کابل با دبیری 
محمدحسین محمدی آغاز به کار کرد. نخستین جایزه نوروز 
در ۱۳۸۸ در تهران و دومیــن جایزه نوروز در ۱۳۹۱ در کابل 
برگزار شــد و برندگان بخش رمان و مجموعه داستان معرفی 

شدند.
3. همایش فرهنگی »روایت هم دلی«

رویدادی دوســاالنه اســت که بــا هدف افزایــش پیوندهای 
مشــترک فرهنگی میان ملت های افغانستان و ایران و بازتاب 
یافتن مشــکالت اجتماعی و فرهنگی مهاجران افغانستانی 
مقیم ایران در تهران برگزار می شــود. تا کنــون هفت دوره از 
این همایش با دبیری زنده یاد محمدســرور رجایی )۱۳۸۶ تا 

۱۳۹۷( برگزار شده است.

ب( سلسله برنامه ها
1. شب های کابل 

سلســله همایــش نقــد ادبــی بــود کــه ۲۹ برنامــه ی آن با 
هــدف نهادینه ســازی فرهنگ نقــد و نقدپذیــری در قلمرو 
ادب، فرهنــگ و هنــر از ۱۳۷۸ در کابل برگزار شــد و به آثار 
ایــن افــراد پرداخت: محمدحســین محمــدی، غالم حیدر 
حیــدری وجودی، حســین فخــری، خالده فــروغ، محمود 
جعفری، عباس جعفری، محمدضیا قاســمي، خالد نویسا، 
محمداعظم ره نــورد زریاب، ابوطالب مظفری، تقی واحدی، 
الیاس علوی، حمیرا قــادری، عبدالواحد رفیعی، احمدضیا 
سیامک هروی، محمدشریف سعیدی، محمدسرور موالیی، 
حسین حیدربیگی، محمدافسر ره بین، واصف باختری، علی 

پیام و عفت مستشارنیا.

اشاره: 1۶ سرطان/تیرماه نوزدهمین سال روز تأسیس »خانه ادبیات افغانستان« بود. ضمن تبریک 
نوزده ســالگی این نهاد معتبر و شــاخص در حوزه ی فرهنگ 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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2. کتاب ماه 
سلسله نشست های  »نقد و بررسي ادبیات معاصر افغانستان« 
بود کــه ُنه برنامه ی آن با هدف نهادینه ســازی فرهنگ نقد و 
نقدپذیــری با تمرکز بر صاحب قلمــان جوانی مانند منوچهر 
فرادیــس، علی احمــد ابراهیمــی، هــادی میران، حســن 
ابراهیمی، علی موســوی، هادی هزاره، ســکینه محمدی، 
خادم حسین ناطقی شفایی، شــوکت علی محمدی شاری و 

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

سلســله نشست های مشترک با انتشــارات تاک بود که یازده 
نشســت آن از ســال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ با هدف نقد و بررســی 
کتاب های شعر و داستان تازه منتشرشده برای آثار محمدجان 
تقی بختیاری، محســن نکومنش فرد، عارف فرمان، حسن 
ابراهیمی، باران سجادی، غالم رسول جعفری، کریم میثاق، 
محمدآصف ســلطان زاده، یزدان هدیــه ولی )صاعقه(، مریم 

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

سلسله نشست آموزشی مشترک با مؤسســه ُدّر َدری بود که 
با هدف نقد و بررســی داســتان و رمان فارســی و خارجی از 
۱۳۹۳ تــا ۱۳۹۴ با مســئولیت حبیب اللــه صادقی و عباس 

جعفری در دفتر مؤسسه ُدّر َدری  در کابل برگزار شد.
5. ِسفِر کلمات

شــش نشســت آن با هدف دیدار و گفت وگــوی صمیمانه با 
پیش گامــان و فعاالن عرصه ادب، فرهنگ و هنر افغانســتان 
با حضور محمدشریف ســعیدی، اسدالله شعور، محمدضیا 
قاسمی، مهتاب ســاحل، غفران بدخشــانی، محمدصادق 

دهقان و محمدضیا قاسمی برگزار شده است.

ج( سلسله نشست های ماهانه
1. نشست ماهانه ی »نقد و بررسي ادبیات معاصر افغانستان«
از ســال ۱۳۸۶ تــا کنــون بیــش از ۶۶ نشســت بــا هــدف 
نهادینه ســازی فرهنــگ نقد و نقدپذیــری در قلمــرو ادب، 

فرهنگ و هنر در تهران برگزار شده است.
2. نشست ماهانه ی »به صرف داستان« 

سه نشست در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با هدف آشنایی 
با داستان نویســان و منتقدان افغانســتانی و ایرانی در تهران 

برگزار شده است.

د( نشســت های هفتگی خانه ادبیات افغانستان در 
تهران، کابل و اصفهان

این نشست ها با هدف آموزش، خوانش و نقد شعر و داستان، 
خوانش متون، ویرایش و دیگر کارگاه های آموزشی از ۱۳۷۲ 
تا کنون در تهران برگزار می شــود. نشســت های هفتگی در 

کابــل از میــزان/ مهر ۱۳۸۷ تا ســرطان/ تیــر ۱۴۰۰ ادامه 
داشــته اســت. نشســت های هفتگی در اصفهان از سنبله/ 
شــهریور ۱۳۹۲ تا حوت/ اســفند ۱۳۹۸ در اصفهان برگزار 

می شد. 
هـ( کارگاه های آموزشی دوره ای 

۴۵ دوره از کارگاه هــای آمــوزش شــعر، داســتان، ویرایش، 
ترجمــه، روزنامه نگاری، فن بیان، انیمیشــن، قصه نویســی 
کــودک و خوانش متون با هدف ارتقای ســطح آموزش های 
تخصصی اعضای خانه ادبیات افغانســتان از ۱۳۸۲ تا کنون 

در کابل، تهران و اصفهان برگزار شده است.

و( ویژه برنامه و برنامه مشترک با دیگر نهادها
۵۵ ویژه برنامــه  و ۲۰ برنامــه مشــترک با نهادهــای ایرانی و 
افغانستانی از ۱۳۸۲ تا کنون در کابل، تهران و اصفهان برگزار 

شده است.

ز( انتشارات خانه ادبیات افغانستان
خانه ادبیات افغانســتان تا کنون ۲۱ کتاب از محمدحسین 
محمــدی، عبدالواحــد رفیعی، محمدصــادق دهقان، تقی 
واحدی، عزیز الله نهفته، حســین فخــری، محمد جان تقی 
بختیــاری،  ره نــورد زریــاب، ابوطالب مظفــری، حفیظ الله 
شــریعتی، محمدحســین فیــاض، تینــا محمدحســینی، 
محمدضیا قاســمی و محمدســرور رجایی و سه لوح فشرده 
موســیقی به نام های »صبا مزار مــی ُرم«، »گِل بادام« و »قند 

پارسی« با آواز عارف جعفری منتشر کرده است. 

ح( نشریات تخصصی
1. کتاب نامه )اولین و تنها مجله تخصصی بررسی کتاب(

با مدیر مسئولی محمدضیا قاسمی و سردبیری محمدحسین 
محمــدی )شــماره های ۱ تا ۵( و علی یعقوبی )شــماره ۵ تا 

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

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

3. روایت )مجله تخصصی داستان(
شش شــماره از آن با ســردبیری محمدحســین 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


