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سال اول، شماره اول
سرطان/ تیر 1399

یادداشت مدیرمسئولبه نــام خداوند جــان و خرد

گریز از چرخه ی باطل
خواندن و نوشتن درباره ی کتاب، در جامعه  ای  که سال هاست 
به لحاظ امینت اجتماعی و ثبات سیاســی بر لبه ی پرتگاه قرار 
دارد،  در نگاه اول ممکن است کاری عبث و اتالف وقت به نظر 
آید؛ کاری دل ســردکننده برای کســانی که به آن می پردازند. 
امــا در حقیقت امر، بین این ذهنیــت و این وضعیت، پیوندی 
ِعّلــی و معلولی برقرار اســت. علت و معلولی که سال هاســت 
در چرخــه ای باطــل، هم دیگــر را تولید و باز تولیــد می کنند. 
خشــونتی که باعــث رکود ســواد و مطالعه می شــود و کمبود 
مطالعــه و فقر ســوادی که بسترســاز افزایش هــر چه بیش تر 
خشــونت اســت. این واقعیت را می توان از کنار هم گذاشــتن 
نمودار آمار درصد افراد باسواد با نمودار آمار ناامنی درک کرد. 
دو تابلویی که تطبیق شــان، گویای همه چیز اســت. از سویی 
در تمام رده بندی های ســاالنه ای که نهاد های معتبر پژوهشی 
جهانی از جمله مؤسســه ی گالوب از ضریب ایمنی کشورهای 
جهان منتشــر می کنند، افغانســتان همیشــه جزو ســه چهار 
کشــور انتهای جدول اســت. از ســوی دیگر، در نمودار میزان 
سطح سواد در کشــورهای مختلف نیز افغانستان از انتها پس 
از سودان جنوبی مقام دوم را دارد. و این همان چرخه ی باطل 

است که تکرار می شود و تکرار می شود.
ما برای رسیدن به سرزمینی ایمن و آرام، احتیاج داریم که 
این چرخه را بشــکنیم. احتیاج داریم که فرهنگ عمومی مان 
را تقویت کنیم و برای رشــد جایگاه ســواد و مطالعه در جامعه  
تالش کنیم. »کتاب نامه« با چنین چشــم اندازی شکل گرفته 
اســت. ادعاهای بزرگ ندارد، اما می خواهد به قدر کاری که از 

دستش برمی آید، در این زمینه تالش کند.
همه ی ما از اوضاع نامطلوب بازار چاپ و نشر کتاب و نبودن 
فرهنــگ مطالعه در افغانســتان خبر داریم. انتشــار کتاب نامه 
شــاید گام کوچک، اما مهمی باشد برای تقویت جایگاه کتاب 
و مطالعــه در این جامعــه. گامی برای کمک به نویســندگان، 
مترجمان و ناشــران افغانســتانی که آثارشــان در آن معرفی و 
بررسی شــود. گامی برای کمک به کتاب خوان ها که درباره ی 
آثار خوب بخوانند و به سراغ شــان بروند. از سویی »کتاب نامه« 
در راه رسیدن به این هدف ها، خود، نیز نیازمند کمک متقابل 
قلم به دستان جامعه  است تا با ارسال یادداشت ها و نقدهایشان 
بر کتاب ها و هم چنین ارسال نظرهایشان درباره کار کتاب نامه، 

ما را یاری برسانند که به گفته ی خواجه حافظ علیه الرحمه:
مــا بــدان مقصد عالــی نتوانیم رســید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

فهرست 

2  یادداشت مدیرمسئول
3  بی کتابی / صادق دهقان

۴  سرنوشت غم انگیر کتاب در افغانستان/ علی مدد رضوانی
۵  قصه ی آن جدال بی پایان / ضیا قاسمی

6  روایتی خواب گونه از دردی مشترک / علی افتخاری
 روایتی از ویرانی فرهنگی: گفت و گویی منتشر ناشده با زنده یاد حیدری وجودی، 

8  مسئول بخش بایگانی کتاب خانه ی عامه ی کابل/ محمد سرور رجایی
10  عالیه عطایی، نویسنده ی قصه های بدون مرز / فروه موسوی

12  سکوت محض  در پایان روز / رحمت رشیق
13  چون باد در طبیعت / حسین بیوک

1۵  مثلث سبز، سرخ، آبی / امین نیازی
جادوگر هزاردست، مکتوب کردن صدای نامکتوب زنان / وفا 

16  سمندر
18  پرونده ی جرم یوسف / افسانه واحدیار

19  نگاهی به بلخی های هند / روح الله بهرامیان
نگاهی به کتاب جامعه شناسی سیاسی افغانستان٫ محمدعلی 

21  جویان
22  ناگهان، من و روز جهانی کتاب / فرشته حسینی

23  راهنمای نگارش مقاله برای کتاب نامه

صاحب امتیاز: خانه ادبیات افغانستان
مدیرمسئول: ضیا قاسمی

سردبیر: محمدحسین محمدی
شورای نویسندگان: فرشته حسینی، محمدصادق دهقان،

محمدســرور رجایــی، وفا ســمندر، فــردوس کاوش، 
تینا محمدحسینی، فروه موسوی و علی یعقوبی

مدیر ویرایش: محمدصادق دهقان
مدیر داخلی: زهرا زاهدی

مدیر اجرایی و ناظر فنی چاپ: قاسم فرزام
مدیر هنری: محمدعارف احمدی

چاپ: چاپخانه ی واژه

ارتباط با ما
k e t a b n a m a 7 @ g m a i l . c o m
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باور راسخ دارم که اگر ملتی کتاب خوان بودیم، گرفتار خسارتی نمی شدیم که از کودتای 
7 ثور 1357 به این ســو بر کشور وارد آمد. بســیاری از آنانی که کودتا کردند و آنانی که 
در برابر کودتا، تفنگ به دســت گرفتند و سرانجام، به خیال خام خود، در 8 ثور 1371، 
جانشــین کودتاچیان شــدند، کتاب خوان بودنــد. البته کتاب هایی کــه می خواندند، 
»ایدئولوژی« را در ذهن هر دو جبهه فربه تر می کرد، نه »اندیشــه« و شــد آن چه تا کنون 
گریبان گیر ماســت. ملتــی نیز که در میانه ی این دو گرفتار مانــده بودند، کتاب ناخوان 
بودند. پس آنان کردند، هر چه دلشــان خواست و دودستی تقدیم کردیم سرزمین را به 
»طالــب« که تنها به یک »کتاب« چنگ زده بود و یــک »کتاب« بیش نمی خواند؛ آن را 

هم »سرچپه« می خواند.
بسیار ساده است که تاریخ جهان را بخوانیم و تاریخ خود را بنگریم. »آلمان« و »ژاپن« 
در کم تر از دو دهه از خاکستر جنگی ویرانگر برخاستند که خود دامن زده بودند. )جنگ 
جهانــی دوم( و چه عبرت آموز که آلمان در کم تر از یک دهــه از ویرانه های جنگ جهانی 
اول برخاســته و توانســته بود جنگ جهانی دوم را هم راه بیاندازد. بی شک، قدرت مندی 
مردمان هر کشوری به ویژه در دوره ی بازسازی، زمانی آشکار می شود که به یاری »کتاب« 
و »فرهنگ« از جای برمی خیزند و دوباره به شــکوه گذشته بازمی گردند. البته از گذشته 
هم درس می گیرند و خردمندتر می شوند و می کوشند راه بر تکرار خطای پیشین ببندند، 
نه این که از میانه ی ویرانی برخیزند تا دوباره در گردابی بی پایان از فساد، تبعیض، انتحار، 

تروریسم و وحشی گری غوطه بخورند.
مــا چنین نکردیم. توانش را داشــتیم، ولــی نکردیم؛ چون »کتاب« نداشــتیم. »از 
ماســت که بر ماســت«. الشــه ی »غنیمت« ، هار کرد ما را. افتادیم به چپاول آن چه دنیا 
ســخاوت مندانه کمک کرد. چند برابر »طرح مارشــال«، کمک به این ســرزمین سرازیر 
شــد، ولی چون قطره ای بود که خشک شود به نسیمی و گرمایی اندک. کاخ روی کاخ 
ساخته شد و کوخ ها ویران تر شدند. اگر خونی هم به رگ »کتاب فروشی« و »انتشارات« 
آمد، از »َکدِّ یمین و عرق جبین« خود مردم بود، نه خیرات حاجی و خارجی. دریغادریغ 
که ما ملتی »بی کتاب« بودیم و همین »بی کتابی« شــد ِوزر و وبال گردنمان؛ که ســزای 

ماست.
در زمســتان بی مهــری با کتــاب، البته خجســته بــود دو کوشــش خودجوش در 
کابل که هنوز مزه شــان زیر زبانم هســت. نخســت، کار خوب دوســتان زیبااندیشم در 
راه اندازی »کتاب  فروشی خیابانی« و گردش »تاکسی کتاِب« پیرمردی ُبرنادل در کابل. 
کتاب  فروشــی خیابانی با اندیشــه ی عزیزه اکبری، دانشــجوی ژورنالیزم دانشگاه ابن 
سینا و همکاری علی یعقوبی، مســئول »انتشارات دانشگاه« کلید خورد. سپس بساط 
کتاب فروشــی با همکاری شــهر کتاب و چند نهاد دیگر در سه روز جداگانه، در مناطق 
خیرخانه، بهارستان و دشت برچی در کابل هموار شد. قرار بود این طرح ادامه یابد که 

کرونا بساط همه ی کارها را برچید.
درست است که »با یک گل، بهار نمی شود« و »یک دست، صدا ندارد«، ولی »قطره 
قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود«. هم چنان باورم این است که کتاب ، صلح می آورد 
و به جنگ و تعصب »نه« می گوید. بیایید کتاب بخوانیم که »اندیشه« و »خرد« و »حس 

 .انسانی« بیاورد برایمان، نه هیچ چیز دیگر

صادق دهقان

بی کتابی

بی شک، قدرت مندی 
مردمان هر کشوری به ویژه 
در دوره ی بازسازی، زمانی 
آشکار می شود که به یاری 
»کتاب« و »فرهنگ« از جای 
برمی خیزند و دوباره به 
شکوه گذشته بازمی گردند. 
البته از گذشته هم درس 
می گیرند و خردمندتر 
می شوند و می کوشند راه 
بر تکرار خطای پیشین 
ببندند، نه این که از میانه ی 
ویرانی برخیزند تا دوباره در 
گردابی بی پایان از فساد، 
تبعیض، انتحار، تروریسم و 
وحشی گری غوطه بخورند.
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4   کتاب نامه  سال اول  شماره اول  سرطان/ تیر 1399 

� ۱
کتاب هم در افغانســتان سرنوشــِت غم انگیزی دارد. وقتی 
داســتان انتشــار »کتاب نامه« جدی و قطعی شد، دو نکته 
بــه ذهنم رســید. اول، بدترین برخورد ممکــن دولت وقت 
افغانستان که بسیار وقیحانه و صد البته به دالیل سیاسی، 
کتاب های زیادی را در  آب انداخت. هیچ وقت اندوه عمیق 
زنده یاد بصیر احمد دولت آبادی، روزنامه نگار و مورخ معاصر 
را فراموش نمی کنم که به  خاطر آثار غرق شده اش بی اختیار 
می گریست. همان زمان نوشتم که در جهاِن غرب، ساِجق 
جویده شده ی »فرگوســن«، مربی نام دار منچستر یونایتد را 
بــا عزت و احترام در  موزیم نگــه می دارند، اما در جهان ما، 
کتاب بصیر احمد دولت آبادی  را دولت مردان ما با بی شرمی 

تمام در  آب می اندازند.
دوم، ســال ها پیش کتابی با نام »شعر زنان افغانستان« 
به دســتم رســید. اگر اشــتباه نکنم این مجموعه در هرات 
به چاب رســیده بود. کتاب را با هیجان زیادی باز کردم که 
بخوانــم. طبق معمول، از فهرســت کتاب شــروع کردم، از 
نام شــاعران. باورش ســخت بود، اما  در آن کتاب با چشم  
ســر، این نام ها را دیدم: محمد شریف ســعیدی، ابوطالب 

مظفری، علی مدد رضوانی و... .
این کتــاب احتمــااًل با حمایــت و بودجه ی بــاد آورده 
خارجی چاپ شده بود؛ بودجه ا ی که برای حمایت از  زنان  
افغانســتان  تخصیص داده شــده و طبِق معمول در اختیار 
کســی  یا کســانی قرار گرفته بود که فقط واســطه داشتند 
و قاعدتــًا بهره  ای از تجربــه و دانش ادبی نیز نداشــته اند. 
مثل خیلی از بودجه هایی که در این  ســال ها به افغانستان 

سرازیر، ولی متأسفانه دود هوا شد.
خدا را شــکر، اوضاع کتاب و نشر حاال کمی بهتر شده 
اســت. نه از این  نظر کــه دولت برنامه  ای بــرای حمایت از 
کتاب و نشر داشته باشد، که باید فقط آرزو کرد دولت مردان 

علی مدد رضوانی

ما و سرنوشت 
غم انگیز 
کتاب در 
افغانستان

ما به بهانه  های گوناگون، درد ســری تازه  برای اهالی کتاب 
و نشــر خلق نکنند . بــاور کنید در جامعــه ی بال دیده ی ما 
همین که مســئوالن امــر کاری به کار کتاب و نشــر ندارند، 
جای شــکرش باقی اســت که امیدواریم دست کم این رویه 
ادامه پیدا کند  تا کتاب و اهالی کتاب نفس راحتی بکشــند 
و از خطر غرق  شدن در امان بمانند، صنعت  نشر رونق پیدا 
کند و مردم دست رســی آســان تری به کتاب داشته باشند. 
خدا را شکر در این روزگاِر وانفسا هستند ناشرانی که تالش 
 می کنند کتاِب خوب و خوب، کتاب چاپ کنند و دست  کم 

معیار های اولیه ی  چاپ و نشر را مراعات می کنند.

� ۲
من نیز  می خواســتم بــه  رســم »کتاب نامه«، اثــِری تازه را 
معرفی کنم که    از زمان انتشــارش تــا کنون جزو کتاب های 
بالینی من  است؛ »زندگی در قمار می گذرد«، کلیات اشعار 
زنده یاد عفیف  باختری را می گویم . نیاز نیست من از عفیف 
باختــری بگویم که او  از  ســرآمدان غزل امروز افغانســتان 
اســت. از عالقه مندان ادبیاِت فارسی در افغانستان کسی 
نیست که غزلی  یا دست کم بیتی از این شاعر از دست رفته، 
در حافظه نداشــته باشد و این نکته برای یک شاعر، توفیق 

کمی نیست.
»زندگــی در قمار می گذرد« را محمدحســین محمدی 
و مهدی ســرباز گردآوری و تدوین کرد ه اند و در پاییز ســال 
13۹8 وارد بازار کتاب شــده اســت. این نکته را همین  جا 
یــادآوری کنم که قرار بود اواخر زمســتان ۹8 این مجموعه 
به همت انتشــارات تــاک و جمعی از نهادهای آموزشــی و 
ادبی در کابل رونمایی شود. حتی هماهنگی با سخنران ها 
صــورت گرفته بود. پوســتر اولیه هم طراحی شــده بود که 

متأسفانه بنا به  دالیلی عجیب  لغو  شد.
این کتــاب در کنار چاپ، کاغــذ و صفحه آرایی خوب، 
دو  ویژگــی دیگــر  هم دارد کــه آدم را تشــویق می کند تا بار 
بار بخواندش و در کتاب خانه ی شــخصی اش داشته باشد. 
ویژگــی اول این  اســت کــه این  کتــاب، آخرین نســخه ی 
اصالح شــده ی شعرها به دست خوِد شــاعر است. آن گونه 
که در مقدمه ی کتاب یادآوری شده، عفیف به مرور، بعضی 
از اشــعارش را تغییر داده و اصالح کرده اســت که صورت 
نهایی و اصالح  شــده ی اثــر در این مجموعه آمده اســت. 
پس این کلیات، از میان هر هفت مجموعه  شــعِر عفیف هم 

جامع تر است و هم اصالح شده و معتبر.
ویژگــی دوم ایــن اســت  کــه ویراســتاران ایــن کتاب، 
محمدحســین محمدی و ضیا قاســمی هستند که از دقت 
نظر هر دو در ویرایش و درست نویسی متن می توان مطمئن 

.بود

ACKU



  سرطان/ تیر 1399 شماره اول   سال اول  کتاب نامه   5  

اســتیالی طالبان بــر افغانســتان دوران بلندی نداشــت. 
اما تأثیــر آن به مراتب از مدتش بیش تر بــود. حکومتی که 
ســربازان لنگی پوش و سرمه چشــم طالب به وجود آوردند، 
پدیده ای شگفت بود. اما این پدیده امری مجرد و منقطع از 
زمان و مکان نبود. نظام طالبان در بستری با پیش زمینه ای 
طوالنی ایجاد شــد و عواقبی درازدامن نیز داشــته و دارد. 
بررسی تمام تحوالت دوران حکومت طالبان و کند و کاو در 
بستر ایجاد و استمرار آن می تواند مضموِن حجم فراوانی از 
مطالعات، پژوهش ها و نظریه  پردازی های جامعه شــناختی 
و روان شــناختی باشــد که با فقر و فطرت رشــته های علوم 
اجتماعی در افغانستان، هنوز کار درخوری در این حوزه ها 

با این مضمون انجام نگرفته است.
اما هر آن قدر که دیگر حوزه های مطالعاتی و آفرینشی 
در این زمینه کم کار بوده اند، جامعه ی ادبی ما در این زمینه 
فعــال بوده و حجم قابل توجهی از آثــار ادبی را خلق کرده  
است. آثاری که در آن ها به صورت حسی و تحلیلی به دوران 
طالبان پرداخته شــده  است. شعرها و داستان های فراوانی 
از آن زمان روایت می کنند. در حوزه ی ادبیات داســتانی ما 
نیز تقریبًا تمام نویســندگان مطرح ما در این زمینه اثر خلق 
کرده اند. آثــاری که تعدادی از آن هــا از بهترین های تاریخ 
ادبیات داســتانی ماینــد. همچنین این آثار بــا روایت های 
تفصیلی  و جزء نگارانــه ای که از آن زمان ارائه می دهند، در 
غیاب متون مستقل تاریخ نگاری و جامعه شناختی، به طور 
قطع منبعی یگانه و ارزشــمند در جهت بررســی و شناخت 
ایــن مقطع از تاریخ و جامعه ی افغانســتان بــرای آیندگان 
خواهد بود. آثاری مثل »دریغا مال عمر« و »ســینماگر شهر 
نقره« از محمدآصف ســلطان زاده، »از یاد رفتن« و »ناشاد« 
از محمدحسین محمدی، »اهل قصور« از حسین فخری، 
»آب و دانه« از خالد نویسا، »بگذار برایت بنویسم« از ناهید 
مهرگان، »انفجار« از اســدالله حبیب، »سنگ ها و کوزه ها« 
از عزیزاللــه نهفتــه و... . آثاری که هــم ارزش و قوت ادبی 

دارند و هم غنای تاریخی و جامعه شناختی. 
یکی از باارزش  ترین آثار داســتانی ما بــا این موضوع، 

قصه ی آن جدال بی پایان
زندهگیبهسفارشپشهها )رمان(
  کاوه جبران
ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
کابل: نشر زریاب
چاپ اول، 1395
رقعی،   304 صفحه ضیا قاسمی

رمــان عالــی »زنده گــی به ســفارش پشــه ها« نوشــته ی 
کاوه جبــران اســت. کاوه در ایــن رمان با نگاهــی ژرف و 
جســت وجوگر بســتر ایجــاد تفکر قالبــی به نــام طالب و 
طالب گری را روایت و بازنمایی می کند. روایتی از درون این 
پدیــده. از درون مکتب خانه هایی که این گروه  و گروه های 

مشابهش در آن نضج می گیرند.
زاویه  دید در »زنده گی به ســفارش پشه  ها« اول شخص 
مفرد است. راوی که در طول داستان ما نامش را نمی دانیم، 
مردی اســت که در اثر نیِش یک پشه به خوابی طوالنی فرو 
رفته است و حاال در دورانی متفاوت و در محیطی متفاوت، 
در یک نظام کاماًل متفاوت، بر روی تخت شفاخانه ای مجهز 
از خواب بیدار می  شــود. پیرنگی که ما را به یاد اســطوره-
داســتاِن اصحاب کهف می اندازد. بیدار شــدن شخصیت 
نقطه ی آغاز داســتان است. امری که هدف غایی نویسنده 

از نوشتن این اثر است: بیدار شدن. 
این که شــخصیت اصلی در داســتان نام ندارد، گریزی 
نمادیــن به اضمحــالل اصلی ترین گزاره ی هویت انســانی 
و فقــدان فردیــت در جهان بینی ای اســت که او بــه عنوان 
نماینده ی آن دیدگاه در جهان داســتان حضــور پیدا کرده 
اســت. جهانــی کــه در این جا نویســنده خالق آن اســت و 

تقدیری اصحاب کهف گونه را برایش رقم زده است.
در شــفاخانه از او بــه  عنوان شــاهد و بازمانده ای از یک 
دوره ی مرمــوز تاریخی مراقبت می کننــد و از او می خواهند 
که سرگذشــتش را به یاد بیــاورد و روایت کند. کاری که خود 
نویســنده نیز در پی آن اســت. روایتی متفــاوت از آن دوران 
و آینه انداختــن به زوایایی پنهان در آن کــه در گزارش های 

رسمی غایب خواهند بود.
فضاسازی داستان از دارالخالفه ی کابل به عنوان محل 
وقوع روایت و مکاتب تعلیمی طالب آن عالی اســت. جبران 
مخاطب خــود را با دقت و وضــوح در آن فضا قرار می دهد. 
حجره هایی که تنگ و تاریک اند و نمور و بوی ناک. او در این 
فضاهای تنــگ و تاریک به جهان تنگ تــر و تاریک تر درونی 
شخصیت ها ســفر می کند و مناســبات ذهنی آن ها را برای 
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مخاطب اســکن می کنــد: چه 
عواملی آدمــی را در قالب هایی 
چــون طالبــان و امثــال آنان به 
وجــود می آورند؟ و جواب اثیری 
اعتقادات!  است:  این  نویسنده 
یــا  گونه انــد:  دو  »اعتقاد  هــا 
تقدیس می  شــوند یا تکفیر. در 
ناف دایره یی چرخــان که زمان 
نــام دارد، یکــی در دل دیگری 
پدید می  آیند و از میان می  روند. 
جدال ســهمگینی  است مابین 
هــر دو که هرگز پایانــی ندارد.« 
روایــت  ایــن  در  و   )۲۲1 )ص 
آن که تکفیر شده در پشت دیوار 
انداخته می شود و هر گونه کفر و 
رذالت و نکبت به آن نسبت داده 
می شــود و آن که تقدیس شده، 
این ســوی دیوار می ماند و پس 
از مدتــی دچار اختــالف قرائت 
و انشــعاب می شــود و چرخه ی 
تقدیس و تکفیر هم چنان تکثیر 
می شــود. نویســنده بــه عمــد 
اســمی از طالبان نمی آورد و در 
کلیت امر اسامی تمام اشخاص 
و اماکــن )بــه اســتثنای کابل( 
را طــوری انتخــاب می کنــد که 
باشند  ارجاع مشخصی نداشته 
و در مفهوم انگیزی ای چند الیه، 
بــه تمــام تاریخ تمدن بشــریت 
اطالقی عام پیدا کنند. به تاریخ 
تمام ادیان و مذاهب و اعتقادات 
و به تاریــخ تمامی رویارویی های 

دیدگاهی نو با سنتی کهنه.
به  داستان  شــخصیت های 
تناســب نقشــی کــه در صحنه 
دارند، قابل درک و شناخت اند. 
نثر رمــان محکم و روان اســت 
نیمه آرکاییــک  پرداختــی  بــا 
بــه تناســب فضــای روایــت. و 
باعث  خصایــص  ایــن  مجموع 
می شــود مخاطــب با یکــی از 
بهترین رمان های تاریخ ادبیات 
 .افغانستان مواجه باشد

مطمئنًا تمامی انســان ها با مفهوم رؤیا آشــنایی کامل دارند. خیلی ها نیز کابوس های 
وحشــتناکی را تجربه کرده انــد؛ اما زمانی که خواســتند آن را برای کســی در دنیای 
واقعیــت تعریف کننــد، مطمئنًا تمــام  آن را بــه یاد نداشــته اند. در حقیقــت آن ها با 
 پازلی ســر می خورند که به مرور زمان تکمیل خواهد شــد. رمــان هزارخانه ی خواب و 
اختناق روایتی خواب آلود از ضمیر ناخودآگاه نویســنده اش دارد؛ روایتی دردآلود و از 

هم گسیخته، روایتی که نشان دهنده ی ترس، وحشت و تباهی ا ست.
داســتان به شیوه ی سکانسی روایت می شــود و استفاده از  تکنیک های  فرامکان و 
فرازمان بودن، عدم توصیف ظاهر شخصیت ها، واکاوی ذهن شخصیت ها، استفاده از 
کشمکش های درونی، بهره جویی از جریان سیال ذهن و روایتی خواب آلود،  متن را به 
یک رمان مدرن تبدیل می کند؛ شــیوه یی مشابه به نظریات چارلز می، متنی آکنده از 
ایماژ های شــاعرانه و روایتی داستان گونه، طوری که مرز این دو را نمی توان به سادگی 

دید. برای نمونه به چند شاخصه ی مهم آن می پردازیم. 

رویکرد سکانسی  �
ســکانس یا صحنه، روشــی ا ســت که  در ســاخت فیلم می بینیم. امــا   در دوره ی 
مدرن داستان نویســان زیادی نیز از این شــیوه ســود برده اند. مفهوم روایت سکانسی 
در داســتان؛ به این معنی ا ست که نویسنده برای روایت داستان آن را همانند قطعات 
پازل به بخش های مختلف تقسیم بندی کرده و هر بخش )صحنه( را به صورت جداگانه 
روایت می کند. در شــروع چنین روایتی، خواننده مطمئنًا با  نوعی ســردرگمی مواجه 
خواهد شــد؛ اما به مرور زمان، می تواند قطعات گم شده را کم کم بازیابی کند تا روایت 
متوالی داســتان شــکل بگیرد و کامل شــود. رمان هزارخانه ی خواب و اختناق نیز از 
سکانس های مختلفی تشکیل شده است که نویسنده بدون در نظر داشت نظم و توالی 
روایت، آن ها را به صورتی از هم گسیخته، همانند فیلم های خام، کنار هم چیده است. 
»کودکــی بــه من گفته اســت: »پدر«. چه ختــم زیبایی برای یــک کابوس. کاش 
پدر کالنم زنده می بود، می رفتم و کنار جانمازش که همیشــه زیر پاهایش پهن می بود، 

می نشستم و کابوسم را تعریف می کردم. آن گاه ...« )ص ۲5(
 راوی از پدر بزرگش روایت می کند و  این  که کاش او زنده می بود و می توانســت برای 
وی خوابش را بازگو کند و پدر بزرگش نیز آن را تعبیر  می کرد. اما  بعد راوی از این صحنه 
بــه صحنه ی دیگری پا می گذارد و از زمانی روایت می کند که قوماندانی از وی به خاطر 

علی افتخاری

روایتی خواب گونه
از دردی
مشترک

 � نگاهی به ساختار مدرن رمان هزارخانه ی خواب و اختناق
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هزارخانهیخوابواختناق )رمان(
عتیق رحیمی
کابل: انتشارات تاک
 چاپ سوم، 1395  
رقعی،  149 صفحه 

این که تا دیروقت شــب در ســرک بوده اســت، اسم شب را 
می پرسد   و...  که نشان دهنده ی روایت صحنه یی ا ست.

»ـ نامت چیست؟
ـ مگر در تذکره ام نوشته نیست؟ از خود پرسیده ام، ولی 

جواب منصب دار را داده ام: فرهاد .
منصب دار چهره ام را با تصویرم در تذکره مقایسه کرده 

است ...« )ص ۲7(

روایت نامتوالی در نبود مکان و زمان �
یکی  دیگر از مهم تریــن ویژ گی های متن مدرن، روایت 
نامتوالــی، بــدون در نظر داشــت زمان و مکان اســت. در 
داســتان های قبل دوره ی مــدرن ما بیشــترینه با توصیف 
مکان و تصویر واضحی از آن در کنار تأکید ویژه ی نویسنده 
به زمان مواجه هســتیم؛ اما در دوره ی مدرن با عکس این 
امــر برمی خوریم. مفهــوم روایت نامتوالی یعنی نویســنده 
داســتان را در یک خط مســتقیم روایت نکند، بلکه ترتیب 
و نظم شــروع، میانه و انجام داستان برهم بخورد. در رمان 
هزارخانــه ی خــواب و اختناق نیز دقیقاً  مــا با عین مطلب 
ســروکار داریم. برعالوه ی این که داســتان روایت نامتوالی 
دارد؛ یعنی داســتان از میانه  روایت می شود، بعد در ادامه 
خواننده به نکات گنگ داســتان پی می بــرد. زمان و مکان 
نیز مشــخص نمی شــود؛ یعنــی مختصات زمــان و مکان 
این داســتان فقط  با گفتن سال و اســم بردن از مکان های 
عمومی یی کــه داســتان در آن اتفاق افتــاده، مثل کابل، 
پاکستان و ...! دیگر تصویر  واضحی ارائه نشده است. یا در 
مسأله ی زمان؛ نویسنده  همانند نویسندگان دوره ی قبل از 
مدرن به تأکید یادآوری زمان مثل مشــخص کردن ســاعت 
و دقیقــه نپرداخته اســت، گویا داســتان در  فضایی گنگ 
اتفاق می افتد. زمان هیچ یک از بحران های داســتان ذکر 

نمی شــود. برای نمونه مدت زمان ســفر راوی به پاکستان، 
گیر ماندن در خانه ی مهناز، عیش و نوشــش با دوستانش 

و ... هیچ کدام مشخص نیست.
»اتاقم تاریک است یا چشم هایم بسته اند؟ شاید هر دو، 

شب است و من خوابم. پس چرا می اندیشم؟
نه، بیدارم، اما با چشــم های بســته، خــواب بودم و در 

خوابم کودکی صدا زد: پدر!
کی بــود کودک؟ ندانســتم. تنها صدایش بود. شــاید 

خودم بود، کودک و در جستجوی پدرم! ...«
این پاراگراف آغازین رمان اســت، درست در وسط یک 
بحران، شخصیت در حالتی بین خواب و بیداری گیر مانده 
اســت. این که چه اتفاقاتی رخ داده کــه وی در این حالت 
قــرار گرفته یا این که بعد از بیدار شــدن کامل چه حوادثی 
در   انتظار راوی اســت، نکات گنگی هستند که در ادامه ی 

داستان برای ما مشخص می شوند.

سیالیت ذهن راوی �
نویسنده ی داستان مدرن اغلب ســعی دارد که از راوی 
اول شخص اســتفاده کند. زیرا یکی از مهم ترین مزیت های 
این شیوه ی روایت، اســتفاده از تکنیک جریان سیال ذهن 
است. شخصیت با اســتفاده از این تکنیک می تواند خیلی 
ســاده به مختصــات زمانــی و مکانی مختلفی ســفر کند، 
بی آن که زیر ســؤال بــرود. ذهن راوی خیلی ســاده همانند 
یک پدیده ی ســیال، بی هیــچ مانعی، می توانــد به مکان و 
زمان مورد نظر برود و داستان را روایت کند. در این رمان نیز 
نویســنده  با بهره گیری از این تکنیــک گاه از خانه یی روایت 
می کند که از ترس عســکران در آن پنهان شده ؛ و گاهی نیز 
سری به خانه  ی خودش می زند و از دل شوره و دل نگرانی های 

مادرش می گوید؛ گاهی نیز برمی گردد به گذشته.
»ـ پدر!

نه! دیگر هرگز چشــم هایم را باز نخواهم کرد. خودم را به 
کابوس هایم سپرده ام. من زندانی رؤیاهایم شده ام. هیچ یک 

از نام های خدا نجاتم نداده است. کابوس ...« )ص ۴3(
در صفحه ی ۴3 کتاب، راوی از حالتی برای ما می گوید 
که هنوز از خواب برنخواسته است، هم چنان صدای کودک 
در گوشــش می پیچد؛ اما در صفحه ی ۴8 راوی برمی گردد 
به گذشته و از روز قبل از این کابوس، روایت می کند. زمانی 
که همراه دوســتش عنایت به دوکان معلم می روند و شراب 

میل می کنند.
»با عنایت دوست هم زمان و هم زبانم، رفته ام دکان معلم. 
پیرمرد با موهای دراز و ریخته روی شانه هایش، مانند همیش 
جسم کوچک بی تناسب و بی تعادلش را از عقب تبنگ های 
»... شورنخود و کچالو ظاهر ساخته و به ما لبخندی زد
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می خواهــم   ^ اجــازه  وجــودی،  آقــای 
آغــاز  کابــل  عامــه ی  کتاب خانــه ی  از 
سرنوشــت  کــه  کتاب خانــه ای  کنــم؛ 
آن، سرگذشــت فرهنگــی افغانســتان 
اســت و در ســی سال گذشــته مطابق 
سیاســت های دولت های حاکــم فراز و 
فرودهای بســیاری دیده اســت. اگر از 
تأســیس آن بگویید، آغــاز خوبی برای 

صحبت خواهد بود.
اولیــن  تصویــر  مــن،  ذهــن  در 
کتاب خانــه ی کابــل از دوران حکومت 
امان الله خان در سال 130۴ خورشیدی 
اســت که با عنوان کتاب خانه ی معارف 
تأسیس شــده بود ، ولی جرقه ی اصلی 
آن در زمــان حاکمیت امیــر حبیب الله 
خان زده شده بود. امیر حبیب الله خان 
به نصر اللــه خان که از شــخصیت های 
فرهنگــی بــود  و جمعــی از فرهنگیان 
دیگــر هــم بــا او همــکاری می کرد  ند، 
دســتور می دهد که شــخصی با سواد را 
به او معرفی کند که کتاب شناس قهاری 
باشــد و با فهرست نویسی کتاب آشنایی 
کامل داشــته باشــد تا او بــا اختیارات 

کامل تمــام، کتاب های ارگ شــاهی را 
شناســایی و طبقه بنــدی کنــد. بعد از 
آن، مکانی مناسب برای کتاب ها فراهم 
شود تا مردم بتوانند از کتاب ها استفاده 
کننــد. نصر الله خان هم شــخصی را از 
خانواده ی فرهنگی طرزی انتخاب کرد 
و به او وظیفه داد که فهرســتی را  از تمام 
کتاب های موجود در ارگ شــاهی تهیه 
کنــد. از بــدی حادثه، در همان ســال، 
امیر حبیب الله خان کشــته شــد و این 

طرح به فراموشی سپرده شد. 
تأسیس رسمی کتاب خانه ی عامه ی 
کابل بر می گردد به سال  13۴5 شمسی. 
وقتی من در سال 13۴۲ مشغول کار در 
کتاب خانه شــدم،  کتاب خانــه ی عامه 
شکل رســمی نداشت. آن زمان در شهر 
کابل، دو کتاب خانه بود. یک کتاب خانه 
زیر نظر وزارت معارف و اســتفاده از آن 
عمومــی بــود و دیگــری، کتاب خانه ی 
مطبوعات.  با توجه به نیاز های فرهنگی 
مردم و صالح دید مسئوالن فرهنگی، در 
ســال 13۴5، هــر دو کتاب خانه ادغام 
شدند و با نام »ریاســت کتاب خانه های 

عامــه ی افغانســتان« بــه فعالیــت آغاز 
کردند. 

اولیــن رییــس کتاب خانــه ی عامه 
هــم گل احمــد فریــد بــود. او بســیار 
آدم توان منــدی در عرصــه ی کارهــای 
فرهنگــی و ادبیات بــود. از اهداف مهم 
او در کتاب خانــه، تنظیــم مطبوعــات و 
کلکسیون ساختن آن ها بود. وقتی آقای 
فرید طرح کلکســیون کردن نشریات را 
به کارمندان کتاب خانه گفت، بســیاری 
از کارمنــدان مــا معنــی کلکســیون را 
پرســان  هم دیگــر  از  و  نمی دانســتند 
می کردند که کلکســیون چیست؟ هنوز 
هم بســیاری از کلکســیون هایی که در 
آن زمان، شــیرازه اش را با دست دوخته 
بودیــم، در کتاب خانــه موجود اســت . 
چند تایــی از آن ها هم ســرچپه دوخته 
شــده اند. هر وقــت آن هــا را می بینم، 

خاطرات گذشته زنده می شود. 
از  ^ غیــر  زمــان،  آن  در  معــارف  وزارت 

کتاب خانه ی عامه چه کار برجســته ای 
داشــت که شــما امروز از آن با حسرت 

یاد می کنید؟
زمــان،  آن  در  معــارف  وزارت 
مســئولیتش بــه دوش علی احمد پوپل 
بــود و توجه خوبی به مســائل فرهنگی 
داشــت. از کارهــای برجســته و به یاد 
ماندنــی اش، تشــکیل انجمن شــعرا و 
انجمنی  بود.  افغانســتان  نویســندگان 
که هفــت نفر از شــاعران پارســی زبان 
و چند نفــر هم از شــاعران پشــتو زبان 
در آن عضویــت داشــتند. از ملیت های 
دیگــر کســی را بــه خاطــر نــدارم. من 
منشــی آن انجمــن بــودم و شــاعرانی 

روایتی از ویرانی فرهنگی
 گفت و گویی منتشر ناشده با زنده یاد حیدری وجودی، 

مسئول بخش بایگانی کتاب خانه ی عامه ی کابل
گفتوگواز:محمدسروررجایی�

خبر کوتاه بود و سنگین. حیدری وجودی، شاعر، بیدل شناس و موالناشناس مشهور در 81 سالگی 
درگذشــت. کارنامه ی فرهنگی و ادبی او، روشــن تر از آفتاب است. همانا فقدان این شاعر فرزانه و 

دوستدار راستین کتاب، برای میهنی که دچار انبوه ویرانی فرهنگی است، اندوهی بزرگ است. 
اولین بار، در تابســتان 1385 در کتاب خانه عامه ی کابل به دیــدارش رفتم. آن روز درباره ی تاریخ 
کتاب خانه های کشور گفت وگویی صمیمانه داشتیم. چند سال بعد به تهران آمد. باز هم به دیدارش 

رفتم و گفت وگویی کوتاه با هم انجام دادیم. 
پارسال به پیشنهاد دوست خوبم، محمدحسین محمدی، افتخار یافتم که گزیده ی  شعرهای وجودی را 
انتخاب کنم. آن گزیده با نام »سپیدتر از آفتاب« با بازبینی نهایی خودش در انتشارات تاک چاپ شد. 

اکنون که آن پیر معرفت و ادب در میان ما نیست، ویراسته ای از هر دو گفت وگوی منتشرناشده پیش کش 
می شود.
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چــون صالح الدیــن ســلجوقی، فکری 
ســلجوقی، عبدالحق بی تاب و شــایق 
جمــال در کنــار الفــت پاچا، شــیرین 
مجروح، ســلیمان الیق و نصرالله حافظ 
از شــاعران پشــتون حضــور داشــتند. 
 برای جامعه ی ادبی افغانســتان به ویژه 
شعر، آن زمان غنیمت  بزرگی بود. اما با 
تأسف که انجمن نویسندگان افغانستان 
در زمــان وزارت َاَنس خان منحل شــد. 
َاَنس خان شــخصی بســیار کوتاه فکر و 
کم ظرفیت  بود که پیش رفت فرهنگی را 

نه باور داشت و نه تحمل می توانست.
اوضــاع فرهنگــی در دولت های بعدی  ^

چه گونــه بود، بعــد از این کــه حکومت 
افغانستان جمهوری شد؟

وضعیت فرهنگی در زمان حکومت 
نمودار هــای  نبــود؛  بــد  خــان  داوود 
نســبتًا خوبی پدیدار شــده بــود. ما در 
۲7 والیــت نمایندگــی فعال داشــتیم و 
کتاب خانه هایی را هــم در نواحی کابل 
تأســیس کرده بودیم، اما بعد از کودتای 
هفت ثور ســال 1357  آتشی روشن شد 
که به مرور تمام زیر ســاخت های زندگی 
ما را تحــت تأثیر قرار داد. فرهنگ و هنر 
هم  بخشــی از زندگی ما بود که مصون 
نماند. همان آتش هنوز هم روشن است 
و می بینیم که شــعله هایش از هر طرف 
زبانه می کشد و به نام های مختلف از هر 

طرف ظهور کرده و می کند. 
امــروز اگــر یــک امنیت نســبی در 
افغانستان است، چندان به درد فرهنگ 
و کارهــای فرهنگی نمی خــورد. دولت 
هــم از ایــن امنیــت نســبی اســتفاده 
نکرده و برای ســامان بخشیدن کارهای 
فرهنگــی هیچ تالشــی نکرده اســت. 
من چهل و پنج ســال اســت که مسئول 
آرشــیو نشــریات کتاب خانــه ی عامه ی 
کابل هســتم. تجربــه ام می گوید اگر ما 
چشــم به راه مســئوالن دولتی باشــیم  
یــا از آن هــا بخواهیم که در پاســداری 
از فرهنــگ و گســترش آن ابــزار فراهم 
انجــام داده ایم.  بیهــوده ای  کنند، کار 
در افغانســتان، امــروز فرهنگیــان مــا 
بدون چشم داشــت حمایــت دولت کار 
می کنندکه هنوز چراغ کم سوی  فرهنگ 
روشــن مانده اســت. اگر فرهنگیان ما 

فرهنگی شــان  کار های  در  به خصــوص 
منتظر حمایت دولت باشــند، آهســته 
آهسته نه تنها شاخص فرهنگی ما، بلکه 
شاخص زندگی  ما هم محو خواهد شد.

شــما گفتید کــه دولت فعلی تالشــی  ^
بــرای فرهنــگ نکــرده و نمی کند. پس 
چــه  عامــه  کتاب خانــه ی  سرنوشــت 
می شــود؟ آیا این مکان بــه عنوان یک 
مرکــز فرهنگی در دولت های گذشــته 
هم مــورد توجه نبود  یا امروز این چنین 

است؟ 
نی، نی! کتاب خانه ی عامه روز های 
با شــکوهی را شــاهد بوده است و توجه 
مســئوالن فرهنگی را دیده است. امروز 
در  می گــذرد.  اســت؛  گــذار  دوره ی 
دوران ظاهــر خان، شــخصی بود به نام 

کریــم شــیون که بــرای امــور فرهنگی 
افغانســتان دل ســوز بود و زحمات زیاد 
می کشــید. او کــه حمایــت خانواده ی 
شــاهی را با خــود داشــت، از کارهای 
شایسته اش، تشــکیل هیئتی فرهنگی 
به عنوان کتاب شــناس در کتاب خانه ی 
عامــه بــود. مدتی بعــد  همــان هیئت 
فرهنگــی را با توجه بــه نیاز های اصلی 
کتاب خانــه مســئولیت داد کــه نیاز ها 
را بــا خریــد کتــاب از ایران رفع ســازد. 
در آن زمــان، هزینه ی قابــل توجهی را 
بــرای خرید کتــاب از ایــران اختصاص 
داده بــود و هیئت موصــوف کتاب های 
ســود مندی را از ایران خریداری کرده و 
به افغانســتان آوردند. وقتی کتاب های 
جدیــد بــه لیســت کتاب خانــه افزوده 

شــد، امیــد واری فرهنگی هــم در بین 
مردم و مســئولین زیاد شــد. کتاب خانه 
هم رونق چشــم گیری یافــت، اما تمام 
کتاب خانه هــای والیــات در ســال های 
جنگ نابود شدند؛ حتی کتاب خانه های 
نواحی کابل همه تخریب شــدند. اگر از 
نادانی و بی ســوادی بعضی ها بگذریم ، 
عامــل اصلــی ویرانــی کتاب خانه های 

افغانستان، جنگ است و بس .
از آرشــیو نشــریات قدیمی افغانستان  ^

بگویید. آیا چیزی موجود است؟
افغانســتان،  نشــریه ی  اولیــن  از 
»شــمس النهار« با تأســف ما فقط چند 
شــماره داریم. نشــریه ای کــه در زمان 
حکومــت امیر شــیرعلی خان منتشــر 
امیــر  حکومــت  در  اســت.  می شــده 
و  »ســراج االخبار«  خــان،  حبیب اللــه 
می شده،  منتشــر  النســوان«  »ارشــاد 
اما در دوران امان الله خان نشــریه های 
بسیاری منتشر می شد. حتی در بعضی 
از مراکــز والیــات هــم اقدام به انتشــار 
نشــریه شــد و برای اولین بار، نشریه ی 
»طلوع افغان« در شــهر قندهار به زبان 

فارسی منتشر شد.  
کلکســیون های زیــادی از یک صد 
و چند ســال پیش به این ســو در آرشیو 
نشریات ما موجود است، ولی با تأسف، 
کلکسیون نشــریه ی »حبل المتین« که 
سید جمال در لندن منتشرش می کرد، 
به صورت ناقص موجود اســت. در حال 
حاضر چند صد نشــریه در افغانســتان 
منتشر می شوند، اما چون فکر فرهنگی 
نیســت، هیچ یک از آن ها نســخه ای به 
کتاب خانه نمی فرســتند تا برای نســل 

فردای ما آرشیو شوند.
و امــا بــاز موضــوع کتاب خانــه. پس از  ^

کودتــای ۷ ثــور ۱۳۵۷  اوضــاع کتاب و 
کتاب خانه ها  چه گونه بود؟ 

در آن زمــان، آســیبی جــّدی  بــه 
کتاب خانه های شــخصی مردم رســید. 
تقریبــًا تمــام کتاب خانه های شــخصی 
مردم، مســتقیم یــا غیر مســتقیم نابود 
شــدند. آن ها به کتاب خانه های دولتی 
زیاد ســخت نمی گرفتنــد. باید انصاف 
را هــم رعایــت کــرد. اکثــر مســئوالن 
آن هــا آدم هــای فرهنگی بودنــد و قدر 

اولیــن رییس کتاب خانــه ی عامه، 
گل احمــد فرید بــود. از اهداف مهم 
او در کتاب خانــه، تنظیم مطبوعات و 
کلکسیون ســاختن آن ها بود. وقتی 
طرح کلکسیون کردن نشریات را به 
کارمندان کتاب خانه گفت، بســیاری 
از کارمندان ما معنی کلکســیون را 
از هم دیگر پرسان  و  نمی دانســتند 

می کردند که کلکسیون چیست؟
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فرهنــگ را می دانســتند، بــه  خصوص 
نســبت به آن هایی که تفکــرات موافق 
آن هــا را داشــتند یا با خــط و عقیده ی 
نمی کردنــد،  بر خــورد  سیاسی شــان 

احترام می گزاردند. 
آن ها در اوایل حکومتشــان طرحی 
ســوی  از  کــه  گذاشــتند  اجــرا  بــه  را 
مــردم اســتقبال نشــد. آن هــا در ایــن 
طــرح می خواســتند در کابــل و والیات 
استعداد یابی کنند و این کار را از مکاتب 
ابتدایی شــروع کردند. نوجوانانی که از 
صنف  هفت به بعــد درس می خواندند، 
مستعد ترینشــان را انتخــاب می کردند 
آن هــا  اســتعداد  شــکوفایی  بــرای  و 
برنامه هــای اختصاصی می گذاشــتند. 
بعضــی از آن ها را هم بــرای تحصیل به 
کشــور های شــرقی می فرســتادند. در 
رابطه با کتاب هــای کتاب خانه، یک  بار 
هیئتی از طــرف کمیته ی مرکزی حزب 
خلق آمد و بعضی از کتاب ها را دســتور 
دادنــد کــه از کتاب خانه جمــع کنیم. 
در بیــن آن هــا کتاب هــای شــریعتی و 
کلکســیون  مجله ی »برهــان« بود که از 
طــرف آیت اللــه واعظ در کابل منتشــر 
می شــد. مــا دیگــر آســیبی جــدی را 
شــاهد نبودیم. حتــی کتاب هایی را که 
جمع آوری شد، با خود نبردند و در انبار 
کتاب خانه گذاشــتند. هــدف آن ها این 

بود که به دست مردم نرسد. 
من بسیاری از آن ها را می شناختم و 
با آن ها که در جمعشان، منشی امنیتی 
مرکــزی کابل هم بود، گفتــم که نه من 
از آســمان آمده ام و نه شما. کتاب های 

ما هــم که مشــخص اســت. مجالت و 
نشــریات هم که با مضامیــن گوناگون و 
با ســلیقه های متفاوتی چاپ می شوند. 
شــاید یک مطلب با خط سیاســی شما 
موافق نباشد، اما مطالب بسیاری است 
که برای مردم مفید است. پس چرا ما به 
خاطــر یک صفحه، تمــام مجله را جمع 
کنیــم؟ آن ها گفتند: شــما کاری کنید 
که این کتاب ها و نشریات از چشم مردم 

دور باشد. 

در زمان حکومت اسالمی، به دلیل 
نا امنی ها و تشــدید جنگ های خیابانی 
همه چیز یك باره دگر گون شد. هیچ کس 
توقع اتفاقاتی را که پیش آمد،  نداشت. 
در هیاهوی آن روزهــای کابل، چندین 
بار نظامیان خود سر به کتاب خانه آمدند 
و دست به تخریب در و دیوار زدند. حتی 
بعضی از دروازه هایــش را با خود بردند. 
بعــد از آن که آن ها می رفتند و ما ســراغ 
هر مســئولی امنیتی می رفتیم، دیگری 
را مســئول منطقه می دانســت. بیش تر 

ویرانی هــای فرهنگــی  از آن زمان آغاز 
شد تا به حکومت طالبان رسید. 

طالبان چــه برخوردی با شــما و کلیت  ^
کتاب خانه داشتند؟ 

با   طالبــان، گروه هــای متفــاوت و 
سلیقه های متفاوت تری داشتند. وقتی 
آن ها حاکم شــدند، بــرای کتاب خانه ی 
عامه، رییس جدیــدی را تعیین کردند. 
من در کابــل بودم، ولی بــه کتاب خانه 
نمی رفتــم. نظامیــان طالبــان هــر روز 
برای بازخواســت از من بــه خانه ی من 
می آمدنــد کــه در نزدیکــی کتاب خانه 
اســت. یــك روز با موتــر آمدنــد و مرا به 
حوزه ی امنیتــی بردند. آن جا من گفتم 
کــه همــه ی مــردم می دانند کــه من از 
پنج شیر و چه کاره هستم. تمام عمر من 
در کتاب خانه ی عامه صرف شده است. 
از مســئولین طالبان، شخصی بود 
با ریش دراز کــه هم قطارانش او را  »مال 
مؤمــن« خطــاب می کردند. حــاال خدا 
می داند که چه قدر مؤمن بود. او بر خورد  
خوبی با من داشت و گفت که بعضی ها 
به ضرر شــما راپور می دهند که شما در 
خانه  تان اســلحه دارید و نیرو  های ما به 
همین اساس به سراغ شما می آیند. بعد 
هم شــماره ی تلفن خــود را به من داد و 
گفت که هر گاه از طرف طالبان، کسی 
بــه خانه تان آمد، برای مــن تلفن بزن تا 
مانــع آن ها شــوم. در ادامــه هم گفت: 
خوب شــده که تا حاال در چنگ طالبان 
هلمند نیافتادی! آن ها آدم های بســیار 

بدی هستند.
طالبان با آن همه خشــونت هایی که در  ^

حــوزه ی فرهنگ از خود نشــان دادند، 
مثل تخریب مجســمه ی تاریخی بودا یا 
تعطیل  کردن ریاست رادیو و تلویزیون و 
سینماها، آسیبی به کتاب خانه ی عامه 

وارد نکردند؟
گروه هــای  طالبــان  کــه  گفتــم 
متفاوتــی بودند. آن ها هــر کدام مطابق 
سلیقه شــان، آب را گل آلود می کردند تا 
ماهی دل خواهشان را بگیرند. گروهی از 
آن ها دالل بودند و به پاکستان می رفتند؛ 
و  نشــریات  کلکســیون های  ســفارش 
کتاب های تاریخی کتاب خانه ی عامه را 

امــروز اگر یــک امنیت نســبی در 
افغانســتان اســت، چندان به درد 
فرهنگ و کارهای فرهنگی نمی خورد. 
دولت هم از این امنیت نسبی استفاده 
نکرده و برای سامان بخشیدن کارهای 

فرهنگی هیچ تالشی نکرده است. 

W ۱9 ادامه در صفحه
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چشِمسگ )مجموعه داستان(
 عالیه عطایی
ویراستار: علی حسن آبادی
 تهران: نشر چشمه
 چاپ اول، 1398 
 رقعی، 149 صفحه

فروه موسوی

»چشِم ســگ«، ســومین اثر داســتانی عالیه عطایی و دومین 
مجموعه داستان اوســت. مجموعه داستان چشِم سگ، هفت 
داســتان کوتاه دارد با این نام ها: شبیه گالیله، پس خانه، شب 
سمرقند، ختم عمه  هما، ســی  کیلومتر، اثر فوری پروانه و فیل 
بلخی. داســتان ها در فضاهای متفاوتی ماننــد تهران، هرات، 

سمرقند، استانبول و بلخ اتفاق می افتد. 
درون مایه ی اصلی »چشِم سگ« همانند دیگر داستان های 
عطایــی، »مهاجرت« و »هویت« اســت. مــکان رویدادهای این 
مجموعه داستان نیز تهران است یا به  نوعی به تهران ارتباط دارد. 
به طور کلی، تهران در داســتان های عطایــی، آن  طور که خود او 
می گوید، واجد »شخصیت« است. فضای دوفرهنگی و دوگانگی 
و دورگه بودن )ایرانی ـ افغانستانی( نیز تقریبًا در همه داستان ها 
حاکم است که تعلیق و کششی جذاب برای خواننده ایجاد کرده 

است و تا پایان کتاب، خواننده را با خود همراه می کند.
جهــان داســتان عطایی بــا روایتــی متفــاوت از مهاجرت 
»خودویژه« اســت. در جهان داستان او، مهاجر در پی آن است 
که در متن باشد و از »درِک نادیده  گرفته  شدن« و در حاشیه بودن 
بیم دارد. در داســتان »شبیه گالیله«، ضیا، فروشنده حیواناِت 
نادر و کمیاب اســت. به تهران می آید تا مــاری را به ثروتمندان 
تهرانی بفروشد، اما در سیر داستان، مار، خود دارای شخصیت 
می شود که باعث می گردد ضیا دیده نشود. ضیا می ماند و حس 

سرخوردگی از پذیرفته نشدن بین دوستان تهرانی اش. 
 چشــِم ســگ، روایت مهاجر یا میزبانی اســت که خواهان 
زندگی  بدون مرز هســتند، اما همین که در فضای بدون مرز قرار 

عالیه عطایی؛ نویسنده ی 
قصه های بدون مرز

می گیرند، ناگهان، مرز در ملیت، فرهنگ، هویت، سبک زندگی و 
مذهب رنگ می گیرد و دنیای بدون مرز نویسنده به تصویر کشیده 
نمی شود و ناکام می ماند. مجموعه داستان »چشِم سگ« از این 
نظر که به واقعیت های درونی مهاجر می پردازد، قابل تأمل است. 
در این مجموعه، داستان مهاجر با نوعی کشمکش درونی مواجه 
است و بر سر دوراهی قرار می گیرد. بیش تر نوشته های مهاجرت 
افغانستان، تصویری از واقعیت های بیرونی مهاجر برای خواننده 
ترســیم می کنند، مانند: رد مرز شــدن، بی کاری، حق تحصیل 
در کشــور میزبان. در مقابــل، در ادبیات داســتانی مهاجرت به 
سرگشتگی، هویت دوگانه، فضای هیبریدیتی و بازنمایی مهاجری 
که ریشــه در دو خاک دارد، کم تر پرداخته شده است. این فضای 
بینابینــی و هیبریــدی را می توان در داســتان های »پس خانه«، 
»فیل بلخی« و »ختم عمه  هما« دید. داستان های عطایی، روایت 
انسان هایی است که در بستر دیگری از فرهنگ و بافت اجتماعی 
خودشان زندگی می گذرانند که به  نوعی، نگاه دوگانگی فرهنگی 
ـ ملیتی را به تصویر می کشد. این تفاوت و تقابل در داستان »ختم 

عمه  هما«، نمودی برجسته یافته است.
داســتان خواندنــی »شــب ســمرقند«، داســتان نگینه با 
گذشــته ای اســت تلخ و مرموز؛ گذشــته ای که برایش انتخاب 
شــده اســت و بدون این که بداند، به زور وارد بازی ناخواسته ای 
می شــود که بعدها برایش روشــن خواهد شــد. گذشــته، او را 
رها نمی کند و حق انتخاب در مســیر زندگــی را از او می گیرد و 
چاره ای جز تســلیم در برابر سرنوشــت ندارد. در بخشی از این 
داستان می خوانیم: »شب سمرقند از هر شبی در تهران، خیلی 
طوالنی تر بود. چراغ های گازی روسی دور میدان جوری سوسو 
می زدند که انگار دم مرگ بودند. آسمانی که ابوریحان و رازی در 
آن، طالع علم را می دیدند، برای نوعروس فراری از مســجد، نه 
ذره ای نیک روزی، که فقط سیاهی گذشته ای کش دار را نشان 

می داد که نه تنها آبرو، بلکه جانش را هم می گرفت.« 
بخشی از داســتان فیل بلخی را می خوانیم: »پدر پدرم در 
بلخ یک کتاب خانه ســـاخته که مســـعود سرزهی قبل رفتنش 
گفتـــه ما وارث آن جاییـم. در واقع، ما وارث کتابیم کـه در کل، 
اهمیت زیادی ندارد. من به مانــی درباره ملیت پدری ام دروغ 
نگفته ام و فکر هم نکنم بلخ خیلی جایی بدی باشــد. حســی 
بــه هیچ جایی ندارم. نقشــه هم ندارم. نمی دانــم االن بلخ در 
افغانســـتان اســت یا تاجیکســـتان. من ایرانی بوده ام. به این 
که اصرار می کنم، باز مانی بالکم می کند. مانی به اشـــتباه با 
بــالک کردن های موقتش، چیزی را در من ناتمام رها می کند. 

قصه ام؟ عشـق؟ خودم؟ نمی دانم.«
نثر ســاده و پویا و سرزنده، پایان نامنتظره  و غیر کلیشه ای، 
به تصویر کشــیدن مهاجر با روایتی متفاوت و پرکشش بودن هر 
هفت داســتان، کتاب را به اثری خواندنی تبدیل کرده اســت. 
هم چنین داســتا ن های این مجموعه از منظر رویکرد مطالعات 

 .فرهنگی و جامعه شناختی قابل نقد و بررسی است
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»پایان روز« نوشته ی محمدحسین محمدی روایت تنهایِی 
بی پایــان و موازی »آغا صاحب« و »بوبو« در مزار شــریف و 
»َایا« در ایران است. با یک نگاه مقایسه ای بین شخصیت ها 
و مــکان اتفاق داســتان ها و ســاختار روایی هر ســه رمان 
 محمــدی )پایان روز، از یاد رفتن، ناشــاد( راه گشــاترین و 
مناســب ترین اصطالحــی که  به نظــر می رســد، اصطالِح 
تریلوژی )سه گانه( است که باید برای این سه اثر به کار برد.
رمــان »از یاد رفتن« به دوران طالبــان اختصاص یافته 
اســت. مکان اتفاق داستان مزار  شــریف است. ماجرای به  
دســت  آوردن باتری بــرای رادیو از ســوی »آغا صاحب« در 
طول روز، پیرنگ داســتان را شــکل می دهد. دنبال کردن 
»آغا صاحب« در »از یــاد رفتن«، وقتی جالب می نماید که 
هر فصل داستان بلند، با عنوان چیزی کم چند َبَجه شروع 
می شــود که خواننده می تواند از آن برداشت های متفاوتی 
داشــته باشد. از جمله این که در بحبوحه  ای از نامالیمات و 
فراموشی ها، گذشت زمان در اختیار این جهانیان نیست و 

انسان را به  دست فراموش می سپارد.
رمان »ناشاد« به زندگی تأســف بار دختِر همان خانواده 
می پردازد کــه از بیم طالبــان روزها پس از بانــگ مالَاذان، 
مکلف اســت که راه تنگ و تاریــک و وهم ناک زیرزمیِن نمور 
را بــه پیش گیرد تا مبادا به چنگ طالبــان بیافتد و آنان او را 
بــا خود ببرند. مکان اتفاق این داســتان نیز در مزار شــریف 
است. تصمیم به زیرزمین انداختن »ناشاد« را نیز پدرش )آغا 
صاحب( به دلیل این که نامزد او در ایران اســت و به اصطالح 
اســمی روَیش اســت گرفته اســت. این رمان در ایران به  نام 

»سیاسر« منتشر شده است.
و اّما »پایان روز« �

»پایان روز« کتاب سوم از آن تریلوژی ذکرشده است. به 
 نظر می رسد محمدی با انتشار این یکی، پرونده ی غم انگیز 

و در عین حال خواندنی خانواده ی »آغا صاحب« را بســته 
است. این رمان در ایران نیز با تغییر دو واژه و آوردن واژه نامه 
در پایان کتاب، منتشــر شــده اســت. »پایــان روز« در یک  
روز بــا روایت موازی بین مزارشــریف و تهران پیش می رود. 
آن چه داستان های محمدی و به خصوص »پایان روز«ش را 
خواندنی می کند، همانا نثر ســلیس و روان و واقف بودن او 
به مکان اتفاق داستان است. محمدی در »پایان روز« مکان 
اتفاق داستان را به خوبی توضیح می دهد که این کارش در 
قسمت هم ذات پنداری با خواننده می تواند نقش به سزایی 
داشته باشد. اســتفاده از تکنیک سکانس بندی که ویژه ی 
فیلم نامه است و انکشــاف صحنه به بهترین شکِل ممکن، 
دو ویژ گــی منحصر به فرد »پایان روز« اســت. این دو ویژ گی 
کمــک می کند که »پایــان روز« با اندکــی کار، به فیلم نامه 

تبدیل شود. در رابطه به جزئی نگری 
نویســنده همین بس که تمام اتفاقات شامل در کتاب، 
در یــک روز تحقق می یابند. برای مــن، جذابیت دیگر این 
رمان، مســأله ی نام کتاب اســت. نویســنده بدون آن که از 
»پایان روز« در جایی از داســتانش یادآور شود، این عنوان 
را بــرای تمام کتــاب برمی گزیند. خواننــده ی جدی نیز با 
تمام کــردن داســتان به خوبی می فهمد کــه دلیل برگزیدن 
این عنــوان برای رمان چیســت: رخ دادن تمــام اتفاقاِت 
داســتان در محــدوده ی شــروِع روزی تا پایــاِن همان روز. 
به نظر می رســد محمدی در »پایان روز« گوشــه  ی چشمی 
هم به مهاجرت دارد، البته که چنین موضوعی )مهاجرت( 
اندکی کلیشــه ای می نماید؛ ولی نویســنده در بند کلیشه 
گیر نمی کند و این مســأله را به خوبی و زیبایی تمام بازتاب 

می دهد؛ ولی در کل، محتوای رمان مهاجرت نیست. 
»آغا صاحب« در ضمِن ُتخ تُخ ســرفه  کردن به تنهایی زیر 
لحاف صندلی شور می خورد. او به تنهایی انتظار کفن خلعتی 

سکوت محض در پایان روز
پایانروز )رمان(
 محمدحسین محمدی
 تهران: نشر چشمه
کابل: انتشارات تاک
چاپ اول، 139۷ 
رقعی، 13۷ صفحه رحمت رشیق
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و مرگ را به دوش می کشد. »بوبو« نیز 
به تنهایی روزش در حویلی گم است. 
نه فرصت نشستن پیش »آغا صاحب« 
را دارد و نه می تواند بی خیال او شود. 
هم چنــان که در حویلِی پــر از آفتاب 
شور می خورد، به ماکیان هایش دانه 
می دهــد و گاوش را می دوشــد. او از 
فرط تنهایی هنگام رفت وآمد در خانه، 
در برنده ی بی َکتــاره ی باالی زینه ها 
می ایســتد و از باالی دیوار َپخسه  ای  
حویلی قشالق را به تماشا می نشیند. 
نگاه های بوبو هرازگاهی از باالی دیوار 
حویلــی و خرابه هــای دیوارهای باغ 
خشــک حاجی برات می گــذرد و به 
خانه های گلی قشالق می رسد. مگر 
چیزی را نمی بیند. فقط گرد و خاکی 
را می بیند که به هوا بلند شده است. 
گاه ِچَلم ســر می کند و گاه هم خبر 
مرگ »آغا صاحب« به ذهنش خطور 

می کند.
»َایــا« نیــز کوله بــار تنهایــی را 
به تنهایی به دوش می کشــد. او حتا 
از ســوی صاحب کارش آقــا هادی، 
مکلــف به رعایت ســکوت مطلق در 
کارگاه می شود تا سربازان افغانی بگیر 
از افغانی  بــودن او بویی نبرند. »َایا« 
با شــنیدن دعــوت هم اتاقی هایش 
به میله ی شبانه ی شــان که مهمانی 
چاقک با سینه هایی کالن نیز دارند، 
می گوید: »کســش ُبــره!... من در 
چــی چرت اســتم و این هــا در چی 

چرت!«
»شــاجان« نیز نه دل خوشی از 
پــدر دارد و نه از مادر، گاه و ناگاه با 
»ایا« تماس می گیــرد و از ناجوری 
پدر او را مطلع می کند. او از ســوار 
شــدن تنهایــی بــه تکســی هراس 
»تکســی وان ها  می گویــد:  و  دارد 
فقــط بگویــی هیــچ زن ندیده اند، 
َکت چشــم آدم را در زیر چادری هم 

می خورند.«
اما در سرتاســر رمان ســکوتی 
.محض حکم روایی می کند

»آوازهای روســی«  رمان تقدیر شــده ی  یازدهمین دوره ی جایــزه ی ادبی جالل آل 
 احمد اســت که   به سرگذشــت یعقوب، فرزاد، مبارکه و جبارخان در دهه ی پنجاه  و 
شــصت خورشــیدی در افغانســتان می پردازد. احمد مدقق  در روزگاری می نویسد 
کــه ادبیات در افغانســتان، خواننــدگان چندانی ندارد و خوانــدن پدیده ای غریب 
می نماید در این ســرزمین. نبــود مخاطب و عدم توجه جدی بــه  حوزه ی  فرهنگ، 
ســبب شــده که کمتر نویســنده ای دســت به قلم ببر د.  من به عنوان یک خواننده 
و مخاطب ادبیات به رماِن »آوازهای روســی« ســرک کشــیده ام. شاید بد نباشد که 
خوانــِش این رمان را بــا گفته ای از موریس بالنشــو، فیلســوف و نظریه پرداز ادبی 
فرانســوی آغاز کنم. بالنشــو  باورمند اســت که »خواندن« کتاب را از قید نویسنده 
می رهانــد و خوانش،   چون باد در طبیعت اســت و همه چیــز را زیر و رو می کند. اثر 
وقتی خلق می شــود، الیه های پنهان فراوانی در خود دارد و این خواننده اســت که 
به آن ها جســمیت می بخشد. خوانش به اثر زبانی می بخشد که خودش را در غیاب 
نویســنده بیان کند. آن چه یک اثر را به اثری هنــری و ادبی تبدیل می کند، به قول 
بالنشو، »خوانش« است. بنابراین من نیز به عنوان خواننده روی برخی از بندش ها 
و موانع کوچک رمان انگشــت می گذارم.   در تمام رمان همــواره با این حس درگیر 
بودم که نویســنده می کوشــد رمان را زود تمام کند و ریزبینی هایی هم که در روایت 

صورت گرفته، از این حس شتاب زدگی در من نکاست. 

روایت تاریخی �
  روایــت اصلی  رمان، حوِل ســقوط حکومت داوود خــان، روی کار آمدن حزب 
دموکراتیــک خلــق و دوران جهــاد می گردد. مکانــی که »آوازهای« روســی در آن 
شــکل گرفته، کابل و ولسوالی َوَرس والیت بامیان اســت. در کابل، روایت بیش تر 
در مناطــق پارک زرنگار، دهمزنگ و پلچرخی می چرخد. رمان بر بســتری تاریخی 
بنا می شــود و خود بخشــی از بار تاریخی را حمل می کند. نوشتن اثری با گرایش 
به ادبیات تاریخی، با آن که به نظر ســهل می آید، اما بســیار دشــوار است. به این 
دلیل که نوشــتن از درون »خرابه ها« است و این خرابه ها چشم تیزبینی  می طلبد. 
اما چنان که توقع می رفت، به گمانم نویســنده ی »آوازهای روسی«  از چنان دقتی 
برخوردار نبوده است. شاید دوری از وطن یا عدم مطالعه ی دقیق تاریخ افغانستان 
موجب این اتفاق شــده باشد. من فقط به چند مورد بســیار آشکار اشاره می کنم. 

حسین بیوک

آوازهایروسی )رمان(
 احمد مدقق  
تهران: شهرستان ادب
 چاپ اول، 139۶   

پالتویی، ۲38 صفحه    

چون باد در طبیعت
درنگی بر رماِن

آوازهای روسی� 
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در فصل پانزدهم رمان اشــتباهی خودش را نشــان 
می دهد. یعقوب، شخصیت رمان در دهمزنگ کابل 
مــی خواهد رفقای دیروز را هــدف قرار دهد. مکانی 
که برای این کار انتخاب شــده خانه ی علم و فرهنگ 
شوروی است. بر بنیاد اســناد تاریخی، این خانه در 
آغاز دهه ی شــصت ســاخته شــده و کودتای حزب 
دموکراتیک خلق در ثور 1357 رخ داده است.  حال 
پرسش این است که آیا نویسنده ی رمان متوجه این 
تفاوت بوده یا خیر؟ ممکن اســت برخی ها استدالل   
 کنند که نویســنده به قصد  این کار را کرده و خواسته 
تاریــخ را جعل کند. اما، ما در این رمان با یک روایت 
معیــن، در زمانه ای معین مواجهیم و نیت نویســنده 
نیــز پرداختــن بــه وضعیــت تاریخی عینی اســت و 
نــه ســوررئال  ؛ هر چند کــه نویســنده آن را »خواب 

نیمروزی« بخواند. 
در فصــل اول رمان نیز نویســنده از نگاه مکانی 
 دچار اشتباه شده اســت. از هر لحاظ که بنگریم، از 
پارک زرنگار، نــه در آن زمان و نه اکنــون، مناره های 
مســجد شــاه دو شمشــیره قابل دیدن نیســتند. اما 
نویسنده چنین نوشته است: »...بهترین عکس ها را 
می گیرم. مفت! هر عکس ده روپیه. همین جا بایست 
مناره های شــاه دو شمشــیره هم پیدا باشد...«. این 
دســت موارد بــه گونــه ی واضح نشــان می دهند که 
نویسنده شــناخت دقیق و فراگیری از مکان و تاریخ 
افغانســتان نداشــته و از دور به افغانستان نگاه کرده 

است.
در صورتــی که رؤیاهای یعقــوب را از درون رمان 
بیرون بکشید، رمان فرم سفرنامه را به خود می گیرد. 
یعقــوب، بــار هــر ســه دوره ی تاریخــی را بــه دوش 
می کشــد. دانشــجو در حکومت داوود خان، کارمند 
زنــدان در حکومت خلقی هــا و بعدها مجاهدی علیه 
رفقــای دیروزش. نویســنده، در این رمــان متعهد به 
روایت محض مانده است و از هیچ گونه شگرد مدرنی 
در روایت و تکنیک ســود نجســته اســت. بــه عنوان 
خواننده در هیچ کجای رمان با تعلیق جدی که ذهن 
مخاطــب را به پرســش یا چالش بکشــد، بر نخوردم. 
روایت محض و سلســله وار، به رمان آسیب زده است. 
اگــر این آســیب را از نگاه موریس بالنشــو، بررســی 
کنیم، چنیــن رمانــی از قلمرو ادبیــات و کار هنری 
بیرون می ماند. بالنشــو معتقد اســت کــه وقتی یک 
اثر هنری قابل پیش بینی باشــد، فاقد ادبیت است و 
در حیطه ی آثار غیر  هنری قرار می گیرد. خواننده ی 
رمان »آواز های روســی«  با خوانش چند فصل، پایان 

رمان را بــه راحتی متصور می شــود. یعقوب   در تمام 
رمــان از نگاه روحی و روانی، پریشــان َاحوال و درگیر 
عشــق مبارکه اســت. اما رمان روایتی یک دست دارد 
و پریشــان احوالی شــخصیت فقط در موقعیت های 
خاصی بروز می کند. این پریشان احوالی در نویسنده 
نیز دیده می شــود. نمونه ی آن را می شــود در فصل 
پانزدهــم دیــد: »... به دیدن جنازه عادت نداشــت، 
زمانــی کــه در َوَرس بود  تنها جنــازه ای که از نزدیک 
دیده بــود، جنازه شــتر های افغان هــای کوچی بود 
که تفنگچی های پدرش کشــته بودند. جنازه ها چند 
روزی در بیــن دره ها مانده بود تــا این که گندیده بود 
و بویش تــا قلعه آمده بــود. فقط شــنیده بود فالنی 
مــرد، فالنــی را امــروز خــاک کردند و فالنــی را گور 
و کفــن کردنــد.« اما یعقــوب، در فصل هشــتم، روز 
کودتای حزب دموکراتیک خلق در دهمزنگ به جسد 
کراچــی وان بر  خــورده بود و هم چنــان در فصل دهم 
در جریان بازجویی اســیران نیز با جســد مرده ای در 
زیرزمین کتابخانــه ای که اســیران را زندانی کردنده 

بودند، مواجه   شده بود. 

بی هویتی رمان �
چیــزی دیگــر کــه در رمــان می لنگــد،   هویــت 
نداشــتن اســت. از نگاه بومی رمان هویتــی ندارد و 
در دیالوگ هــای شــخصیت ها هیچ بویــی از گویش 
دری معمول افغانستان یا لهجه ی هزاره گی به چشم  
نمی خــورد. در صورتــی که اگــر مکان هــا را از رمان 
برداریــد، این رمان در هوا معلــق می ماند و قصه اش 

بی مکان می  ماند. 
به یک نمونه اش اشــاره می کنم. در افغانســتان 
به پیاله، »لیــوان« نمی گوییم، بلکــه در میان مردم، 
»گیالس« و »پیاله« معمول اســت. اما در فصل ســه   
»...یعقوب گفــت: »مهربانی کن یک لیوان هم برای 

من بیاور!«  
 گاه بــا کاربــرد نادرســت اصطالحــات بومی نیز 
روبه رو می شــویم. مــن فقط به یک نمونه اش اشــاره 
می کنــم. در فصــل پانزدهم  رمان کلمــه ی »گادی« 
اشتباه به کار برده شده است. تفاوت بسیار فاحشی 
اســت میان »کراچی« انتقال دهنده ی مواد فضله ی 
تشــناب و »گادی« که یک وســیله ی نقلیه است .  اما 
نویســنده متوجه این تفاوت نبوده اســت. این دست 
موردهــا به بی هویتی که یادآور شــدم، بیشــتر دامن 
می زند. البته حرف درباره ی ویراســتاری و زبان رمان 

 .بیش از این است که از آن می گذرم
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بود و اکنون دو سال است 
اســت.  ندیــده  را  او  کــه 
مــکان خاطره انگیــزش از 
آموزشگاه  به  گل فروشــی 
کاربری  تغییــر  رانندگــی 
داده؛ جایی که »شاه ولی« 
در آن مربــی اســت و زن 
آن جــا  وارد  بی اختیــار 

می شود و... .
ماجــرای  مــورد  در 
رمان چیزی نمی نویســم، 
ولــی شــخصیت هایش از 
مکان ها و جغرافیای دور و 
قاره های متفاوتی هســتند. تنها چیزی کــه آن ها را به هم 
وصل می کند، سرشــت انســانی و قدرت عشــق به هم نوع 
است. نویسنده با محور قرار دادن قوانین و اصول رانندگی، 
نوع نگاه به زندگی را به مخاطب یادآوری می کند که شــاید 
بتــوان تصویری از جهان بینــی او و پیام نهفتــه در رمان را 
از البه الیش کشــف کند. خود قصه بــه قدری جذب کننده 
است که خواننده، بی توجه به این زاویه ها، مدام صفحات را 
ورق می زند و همراه شخصیت ها در داستان غرق می شود. 
یکی از شــگردهای ســاختاری در این رمان، چرخش 
تکراری مثلث هاست. عشق، نفرت و تعهد، سه ضلع اصلی 
رمان را تشــکیل می دهد که طــرح جلد کتاب هم به خوبی 
گویای محتوای درون آن اســت. در این جا آبی، نماد عشق 
اســت و پیش برنده ی قصه. از چشــمان آبــی »انگریز« در 
»دره صوف« تا چشــمان آبی »آناکاریــن« در »گوتنبرگ« و 
آسمان و دریا، همه و همه زیبا و دل پذیر است. شاید سرخ، 
نماد تعهد اســت که شــخصیت های رمان را بر سر دو راهی 
انتخاب بین حال و گذشته  شــان مرّدد نگه می دارد. با این 
ترفند، نویسنده، تعلیق های مکرر ایجاد می کند تا از عشق 
شــاه ولی و انگریــز و عذاب وجدانش بگوید و از وابســتگی 
آناکارین به اســتفان. حتی روایت گری از زاویه ی دید ســه 
شــخصیت پیــش مــی رود: آناکاریــن، شــاه ولی و ایزابال. 
نویســنده از ایــن مثلث خوب کار گرفته اســت تا حســی 
نوســتالوژیک به مخاطب عرضه کند و او را به گذشــته های 
ادبیات ببرد، مانند قصه های وامق و عذرا و خسرو شیرین.

تشــبیه رانندگی با روش زندگی یکی از ویژگی های این 
رمان است که در همه جای رمان به آن برمی خوریم. حتی 
از اصــول رانندگی به گونه  ی کاماًل فنی در رمان اســتفاده 
شــده اســت و خوش بختانه، اولین بار، درســت زمانی که 
می خواستم رانندگی یاد بگیرم، این کتاب را خوانده بودم و 
چه قــدر ذهنم را درگیر کرده بود. همان زمان، هنرجویانی 

حــدود دو هفتــه از فراخوان ارســال مطلب برای نشــر در 
»کتاب نامه« گذشته بود و نتوانسته  بودم سیاهه ا ی بنویسم. 
گاهی حس نوشــتن را در وجودم احســاس می کردم، ولی 
درگیر این سؤال ذهنی بودم که آیا می توانم مطلبی درخور، 

مفید و قابل انتشار بنویسم یا نه؟ 
ســرانجام در آدینه روزی از اردی بهشت، تصمیم نهایی 
را گرفتــم. رفتــم به زیرزمیــن نمور خانه ی اســتیجاری که 
دیوارهایــش از بی توجهی ســاکنانش الیه الیــه فروریخته 
اســت. خود را به کارتن های انباشــته در میــان گرد و غبار 
رســاندم. این کارتن ها، جان پناه کتاب هایی اســت که در 
طول این ســال ها به دستم رســیده و آن هایی را که بیش تر 
پسندیده ام، درون آن ها نگه داشته ام.  کتاب نگه نمی دارم. 
بعضــی را به دوســتان هدیه می دهم و برخــی را هم امانت 
می برنــد و دیگر پی گیرشــان نمی شــوم. اصــواًل نگه داری 
کتاب در جایی نامناســب برابر است با پوسیدن و فنا شدن 
کتاب. جســت وجو بــرای یافتن کتــاب در چنین وضعیتی 
یعنی خالی کردن محتویات کارتن ها و آسیب رسانی مداوم 
و ناگزیر. چشــمم می افتد به رمان »ســبز، ســرخ، آبی« از 

عارف فرمان.
از نویسنده ی  رمان »سبز، سرخ، آبی«، همین یک اثر را 
خوانده ام. رمانی جذاب که با توصیف های بی نظیر و روایت 
روان، ذهن خواننده را به دنبال قصه می کشاند و او را غرق 
دنیای شخصیت هایش می کند. رمان با روایت یک زن یا از 
یک زن آغاز می شــود که حکایت زمان حال و گذشــته  را به 
صورت موازی جلــو می برد. واگویه های صمیمی و عاطفی 
یک زن که از نبود عشــق در روزهای رفته اش رنج می برد و 
فقط در خیاالت، حضورش را احســاس کرده، اما در واقع، 
او رفته اســت و... . این وابســتگی تا جایــی پیش می رود 
کــه زن در پی تجدید خاطراتش برمی آیــد و به مکان هایی 
می رود که اولین بار، حدود دو دهه پیش با او آشــنا شــده 

امین نیازی

مثلث سبز، سرخ، آبی

سبز،سرخ،آبی )رمان(
عارف فرمان
ویراستار: محمدحسین محمدی
کابل: انتشارات تاک
    چاپ دوم، 1395

رقعی،  180 صفحه 
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را که برای امتحان رانندگی 
استرس  و  می گرفتند  نوبت 
قبولی یا رد شدن، امانشان 
را بریــده بــود، بــا آناکارین 

مقایسه می کردم. 
بــرای نوشــتن در مورد 
رمان »ســبز، ســرخ، آبی« 
از  نمونه هایــی  آوردن  و 
به  می کنــم  شــروع  رمــان 
جملــه- کتــاب.  زدن  ورق 
زیبــا  چشــمم  بــه  هایــی 
»دریای  ماننــد:  می نماید، 
»زندگی  یا  چشمانش«  آبی 
یعنی تابلویی در زیر باران«، 
اما این ها نمی تواند مناسب 

عنوان نوشته ام باشد. 
بــه  می کنــم  شــروع 
خواندن دوباره و حاال دیگر 
بی  شــده ام.  رمــان  غــرق 
وقفــه ادامه می دهم و رمان 
را بــرای بار ســوم بــه پایان 
می رسانم. چشم هایم کمی 
خسته شــده اند، ولی لذتی 
خوش آیند  حسی  و  عجیب 
در  می کنــم  تــالش  دارم. 
مــورد رمــان بنویســم، اما 
زاویــه  کــدام  از  نمی دانــم 
بررســی کنم و آن حسی را 
کــه دارم بیان کنم. شــاید 
بــه کمــک عناصــر بتــوان 
نــوع انتخــاب راوی و دیگر 
مســائل را واکاوی کرد، اما 
این گونه نوشــتن برای تمام 
رمان های دنیا معمول است 
و نمی توانــد حــق مطلب را 
ادا کنــد. در نتیجــه، ناکام 
در نوشتن در مورد رمان، به 
تنها  نتیجه می رسم که  این 
بــا پیشــنهاد مطالعه ی این 
رمــان می توانم مســئولیتم 
را ادا کنــم و لذتــی را که از 
با  بــرده ام،  رمان  خوانــدن 
 .دیگران هم شریک کنم

جادوگرهزاردست )رمان(
وفا سمندر
ویراستار: آرش ایرانپور
تهران: انتشارات آرَون
چاپ اول، 1399
رقعی، ۲۲۶ صفحه

مکتوب کردن صداهای نامکتوب زنان

درست دو و نیم دهه قبل که صدای کابل در فصل های سرخ و سبز و سیاِه انقالب و بحران، 
در چاه احکام توقیف شده بود، من دل به دریا زدم و بر خاموشی خود، نعره که می نویسم! 

ولو هرچه شود همین زن هذیان سرا را مکتوب می کنم.
»او« که بود؟ و ماجرایــش در کجا اتفاق افتاد؟ »زرگره« نامش دادم. نمادی کلی از زن 
افغــان. محــل اتفاق کابل بود. کابل چنان که هســت، آن لحظه هم حضور داشــت، اما در 
خشم و هیاهوی سال های اخیر از صدا افتاده بود. این شهر هزاران ساله، با همه ی جثه ی 

سنگینی  که تاریخ  نامکتوبش او را پر  کرده و پرورده بود و هنوز هم صدا نداشت.
مدت ها بود آبســتن این معنا می شــدم. معنای یک زن و همه ی زنان. قصه اتفاق افتاد 
و بعد من آن را در خیالم جان بخشــیدم. خواهر بیوه ام، روزی از قول همســایه اش قصه را 
روایت کرد. آن همسایه از دیگری شنیده بود. قصه ای که همسایه ها به شیوه ی شفاهی بر 
روح و روان هم دیگر نوشــته بودند. خواهرم گفت: »آن سوی شهر، زنی کودکش را آتش زد 
و به صورت ســگ مسخ شد!« و آوردن این قصه، در روزگار احکام توقیف، دل به دریا زدن و 
ســر به دار ماندن بود. و سر بوی قورمه می داد. برای بیان صدایی که بشود آن را نوشت، به 
خلق و ایجاد مکاشفه نیاز بود. آوا از جنس خداست و خدا، نهری است جاری در هر زندگی 

و نمی توانستم از این مشروب ننوشم. حاال نوبت به دنیا آوردن بود. 
از تیرماه 137۶ خورشیدی، خانه نشین بودم و هر دفتر و اداره و نهادی، زمین ممنوعه 
 بود که نمی شــد داخل کار در آن شــد. با این حال، کابل شــالق خورده و آویزان زیر لعن و 
نفرین تعویذنویســان، مرا هم در آستین داشت و این زمانی تثبیت می شد که این صدا را از 
گلــوی کلمات نعره بزنم. بی روزگاری و ممنوعیت روز به روز متراکم شــده ی ذهنی، روانی و 
فیزیکی، مرا وا می داشت به گوشه های مختلف تن خاموش شهر کوچ کنم. در ادامه ی این 

قصه، روزی در  حویلی خانه ی مان واقع در سرک دوم تایمنی به صدا در آمد. 
سالم سالم! خوش آمدید؛ صفا آوردید...!

باری؛ با زنده یاد اســتاد اسد آسمایی آشنا شدم و با سلوک و اخالق خاصی که داشت، 
توانســتیم به زودی دیوارهای چین و برلین و دیورند و دیوارهای ذهنی ـ روانی را دور بزنیم 

وفا سمندر
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و با هم، خون شــریِک حرف و سخن شویم. از آن پس، من 
وطن یافتــم و جامعه  ای از نوع خود با او و علم گل ســحر و 
غفــور لیوال. این جمع به خون برابــر، برای من، دنیایی از 
خیال و اطمینان را ســاختند که می شــد در آن، انسان بود 
و انسان گونه ســخن گفت و از این جنس شنید. این جمع 
عزیــز شــنوایان، با مرّوت تمــام این قصــه را در دامنه های 
شــمالی کارته پروان، همراه با چای ســیاه و شــیرینی گک 
شنیدند و نوشــیدند و بدون هیچ خط کشی جواز دادند. و 
جایزه ی این کار، کاغذ سفید بود که استاد آسمایی، بندل 
بندل می آورد تا باز بنویســم و از سر بنویسم و هر چه بهتر، 

بنویسم. 
بعد روزی شــد که باید »زرگره« در کالبد کلمات، از راه 
یک بازار در ذهن ها پخش می شــد و یگانه بازار نشــر در آن 
وقت، »پیشــاور« بــود. اما با چه امکاناتی؟ دســتانم خالی 
بود. نمی دانستم با آن وضعیت اقتصادی صفر، چه  طوری 
به پیشــاور برســم و تاریخ روان زن را به شکل کتاب درآورم. 
درســت آخرین روزهای قرن بیســت بود که صد دل را یک 
دل ساخته و گفتم هر قسم شود، به پیشاور می روم. و چنان 
شد. نزدیکی های آذان شــام، قبل از آن که دست فروشان، 
بساط کوچکشــان را ببندند، یگانه شیء قیمتی و تحفه ی 
عروســی ام، ساعت دســتی ام را پول کرایه ی کابل ـ پیشاور 

ساختم و با عجله در تاریکی جاده های خالی  گم شدم.
پــس از دو ســه ماه ســرگردانی و خورد و نوش و شــب  
گذراندن در رســتورانت مهاجران افغان »نوی َاده« پیشاور 
و دویــدن، احوال گیــری، پشــت ســر گذاشــتن مراحــل 
عریضه نویســی، مصاحبــه، رفتــن بــه کارگاه آموزشــی و 
گذراندن آزمون ها، در دفتر محلی رادیوی بی. بی. ســی در 
»ابدره رود« به  عنوان نویســنده و تهیه  کننده ی برنامه های 
آموزشــی برای کودکان افغانســتانی اســتخدام شدم. پس 
از پیمودن دوره ی کوتــاه کارآموزی، موضوع چاپ و پخش 
»زرگره و زرالســی کودگر«1 را از ســر گرفتم. با هر سختی 
که بود و با دویدن های بســیار، متن قلم نویسم را یک جوان 
افغان در بدل سه  هزار کلدار پاکستانی  تایپ کرد. سپس به 
کمک شــاعر نام آشنای کشور، احمد تکل، مطبعه ی صبور 
تعهــد کرد در بدل هفت  هزار و پنج  صــد کلدار، کتاب را در 
ســه  صد نســخه چاپ کند و در اختیار من قرار دهد. با این 
کار، شــانه هایم سبک شــد. خیال می کردم کابل دوباره به 

صدا آمد. 
وقتی خبر چاپ کتاب را شــنیدم،  فکر کردم ناوشکنی 
هســتم که کتله ی متراکم یخی را شکســتاندم که از اعماق 
آن، آوازهــای ماهیــان گلومحکومی چــون میرمن پروین و 
پروین هایی که در پاره های َلنَدی ها بی نام و گم نام مانده اند، 

1-  ـ عنوان پشتوی رمان »جادوگر هزاردست«.

یک جا به ســان سمفونی عظیمی از درد و رنج انسان بیرون 
کشیده شده است.

ســال دو هزار آغاز شــده بــود که صاحــب مطبعه فقط 
دوصد و شصت نسخه از »زرگره او زرالسی کودگر« را به من 
داد. با همه ی این ها لحظه ای که این نســخه ها را به دست 
آوردم، برایم جشــنی بزرگ بود. مانند کودک جســت وخیز 
می زدم و می خواســتم یک باره همه گان بشنوند که من چه 
کاری کرده ام! روز به پایان رسید و من با آن  همه گنج، سوار 
بر ریکشــا، خود را بــه خانه ی کرایــی، در محله ی »گجران 
کندی« رســاندم و اولین خواننده ی آفریده  ی خیال خودم 

شدم. 
فردای آن، با یک دنیا مژده، خود را به دفتر بی. بی. سی 
رســاندم و به هر همکاری که سالم کردم، یک جلد کتاب با 
خط و امضا هدیه دادم. هم چنان با شــور و شــوق تمام آن 
را به تعدادی از نماینده های شــاخص ادبیات افغانســتان 
رســانیدم که در پیشاور حضور داشــتند. دوستان تبریکی 
گفتنــد و خاطــر مرا پــاس داشــتند. در این بیــن، همکار 
شوخم، عبدالهادی هادی، شــاعر معاصر کشور، وقتی در 
خواندن آن »هذیان ها« به دشــواری افتاد، شــرط گذاشت 
کــه »هر کس کتاب را خواند و فهمید، من صد کلدار جایزه 
می دهــم.« تعداد دیگری از دوســتان نیــز چنین حرف ها 
گفتنــد تا این کــه در آن آب و هــوا، روزی، شــهرزاد اکبر، 
نامه ی زنده یاد استاد اسماعیل اکبر را به من رساند. ایشان 
با قلم پنسل برایم نوشــته بود که »داستانت مورد استقبال 
قرار نخواهد گرفت؛ چون ســطح درک حوزه ی حاکم ادبی 
ـ فکری فعلی در حدی نیســت که این زبان را فهم کنند.« و 
همه ی آن روزها گذشــت، اما صدای کابل، زن کابلی و زن 
افغانی، هنوز خون چکان است و نوش دارویی نیافته است. 
اما چه طور دســت به خطر بازگردان آن به زبان فارسی 
زدم؟ زمســتان ســال 13۹7 خورشــیدی، بــرادر و رفیقم، 
ســید رضا محمدی به دوام دل خوری که این ســال ها بابت 
بی توجهی اربابان صحنه نسبت به کار آفرینشی و ادبی من 
می کشد، پیشــنهاد داد که »این داســتان را فارسی بساز؛ 
چون خوب اســتقبال خواهد شــد.« و این شد که دو ماه از 
همه ی کار و روزگار خالی شــدم تا زن کابــل دوباره از مرغ 

خیال من آواز بخواند.
و اکنون، نخستین چاپ رمان »جادوگر هزار دست« در 
تهران و پخش آن از ســوی انتشــارات آرون صورت گرفته. 
امید اســت تا نویســندگان، اســتادان و منتقــدان ادبیات 
حوزه ی زبان فارسی آن را بخوانند، به نقد بکشند و فرصتی 
فراهم شــود تــا صدای زن کابــل، زنی محکوم در ســایه ی 
عقل مردانه شنیده شــود. و اگر با خواندن این رمان، هیچ 

 .نیافتید؛ عشق، یگانه یافته تان باشد
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پرونده ی جرم یوسف

شــعرهای کتاب »جــرم یوســف« روان، ســلیس و خالی از 
تعقیــدات لفظی و معنوی اســت. در برخی از این شــعرها 
کلمــات چنان بــا یک دیگــر هماهنگی و تناســب دارند که 
خواننده از هارمونی بین عناصر و اجزای شــعر و هم نشینی 
و هم پیوندی دقیق بین عبارات و واژه ها غرق لذت می شود. 
شخصیت بخشــی و جان مند انــگاری اشــیاء و مفاهیــم از 
ترفندهایی است که به شــاعرانگی کالم پوپل کمک کرده و 
تخیل شــاعر را وضاحت بخشــیده و بر تأثیر کالمش افزوده 

است. 
شــعرهای ایــن کتــاب را می تــوان در دو محــور مورد 
بررســی قرار داد: 1( شــعرهای عاشــقانه؛ ۲( شعرهای با 

درون مایه های اجتماعی سیاسی. 
شعرهای عاشقانه �

یکی از درون مایه های برجسته ی شعر، عاشقانه سرایی 
اســت؛ کم تر شــاعری در طول تاریخ ادبیات فارسی یافت 
می شود که دست به سرایش شعر عاشقانه نزده باشد. مهران 
پوپل هم در شعرهایش با مفاهیم عاشقانه مشغولیت ذهنی 
وســیعی دارد. چنان که بیش تر حجم این کتاب را شعرهای 
رمانتیک و عاشقانه تشکیل می دهد. این شعرها از سادگی 
و ســالمت زبانی برخوردار است. شــاعر خیلی صمیمانه و 
بی تکلف از احساسات خود روایت می کند. مسلمًا مخاطب 
اگر خیلی ســخت گیرانه با اثر مواجه نشود، از خواندن این 
اشــعار لذت خواهد برد. اما با نگاهی سخت گیرانه می توان 
گفت که متأسفانه پدیده ی سطحی نگری که چون خوره به 
جان غزل جوان ما افتاده، دســت از گریبان این شعرها هم 

برنداشته است. 
شعرهای سیاسی  �

ادبیات را ابژه ای در راه تحقق آرمان و ایدئولوژی خاص 
قرار دادن خطر کردنی است بس بزرگ. جمله ی مشهوری 
اســت : »ملتی که تاریخ خود را ندانــد، محکوم به تکرار آن 
خواهــد بود.« این جمله به شــدت در مــورد تاریخ ادبیات 
معاصــر ما نیز صدق می کند.  در مورد شــعرای به اصطالح 

افسانه واحدیار

دانه درشــت و بزرگ کشور در یک قرن اخیر، تا آن جایی که 
مــن می دانم، پژوهــش و تحقیق جدی ای صــورت نگرفته 
اســت تا نقاط ضعف و قوت شان آشکار شود. روشن نشدن 
 کاستی ها و نقاط ضعف شــعرهای یک سده ی اخیر منجر 
به بازتولید همان خطاها توســط نسل فعلی و چه بسا نسل 
بعد  می شود. شــعرهای  با رویکرد سیاســی، در افغانستان 
کنونی، با محمود طرزی و شعر دوره ی مشروطیت آعاز شد 
و باالخــره این رویکرد به شــعر مقاومت در زمان جنگ های 
داخلی انجامید. شعرهای این دو دوره به علت شعارزدگی، 
برهنه گویــی، سیاســت زدگی  و ســطحی نگری در زمــان و 
مــکان محصــور و محدود ماندنــد. در واقــع تاریخ مصرف 
معینی داشــتند و نتوانســتند از فراَروی تاریخی برخوردار 
شــوند. در حالی که تاریخ ادبیات نشــان داده که می شود 
با ادراکی عمیق و با زبانی رمزآلود و ســمبولیک به مســائل 
سیاســی ـ اجتماعی پرداخــت و اثری با بــار ادبیت قوی و 
ماندگار خلق کرد. چنان که شــعرای شاهکارآفرین گذشته 
چنین کرده اند. در بررســی شعرهای سیاسی این نکته نیز 
بدیهی اســت که شعر سیاسی در ابتدا باید شعر باشد، بعد 
سیاســی؛ وگرنه شعر سیاســی تبدیل به شعار خواهد شد. 

امری  که ادبیات حقیقی و نخبه گرا از آن گریزان است. 
در افغانســتان، دســته کم در همین دو دهــه ی اخیر، 
سیاســت عنصری اساســی بوده و تمام ابعــاد زندگی با آن 
آغشته شده است. بنابراین چگونه می شود در چنین هوای 
سیاســت زده ای تنفس کرد و دچار ســرودن شعر سیاسی 
نشد؟ شــاعر این کتاب نیز از قاعده مســتثنی نیست و در 
این کتاب شعرهایی با درون مایه ی سیاسی ـ اجتماعی دار د 
که در بیش تر موارد ُبعد سیاســی آن هــا به مراتب پر رنگ تر 
از ُبعد اجتماعی اســت. در این شــعرها با شاعری متعهد و 
مســؤل در برابر مســایل اجتماعی و سیاسی جامعه مواجه 
می شــویم. محتوای این شــعرها را صلح دوستی، عشق به 
وطن، دعوت بــه هم دیگر پذیری، اتحاد، نفرت از دشــمن 

جرمیوسف )مجموعه شعر(
  مهران پوپل

ویراستار: طارق جاللی پور 
 هرات: نشر کامگار

  چاپ اول، 1398 
رقعی، 110 صفحه
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و ... تشــکیل می دهند. اما در این شعرها توجه بیش 
از حد به مضمون و چه گفتن شــاعر را در اکثر موارد 
از توجه به تکنیک، تصویرپردازی، کشف های زبانی، 
ُصَور خیال و به طور کلی از جنبه های زیبایی شناسی 
شعر دور داشته اســت. در واقع بعضی از بخش های 
این اشعار سیاسی ـ میهنی شعارهای داغی شده اند، 

که وزن و قافیه بر تأثیر آن افزوده اند.  
واژه های پر بسامد  کتاب: �

در آثار هر شاعری تعدادی از واژه ها و مفاهیم کاربرد 
بیش تــری دارند. در آثار شــاعرانی کــه چند پیراهنی 
در عرصــه ی ادبیــات بیش تر پــاره کــرده  و به پختگی 
رســیده اند، این واژه های پربسامد بیان گر دغدغه های 
ذهنی شــان اســت و حتی می تواند جزو شاخصه های 
سبکی شان محسوب شود. اما در آثار شاعران جوان تر 
که به دنبال خودیافتگی در عرصه ی ادبیات هســتند، 
می توان گاه به خود جرأت داد و به دنبال چرایی حضور 
این واژه ها گشــت و با روی کرد انتقادی نسبت به آن ها 
مواجه شــد. یکی از مضامینی که با بســامد زیادی در 
این مجموعه به کار رفته، انتقاد از اهل زهد و واعظ نماها 
اســت. شــاید مهران پوپل را هم اعمال زاهدان ریایی 
زمانش کــه هر چند وقت یک مرتبه ســوژه ی صفحات 
اجتماعی می شــوند، رنج  داده که این مســأله یکی از 

موتیف های شعرش شده  است:
شیخ می خواهد که از دین نان برای خود درآرد 

ظاهرًا هر چند که از روز محشر ترس دارد )ص 8۲( 
دســته ی دیگــر واژ  گان و عباراتی مثــل نازنینم، 
عزیزم، بانو و دوســتت دارم هستند. همان گونه که در 
روابط عاطفی با شــنیدن مکرر این دســته کلمات به 
مرور زمان از بار تأثیرشــان  کاسته می شــود، این ابراز 
عاطفه و عشــق ورزی اگــر در عمل، مثــاًل در احترام 
متقابل، دادن استقالل و آزادی فردی، هم دیگرپذیری 
و غیره بــه وقوع بپیوندد، دلنشــین و خوش آیند تر به 
نظر می رسد. در شعر عاشقانه نیز صراحت و رک بیان 
کردن این واژه ها چون شیرینی، زود دل را می زند. این 
احســاس محبت و عشــق و احترام نسبت به معشوق 
اگر در بافت کلی شــعر عاشقانه رســوخ کند، زیباتر و 
اثرگذارتــر خواهد بود. در مجموعه ی »جرم یوســف« 
هم این طیف واژ گان بســامد زیــادی دارند که در آغاز 
خوش به نظر می رسند. اما تکرار مکررشان از حالوت 

و صمیمیت شان می کاهد:
عزیز نازنین دلربای بی وفای من! 

دلی که داده بودی را مروت نیست بستانی )ص 1۴(
برای این شاعر خوب که هنوز در آغاز راه است و 
هزار باده ی  ناخورده در رگ تاک شعرش دارد، آرزوی 

 .موفقیت و بهروزی می کنم

می گرفتند و به این نحو غارت می کردند. کلکسیون روزنامه ی »وطن« 
از دفتر کارم توســط طالبان سرقت شد. روزنامه ی »وطن« با  صاحب 
امتیازی و مدیر مسئولی غالم محمد غبار، مورخ نام دار کشور در سال 
13۲۹ منتشــر می شــد. مثل آن، کلکسیون های بســیاری در زمان 
طالبان از آرشــیو کتاب خانه ی عامه کابل توسط طالبان سرقت شد  و 

به پاکستان منتقل شدند.

با ســپاس از وقتی کــه برای این گفت وگــو گذاشــتید، در پایان، اگر  ^
ســخنی برای فرهنگیــان مهاجــر افغانســتانی مقیم ایران داشــته 

باشید، چه خواهد بود؟
مــن می گویم فرهنگ دوســتی را از مــردم ایران که میزبانشــان 
هســتند، بیاموزنــد. در زمان حکومت کمونیســتی در افغانســتان، 
عده ای از جوانان ایرانِی طرف دار حزب  توده و فداییان خلق به کابل 
آمده بودند. آن ها به واســطه ی کار های فرهنگی با من آشــنا شــده 
بودنــد. آن ها را خوب به یــاد دارم که غیر از کار های سیاسی شــان، 
دغدغه ی بســیار خوبی برای حفظ فرهنگ  داشتند. بعضی از آن ها 
خوش نویس بودند و در زمینه ی معرفی آثار حضرت ســعدی فعالیت 
می کردند و در هر شــرایطی که بودند، از فرهنگ  غافل نمی ماندند و 
نشــریه ای را منتشــر می کردند. موالنای بزرگ می فرماید:  در کلیت، 
مــردم دو گروهند. یکی، آخور بیــن و دیگری، آخر بیــن. گروه اول، 
کســانی اند که وقتی  شکمشان ســیر بود، نه در فکر فرهنگ هستند 
و نه در فکر وطن. گروه دوم که آخر بین هســتند، هم به فکر فرهنگ 

هستند و هم به فکر وطن.
امروز من می بینم که کتاب ها و نشریات خوبی از سوی فرهنگیان 
مهاجر ما در ایران منتشــر می شود. فرهنگیان مهاجر مقیم ایران در 
هر رشــته ای از فرهنگیان مهاجر ما در دیگر کشور ها سر تر هستند. 
شــاعران و نویســندگان ما در ایران، بیش از شاعران و نویسندگان ما 
در جا های دیگر شناخته شده اند. حتی ما توفیقات آن ها را در کابل 
هم شاهد هستیم. امروز در کابل، فرهنگیان مهاجر باز گشته از ایران 
که با نام »خانه ی ادبیات افغانستان« فعالیت می کنند، نشست های 
فرهنگی را با عنوان »شب های کابل« راه اندازی کرده اند که بی نظیر 
اســت. اصل کار فرهنگی همین اســت و این کار، آخر بینی اســت. 
خوش به حال کسی که به اندازه ی توان خود، کار خود را تا جایی که 

 .حال و مجال است، انجام بدهد

X ۱0 بقیه از صفحه

گروهی از ]طالبان[ دالل بودند و به پاکســتان 
می رفتند؛ سفارش کلکســیون های نشریات 
و کتاب هــای تاریخی کتاب خانــه ی عامه را 
می گرفتنــد و به این نحو غــارت می کردند. 
کلکسیون های بسیاری در زمان طالبان از آرشیو 
کتاب خانه ی عامه کابل توسط طالبان سرقت 

شد  و به پاکستان منتقل شدند.
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لوئی رنو )1370(، هندشــناِس معروف فرانســوی در کتاب 
تحلیــل ادبیات هند )بهــارت( می گوید: »اساســًا آثار ادبی 
نخســتینه هند، متون ادبی دینی اســت که در حدود ۶ تا 5 
ســده قبل از میالد مســیح هنوز به  صورت شفاهی و سینه 
به  ســینه نقل می شــده«. او این متون  را بــا متوِن گروه های 
آریایی از منبعی واحد )ودا ها( می داند و می افزاید: »منشــأ 
متون ادبی هند متعلق به آن هایی می باشــد که ۴000 سال 
قبل از امروز، از ســمت شــمال غربی به  این سرزمین هجوم 
آورده بودند.« او زبان این تیره ها را نیز »سانسکریت ودایی« 
می  خوانــد و بر مشــابهت قطعــی آن  با زبان قدیمی اوســتا 

)گات ها( تأکید می کند.
لوئــی و دیگر خاورشناســان، هندیان ســاکن را همان 
آریایی های مهاجری می دانند که از شــمال )بلخ/ باختر( و 
قســمت های غربی )مرو، هرات و نیشابور( به  سمت جنوب 
حرکــت کرده اند و این حرکت و مهاجــرت در عصر حاضر، 
بی شــباهت به مهاجرت ها به  اروپا و قاره ی  امریکا نیســت. 
با این حال، شــبه  قــاره ی  هند برای مردمــان اعصار قدیم 
هماننــد ایــاالت متحده ی  امریــکا برای مردمــان عصر ما، 

سرزمینی اعجاب انگیز و پرجاذبه بوده  است.
وقتی »بلخی های هند« را مرور می کردم، متوجه شدم 
که این آخرین تالش ها برای مکتوب کردن روایات شفاهی 
کشور و مردمی خواهد بود که پیوند تاریخی، نژادی، ادیان 
و زبان های آن با تاریخ ادیان، زبان ها و ســنت و سرنوشــت 
میهن و مردمان ما انکارناپذیر است. هم چنان آخرین تالش 
در فراهم آوری اســناد، مکتوبات و نسب نامه نویســی هایی 
که با سیاســت های تــازه ی حکومت هند در قبــال اقلیت 
)مســلمانان هند( از میان خواهد رفــت. کتاب با درک این 
مهــم، هجرت بلخی ها را به  صورت خالصه به  هندوســتان 
بررســی کرده است، چنان که خود نویسنده می گوید از سر 
هراس، دست به  این مهم برده است تا مبادا فرصت مناسب 
دیگر دست گیری نکند. نویسنده، مهاجرت بلخی های هند 

را از امیر سیف الدین محمود، پدر امیر خسرو بلخی )7۲5 
هجری( بررســی کرده که متأخر اســت. البته او با توجه به  
مقاالت و آثار کتبی ای که در اختیار داشــته، ناگزیر، جانب 

احتیاط را در تذکر تاریخ یادشده در نظر گرفته است.
با توجه به آن چه از سرگذشت آثار شفاهی در هند گفته 
آمد، نویسنده در این اثر به روایت های مولوی جمیل و نصر 
بلخی )آن دو طوطی شکر شکن( در موثق نبودن »شفاهی 
بــودن« اعتنا نکــرده، در حالی که تداخــل مفاهیم روایات 
چندان  که در آثار مکتوب کهن مشــهود است، در مکالماِت 
مردمانی چون مولوی جمیل از پیشوایان سلسله  فردوسیه، 

کم تر محتمل است. 
تاریخ، گواه اســت کــه در زمــان ساســانیان، برزویه به 
 هندوســتان رفت و روایت شــفاهی کتاب »کلیله و دمنه« را 
هدیــه* آورد تا بعد ها، آن را با کاهش ها و افزایش هایی به جا، 
برازنده تــر از اصــل تبویب کــرد. در ســده ی پنجم هجری، 
ابوریحــان بیرونــی )3۶۲_۴۴0 هـــ.ق( چندیــن  ســال از 
عمر خود را در هندوســتان گذراند و پس از آشــنایی با زبان 
سانسکریت و اندیشه ها و آداب و رسوم هندی، کتاب بی نظیر 
ماِللهند را مدّون ســاخت. جالب این کــه بیش تر روایات این 
اثر نیز شفاهی و از  چشــم دیدها بود که با وجود آن، تا قرون 

جدید از مراجع مهم هندشناسی به  حساب می آمد.
شایسته اســت از تالش های میرویس بلخی در تدوین 
این بخــش از پیمان و پیوند ما، زیر نــام »بلخی های هند« 

کمال قدردانی به  عمل آورم.
* همــه از هند، هدایــا و تحایف می آوردند. شــاید این 
اصل، موالنــا جالل الدین محمد بلخی را ناخوش  داشــته 
بود که در داســتان »طوطی و بازرگان«، مراوده را بر عکس 
کرد. مولوی بلخی برای نخســتین  بار به  وســیله  بازرگانی، 
زبــان را در کل و پیامــی را جزء و پیوســت آن زبــان، برای 
هندوســتانیان ارمغان فرســتاد. بدین  وسیله یکی را آزادی 

 .آموخت و دیگران را فراوان، دگراندیشی ها

بلخیهایهند
)معلومات درباره ی خانواده ی مظفر شمس بلخی و سفرنامه ی بیهار(
 میرویس بلخی
کابل: بنیاد افغانستان - هند
 چاپ اول، خز ان  1398 
۲۲۶  صفحه

بلخی های هند

روح الله بهرامیان
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امروزه مباحث جامعه شناســی سیاســی از موضوعات 
مهــم و اساســی علــوم سیاســی اســت. مســائل مهمی 
هماننــد نقــش نیروهــای اجتماعی و مدنی در سیاســت، 
ریشه های اجتماعی قدرت سیاسی و ریشه های اجتماعی 
دموکراســی و دیکتاتوری از مهم ترین مباحث این رشــته ی 
علمی محســوب می شــود. کتاب »جامعه شناسی سیاسی 
افغانســتان« بــا مقدمــه ا ی کوتاه آغاز می شــود و شــامل 
پیش درآمــدی در چند عنوا ن جداگانه می شــود که کلیات 
ایــن پژوهش   را معرفــی می کند. مباحث اصلــی کتاب  در 

شش فصل بیان می شود. 
این کتاب به بررســی رابطــه ی نهادهــای اجتماعی و 
قدرت سیاسی در افغانستان می پردازد و می خواهد عالوه 
بر توصیف ماهیت و ســاختار سیاسی و اجتماعی و قدرت 
در افغانســتان و نیــز توصیف و بازنمایی فرهنگ ســنتی و 
قبیله  ای حاکم بر مناســبات سیاســی و اجتماعی کشــور، 
علــل و عوامل تحــوالت سیاســی جامعه ی افغانســتان را 
تبیین، موانع و چالش های سیاست مردم ساالر و قانون مدار 
را شناســایی و راهکارهایی عینــی و کارآمد برای رفع موانع 

موجود عرضه کند.
اثرگذاری شکاف های قومی و مذهبی در افغانستان بر 
جنگ های داخلی )1371 ـ 1375(، موضوع کتاب حاضر 
است که با استفاده از نظریه های شکاف های اجتماعی در 
مباحث جامعه شناسی سیاســی ضمن مطالعه، توصیف و 
طبقه بندی شــکاف های قومی و مذهبی به  عنوان شکاف 

فعال، تاریخی و اثرگذار بر زندگانی سیاســی و شکل گیری 
نیروهای اجتماعی در افغانستان، رابطه آن را با جنگ های 
داخلی احزاب جهادی پس از ســقوط رژیم مارکسیســتی 
دکتر محمــد نجیب الله مطرح و بررســی می کند. طبیعی 
است هر نوع قضاوت نهایی درباره اثرگذاری این شکاف ها 
در تنش های سیاســی و اجتماعی در جامعه افغانســتان، 
مطالعــه مقدماتی، توصیــف و جمع بندی داده هــا درباره 

شکاف های یادشده را ضروری می سازد. 
به باور نویســنده، در مطالعه جامعه شناســی سیاســی 
افغانستان از میان نهادهای اجتماعی اثرگذار بر سیاست، 
دیــن و نهادهــای قومیت و فرهنــگ قبیلــوی، بیش ترین 
اثرگذاری را بر مناســبات سیاسی جامعه افغانستان دارند. 
از این رو، در دو فصل نســبتا مبسوط، رابطه این دو نهاد را 
با قدرت سیاسی، بیش از دیگر نهادهای اجتماعی کاویده 
اســت. با توجه به ماهیت فرهنگ ســنتی و قبیلوی حاکم 
بر زندگی سیاسی افغانســتان، نقش نهاد قبیله در کسب، 
حفظ و گســترش قدرت سیاســی در تاریخ معاصر کشــور 
بررسی شده است. از جانب دیگر با توجه به نقش مهم دین 
و نهادهای دینی در هویت ســازی، مشروعیت سازی قدرت 
سیاســی و هم بســتگی اجتماعی، رابطه این نهاد با قدرت 
سیاسی به  طور جداگانه و مفصل مطالعه شده است. دیگر 
بخش هــای کتاب به بررســی رابطه احزاب سیاســی، اردو 
)ارتش( و روشــن فکران با قدرت سیاســی اختصاص یافته 

 .است

نگاهی به کتاب
»جامعه شناسی سیاسی افغانستان«

جامعهشناسیسیاسیافغانستان
 عبدالقیوم سجادی
ویراستاران: ضیاء اهلل علوی و محمدموسی صادقی
 کابل: دانشگاه خاتم النبیین و نشر واژه
  چاپ دوم،   1395
وزیری، 444 صفحه

محمدعلی جویان
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همیشــه  جهانی  روزهــای 
بــرای من مهــم بوده اند. با 
همه   شــان هم عکس دارم. 
اصاًل کارم همین اســت که 
با چیزهای جهانی و جالب 
آخر،  باشــم.  داشته  عکس 
به  اینفلوینســرم.  یــک  من 
زبــان آدمی زادی می شــود 
یک رقم سبک ســاز زندگی 

در دنیای مدرن.  
 خدا را صــد هزار مرتبه 
شــکر که روز جهانی همه چیز هم داریم و من سوژه 
کــم نمی آورم. بعضــی از این روزها جالب و شــیک و 
لوکس هستند و بعضی ها هم آبروبر. مثاًل روز جهانی 
توالت. برای این روز، بســیار آزار شــدم تا توانســتم 
زاویــه ی مناســبم را پیــدا کنــم و عکســی بگیرم که 
همه ی مخاطبانم را راضی کند. آخرش هم بعضی ها 
برایم کامنت های بی ادبانه  گذاشتند و گفتند که آدم 
بســیار چیپی هستم و حال شــان را به  هم زده ام، اما 
این حرف ها مرا اذیت نمی کند. برای من، گذاشــتن 
کامنت، مهم اســت نه محتوای آن. تازه یک شاعری 
هم کــه در قدیم ها زندگــی می کرده، گفتــه: وقتی 
جام مرا بشکســت لیلی، حتمًا با من داشــته میلی. 
راستش، این ها خودشان نمی فهمند، اما ته دل شان 
به من عالقه ی خاصی دارند. حداقل، روزشان بدون 

سر زدن به صفحه ی من شب نمی شود.
هر چه روز جهانی توالت بر من ســخت گذشت، 
روز جهانی کتاب، خوب و باکالس بود. همیشه برای 
این روز ذوق خاصــی دارم و از چند روز قبل آمادگی 
همه جانبه می گیرم. شاید بپرسید مگر عکس  و فیلم 
گرفتــن با کتاب هــم آمادگی می خواهــد؟ اگر واقعًا 
این ســؤال را کردید، یعنی واقعًا چیزی از شبکه های 

مجازی و اینفلِوینسر بودن نمی دانید. 
من هر ســال، چنــد روز قبــل از روز کتاب، اول 
جســت وجو می کنم تا ببینم کدام  نویســنده همان 
ســال برنده ی جایزه ی نوبل شــده تا آخرین کتابش 

را اگر ترجمه شــده، پیدا کنم و ویدیویی درست کنم 
کــه در آن، چنــد خط از کتــاب را بخوانــم. به نظرم 
پیدا کــردن همین چند خط از کتــاب  بعد از کار در 
معدن، سخت ترین کار دنیاســت! واقعًا کار ظریف و 
پیچیده ای اســت؛ چون باید بفهمی کجای کتاب را 
بخوانــی که بیش ترین الیک را بگیــری. تازه، من که 
حوصله ی خواندن کتــاب را ندارم. برای همین، این 
کار را به خواهرم سپرده ام که کتاب خوانی قهار است، 
اما چیزی از شــبکه های مجازی ســرش نمی شود و 

چیزی هم از درآمد و محبوبیت من گیرش نمی آید.
اگر کتاب ترجمه نشــده باشد، کارم کمی سخت 
می شــود و باید عکس کتاب را چنان فتوشــاپ کنم 
کــه  انگار در حال خواندنش هســتم. بــرای این کار 
هم باید هزینه کنم. متأســفانه، دوست فتوشاپ کارم 
بــه شــبکه های مجازی وارد اســت و بــدون پول کار 
نمی کنــد. تازه با همــه ی این کارها نصــف وقتی که 
بــا توالت عکس گذاشــته بودم، کامنــت نمی گیرم. 
واقعًا مردم خیلی بی فرهنگ شــده اند. زیاد به کتاب 
اهمیــت نمی دهند. بایــد روی فرهنگ کتاب خوانی 

خود حتمًا کار کنیم. 
راســتی، یادتان هست که پارسال، جایزه ی نوبل 
نویسنده ها را به خاطر بعضی مسائل ندادند؟ خیلی 
خوب شد. به جای این که مجبور شوم با کتاب عکس 
بیاندازم، در یک پخش زنده ی اینستاگرامی، به طور 
مفصل و تخصصی درباره ی شایعات حرف زدم. خدا 
می داند که چه قدر الیک شدم و ارزش صفحه ام باال 
رفت. خــدا کند هر ســال یک نفر گنــدی بزند. این 
طوری برای همه بهتر اســت. شاید فکر کنید خیلی 
کوتاه فکرم که چنین حرفی می زنم، اما خودتان فکر 
کنید آدم هایی که سال تا سال حتی به کتاب فکر هم 
نمی کنند، آن ســال، در مورد کتــاب و جایزه ی نوبل 
اطالعات بســیاری گرفتند. حداقــل االن می دانند 
که به نویســنده ها هــم جایزه ی نوبــل می دهند. به 
نظــرم، تنهایی نصف بار فرهنگــی جامعه را بر دوش 
می کشــم. این طــور نیســت؟ انصاف نیســت مرا به 

 .کوتاه فکری متهم کنید

فرشته حسینی

ناگهان، من و روز جهانی کتاب
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دنیای کتاب و چاپ و نشر افغانستان از »خبررسانی« تهی است. آثاری که چاپ و منتشر می شوند، یا در انبار ناشران خاک 
می خورند  یا در کنج خانه های نویسند گانشان و گاه حتی دوستان و نزدیکان نویسنده نیز از انتشار کتابش بی خبر می مانند. 
عالقه مندان کتاب و کتاب خوانی نیز همین گونه از وجود بســیاری از کتاب های منتشرشــده بی خبر ند و گروهی نمی دانند 
چه کتابی بخوانند. شماری نیز دوست  دارند کتاب هایی را که خوانده  و خوب یافته اند، به دیگران معرفی کنند. با این حال، 

هیچ جایی و رسانه ا ی مشخص برای این کار نمی یابند.
در کشــورهای توســعه یافته جهان،  خبرهای فرهنگی و بازار نشــر و کتــاب جایگاهی ارج منــد دارد و بنگاه های خبری 
ویژه کتاب و نشــر فعالند. در مقابل،  رســانه های دیداری، شــنیداری، نوشــتاری و اینترنتی افغانســتان بــه کتاب و دنیای 
کتاب بی مهرند. خانه ادبیات افغانســتان با درک این خالی گاه، »کتاب نامه« را منتشــر می کند. فرهنگ ســازی برای خرید، 
امانت سپاری، هدیه دهی، خوانش، معرفی و نقد کتاب و آشنایی با بخش های گوناگون فرآیند چاپ و نشر و دست اندرکاران 
گم نــام آن، هدفی اســت که بــرای »کتاب نامه« در نظر گرفته ایم. شــما هم می توانیــد در هر جا که هســتید، از »کتاب« و 
برای »کتاب« بنویســید تا بتوانیم جامعه ای »کتاب دوســت« بســازیم؛ چون »کتاب«، بنیان »آگاهی« اســت. همانا دنیای 

بی»کتاب«، دنیایی انسانی نیست.

راهنمای نگارش در کتاب نامه

عالقه مندان می توانند درباره  آثاری که خوانده اند، برای »کتاب نامه« بنویسند. 
شاعران، نویسند   گان، پژوهشگران، مترجمان و ناشران نیز می توانند آثارشان را معرفی کنند یا برای معرفی در اختیار »کتاب نامه« بگذارند.

ویژگی های کلی اثر

افغانستان )هر اثری که در افغانستان یا خارج از آن با محوریت افغانستان منتشر می شود یا صاحب اثر، افغانستانی است( محور اثر 
ادبیات، هنر، فرهنگ، تاریخ، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و دیگر شاخه های علوم انسانی، علوم پایه و علوم تجربی موضوع اثر 

اثر ممکن است نوشته )تألیف( یا ترجمه باشد. قالب اثر 
ممکن است افغانستانی یا خارجی باشد. صاحب  اثر 

یه( باید این بخش ها را دارا باشد: یادداشت معرفی اثر )کتاب یا نشر

شفاف و در قالب JPG  به صورت فایل جداگانه پیوست شود. تصویر جلد اثر 
شناس نامه اثر شامل موردهای زیر به صورت کامل )در صورت وجود(   بیاید: شناس نامه اثر 

نام  اثر؛ نام نویسنده/ نویسندگان یا   مترجم/ مترجمان؛ نام  ویراستار؛ نام  طراح جلد و صفحه آرا؛ نام  انتشارات؛    
مکان، زمان و نوبت چاپ؛  تعداد صفحه؛      

معرفی یا نقد اثر باشد. رویکرد یادداشت 
بین پنج صد تا هزار واژه باشد. حجم یادداشت 

یادداشت تنها در قالب word آماده شود. قالب یادداشت 

یادآوری ها

1  یادداشــت بایــد بــا رعایت ایــن راهنما و اصول درســت 
حروف نگاری رایانه ای و نشانه  های نگارشی آماده شود.

۲  یادداشــت نویس، نوشته ی خود را به صورت فایل مستقل به 
ایمیل نشریه یا نشــانی الکترونیکی یکی از اعضای شورای 

نویسند گان در تلگرام بفرستد.

3  شــورای نویســدگان، یادداشت رســیده را از نظر شکلی و 
محتوایــی ارزیابی می کنــد و در صورت تأییــد، با توجه به 
ظرفیت مجله و بر اســاس نوبت دریافت و اصالح نهایی در 

نوبت انتشار قرار می دهد. 
۴  »کتاب نامه«  در ویرایش ادبی یادداشت ها آزاد است.
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