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به نــام خداونــد جــان و خــرد

یادداشت مدیرمسئول

گریز از مغاک خاموشی
داشــتن فعالیتــی با ثبــات در جامعه ی ما کــه بنیان 
نهادهــای اجتماعــی اش بــر اثــر جنگ دیرســاله و 
مهاجرت هــای مداوم هیچ گاه ثبات نداشــته اســت، 
کار آســانی نیســت. ایــن واقعیــت بــه خصــوص در 
حوزه ی فرهنگ که در شــرایط جنگ و ناامنی متاعی 
ســودآفرین و ســرمایه آور نــدارد، بیش تر بــروز دارد. 
نمونه اش عــدم وجود فعالیتی مســتمر در این حوزه  
اســت. نهادهای فرهنگی بسیاری بوده اند که با هزار 
آرزو و امید تأسیس شده  و چند صباحی کار کرده اند و 
بعد در مغاک خاموشی رفته اند. فعالیت های فرهنگی 
فراوانی بوده اند که با شور و هلهله آغاز شده اند و پس 
از چندی از حرکت مانده و به وادی فراموشــی سپرده 
شــده اند. آن عــده از نهادهــا و فعالیت هایی هم که 
مانده انــد، با هــزار مصیبــت دوام آورده اند و هیچ گاه 
نتوانســته اند حرکتی مســتمر و منظم داشته  باشند. 
تقریبًا تمامی شــان گاهی در جریان بوده اند و گاهی 

در رکودی ناگزیر و طوالنی گرفتار آمده اند.
ما شــماره ی اول» کتاب نامه« را منتشــر کردیم. و 
حاال که این یادداشت را می نگارم در آستانه ی انتشار 
دومین شــماره ایم. امــا حقیقت امر این اســت که ما 
هم بخشــی از همین جامعه ایم و همیــن تجربه های 
جمعی را پشــت ســر گذاشــته ایم. از این رو گام های 
نخســتین مان را توأمــان با بیــم و امیــد برمی داریم. 
مجمعی کرده ایم از مرغان آواره در چهارگوشه ی جهان 
که بــرای دورنمای ایــن کار، جز عالقــه و جنون مان 
به فرهنگ، ســرمایه ای بــه کف نداریــم و نمی دانیم 
ایــن اندوخته تا چــه مجالی در این زمانه ی عســرت 
چرخ »کتاب نامه« را به پیــش خواهد راند. اما پس از 
انتشــار شــماره ی اول کتاب نامه، باب دلگرمی ای که 
برای عوامل نشــریه باز شده، استقبال و تشویق هایی 
اســت که از ســوی اهالی فرهنگ افغانستان و قلمرو 
زبان فارسی دریافت کرده ایم و این لطف ها گام یاران 

»کتاب نامه« را استوارتر ساخته است. 
برای اســتمرار ایــن راه ما همچنان بــه همکاری 
و همراهــی اصحــاب فرهنــگ نیازمندیم و مشــتاق 
مقاله ها، یادداشت ها و نوشته های اهالی قلم هستیم.
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مدیرمسئول: ضیا قاسمی  
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هــراس، رابطه ی ما را با جان و جهــان  بر هم می زند. وقتی 
می هراســیم نه تنها به هر کس و هر چیزی در جهان بیرون 
از خود بی اعتماد می شــویم، بلکه باور خود را به هر چیزی 
نیز که در درون و در جان ما جریان دارد، از دست می دهیم. 
بر هم خوردن رابطه ی مان با جــان و جهان، ما را به تنهایی 
می کشاند و به شکایت؛ عشق را ناممکن می دانیم و مرگ را 
آزادی، جهان را جز در پی کشتن خود نمی بینیم، و خود را 

به پایان نزدیک می یابیم. )صفحات ۸، ۹، ۳۸ و ۷۱(
»مجنــون، لیلــی و بچه هــا«؛ دومیــن کتــاب محبوبه 
ابراهیمی، انعکاســی است شاعرانه و زیبا، از هراسی دیرپا و 
فروخفته، که شاعر از ورای جنگ و تبعید و شکست دچارش 
شده است؛ هراس از گم شدن، از سیم های بی کاره ی برق، 
از زیبایی پری های دریایی، و از ســخن گفتن با تنها کلماتی 
که برایش باقی مانده است )صفحات ۲۲، ۲۶، ۲۹ و ۴۱(. و 

همچنین هراس از واقعیت و هراس از زندگی:
»واقعیت / نمی تواند / این قدر سهمگین و بزرگ باشد« )ص ۷۸(
»زندگی / اغلب / لبه های تیزش را نشان می دهد« )ص ۷۹(
»مجنــون لیلی و بچه ها«، همچنین تصویری اســت از 
شــکوه ِشــکوه ای، که لحن و رنگ و بوی تک تک ۴۵ قطعه 
شــعر کتاب، آن را بازتاب داده است. ِشــکوه از دیگران، از 

جهان، و از خود:
»چــه ســنگین گام بر مــی داری/ چــه ســخت پیــش 
می روی/ به اشــاره ای در خود فرو می روی/ بی که بدانی/ 
بی که بپرســی/ به پشت می کشــی بار بی حاصل جهان را 

چرا؟/ غر می زنم/ به سنگ پشــت بی نوایــی/ که در روحم 
بندی مانده است« )ص ۷۶(

زن تقریبــًا در تمام شــعرهای کتــاب حضــور دارد، اما 
نــه حضــوری توان مند و مســتقل، بلکه حضوری وابســته، 
شکننده، گیر مانده، تنها مانده، هراسناک، شکست خورده، 
ظلم دیده، ناکام و ناامید، که پر است از شکایت و اعتراض به 
فریب کاری عشق و ناچل بودن سکه اش، و به جنگ و تبعید 

و تبعیض، و البته به مرد، که نباید سر بر سینه اش گذاشت:
»چــه نجیب اند فاحشــه ها/ کــه کاری به قلــب مردها 
ندارند/ سر بر سینه ی مردی اگر گذاشتی/ زنگ های خطر 

به صدا درمی آیند« )ص ۷۷(
محبوبه ابراهیمی به نسلی از شاعران مهاجر تعلق دارد 
که حضورشان را شعرشان تثبیت کرد، نه زن بودن شان. سر 
برآوردند و سرآمد شــدند. چون شعرشان از دیگر سرآمدان 
کم نمی آمد. اگرچه تا هنوز که هنوز اســت حضور مردانه ی 
مردان شــعر، مجال حضور و بروز کامل و تمام را برای زنان 
شــاعر فراهم نکرده اســت. شــعرهای محبوبه ابراهیمی، 
نمونــه ی گویایــی اســت از این تعبیر ســهراب ســپهری: 
»چشــم ها را باید شســت، جــور دیگر باید دیــد.« خودش 
می گوید: »پشت شعرهای من، زن ساده اما پر دل و جرأت 
و عمیقی نشســته اســت که جهــان را از زاویــه ی دیگری 

می سراید.« ) مصاحبه با روزنامه صبح کابل، ۲۰۱۹(.
»چشم هایم را پاک می کنم/ تا درخت ها/ انعکاس شان 
را/ دوباره ببینند/ گل ها لرزش گلبرگ هاشان را/ و کودکان 

هفت ساله/ جای خالی دندان شیری شان را« )ص ۷۴(
شاعر چشــم هایش را پاک می کند، نه برای آن که خود 
بهتر ببیند، از این زاویه فراوان نگریســته شده و دیگر لطف 
تــکان دهنده ای ندارد؛ بلکه بــرای آن که درختان و گل ها، 
انعــکاس و لــرزش گلبرگ هایشــان  را، و از همــه نازک تــر، 
کودکان هفت ساله جای خالی دندان شیری شان را، در آن 
ببینند. چنین زاویه دیدی اســت که چنان کشف نابی را در 
برابر مخاطب می گذارد. از این نمونه ها در »مجنون لیلی و 

بچه ها« فراوان اند، مثاًل این یکی:
»این شعر حاال/ تصمیم گرفته عاشقی کند/ شعر است 
دیگر/ یکی دو روز بعد/ خودش خسته می شود« )ص ۷۳(
آن چه بار اصلی شاعرانگی در شعرهای محبوبه ابراهیمی 
را بر دوش می کشــد، همین از زاویه ی دیگر نگریستن است 
در پدیده ها و در تجربه ها، همراه با چاشــنِی فراوان عاطفه، 
خیال، تصویرســازی، و از همه قوی تر تعبیرپــردازی و بیان 

شاعرانه و درگیرکننده ی افکار و برداشت ها:
»نشســته ام/ روبه روی تو بر این صندلی/ حرف می زنی/ و 

گنجشکانی گرسنه در من دانه می چینند« )ص ۳۳(
»دارها/ در انتظار سرهای ما صف کشیده اند« )ص ۳۸(

هراس از جان و جهان
مجنون، لیلی و بچه ها )مجموعه شعر(
محبوبه ابراهیمی
کابل: انتشارات تاک
چاپ اول زمستان ۱۳۹۶ 
رقعی، ۸۳ صفحه
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»بوســه ات کبوتری ســپید اســت/ شــکوفه ای نازک بر 
منقارش« )ص ۴۷(

»تنهایی/ اتاق بچه هاست/ وقتی رفته اند« )ص ۵۹(
»... عشق/ - بادام تلخی-/ که جویده جویده/ فریبش 

را خوردیم« )ص ۶۵(
اما، مجموعه ی »مجنون لیلی و بچه ها« هر چه قدر 
در ایجاد اتفاق های ناب در وادی بیان، دســِت پر ظاهر 
شــده  اســت، در ایجاد چنان اتفاق هایی در وادی زبان 
تهی دســت مانده  است. در بخش موســیقی شعر نیز، 
وضع بر همین منوال است . شعر سپید، که از موسیقی 
بیرونی بی بهره اســت، برای مانــدگاری در ذهن و برای 
همراه شدن با زمزمه و از همه مهم تر برای شیرین بیان تر 
شدن، نیاز دارد تا به حد کافی، از موسیقی های کناری 
و درونــی و معنــوی، و در کنــار آن از ترکیب ســازی و 

بازی های زبانی و واژگانی  بهره گیرد. 
»زمیــن مین هایــش را« )ص ۳۸(، یا »کــه کینه توز 
ریشــه می دوانــد هنــوز« )ص ۴۰( و یــا »تهــی/ تنها/ 
ویران/ ایســتاده ام چون داراالمان« )ص ۵۰( از معدود 
نمونه هــای تالش بــرای تزریق کمی موســیقی به جان 
فربه  تعابیر و تصاویر شــاعرانه  در سرتاســر کتاب اند، که 

البته به هیچ وجه کافی نیستند.
کتــاب »مجنــون، لیلــی و بچه ها«، بــا آن که حجم 
زیــادی ندارد و تنها ۸۳ صفحه را شــامل می شــود، در 
ویرایــش و بــه خصــوص در صفحه بندی، پــر بی نقص 
نیست. مثاًل در صفحه ی ۳۸ آمده است: »آب ها/ غرق 
شدگانشــان/ را توفان هــا و زلزله ها/ کشتگانشــان را از 
نام هــای ما بر می گزیننــد...« در حالی که باید این گونه 
باشد: »آب ها/ غرق شدگانشان را/ توفان ها و زلزله ها/ 
کشتگانشــان را/ از نام های مــا بر می گزینند ...« و یا در 
موارد بسیاری، مجموعه ای از مصراع های به هم پیوسته، 
در بین دو صفحه ی متوالی کتاب شکسته شده و نوعی 
ســکتگی در بیــان را به وجود آورده اســت. بــه عنوان 
نمونه در صفحه ی ۹، مصرع »بر ابرها ســوار شــدم« از 
مصرع پیوسته اش »به جست وجوی دختران زیباتر« در 
صفحه ی بعد جدا افتاده اســت، و همین طور اســت در 
تعدادی صفحــات دیگر از جملــه: ۱۰، ۱۴، ۳۸، ۴۲، 

۴۷ و ۶۴.
بــا این همه، تمــام ۴۵ قطعه  شــعر دومیــن کتاب 
محبوبه ابراهیمــی، که هیچ یک عنوانــی ندارند و تنها 
با شــماره مشــخص شــده اند، لذتــی ناب را در شــما 
پدیــد خواهند آورد. اما اگــر می خواهید ابتدا زیباترین 
شــعرهای کتــاب را بخوانید، خواندن را از انتها شــروع 

 .کنید

در بطن صلح تن به تن

 صلــح تن به تن ، اولین مجموعه شــعر محمد اکرام بســیم،  
مشتمل بر  یک صد غزل است. یک دست بودن قالب شعرها 
و پختگی شان نشان از تمرکز و تسلط شاعر بر سرایش غزل 
دارد. شــعرهای اکرام بســیم ُپر ایماژ، عاطفی، بی تکلف و 
عام فهم اند. شعرها عمدتًا از بافت قوی و انسجام ساختاری 
برخوردارند و در آن ها می توان حساســیت و ســخت گیری 

شاعر در گزینش واژه ها  را دید. 
  شاعر برای نزدیک ساختن زبان اشعارش با زبان مردم، به 
مجموعه ای از کلمات عامیانه و محاوره ای جواز ورود به شعرش 
را داده اســت. ورود کلمات و اصطالحات عامیانه اگر در بافت 
کالم خوش بنشینند، بر غنای زبان شعر می افزاید. چنان که 
در این بیت شاعر به جای حرکت دادن سر، اصطالح عامیانه ی 

»شور دادن« را به کار برده است:
»مانند ماهی بر زمینی نور می دادی

وقتی سرت را رو به سویم شور می دادی« )ص۱۶۳(. 
یا ترکیب قال  ومقال در این بیت: 

»گوش من است و قال و  مقال پرندگان
چشم من است و رنگ غروب ولنگ ها« )ص ۱۳۸(.

یا اصطالح »مردم خدا زده« در بیت دیگری از همین غزل:
»اما به بی وفایی تو سخت دل خوش اند/ 

این مردم خدا زده، این چشم  تنگ ها« )همان(.
 می توان به این نمونه  ها نیز اشــاره کرد: »این َکَرت« به 
معنای این دفعــه، »تن خواه« به معنای دســت مزد و »ُگل 
صبح«  به معنای صبح زود ؛ شاعر این واژه ها را به زیبایی در 

بدنه ی شعرش به کار برده است.
یکی از مسائلی که منجر به  تفاوت میان شعر کهن و شعر 

افسانه واحدیار

  صلح تن  به  تن )مجموعه غزل(
 اکرام بسیم
نقاشی روی جلد: محسن حسینی

هرات: نشر جوان با همکاری بنیاد مدنی و اندیشان 
چاپ اول: پاییز ۱۳۹7،
رقعی، 204 صفحه
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در عالم تنهایی خود جمع بودم، 
یا در میان جمع تنها بوده باشم؟
شاید که مانند غباری در سیاهی 

در جاده ها بودم فقط، تا بوده باشم 
دیروز هم شب های پی هم، مثل امروز
در وحشت از امروز و فردا بوده باشم؟
مردی کماکان خسته و سرد و گرفته 

نه اتفاقًا خیلی آقا بوده باشم!
مردم نگاهی احترام آمیز دارند 

شاید سری در بین سرها بوده باشم )صص ۳۳ و ۳۴(
غــزل با گــزاره ی خبری »گــم کرده ام خود را« شــروع 
می شــود. راوی گیج شــده و برای دانســتن این  که آیا قباًل 
وجــود داشــته، خود را گم کرده اســت. در واقع شــاعر در 
غزل به دنبال یافتن خود در گذشــته می گردد. »پیدا بوده 
باشم« فعل ماضی التزامی است، که برای بیان انجام کاری 
در گذشــته همراه با احتمال و آرزو به کار می رود. در ابیات 
بعدی شعر متوجه آشــفتگی روانی و فراموشی شدید راوی 
می شو یم. نشــانه های متعددی در این متن وجود دارد که 
به صورت ضمنی به مشــکل آلزایمر یا زوال حافظه ی راوی 
اشاره دارد. مثل گزاره ی »گم کرده ام«. در واقع افراد مبتال 
بــه آلزایمر اشــیای مختلف شــان یا حتی خودشــان را گم 
می کنند. شــاعر که می خواهد گذشــته ی گم شده ی خود 
را پیدا کند، در ادامه با پرســیدن ســؤاالت متعددی نشان 
می دهــد که هیچ چیز را بــه یاد ندارد. با توجــه به قرائن و 
شــواهد حدس می زنــد و پی در پی ســؤال می کنــد که در 
گذشــته اهل کجا بوده؟ وجود داشــته یا نــه؟ در بیت دوم 
عبــار ت »حاال نبودم« را به گونــه ی متفاوتی با قراردادهای 
ذهنی مــا به کاربــرده، چنان که قید »حــاال« در کنار فعل 
زمان گذشته به کار رفته اســت و کاربرد نادرست دستوری 
این گــزاره خــود می تواند نشــانه ی دیگری از فراموشــی 
داشــتن راوی باشــد. چــون از ویژگی های افــراد مبتال به 
آلزایمر این است که در یافتن کلمات مناسب و کاربر درست 
آن ها دچار مشــکل هســتند. در ادامه، راوی دو تصویر در 
مورد گذشــته ی خود بیان می کنــد. در تصویر اول  حدس 
می زند  که از گذشــته ای روشن برخوردار نبوده و غباری در 
ســیاهی ای   بیش نبوده باشد. در این بیت اشراف و آگاهی 
شــاعر را نسبت به زمان حال می بینیم که متوجه و وحشت 
و سیاهی زمانه اش اســت و  و باز  می پرسد که آیا درگذشته 
هم مثل امروز دچار وحشت و تاریکی بوده است؟ در تصویر 
دوم با توجه به نگاه احترام آمیز مردم، حدس می زند که باید 

شخصیت مهمی بوده باشد. 
راوی فرامــوش کار ایــن شــعر، می توانــد اســتعاره از 
ســرزمینی باشــد که اکنون گم شــده و بــرای یافتن خود 
پیوســته به گذشــته رجوع می کند و آن قدر  درگیر گذشته 

 .است که اعتنایی به آینده و ساختن آن ندارد

امروز می  شود، چگونگی اســتفاده از آرایه های ادبی و ُصَور 
خیال اســت. اگرچه   شــعر معاصر برخالف شــعر گذشته ی 
فارســی آرایه محــور نیســت، اما بــدون اســتفاده از آن هم 
نمی تواند ســر کند. در این میان تشــبیه از نخستین آرایه ها 
برای بردن کالم به ســمت خیال مندی است. هر چه قدر در 
شــعری تشــبیه ها تازه تر باشــند، فضای کلی آن امروزی تر 
به چشــم می آید. و به همان میزان اســتفاده از تشبیه های 
کلیشــه ای و نخ نما، مثل  تشبیه معشــوق به ماه »ای ماه بیا 
دیدن این خسته که حج است« )ص۴۵(، یا تشبیه دهان به 
کندوی عسل »از کندوی لبت به دهانم عسل بریز« )ص۹۳ ( 
دیگر تازه محسوب نمی شوند و کیفیت تصویر سازی را پایین 
می آ ورند. شــعر اکرام بسیم در مواردی هنوز نتوانسته از این 
تشبیهات مســتعمل مبرا گردد. البته کم نیستند بیت هایی 
که در آن ها شــاعر با اســتفاده از عناصر و ابزارهای نقاشــی 

خیال تصاویر بکری خلق کرده است :
»تصویر مالقات تو در ظرف خیالم/ چون عکس غروبی 

است که تار آمده باشد« )ص۵۴(.
»قدی که خم شــده است لب پرتگاه، آه/ »نون« نهاده 

بر سر »را«ی رسیدن است« )ص۸۲(.
مؤلفه هــای  از  اجتماعــی  نگره هــای  بــه  پرداختــن 
برجســته ی غزل معاصر اســت. شــاعر عضــوی از جامعه 
اســت و روان حساســی دارد؛ نابه ســامانی ها و معضــالت 
اجتماعی احساســات و عواطفــش را بر می انگیزد و رد پای 
ایــن برانگیختگی در شــعرش بازتاب می یابــد. تعدادی از 
غزل هــای این مجموعــه بن مایه هــای اجتماعــی دارند و 
اکرام بســیم  در آن هــا یک کنش گر اجتماعی اســت که با 
روی کرد انتقادی ـ  اعتراضی به  جامعه پرداخته اســت. او از 
پادشــاه بی خیالی می گوید که در قصرش لم داده و به فکر 
منافع خودش اســت و به رعیت نمی اندیشــد؛ از فرهنگی 
می گوید که ســنِگ پا شــده؛ از مردمی که آن قدر غرق فقر 
و گرسنگی اند که اگر در جایی تجمع می کنند، هدف شان 
به دســت آوردن لقمه ای نان اســت و برای آن دست شان را 
دراز می کننــد و از حس وحشــت و ناامنــی ای که کوچه به 
کوچه مردم جامعــه اش را تعقیب می کنــد. او از معضالت 
جهان شــمول دیگری چون بی کاری، مهاجرت، مرگ و... 
می گوید.  در مواردی که شاعر به صورت ضمنی و تلویحی 
به این مسائل اشاره کرده، سخنش دل پذیرتر و دل نشین تر 
شــده اســت. اما هر جا صراحت کالمش بیش تر گشــته، 

پرداخت ادبی و هنری اثر افت کرده است.
یکــی از نمونه هــای موفــق پرداخــت اجتماعــی در 

شعرهای این مجموعه، غزل شماره ی پانزدهم آن است:
گم کرده ام خود را که پیدا بوده  باشم

من اهل این جا یا نه، آن جا بوده باشم؟ 
سر درگمم در حومه ی  بود و نبودم 

حاال نبودم، قباًل آیا بوده باشم؟

ACKU
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کاوه آهنگ شفق

یازدهــم دســامبر ۲۰۱۷ پیامــی 
از ضیا قاســمی عزیز در مســنجر 
دریافت کردم که نوشــته بود: »... 
انتشــارات تاک در نظــر دارد یک 
سلســله کتاب با عنــوان »گزیده 
شــعر معاصر افغانســتان« منتشر 
کنــد. فــاز اول ایــن سلســله بــه 
یافته  اختصاص  متقدم تر  شاعران 
است... با پیشــنهاد دوستان نشر 
تــاک قرار شــد از شــما نیز دعوت بــه همــکاری کنیم و از 
شــما خواهش کنیم که گزیده ای از شــعرهای »غالم سرور 
دهقان« را با توجه به این که دیوان اشعارش هم در جرمنی 

چاپ و منتشر شده، برای این سلسله کار نمایید.«
طبعًا که خواهش دوســت حکم امــر را دارد و بر عالوه 
بــرای من هم افتخار بــود که اهل ادب چنین مســئولیتی 
را به مــِن هیچ مدان اعتبــار کرده بودند. قبــول کردم و در 
پی جمــع آوری اشــعار و مجموعه ی نشــر شــده ی جناب 
غالم ســرور دهقان برآمدم. با هرچه اهل مطالعه و شــاعر و 
نویســنده و عالقه مند ادبیات می شناختم، تماس تلیفونی 
گرفتــم و جویای اشــعار زنده یــاد دهقان شــدم، خیلی ها 
حتی با اسم ایشان آشــنایی نداشتند و بقیه هم که اسمی 
از ایشــان شــنیده بودنــد، از نشــر مجموعه ی شعرشــان 
نمی دانســتند که هیچ، حتی یک پارچه شعر نیز از ایشان 
نداشــتند و نمی شناختند. اما می دانســتند که شاعری به 

 قصه ی
»شگفتن با گل سرخ«

این اســم وجود داشته و برخی هم گفتند که فامیل ایشان 
در آلمان زندگی می کنند، اما شماره ی تلیفون و نشانی ای 
ندارنــد و از ایــن گپ ها بســیار. دو شــماره ی تلیفونی که 
قاسمی در اختیارم گذاشــته بودند، یکی اصاًل دیگر فعال 
نبــود و دیگــری که یــک دکان افغان بــود، در پهلوی مواد 
خوراکه، به قول کســی که در تلیفون بــا من صحبت کرد: 
»چند تا کتاب داریم همینجه. اما به خیالم کتابای ِشــر ِمر 
نیستن و کسی ره به نام دهقان نمی شناسم، بیادر! اما یک 
مولوی صیب یگان دفه اینجه میایه، همو شــاید بشناشه!« 

سپاس گزاری کردم و گوشی را گذاشتم.
قصه کوتاه، پس از دو هفته جست وجوی خستگی ناپذیر، 
شکست سهمگین خود را قبول کرده و با وضعیت نه چندان 
بهتــر از داکتــر برایدن، به ضیا قاســمی احــوال دادم که از 
دســت آورد هیچم شــرمنده ام. اما زنده یاد دهقــان بزرگوار 
خود گفتــه بودند: »از دود در این صحرا، گیرید ســراغم را/ 
من دوزخی عشقم، در شــعله وطن دارم« و من از کدام دود 
ســراغ این بزرگوار را بگیرم؟! حاال اگر اجازه باشد، کوششی 
برای جمع آوری غزلیات زنده یاد غالم احمد نوید کنم؟ ایشان 
احوال دادند که دســت اندرکاران انتشــارات تــاک موافقت 

کردند، همین کار را بکن.
گزیده ای از اشعار زنده یاد نوید را که آقای متین اندخویی 
گردآوری کرده  و اتحادیه ی نویســند  گان افغانستان در سال 
۱۳۶۴ به نشــر رسانیده بود، در ســال های ۱۳۶۴ یا ۱۳۶۵ 
پدرم از کابل برایم فرســتاده بود، در خانه داشــتم. اشعار آن 

شگفتن با گل سرخ 
 گزیده ی شعرهای غالم احمد نوید 
به انتخاب کاوه آهنگ شفق
ویراستار: سید ضیا قاسمی
کابل: انتشارات تاک
چاپ اول، ۱۳۹7
رقعی، ۱7۶ صفحه
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شاخه در غربتم و ریشه در افغانستان
خورده بر ریشه ی من تیشه در افغانستان

رفتم از خانه که جانی به سالمت ببرم
ماند بر جای من اندیشه در افغانستان

افغانستان/ ۱۱۵
مهاجــرت موتیو جدیدی اســت که کم کم در شــعرهای 
ابراهیــم امینی   بروز پیــدا می کند. موتیوی کــه از تجربه ی 
جدید زیســتی او وارد مجموعه شــعر اخیرش شــده است. 
چنان که نام این مجموعه هم رنگ و درنگی از مهاجرت دارد: 
»فراموِش کابل«. بسامد موضوع مهاجرت در شعرهای او اما 
هنوز اندک و بیش تر حسی اند. شاعر هنوز درگیری عاطفی 
با این موضوع دارد و مهاجرت به شکل یک نماد وارد دستگاه 
اندیشه اش نشــده است. امری که می تواند با توجه به مدت 

تجربه ی زیستی او از مهاجرت طبیعی باشد.
من روز و شب به یادشم اما از آن طرف

دارد مرا دیار من از یاد می برد
بیداد/ ۶۴
بی آن هم ابراهیم شــاعری اســت که هرگاه تجربه های 
زندگــی اش را می ســراید، شــاعرانگی در کالمــش بــه اوج 
می رســد. او شــاعری اســت کــه به جــای درگیر شــدن با 
اندیشه های فلســفی با زندگی درگیر می شــود و هر گاه که 
به آن می پردازد، حاصلــش هم آمیزی هنرمندانه ی تخیل و 
عاطفه است. و مخاطبی مثل من که همچون شاعر تجربه ی 

حدیث غربت 
شاخه ها

ضیا قاسمی

مجموعه را تایپ کردم. از آن جا که می دانستم فرزند زنده یاد 
نوید، جناب حامد نوید، در امریکا ســکونت دارند، با مامایم 
اسد شــامل تماس گرفتم و ایشان شــماره ی تلیفون جناب 
نوید را با اجازه ی خودشان در اختیارم گذاشتند. با آقای نوید 
تماس گرفتم. بی نهایت محبت کردند و کار انتشــارات تاک 
را ارج گذاشــتند و وعده ی همکاری دادند. در اســرع زمان 
اشــعار زیادی از زنده یاد غالم احمد نویــد را با زند  گی نامه ی 
مفصــل و تصویری از ایشــان برایــم ایمیل کردنــد. همه را 
تایپ کردم کــه در آخر مجموعه ی نســبتًا مفصل و مکملی 
از غزلیات اســتاد نوید مرحوم تهیه شد. چند صفحه ای هم 
مقدمه درباره ی مرحوم اســتاد نوید و شعرهایش نوشتم. نام 
مجموعه را »اگر شراب دهد... « از غزلی با مطلع »اگر شراب 
دهد وام می فروش مرا / در این بهار نبینی دگر به هوش مرا« 
پیشنهاد کردم و مجموعه را در بیست وچهارم جوالی ۲۰۱۸ 
به قاسمی فرستادم: »سالم، ضیای عزیز! اینک قرار وعده، 
مجموعه ی اســتاد نوید را خدمتت می فرســتم. تا دو ساعت 
دیگر ســفری می شوم و به تاریخ ۳ آگســت برمی گردم. بعد 

صحبت می کنیم... قربانت... کاوه«
طی ماه هــای بعدی، دوســتان نشــر تــاک مجموعه ی 
فرســتاده شــده را با حوصله مندی تمام از نخستین کلمه تا 
آخرین حرف با دقت خوانده، هرچه از اشتباهات تایپی و غیر 
تایپی بود، بیرون نویس کرده برایم فرســتادند تا با متن اصلی 
مقایسه نمایم. پس از بازخوانی و وارد کردن اصالحات الزم، به 
تاریخ چهارم فبروری ۲۰۱۹ پیامی از ضیا جان دریافت کردم: 
»ســالم یارا، مجموعه هــا تا آخر این ماه احتمــااًل به چاپخانه 
بروند. یکی دو تای شــان مانده که آماده شــوند. آن ها هم که 
خالص شوند راهی چاپخانه می شــوند.« و بعد ایشان حدود 
بیست روز بعد نوشت: »برای مجموعه ی نوید این نام ها هم به 
نظرم قابل گزینش اند، می خواســتم نظر خودت را هم بدانم: 
پرواز رنگ ها، شــگفتن با گل ســرخ، آفتاب و شبنم، رقص با 
خویشــتن. من خودم از »شگفتن با گل سرخ« خیلی خوشم 
آمده« جواب دادم: »به قول عزیزان هراتی ما: می گوم، هرچه 
به میل شمایه، حرف نمایه.« و سرانجام این کتاب در زمستان 

سال ۱۳۹۷ منتشر شد.
انتشار سلسله ی »گزیده شعر معاصر افغانستان« خدمت 
بزرگی برای امروزیان و نسل های بعدی است. کسانی که بعد 
از این بخواهند کاری در رابطه با شعر معاصر افغانستان انجام 
دهند، نیازی به جســت وجو در ایــن در و آن در ندارند، زیرا با 
دست رسی به این سلســله تا حد امکان منبعی ارزش مند در 
اختیار دارند. گزیده  شعرهایی که هر کدام مقدمه ای تحقیقی 

به همراه دارد که می تواند راهگشا باشد.

 ماه می ۲۰۲۰ - فرانکفورت ـ آلمان
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مســتقیم کار و ِکشــت و زندگی روســتایی دارد، از زمزمه ی 
بیت هایی چنین سیر نمی شود:

عمر خوش رفتار من، برگرد! خیلی خسته ام!
کار کردم، کار، مثل جرثقیلی خسته ام

کشت من بی حاصل است و آرزویم باطل است
در ردیفی از درختان دسته بیلی خسته ام

                                   جرثقیل خسته / ۱۲۱
و تا تجربه نکرده باشی، چه می دانی که در ردیف درختان، 
دسته بیلی خسته بودن چه حســی دارد. امینی در شعرهای 
سیاســی و احتماعی اش نیز آن جاها تأثیرگذارتر اســت که از 
تجربه های خود و جامعه ی خود می گوید. از چشــم دیدهای 
خود و آن چه در خبرهای زمانه ی خود دیده و شــنیده است. 

حتی اگر با صریح ترین کلمات آن ها را بیان می کند:
نصفی از ملت به چیز نیم دیگر قالب اند

نیمه ی اول سگان گشنه ی بی صاحب اند
نیمه ی دوم که میمون مقلدواری اند

در زمستان »دولت« اند و در بهاران »طالب«اند
نیمه های ناتمام/ ۹۳

در سرزمین گاوگایان، کودکی کیست؟
حیوان مگر تنها سر خود شاخ دارد؟...
... با ساز هر کس نان دهد باید برقصم
دنیا به من چه »بتهِون« یا »باخ« دارد 

ساز نان/ ۵۲
»فراموش کابل«، تازه ترین مجموعه شــعر شــاعر خوب 
ما ابراهیم امینی اســت. شعرهای این مجموعه به طور کلی 
ادامه ی ســیر شاعری او اســت با شعرهایی که نسبت به هم 
افت و خیــز دارند. اتفاقات تازه در این مجموعه، نســبت  به 
مجموعه های قبلی امینی همان افزوده شدن موتیو مهاجرت 

و تندتر شدن لحن و پخته تر شدن بیان در شعرهای سیاسی 
و اجتماعی او است. شاخصه های دیگر شعرهای امینی مثل 
تخیل بسیط و سرکش، تکانه های شدید عاطفی، استفاده  از 
بعضی تعبیرات و اصطالحات عامیانه و زبانی ریسک پذیر در 

شعرهای این مجموعه هم حضوری بارز دارند. 
امینی شــاعری اســت که در سبک و ســیاق سرودنش 
به ثبات رســیده اســت. آزمودن تجربه های جدیــد یکی از 
خصایص سبک و سیاق شــاعری او است. آزمودن هایی که 
اغلب به خلقت ها و خالقیت هایی زیبا و دلپذیر می انجامند 
و البته در مواردی هم به باری که بایســت نمی نشینند. مثل 
ریســکی که در شکستاندن موسیقی در بیت زیر کرده و این 

شکستگی مخاطب را اذیت می کند:
به کنج اتاقی نمان و نپوس، لِب تاق تنهایی ات را نبوس

بیا بگذریم از هم ای جان تو سستِی گام ها را فراموش کن
سیاست مداری گری/ ۵
و یــا معنای بطنی کنایاتی که با گیومه مشــخص شــده 
و مخاطــب عام از جریــان آن مطلع نیســت، در کنار تزاحم 
تصاویر سوررئال در بیت های زیر باعث شده بار عاطفی آن ها 
پایین بیاید و به رغم بدیع بودن تصاویر مخاطب التذاذ کامل 

نبرد:
ابر در آسمان که »ماشه« کشید، یقه را تا ته االشه کشید 

پیش چشم هزار قورباغه »زامبی« قلب کودکی را خورد 
پلک پوشیدم از قیافه ی خود، خفتم آرام در مالفه ی خود

»کیله« ای دست شادی ای افتاد، ماده خرگوش زردکی را خورد
پشِک هفت پیکِر »فاشیسم« بر سر نان ستمگری ها کرد 
اشرِف بی دهاِن مخلوقات، »پلو« چرب »ازبکی« را خورد 

کرم افسرده ی کتاب/ ۱۰۷
اما از این گونه ریسک های به بار ننشسته در این مجموعه 
بسیار اندک است و ما در مجموع با کتابی روبه رو هستیم که 
چون مجموعه های قبلی شــاعر تأثیرگــذاری خود را خواهد 
داشــت. در کلیت امر، فراموِش کابل از بهترین های ادبیات 
ما اســت. با شعرها و بیت هایی که در ذهن مخاطب ماندگار 
خواهند شد و البته طعم غالب آن چون طعم زندگی ما و طعم 

دیگر آثار ادبی معاصر ما اندوه است.
در آتش خانه، مادر اشک هایش چای دم می کرد

رسید از راه »طالب«، از پدر ُپر کرد زندان را
روزهای رفته/ ۱۴۰ 

رود سمتي مي رود، مقصود سویي مي رود
مي نویسم ریزه گک بر پل: فراموشم مکن!

فراموِش کابل/ ۱۳۸
آه، ای دوست بگو از وطِن غم چه خبر؟

بگو از مملکِت مرِگ دمادم چه خبر؟
وطِن غم/ ۱۰۹

فراموِش کابل )مجموعه غزل(
ابراهیم امینی 
ویراستار فنی: فروغ اشکان
کابل: نشر آی خانم
چاپ اول ۱۳۹7
رقعی، ۱54 صفحه
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رمان »زمین زهــری« مانند دیگر رمان های  ســلطان زاده، 
روایتگــر اوضــاع ناگــوار و ســهمناک چهار دهــه ی اخیر 
افغانستان است. از این  رو، می توان »زمین زهری« را رمانی 
سیاسی ـ تاریخی خواند؛ رمانی که از اول تا پایانش بر گرِد 
چیزی می چرخد که »از شــروع حکومت کمونیســت ها تا 
دوران دموکراســی )۲۰۱۷( بر مردم این ســرزمین گذشته 
است«. نویســنده بدون این که خود در جایگاه یک قاضی 
بنشــیند و راجــع به قضایــای کشــور اظهار نظــر کند، با 
آفریدن ماجراها و خلق کشــمکش های داستانی، اوضاع و 

نابسامانی های زادگاهش را هنرمندانه روایت کرده است.
شــخصیت محوری یــا قهرمان داســتان، دانشــجوی 
دوره ی لیســانِس رشــته ی کیمیا در دانشــگاه کابل است. 
او بدون هیچ جرمی  دســتگیر می شــود و     مطابق با رشته ی  
تحصیلــی اش برای او جرم تعیین می کننــد به این صورت 
که او برای »اشرار« یعنی مجاهدین، ماین درست می کرده 
اســت؛ چیزی که روح او هم از آن خبر ندارد. بنا بر این ، در 

جمع اعدامی ها قرار می گیرد، اما اعدام نمی شود. 
بر اساس پرونده قضایی وی که شغل ماین روبی برایش 
تعیین شــده اســت، او را به دشــتی می برند کــه در آن جا 
ماین های بی شــماری کاشته شده اند. از او می خواهند که 
آن ها را کشــف و خنثی کند. او از همان زمان که کشــف و 
خنثی کــردن ماین های کاشته شــده مجاهدان  را شــروع 
می کند، بــا تبدیل رژیم های سیاســی و آمــدن گروه های 
مختلف هم چنــان در چنگال آن ها باقــی می ماند و به زور 
حکمروایــان هر دوره به کارش ادامه می دهد. او در دوره ی 
مجاهدین، طالبان و ســپس در دوره ی جدید نیز به کارش 
ادامــه می دهــد. در دوره ی جدیــد، با آمــدن خارجی ها و 

زمین زهری
محمدآصف سلطان زاده
کابل: نشر واژه

چاپ اول، بهار ۱۳۹۸، ۱000 نسخه 
رقعی،  ۱۸4 صفحه
قیمت: ۱50 افغانی

کشت زار ماین

عصمت الطاف 

آوردن ربات های  ماین روب، کارش را از دســت می دهد و از 
 دره ها به شهر می آید.

»زمین زهری« با زاویه ی دید اول  شــخص روایت شــده 
اســت و زبانی ســاده دارد. بر خالف رمان های »سینماگر 
شهر نقره« و »دریغا مال عمر« که از یک  سو، شخصیت های 
زیادی دارند و از سوی دیگر، بار اصلی معرفی شخصیت ها 
و انتقــال اندیشــه و فکر و بــاور آن ها بــه دوش گفت وگوها 
گذاشته شده  است، شــخصیت های اندک  و گفت وگوهای 
ناچیــزی دارد. شــخصیت های این رمان بی  نام  و نشــانند 
و ظاهرشــان را چندان نمی توانیم ببینیــم، اما درون آن ها 
را خوب می شناســیم و از رفتار و باورهایشــان می دانیم که 
آن ها به کدام دوره مربوطند و به کدام گروه سیاسی، دینی 
و مذهبی وابســته  اند. قهرمان رمان هم حتی نام مشخصی 
ندارد و  مشــخص نشــده اســت که به کدام گــروه قومی و 
مذهبی تعلق دارد، اما آن  گونه که به خواســته های درونی 
او بارها مراجعه شده اســت، به خوبی با او هم ذات پنداری 

می شود.
 نثر رمان بی تکلف اســت و با آن که گفت وگوهای زیادی 
وجود ندارد، اما گفت وگوهای داستان تا حدودی از واقعیت 
دور رفته اند و  نمی توانند شــخصیت ها را آن  گونه که بایسته 
است، معرفی کنند.  در واقع، گفت وگو در این رمان سهمی 
ناچیــز دارد و ایــن گفت وگوهــا نتوانســته اند در پیشــبرد 
داســتان، معرفی شــخصیت ها و انتقال فضا و تم داســتان 

نقش خوبی بازی کنند.
مکان داستان، دره هایی نزدیک  کابل است که قهرمان 
داستان از دوره ی کمونیست ها، با شغل ماین روبی کشانده 
می شود به آن جا و تا دوران دموکراسی، ماین های فرش شده 
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به دســت گروه های مختلف  را کشف و خنثی 
می کند. او ســال ها بــدون ارتباط بــا مردم و 
اجتماع به کارش ادامه می دهد و پی آمدهای 
ناگــوار اقتصــادی و روانــی ماین هــا را بازگو 
می کند. او به سرزمین و زادگاه و هم وطنانش 
عشــق دارد. پس شــب و روز در تالش کشف 
و خنثی ســازی بیش تر ماین اســت تــا مبادا 
ایــن ماین ها زندگی کســی را بگیــرد. از این 
 رو، از کارش لــذت می بــرد. البتــه او در این 
کار تنهاســت و به تنهایی نمی تواند این همه 
مایــن را خنثــی کند کــه بیش تر کشــورهای 
دنیا در ســاختن و انتقال و فرش کردن آن ها 
در افغانســتان دخالت دارند. پس تالشش را 

بیهوده و بی ارزش می پندارد.
»زمین زهری« آن  قــدر با مهارت و  خوب  
روایت شــده اســت که خواننده هنگامی که 
آن را می خواند، هــراس، نگرانی، اضطراب و 
بی تابی قهرمان داســتان را بــه خوبی در تن 
خود حس می کند و پا به  پای شخصیت اصلی 
رمان، روزها و شب ها با ماین ها سر و کار دارد. 
هــر آن با او یک جــا مرگ را تجربــه می کند و 
بعد از رهیدن از مرگ، احســاس خرســندی 
می کند و شــادمانی در مویرگ هایش  می دود. 
با او یک جــا بر لبه ی  تیغ حرکــت می کند که 
با اندک اشــتباهی ممکن است زندگی اش بر 
باد  شــود؛ چنان که ماین روبان زیادی پیش از 
او چنین شــده اند. او با تمام تالش، کارش را 
به درســتی انجام می دهد و از این بازی مرگ 
یا دســت و پنجه نــرم کردن با مــرگ، جان به 

سالمت می برد.
سلطان زاده با روایت این رمان می خواهد 
بگوید که در این کشــور چه گذشــته اســت 
و چه کســانی بــا چه انگیزه هایــی در کوه ها 
و صحراهــای وطــن مایــن کاشــته اند. این 
مایــن کاری چه پی آمدهای روانی، اقتصادی 
و صحــی دارد. مردم در چــه وضعی زندگی 
می کردنــد، با چــه روحیــه و روانــی زندگی 
می کننــد و چــرا چنیــن می کننــد. در کنار 
این، روی انگیزه ها و خواســته های کشورها 
و دولت هایی انگشــت می گذارد که در پشت 
پــرده این قضیه دســت دارند و آن هــا را زیبا 
و هنرمندانــه از زبــان قهرمــان رمــان بیان 

 .می کند

آدم های زیر پوست شهر

عبــاس  نوشــته ی   ناداســتان ها 
می خواهــم،   پــوزش  آرمــان، 
آرمــان...  شــهریار  نوشــته ی 
نی شــاید هــم نوشــته ی عباس 
جعفری باشــد؛ باز هم نی، شاید 
نوشته ی هر ســه نویسنده است! 
اکنون که به فهرســت کتاب های 
منتشر شــده ی نویسنده ی کتاب 
ناداستان ها مراجعه می کنم، می بینم هر سه نویسنده یک 
نویســنده هســتند. پس  او را، چون خودش، شهریار آرمان 

می خوانم. 
کتاب ها و داستان های کوتاه شــهریار آرمان گاه مانند 
خودش  بسیار دگردیســی و تغییر  دارند.   مجموعه داستان 
ناداستان ها   هژده داستان کوتاِه کوتاه و داستان  کوتاه  یا به 
گفته ی نویسنده ، »ناداســتان« را در خود جای داده است 
کــه خواننده نیز می ماند  آن ها را داســتان کوتاه، داســتان 
کوتاِه کوتاه یا ناداســتان بنامد. به نظرم، این کتاب هر سه 
را در بــر دارد و خواننــده آن ناآرامی    را که در نویســنده، با 
تغییر نام هایش  می بیند، در این داستانک ها و داستا ن های 
کوتــاه نیز می بینــد. از این نظــر می توانیم کتــاب را به دو 
بخش تقسیم کنیم. ُنه ناداستانی که در آغاز کتاب آمده  اند 
و از یک بنــد تا دو صفحه را در بر می گیرند، بیش ترشــان، 
داســتان های کوتــاِه کوتاه هســتند و ُنه ناداســتان دیگر، 
داســتان های کوتاهــی که باز هم نویســنده ی ناآرام شــان 
آن هــا را »ناداســتان« نامیده اســت. از مهم تریــن ویژ گی 
کتــاب، نثــر و زبان خوب آن اســت که خواننــده را با خود 
همــراه می کند تا وارد جهــان آدم های کتاب بشــوند. اگر 
چه نقد هایی بر ویرایش و زبانش نیز وارد اســت، اما آن  قدر 
نیســت که نتوان آن را نثر و زبانی خوب و مناســب خواند. 
نثــر و زبانی  کــه روایت هایی خواندنی را در برابر چشــمان 

محمدحسین محمدی
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ناداستان ها )مجموعه داستان(
  شهریار آرمان
کابل: انتشارات مقصودی و مرکز فرهنگی افغانستان
 چاپ اول، ۱۳۹7
رقعی، ۱۳2 صفحه

خواننده می گذارند و موجب می شود خواننده  را با آدم های 
 داستان ها همراه کند.

توصیــف  بیش تــر  تــا ۹  ناداســتان های شــماره ی ۱ 
 صحنه ای کوتاه هســتند. صحنه ای کــه آدم یا  آدم هایی در 
آن ها ظاهر می شــوند و خودی نشــان می دهند و بی آن  که 
خواننده آن ها را بشناســد یا تبدیل به شخصیت شوند، پی 
کارشــان می روند، اما رد و نشــانی از خود در ذهن خواننده 
می گذارنــد. ناتمامــی و ایهــام از مهم تریــن ویژگی های ُنه 
ناداستان نیمه ی نخست کتاب است. هم چنان پایان هایی 
باز و گره گشــایی هایی که گاه پایان بندی های داستان های 
لطیفه وار را به ذهن خواننــده یادآوری می کند؛ پایان هایی 
که گره اصلی داســتان در آن  گشوده می شود و درون مایه را 

به خواننده می نمایند.
از ناداستان شماره ی ُنه است که با داستان های کوتاهی 
بــه معنای متعارفــش همراه می شــویم، اگرچه  نویســنده 
هم چنــان به گونــه ای به تک صحنــه ای بودن داســتان ها  
وفــادار می ماند که یکی دیگــر از ویژگی هــای بیش تر این 
 داستان هاســت. گفتم به معنای متعارف و آن چه بیش تر ما 
با نام داســتان کوتاه می شناسیم و نباید از یاد برد که امروز 
مفهوم و ژانر داستان کوتاه بسیار دگرگون شده است و شاید 
نام نداشــتن آن ها در این کتاب در راستای همین دگرگونی 
باشــد، اگر چه کار را برای خواننده و منتقد دشوار می کند. 
اکنــون که می خواهم به یکی از این »ناداســتان ها« ارجاع 
بدهم، می مانم که چه طور این کار را انجام بدهم. ناچارم از 
شــماره ی ۱ تا ۱۸ را به کار ببرم و بعد بیاندیشم که داستان 
کوتاِه »ناداستان  شــماره ی ۱۵« کدام بود؟ و... این که چرا 
نویسنده این داســتان ها را »ناداســتان« نامیده، پرسشی 

است که هم چنان بی پاسخ می ماند. 
]مثل این که این یادداشت معرفی کتاب نیز کم کم گرفتار 

سرگردانی این ناداستان هاِی داستان کوتاه می شود![

امــا ناداســتان های ۹ تــا ۱۷، قصــه ی آدم  هــای زیــر 
پوست شــهر کابل هســتند. قصه ی آدم ها یی که در کوچه 
و پس کوچه هــای کابل گم می شــوند. قصه  هایی ســاده از 
مردان و زنانی که در انبوه آدم های کابل حل شــده اند و به 
چشــم نمی  آیند. ســاد گی قصه ها به گونه ای است که گاه 
پس از خواندن بــه نظر می   آید به یاد نمی مانند. قصه هایی 
ســاده با روایت هایی ســاده و صمیمی و گاه پرجزئیات که 
خواننــده کم تر بــه ذهن آدم ها یشــان دست رســی دارد و 
ذهنیــت آن هــا را باید از البــه الی جزئیــات و دیالوگ های 

داستان بیابد. 
قصــه ی فرمانــده ی زخمــی و افتــاده ای   بــر تخت که 
پرهیب برهنه ی زنش را در کنار پنجره تماشا می کند؛ دختر 
و پســری روی نیمکتی در خلوت ترین گوشــه ی محوطه ی 
دانشــگاه کابل؛ جوانی راهی غرب که باید با داشته هایش 
در کابــل خداحافظــی کند و او  با رها کــردن   دختری آغاز 
می کند که دوســتش دارد ؛ پیرمردی در مکروریان کهنه ی 
کابل که فکر می کند به مرز مرگ و زند گی نزدیک شده است 
و... . خواننده با این شخصیت  ها همراه می شود و در جهان 
داســتانی شــهریار آرمان نفس می کشــد. جهان داستانی 
شــهریار آرمان، جهانی متفاوت تر از  جهان بسیاری از دیگر 
نویسنده های کشور است. آرمان به آدم هایی می پردازد که 
که در زیر پوست شــهر نفس می کشند و با این که هستند، 

چندان دیده نمی شوند.  
ایــن جهان داســتانی با نثــر و زبانــی ســاده و تقریبًا 
یک ســان در تمامی داســتان ها دیده می شود و خواننده را 
بــا خود همراه می کنــد، اما در این جهان داســتانی گاه با 
داســتانی پیچیده و متفاوت نیز روبه رو می شویم. داستانی 
کــه دید متفــاوت و قدرت نویســنده در نوشــتن را نشــان 
می دهد. نشــان می دهد که نویســنده، آگاهانه، آن جهان  
آدم های ساده را به ساد گی نشــان می دهد و اگر بخواهد، 
می تواند وارد جهان پیچیده ی آدم  های پیچیده تر بشــود و 
تکنیک های پیچیده ی روایی را هم به کار گیرد. ناداســتان 
شماره ی ۱۸  کتاب از این دسته داستان های کوتاه است و 
به نظرم، یکی از بهترین داســتان  کوتاه های شهریار آرمان 
است که به دنیای قماربازان کابلی پرداخته است. داستانی 
کــه زبانش نیز  آن زبان ســاده ی دیگر داســتان های کتاب 
نیســت و نویســنده زبان و اصطالح های قماربــازان را وارد 
زبان داستان  کرده اســت. اگر چه گاهی حس می شود که 

برخی از واژه ها در بافت زبان خوب جا نیافتاده ا ند. 
 برای کســی که بــا نوع نوشــتن و جهان داســتانی 
آرمان آشــنا نیســت، مجموعه داســتان »ناداستان ها« 
 کتاب مناســبی است برای وارد شدن به جهان داستانی 

 .او
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»ســبزه ی بهار«  مجموعه داســتان های کوتــاه کودکانه ای 
اســت  که روی کردی آموزشــی و تفریحی دارند و مناســب 
گروه های ســنی ب و ج هســتند. داســتان های »خسرو و 
دوستانش«، »حسن کوچک«، »روباه و همسایه«، »سبزه ی 
بهار«، »خــروس و پاپی گک«، »بوم و مــردم« و »یکه گرگ«  
هفت داســتانی هســتند که در کنار تصویرســازی هایی از 

طاهره رضایی  در این کتاب گرد آمده اند.
داســتان های کتاب  پیام هایــی آموزنده را بــه کودکان 
القا می کنند. نوع دوســتی، مهرورزی بــا حیوانات و کمک 
بــه دیگــران و راســتی و درســتی درون مایه هــای اصلــی 

 داستان های کتاب را می سازند.
 داســتان ها بــا زبانــی روان و قابل فهم بــرای کودکان 
نوشــته شده اند. شــخصیت های اصلی و فرعی  داستان ها 
نقش های مثبت دارند. کودکان با خواندن این داســتان ها 
می توانند صحنه ی روی دادها را به روشنی تجسم کنند و با 

شخصیت ها هم ذات پنداری داشته باشند.
 داستان اول کتاب درباره ی پسربچه ی شوخی است به 
نام  خســرو که حیوانــات را آزار می دهد، به برادر کوچکش 
حســودی می کند و در یاد گرفتن ریاضــی تنبلی می کند. 
در یکــی از روزها او تصمیم گرفت کــه وقتی بیرون می رود 
ُدم پاپــی گک را لگــد نکنــد، خــروس را رم ندهــد و وقتی 
مادرش برادر کوچکش را شــیر می دهد چیغ و داد نزند. او 
آن روز تا شــب هیچ یک از کارهای بــدی را که پیش از این 
انجام مــی داد، تکرار نکرد.  عصر وقتی پدرش به خانه آمد، 
حســاب اعداد از یک تا ده را از او پرســید. خسرو با کمک 
 صداهایی  که از زبان خروس، پاپی گک، زنگ رادیو و صدای 

برادر کوچکش   شــنیده بود، توانست عددها را از یک تا ده 
بشمارد. 

در داستان دوم با حسن  آشنا می شویم که قد و قواره ی 
کوچکی دارد. داســتان ســوم  قصــه ی روباهی اســت که 

می خواهد برای چوچه اش انگور تهیه کند و... 
 غالم حیدر یگانه، نویســنده ی کتاب که  سال هاست که 
در حــوزه ی ادبیات کودک فعالیت دارد، در والیت غور زاده 
شــد. او پس از فراغت از دارالمعلمین عالی هرات، مدتی را 
در زادگاهش به معلمی پرداخت و ســپس در سال ۱۳۵۸به 
کابــل آمد و بــه فعالیت های فرهنگی ـ ادبــی پرداخت. در 
دهه ی شــصت خورشــیدی به عضویت انجمن نویسندگان 
افغانســتان درآمــد و مدیر نشــرات ایــن اتحادیه شــد. او 
اکنــون مقیم لندن اســت. چوچه ی هفتــم، راه خانه، گاو 
ابلق، جل های کاکلی، دختر و پســر سوداگر و... از جمله 

آثاری اند که تاکنون از این نویسنده منتشر شده ا ند.
مرکز معلومات افغانســتان )کانون افغانستان شناسی( 
این کتاب   را در سلسله ی نشرات کتاب »توانا« که بزرگ ترین 
برنامه ی نشــراتی این مرکز برای کودکان و نوجوانان است، 
منتشر کرده اســت. در کنار توزیع نسخه ی کاغذی کتاب، 
نســخه ی دیجیتــال آن نیــز از طریق پرتــال آنالین: »یک 

کتاب، یک کودک« همگانی شده است.
برنامه ی »توانا« که از ســوی مرکز معلومات افغانستان 
بــه منظــور ترویــج فرهنــگ کتاب خوانــی و غنی ســازی 
کتاب خانه هــا و مراکز آموزشــی راه اندازی شــده، تاکنون 
بیــش  از چهارصد و بیســت عنــوان کتاب را بــه زبان های 

 .فارسی ، پشتو و ازبیکی منتشرکرده است

کتاب  توانا، سبزه ی بهار

سبزه ی بهار  
مجموعه داستان برای کودکان
 نوشته ی غالم حیدر یگانه
تصویرگر: طاهره  رضایی
ویراستاری: گروه توانا
کابل : مرکز معلومات افغانستان
 چاپ  اول، ۱۳۹۹
خشتی کوچک، ۶2 صفحه

کاظم  حمیدی رسا
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"د جوالی شپاړســمه"  د پښــتو ژبې تکړه او نوموتي 
لیکوال ایمل پســرلي د لنډو کیســو نهمه ټولګه ده، چې 
د اکســوس کتــاب خپروندیــې لخوا پــه ۱۳۹۸ لمریز 
لېږدیز کال کې چاپ شــوی ده. د لیکوال د لنډو کیســو 
اتمــه ټولګه " ده کیســه کوله" نومیږي، چې ال دمخه د 

اکسوس کتاب خپرندویې ټولنې چاپ کړې وه.
»د جوالی شپاړسمه« ټولګه کې، ټول ټال پنځوس 
لنډې کیسې راټولې شوی، چې ځینی یې په کور دننه او 
یو شمیر یې له هیواده بهر لیکل شوې دي. ښِالی ایمیل 
پسرلی په پښتو کیسه لیکنه کې د ځانګړي سبک خاوند 
وي! د پســرلي د کیســو ژبه روانه او انځوریزه ده. د 
عکاسي په نوم کیسه کی دغه انځوریزه ژبه لیدالی شو.
»غنــم ال نه و پاخه شــوي په شــنو غنمو کې غوټه 
غوټه سره غاټول داسې ښکاریدل؛ لکه په یوې رزغونې 
پردې چې سره ګالن جوړ شوې وې. آسمان کې سپینې 
وریځې وې غوټه غوټه؛ لکه د ونو ډډ چې چا په چونه 

سپین کړی وي، له لیرې یې سترګې ورجلبولی.«
 د جوالی شپاړســمه د کیسو جملې لنډې او روانې 
دي. د بېلګــه پــه ډول د جملــو لنډوالــی د »کار او بې 

کارۍ« کیسه کې لیدالی شو.
»کتــاب خونــد را نه کــړ. د مالتې جــوس نه و را 
پاتې. لمر ځورونکی شــو. د المبــو حوض ته مې ور 

ټوپ کړ...«
 د ښــاغلی پســرلي په کیســو کې پیښــو ته صرف 
وړه اشــاره کېږي او کله چې کیســه پای ته ورسیږي، 
لوســتونکی فکر او ســوچ کولو ته اړ کیــږي. لیکوال 

د جوالی شپاړسمه 

د جوالی شپاړسمه
د پښتۍ طرحه: سیف هللا قیومي 
خپرندوی: اکسوس کتابپلورنځی 
کمپوز: حسیب الرحمن ساحل 
چاپځی: وایګل چاپ 
چاپ کال: ۱۳۹۸، ۱۶۰ مخه لطیف آرش

خپلــه هــم دغه ډول کیســې خوښــوي. هغــه د جوالی 
شپاړسمه په سریزه کې په دغه اړه داسې کښلي:

»زه  خپله له هغې کیسې خوند اخلم، چې تر لوستو 
وروسته مې فکر کولو ته اړ باسي. د ژوند د یوه اړخ، 
د یوې شــېبې، د یوې موضوع په بــاب که پوره خبره 
نه وي؛ لږ تر لږه یوه اشاره ورته وکړي، چې پام مې 
هغــه لــور واوړي. یوه څیــره را ته مجســمه کړي را 
ملګــری یا ملګري یې کړي او یا مې دي ســوچ ته اړ 
کړي، چې دغه ډول انســان ولې له دغه ډول یو حالت 
ســره مخامخ شــو؟ خپله هم چې کیسه لیکم ګومان کوم 

چې پر همدي پله پل ږدم.«
لکــه څنګــه مو چې په ســر کــې وویــل، د جوالی 
شپاړسمه کې ځیني کیسې په اروپایې چاپېلایر او هیوادنو 
کې لیکل شوې دي. په دغو کیسو کې اروپایې چاپیرال 
په ښــه توګه انځور شــوی دی. کله چې لوستونکی دغه 
کیسې لولي، ځان په همهغه چاپېلایر کې حس کوي، او 
دا د لیکوال یوه ځانګړنه ده، چې دی په هر ځای د هغه 

ځای کیسه لیکلی شي. دی خپله په دغه اړه کاږي:
»زه چې هرځای  یم د هغه ځای کیسه لیکلی شم. په 
لندن کې د لندن کیسه لرم، اسپانیا کې د اسپا نیا، پیښور 
کې د پیښــور. که زه په ښــار کې یم د کلې کیسه نه شم 

لیکلی؛ او که په کلي کې وم؛ نو د ښار نه شم لیکلی.«
د ښــاعلی ایمــل پســرلي په کیســو کې لیکــوال په 
مســتقیمه او غیر مستقیمه بڼه نه لیدل کیږي او په خپلو 
کیســو کې د ښــه او بد قضاوت په خپله نه کوې، بلکه 

.دغه چاره لوستونکو ته پریږدي
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 »بدفهمی متقابل عمومی؛ مانعی 
بر توسعه ی روابط دوجانبه ی ایران 
و افغانستان« است. موضوعی که 
مطالعه ی  متمادی  سال های  طی 
مســائل افغانســتان بارهــا بر آن 
ابعاد  این بدفهمی   تأکید کرده ام. 
و علل متفاوتی دارد. آن چه در این 
نوشتار بر آن تکیه می  شود، ضعف 
مفرط شــناخت جامعه ی ایران از 
مسائل افغانستان اســت. ضعفی که هم در سطح عمومی 
و هم در ســطح نخبگی مشــهود اســت و در مورد کشوری 
هم زبــان و دارای مشــترکات تاریخی گســترده و تعامالت 
اجتماعی وسیع کمی تعجب برانگیز است. برای این ضعف 
دالیــل مختلفی می  توان اقامه کرد که عــالوه بر توهم فهم 
موضوعات افغانســتان، به عنوان مهم ترین دلیل، می  توان 

به نگاه از دریچه ی دید غربی نیز اشاره کرد. 
ادبیات داستانی به عنوان یکی از عمیق ترین و ماناترین 
ابزارهای روایت ســاز و تصویرگر هم از این قاعده مســتثنی 
نیســت. موضوعی که بــه دلیل مخاطب خــاص جامعه ی 
نخبگی می  تواند به بازتولید تصویر نادرست و تأثیر سریع تر 
و عمیق تر بر بدنه ی تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور در 
مورد افغانســتان، دســت کم در عرصه ی هنر، منجر شود. 
یکــی از علل اصلی این موضوع ناشــناخته بــودن ادبیات 
معاصر، به ویژه ادبیات داســتانی افغانســتان، در جامعه ی 
ایــران و در نقطه ی مقابــل ترجمه ی گســترده و توزیع آثار 
غربــی در این زمینــه در بازار کتاب اســت. مهم ترین نمود 
این امر طی سالیان گذشته این بوده است که در جامعه ی 
فرهنگــی ایــران خالــد حســینی، نویســنده ی آمریکایِی 
افغانســتانی تبار، به عنوان نماد جامعه ی ادبی افغانستان 
معرفی شــده و در مقابل، آثار بزرگانی چون رهنورد زریاب، 
حســین فخری، مرحوم اکرم عثمان، احمدضیاء ســیامک 

نقدی بر فهم ایرانی از مسائل افغانستان
به بهانه ی ترجمه و نشر رمان »مدرسه ی زیبایی کابل« در ایران 

 مدرسه ی زیبایی کابل
دبورا رودریگز
ترجمه ی شهره میرعمادي
 تهران: انتشارات نگاه
چاپ اول، ۱۳۹۸
رقعی، ۳۶۶ صفحه

مجتبی نوروزی
هــروی و... که قصه های شــان از دل جامعه ی افغانســتان 
جوشــیده و می  توانــد تصویر و فهمی دقیق تــر از وضعیت 
جامعه ی افغانستان ارائه کند، در جامعه ی کتابخوان ایران 

ناشناخته مانده اند. 
 »  مدرســه ی زیبایــی کابل«  نوشــته ی دبــورا رودریگز، 
نویســنده ی  آمریکایی،  بــا ترجمه ی شــهره میرعمادی از 
سوی  انتشارات نگاه منتشر شده است که می  توان از منظر 

مسائل پیش گفته به آن ورود کرد. 
مترجم به دلیل عدم شــناخت از جامعه ی افغانستان و 
عدم تالش به نزدیک شــدن به ســوژه ی کتاب، در  ترجمه 
 اشــتباه های عجیبی داشــته اســت، به ویــژه در ترجمه ی 
نام هــا و اعالم. بــه عنــوان نمونه، یکــی از نام آشــناترین 
محالت کابل برای هر کســی که حتی یک بار به این شــهر 
ســفر کرده باشد، »کوچه ی مرغ ها«ســت که مترجم   آن را 
»خیابان مرغ فروشــان« ترجمه کرد  ه اســت. شاید از منظر 
مفهوم این دو واژه تفاوتی نداشته باشند، اما از منظر حس 
منتقل کننده به خواننده و ایجاد تصویر درســت از سوژه ی 
مــورد روایت، بی شــک، تفــاوت دارند. اما این اشــکال در 
صفحه ی ۷۳ کتاب به اوج نزدیک می  شــود. در افغانستان 
گربه را »ِپَشــک« می  خوانند. موضوعی که با لفظ »پیشی« 
مورد اســتفاده در ایران هم کاماًل نزدیک است. اما مترجم 
در ترجمه   از انگلیســی آن را »پاشــاک« نوشــته اســت که 
 بی معناســت. در صفحه ی ۱۴۹ واژه  ی »چوکی دور« توسط 
مترجم ابداع شــده اســت که منظور آن  »َچوکی دار« است 
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که از ترکیب »چوکی« به معنی »صندلی« و »دار« به عنوان 
پســوند مالکیت تشکیل شده اســت. در صفحه ی ۱۶۴ در 
فهرست میهمانان دعوت شــده به میهمانی خانم دبی، به 
عنوان شــخصیت اصلی داســتان از تعبیر »وزیر حج زنان 
)وزیر امور اســالمی زنان ـ  بسیار مهم(« استفاده شده است 
که از اســاس چنین عنوانی در افغانستان طی این سال ها 
وجود نداشــته است و به نظر می  رســد مترجم می  توانست 
با یک بررسی ســاده به منظور درست نویسنده دست یابد. 
این نادرســتی ها ادامه دارد و در صفحه ی ۲۲۵ ما با تعبیر 
»مندای بــازار« مواجه می  شــویم کــه منظور بــازار َمنَدوی 
اســت. این تعبیر از دو جهت قابل تأمل اســت؛ نخســت، 
عدم توجه مترجم به تلفظ »َمنَدوی« و دوم در تفاوت ترتیب 
ترکیب اضافی در زبان های فارســی و انگلیسی است. این 
عدم شناخت آن قدر گسترده است که مترجم در صفحه ی 
۲۴۷  نــام رییس جمهور وقت افغانســتان را به جای »حامد 
کــرز ی«، در یک ترجمه ی ناشــیانه،  »حمید کرزای« آورده 
اســت. در افغانســتان، »کاْبل« بــرق  را ِکیَبــل می  گویند، 
مترجــم  در صفحــه ی ۳۱۱ یک بار از تلفظ کابل اســتفاده 
کرده و درست در همان صفحه، چند خط پایین تر، از تعبیر 
»کیبل« اســتفاده کرده است که عدم یک دستی در ترجمه 
را نشان می  دهد. در نهایت در صفحه ی ۳۳۳ کتاب به نظر 
می  رسد مترجم باید در ترجمه به جای »ادیان ... مختلف« 
از واژه ی مذاهب اســتفاده می  کرد. چرا که  در افغانستان با 
ادیان مختلف مواجه نیستیم و بیش از ۹۹ درصد جامعه ی 

افغانستان مسلمان هستند. 
امــا اگر از این امر گذر کنیم، در روایت خانم رودریگز از 
ســال های نخست دوران پســاطالبان کابل، دو خط اصلی 
روایــی دنبال می  شــود. نخســت، امید به کمــک به مردم 
افغانســتان بــرای تغییر از ســوی نهادهای غربــی و دوم، 

مسأله ی زن و هنجارهای مرتبط با آن. 
در ارتباط با موضوع نخســت،  شاهد روایت تالش های 
فراوان ســازمان های مردم نهــاد متعدد غربی هســتیم که 
می  کوشــند در کنار امید فــراوان ایجاد شــده در دل مردم 
افغانستان در آن ســال ها به مردم این کشور کمک کنند تا 
در زمینه های مختلف بهبودی حاصل شــود. بی شک افراد 
مختلفی در این بین وجود داشته اند که با عشق به انسانیت 
قدم در این مســیر گذاشته اند و با حســی انسان دوستانه، 
همــراه با کمــی ماجراجویی، راهی افغانســتان خســته از 
جنگ شــده اند که تغییــری مثبت در زندگی مــردم ایجاد 
کنند. اما مشــکالت ســاختاری در نگاه غرب بــه تغییر در 
افغانســتان، عدم وجــود یک نگاه درازمدت و فســاد مالی 
موجود در ســاختار تخصیص بودجه ها، در نهایت منجر به 
نوعی بدبینی در دل ساختار اجتماعی و اداری افغانستان 

به فعالیت این ســمن ها می  شــود که نویسنده در صفحات 
پایانی داستان )۳۶۲-۳۶۳( به آن اشاره کرده است. 

اما یکی از مهم ترین نقاط تمرکز غربی ها از زمان حضور 
در افغانســتان موضوع حقوق زنان و تــالش برای تغییر در 
وضعیت ایشــان بر اســاس هنجارهای غربی بوده اســت. 
خانم رودریگز هم به واســطه ی زن بودن و هم به واســطه ی 
نــوع فعالیت و خط اصلی داســتان که بر محور مدرســه ی 
آرایشــگری زنانــه قــرار دارد، تالش جــدی بــرای ارائه ی 
تصویــری از وضعیت زن افغانســتانی دارد که در دوگانگی  
 سنت های متصلب جامعه ی مردساالر افغانستان و ارزش ها 
و هنجارهــای غربــی برای زن قــرار دارد . در این تالش زن 
افغانستانی از دریچه ی یک زن آمریکایی قضاوت می  شود. 
بنابراین فهم بسیاری از پدیده ها و سنت ها برای وی بسیار 
ســخت و در نتیجه راه حل پیشــنهادی در مــوارد متعدد، 
فــرار از این جامعه به ســوی غرب اســت. نکته ی جالب در 
این اســت که نقطه ی پیوند این داســتان با ایران و موضوع 
مهاجرین هــم از این زاویــه می  تواند مــورد تحلیل و توجه 
قرار بگیرد. زمانی که در فرازهای پایانی داســتان، روبینا و 
خواهرانش به عنوان دختران افغانســتانی بازگشته از ایران 
به داستان اضافه می  شوند؛ دخترانی که در میانه ی قضاوت 
آمریکایی و سنت های جامعه در مورد زن قرار دارند. در این 
بین نویســنده در صفحه ی ۳۳۲   تالش می  کند تا اشاراتی 
به رویکردهای ایران به موضوع مهاجرین و اساسًا ارتباطات 
مردمی و اجتماعی بین دو کشــور داشــته باشد و تصویری 
کاماَلًمنفــی از آن ارائه کند که در جــای خود قابل بحث و 
توجه است. در نهایت نویســنده شکست این تالش ها را با 
این تعبیر که »فرهنگ ســخت جان است، خیلی به کندی 
تغییر می  پذیرد، بسیار بسیار کندتر از رؤیاهای ما« )صفحه 

۳۵۳( می  پذیرد. 
اما آن چه باید به عنوان نقطه ی اوج داستان به آن اشاره 
کرد، اعترافی است که نویســنده، به درستی، در صفحه ی 
۶۶ کتــاب کرده اســت: »بــه نظر می  آمد که عاشــق مردم 
افغانســتان، عاشــق روی گشاده، شــوخ طبعی، مهربانی، 
مهمان نوازی و شــجاعت ایشان شده ام.« این حسی است 
که طی سالیان گذشته بارها و بارها از سوی افراد مختلفی 
که به افغانســتان ســفر کرده  اند و البتــه در دل این جامعه 
چنــد صباحی زندگی کرده اند، شــاهد  آن بوده ام. جوانان 
و به ویــژه هنرمنــدان فراوانی که از ایران طی این ســال ها 
در جســت وجوی گمشده ای از خود ســفر به افغانستان را 
انتخاب کرده اند و امیدوارم ایشــان هم بــه ارائه ی روایت و 
داســتان خود در افغانستان اهتمام داشــته باشند. تا فهم 
ایرانی از جامعه ی افغانســتان بدون واســطه ی نگاه غربی 

 .محقق شود
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گاهی برای دریافِت درســت معنای یک متــِن ادبی )اگر البته چنین کاری ممکن 
باشــد( باید به خوانِش درســت آن پرداخت. منظور این اســت که با لهجه و تلفظ 
گوینده و شــاعر آشنا شــد. جالل الدین محمد مولوی َبلخی )۶۰۴ـ ۶۷۲ هجری 
قمری(، زبان مادری را در بلــخ آموخت. لهجه ی بلخی ویژگی هایی دارد که برای 

َسْبک شناسی سخن شاعر ناگزیر باید از آن آگاهی ِاجمالی داشت. 
محمدآصف فکرت، پژوهشگر هم وطن مولوی در کتاِب ارزشمند »لهجه بلخ« به 
این مهم پرداخته و با سیری در غزلیات شمس )۲۷ تا ۲۱۳( و مثنوی مولوی )۲۱۳ 
تا ۲۷۰( کوشیده است برخی تلفظ های روزگار مولوی را در بلخ آن زمان نشان دهد. 
البته بیش تر نمونه ها از غزلیات شمس است. کتاب »لهجه بلخ« به مناسب برگزیده 
شدن شــهر باســتانی »غزنی« به عنوان پایتخت فرهنگی و مدنی جهان اسالم در 

سال ۲۰۱۳ به زیور طبع آراسته شده است. 
ایــن کتــاب بیــش از آن که مربــوط بــه نشــان دادن لهجه ی مولوی باشــد، 
فرهنگ نامه ی ِشــعری و توضیح معنای واژگان و ترکیباتی اســت که در غزلیات و 
مثنوی به کار رفته اند. این کار البته ســودمند، ســازنده و روشــن گر اســت، اما با 
عنواِن درشــت »لهجه بلخ« روی کتاب نمی خواَند. حتــی در مورد لهجه یابی نیز 
کاستی هایی به چشم می خوَرد. برای نمونه، چگونگی تلفظ ساخت های دیگری 
از مصدر »توانســتن« نزد مولوی ردیابی نشــده و فقط به »تانســتن = توانستن« 

پرداخته است. )ص ۷۷(
از شــکل منفی فعل یعنی »نتوانستن« و چگونگی تلفظ آن ها نیز هیچ سخنی 
نیامده و مثالی ذکر نشده است. بهتر بود این گونه بررسی ها بر حجم کتاب می افزود 
تا با عنوان آن ســازگار می آمد. نمونه هایی از مثنوی )تصحیح: عبدالکریم سروش، 

تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۵( تقدیم می کنم:
نمی توانست: »چون َنِمْی ْتوانست کف بر َخصم زد/ عزمش آن شد کش سوی 
قاضــی َبَرد« )ص ۹۶۹( »چون َنِمی ْتوانســت آوازی ِفراشــت/ غمزه ی تنهای زن 

سودی نداشت« )ص ۱۰۹۴(
خواننــده ی امروزی اگر با چنین مــواردی در مثنوی روبه رو شــود، نمی داند 
چگونــه باید آن را تلفظ کند تا وزن شــعر خراب و ُمختل نشــود؛ زیــرا معمواًل در 

لهجه یابی یا فرهنگ نامه ی ِشعری؟

لهجه ی بلخ و دریافت بهتر سخن موالنا
 محمدآصف فکرت
ویراستار: غالم رضا ابراهیمی
تهران: نشر عرفان
 چاپ اول، ۱۳۹2
رقعی، 272 صفحه احمد عزتی پرور

مثنــوی، حرکت گــذاری  چاپ هــای 
درست رعایت نمی شود.

در موردی نیز که فعل ها به گونه ی 
امروزی در مثنوی نوشته شده اند، اما به 
گونه دیگر تلفظ می شوند، سخنی گفته 
نشده است. برای نمونه: »ور َنتواند ُبرد 
اسپی از شما/ واِستاَنم بهِر رهِن مبتدا« 
)ص۹۷۷( »گفت: اندر محکمه اصست 
این ُغلغله/ من َنتوانــم فهم کردن این 
گلــه« )ص۱۰۹۰( فعــل »نتوانــد« به 
صورت امروزی نوشــته شــده اســت، 
اما»َنتاِند« تلفظ می شــود. بایسته بود 

این گونه موارد بیش تر بررسی می شد.
درباره ی ضمیر دوم شخص مفرد 
»تو« و تلفظ آن چند مثال آمده است. 
)صص۸۲ـ۸۳(. اما چنــد مورد دیگر 
از مثنوی می شــود آورد کــه برمبنای 
آن هــا، صامــت + مصوت بلنــد تلفظ 
می شــود و از قافیــه بیــت می تــوان 
ایــن ضمیــر  از  را  خوانــش مولــوی 
دریافت: »بر منادی گاه کن این کار، 
تو/ بر ســِر راهی که باشــد چهارسو« 
)دفتر اول، ۳۴۶( »آب باران اســت ما 
را در ســبو/ ُملکت و سرمایه و اسباِب 
تو« )دفتر اول، ۲۷۰۸( »شــیر گفت: 
ای گــرگ، چون گفتــی، بگو!/ چون 
که من باشم، تو گویی: ما و تو« )دفتر 
اول، ۳۰۵۱( »گــر مــرا اول بفرمودی 
که: تــو/ بخش کن ایــن را، که بردی 

جان از او؟« )دفتر اول، ۲۱۳۱( 
نظامی گنجوی  مولوی،  برخالف 
»تــو« را بــه صورتــی که در فارســی 
معیاِر امــروز ایران رایج اســت، تلفظ 
می کرده؛ زیــرا آن را با »نو« هم قافیه 
کــرده اســت: »َمِلک چــون جلوه ی 
دل خواِه تــو دید/ تو گفتی دیْو دیده، 
ماِه نو دید )خسرو و شیرین، ص۳۹۲( 
بــرای این که معلــوم شــود واژه »نو« 
چگونه تلفظ می شده است، نمونه ای 
از نثر فارســی کهن می آورم: »اگر چه 
کودِن پارســی ام، َحرون است، َمرکِب 
تــازی ام خــوش ُرو اســت و اگــر چه 
کسوِت ُمهلَهِل عجمه ام، َخَلق است، 
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تم نیک ُنو است.« )ترجمه تاریخ  ُحّله ی ُمفّوِف عربیِّ
یمینی، ابوالشــرف ناصح جرفاذقانــی، به اهتمام: 
جعفر شــعار، تهران، انتشــارات علمی و فرهنگی، 
چــاپ دوم، ۲۵۳۷، ص۱۰( مالحظه می شــود که 

نویسنده، »ُنو« را با »ُرو« هم سجع کرده است.
دربــاره ی تلفظ »نو« در کتاب »لهجه بلخ«، هیچ 
نمونه ای نیســت، حال آن که این گونه موارد الزم بود 
در کتاب تحقیق می شد. اکنون دو نمونه می آورم که 
ت بلند تلفظ  در نخســتین به صورت صامت ـ مصــوِّ
می شــود؛ زیرا با »او« هم قافیه شده است که به بلخ 
اختصــاص دارد و در نمونه ی دوم به صورت صامت + 
ت کوتاه خوانده شده که در دیگر سرزمین های  مصوِّ
پارسی گو نیز رایج بوده است: »ظاهر نقره گر اسپید 
اســت و نو/ دست و جامه می سیه گردد از او« )دفتر 
اول، ۴۵۱( »آب شــیرین و ســبوی ســبز و نو/ ز آب 

بارانی که جمع آمد به گو« )دفتر اول، ۲۸۲۲(
 )۲۴۱ و  )صــص۱۲۴  جــای  دو  در  نویســنده 
درباره ی واژه »دومو« )موِی َســر به رنگ خاکستری 
یا به قول امروزی ایران: جوگندمی یا افغانســتانی: 
ماش برنجی(، توضیح معنایی داده اســت، اما اصاًل 
دربــاره ی نــوع تلفظ عــدد »دو« نزد مولــویـ  که به 
ت بلند بــوده ـ حرفی نزده  صــورت: صامت+ ُمصــوِّ
است. یک نمونه را بنگرید: »این نمط، وین نوع، َده 
طومار ودو/ َبرنوشــت آن دیِن عیســی را عدو« )دفتر 
اول، ۵۰۲( هم قافیــه شــدن»دو« بــا »َعدو« نشــان 
می دهد که مولوی این عدد را چگونه تلفظ می کرده 
است. از این گونه موارد بســیار است که نویسنده ی 

ارجمند به آن ها توجه نکرده است. 
البته از حافظ شیرازی آموخته ایم که عیب دیدن، 
نشــان بی هنری اســت: »کماِل ِســرِّ محبــت ببین، 
نه نقِص گنــاه/ که هر که بی هنر افتــد، نظر به عیب 
کند« کمــال محبت و معرفــت در این کتاب آشــکار 
اســت و همین میزان هم در روزگاری که کســی ســِر 
فرهنــگ و زبان و دل با کتاب ندارد، غنیمتی ارجمند 
به شمار می آید. خوب است بدانیم که فکرت، شاعر، 
روزنامه نــگار، ادیــب و مترجــم افغانســتانی )هراتـ  
۱۳۲۵( در هرات، کابل و هندوســتان تحصیل کرده 
است و اکنون مقیم کاناداست. او عضو آکادمی علوم 
افغانستان و عضو دایره المعارف بزرگ اسالمی و بنیاد 
پژوهش های آستان قدس رضوی در ایران بود. نزدیک 
به ۳۵ کتاب نیز از این اندیشــمند ارزنده چاپ شــده 
است. برای نویسنده، هّمتی َنستوه آرزومندیم تا کاری 
 .را که خود آغازیده است، به پایاِن خویش برساند

کتاب »غرب کابل، شرق نیویورک« اثر تمیم 
انصاری، نویسنده ی افغانستانی ـ آمریکایی 
است که درســال ۲۰۰۳ به زبان انگلیسی 
چاپ شــده اســت. این کتاب سرگذشــت 
شــخصی تمیم انصاری و خانــواده اش را 
در افغانســتان و آمریــکا روایــت می کند. 
بخش اول کتاب مربــوط به دهه ی۱۹۵۰ 
اســت؛ دوران کودکی آقای انصاری که در 
والیات هلمند و کابل ســپری شــده است. 
بخش دوم، شــرح زندگی او در  دهه ی ۱۹۸۰ در آمریکاست؛ دوران 

تحصیل و نویسندگی در شهر سانفرانسیسکو، ایالت کالیفرنیا. 
ایــن کتاب که بــرای مخاطبان انگلیســی، خصوصــًا آمریکایی ها، 
نوشته شده است، شــرح  حال ادبی است که با مهارت و با جزئیات  
پردازش داده شــده و شبیه یک رمان است. به نظر من، سه نکته ی 

مهم در این کتاب برجسته است: امنیت،  هویت و انعطاف پذیری.
امنیت: کتاب پس از حادثه ی یازدهم ســپتامبر سال ۲۰۰۱ نوشته 
شــده، زمانی که افغانســتان ناگهــان در معرض توجــه جهان قرار 
گرفت و امنیت و تروریســم در این کشور، مسأله ی مهم جهانی شد. 
یک عده آمریکایی هایی که قبل از سال ۲۰۰۱ چیز  خاصی در مورد 
افغانســتان نمی دانســتند، با حضور نظامی آمریکا درافغانســتان، 
درباره ی این کشــور کنجکاو شدند. وسیله ی شناخت شان نیز فقط 
گزارش های خبری رســانه ها بوده اســت. یک روایت تقریبًا امنیتی 
محــض.  انصاری تــالش می کند با ارائــه ی جزئیاتــی از فرهنگ و 
جامعه ی افغانســتان، به خواننده ها بگوید که افغانســتان همیشه 
صحنه ی جنگ نبوده؛ بلکــه زمانی امن بوده و زندگی عادی در آن 
مثل هر جای دیگر جهان، جریان داشــته اســت. بــه عنوان مثال، 
  انصــاری وقتی از دوران کودکی اش گپ می زند، اشــاره می کند که 
آن زمان جهاِن بیرون از افغانســتان خطرناک تر از این کشــور بود. 
او در ســال ۱۹۶۴ در شانزده ســالگی برای تحصیل به آمریکا آمد. 
می گوید وقتی چمدان و بقچه و وسایل سفر را آماده می کند، پدرش 
می خواهد با او یک گفت وگوی ویژه داشــته باشد. پدرش می گوید: 
»پســرم، وقتی درس هایت تمام شــد بالفاصله به افغانستان برگرد. 
چون احتمال زیاد اســت کــه در کشــورهای کالن از جمله آمریکا 
جنگ و ناامنی شــود. افغانستان آرام اســت. بلندترین صدایی که 
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این جا می شــنوی، عرعر االغ ها اســت. هیچ اتفاق دیگری 
نمی افتد«. 

تمیــم انصاری وعده می دهد که پــس از پایان درس هایش 
به افغانســتان بازگردد. به این امید و آرزو به آمریکا می آید. 
وقتی بــه آمریکا می آید و درس هایش تمام می شــود، همه 
چیز تغییر می کند. افغانســتان ناامن می شود. او در آمریکا 

می ماند. 
هویت: �

و  افغانســتان  در  را  کودکی هایــش  کــه  انصــاری  تمیــم 
بزرگســالی اش را در آمریکا ســپری کرده، تــالش کرده به 
الیه های عمیق تر هویت بپردازد. کسی که در طول عمرش 
دو فرهنــگ، دو نــوع نگاه بــه زندگی و دو جهــان متفاوت 
را بــا خود حمل کرده اســت، بــه این نکته تأکیــد دارد که 
آدم ها خواســته و گرایش های مختلفی دارند و بیش تر این 
خصوصیــات برای همیشــه از بیــن نمی روند. بهتر اســت 
آدم ها تنوع و چند فرهنگی را به عنوان یک واقعیت انسانی 
قبول کنند و به آن احترام بگزارند. او خودش چند فرهنگ و 
خصوصیات متفاوت زندگی را در خانه و خانواده اش داشته 
اســت. مادرش آمریکایی بــود و پدرش اهل افغانســتان. 
دوران ابتدایــی مکتب را در افغانســتان تمــام کرد. گاهی 
برخی جهان گردان آمریکایی نیز به افغانســتان می آمدند و 
در مناطق مختلف  کشور سفر می کردند. مادر تمیم انصاری 
یکــی از آن ها بود. به صورت ویژه، لشــکرگاه یک منطقه ی 
امــن و پرجاذبه برای آمریکایی ها به شــمارمی رفت. به این 
خاطر این شــهر به »آمریکای کوچک« مشهور شده بود. او 
اشــاره می کند که میان افغانستان روســتایی و افغانستان 
شــهری همیشــه یک تفاوت فاحش بوده که ناظران برونی 
باید توجه داشته باشــند. هم از نظر امکانات و دست رسی 
مــردم بــه رفاه و آســایش و هــم از نظر فرهنــگ، عادات و 

رســم و رواج ها. می گوید: »در ســال های ۱۹۵۰ وقتی من 
در هلمند زندگی می کردم، روســتاها فاقد ماشــین بودند، 
هیچ چرخ دســتی نداشتند و اصاًل وسایل نقلیه ی چرخ دار 
نبود. فروشگاه نبود، مغازه نبود، برق نبود، خدمات پستی 
و هیچ رســانه ای جز شایعات، داســتان پردازی و قصه های 
مســافرانی که از دهی به دهی دیگر عبور می کردند،  وجود 
نداشــت. تقریبًا همه ی مردان کشــاورز بودند. همه ی زنان 
خانه داری می کردند و فرزند بزرگ می کردند. همه ی پسران 
می خواســتند در آینــده مثل پــدران خود شــوند و همه ی 

دختران می خواستند در آینده مثل مادران خود شوند«.
اما آن زمان، در کابل و دیگر شــهرهای بزرگ مانند قندهار 
و مزارشــریف وضعیــت کاماًل متفــاوت بوده اســت. موتر، 
برق، ســرک های پخته وجود داشــته و مردم روش متفاوت 
زندگی داشــته اند. می گوید این تفاوت در افغانستان مدرن 
نیــز وجود دارد. میان آن چه مردم در شــهرها می پوشــند، 
می بینند، می خوانند و رفتار می کنند، با آن چه در روستاها 
جریان دارد، متفاوت است. به بیان دیگر،  انصاری می گوید 
افغانســتان یک هویت واحد ندارد. مثل آمریکا نیســت که 
تقریبًا همه جایش یک ســان اســت و هویت واحد دارد. در 
هر ایالتی که ســفر کنیم، مردم قهوه می نوشند، موترهای 
کالن دوســت دارند، ســینما می روند  و غذاهای فست فود 

می خورند. 
انعطاف پذیری: �

نکته ی ســوم در کتاب تمیم انصاری انعطاف پذیری آدمی 
اســت. او از زندگی خانوادگی خود در آمریکا می نویســد. 
سال های دانشگاه و عاشــقی با دوست دختر قبلی و خانم 
فعلی اش »دیبوره کرنت« که یک یهودی تبار است. با روایت 
قصه های شخصی اش این برداشت را به ذهن مخاطب القا  
می کند که آدم ها در پذیرش شرایط جدید، ظرفیت و توانایی 
فوق العاده دارند. انعطاف پذیر نــد. بیش تر از آن چه ممکن 
است به فکر آدمی خطور کند. اما معمواًل متوجه نمی شوند 
که تغییر کرده، ذوق و خواسته ها و جهان بینی اش دگرگون 
شــده اســت. با زبان ســاده، می خواهد بگوید داستان او، 
کســی که در روســتایی دورافتــاده در هلمند افغانســتان 
زندگی می کرده و حاال در یکی از پیشــرفته ترین شــهرهای 
جهان به ســر می برد، قصه ی بسیاری های دیگر نیز هست. 
کســانی که فکر می کنند اگر روزی عشق شــان را ازدســت 
بدهند؛ اگر از جگر گوشه  های شــان دور شــوند؛ اگر زادگاه 
و خانه و کاشــانه ی پدری شــان را رها کنند، ِدق می کنند. 
جهان به آخرمی رســد. پس از مدتی متوجه می شــوند که 
اتفاق هایی که هرگز تصور نمی کرد در زندگی شــان افتاده، 
امــا هنوز انگیزه ی رفتن به جلو دارد. لبخند می زند. شــور 

 .شوق زندگی دارد. آدمی انعطاف پذیر است
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در کتــاب کم حجــم امــا پر محتــوای  بانــوی رود نیــل »)دین، اســتعمار و 
آنتاگونیســم قومی(«، حسین دانش، فیلم ســاز و منتقد فیلم، سراغ عتیق 
رحیمــی رفته و در یک گفت وگوی جدی، به فیلم اخیر او  که برنده ی خرس 

بلورین هفتادمین جشنواره ی فیلم برلین است، پرداخته است. 
عتیــق رحیمــی فیلم هــای » خاکســتر و خاک« و »ســنگ صبــور« و 
رمان های »خاکســتر و خاک«، »هزارخانه ی خــواب و اختناق«، »لعنت بر 
داستایفســکی« و »ســقاها« را در کارنامــه اش دارد. دو رمان اخیر عتیق به 

زبان فرانسوی نوشته شده اند. 
فیلم »بانوی رود نیل«، بر اســاس رمانی از اسکولســتیک موکاسونگه، 
نویسنده ی رواندایی ساخته شده اســت. این رمان داستان دختران و زنان 
مربوط قوم های هوتو و توتسی است که در یک مکتب شبانه روزی کاتولیک 
در گیگالــی پایتخــت روندا، قبل از شــروع جنــگ داخلــی در دهه ی نود 

میالدی، زندگی می کنند.
»بانــوی رود نیــل«  که نسل کشــی ۱۹۹۴ رواندا را به تصویر کشــیده، به 
قول دانش اثری اســت چند الیه که نیاز به بررسی و کالبد شکافی موضوعی 
دارد. عتیــق رحیمــی در این گفت وگــو با حوصله مندی به ســؤاالت دقیق و 
کارشناســانه ی دانش پاســخ می گوید و تصریح می کند که در فیلمش تالش 
کرده است نشان دهد که تقدس، استعمار و سیاست، چگونه نفرت و خشونت 

را در یک جامعه خلق می کنند. 
عتیق رحیمی در این گفت وگو، ضمن تفســیر سکانس های مهم فیلم، 
رابطه ی دین، اســتعمار و خشونت را بررسی و راه های برون رفت از سلطه ی 
دین را نشــان می دهد. او در بخشــی از این گفت وگو فردیــت و نقش آن را 
در مســئولیت پذیری انســان ها مهم می داند و نبود آن را کم بودی جدی در 
افغانستان می خواند: »در فرهنــگ مــا فردیــت وجــود  نـدارد. در فرهنـگ 
مـــا شـخصیت بـــه عنـوان انسـان مســـتقل و صاحـب فکـــر و انسـان آزاد 
وجـود نـــدارد. فـرد مربـوط خانـواده ی خـودش اســـت، فـرد مربـوط قـوم 

خـودش اسـت و فـرد تحِت سـلطه ی قـدرت 
و سیاسـت چنـد نفـر اسـت.«  

در ادامــه ی گفت وگــو، دانــش بــا طرح 
ســؤاالت تکنیکی، تالش می کنــد بیننده ی 
عــام را با نمادهــا، نورپــردازی و چالش هایی 
آشنا کند که یک فیلم ســاز با آن رو به رو است. 
عتیق رحیمی که مدرک دکترایش را در رشته ی 
ســینما از دانشگاه ســوربون فرانسه به دست 
آورده اســت، ضمن پاســخ دادن به ســؤاالت 
سبک و شیوه ی کارش را نیز شرح می دهد و از 

تالش هایش برای ساختن فیلم می گوید.
بــا این کــه فیلم »بانــوی رود نیــل«، به 
نسل کشــی رونــدا پرداختــه اســت، عتیق 
رحیمــی از جهانــی بــودن مثلــث دیــن، 
استعمار و آنتاگونیسم قومی حرف می زند و 
نشان می دهد که موضوع فیلم به یک کشور 
یــا منطقه محدود نیســت و در هر کشــوری 
می تــوان از آن آموخــت. از یــک پس منظر 
دیگر می توان گفت کــه عتیق رحیمی مرکز 
فاجعه را از افغانســتان به رواندا انتقال داده 
تا زخم های گندیــده ی قوم گرایی، تعصب و 

بنیادگرایی را نشان دهد.
از جنبه هــای خوب ایــن گفت وگو، لحن 
دوستانه و تالش مشترک برای درک موضوعات 
مطرح شــده در فیلم اســت. دانش در بیش تر 
سؤاالت مطرح شده، زمینه ی گفت وگو را هموار 
می کنــد و بعد اجازه می دهــد عتیق رحیمی 
ضمن توضیح ســکانس های فیلــم، نقبی به 
مســائل افغانســتان بزند و با گره زدن اتفاقات 
ناگوار در کشور، راه حل های  ممکن را برشمرد.
»بانوی رود نیــل«، یک فیلم نمادگرایانه 
اســت. حســین دانــش در ایــن گفت وگــو 
هم چنــان تــالش می کند کــه گره های کور 
نمادهــای ایــن فیلــم را بــرای مخاطبیــن 
بــاز کند و اســطوره های  بازســازی شــده را 
بشناســاند.در این گفت وگــو همان گونه که 
شــارلوت کاریزاگی یکی از ســرمایه گذاران 
و تهیه کننــد گان فیلــم گفته اســت، عتیق 
نشــان داده اســت که به تراژدی های تاریخ 
معاصر، ظلم مردان، نقش ایدئولوژی و منشأ 

خشونت آگاه است. 
این کتاب را نشر نبشت به صورت رایگان 

 .منتشر کرده است

دین، استعمار و آنتاگونیسم قومی

عزیزالله نهفته

بانوی رود نیل )دین، استعمار و آنتاگونیسم قومی(
کالبد شکافی فیلم در گپ و گفتی با عتیق رحیمی
حسین دانش
لندن:  نشر نبشت

چاپ اول، ۱۳۹۸ 
رقعی، ۶۸ صفحه
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از وقتی  که دســت و پای خود را شــناخته ام، جنگ در این کشــور 
فلک زده وجود داشته است. هنوز صنف اول مکتب بودم که جنگ 
درگرفــت. اولیــن رخداد هنــوز یادم نرفته اســت: آمدنــد، مکتب 
منطقه ی ما را آتش زدند. معلمین را کشتند. یک معلم زن را با تبر دو 
شق کردند. چوکی ها را شکستاندند که »کافرا« این جا نشسته اند. 
طالبــان آمدند. گفتنــد: مردم از جنگ خســته شــده اند، این ها 
فرشته های نجات مردم اند. باز دیدیم که حتی یک پاو چای را از زیر 
چادر زنان بیرون کشیده به خانه های خود  بردند. این هم گذشت. 
کــرزی آمد. خدا را شــکر کردیم که حاال دیگر جنگ خالص شــد. 
اما دیدیم که نه، طالبان بیشــتر از دیروز قــدرت گرفتند. انبارهای 
اسلحه را از زیرخاک ها کشیده، دادیم به دولت که صلح می آید. اما 
باز دیدیم که سالح های پیشرفته تر به دست طالبان است. خب! به 
آن ها پول دادیم که به دولت بپیوندند، پول را هم گرفتند و خشونت 
هم پیشــرفته تر و پیچیده تر شد. هزاران ســرباز از کشورهای دیگر 
بــه کمک ما آمدنــد و گفتند: »ما نجات تان می دهیــم.« باز دیدیم 
حمالت انتحاری پیدا شــد. بهشــت گفته آمدند هزاران زن و طفل 
بی گناه را در کنارســرک ها تکه تکه کردند. راه مســافران را گرفتند 
و نوجوان ۱۶ ســاله را تیرباران کردند. به این هم بســنده نکردند، 
رفتند مکتب ها را ســوختاندند، در داخــل کورس ها انتحار کردند. 
بچه ها و دخترانی -که برای آبــادی وطن خود درس می خواندند- 

همه یک باره به هوا پریدند. 
هرچــه منتظر ماندیــم، نشــد. گفتند مــا مذاکره می کنیــم. این 
مذاکــره ی لعنتی هنــوز هــم دوام دارد. هیچ گاه نشــد که مادری 
چــای صبح خود را بدون خون دل بخورد. هیچ وقت نشــد، اطفال 
بــا صدای انفجار و انتحار از خواب بیدار نشــوند، هیچ وقت نشــد 

سرخط خبرهای رسانه ها جنگ و کشتار نباشد.

خب! حال، ســؤال اصلی این  اســت که چرا صلح 
نمی آید؟ 

شاید پاسخ این پرسش زیاد باشد. هر کس می تواند 
از زعم خود چیزی بگوید. ولی من باورم این  اســت 
که این پرسش فقط یک جواب دارد: ما فقط بلدیم 
که خوب بجنگیم؛ نه این که صلح کنیم. این همان 
چیزی است که در کتاب »استقرار صلح« جان پال 
لیدارک گفته شــده اســت. این کتــاب، صلح را در 
مذاکرات حیله گرانه میان رهبران جانب های درگیر 
جســت وجو نمی کنــد. این کتاب به مــا می گوید: 
اگر صلــح پایــدار می خواهید بایــد از تجربه هایی 
که نویســنده ی کتاب »اســتقرار صلح« برای شما 
می گوید، اســتفاده کنید. لیدراک پانزده ســال در 
بیست وپنج کشــور از پنج قاره ی جهان برای صلح 
کار کرده است. آن هم در کشورهایی نظیر سودان، 
ســومالی، فیلیپین، برما، کلمبیا، ایرلند شمالی و 
باسک. او پانزده سال جنگ و صلح را تجربه کرده، 
جنگ جویان وحشــی بســیاری را دیده، با فعاالن 
صلح زیادی گفت وگو کرده است. ده ها آموزش گاه 
برگزار کرده، صدها مونوگراف در این زمینه خوانده 
و باالخــره نتیجه ی یک عمر تــالش و زحمت خود 
را در این جا برای ما به ویژه برای افغانســتان نوشته 
اســت. او در حقیقت این کتــاب را به ما هدیه داده 
تا از او یاد بگیریم که چگونه برای »اســتقرار صلح« 
کار کنیــم. او یــاد می دهــد که پیــش از این که در 
صدد آوردن صلح باشــیم، باید »ماهیت منازعه« را 
بشناســیم، با طرف های درگیر و »ذی نفعان« آشنا 
شــویم. راه های علمــی و عملی را برای شکســت 
بحران جســت وجو کنیم. صلح یک شــبه به دست 
نمی آید و تنها با خاموش شــدن فیر کالشــنیکوف 
یا »آتش بس« اســتقرار پیــدا نمی کند. »صلح یک 
پروســه اســت.« یک فرآیند تجربی و علمی است. 
ما باید بخوانیم. اول یــاد بگیریم، بعد اقدام و اجرا 
کنیــم. صلح را نبایــد در رده های باال جســت وجو 
کنیم. »صلــح ابدی« خــود را در »ســطح میانی« 
پنهان کرده اســت. مرد آن  اســت که آن را کشــف 
کند. اگــر می خواهیم بــه گوهــر گران بهای صلح 
دست رســی پیدا کنیــم، باید شــرایط و زمینه های 
آن را فراهــم کنیــم. صلح بدون تحقــق ارزش های 
لیبرالیسم و دموکراســی امکان پذیر نیست. »صلح 
ابدی« بــدون رســمیت یافتن حقوق شــهروندی، 
تأمیــن عدالــت و برابری، رفــع هرگونــه تبعیض، 
تحکیــم قانون، رفع فقر و تنگ دســتی، تأمین رفاه 

فقط بلدیم که خوب بجنگیم

محمودجعفری

 استقرار صلح
 جان پال لیدراک
ترجمه ی  حسن رضایی
کابل: نشر گوهرشاد و نشر واژه 
چاپ اول، خزان ۱۳۹۶
وزیری، 20۶ صفحه 
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اجتماعــی، همدیگرپذیــری و تکثرگرایــی امکان 
ندارد. در حقیقــت این کتاب درس نامه ی آموزش 
صلح برای رهبران سیاسی ـ  مذهبی و فعاالن صلح 
در افغانســتان اســت. این کتاب یــاد می دهد که 
»صلح پایدار« زمانی شکل می گیرد که »دشمنان 
دیرینه، نه تنها سالح های شان را بر زمین بگذارند، 
بلکه به آشتی عمیق دست یابند که« عدالت در آن 
تأمین شده، خصومت ریشــه کن و بازگشت ناپذیر 
شده و روابط پایدار و گسترده ی اجتماعی استقرار 
یابــد. یاد می دهــد که مذاکــره و صلح مخصوص 
گروه های صاحب شأن و شــوکت و دبدبه نیست. 
به تمام ســطوح اجتماع ربــط می گیرد. صلح امر 
پیچیده و چندالیه ای اســت. تنها یــک الیه ی آن 
خلیل زاد اســت، یک الیه ی آن دولت اســت، یک 
الیه ی آن رهبران سیاســی اســت؛ مــردم عادی و 
غریب کار-که دستشــان به دهانشــان نمی رسد- 
هم حق مشــارکت در مذاکــره و صلح دارند. صلح 
ریشه ی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
دارد. صلــح واقعــی بــدون توجــه به ریشــه های 
چندگانــه ی آن به وجــود نمی آید. »لیــدراک« در 
این اثر، عمــاًل می آموزاند که ماهیت منازعاتی که 
سراســرجهان را درگیــر اختالف و تشــتت کرده، 
چیســت؟ چه طور می توانیم بــرای تحقق صلح از 
مفاهیم و نظریه ها اســتفاده کنیم؟ و در نهایت از 
چه اقداماتی برای رســیدن به صلــح بهره ببریم؟ 
این سه سؤال ساختار کلی کتاب »استقرار صلح« 
را تشــکیل می دهــد. بخش نخســت کتــاب یک 
ســر منازعات جهانی را بیان کــرده و ویژگی های 
آن  را مــرور کرده اســت. در بخش دوم، نویســنده 
دیدگاه هــای خود را دربــاره ی تحقق صلح طرح و 
در بخش ســوم هم پیشنهادهای مشخص خویش 

را برای ایجاد »صلح پایدار« تبیین کرده است. 
در کل، کتاب »اســتقرار صلح« یــک اثر علمی از 
یک اندیشــمند و نظریه پردار مشــهور صلح است 
که پس از ســال ها تجربه نوشــته شده است. این 
اثــر  نخســت در ســال ۱۹۹۴ میالدی از ســوی 
دانشــگاه ایاالت متحده ی آمریکا بــرای آموزش 
متخصصان صلح به چاپ رسید. سپس با تجدید 
نظر دوباره  منتشــر شــد. این کتاب یک نسخه ی 
شــفابخش برای افغانســتان به حســاب می آید و 
برای پالیسی سازان صلح نیز اثر گران بهایی است. 
بیایید از این اثر یاد بگیریم که چگونه خوب صلح 

 .کنیم

آلــن دوباتن بــه این ســؤال  در کتابی با 
همیــن عنوان پاســخ داد ه اســت. آلن 
دوباتن نویســنده و فیلســوف سو یسی 
زندگــی«  »مدرســه ی  مجموعــه ی  در 
بــه شــرح مســائل روزمــره ی زندگی و 
»روان درمانی  کتاب  می پردازد.  انســان 
چیست؟« بخشی از جستارنوشته¬های 
نویسنده برای یافتن پاسخ به سؤال هایی 
از این دســت اســت. وی می کوشــد با 
زبانــی ســاده و روان برای همــگان، اهمیت پرداختن انســان به 
خویشتن و جســت و جو برای پاسخ به پرسش های ذهنی را نشان 

دهد. 
»روان درمانی چیســت؟« به وســیله ی محمد کریمی ترجمه 
شــده است. چاپ سوم کتاب در سال ۱۳۹۸ به بازار کتاب عرضه 
شده اســت. ترجمه روان و یک دست کتاب از ویژگی های بارز آن 

است. 
درباره ی مترجم: �

محمــد کریمــی مترجــم جــوان افغانســتانی اســت کــه تا 
کنــون ترجمــه ی ده کتــاب را در کارنامه ی خــود دارد. کریمی 
دانش آموخته ی رشــته ی زبان و ادبیات انگلیســی در دانشــگاه 
خوارزمی تهران اســت. او از ســال ۱۳۸۹ آموختــن فن ترجمه، 
روش تطبیــق و شــرکت در کارگاهــای ترجمــه و ویراســتاری را 
هم زمان با تحصیل نزد اســاتید فن آغاز کرد. پنج عنوان کتاب از 
کتاب های ترجمه شده به وسیله ی او، هم اکنون در بازار کتاب در 
دسترس است. کتاب های دیگر به زودی روانه ی پیشخوان کتاب 
خواهد شد. از این ده عنوان، شش کتاب با موضوع روان شناسی 
و فلســفه اســت. »روان درمانی چیســت«، »آرامــش«، »در باب 
اعتماد به نفس«، »مصیبت های شــاغل بودن«، »فلسفه ی درد« 
و »تنهایی، راهی برای زندگی« از این جمله اند. کتاب »ایده های 
بزرگ برای ذهن های کنجکاو« و »۱۰۱ زن فوق العاده که جهان را 
تغییر دادند« در حوزه ی موفقیت و آگاهی در رده ی سنی کودک 
و نوجوان برگردان شده است. کریمی در حوزه ی ادبیات دو رمان 
بــا نام های »آنتونیای من« اثر ویال کاتر و »فروشــنده« نوشــته ی 

برنارد ماالمود را ترجمه کرده است.
درباره ی کتاب: �

از  یکــی  روان درمانــی  می خوانیــم:  کتــاب  مقدمــه ی  در   
ارزش مندترین ابداعات صد ســال گذشــته اســت که از قدرتی 
اســتثنایی برای ارتقاء ســطح ســالمت روانــی، بهبــود روابط و 

زهرا زاهدی

بخش تاریک وجود ما  
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گشــایش فضای خانواده برخوردار اســت و در بهره برداری 
از ظرفیــت بالقوه ی حرفه ای مان کمــک می کند. از این رو 
در این کتاب تالش بر آن اســت تا روان درمانی تبیین گردد 
و توضیح داده شــود که این حوزه پاسخ گوی کدام نیازهای 
درونی ما اســت و با چه روش هایی به این نیازها رســیدگی 
می شــود و برآیند مداخله ی روان درمانــی در حالت ایده آل 

چه می تواند باشد.
 کتــاب بازتاب دهنده ی یک باور بنیادین در مدرســه ی 
زندگی است، که معتقد است روان درمانی بزرگ ترین گامی 
اســت که ما می توانیــم در جهت خودفهمی و شــکوفایی 
خویــش برداریم. یــک دوره ی روان درمانی می تواند قدری 
از خشــم، خودمغلوب-انگاری، بی اعتمادی، سرگشتگی و 

اندوه ما را بکاهد.
در ادامه، نویسنده این پرسش را مطرح می کند که چرا 
به درمان نیاز داریم؟ برای پاســخ به این ســؤال از »آســیب 
آغازین« یاد می کند و معتقد اســت سرچشــمه های نیاز به 
روان درمانی در اعماق گذشــته های ما جــای دارد. چیزی 
که از آن با عنوان آســیب های دوران کودکی یاد می شــود. 
او با تشریح این سخن می گوید: ما در نتیجه ی ویژگی های 
خاِص ســال های نخســت زندگــی، مخــدوش و نامتعادل 
می شــویم و جنبه هــای درونی مــا در جهت هایی متناقض 
رشــد می کنند. »عدم تعــادل« و »فراموشــی« و »انکار« از 
دیگر آسیب های انسان در کودکی است. او با شرح مفصل 
آســیب ها و عوامل مؤثر در آن بــه واکاوی آن ها می پردازد و 
تأکید می کند که خودشناســی پیش نیازی برای ســالمت 

روانی و آرامش درونی است، نه امکان لوکس و تجمالتی.
 بــه عقیده ی نویســنده ســالمت عاطفی و شــناخت 
نشــانه های ســالمت عاطفــی یکــی از راه هایی اســت که 
می توان پی برد که اقدامات و توجهات اصالحی انســان به 
کدام ســو باید معطوف شــود. او با برشمردن این نشانه ها، 

مشــخص می کند که ما تا چه میزان دچار آسیب هستیم یا 
از آن فاصله داریم.

در بخــش بعــد، ایــن ســؤال مطرح شــده اســت که 
روان درمانــی چگونه عمل می کند. از نظــر او روان درمانی 
ابــزاری مانند همــه ی ابزارهای دیگر اســت. ایــن ابزار به 
گونه ای طراحی شــده است که در غلبه بر ضعف مادرزادی 
مــا و گســترش قابلیت ها به فراســوی آن چه کــه طبیعت 
بــه ما اعطا کرده اســت، کمــک می کند. به ایــن معنی از 
جنبه ی متافیزیکی، روان درمانی تفاوت چندانی با ســطل 
که مشــکل نگه داشــتن آب در کف دست را حل می کند یا 
کارد که تیز نبودن دندان ها را جبران می کند، ندارد. آن چه 
روان درمانی را متفاوت می ســازد هدفی اســت که این ابزار 
برای آن ساخته شده است. روان درمانی اختراعی است که 

به بهبود عملکرد عاطفی ما کمک می کند.
در ادامه  ی مبحث از هشت اقدام مشخص، سخن گفته 
شده اســت که روان درمانی برای تحقق اهداف خود به آن 
نیازمند اســت. برخی از این اقدامات که برای روان درمانی 
صــورت می گیرد، تجربه ی بســیاری از انســان ها می تواند 
باشــد. راه هــای ســاده ای که می تــوان بخشــی از زوایای 
پنهــان مانده از خویش را در آن جســت  و جو کرد و دریافت 
که چگونه روان درمانــی می تواند بخش تاریک وجودمان را 
روشــن کند. شــهادت دادن، دنیا دیدگی، مهربانی، گوش 
دادن، زمان، تفســیر، رابطه و نداهای درونی؛ هشت اقدام 

مهم برای روان درمانی است.
 آیــا قادریم نارضایتی های خود را صبورانه و به شــکلی 
معقــول در قالب کلماتی بیان کنیــم که دیگران کم و بیش 
حرف ما را بفهمند؟ در ذهن  ما جهان تا چه حد پر مخاطره 
اســت؟ آیا می توانیم ذهــن خود را واکاوی کنیــم و زوایای 

تاریک و مشکل دار آن را بنگریم؟
بخش اعظم وجود ما از چشم جهان بیرون پنهان می ماند 
چــرا که می دانیم وجودمان تا چه میزان ناقض آن معیارهای 
نجابت و وقاری اســت که دوســت داریم بر مبنای آن زندگی 
کنیم. نویســنده توضیح مــی دهد که چگونــه روان درمانی 

می تواند پاسخی قانع کننده به این سؤال ها بدهد.
مطالعات موردی و نتیجه گیری، دو بخش دیگر این کتاب 
اســت. در این دو بخش بررســی گزارش های روان درمانی و 
نتیجه ی حاصل از آن ها آورده شده است و با مطالب پیشیِن 

گفته شده در این کتاب تطبیق داده شده است.
این کتاب برای تمام افرادی که عالقه مند خودشناسی 
و پرورش خود هســتند، مفید و قابل استفاده است. شاید 
روان درمانی نتواند آسیب های جدی زندگی را جبران کند. 
اما می توانــد ما را در شــناخت، کنتــرل و تحمل رنج های 

 .زندگی کمک کند

روان درمانی چیست؟
نوشته ی آلن دوباتن
ترجمه ی محمد کریمی
تهران: کتاب سرای نیک
 چاپ سوم: ۱۳۹۸
رقعی، ۱0۳ صفحه
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کتابنامه   23     اسد/ مرداد 1399 شماره دوم   سال اول 

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.

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

اثر ممکن است نوشته )تألیف( یا ترجمه باشد. قالباثر
ممکن است افغانستانی یا خارجی باشد. صاحباثر 

یه(بایداینبخشهاراداراباشد: یادداشتمعرفیاثر)کتابیانشر

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

نام  اثر؛ نام نویسنده/ نویســندگان یا   مترجم/ مترجمان؛ نام  ویراستار؛ نام  طراح جلد؛ نام  انتشارات؛ مکان، زمان و 
نوبت چاپ؛  تعداد صفحه و قیمت کتاب.

معرفی، مرور یا نقد اثر باشد.رویکردیادداشت
ـ معرفی کوتاه کتاب ۲۵۰ تا 3۰۰ واژه باشد.حجمیادداشت

ـ  یادداشت مرور بر کتاب ۵۰۰ تا ۶۰۰ واژه باشد.
ـ  نقد، بررسی و تحلیل کتاب می تواند از 1۰۰۰ تا 1۲۰۰ واژه باشد.

یادداشت تنها در قالب word آماده شود.قالبیادداشت
یادآوریها

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

۲  یادداشت نویس، نوشته ی خود را به صورت فایل مستقل به ایمیل 
نشریه یا نشانی الکترونیکی یکی از اعضای شورای نویسند گان در 

تلگرام بفرستد. و عکسی از نویسنده ی یادداشت نیز ضمیمه شود.

3  شورای نویسدگان، یادداشت رسیده را از نظر شکلی و محتوایی 
ارزیابی می کنــد و در صورت تأیید، 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 و کوتاه کردن یادداشت ها آزاد است.

عالقه مندان می توانند نسخه ی چاپی کتاب نامه را از این انتشاراتی ها به صورت رایگان دریافت کنند:

کابل: �
انتشاراتامیری:   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف و جوی شیر. 
 .B 1 انتشاراتبنیاداندیشه: پل  سرخ مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین،  شماره ی  ۶۰ـ
انتشاراتدانشگاه: پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف. 
یاب:خیرخانه، چهارراه  قلعه ی نجارها، پالزای احمدیار، طبقه ی دوم،  شماره ی ۲۵.  انتشاراتزر
انتشاراتسرورسعادت:کابل، چهارراه  دهن باغ )شهرآرا(. 
انتشاراتسعید: ابتدای جاده ی آسمایی، آسمایی پالزا، طبقه ی دوم. 
انتشاراتصبحامید: پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل پایین. 
انتشاراتمقصودیوتاک:  پل سرخ،  مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف، شماره ی 11. 
انتشاراتنسلنو: پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف. 
نشرنگار: پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین. 
نشرواژه: پل سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی  پایین. 
یانا:شهرنو، چهاراه  حاجی یعقوب، روبه روی شرکت مخابرات  اتصاالت.  کتابفروشیآر

مزارشریف: �
انتشاراتثقافت: چهارراه  بیهقی، مارکت تجارتی قناعت، شماره ی 3. 
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