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چند نکته بی ربط و باربط
امیر خوش سرور

1.جامعههمچناندرشوکناشیازاسیدپاشیبهسرمیبرد.هرچندشوکاولیهمشمولمرورزمانشدهاستو»آلزایمرتاریخیایرانیان«

نیزدستدرکاراستتاهمهچیزبهخیروخوشیبهصندوقچهیذهنآدمهاهدایتشود...اّماامانازاینرسانههاکهخیالخالیکردن

میداِن»اطالعرسانی«راندارندودائماًدرحالسیاهنماییهستندوبه»تشویشافکارعمومی«میپردازندو»داغ«راهمچنانداغنگه

میدارندو...

25نوامبر)مصادفبا4آذر(روزجهانی»محوخشونتعلیهزنان«است.اّماآیاخشونتبرعلیهزناندراسیدپاشیخالصهمیشود؟نه.

»اسید«حِدنهایتزنآزاریاست.»اسید«ابزاردستکسانیاستکهدرمواجههبا»زن«جزءاستیصالدستآوردینداشتهاند.

جالباست؛گویادر»مرزپرگهر«همهچیزبایدزنجیرهایشودتاهمگاننسبتبهموضوعاطالعحاصلکنندو...احیاناًسریبهتأسفتکان

دهند.برطبقآمارغیررسمیازابتدایسال1393بیشاز300مورداسیدپاشیدراقصینقاطکشورداشتهایم.

فرضبفرماییداسیدپاشیااسیدپاشهایاصفهاندستگیرشد/شدند.ُخب.باذهنیت»اسیدپاش«چهمیکنیم؟باذهنیتیکمردکهبه

خودشحقمیدهدبههردلیلبرروییکانساناسیدبپاشدچهمیکنیم؟

یعنیبایدبپذیریمکهیکانسان)=مرد(صبحازخواببیدارمیشود،اسیدمیخردوبایکبرنامهیحسابشدهبهیکانساندیگر)=زن(

حملهمیکند؟همین؟بههمینسادگی؟یانه.موضوعاندکیپیچیدهتراست؛یکانسان)=مرد(که»بیمارروانی«استصبحازخواببیدار

میشود،اسیدمیخردوبایکبرنامهیحسابشدهبهیکانساندیگر)=زن(کهاحتماالً»بیمارروانی«نیستحملهمیکند.بااینفرِض

پیچیده!بایدبپذیریمکهجامعهایرانحداقل300»بیمارروانی«داردکهبهصورتبالفعلاقدامبهجنایتکردهاند.وامصیبتا!!!

بهباورراقماینسطوراّماموضوعاینچیزهانیست.نه.منکرسادگِیدلیلبعضیازاسیدپاشیهانمیشوم.منکراختالالتروانیبعضیاز

اسیدپاشهاهمنیستم.قصدمانکارسادگِیبالفعلدرآوردنیکامربالقوهاست.بهزبانآدمیزادیعنیاینجامعهازهرنظرآمادگیاین

قبیلاتفاقاتراداردونهفقطداردبلکهروزانهبازتولیدمیکند.وقتیهمکارمنیکیازافتخاراتشایناستکههمسرشحتیبرایرفتن

بهسوپرمارکتهمبهاوزنگمیزندواجازهمیگیرد،وقتیهمسایهمن،فرزندشبهزمینمیخوردوآسیبجزئیمیبیندواوهمسرشرا

موردضربوجرحقرارمیدهدکه»چراحواستنبود،پسداشتیچهغلطیمیکردی؟«.وقتیزنجوانمطلقهاینمیتواندخانهیمستقلی

برایخودشبگیردچراکهپدرشبااینکارمخالفاست.وقتیدخترجوانیکهپدرشفوتکردهاستولیاشمیشودپسربچه)برادرش(

18-19سالهایکهشلوارشرانمیتواندباالبکشداّمادماغشپرازبادغیرتاست.وقتیپدریبادخترشلجمیکندومعشوقاورابه

حضورنمیپذیردتادخترعشقشراگداییکند.وقتیخیانتمردبهزنرابایدتحملکردچراکهاینهاهوسمردانهاستوزودگذراست

و...اّماخیانتزنبهمرد...هیهات!وقتیخطنگاهمرداناینجامعههمیشه،بلههمیشهمعطوفبهپایینتنهزناناست.وقتیمتلکگویی

جزئیازهویتمردایرانیشدهاستووقتی»انصارحزباهلل«بهخودشاجازهمیدهدکهفراترازقانونوباالیسرنهادهایانتظامیبرای

خلقاهلل)بخوانیدزنان(خطونشانامریونهیایبکشدبایدخالقمتعالراشاکرباشیمکهعدهایفقطبهاسیداکتفامیکنند.

میتوانیمچپوراستبهحکومتاعتراضکنیم.بله.بایدهماعتراضکنیم؛بهعلتعدمدستگیریاسیدپاشیااسیدپاشهایاصفهانو

مهمترازآنبهعلتبیتوجهیآشکارنسبتبهخشونتعلیهزنان.اّماوظیفهمابهعنوانیکشهروند)فارغازمقولهطبقاتی(چیست؟

اینپرسشمحافظهکارانهنیست.ازقضاازموضعِچِپهمهکسانیاستکهبهبودهمهچیزرابهبعدازتعیینتکلیفباحکومتمحول

میکنند.وظیفهیکفعالاجتماعیوحّتیسیاسیصرفاًدستوپنجهنرمکردنباحکومتنیست.میگویمصرفاًونهلزوماً.آماجتغییر
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وضعیتموجودهمصرفاًدرمواجههباحکومتمعنانمییابد.وضعیتموجودبسیطترازحکومتاست.جامعهرابایدزیرضربقرارداد؛نقد

رادیکالجامعهوفرهنگمسلط.جامعهایکهانحطاطاخالقیاشبهحدیرسیدهاستکه»اسیدپاشیتفریحی«راابداعمیکند.میدانید

»اسیدپاشیتفریحی«چیست؟

شوخیکردنباسیهروزیانسانها،تفریحباویرانیچفتوبستهاییکهمارادربرگرفتهاست.تصورکنیدیکزندرخیابانراهمیرود.

یکموتورسواربهاونزدیکمیشودودریکلحظه...نه.اشتباهنکنیدایناسیدنیستکهبرصورتیکزننگونبختخوشرقصیمیکند.

اینآباستکهریختهمیشودتاصدایقهقهههایچندجوان،غمانگیزتریننمودانحطاطاخالقیجامعهایرانرابروزدهد.

2.»کوبانی«یکالگودرجهانمدرناست.الگویسرافرازمقاومتمدنی.بله.مقاومتمدنی!لیبرالهایوطنیمیتوانندبهخودبلرزندو

ترسشانراقِیکنند.درگوشهایازاینجهانعدهایزنومردوپیروجواندرمواجههباتهاجمسازمانیافتهمهیبترینارتجاعسیاه

دورانسالحبرکفگرفتهاند.موضوعفقطسالحشاننیست.تیپوقیافهشانهمنیستکهپسازچهگواراازفالنچریکخوشتیپکرد

سوریبرندبسازیم.موضوعاصلیوصدالبّتهآموزندهنهادسازیآنهااستوگرنهدرکردستانعراقبیشاز50سالاستکهسالحازنقل

ونباتهمراحتترپیدامیشود.

حدوددوسالپیشدرژوئیه2012،مناطقکردنشینسوریهازکنترلحکومتمرکزیخارجشد.ازهمانزمانمردمکردازخالءقدرت

سیاسیاستفادهکردهو»خودگردانیدموکراتیک«راجایگزینمناسباتاجتماعی-سیاسیسابقکردند.درچنینشرایطیاولینقدمآنها

ایجادانواعنهادها،کمیتههاوانجمنهادرخیابانها،محلهها،روستاها،بخشهاوشهرهایکوچکوبزرگبود.نقشایننهادهاوتشکلها

سازماندهیودخالتدادنمردمدرتمامامورجامعهاست.درایندوراننهادهایویژهایبرایتوجهبهعرصههایمختلفجامعهازجمله

مسایلزنان،اقتصادی،زیستمحیطی،آموزشوپرورش،بهداشتومراقبت،حمایتوهمبستگی،تجارتوکسبوکارو...حّتینهادهایی

بهمنظورآشتیدادناختالفاتمیانافرادواقشارمختلفجامعهو...سازماندهیشدند.

بدوناغراقاگرمارکسزندهبودمقاومتکوبانیاوراآنچنانبهذوقمیآوردکهکمونپاریسرا-گرچهاولینبودوبهاینسببنیز

نمادین-ازیادمیبرد.نهادهاییکهدرکوبانیرشدونمویافتهاندوامروزبهشکوفاییرسیدهاندازبطنجامعهبیرونآمدهاند.بامشکالت

اقشارمختلفجامعهآشناهستندولذاکارآمدند.

درجهانکروکورواللکهارباببیمروتشجزءبانفتوخونسیرابنمیشود"کوبانی" یکارزشاست.

3.بهعکسزیرنگاهکنید.
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را دبستان مدیریک بشر"  "منشورحقوق به تأسی با آن از مهمتر و آریایی غیرتی و اهورایی باعزمی کبیر نوادههایکورش از عدهای

فرامیخوانندکه"مابههیچعنوانراضیبهثبتناماتباعخارجه)افغان(دراینآموزشگاهنیستیم." 

جالبآنجاستکهنوادههایمحترمکورشکبیرمنظورشانراازاتباعخارجهداخلپرانتزنوشتهاندتامبادامدیردبستاندچاراشتباهشود

وازثبتناماتباعسوئیس،سوئد،دانمارکو...ممانعتبهعملآَورد!

واقعاًبهاینهمهبالهت)ازابلهانعالمپوزشمیخواهم(چهبایدگفت؟آیابهراستیتبعیضآنهمدرحقکودکانصرفاًبالهتاستو

توحشنیست؟باچهچیزیمیتواناینقبیلاقداماتراتوجیهکرد؟آیاایناقداماتنژادپرستانهنیست؟

وقتیدرروز13فروردین)سیزدهبدر(پلیساصفهانازورودافغانهابهپارککوهستانیصفهجلوگیریمیکند.وقتیبخشدارمرکزینوشهر

حضوراتباعافغانستانرادربخشمرکزیشهرممنوعاعالممیکند.وقتیمدیرکلمهاجرانواتباعخارجیاستانداریمازندرانباصراحت

میگوید:"امروزدیگرحضورافغانهابرایمازندرانیکتهدیدبهشمارمیرود." وقتیاستثمارکارگرانافغاندرپرداختدستمزدهای

پایینترازکارگرانمحلی)بدوندریافترایانههاینقدی(بیدادمیکندووقتینوعونحوهاخراجمهاجرینافغانازایرانرامیشنویمآیا

نبایدانتظارداشتهباشیمکهعدهایازهموطنهایمادریکاقدامخودجوشوصدالبتهسنجیدهچنینپارچهنوشتهایراَعلمکنند؟

پاسخکالغبهآنهاوبسیاریدیگراّمایکدهنکجیآشکاراست)بهجایواژگانبالهتودهنکجیمیخواستمچیزهایدیگریمتناسب

باشأنومنزلتهموطنهایگرانقدربنویسماّمامهدیسشوندیپادرمیانیکرد.اگرمینوشتماحتماالًحامدفریادهمانتقادمیکردکهچرا

اینقدرتندوگزندهمینویسی!فالندوستمانهممیگفتغیرقابلتحملاستوبهماندوستمانهمازاینهمهرادیکالیسم!زبانبه

اعتراضمیگشودوبرایچندمینبارتذکرمیداد.(

دهنکجیآشکارکالغاختصاصیکشمارهبه"ویژهنامهافغانستان" است.بااینکارخودمانراتضمینمیکنیم.ریشههایتبعیضونابرابری

رادردرونخودمانمیخشکانیموپایبندیاصولیمانرابهمنشورجهانیحقوقبشرنشانمیدهیم.

4.دربخشکاریکاتوراینشماره،سعیدشمسبهاوضاعاتوبوسهایBRTپرداختهاستتابهاینمسألهبیشتربیندیشیمکهمشکالت

سختافزاری)کمبوداتوبوسهایشهری(ونرمافزاری)عدممسئولیتپذیری(بادولتیسازیوخصوصیسازیرفعنمیشود.

حبیباهلل نکنید"، صدا قومندان "مرا داستان با واحدی تقی گذاشتهاند. تمام سنگ افغان نویسندگان شماره، این داستان بخش در .5

صادقیباداستان"وپدرمبوداشدهبود"،لیالخالقیباداستان"گورگی"،زهرانوریباداستان"بماندیگر"،حکیمهاخالقیباداستان

"تاب"،نرگسزمانیباداستان"گردو"،زهرازمانیباداستان"انتقام" ورسولسیمیاباداستان"ناقرارممراجاینگذاری" خوانندگانکالغ

رابانوعداستانگوییوادبیاتگفتاریونوشتاریافغانهابیشترآشنامیکنند.مکملاینبخشنیزمقالهمختصرومفیدیدرباره"سیر

داستاننویسیدرافغانستان" استکهریحانهبیانیبهرشتهتحریردرآوردهاست.

شعر با جعفری عارف گذاشتهاند. اشتراک به کالغ خوانندگان با را لطیفشان طبع زیبایی افغان شاعران شماره، این شعر بخش در .6

"کودکان"،صادقدهقانباشعر"بازویجهانگیر"،محمدحبیبیباشعر"بانو"،عارفحسینیباشعر"فاصله"،رضااسدیباشعر"معشوقبا

کسرهیاضافه"،رسولسیمیاباشعر"عکسسیب"،حفیظاهللشریعتیبا"شعرهایکوتاه"،شکریهعرفانیباشعر"براییافتنت"،علیمدد

رضوانیباشعر"لیال" ومریماحمدیباشعر"الههخوابهایتو"،امانمیرزاییباشعر"چرخخیاطی"،زهرابوستانیباشعر"وقتینیستی"،

محمدکریمیباشعر"دروغجهان" وسارامحمدیبایکشعربدونعنوانزیباییوخیالرادرهمآمیختهاند.

7.دربخشفلسفهاینشماره،مانیرشتیپوربامقاله"فرانکسیبلی؛دربارهکیفیاتزیباییشناختی" وآرمانشجاعبامقاله"پیشینیعاطفی

نزددوفرن" مهمانخوانندگانکالغخواهندبود.

8.دربخشسینما-تئاتراینشماره،مهرنوشدقیقیبامقاله"آنانکهدرعشقناتوانندمیجنگند!" )تحلیلفیلمسنگصبور(ومناداناطقیبا

ترجمهمقاله"پسرهایافغانگریهنمیکنند!" )تحلیلفیلماسامه(بانویسندگانافغانهمراهشدهاند.درخاتمهاینبخشنیزموناگلپایگانی

نگاهیداردبه"حضورمؤثرنقشهایفرعیدرتعزیه" تاایننمایشآئینیعلمیترموردتوجهقرارگیرد.

9.دربخشدیواراینشماره،مهدیسشوندیخاطراتشراشخمزدوبهرضاهزارهرسید.هنرمندخالقافغانکهباسماجتغیرقابلوصفش

طومارنکبتبارتبعیضرادرهمپیچیدو...باهمبهنظارهآثارشبنشینیم.باقیقضایارامهدیسشوندیباشمادرمیانمیگذارد.
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10.دراینجاالزماستاز"خانهادبیاتافغانستان" صمیمانهتشکرکنم.بدونهمراهیمسئوالنمحترمایننهادمدنی،"ویژهنامهافغانستان" 

صرفاًدرحدیکرویاباقیمیماند.

بدونتردیداینویژهنامهکاملنیستوقطعاًنواقصبسیاریدارد.واقعیتشایناستکهآنچهازدستمابرمیآمدهمیناستکهمالحظه

میفرمایید.امیدواریمموردقبولخوانندگانمحترمکالغقرارگیرد.

11.واّمانکتهآخر؛

رفیقیبرایماساماسدادکه:

Hey you, don’t tell me there’s no hope at all together we stand, divided we fall.

برایشنوشتم:

برقصویرانی!

قلبمسنگینترازدرودیوار

بردارمیرود

اماهنوزفکرمیکنمآنجا

روزیکبوتریکهمثلگردبادسفیداست

برگردنیکهمثلگردبادسفیداست

خواهدنشست.

مابه»امید«زندهایمرفیق.بهامید...

شادباشید 



سعید شمس
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مرا قومندان صدا نکنید
تقی واحدی

فرزانهباانگشتنشانهیدستراستشچیزهاینامعلومیرویگلیمرسممیکرد.نهنیمیگفتونهآ،نهاشکمیریختونهزاریمیکرد.

گویاتماماشکهایشرادوبارقبلیریختهبودوالتماسهایشهمبهآخررسیدهبود.منهمدلیلهایمراشکلبهشکلگفتهبودمبرایاو.

اّمادوسهگپراماندهبودمکهآخراالمربرایشبگویم.دوبارقبلیوقتیهردوزنوفرزانهراشاندهبودمپیشرویموگپهایدیگرراخالص

کردهبودم،دودلبودمکهبگویمیانه.اّماحاالنتیجهگرفتهبودمکهاگرنگویم،صباروزشایدمالمتشوم.بایدبسیارپرواکنمونگذارمکه

بازیکخطا،سودایعمرمشود.بایدنگذارمکهبازرگهایگردنمبخیزدوبیخودشوم.مثلآنروزکهچنانرگهایتنمخیستهبودکه

خودراگرفتهنتوانستم.بیلرادرهمانرویحویلییالدادمورساندمخودرادرپسخانهکهزنکالنازپشتمدویدهآمد؛»بابهفرزانه؟«

چیزینگفتموقوتقلکردمقاتبسترهراکهزنکالندوبارهصداکرد:»چهگپشدهباز،بابهفرزانه؟«

بیحوصلهگفتم:»تفنگکجاسته؟«

کهزنریزههمخودرارساند.جورهیهردویشانکیپکردهبوددروازهراومثلیکجورهقوقومیولقزدهبودندبهمن.قامتامراراست

کردموجیغزدم:»کجاسته؟«

چشمانهردوزنپلکنمیزدند.بسترهراگرفتمانداختممابینخانهوجیغزدم:»پدرنالتاگنگهشدین!«

زنریزهباچاالکیخودراپسکشیداّماشانهیزنکالندرچنگمگیرکرد.زنکالنفغانشبرآمدکه؛»دیوانهشدی.«

شانههایزنکالنرامحکمتکاندادموبازفریادزدم:»کجاسته.چرانمیگین؟«

جیغزنکالنتقریباًفروخوردهشد:»پشِتبکسچرمی.«

شانهیزنکالنرارهاکردمورفتمپشتصندوقچرمیکهعقدهاشرابیرونداد:»بروبگیر.بگیرکهنمیفاممبازهوسکشتنکیبه

کلهاتزده.«

امازودلحناشتغییرکردوقتیکهدیدتفنگراازپشتصندوقبیرونکردموگیتآنراهمپسوپیشکردم

ـبابهفرزانه… بابهفرزانه… بشینکهاولماندگیاتبراید،بشینیکگیالساَوبیارمبرایت.«

تفنگدردستبهتندیازاتاقبیرونشدم.هردوزنفقطتوانستندزاریکنانتاپشتدروازهیحویلیمراتعقیبکنند.جرأتداشتندکه

درکوچهپایبمانند؟رفتمکههنوز،قرباْنچریککناردیگرانبیخدیوارمسجدایستادهاست.بارهااعالنمیدانیکردهبودمکهاگربازهم

کسیمراقوماندانصداکندبازندگیخودبازیکردهاست.منکرنیستمکهیکدورهقوماندانیراتیرکردم.لکنازهمانپنجسالپیش

کهرییسحزبمراپیشعسکرهایمبیآبکرد،باقوماندانیغزلخداحافظیخواندم،آمدمطرفباغداریودهقانیخود.بیگارگرفتنیک

موترکامازآنقدرارزشنداشتکهرییسیکحزببشیندیکقوماندانراپیشرویعسکرهایشبیآبکند.بدمآمدوازهمانروزپس

آمدمقشالق.برایقشالقیانمگفتمکههوشکنیدکهمراقوماندانصدانکنیدازاینپس.میخواهمهمانصوفیمنانصافوسادهباشم.

لکنیگانتا… میخاردکهتامردمآزارینکند،قرارنمیگیرد.مثلهمینقرباْنچریکخدازده.باربارحوصلهکردموالحولگفتماّمابدتر

شیرکشد.ازمنسامانبازیجورکردهبودبرایخود.آنروزهمخستهازکارروزانهچنانمغزمبهجوشآمدازدیوانگیاشکهدویده

آمدمکالشینکوفراسرفیرکردهپسرفتمبهقصدشکهبیخارایستادهبیخدیوارمسجد.وقتیکالشینکوفرادردستمدید،بیتابشد

که؛»چهخوردیکههضمنمیتانیقوماندان!«
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دوید طوری و انداخت دور را شانهاش سر پتوی

بیم دلم را جایخشم واحد آن در که طرفم به

بگیرد دستم از را تفنگ حاال مبادا که گرفت

که کنم هوایی فیری خواستم همینطور چریک.

زمین روی چریک که دیدم بعد و لرزید دستم

میتپدوجویخونازسردلشجاریشدهروی

زمین.پیشچشمانمسرخیوسیاهیآمدودیگر

دیدم آمدم، خود به وقتی که این تا نفهیمدم

خوابیدهامرویتوشکیدرخانهوهردوزنواوالدا

باالیسروپایینپایمشیشتهاندورنگازرخشان

پریده.دستازپایمجدااستگویاکهتکانداده

نمیتوانمخودرا.چندجایمهمزدهوزخمیشده

حتماًکهباپارچههایسفیدپیچخوردهاست.

سرمراکمیباالگرفتموآبدهانمراقورتکردم.

گفتم:»فرزانهدخترماگرترستوازایناستکه

قسم مادرت پیش جا همین شود، تنگ دستت

میخورمکهنیمزمینهارادرپایتوقوالهمیکنم.«

فرزانهسرشراهمچنانخمگرفتهبود.چیزینگفتوفقطخودشراکمیبهمادرشنزدیککرد.گفتم:»دخترمازهمینشصتجریب

زمین،نیماشازتو.«

زنریزهگفت:»دیگهاوالداچهبخورند!«

ـچی؟

زنریزهُچپشد.گرچهدلمدرگرفتازبیپرواییاش،اّماصالحندیدمکهدرآنلحظه،وقتخودرادررجزخوانیتلفکنم.دوبارهنگاه

ملتمسمرابهفرزانهدوختم؛»فرزانهدخترم،صدایترابلندکو.«

هردوزنتقریباًچسپیدهبههمنشستهبودندواین،لحظهییدرذهنمزندهساختکه؛»آنهادستبهیککردهباشندکهاززندگیامدست

بشویند؟«لکنکوشیدمکهزوددوربسازماینتصورراازمغزم؛»گلثومتاحاالچیزینگفتهکهدلمیخشودازاو.باآنکهفرزانهدختراو

هست،رقمماتابنیشزباننزده.«چندبارشیطاندردلمخانهکردهبودکهایالکنماینماتابرا،ولیخاطریکتامچکشجلومراگرفته

بودم.تالشکردممظلومیتصدایمرابرجستهترکنم؛»فرزانه،هردوگاوشیریراهمجهیزیهاتمیکنمدخترم.«

گویانگاهفرزانهازفرشجداشدنینبودکهیکبارهمسرشراکمیبلندنمیکرد.گفتم:»اگربادامباغراهمبهنامتکنم،قبولمیکنی

دخترم؟«

دخترباالخرهزبانبازکرد؛»میگنکهقماربازاستتبرشاه.«

ـگپمیزنیمهمراهش.اگرمشکلفقطهمینباشدگپمیزنیمهمراهش.بلکهتبرشاهازخرشیطانپایینشوددخترم.«

ـبادادنمندشمنیگممیشود؟

ـخدامهرباناستدخترم.دخترمتوراکالنکردهامکهیکروزیعصایمشوی.اگرگپمراقبولکنیجانمراخریدهایدخترم.«

دوامسکوتآنقدرتلخیکردکهباخشمگفتم:»گنگهشدهاید؟بگوییدیکچیزیدخترتانرا.دیگهوقتهاپندونصیحتتانکرمیکند

گوشآدمرا.«

زنریزهگفت:»دیگهاوالدتحق…؟«
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چشمانمراکهابلقکردملحظهایزبانشبندشد.لکنباززمزمکردکه؛»جایگپزدننماندیبرای…«

ـگمشوازپیشرویم.

و ترقید بغضش ریزه ولیزن دیوار.گیالسنشکست به وگیالسخورد راخمکرد ریزهکهسرش رازدمطرفزن گیالسدمدستم

دشنامگویانگریستکهپرخاشکردم:»پخپوتنکوکهجانمبهلبرسیده.«

زنکالنازوحشتچشمانشلقمیزد.لکنچیزینگفت.صدایمراباتمامقوتبیروندادم:»المذهببگوییکچیزی!«

کومههایدخترمثللبلبوشدهبود.دخترپشتدرپشتآبدهانشراقورتکردوبهنفسنفسافتاداماگپینزد.ازجایمخیستموگفتم:

»حاالکهازتمامدارائیمتیرشدمبهخاطرتوومیبینمکههیچدلسوزیبهجانآغایتنداری،خودممیدانمچیکارکنم.«

لحظهایدهانمرابستموچشمبهراهماندمکهشایدصداییازگلویشبراید.لکننه،المذهبچنانلجکردهبودکهفکرشراهمنمیکردم،

چنانبیمروتیدرحقپدر؟پدریکهیکعمرخودشرافداکردهتاشماگشنهوتشنهنمانید.حاالزندگیاشاینقدربیارزشاستها!

»حاالکهاینطوراستمیرومبهکالنترمیگویمکهبگویدبرایشانکهبیایند.میگویمکهگپتماماست.«

ازاتاقبیرونشدمکهصدامثلسیخدرجگرمفرورفت؛»بروکهدلتیخشود.«

فهمیدمکهصدااززنریزهبودبااینحالخودرابهنادانیزدم.صورتمرادوردادموازهمانبیروندروازهجیغزدم:»چیگفتین؟«

حسسرشارازخشمبانوعیاحساسضعفچنانعجینگشتهبودکهنمیتوانستملرزهیآشکارصدایمرابگیرم.هردوزننهتنهااز

جایشانتکاننخوردند،بلکهحّتیدرسکوتیمرگبارچشمانشانراازنقشگلیمزیرپایشانکندهنکردند.تازهپخپوتفرزانهبلندشده

بودوشانههایشمیلرزیداّماوقتیبازهمچیزینگفت،رویمراچرخاندمورفتمبهطرفدروازهیحویلی.نیتکردمکهجوابقطعیرابه

برادرقرباْنچریکبرسانم.»حاالکهشماانساننمیشویدمیگویمبهکالنترکهبرایشانبگویدکهدختربانیمرصدزمین،هردوگاوشیری

وبادامباغازشما.تمامشازتبرشاهبهشرطیکهدشمنیازهمینروزموقوف.«بهمنطقیکهپشتوانهیراهخودساختهبودمفکرکردم؛

»اگرمراقصاصکنند،سهدخترودوبچهامیتیممیشونداّمااگرفرزانهوداراییامرابدهم،درستاستکهغریبمیشویملکنخدامهربان

است؛شایدعروسیدختر،دشمنیماراگمکند.بلکهتبرشاهازخرشیطانپایینشودورویفرزانه،خونچریکرابشوید.«
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و پدرم بودا شده بود
حبیب اهلل صادقی

اینحرفهادرستنیست.پدرگفتهبودهمگیتانایستادهشوید،همهصنفایستادهبودیمرویپاهایمانکهپدردرسآنروزراشروعکرده

بود.اینحرفهاواقعیتندارد.اینطورنبودهکهبوداازاولپانداشته.بودادرآنزمانهایدور،بسیاردورتراززمانماوشماآنوقتهاکه

تازهساختهشده،بسیارزیبابوده،رویآنراباطالپوشاندهوجواهراتبسیاریبراوآویزانمیکردهاند.بودابسیارعزیزبودهومورداحترام

وپرستشمردم.درکتابهایقدیمیآمدهکهدرچشمهایبودایاقوتهایکالنوآتشینبوده.شبهاازنورآنشهرغلغهکهشاهنشین

بودهروشنمیشدهوهمینطوربودهکهبامیانبهسرزمیننورومهرتابانشهرتداشتهاست.

همانکهایستادهبودپهلویکاکایم.سرشراپایینانداختهمیگویددیدهاستبادوربین/کمرهقوماندانصاحب،بههمراهآندیگرهایشکه

ازماهادورشدهبهطرفقوماندانرفتهاند.دیدهاندوقتیازآنجادورشدهفرودکردهبودهانددرونسنگرهایشان.آنهادیدهانداستادرابادوربین

قوماندانصاحب.بسیارنزدیکدیدهانداستادراکهآنهادستگیرشمیکنند.ازسرآسیابوپشتبامخانهمامایمبههمراهدوربیندیدهبودم.

تاآنروزبوداراآنقدرازنزدیکندیدهبودم.آنقدرنزدیککهدستمرادرازکردهخواستهبودمبگیرمشکههمانوقتدستمقابدوربینرا

پرکردهوبوداازقابدوربینگمشدهوپدرمهمراهمامایمخندیدهبودند.قوماندانوآنهاکهعسکرهایشبودهاندهمهدیدهاندکهطالبها

تفنگبدستازسنگرهایشانکهدرباالیتپهقرارداشتهپایینآمدهاندآنجاکهافتادهاستپدرمرویزمین.همانجاکهدیشبگمشدهبود

ودرروشنیروزپیدایشکردهاندآنهاکهطالبانهستندودونفرشانشانههایشراگرفتهبلندشکردهاند.درونقابدوربینقوماندانوآنها

کهعسکرهایشبودهاندهمهشاندیدهاندکهاستادیکپایشنبودهویکیازطالبهاپایافتادهاستادرابالگدزدهدرونچوقوریمیاندازد

وقوماندانمیگویدهمانجاماینبودهکهدرعملیاتانفجارکردهیکپایاستادراازاوگرفتهوعملیاتراناکامساختهاست.

برنامهعملیاترااولشبقوماندانهاترتیبدادهگروپهایعملیاتیراتقسیماتکردند.موقعیتگروپمازیرسنگرطالبانبودوماهابایدبا

حمایتدوپیکااززیرسنگردشمنباالشدهسنگررامیگرفتیم.ماهاگروپاولبودیمکهبااعالنعملیاتبهطرفموقعیتحرکتکردیم.

درتاریکیشبباالشدنازدامنهکوهراشروعکردهبودیمکهانفجارهمهجاراروشنکردهبودبعدترازآنگنکومنکسکورمالکورمال

ازردصدایماندرتاریکروشنصبحیکدیگررایافتیم،صدایقوماندانمابینعسکرهایشباالوپایینمیشدهکهمیگفتهعجلهکنیدپیش

ازآنکهدرروشنیصبحگرفتارشویمخودراپسبکشید.

آنشببینتیجهازعملیاتبازگشتیم.شببعدازآن،عملیاترازودتروازدوطرفسنگردشمنشروعکردیم.بافرودقومانداندرونسنگر

دشمن،صدایتکبیرازتماممخابرههابلندشدهبود.بهدستورقوماندانشروعبهپالیدنوپاکسازیاطرافودرونسنگرنمودیم،هیچکس

نبودمقدارزیادیپوچکمرمیبودوچندشاجورخالیکهازبیرونسنگرفریادزدهبودیکیازماها.همهمانازسنگربیرونشدهاستادرا

بیرونازسنگریافتیم.باپشتافتادهبودوچشمهایشنبودندوجایبینیاشهیچتشخیصنمیشد.

ازخانهبرآمدهبودیمپیشازآنکهیکبوجیخونآلودراپشتدروازهحویلیمانبگذارند.زمزمهشکستطالباندرقریهپیچیدهاستو

مجاهدینبافیرهایشادیانه،شادیرادرقریهپخشکردهاند.بسیاربااحتیاطبوجیراازباالیموترداتسنقوماندانپایینکردندآنهاکه

عسکرهایقوماندانبودند.یکیشانپیشماهاآمدهنزدیککاکایمایستادهشدوآندیگرهایشازماهادورشدهبهآنطرفکهقوماندان

مابینمردمدرجایبلندیایستادهبودرفتند.

پدرگفتهبودکار،کارامیرعبدالرحمنخانبوده.بوداراچندینبارصدمهزدهاندآنوقتکهاعرابآمدندبعدازآنچنگیزخانآمدودرآخر

همامیرعبدالرحمنخانضربهآخررابرپیکربوداواردساخته.آنقدیمیهاکهبهیاددارندنقلمیکنندکهقبلازامیرعبدالرحمنخانبودا

همچشمداشتهوهمبینی،امیرخونخواروقتیچهرهبودارادیدهازتشابهاوبامردمبامیانبهخشمآمدهدستورمیدهدکهچشمهای

بوداراکشیده،بینیاشراببرند.بعدازآنبودهکهچشمهایآتشینبوداخاموششدهبهتاریخپیوستهوبازگفتهبودکهروزیمانیزچون

پدرانماندرسرزمینمهرتابانبهتاریخخواهیمپیوست.
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بلند را استاد میخواستند نفر سه
انفجار که بگذارند پتو روی کرده
شدهبود.بهخودکهآمدیمازاستاد
دور توتههایگوشت و نبود خبری
را نفر بودند.سه افتاده پیشمان و
ازرویزمینبلندکردیم.یکیشان
آن و بود برداشته زخم رقم بد
بودند. منکس و گنک دیگر دوتای
داد دستور قوماندان بردند که آنها
کنیم. راجمع توتههایگوشت که
توتههاراجمعکردهرویپتوکوت
نمودیمکهقوماندانبوجیآوردهو

بوجی درون را توتهها ماها از یکی

انداختهبود.

دروازه پشت آلوده خون بوجی را

مردم از بسیاری و بود حویلیمان

جمع ما حویلی پیش و دور قریه

را بودا بود گفته پدر شدهاند.

توتهتوتهکردهاندبعدازآنکهبامیان

لرزیدهبودوپدرشتابانپیشازآنکهماازخانهخارجشویمداخلحویلیشدهبود.پدرآنروزنفساشسوختهبود.اشکازچشمهایش

میریختوصدایگریانشهیچنمیبرآمد.مادرآبآوردهبودومادرکالنآببهصورتپدرزدهبود.پدرسرشراتکاندادهنفسسوخته

گفتهبود.طالبانبوداراانفجاردادهتوتهتوتهاشکردند.طالبهایبسیاریآمدهاندمیخواهندتوتههایبودارادرونبوجیهاکردهباخود

ببرندپاکستان.پدرآنروزبغلمکردهگفتهبودماهاراتوتهتوتهمیکنند.مادرسرمرارویسینههایشمیفشارد.اشکازچشمهایشمیریزد

وصدایشهیچنمیبرآید.
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گورگی
لیال خالقی

امشبزیادهواسردنیست.فقطبادمیوزدوشاخههایدرختانراتکانتکانمیدهد.یخهیرمندهمشکستهوتاچندروزدیگرکاماًلآب
میشود.فقطامسالهیرمندیخزد.سایهیبرگدرختانرویزمینخاکیحیاطموزونحرکتمیکند.ستارههابرقمیزنندوتکههای
کوچکابردرآسماناینطرفوآنطرفمیرود.تنهانورحیاطمهتاباست.صدایعوعویسگهاخوابراازسرآدممیپراندوسوزباد
آدمراهشیارمیکند.شایدهمیناستکهباعثمیشودافرادرویبامپاهایشانرامحکمبکوبند.صداینالهیضعیفمادراندرمنالی
تلپتلپپاهایشانگممیشود.آبهگورگیوگورگیازصبحاینجاهستندوتالشمیکنندبچهرابهدنیابیاورند.آبهگورگیهرجامیرود

پسرشراهمراهسگهامیبرد.میگویند:عوعویسگآلرادورمیند.گورگیسگهارامیزندکهصداکنندوخمیازه...
آنسالبرایاولینبارسیحونیخزد.یخبندانهمراهبرفوبارانزیاد.پیرمنداندهمیگویندماهرگزندیدهونشنیدهبودیمکهآب
رودخانهسیحونیخببندد.هرچندساعتیکبارهرنگهبانیکهنمیتوانستبهنگهبانیادامهبدهدواردخانهمیشدوکنارآتشخودرا
گرممیکردویکیدیگرجایشرامیگرفت.درروستایماقابلهوجودنداشتآنموقعاّماحاالآبهگورگیراداریم.بااینکهقابلهنداشتیم
اّمازنانروستابلدبودندبچهبهدنیابیاورندومیدانستندکهندرشبزمستانوقتیزائودرآغازشبدچاردردزایمانشدههنگامبامداد
وضعحملخواهدکردبااینکهمردانوجوانانباشمشیرهایبرهنهاطرافخانهورویپشتبامحرکتمیکردنداّمابازهمتازمانوضع

حملهیچکسازاتاقبیروننمیرفتتامطمئنشودکهزائووبچهسالمند.
منراآبهگورگیبهدنیاآوردوحاالیکباردیگربرایبهدنیاآوردنبچهیدیگریآمدهاست.امیدوارمبچهپسرباشدکهبشودبرادرم،
تکیهگاهگرممبرایرفتنبهخانهیشوهرومایهیافتخارونگهدارنسلپدرم.تاآبهگورگیکارشرابافروکردنجوالدوزتویزبانمادر
اندرمشروعکرد.اصرارکردمازاتاقبیایمبیرون.پدرمگفت:لیلوماهتاآخرشبایدبمانی.میدانیکهفقطیکاتاقداریم؟پرسیدم:»مگر
وقتیکهمنبهدنیامیآمدمکسیازاتاقبیرونرفتکهمادرممرد؟نترس!زنیکهمنمیبینمهفتتاجانداردوهفتتاجانراهمبه
خودشپیوندزدهکهیکوقتزودترازمننمیردوخداینکردهکسدیگریمراکفنکند.«منهمبیرونپریدمونشستمتویحیاط.هر
چندتویحیاطخانهگورگیهستوآدمرامعذبمیکنداّمابهترازایناستکهتویاتاقباشم.کاشنبودکهعوعویسگهارادربیاورد
وآلجرأتنزدیکشدنپیدامیکرد...هردفعهکهیادقیافهآبهگورگیوقتیمیگفتلیلوماهعروسخودماستمیافتمدلممیخواهد

موهایشرابکنم.بااینپسرنکبتش.
بادخنکتویحیاطمیپیچدوخمیازهایمیکشم.اگرشبهایدیگربودمناآلنخواببودموداشتمهفتپادشاهراخوابمیدیدم.
پردهیاشکجلویچشممرامیگیرد.گورگیشالقشراباالمیبردویواشفرودمیآوردرویپشتهفتتاسگشکهبهدرختوسط

حیاطبستهچندلحظهعوعومیکنندوساکتکهشدندگورگیدوبارهمیزند.

-»پیسپیس!«

بهبامنگاهمیکنموعاشوررامیبینمکهسرشراازپشتبامپایینآوردهومیگوید:»خوابتنبره!بیاپشتبوماینجاپابکوبونگهبانی

بده.«چشمهایشبرقمیزندومنمیگویم:»نهعمراًمننگهبانینمیدم.هروقتیهزنچادرسفیددیدیبگو.«عاشورلبخندیمیزند

وپدرمدستمالسفیدیراکهبهخونآغشتهاستازپنجرهبیرونمیاندازدوبلندمیگوید:»اعوذباهللمنالشیطانالرجیم.«تنمنهم

میلرزد.زیرلبمیگویم:»اعوذباهللمنالشیطانالرجیم.«ازوقتیپدربزرگمگفتکههروقتتنتبلرزدعزرائیلازبغلتردشدهاست،

منهممثلپدربزرگم،پدرموهمهیافرادروستامیگویماعوذباهللمنالشیطانالرجیموصلواتمیفرستم.میدانمگورگیزیرچشمی

نگاهمیکند؛بدممیآیدازایندزدکینگاهکردنهایش.دوبارهخمیازهمیکشموخمیازهامطوالنیمیشود.پلکمیزنموزیرنورمهتاب

زنچادرسفیدیرامبینمکهچهرهاشرازیرچادرقایمکردهاست.بادمیوزدوچادرزنراباالمیبرد.لباسشزریاست.حتماًمادرمن

همازاینلباسهایخوشگلداشتهاست.بادمیآیدوباخودبویگندیمیآورد.اگرپایآلخاتوبهخانهمانبازشودآنهمفقطبهخاطر

یکبچهیسرخهیچوقتآنبچهرانمیبخشم.تازهاگردخترباشدکهاصاًلارزشاینهمهبیخوابیراندارد.اگرپسرباشدآنوقتشاید

بتوانمشوهرنکنمیاحّتیاگرشوهرکردمبچهدارشوم.زنچادرسفیدهنوززیرنورمهتابایستادهاستواکلیلهایچادرشبرقمیزند.

بدوناجازهوارداتاقمانمیشود.دیگرکمکمداردصبحمیشود.
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|بودندهلههلهکنانبهطرفاتاقپدررفتندکهمژدهیرسیدنیکپسررابدهند.پدربرایاولینفرزندپسرخیلیخوشحالشدچونفقط

یکدخترپنجسالهداشت.بعدازتولدپسر،اتاقزائوراازبقیهیخانهجداکردندوبههیچزنخارجیاجازهیورودبهآناتاقراندادند.

چونمیدانستندآلوقتیمیخواهدبهزائوحملهورشوددرقالبزندرمیآیدوبالباسزنانهوارداتاقشمیشودوجگرشرامیخورد

وهمینکهجگرزنخوردهشدصورتشقرمزمیشودومیمیرد.دهشبانهروزنگهبانانازاتاقزائومحافظتکردندوتوانستندازورودآل

جلوگیریکنند.زائوراباآبولرمشستندوولیمهایبرپاشد.پدربرپشتیتکیهزدهوگفت:»نامپسرمرامحمدمیذارم.«مادربزرگ

مادرینوزادگفت:»بچهبدونلقبنمیشود.چهلقبیبرایشمیگذاری؟«درمیانحاضرانشوریافتادوباالخرهبررویلقبظهیرالدین

توافقکردند.پدردستوردادشاهنامهاشرابیاورندتاتفالیبزند.شاهنامهرابازکرد.اولینشعرآغازصفحهراخواند:

نژادازدوکسداردایننیکپی

زافراسیابوزکاووسکی

پدرنوزادوکسانیکهازشجرهیخانوادگینوزاداطالعداشتندتحسینکردندوبهروحفردوسیرحمتفرستادندوکودکیراکهنژادازدو

نامدارجهانمیبرد.یکیچنگیزازطرفمادرودیگریتیمورلنگازطرفپدریکییکیبغلکردندوهریکتحفهایدرقنداقاونهادند.

نوزادوقتیبهبغلمادربزرگشرسید.مادربزرگیکلعلبدخشانراکهرویسینهیاونصببودازخوددورکردورویسینهیکودکنهاد

وبهمادرشگفت:»ازاینپسربهخوبیمحافظتکنچونبهمنالهامشدهاستکهبرخالفپدرشجهانگیرخواهدشد.«

هفتهیبعدپدربزرگمادریکودکبرایدیدننوهیدختریخودآمدوبهپدرنوزادگفت:»اسممحمدظهیرالدینرانمیتوانمبهزبان

بیاورم.سختوطوالنیاست.اسماوراببرمیگذارم.«کودکرادرآغوشگرفتوگفت:»ببرخان...ببرخان...«اماگفتنببرهمبرایش

سختبود.کمیکودکراتکاندادوگفت:»بابرخان!بابرخان!«صدایدادوبیدادآبهگورگیباعثمیشودچرتمپارهشود.شایدسرقیمت

باپدرمتوافقنکردهاند.بدونفکرمیپرمتویاتاقواصاًلبهاینکهیکزنخارجیمحسوبمیشومتوجهینمیکنم.اولینچیزیکه

توجهمراجلبمیکندصورتقرمزمادراندرماست.قرمزقرمز...چشمهایشبازاستوهنوزجوالدوزتویزبانشاست.حرکتینمیکند.

آبهگورگیبهچشمهایشدستمیکشد.کسیمرابهبیرونازخانههلمیدهد.نگاهمیکنمببینمکیست.پدرماست.میپرسم:»اسمش

راچیمیگذاری؟«میگوید:»امیر«ناخودآگاهازدهانممیپرد:»لقب؟«کمیفکرمیکندومیگوید:»علی«



داستان
سال اول، شماره سوم، مهر و آبان 1393

23

بمان دیگر
زهرا نوری

یک، دو، سه… ایستادمیشوموبهعقبَسیل)نگاه(میکنم.ردپاهایمدربرفچهقدرعجیبمعلوممیشوند.

راهمیافتم.ازخودممیترسم،شرمممیشود.فکرحنیفه،دیوانهاممیکند.یکسالگذشتهومنهنوزنتوانستهامیکانگشتریبرایاوبخرم،

جزشبنکاحمان)عقد(.دستهایمرادرجیبممیمانم)میگذارم(.سههزارافغانیراکهبهسختیپساندازکردهام،قبلازاینکهازخانه

بیرونبیایم،درجیبواسکتم)جلیقه(ماندم.راهمیرومودورازچشمدیگران،باپَیسه)پول(هابازیمیکنم.بایدخوبمراقبشانباشم.

راهمیروم،اّمادیگرجایپاهایمرانمیبینم.بهساعتمنگاهمیکنم.وقتزیادیندارم،سرعتمرازیادترمیکنم.ازدور،بوجی)گونی(ای

رامیبینمکهبهدیوارمیخشدهاست.هرچهنزدیکترمیشوم،تشویش،مرابیشترآزارمیدهد.بهحنیفهقولدادهبودمهمانانگشتر

وگردنبندیرابرایشبخرمکهخوشکردهبود.

بهآنطرفکوچهمیگذرموپَیسههارادرجیبمفشارمیدهم.جایپاهایمدربرف،گوییباترسگذاشتهمیشودوکمیکمرنگتر.زمان

راگمکردهام،قدرتفکرکردنندارم.

ـبهمادرجانگفتممحمدعلی،عیدامسالبرایمَطوق)گردنبند(طالوخینه)حنا(میآورد… .

بهحنیفهقولدادهبودم.بایدکاریکنم.برمیگردم.بوجیراکنارمیزنم.مردیروبهرویمایستادمیشود،چندکلمهبهاومیگویموواردمیشوم.

اتاق،تاریکاست.آبدهانمرابهسختیقورتمیدهم.کمیمیایستمتابهتاریکیعادتکنم.کالنشدنقرنیهامرااحساسمیکنم.

حاالمیتوانمُکلَگی)همگی(راببینم.همهشانبهمنخیرهشدهاند.شایدمیخواهندبدانندجزوکدامیکهستم؛حلقهایکهوسطاتاق

درستشدهیافقطبهعنوانیکَسیلبین)تماشاگر(.تصمیممراگرفتهام،نگاهمراپایینمیاندازموحلقهراکاملمیکنم.

سرمسنگینشده.نمیتوانمباالراَسیلکنم.پَیسههایرویزمینرابانگاهمدورمیزنم.بیشترینشمثلیکساختمانچیدهشده،جلوی

مردیکهدرستکنارمنشستهاست.جرئتبهخرجمیدهموزیرچشمیبهآننگاهمیکنم.اوهمزیرچشمی،مراقبمناست.عصبانیت

وتشویششراحسمیکنم.

جوانترینشان،منهستم.ناگهانفریادیمیشنوم:»پَیسهاترارویزمینبمان…«.
قبلازاینکهبفهممبامناست،ازفریادشمیترسم.دستهایمخشکشدهاند.بایدازایناتاقتاریک،برندهبیرونبروم،اّماچطور؟مطمئنم
اگرپَیسهرارویزمینبمانم،مردیکهکنارمنشستهاست،بهمنمیخندد.اینجاآمدهامبرایپَیسهدارشدنتابرایحنیفه،طوقطال

بخرم،اّمابقیهبرایچهآمدهاند؟
مردیکهکنجدیوارنشستهاست،بازفریادمیزند:»بماندیگر… میخواهندشروعکنند…«.

بدوناینکهبهکسیَسیلکنم،نفسعمیقیمیکشموپَیسهرارویزمینمیمانم.ازبسپَیسههارافشردهام،درهمجمعشدهاندراستشان
میکنم.همگیراستومحکمنشستهاند،بهاندازهپَیسههایشان،اّماحسمیکنممنهممثلپَیسههایم،درخودمجمعشدهوخردم.دعا

میکنمجوره)ِمنچ(بهمننرسد… اّمانه،منبایدبرندهشوم.
زیرچشمیمیبینمکهجورهدستبهدستمیشودوبهمن،نزدیک؛یکییکمیآورد،یکیسهمیآورد… تابهحالکسیششنیاورده.

مردکناریامپنجمیآورد.

»قریببود…!«باخودمگپمیزنموجورهرامیگیرم.ماهیچهدستهایمراسفتمیکنموانگشتهایمراآزادوجورهرامیاندازم.خیال

مردکناریامراحتمیشود.جورهرایکیدیگرمیگیرد.
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»منمرداینکارنیستم،مننمیتوانم…«.بهجورهَسیلمیکنم.بازهمانپنجعددتکرارمیشود.سه،پنج،دو،یک،چهار… شش،نصیب

کهخواهدشد؟

برایبارسوم،جورهدستمنمیافتدوبازناامیدمیشوم.پَیسههاراجمعمیکنمکهبروم.ناگهانمردکناریام،دستمرامیگیردومیگوید:

»اینجاقانونهایخودرادارد!«

حتیازلباسسفیدوواسکتسیاهشواهمهدارم.سرجایممینشینم.مثلهمهبهجورهسیلمیکنم.هربارکهجورهبهوسطحلقهمیرسد

ومیخواهدعددشانسآدمیرانشاندهدکهآنراانداختهاست،نفسمباالنمیآید.نبایدببازم.نبایدقولیراکهبهحنیفهدادهام،زیرپای

بمانم.بایدبادستپربرگردم.درچرتماندهامکهاگرگفتیکبارهاینهمهراازکجاآوردهای،چهبگویم؟

مردکناریامباآرنجشبهپهلویممیزندومیگوید:»بیانداز…«.باکمیدردبرمیدارمومثلدفعاتقبلمیاندازم.چشممبهجورهکهدور

خودمیچرخد،خیرهماندهاست.اینبار،عددشانسم،ششاست!

همهسیلمیکنند،همهباورمیکنند.پَیسههارایکییکیبهمنمیدهند؛این،قانونبازیاست.نگاههایمردکناریامرقمدیگریشده

است.گویانمیخواهدپَیسهاشرابدهد.میگویم:»منبایدهرچهزودتربروم،معطلنکن…«.

-باسههزارآمدی،میخواهیبادهلَکبرگردی؛خودتبگوانصافاست؟

کسیحرفنمیزند.چندنفریکهپَیسههایشانرادادهورفتهاند،حرفهایمارانمیشنوند.

ـبرادر!بهقولخودت،قانوناست.

ازجایشمیخیزد.دربرابرشمثلپیسههایخردمیمانم.فریادمیزند.منهممیایستمومیگویم:»حقمرابده.«

چاقوییراازجیبشدرآوردوطرفممیگیرد.

ـزیادگپبزنی،حقتراکفدستتمیمانم.

نبایدازپیسههایمبگذرم.تامیخواهمحرفیبزنم،سوزشیرویبازوهایمحسمیکنم.کسیجرئتجلوآمدنوپادرمیانیندارد.بهطرفش

حملهمیکنم.هربارکهبهدستوصورتشچنگمیاندازم،سوزشیدربدنمحسمیکنم.نمیدانمچهرقمی،چاقوراازدستشمیگیرم.

سینهخیزبهطرفدرمیروم.چیزیمثلنیشکژُدم)عقرب(،پاهایمرامیسوزاند.میبینمچندعسکر)سرباز(وارداتاقمیشوند.هرچه

زودتربایدپیشحنیفهبروم.
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تاب 
حکیمه اخالقی

نشستم.بایداینباردیگرمیبستمش.خوبشددامنمرادرآوردم.همیندفعهیقبلباچهمکافاتیآمدماینجا.کمماندهبودبیفتم.دامنم
گیرکرد.رضاخندیدهبود.بلند...

ازلجشهمکهشدهبایداینبارببندمش.طنابراگذاشتمالیپایمومحکمگرفتمش،موهایماینطرفوآنطرفآویزانشدهبود.کش
مویمرادرآوردم.پنجانگشتمراازآنردکردم.مثلدستبندشد،بارنگقهوهایاش.سرمراکمیبردمعقب،موهایمراتکانیدادم.بادستم
همهشانراجمعکردمباالیسرم.کشرادرآوردمودورموهایمپیچاندم.برایاینکهاذیتمنکنندومزاحمکارمنشونددوالبستمش.بلند
شدم.جایخوبیبودوبهتراینکهمخفیگاهخوبیبود.البتهتاآنزمانکهرضاپیدایشنکردهبود.بیشتروقتهاکهامتحانداشتمکتابم

رااینجامیخواندم،یاآنموقعهاییکهبامادرقهرمیکردم،میآمدمهمینجا.
خوراکیهاییراهمکهمیخواستمتنهاوبهدورازچشمرضابخورم،هماینجامیخوردم.یکبارهمینجابودکهبیسکوییتمراقایمکردم

تابعدبخورم،وقتیهمآمدمدیدممورچههادارندنوشجانشانمیکنن.
طنابرادوربازویمانداختم،خمشدم.پاچههایشلوارمرازدمباال.خندهامگرفت.شدهبودشلوارک.خوبشدامروزرضانیست.اگرمرا

میدیدآنهمباشلوارکتایکماهمیشدمسوژهبرایخندیدنش.
خوبمیتوانمتصورشکنم.بااینکهیکسالازمنکوچکتراستطوریوانمودمیکندانگارازمنبزرگتراست.تابستانهازیادنمیبینمش.
میرودکار.برخالفمنوقتیمیخنددچشمهایریزشریزترمیشود.صورتکشیدهوباریکشبهمادرمرفتهوچهارشانهگیاشهمبه
عکِسرویطاقچه.عکسرویطاقچهرازیادنمیبینم.سالیسهچهاربارشایدهمکمتر.میآیدسریمیزند.بهمادرپولمیدهدومیرود.
میگویدبچههایشمنتظرند.مادردوستشندارد.هربارکهمیآیدباهمدعوامیکنند.خیلیوقتپیشبودکهیکبارباباصدایشزدم

مادرسیلیامزد.
ازآنبهبعددیگرباباصدایشنکردم.حتیوقتی2سالپیشآمد.وقتیهممیخواستمحرفیدرموردشبارضابزنممیگفتمعکسروی

طاقچه!!!
پیوستهی ابروهای بود.حتی رفته بهعکسرویطاقچه بود،همهچیزهایم رفته مادر به اندامظریفمکه نگاهمیکردمجز آینهکه به

مشکیاش.
بایدشروعکنم...تامادرمشغولدوختودوزاستبایدتمامشکنم.میخواهدلحافبدوزد.باپارچههایسفیدوساتننقرهای.

میگویدبرایمناستولیوقتیبهاندازهاشنگاهمیکنمخیلیبزرگتراست.جزمن،حتیمادرورضاهممیتوانندزیرشبخوابند.
آرامپایراستمرامیگذارمجلو،بعدهمپایچپ.هنوزبهوسطشهمنرسیدهام.بازهمیکقدمدیگر،درستهمانجاییکهمیخواستم.

بااحتیاطنشستم.نفسعمیقیکشیدم.خندهامگرفت،انگارسواردوچرخهشدم.فقطکمیسفتیابهقولرضاشخهست...
خانه حویلی میشود.حتی دیده جا همه میگیرم. دستم محکم و پایین میآورم بازویم از را طناب میچسبانم. دوطرف به را پاهایم
همسایهمان.صدایدعوایگربههامیآیدولیهیچکدامشانرانمیبینم.گنجشکهاهمسرخردهنانآنطرفحوضدعوایشانشده.

همهشانجمعمیشوندبعدهمیکبارهیکیشانکهپرزدهمهشانپرمیزننسمتآسمان.
خواستمشروعکنمدستمعرقکردهبود.طنابراایندستوآندستکردم.بادهانفوتکردمتاخنکشود.فوتمیکردمکهصدای

زنگدرآمد...
هولشدم.مادرصدایممیزد:ندا...ندا...بدودرروبازکن.

نمیخواستمبفهمدبازآمدهامباالیدرخت.هربارکهمیفهمیددعوایممیکردوبالحنیعصبانیمیگفت:دخترجانبهحالخودترحم
نمیکنیحداقلبهمارحمکن،کهاگراینبیگمببیندتمیشوینقلسفرهصلواتهایاینوآن.بعدشهمبیاوجمعشکن،یااگرخدای

ناکردهازآنباالپایتبلخشدوتابیفتیمنجوابخالهجانراچهبدم؟
بایداینبارمیبستمش.شایدرضاباشد.نیامدمپایین.مادرهموقتیدیدجوابشرانمیدهم،وزنگدرهمخودشراداردشهیدمیکند
باعجلهآمدبیرون.ازوسطباغچهردشد.میدانست.باالرانگاهکردوانگشتاشارهاشرابهنشانهتهدیدباالبردوگفت:مگردستمبهت

نرسد.اخمکردوسریعرفتتادررابازکند.
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صدایدعوایگربههابیشترشدواّماازگنجشکهاخبرینبود.خوبکهگوشکردمصدایخالهجانراشنیدمکهبامادراحوالپرسیگرم

میکرد.تابهخودمآمدمخالهجانومادردمدراتاقنشیمنرسیدهبودندوکارازکارگذشتهبود.

صدایخالهجانخوبمیآمدکه:نداجانکجاست؟

ومادرمهمگفتهبودرفتهامکالسخیاطیواینکهتاتابستانهدختربایدیادبگیردبعدشهمدرسومدرسهاششروعمیشودوازاین

حرفها...فهمیدمنبایدبیامپایین.بازهمخوبشدبرگهایدرختزیادبودوخالهجاننمیتوانستمراببیند.باغچهمانمربعمانندبود

درچهارگوشهیآنپنجدرختانارپرشاخوبرگ،یکدرختانگورهمکهانگارپیچاندهشدهدوردرختانانار.ودرآخرهمهمیندرخت

کهاالنروشهستمونمیدانماسمشچیست.بزرگتریندرختاستبینهمهدرختانتویباغچه.

خالهجانازوقتیفریدآمد،زیادمیآمدخانهمان.

مادرزیادبازارمیرفتبرایخرید.هربارکهمیرفتباکلیوسیلهبرمیگشت.ازوسایلآشپزخانهگرفتهتاپردهوپارچهوکلیچیزهایدیگر...

یکبارهمتلفنیباعکسرویطاقچهدعوایششدهبودومیگفت:پولمیخواهدبرایجهیزیه،واینکهچهجورپدریهستی؟گفت:پول

گلهرادادهبابترهنخانهو....آخرشهمباگریهتمامشد.همینسههفتهقبلبودکهعکسرویطاقچهآمدوپاکتیدادبهمادر.ازتاریخ

جشنپرسیدومادرهمگفتخبرشرامیدهد.اینرابااخموناراحتیگفتهبود.بعدهمعکسرویطاقچهرفت.

پاهایمدردگرفتند.

بایدزودترکارراتماممیکردم.طنابرادستمگرفتمویکسرشراچندباردورشاخهپیچاندم.گرهمحکمیزدم،برایاینکهزودبازنشودچند

گرهیدیگرزدمرویش.سردیگرطنابراهمبعدازکلیباالوپایینکردنها،مثلآنسردیگرپیچاندمدورشاخهوبعدهمچندگره...

هربارخالهجانمیآمدزیادحرفمیزد.خوبگوشدادمازصدایدعوایگربههاخبرینبودوفقطصدایخالهجانمیآمد

میگفت:دوهفتهیبعدباشدخوباست.همنیمهشعباناستوهمماآمادهایم.

مادرچیزینگفت،فقطچایتعارفزد

خالهجانبفرماچای؟

کارتمامشد.همینکهخواستمبرگردمپایمسوخت،چشمانمرابستم.دردداشتولینهزیاد.خودمرارساندمبههمانجاکهشاخههای

درختتقسیممیشداینطرفوآنطرف.رویچندشاخهکهاسمشراگذاشتهبودمصندلینشستم.خودمراجابجاکردمتاخوبجابگیرم

رویصندلی.پایراستمراگذاشتمرویپایچپم.تیغنبود،نوکتیزپوستهیدرختمثلتیغرفتهبودکفپایم.میسوخت.

صدایمیومیوگربههامیآمد.انگارداشتندبهزبانخوشانتهدیدمیکردندهمدیگررا.اّماازگنجشکهاخبرینبود.هنوزصدایخالهجان

ومادرمیآمد،حرفمیزدند.)بیشترخالهجان(

مادرمیگفتزوداست.

وخالهجانصدایشراباالبردکه:دوسالبیشترشد،وفریدهمبایدسروسامانبگیرد.

مادرگفت:درسش،درسشتمامنشده!!

خالهجانخندید:خیراست،بعدازعروسیهممیشوددرسخواندو...

مادردیگرهیچنگفت،ولیخالهجانهنوزهمداشتمیفت.ازخودش،ازخاطراتشو...

صدایگربهآمد.انگارجیغمیزد.خوبنگاهکهکردم،دیدمرویدیوارحویلیخانههمسایهماناست.سیاهبود.موهایشراتماماًسیخکرده

بودیابهقولرضاگاردتهاجمیبهخودشگرفتهبود.

پیشته...پیشته...

سرمراسریععقببردم.خودشبود.بیگم.داشتگربهراپیشتهمیکردباصداینازکش.موهایکوتاهرنگکردهاشاوراکوتاهترنشان

میداد.تکپوشتنگقرمزرنگتنشهماوراچاقتر،انگارکهدوقلوحاملهاست.خوبکهزیرچشمینگاهکردمبازازهمانشلوارهای

خامکدوزیشدهپوشیده،بادمپاییکهدستشگرفتهبهعنوانسالح.سرمرابازعقبترمیبرموسعیمیکنمخودمراالیشاخبرگگم

کنمتانبیندم.
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خالهجانهنوزهمداردتعریفمیکند.گنجشکها

تهدید با هم گربهها شده. پیدایشان توک و تک

بیگمفرارکردندوخبریازشاننیست.

یادبیگممیافتم.زیادمیآمدخانهمان.وزیادهم

پسرش با بیشتر مادرم. برای میکرد دل و درد

با و داشت سال چهار میکردم. بازی رسول

قیافهایبانمک.بعضیوقتهاهمکهنمیآوردش

مینشستمپایدردودلهایش.

مادر گفتمچاقشدی. بود. پیش ماه یک همین

اخمکردولیخودشخندیدهبود.گفت:نینیداره

توشکمش.اینرابالحنکودکانهگفتهبودبهمن

وبعدهمروکردبهمادرمکهزوداستبرایندا

جان،بذاربزرگبشه،بعد...

ازخودشمیگفتوازروزهایسختیکهگذشته.

میگفتحتیماهانههمنمیشدهکهدادهبودنش

بهعلی.مادرهمسرشراتکانمیدادومیگفت:

کرده نگاه من به هم... ندا کنم، چکار نمیدانم

راتکانمیداد، بودسرش راخورده بودوحرفش

تکان راهمینطور هروقتغصهمیخوردسرش

میداد...

خالهجانهمعجلهدارد.نمیدانستمیعنیچه؟

ازحرفهایشانچیزینمیفهمیدم.

دلدردگرفتم.خداخدامیکردمکهخالهجانزودتربرود.مثانهامداشتمیترکیدواحساسمیکردمزدهبهکلیهام.ازطرفیپایمدردش

بیشترشدهبود...تقریباًبعدازنیمساعتخالهجانرفت.ازحرفهایشانمعلومبودتاریخدوهفتهیدیگرشد.نیمساعتقدرسهساعت

برایمگذشت.خالهجانتارفتومادرهمهمراهیاشکردتادمدربههرزحمتیبودآمدمپایین.سمتدستشوییدویدم)لنگلنگان(

خالهمراندید.همهچیزبخیرگذشت.

صدایمادرراازدستشوییمیشنیدم.فکرمیکردهنوزرویدرختموداشتدعوایممیکرد.کهدخترتوجانمرابهلبمرساندی،آخرکی

میخواهیآدمبشی؟فریدآمدهوتوهنوزتویبچهبازیهایتماندی.خدابهدادمبرسد...

فریدرازیادندیدهبودم.فقطدوسالپیشآمدکنارمنشست.شدیمبهنامهموخالهجانهمچادرانداختسرمویکگوشوارههمگوشم

کرد.وشدمبهنامفرید...قرارشددوسالبعدعروسیبگیرند.نهخوشحالبودمونهناراحت.

شلوارمراباالکشیدمورفتمبیرونکنارحوضنشستمتادستمرابشویم.مادرهنوزداشتمیگفت.هنوزهمدلمدردمیکردوگفتممادر

داریبرایکدامبندهخداروضهمیخوانی؟

مادرتامرادید،اخمکردوبازهمادامهدادوهمینطورکهداشتمیرفتسمتاتاقگفت:شددوهفتهیدیگر...

شیرآبرابستم.باخوشحالیسمتتابرفتم.بازصدایدعوایگنجشکهامیآمد.سرمراباالکردم،ازشاخهایگرفتموباالوپایینش

کردمتاگنجشکهافرارکنند.رفتند.همینکهصورتمرابرگرداندمرضارادیدم،بسماهلل...

انگارجناست،ازخندهدلشراگرفت.چشمانریزشریزترشدهبودوقیافهاشبانمکتر،لباسشگچیبود.بادستتابرانشانشدادم.
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هنوزمیخندید.

اخمکردم،»بهچیمیخندی؟مگهخندهداره؟خبدوستدارمتاببازیکنم«

همانطورکهمیخندیدودلشراگرفتهبودرفتسمتطناب.دستانشراباالبردوبهزحمتتابراگرفت.گفت:ببین

بعدهممثلاینکهازچیزیآویزانشدهباشدشروعکردبهتابخوردن.

تکیهدادمبهدرخت،پایراستمراکمیباالگرفتم.کوتاهبستمش،خیلیکوتاه.

اینبارهمنشد.



داستان
سال اول، شماره سوم، مهر و آبان 1393

29

گردو
نرگس زمانی

هواسرداست.فکرکنمهنوزصبحزودباشد.پتوراتاشانهرویخودممیکشموسعیمیکنمدوبارهبخوابم.نمیتوانم.کفدستممیخارد.

کفدستمرابهبالشمیمالم.قلنبهوداغشده.آنقدرمیخارانمشکهبیخیالخوابمیشوم.بلندمیشوموچرخیدراتاقمیزنم.کف

دستمهنوزمیخارد.ننههمیشهمیگویداگرکفدستتبخاردپولدارمیشوی.یعنیتاآخرامروزپولدارمیشوم؟شلوارورزشیامراباال

میکشموبالبخندیواردحیاطمیشوم.

مادرچادرکرمیاشرادورکمرشبستهوبهدوروبرشنگاهمیاندازد.مراکهمیبیندمیپرسد:»تختهوچکشوندیدیعلی؟«دمپایی

میپوشمومیرومزیرزمین.تختهوچکشراازکناردیگروسایلبرمیدارمومیگذارمکنارباغچهکهسایهاست.نگاهیبهحیاطمیاندازم.

سمانهولیالنیستند.حتماًرفتندکوچه.مامانآنسرحیاطایستادهوگونیسفیدرنگیراکشانکشانمیآورد.میدومسمتشتاکمکش

کنم.سرگونیرامیگیرمومیگویم:»توبَرندارسنگینه.«چیزینمیگوید.فکرکنمنمیداندکهمنمیدانم.دیروزخیلیسعیکردم

بپرسمنینیجدیدماندختراستیاپسر؟اّمارویمنشد.خودشهمکهچیزینمیگویدشایدبهخاطراینکهپسرهستم.اگرلیالاندازهی

منبودشایدآنقدرکمحرفنمیشدوروزهاهمانطورکهگردومیشکستبالیالحرفمیزدودرددلمیکرد.گونیراهمانجاکنار

تختهچکشمیگذارم.مامانرویصندلیپالستیکیمینشیندوبدونهیچحرفیشروعمیکندبهشکستنگردوها.دوسهماهاستکارش

شدههمین.یعنیازوقتیبابارفتهکارششدههمین.تادیروزفکرمیکردمبابارفتهاسترالیابرایکارولیدیروزکهمامانبازهرهخانم

حرفمیزدشنیدمکهچیزهایدیگریمیگفتند.درستنفهمیدمچیمیگفتنداّما»فراری«راکهمامانباناباوریهمراهباجیغخفهای

گفتراکاماًلبهیاددارم.

میرومآشپزخانهبرایمامانلقمهینانوپنیرمیگیرم.پنیرراازیخچالبرمیدارم.آخرهایشاست.یکخردهبومیدهد.نانراسفتترمی

پیچمتابویپنیرشدرنیاید.دلممیخواهدچندتاگردوهمبردارموبگذارمالینانبرایش.اّماحیفکهمالخودماننیست.میدانماین

روزهاگردوخیلیدوستداردولیازآنگردوهاهیچوقتبَرنمیدارد.دیشبکهسمانهگردوکشرفتهبودوپشتجالباسیدوتادوتاگردو

میانداختتویدهانش،ماماندیدهبودش.بعدیکچکبهشزدهبودودرحالیکهدندانهایشرارویهمفشارمیدادگفتهبود:«نخور،

مالمردمه،حرومه.«میرومسمتش.کیسهیکناردستشتقریباًپرشدهازگردوهایپوستشده.لقمهینانوپنیرراجلویشمیگیرم.

-چیزیخوردیمامانی؟

دستازکارمیکشد.اولبهلقمهنگاهمیکندوبعدکمیمشکوکتربهمن.فکرکنمکمکمداردمیفهمدکهمنمیدانم.میخواهدلقمهرا

ازدستمبگیرد.نمیگذارم.میبرمجلویصورتشتادهانشبگذارم.فکرکنمبویپنیربهدماغشمیزندوحالشبهممیخورد.بلندمیشود

وبهسمتدستشوییگوشهیحیاطمیدود.بانگاهمدنبالشمیکنم.تکههایپوستگردوکهبهچادردورکمرشچسبیدهدرراهازچادرش

جدامیشوندورویحیاطمیافتند.لقمهراباحرصتویدستمفشارمیدهم.پنیرهایشازدوطرفنانمیزندبیرون.بغضممیگیردبرای

چندمینباردراینروزها.نمیدانمچراتازگیهاهیبغضمیکنموبعدشهمتصویرهمهچیزباصداهاییازذهنمعبورمیکند:مامان،

سمانه،لیال،فراری....لقمهراباچندتاگازپشتسرهممیبلعم.بغضراهمبههمراهشمیدهمپایین.نمیدانمکیقراراستدوباره

باالبیایدولیهروقتیبهترازاآلناستچوندرمیزنند.دررابازمیکنم.لیالوسمانهاند.میآیندداخل.پشتشانچیزیراقایمکردهاند.

نگاهشانمیکنم.چیزینمیگویند.سمانهبهلیالمیگوید:»بدوبریم.خفهمیشنا...«وبعدبدوبدومیروندوسطحیاط.دررامیبندم.مامان
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دوبارهسرجایشبرگشتهودرحالشکستن

را کبریتهایشان قوطی لیال و سمانه است.

بازمیکنند.میرومباالیسرشانمیایستم.

سمانهدستمیکندداخلقوطیکبریتشو

دانهدانهمورچههاییراازداخلشدرمیآورد.

لیالسرشدادمیزند:»دیوونهمیکشیشون.

میآن. بیرون خودشون بذار کج رو قوطی

خیره لیال دست به سمانه و اینجوری...«

میشود.لیالهمانطورکهقوطیراکجنگه

داشتهمیگوید:«بعدازظهردیگهمورچهجمع

نمیکنیم.مورچههاخودشونمیآن.میریم

ازپارکبغلیسنگمیآریمواسشونخونهدرستمیکنیم.باشه؟«سمانههممطیعانهسرتکانمیدهد.سمانهیکدفعهمیگوید:»آخ....

اسمواسشوننذاشتیم.«وبعدلیالباخندهمیگوید:»دیوونه....ایناکههمشونشبیههمن.«وسمانههمنخودیمیخنددوبعدهردوباهم

میخندند.سمانهسرشراباالمیآوردونگاهشمیافتدبهمن.برایشاخممیکنم،همینجوری،میخواهمببینمچکارمیکند.بیتوجهبه

منسرشرابهسمتلیالبرمیگرداندودوبارهمیخندد.بههمینراحتی!

میرومخانه.دررامیبندم.پردهراهممیکشم.صدایچکشهنوزهممیآید.دوتاتقآرامپشتسرهموبعدضربهنهایی.رویفرش

دمرولومیشوموباآهنگچکشضربمیگیرم.دوبارههمانتصویرهاوهمانصداها...بهدستهایمنگاهمیکنم.شایددستهایمنهم

بایدسیاهشوند...

چشممبهکتابهایرویطاقچهمیافتد.چندتایشانمالمناستوچندتاییهمهمیشهآنجاهستند.ازهمانگوشهدوسهتاکتاب

برمیدارمومیآورمپایین.خاکگرفتهاند.کتاباولیرابازمیکنم.قرآناست.بیهدفورقمیزنم.حاشیهاشقشنگاستخوشممیآید.

همینطورورقمیزنمتاصفحاتشبهآخربرسند.بینصفحاتانتهایییککاغذسبزرنگجلبتوجهمیکند.ایندفعهبهسمتعقبورق

میزنم.یکاسکناسدههزارتومانیالیقرآناست.آها...برایعیدنوروزامسالاست.یادممیآیدننهیواشکیدهتومانبهمندادوگفت

هرچیدوستدارمبخرمومنهمازدستسمانهولیالسریعقایمشکردموگذاشتمشالیقرآن.کتابهاراجمعمیکنم.اسکناسصاف

رابادوتامیگذارمتویجیبشلوارم.دمپاییهایمرامیپوشموازخانهمیزنمبیرون.مامانمیپرسد:«کجا؟«دادمیزنم:»زودمیآیم.«

ظهرشده.آفتابمستقیمرویسرممیتابدوسرمداغشده.دوتاکوچهیباقیماندهراهمبدوبدوطیمیکنم.دربازاست.میآیمداخل.

سمانهولیالتویحیاطنیستند.مامانهمسرکارشنیست.گونیسفیدخالیشدهوکنارشیککپهیبزرگپرازپوستگردواست.

کیسهیتویدستمراگرهمیزنموتویجیبممیگذارم.میرومخانه.سمانهولیالجلویتلویزیونخوابشانبرده.ماماننیست.میروم

آشپزخانه.میگویم:«سالم.«برمیگردد.

-سالم.اومدی؟چراآنقدردیر؟

چیزینمیگویم.میرودسراغیخچالوقوطیپنیررادرمیآورد.سفرهراکوچکپهنمیکندومیگوید:»چیزیکهنخوردیبیاتوهم

بخور.«

وبعدپنیررابانانمیگذاردرویسفره.میخواهدلقمهبردارد.ُمشمایگردوراازجیبمدرمیآورمومیگذارمجلویش.سرشراباالمی

آوردوبهمننگاهمیکند.

-خودمخریدم،ازگردوهایحسینینیستبهخدا.واسهتوخریدم.

برایاولینبارتویاینچندهفتهمیخندد.دیگرراجعبهپولشچیزینمیپرسد.مینشینمکنارسفره.گرهکیسهرابازمیکنمُسرمیدهم

طرفش.کمهستند.گردوهارامیگویم.بااینحالیکمشتکوچکبرمیداردوگوشهیشالشگرهمیزند.حتمدارمبرایسمانهولیالست.
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یکدانهبرمیدارد.اولبومیکشدوبعدبالذتدردهانشمیگذارد.خوشحالاست.ازچشمهایشمیشودفهمید.جرأتپیدامیکنمو

میپرسم:»ماماننینیجدیدماندختراستیاپسر؟«کمیجامیخورداّمابعدمیگوید:«فکرکنمپسرباشدیکپسرمثلتو...«وبعدبه

منلبخندمیزند.بحثراعوضمیکند.

-چرابیپوستخریدی؟گراننبود؟

-باپوستشخوبنیست.آدمدستشسیاهمیشه.

میخنددوباسرانگشتهایسیاهشسرمرانوازشمیکند.

-مامان،حسینیکهاومدگردوهاروببرهبگوفردایهگونیاضافهتربیاره.

وبعدیکگردومیگذارمدهانم.
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انتقام
زهرا زمانی

گلویممیسوزد.صداهایی نیستم.خستهام هم تشنه یا گرسنه نیستم. بیدارهم اّمامطمئنم نیستم راحسمیکنم.خواب بویعطرش

میشنومصدایخندهصدایقهقههبهگوشمآشناستبهپهلویچپغلتمیزنمباصورتمیافتمرویتلیازکثافت.سرمرابلندمیکنم.

گرماستدهانمپرشدهپاهایکسیرامیبینم.گیجممیخواهمبرشانگردانمعقمیزنمهمانکسیکهایستادهوادارممیکندقورتش

بدهمصورتمخیسعرقاستدستمراباالمیآورمباآستینصورتمراخشکمیکنمتویماشینمعقمیزنمحالمبههممیخوردباال

نمیآیدآنکثافتباالنمیآیدگیرکردهصدایبوقهایممتد...

درمیزنمدستهایمفلجشدهاندانگارباپادرمیزنممیپرسم:کجاست؟!کسیجوابمرانمیدهد...

میخواهندبهمنزهربخورانندبویترشیمیدهداحساسخفگیمیکنمصورتمدوبارهخیسمیشودسرمرابلندمیکنمسردممیشود

لبهیکبلندیایستادمبهخودمیلرزممیخواهمخودمراعقببکشمپایمدورپایدیگرممیپیچدمیافتمگوشهایمپرازآبمیشوند.

صدایفریادمیشنوممحمود...مثلقهرمانهاخودمرامیکشمباال.دومرتبهدادمیزنم:»کجاست؟«رویصندلیمینشینم.چشمهایمرا

میبندمبهسویروشناییحرکتمیکنم.صداینفسنفسزدنشرامیشنومظریفوآهستهبهمننزدیکمیشود.گرمیانگشتانشرا

رویگردنمحسمیکنم.میخنددهمهجاتاریکاستخودمرارویتختمیاندازمدادمیزنم:»اینجابودههمینجا«

بویعطرشراحسمیکنم.صدایجیغمیشنومآشنانیستمچدستمرابازنجیربستهاندهرچهخودمرامیکشمحلقهمحکمترمیشود

.پهلویمداغمیشودداغداغانگارمیسوزد.دستمرامشتمیکنمصدایافتادنجسمیسنگینرامیشنومصدایجیغ.

چشمهایمرامیبندمدرالیهایفرومیرومگرمولزجنفسمیکشمعمیقوباشتابسفتمیشودکسیمثلماربهخودشمیپیچداّما

نهشبیهمارموزونتروزیباتردهانمرابازمیکنممثلیکخونآشامنیشهایمرافرومیکنمبلندمیشومکیفرامیشناسمبرشمیدارماز

روشناییبیرونمیآیممیرومبهسمتتاریکی،داالنیتاریکرامیبینمحساضطراربایدسریعترخارجشومبویعطرشراحسمیکنم

شیشهاشرادرمیآورمسرمیکشمتلخاستنقطهقرمزیمیبینمکهبزرگمیشودبزرگوبزرگترپهلویممیسوزدهنوزصدایجرقه

زدنسیمبرقمیآیدشقیقهامتیرمیکشدکمرمکرختمیشودپاهایمفلجمیشوندانگار...

***
ماتاستتصویرماتروبرویمکسیانگارلباسسبزپوشیده

چشماشوبازکردباالخره.

خوبهبگینبیانچککنن.
میروند،میآیندهنوزماتاست

تصویرروبرویمرامیگویم.
دستمرامیکشمچیزیبهدستم
نیست زنجیر اّما است وصل
میاندازند چشمم توی نوری
میبندم را چشمهایم میخندم

ومیخندم.
ِکیمیشهمرخصشکرد؟

پایینه، هوشیاریش سطح هنوز
پهلوش به که باضربچاقویی
اصابتکردهمقدارخونریزیشو
جراحتیکهبرداشتهچندروزی

روبهترهتحتمراقبتباشه.
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چراهنوزمنگه؟

درصدالکلتویخونشصدوبیستبوده...

سفیدیروبروینگاهممحومیشوددورمیشودازمن،سایههایسبزوسیاهروبرویمحرکتمیکنند،میشنوم:

تویکیفزنشچیزیپیدانکردن؟

چراقربان.عکسهمونمردیکهمحمودبهزنشتجاوزکرده...

دوسایهسیاهوسبزازجلویچشمانممحومیشوندصدایبستهشدندرمیآید.بویعطرشراحسمیکنم.



داستان
سال اول، شماره سوم، مهر و آبان 1393

34

ناقرارم، مرا جای نگذاری
رسول سیمیا 

شیرینشلپشلپکنانازدستشوییبیرونآمد.دویاسهقدمیبرداشتوکنارشیرآبدرگوشهیدیگرحویلینشست.دستانشرا

شستوچنددقیقهییصبرکرد.

بعددوانگشتدستراستشراداخلحلقشکرد.چندبارعقزدوبعدشروعکردبهاستفراغکردن.بادستشقیقههایشرامحکمفشار

داد.بازهماستفراغکرد.

سرشلنگرارویلکههایاستفراغشگرفتوآنهارابهسمتدهانهیلولهیچاهفاضالبهدایتکرد.بعددستوصورتشراشست.

بلندشدوبهسمتآسماننیمنگاهیکرد.بهگوشههاودیوارهایحویلیخیرهشدوفکرکردحویلیچهقدر دستیبهکمرگرفتو

کوچکاست.تپههاودشتهایسبزوفراخروستایشانرادربهسودبهخاطرآورد.سرشراپایینانداخت.بهگلهایرویدمپاییاش

نگاهکرد.انگشتهایپاهایشرادرآنتکانتکاندادواینرعشهراتامیانهیدامنشباالآوردولبخندزد.

آرامبهسمتاتاقهاقدمبرداشت.بهاتاقخوابکهرسید،بالشتراازمیانبسترههایکاالبرداشت.بالشتراهمانطورایستادهروی

فرشانداختوآرامرویفرشدرازکشید.احساسسرماکرد؛اّماحوصلهنداشتکهپتوراازمیانبسترهیکاالبردارد.همانجاآرامبا

نوکپاهایشچادرسیاهشراکشیدورویخودشهموارکرد.چشمانشتازهگرمشدهبودکهصدایدرراشنید.کسیانگارباسرکلید

محکمبهدرمیکوفت.حسیگنگوجودشراگرفت.چشمانشرامحکمچندبارفشارداد.بعدبلندشدوبهسمتدروازهیحویلی

رفت.

»کیاست؟کی؟«

»بازکن،مناستمصفیه.سالمچهطوراستی؟...ُخوشکر.«

صفیهبازگفت:»صبحساعتهایهشتبََجهآمدم،نبودی.زیاددرزدم،کسدررابازنکرد.امروزبعدازظهرنذرداریم.سفرهیصلوات.

بازبیا...ُخوکجابودی؟...صبحوقتآمدمخبرتکنمنبودی....کجابودی؟«

»هیچ،هیچ،اردوگاهمهاجرینرفتهبودم.«

»چی؟چیگپشده؟«

»هیچ،سخیرادیروزسربازهاگرفتن...کارتشناساییدرپیششنبوده.امروزصبحکارتشرابردم.بخیربعدازظهرایالیشمیکنند.«

»خو،بخیر،بخیر...کارتکارگریدارد؟اگرکارتکارگرینداشتهباشدایالیشنمیکنند.دیشبآغایبچههاقصهمیکرد؛میگفتکه

بگیربگیرزیادشده.میگفتافغانستانهماوضاعخوبنیست.کوچیهادربهسودبازآمدهاند،چندنفرزنومردکشتهشدهاند.بازجنگ

شروعشده....بازاینجیخوباست،آدمآراماست.اوووهمینطورنیست؟«

»نمیدانم،توکلبرخداانشااهللکهایالیشمیکنندامروز.وقتمالقاتکهکارتشرادادم،سخیکدامگپدیگرینزد.ازکارتکارگری

همچیزینشنیدم.«

»توکلبرخدا.ُخویادتنرود.بخیربعدازظهرسفرهینذروصلواتداریم.بیابخیر،انشااهللخداحاجتهمهرامیدهد.ُخومنبروم

دیگر.لیالدخترمدرخانهدستتنهااست.خانهراجمعوجورمیکند.برومدیگر،ازبیکاربودن،دخترزاییدنخوباست.منرفتم.«
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چندقدمنرفتهبودکهبرگشت:»اُ...راستیخوبشدیادمآمد؛بهگمانمشوخیموخیقدرکردی!باردارماردارشدییانه؟کو،ازپشت

دراوسوتربرو،..توباشتو.خوبخیر.اَِره...آرهاوووخوبکردیکهاوالددارشدی...اوالدنمکزندهگیاست.خداکندبچهباشد.اینه

اینهمنراسیلکنسهدختردارم.دیگربچهدارهمنمیشوم.سزارین،سزارین،سزارین....شکممچیرچیرشد.همهگیدختر...سیاسر...

بچهخوباستدروقتپیریدستآدمرامیگیرد.دخترکهمالمردماست.خومابرومدیگر.لیالدرخانهتنهااست.نهاینکهکارها

رانتواندانجامبدهد؛نه،نه،نه.منآنطوردخترتربیتنمیکنمکهتالنگظهرخوابباشد.منمیرومکهدوتاریزهگکچیشد.لیال

دخترمایطورخواستگاردارد؛بیخیماراماندهکرده.خرجمهمانییکطرف،ایننازونوزهایشیکطرف.بیچارهآغایشماندهمیشود.

روزکارگرمردم،شبکارگرازما.راستیهمانبچهکهباُشویتصباییسرکارمیروند،قومیتاناست؟افبیخیسرخورشدم...خو

شیرینخوشباشی.حرصنخور،بخیرشویتامروزمیآید.بعدازظهریادتنرود،بازبیا.راستیبعدازظهردرخانهیادمبیندازکهبرایت

قصهکنمکهچهطورسهشکمرابهدنیاآوردم.ُخومنرفتم.«

»بهامانخدا.«

»خوشیرینجانبرودیگهلبدربداست.برودیگر.«

»خداحافظ.«

شیریندررابست.اُفیازتهدلبیرونداد.دستیبهشقیقههایشکشیدوبهدرتکیهداد.چشمانشرابازوبستهکرد.بعدازکمیمکث،

بهاطرافنگاهکردوسپسآرامبهسمتاتاقرفت.

کناربالشتنشست.میخواستدرازبکشدوآسودهبخوابد.بیآنکهعصربهسفرهینذروصلواتبرود،بخوابدوسردردوخستهگیرا

کهدروجودشاحساسمیکرد،فراموشکند.

پاهایشرادرازکرد.بالشتراازپشتسرشبهصورتشیبدارمیاندیواروزمینگذاشتودرحالتنشستهوخمیدهرویفرشپهن

شد.دستشراآرامرویشکمشگذاشت.لبخندیزدوگفتکوچولویمن!وفکرکردبهکوچولویدیگریکهبااواست.فکرکرددیگر

تنهانیست.وبازدستشراآرامرویشکمشکشید.مادرشرادربهسودبهخاطرآوردکههروقتتنهاواندوهگینمیشد،بیاختیار

چشمانشپُراشکمیشدواورارویسینهاشفشارمیدادوانگشتانشرامیانموهایشمیکرد.چهقدردوستداشتازتنهادخترش

صاحبنواسهشودوساعتتیریبرایسالهایپیریاشداشتهباشد.
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بهصحبتهایصبحشوهرشدراردوگاهمهاجرینفکرکرد.بهگپهایصفیه....شبیهبادهرلحظهخاطروخیالشراجاییفرستاد.به

کرایهیخانه،خرجبیمارستان،دشتهایسبزوفراخبهسود،بهپهنشدناستخوانهایلگنوکمرش،وصورتیکههرروزپُرلکترو

پُفکردهترمیشود.

اّما درهمینچرتوفکرهابودکهصدایزنگتلفنهمراهسخیراشنید.سراسیمهبهسمتتلفنهمراهرفت.دستیبهکیفشزد؛

تشخیصدادکهصداازجیبمانتویشمیآید.تنددستدرجیبمانتوکردودکمهیپاسخرافشارداد.

»الوالو!«

»الو...«

»علیکسالم...سخیداد!نه،نه،دیروز...شبکهازسرکارمیآمده،درراهکارتشپیششنبوده...حالیاودراردوگاهمهاجریناست؛

تاامروزبعدازظهرایالیشمیکنند....ببخشیدشما؟....شبباز،بخیرسخیدادکهآمد،میگویمزنگبزند....برایکارفرداهماهنگ

کند....بهامانخدا.«

شیرینگوشیراآرامرویرفگذاشت.بهیادآوردکهسخیدادگفتهبودکهاگرکدامکسیزنگزد،جوابندهد.ناراحتشد.فکرکرد

کهسخیممکناستکارتیاگوشیتلفنشرافراموشکند؛اّمااینطورگپهایشراهرگزفراموشنمیکند.اماپیشخودگفت:ُخو

خیراست.اینکهبولهاشبود.هردودریکجایکارمیکنند.

خواستآرامدرجایشبنشیندکهاحساسکردگرسنهاششدهاست.یادشآمدازدیشبتابهحالچیزینخوردهاست.بهسمتیخچال

رفت.دیگکوچکرادرآورد.درشرابرداشت،کمیقورمهیبادمجانبود.میخواستدریخچالراببنددکهبویترشیسیربهدماغش

زدوسرمایسردیخچالنیزپاهایشراسوزنسوزنکرد.

دیگازدستانشبهکفآشپزخانهافتاد.تندبهسمتسینکظرفشوییدویدوشروعکردبهعقزدن....

دستوصورتشراشستوباکهنهییشروعبهتمیزکردنکفآشپزخانهکرد.بعدبیآنکهچیزیبخورد،ازآشپزخانهبیرونآمد.میخواست

بدونآنکهبهچیزیفکرکند،فقطبخوابد.

بالشتراگوشهییگذاشتوپتوراازمیانبسترهبیرونکشید.احساسسرمامیکردوپلکهایشسنگینشدهبود.

کفاتاقپهنشد.خودرامیانپتوپنهانکرد.پلکهایشرارویهمگذاشتوآرامبهخوابرفت.

سروجانشزیرپتوگرمآمدهبود.دیگردرکفپاهایشاحساسسرمانمیکرد.قطرههایکوچکعرقرویپیشانیاشنشستهبودندکه

صدایدررامیانخوابوبیداریشنید.

کسیمحکمبهدروازهیحویلیمیزد.شیرینپیشخودفکرکردحتمیصفیهاست.بدونتفاوتپتورارویصورتشکشید؛اماناگهان

فکریدیگربهذهنشآمد.نکندسخیدادباشد.کلیدشرابازگمکردهباشد.جستیزد،روسریاشراازکناربالشتبهرویسرشکشید

وتندتندبهسمتحویلیدوید.ناگهانچندقطرهاشکگوشهیبینیوکنارلبهایشراترکرد.میانحویلیایستاد،باپشتانگشتانش

صورتشراپاککردوصدازد:»کیاست؟...کیه؟کیاستی؟«

صدایضخیموبلندیازکوچهشنیدهشد:»مأمورکنتورآب،مأمورکنتورآب....«



داستان
سال اول، شماره سوم، مهر و آبان 1393

37

سرگذشت داستان کوتاه در افغانستان
ریحانه بیانی

تعریف داستان کوتاه

بهدشواریمیتوانتعریفدقیقوجامعیازداستانکوتاهارائهکردولیمیتوانگفتداستانکوتاهگونهیادبیخالقانهایاستکهدرآن

نویسندهبهیارییکطرح)پیرنگ(منظم،یکشخصیتاصلیرادریکرویداداصلینشانمیدهدوعناصریرابهکارمیگیردکهبرروی

هممفهومواحدیراالقامیکنند.

»رضابراهنی«نویسندهوشاعرایرانی،داستانکوتاهرانوشتهایمیداندکهرشدوتکاملشخصیترابیانمیکندوچهاربعدزمان،مکان،

علیتوزباندرآفرینشآننقشهایاصلیراایفامیکنند.

»آنتوانچخوف«،نویسندهیبزرگروسیکههنوزهماستادداستانکوتاهجهانبهشمارمیآید،ششاصلطالییبرایداستانکوتاه

نویسیتعریفمیکند:

یک:ایجازوپرهیزاززیادهگویی

دو:توصیفکاملاشخاصواشیا)کهبهاصلنگو،نشانبدهمعروفاست.(

سه:پرهیزازشعارهایسیاسی،اجتماعیواخالقی

چهار:عدممحافظهکاری

پنج:نوآوریدرانتخابسوژهوپرداخت

شش:داشتناحساس

بهبیانیدیگر،داستانزیبا،سمفونیمنسجمیاستکهدرآنساختار،موقعیت،شخصیتوایده،پیوندیناگسستنیدارند.نویسندهبه

یاریعناصرکهمانندسازهاییکارکسترندوهماهنگکردنآنهابایکدیگر،اینسمفونیرامینوازد.نگارشداستانکوتاهبهگفتهی

داستاننویسبزرگآمریکایی»ویلیامفاکنر«دشوارترازرماناست،ولیداستانکوتاهدرطولتاریخدویستسالهاشدرجهانهموارهمورد

بیمهریقرارمیگرفت.امروزاّمابهنظرمیرسدکهاینگونهیارزشمندبهجایگاهواقعیاشدستپیداکردهوآکادمینوبلسرانجامدر

سال2013براینخستینبارجایزهینوبلادبیاترابهیکنویسندهیداستانکوتاهاهداکرد.نویسندهیموفقوپرآوازهیکانادایی،خانم

»آلیسمونرو«داستانهایکوتاهدرخشانیبامضمونزندگیزناندردورههایمختلفزندگیمینویسدورنجها،شادیها،شکستهاو

کامیابیهایآنانرابهتصویرمیکشد.

نخستین آفرینش

داستانکوتاهنخستینباردراوایلقرننوزدهمتوسط»ادگارآلنپو«درآمریکاو»نیکالیگوگول«درروسیهنوشتهشد.ایندوپدران

داستانکوتاهجهانشناختهمیشوند.آلنپوداستانهاییبافضایهراسانگیزودرونمایهیگوتیکمینوشتوگوگولداستانهاییبا

مضامیناجتماعیوانتقادی.
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پیشینه ی داستان کوتاه در افغانستان

داستاننویسیدرافغانستان94سالپیشینهداردوبانگارشداستانکوتاهشروعشدهاست.نخستینداستانیکهدرکشورمابهچاپ

رسیده،داستانرزمیـمیهنی»جهاداکبر«اثرنویسندهیشناختهشدهایبهنام»مولویمحمدحسینپنجابی«استکهچاپآنبه

صورتدنبالهدارازسال1298درنشریهی»معرفمعارف«آغازشدوتاسال1300ادامهپیداکرد.اینداستاناثرنسبتاًبلندیبود،ولی

نمیتوانعنوانرمانرابرآننهاد.

البّتهنخستینداستاننویسافغانستان،»سیدجمالالدینافغانی«بودکهبینسالهای1260تا1270درمدتاقامتشدراستانبولعالوه

برنوشتنمطالبگوناگون،چهارداستانکوتاهنیزنوشتوآنهارادرکتابیمنتشرکرد.اینکتابدوبارمنتشرشدهکهازچاپاولآن

درترکیهاطالعینداریم،ولیبرایباردومدرسال1353توسطانتشارات»توس«درتهرانمنتشرشد.اینمجموعهباعنوان»قصههای

استاد«،شاملداستانهای»شاهزادهیعزیز«،»شاهزادهیدلربا«،»دلبرواژدها«و»شومواقبال«بود.عنوانداستانهانشانمیدهدکه

سیدجمالدرداستانهایشهمدغدغهیشناساندنفرهنگغرببهشرقیانراداشتهاست.

درسال1298بابهقدرترسیدن»اماناهللخان«دورهیتازهایبرایفرهنگافغانستانآغازشد.ازآنجاکهاوفردیروشنفکر،نواندیش

وترقیخواهبود،عالوهبرتالشهایشدربخشهایمختلفاقتصادیـاجتماعی،توجهویژهایبهمسائلفرهنگینشانداد.همزمانباآغاز

فعالیتاو،مجالتونشریاتبسیاریمانند»معرفمعارف«،»آیینهیعرفان«،»انیس«،و»ارشادالنسوان«ظهورکردند.ارشادالنسواناولین

روزنامهیزنانافغانستانبودکهدرآنزماندستآوردارزشمندیبرایفرهنگمامحسوبمیشد.ایننشریاتداستانهایقابلتوجهی

چاپکردند.

»جهاداکبر«نتیجهیدلگرمینویسندگانماپسازرهاییاززندانهای»حبیباهللخان«بود.آنهاباتشخیص»اماناهللخان«بهعنوانفرمانروای

روشنفکروآزاداندیشبهاواعتمادکردندوازداستانبرایتبلیغوترویجاندیشههایآزادیخواهانهواصالحطلبانهیخودبهرهبردند.

تاریخسرزمینو با انگلیسیاستکهما بااشغالگران افغانستاندرمبارزه مضمون»جهاداکبر«شرحرشادتهاوجانبازیهایمردم

وطندوستیوآزادگیمردممانآشنامیکندویادقهرمانانمبارزهبااستعمارراگرامیمیدارد.

در»جهاداکبر«معیارهایداستاننویسیمعاصرکهازاصولبنیادینخلقیکاثرهنریبهشمارمیروندرامیتواندید.توصیفهایدقیق،

جزئینگریهایقابلتوجهونوآوریهاییدرروایتمیبینیمکهپیشازایندرقصههاوحکایتهایماوجودنداشت،یااگربود،بهاندازهای



داستان
سال اول، شماره سوم، مهر و آبان 1393

39

رفتارشان، و اشخاص،حاالت از پذیرفتنی توصیفهای کند. آشنا ویژهای مکانهای و باشخصیتها را بتواندخواننده که نداشت قدرت

همینطورفضاهاواشیاءدراینداستانبهماجرأتمیدهدکهآنرادرردیفداستانهایمعاصردریقراردهیم.استفادهازگویشکابلی

همبهزیباییوتشخصایناثرکمککردهاست.

بعدازجهاداکبر،داستان»تصویرعبرت«توسط»محمدعبدالقادرافندی«نویسندهومترجمتوانایکشورمانکهبهزبانهایدری،پشتو،اردو،

فرانسهوانگلیسیمسلطبوده،نوشتهشد.افندیکتابهاییبهزبانانگلیسینوشتهوداستانهاییازاردوبهانگلیسیترجمهکردهاست.

»تصویرعبرت«درسال1300درهندمنتشرشد،ولینویسندهدغدغههایاجتماعیوطنشرادرآنبیانکردهاستوبهبیانناهنجارهای

فرهنگیمردمافغانستانمیپردازد.افندیعلیهزورمندانوفرمانروایانستمگرشوریدهوبهدفاعاززنهایجامعهکهبیشترینستمهارا

تحملمیکنند،میپردازد.اوکهسرگذشتزنیبهنام»بیبیخوریجان«راروایتمیکند،توانستههمپایمعیارهایداستانپردازیمعاصر

حرکتکند.اینداستانپیرنگنیرومندیداردودرکنارپرداختنبهزندگیبیبیخوریجانازتضادطبقاتیورسمورواجهاینادرست

آنزمانبهویژهتجملدرزندگیدرباریانووابستگاندربارانتقادمیکند.

دیالوگهایی نوشتن در لحن به توجه عبرت« »تصویر توجه قابل زبانی ویژگی دارد. حرفهای برخورد زبان با نویسنده داستان، این در

استکههرکدامازشخصیتهابهزبانمیآورند.بهعنوانمثاللحنسخنگفتنزنطبقهیاشرافبازنخدمتکارمتفاوتاستوبه

شخصیتپردازیآنهاکمکشایانیکرده.توجهنویسندهبهتشخصلحنبهعنوانیکیازشگردهایشخصیتپردازیدرداستانمدرن،

ستودنیاست.

تاریخیداشتو بولیویا«نوشتهی»مرتضیاحمدخانمحمدزایی«منتشرشدکهمضمونی درسال1306داستان»جشناستقاللدر

در داستان این بود. غربت در درسال1298 افغانستان استقالل برگزاریجشن و »بولیوی« مقیم افغانهای زندگی از برشی روایتگر

ابتدابهشکلنمایشنامهوبهزبانانگلیسینوشتهشدهبودکهاندکیبعدترجمهیآندرمجلهی»امانافغان«منتشرشد.درهمین

سالهاترجمهیبرخیآثارداستانیخارجیدررشدوپیشرفتداستاننویسیافغانستانبیتأثیرنبودهاست؛ترجمهیآثار»ژولورن«و

داستانهاییمانند»فاجعههایپاریس«اثر»کادیهدومونته«و»شکوفهیسیب«اثر»ماداممیرفسکی«که»محمودطرزی«سردبیر»سراج

االخبار«درنشریاشمنتشرکرد،خوانندگانمشتاقراباداستانجهانپیوندداد.»سراجاالخبار«دربخشزبانوادبیاتفارسیبامطرح

کردنآثارخالقهیادبیتازهیجهانبهرونقیافتنپدیدههاینوینفرهنگیـهنریبهویژهداستانیاریرساند.

ازسال1317نویسندگانماآهستهآهستهبهنوشتنداستانهایقویتریپرداختند،باقصهنویسیخداحافظیکردندوبراساسمعیارهای

تازهیداستاننویسیمدرنوتحتتأثیرآثاراروپایی،داستانهایکوتاهترامابهترینوشتند.دورهیادبیبعدازاستقاللرامیتوانبادورهی

پسازمشروطهدرایرانمقایسهکرد.داستاننویسانایرانیپسازمشروطهبهنوشتنرمانعاشقانهپرداختهبودند،ولینویسندههایماپس

ازاستقاللباداستانهایکوتاهیآغازکردندکهمضامیناجتماعیـتاریخیوانتقادیداشتند.مانند»جهاداکبر«)محمدحسینپنجابی(،

»1297«)عثمانصدقی(،»جشناستقاللدربولیویا«)مرتضیاحمدخانمحمدزایی(و»بیستوسوممیزان«)هاشمشایق(.

درواقعروشنفکرانماهنرراابزاریسودمندبرایتربیتوپیشرفتانسانمیدانستندوازآنبهعنوانعاملیبرایبرانگیختنمردمدربرابر

عقبماندگیوگشودنراههایرشدوشکوفاییفرهنگیکشوراستفادهکردندومانندداستاننویسانایرانیپسازمشروطهرمانعاشقانه

ننوشتند.اگرهممسئلهیعشقمطرحمیشد،برایاشارهبهسختگیریهایاسهلانگاریهاییبودکهدرآدابورسوممربوطبهازدواج

وجودداشتکهالبّتهدراینمسیرگاهیبهدامشعارزدگیهممیافتادند.

عدمتسلطبهتکنیکهایداستاننویسیمدرنونداشتنزبانداستانیازضعفهاینویسندههایمابود.گرچهاززبانمتکلفگذشتهتا

حدودیفاصلهگرفتهبودند،ولینتوانستهبودندبهنثرداستانیویژهاینزدیکشوند؛زبانداستانهایبلندبیشترنثرمقالهایـگزارشیبود

تانثرتوصیفیـتصویری.زبانداستانهایکوتاههمادیبانهوشاعرانهبود،اّماپرداختنبهمضامینسیاسیـاجتماعیوانتخابسوژههایی

کهبیانگردغدغههایفرهنگینویسندگانبود،تحسینبرانگیزاست.

تاسال1320داستانهایکوتاهبهلحاظکمیوکیفیرشدقابلتوجهیپیداکردندودرکنارداستانهاییکهدرنشریاتیمثل»آریانا«و

روزنامههای»اصالح«و»انیس«بهچاپمیرسید،نویسندههایآگاهوتوانایتازهنفسترمانند»نجیباهللتوروایانا«و»احمدعلیکهزاد«
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پابهمیدانگذاشتندوشمارکمیازنویسندگانایندودههمانند»عزیزالرحمنفتحی«،»رشیدلطیفی«،»علیاحمدنعیمی«و»عثمان

صدقی«بهنوشتنداستانهایبهتریپرداختند.ایننویسندههاپیشسوتانداستانکوتاهافغانستانبهشمارمیروندوبهخاطرتأثیرعمیق

وسازندهایکهبرنویسندگانبعدازخودگذاشتند،سهممهمیدررشدداستانکوتاهمادارند.ازبهترینداستانهایایندورهمیتوانبه

اینآثاراشارهکرد:

»مادرتیرهروز«)محمدرسولوساه«،»فیروز«)گلمحمدژوندی(،»بیگم«)سلمانعلیجاغوری(،»بیچارهجوان«)علیاحمدنعیمی(،

»جوانمکتبی«)عبدالطیفآریان(،»صحنهیحیاتیارمانکوچک«)عزیزالرحمنفتحی(،»خوابگاهشهید«)عبدالرشیدلطیفی(،»شام

غریبان«)عبدالحلیمعاطفی(و»شکوفهیناک«)نویسندهیناشناس(.

نکاتی درباره ی فرم و محتوای داستان ها
احساسات و بیانحاالت و فضا از توصیفهایخوب بر دارد،عالوه مناسبی و زیبا بسیار نام که ،)1319( ناک« داستان»شکوفهی در

بازگشتبهگذشته)یابهتعبیر برایدوشخصیتداستاننوشتهشدهاست.روایتخطینیستو شخصیتها،دیالوگهایقابلقبولی

سینمایی،فالشبک(دارد.هرچندنویسندهیناشناسآنادعاینگارشداستاننداردونوشتهاشراخاطرهمیداند،وجودچنینتکنیکهایی

»شکوفهیناک«رابدلبهیکاثرخالقانهکردهاست.

درداستان»بیگم«)1318(،»سلمانعلیجاغوری«برایاولینباربهمعضلازدواجاجباریدختراندرسنپایینپرداختهکهدرآنزمان

)70سالپیش(حرکتارزشمندیبودهونشانازحساسیتنویسندهبهمسائلاجتماعیودردمندیاودارد.هرچندایناثرزبانداستانی

نداردوگزارشگونهاست.

»عبدالحلیمعاطفی«درداستان»شامغریبان«)1319(بهتضادطبقاتیمیپردازدوازفقرموجوددرجامعهانتقادمیکند.تکنیکقابل

توجهاینداستاناستفادهازتکگوییدرونیاستکهخوانندهرابادنیایدرونشخصیتهاوکشمکشهایعقلواحساسآنهاهنگام

تصمیمگیریهایشاندرگیرمیکند.

»خوابگاهشهید«نوشتهی»عبدالرشیدلطیفی«)1319(برخالفداستانهایآندورهکهباتوصیففضاآغازمیشدند،بادیالوگهایدرست

ودقیقوپیشبرندهآغازمیشود.زبانروایتنیزبهزبانداستانینزدیکشدهاست.

داستاننویسیافغانستاندرمدتدودههبهدرختبالندهایتبدیلشدکهنویسندگانبزرگیچون»اکرمعثمان«،»اسداهللحبیب«،»استاد

محمداعظمرهنوردزریاب«و»سپوژمیزریاب«کهدرسالهایبعدظهورکردند،میوههایایندرختاند.

منابع
هنرداستاننویسی)ابراهیمیونسی(

داستان)رابرتمککی(

سپیدهدمداستاننویسیدرافغانستان)محمدناصررهیاب(
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گامهای سبز باران
نادیا انجمن

صدایگامهایسبزباراناست

اینجامیرسندازراه،اینک

تشنهجانیچنددامنازکویرآورده،گردآلود

نفسهاشانسرابآغشته،سوزان

کامهاخشکوغباراندود

اینجامیرسندازراه،اینک

دخترانیدردپرور،پیکرآزرده

نشاطازچهرههاشانرختبسته

قلبهاپیروترکخورده

نهدرقاموسلبهاشانتبسمنقشمیبندد

نهحتیقطرهاشکیمیزندازخشکرودچشمشانبیرون

خداوندا!

ندانممیرسدفریادبیآوایشانتاابر

تاگردون؟

صدایگامهایسبزباراناست!
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نیست شوقی که زبان باز کنم
نادیا انجمن

نیستشوقیکهزبانبازکنم،ازچهبخوانم؟

منکهمنفورزمانم،چهبخوانمچهنخوانم

چهبگویمسخنازشهد،کهزهراستبهکامم

وایازمشتستمگرکهبکوبیدهدهانم

نیستغمخوارمرادرهمهدنیاکهبنازم

چهبگریم،چهبخندم،چهبمیرم،چهبمانم

منواینکنجاسارت،غمناکامیوحسرت

کهعبثزادهامومهرببایدبهدهانم

دانمایدلکهبهارانبودوموسمعشرت

منپربستهچهسازمکهپریدننتوانم

گرچهدیریاستخموشم،نرودنغمهزیادم

زانکههرلحظهبهنجواسخنازدلبرهانم

یادآنروزگرامیکهقفسرابشگافم

سربرونآرمازاینعزلتومستانهبخوانم

مننهآنبیدضعیفمکهزهربادبلرزم

دختافغانموبرجاستکهدایمبهفغانم
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کودکان
عارف جعفری

تصویرکودکانهمگیماندهدرغبار

عبدالغفوروجمعه،فریدونومازیار

تصویرکودکانهمهدرخوابراحتند

خوابینهچندلحظه،کهصدقرنآزگار

تصویرکودکانهمگیمحومیشوند

کمکمزقابهایغمانگیزروزگار

*

کودککمیبهسمتعقبرانگاهکرد

یکمشتجادههایپریشانودارودار...

درچشمهایروشنشانگارمیشدند

تصویرهایمبهموتاریک،آشکار

دربرگرفتعروسکرؤیایخویشرا

دستیکشیدوخندهایوبعد،انفجار...
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بازوی جهان گیر
به مناسبت گزینش »غزنی« به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال 2013 میالدی

صادق دهقان
بِشکوهماندهاست

نظارهگرآشوبزمینوزمان

چشمدرچشمبودای»بامیان«.

غزنه،سختدلتنگاست

اسیرنگاههایوحشیدستاربندانپنجابی

غزنه،َگردآلوداست

همچونکارگرانمهاجرشدرقلب»سپاهان«

غزنه،سلطانفرخندهکیشخودرامیجوید

تاسربرآردهرآنچه»سوِمنات«1استازقلبتاریخ

اوهرآنچهرا»محمود«باشد،میخواند

وهرچه»محمود«،غزنهرا.

***

مارابسوزانامیر!

ماکهخاکستر»لیدا«2و»شکیال«3رازیرپایبودادفنکردیم
وشادنوشخون»شیما«ییمکهدررگهای»ارگ«جاریاست.4

درتاریکخانهیتَراُخمگرفتهیدیدگانمانخاکانداز؛

کهبرنگاهمغموم»نادیا«5چشمفروبستیم

وسنگسارستارههاراتماشاگریم.

شاهنشها!

چراسرفروبردهدرگریبانی؟

بازآیوتاکستانهایدلمرده»پَروان«6راجانبخش

تیغبرگیروتختگاهخدایگانکورباطنرابرهمزن

1-بتخانهبزرگسومناتدرگجراتهندوستانکهپرستشگاه»شیوا«بودوبهدستسلطانمحمودغزنویویرانشد.

2-لیداامیدسروری،بانویشاعریکهدرقوس)آذر(1374درهراتخودسوزیکرد.

3-شکیال،بانوییکهدر7دلو)بهمن(1390دربامیانقربانیتجاوزشد.
4-شیمارضایی،بانویگویندهتلویزیونطلوعکهدر24ثور)اردیبهشت(1384درکابلکشتهشد.

5-نادیاانجمن،بانویشاعریکهدر14عقرب)آبان(1384درهراتبالتوکوبهمسرشکشتهشد.
6-تاکستانهایپروانمشهوراست.
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پادررکابکنتافروگیریم

زنگیانمستیراکهبادهنوشاسکندریانند.

شهریارا!

غزنههنوزبهنامتوخطبهمیخواند

وماهنوزبهبازویجهانگیرتومحتاجیم.
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بانو
محمد حبیبی 

کنارمخوابیدهایومندرآغوشمیگیرمت

همانطورکههرشب

بالشمرا

وبهتقاصتمامنبودنهایت

دیوانهوارمیبوسمت.

مچالهمیشود

پیراهنوروسرياتزیردستانم

مرتبشانمیکنم

وصدایتکهفقطپژواکياستدراعماقذهنم.

بانو!

بامنبهکافهبیا

بنشینپشتهمانمیزیکهبارهاتصورتکردهام.

بدونکفشهممیشود

وشایدکفشهایتراهم

برایتدزدیدم

همانطورکهتورا

ازرویبندرخت.
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فاصله
عارف حسینی

فاصلهام،بااولیندرخت

یکاتوبان

وبانزدیکترینستاره

تمامآلودگیهوا.

بایدگلهایمرا

داخلمانیتور،آببدهم

وماهیهایم

...کههرگزبزرگنمیشوند.

کمکمدارمفراموشمیکنم،خاطرهامرا

ازتکهابری

کهنزدیکدستانمبود

وغریبهمیشوم

بابویشببویی

کهدرخوابممیپیچید.
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معشوق با کسره ی اضافه
رضا اسدی

نهاززالل»هیرمند«ی

نهاز»پامیر«

معشوقمن!

توتنهایکواژهایکهسهبخشمیشودوچندهجا.

نهازبرنگگرمی

نهدرچشمهایت،برف»بابا«ست.

توتنهایکواژهای

کهپشتپرانتزهایجهانجاماندهای.

نهدرآغوشَسَرکهایخامخفتهای

نهسیرابشدهی»بندامیر«.

معشوقمن!

توفقط

پشتپرانتزهایجهان،سهبخششدهایوچندهجا.
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عکس سیب
رسول سیمیا

عطرسبدمیوهرادوستدارم

دیروزپیراهنترادیدم

همانکهعکسسیبداشت

آلبالووگیالس.

بادهمپیچیدهبود

آهسته

دربویماندهپیراهنت.

چندگنجشکهمآمدند

بهخیالچیدنمیوهای

شایدهمبرایساختنالنهای.

منهمهراکیشکردم

پیراهنتراازرویبندآهستهبرداشتم.

حاالهنوز

رویدستانم

یکسبدمیوهدارم

اما

بدونتولبنمیزنم

زودبیا

لبمبوسهمیخواهد.
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شعرهای کوتاه
حفیظ اهلل شریعتی

1

چشمانت،قهوهخانهایساحلیاست

مردانبیدلیل

بهقهوهخانههانمیروند.

2

چشمانت،رودخانههیرمندند

مردانبهآبتنیآمدهاند.

3

کوزهبهسرمیآیی

گلهایمشّوشپیراهنت

شکوفهمیزنند.

4

ماهدرآغوشکوهخوابیدهاست

آتِشجنگخاموشاست.

5

موهایترابهرودخانهمیریزی

ماهیهاطغیانمیکنند.
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برای یافتنت
شکریه عرفانی
بگودرکداممرز

پشتکدامسیمخاردار

تیربارانتکردهاند؟

یادرکدامدریا

خونت

شهوتکوسهماهیهایشرا

تامغزاستخوان

درجانتفروبردهاست؟

بگودرکجاکشتهاندتورا؟

براییافتنت؛

تمامروزنامههایجهانراجستوجوکردم،

تمامگورهایبینامونشانرا

آغوشروسپیانتماممیخانههایدوررا.

براییافتنتوکهنگذاشتی

وطنت،بازوانبرهنهیمنباشد

تاهرشام

دربیشهزارهایمرطوبمن،

بهخواببروی

وهرصبح

باطلوعخورشیدازمیانسینههایم

چشمهایترابازکنی

بیآنکهبیمهیچجنگی،توراازمنبگیرد.

ایستادهبودم

تاشالقمبزنند

تکهتکهامکنند

وبهجایتو

درگورهایبینامونشانهمدفونمکنند.

ایستادهبودم
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تاتو

تنهاتو

بخواهی

وطنت،بازوانبرهنهمنباشد.

نخواستی

ومشتیدروغ

همهآنچیزیبودکهتحویلمدادند.

هرگزنیافتمت.

پسازآن

اینتن؛

زندانتاریکدیوانهایشدهاست

کهروزیهزاربار

درآن،خودرابهدارمیآویزد

ونمیمیرد.
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لیال
علی مدد رضوانی

لیال،مهاجراستکهحرفینمیزند

آزردهخاطراستکهحرفینمیزند

لیال،نمادغربتاینحالوروزماست

دردمعاصراستکهحرفینمیزند

لیالبرایرنجکشیدن،تمامعمر

انگارحاضراستکهحرفینمیزند

گمگشتهدرهیاهویرنگوریایشهر

انگارکافراستکهحرفینمیزند

لیالدلشگرفتهازاینکوچههایتلخ

فردامسافراستکهحرفینمیزند

اینشعررابرایدلاوسرودهام

اینبیتآخراستکهحرفینمیزند
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الهه ی خواب های تو
مریم احمدی

کاشالههیخوابهایتوبودم

ودستهایم،پلیبودتاخدا،

نهآنخداییکهگیرکردهمیاندانههایتسبیحپدرم

وهرچهدستهایشرابلندترمیکندبهآسمان،دورتر

نهخداییکهنالههایمادرمرانمیشنود

نه،...خداییکهچشمهایبادامیتورادوستداشت....

گاهیفکرمیکنم

خدا،باعروسکنیمهبرهنهام

کهموهایطالییاشنیمیریخته،نیمیمانده

درجویآبافتادورفت

ومندردنیایبیخداِیبیدیِنالمذهبکالنشدم؛

دنیاییکه

بهجایعروسک

میانهمبازیهایم،بمبتقسیممیکرد.

کاشالههیخوابهایتوبودم

ودستهایت،پلیبودتادستهایسرمازدهام.

آه،محبوبم!

جهانچهتنگمیشودگاهی

وقتی»پلسرخی«1نیست

تابشماریقدمهایترا

وعبورروزهاراازیادببری

ازیادببریکارتهایسرشماری2را؛

سبز

آبی
1-منطقهایدرکابل.

2-کارتهایشناساییآوارگانافغانستانیدرایرانکههرسالتعویضمیشوند.
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نه،بنفشبوداینبار،

اماهیچیادرنگینکمانمنمیانداخت؛

»اردوگاهسلیمانخانی«را

بهخاطرممیآورد

ومردی

کهلنگانلنگانمیدوید؛

مردیکهزباناردوگاهرانمیدانست

مردیکهزنیخستهازدنبالش

میکشیدجانبیرمقشرا....

»بنیآدم،اعضاییکدیگرند...«

رویدیواراردوگاهحکشدهبود

آه،محبوبم!

کاشتنهادرخوابهایتو

متولدمیشدم

تنها

درچشمهایبادامیتو....
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چرخ خیاطی
امان میرزایی 

صدایخاموشچرخخیاطی

آوازهایغمگینمادرمبود

کهدربساطپدر،شلوارُکردیهایشمیتواندمرابهمدرسهبفرستد

جوابصاحبخانهرابدهدوداروبخرد

مرضیه،خواهرمکهمریضیاشراهیچکسنمیفهمد

وحتیدرحرمشفایشنمیدهند،

مثلسوزنچرخخیاطی،یکریزسرفهمیکند

نرمیاستخوانهایکوچکششهوتخاکرابیشترکردهاست.

مادر،نخسوزنیاستکهباسرفههایمرضیههردمبنددلشپارهمیشود

درباران،بساطشراجمعنمیکند

ومندرجاییکهکسینباشد،باخودمحرفمیزنم.

روشنفکراندرروزنامههامقالههایمرامینویسند

درحالیکههموطنانم»جشنگلسرخ«رافراموشکردهاند

مادر،شبانهها،پایههایچرخخیاطیاست،میلرزد

پدر،چارچوبدراست،درخودبسته

یکقوریچایتلخ.

مرضیهدرآلبومعکسآراممیخندد

منبههمهچیزفکرمیکنم.
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سارا محمدی 

هرروزکهبرمیگردم

کوچهدرانتظارمناست.

وآنکودکیتنهاست،

دستهایمرامیگیرد.

وتویچشمهاشغماستوشببوها

ودودکشهایی

کهارواحازآن

بیرونمیآیند،

وبابابهشببوهایآنحوالیپیوستهاست.

انسویخیابان،کارخانهایهست

کهآدمهاشزیرآوارزغالشبها،

میمیرند.
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دروغ جهان
محمد کریمی

گالیلهدروغمیگفت،خورشیدبهدورتومیچرخد.

نیوتنهمدروغمیگفت،آنروزتوزیردرختنشستهبودی.

چوپانراستمیگفت؛گرگسفید،گوسفندهاراخوردهبود

تورادیدهوگلهرارهاکردهبود.

گالیله

نیوتن

چوپان

ومن،

نه

تو،دروغجهانی.
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وقتی نیستی
زهرا بوستانی
چهفرقیمیکند

تقسیمباشدیامنها

مهمایناست

کهبهنبودنتعادتکردم.

اصاًلوقتینیستی،

مسئلهراخوبحلمیکنم.
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فرانک سیبلی؛ درباره کیفیات زیبایی شناختی
مانی رشتی پور

جاذبههایطبیعت،نماهایشهری،اشیاءبهدقتطراحیشده،وباالترازهمهآثارهنریتنهابهمثابهاعیانیمنفعلپیرامونمارادور

نگرفتهاند؛ماباایناعیانتعاملداریم،احساساتوادراکاتمانراباآنهامراودهمیکنیم،دربارهآنهاسخنمیگوییم،آنهاراتوصیفمیکنیم

ودربارهبرخیجنبههایآنهاداوریمیکنیم.یکیازاینجنبههازیباییشناسیاست:چشماندازیبهفهموانطباعاتحاصلازمواجههما

بااعیانبانظربهارزش،لذتوفرححاصلازتمییزمفاهیمیخاص-مفاهیمزیباییشناختی-درآنها.اّماپرسشاینجاستکهچهچیز

واسطهمیاندریافتماواینمفاهیمخاصاست؛چهچیزبهتوصیفاتوداوریهایمااعتبارمیبخشد.دراینمقاله،البّته،ازآنروکه

قلمروخاصزیباییشناسی،هنراستوغالبداوریهاوتوصیفاتزیباییشناختیازآثارهنریبهدستمیآیند،ماتوجهخودراصرفاًبه

همینحوزهمعطوفخواهیمکرد.

تابلو»غذافروشیخودکار1«اثرادواردهاپررادرنظرآورید،دربارهاینتابلومیتوانگفتکهتکهتماماًسیاهیکهبهعنوانپنجرهبیشتر

پسزمینهراپوشاندهفضایسنگینوغمافزایییرابرکلاثرحاکمکردهاستواینفضابهواسطهژرفاییکهلکههایزردوکمنوریکه

بازنمایانندهچراغهایخیابانبیرونهستند،درآنسیاهیایجادمیکنندتشدیدنیزمیشود.ازاینتوصیفبرمیآیدکهاثردارایکیفیتی

ویژهاستکهماآنرادریافتمیکنیم،یعنیمامیبینیمکهتابلوغمانگیزوسرداست؛همچنینبرایوجوداینکیفیتدالیلینیزآورده

شدهاست،بهعبارتیادعاشدهکهتکهبزرگرنگسیاهوژرفایحاصلازلکههایزرددرآنچنینکیفیتیرابهاثربخشیدهاند.کیفیتی

کهدرتابلومیبینیم-سردوغمانگیز-کیفیتیاستزیباییشناختیودالیلیکهبرایآنآوردهشدهکیفیاتیهستندحسیوپدیداری.

اّمارابطهکیفیاتزیباییشناختیبادریافتماچیست؟آیاکیفیاتزیباییشناختیهمانکیفیاتپدیداریهستندکهدرتوضیحآنهاآورده

میشوندیاچیزدیگریهستند؟اینهاپرسشهاییهستندکهفرانکسیبلی2دردومقالهدرخشانخود-مفاهیمزیباییشناختی)1963(،

امرزیباییشناختیوامرغیرزیباییشناختی)1965(-میکوشدبهآنهاپاسخدهد.

میتوانگفتسیبلینخستینکسیاستکهدرنیمهدومسدهبیستمبااستفادهازرویکردتحلیلیبهمسئلهزیباییشناسیمیپردازدو

آبروییراکهاینرشتهبهواسطهباورهایافراطیتحصلگراییمنطقیوگرایشبهتحلیلزبانیازدستدادهبودبهآنبازمیگرداند.

غیر زیباییشناختی/ ودوگانه3 پرداخته مثابهخانوادهایمستقل به زیباییشناختی مفاهیم به استکه نخستینکسی همچنینسیبلی

زیباییشناختیرامطرحمیکند،چنانکهبسیارینظریاتومباحثاتپسازاودربارهتجربهزیباییشناختیبهنحویشاملنقدیابسط

نظراتاومیشوند.درادامهکوشیدهشدهاستتاشرحیمختصرازآراءاودربارهکیفیاتزیباییشناسی-منهایمسئلهارزششناختی4-

آوردهشودوبهبرخیپیآمدهایآنهانیزاشارهگردد.

سیبلیمعتقداستکهمفاهیمواصطالحاتزیباییشناختیهمهبهنحویبااستعارهسروکاردارند،یعنیماازآنهابهنحویاستفاده

میکنیمکهازکارکردومعناینخستینآنهافاصلهمیگیریم5،یعنیبهعنوانمثالمختصاتغمانگیزبودنبهمثابهکیفیتزیباییشناختی
)1927(Automat-1

Frank Sibley-2
dichotomy -3
Axiology -4

5-دکلرکشدیداًبااینموضوعمخالفتمیکندومیگویدکهمفاهیمزیباییشناختیهرگزتنبهچرخشوکارکرداستعارینمیدهندزیرااینمفاهیمکاربستپذیری
کلی )universal applicability(دارندوازاینرونمیتوانندمحتوایتوصیفیذاتیداشتهباشندوازاینروفاقدهستهمعناییایهستندکهآنهاراقادربهچرخش
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باچرخشیاستعاریازیکحالعاطفیبهحالتیزیباییشناختیتحویلمیشود.سیبلیهمچنینمدعیاست»بسیاریازواژگانبهمیانجی

تحویلیاستعاریبدلبهاصطالحاتزیباییشناختیشدهاند«)Sibley1963,128(.اّمامسئلهاصلیبرایسیبلیخاستگاهزبانیمفاهیم

زیباییشناختینیست؛ازنظرویامرزیباییشناختیامریاستادراکی،امریکهبهکیفیاتیادراکپذیرارجاعدارد،وبرایاینکهبتوانیم

مفاهیمزیباییشناختیرادرستاعمالکنیممیبایستبهواسطهقوایادراکیاینمنشاءهایادراکیرادریابیم.»درستهمینتواناییبرای

.)Sibley1963,128(دریافتنیادیدنیاتمییزدادنکیفیاتیخاصدرچیزهااست«کهسیبلیتوجهخودرامشغولآنمیدارد

اینتواناییخاصبهباوراوذوقیاحساسیتاست.اینتواناییبرایسیبلیدوجنبهمهمدارد،نخستاینکه

حساسیتیاذوقبهکلیامریاستجداازادراکمعمولیوکسیکهفاقداینحساسیتباشدهرچندبه

واسطهآموزشوممارستومشاهدهدقیقبهمفاهیمزیباییشناختیتسلطپیداکندنمیتواندطبیعتآنهارا

دریابد،لذاهرچندممکناستبهکمک»گمانزنیهایهوشمندانهورویههایقیاسیدفعتاًچیزهایدرستی

,1963Sibley(بگوید«اّماچنیناظهاراتیتهیهستندونمیتوانندبا»قطعیتواطمینانزیادی«همراهشوند

132(.تاکیدیکهسیبلیبرذوقمیکندوآنرابهمثابهقواییمستقل،ازاداراکمعمولیتمییزمیدهدسببشدهاستکهمنتقدانبه

حقبراوخردهبگیرندکهتاحدیبهزیباییشناسیسدههجدهمپسنشستهاست)86,1968Kivy(.هاچسوننیزمعتقدبودلذتیکه

ماازنقاشی،معماریوموسیقیدریافتمیکنیمنهبرخاستهازحواسخارجی،یعنیحاصلادراکصرفرنگوصداوازایندست،بلکهاز

نظم،وحدتوهماهنگی-کیفیاتزیباییشناختی-است،ازاینروویحسمعمولیراازحساعالتریکهدریافتکنندهزیباییموجود

درنظموهماهنگیو...استمتمایزمیسازدوآنرا»حسدرونی«میخواند)402,1725Hutcheson-403(.بههاچسونبسیارانتقاد

شدکهبیجهتبرشمارقوایادراکیماافزودهاستبیآنکهتوجیحیبرایآنبیاورد،ایناعتقادبههمانقوتدرموردسیبلیهمصدق

میکند.جنبهدیگرحساسیتادراکیکهسیبلیبراهمیتآنتاکیدداردحضوراست؛بهنظرسیبلیمواجههغیرمستقیموبهواسطهشهادت

وبدونکاربستمنجربهتجربهزیباییشناختینمیشود:»صرفآموختناینکهآنموسیقیآرامشبخشاست،آننمایشتکاندهندهاست،

یاآننقاشینامتعادلاست،ازدیگرانیکهمعتبرنیزهستند،ارزشزیباییشناختیبسیاراندکیدارد«)137,1965Sibley(.بدینترتیب

تجربهاینکیفیاتازنظرویعینمحور6استواینتاحدیاورابهرویکردمعرفتی7بهتجربهزیباییشناختینزدیکمیکند.اکنونمعلوم

شدکهذوقالزمهدریافتکیفیاتزیباییشناختیاست،اّماهمچناناینپرسشباقیمیماندکهخوداینکیفیاتچیستند.

ازنظرسیبلیکیفیاتزیباییشناختیمشخصاًمتفاوتازکیفیاتحسیهستنداّمامیپذیردکهکیفیاتزیباییشناختیباکیفیاتحسیو

پدیداریرابطهدارندوازهمینروستکهبرایتوجیهآنهابهکیفیاتحسیارجاعمیدهیم)برایمثالهمانتکهبزرگرنگسیاهدرمورد

تابلوهاپر(.درواقعبهبیانسیبلیکیفیاتزیباییشناختیازکیفیاتحسی»پدیدارمیشوند«8امادرعینحالهیچمجموعهایازکیفیات

حسیوجودنداردکهحضورآنهاشرطکافیبرایظهورکیفیتزیباییشناختیایخاصباشد.هرچندممکناستکیفیاتیحسیوجود

داشتهباشندکهمکرراًباکیفیتیزیباییشناختیمرتبطشونداّماهرگزنمیتوانندتوصیفیجامعومانعازآنکیفیتبهدستدهند-یعنی

هیچمجموعهایازکیفیاتحسیمنطقاًبرایپدیدارشدنکیفیتزیباییشناختیالزموکافینیست؛سیبلیدراینبارهچنینمیگویدکه

"اگرچهبهمفهومیمیتوانگفتنازکی،سبکی،فقدانشدتدررنگهاراتنهامیتواندرتایید،ونهبرعلیه،»ظرافت«بهشمارآورد،باید

بگویماینویژگیهادربهترینحالتتنهابهصورت»نوعی«یا»تمییزی«موید»ظرافت«هستند]...[وهیچگروهیازآنهاازلحاظمنطقی

]برایتعیینآن[کافینیستند)130,1963Sibley(.بهعبارتیمفاهیمزیباییشناختیاشباعناپذیرهستندوبرایهرتوصیفیهمواره

میتوانموردیپیداکردکهآنرابسطدادهیانقضکند.تکهبزرگسیاهیکهتابلوهاپرراغمانگیزمیکندتابلوهاینیومانراقدرتمندو

باوقارمیکند؛ازاینرورابطهکیفیاتزیباییشناختیوکیفیاتحسی-کیفیاتغیرزیباییشناختی-رابطهایکلیاست.

)De clercq 2005, 28-27(.استعارییاکاربستخطایمقولیسازد
Object-directed-6

7-اینرویکردرانوئلکارولنامگذاریکردهوآنراموردنقدقرارمدهد.دراینرویکردآنچهکیفیاتیکتجربهراتعیینمیکندشیوهایاستکهفردمیبایستاز
آنطریقعینموردتجربهرابشناسدیاباآنازلحاظشناختیدرگیرشود.کارولمعتقداستکهچنینحضوریبرایدریافتاثرهنریلزومیندارد 

)Carroll 2010, 90-85(

emerge -8
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و زیباییشناختی کیفیات میان رابطه سیبلی

تعیین مولفه چهار در را زیباییشناختی غیر

میکند:نخستمیگویدکیفیاتزیباییشناختی

بهکیفیاتغیرزیباییشناختیوابستههستند؛

دوماینکهکیفیاتغیرزیباییشناختییکچیز

کیفیاتزیباییشناختیآنراتعیینمیکنند9؛

از زیباییشناختی ویژگی یک اینکه سوم

زیباییشناختی غیر کیفیات کلی مجموع

حاصلمیشود،اینرابطهراسیبلی»وابستگی

خاصیکلی10«مینامد؛وچهارماینکهدریک

اثرویژگیهایغیرزیباییشناختیبرجستهای

ظهور مسئول خاص طور به که دارند وجود

اوصافزیباییشناختیآنهستند،واینرابطه

میشود نامیده برجسته11« خاصی »وابستگی

)137,1965Sibley-139(.اینرابطهآخر

موضوعکارمنتقدومهمتریناینروابطاست.

ازآنروموضوعکارمنتقداستکهمهمترین

وظیفهمنتقدازنظرسیبلی»توضیح«کیفیات

زیباییشناختیبهمخاطباست،وتوضیحازمنظراویعنیجداکردنوشفافکردنعواملیکهبهطوربرجستهصفتیزیباییشناختیرا

برمیآورند؛البّتهالزمبهذکراستکهعملتوضیحبههیچوجهصرفاًعقالنییابرمبنایادراکمعمولی-حتیدقیق-نیست،سیبلیصراحتاً

اشارهمیکندکهمسئله»توضیح«کاربستحساسیتاست:»توضیحاینکهچرایکاثرویژگیزیباییشناختیخاصیرادارد،حّتیزمانی

کهدالیلآنصرفّاشاملخاصههایغیرزیباییشناختیباشند،نیازمند»تمیززیباییشناختی«است«)141,1965Sibley(.همچنین

رابطهخاصیبرجستهازآنرومهمتریناینروابطاستکهمادهبرهانیاستکهسیبلی»برهانادراکی«مینامد،برهانیکهضامنعینیت

کیفیاتزیباییشناختیاست.

سیبلیاشارهمیکندکهبرایجلبتوجهمخاطببهکیفیاتزیباییشناختییکاثراگرچهدالیلوبراهینعقالنیکاربردنهاییندارند

ومیبایستمخاطبرابهادراکآنهاواداشت،بااینحالحتیگاهیکافینیستکهتنهاویرابهدیدن،شنیدنیااحساسکردنآن

دعوتکنیمبلکهبایدتوجهویرابهجنبههایخاصیازآناثرجلبکنیمکهمسئولپدیدارشدنآنکیفیتزیباییشناختیهستند،وی

اینکاررا»برهانادراکی«مینامد)136,1963Sibley-137(.برهانادراکیازمقدماتیادراکیگذارههاییمیسازددربارهکیفیاتغیر

زیباییشناختیواینگذارههادلیلیفراهممیآورندبرایپدیدارشدنکیفیاتزیباییشناختی،اّمانهدلیلیکهلزوممنطقیداشتهباشد،

یعنیمابهواسطهکنشعقالنییاصرفاًبهواسطهوجوداینمقدمات-باتوجهبهگذارههایموجود-پیبهغمانگیزبودنتابلوهاپرنمیبریم،

کهاگرچنینبودداوریزیباییشناختیامریبود»عماًلبیفایدهوازنظرزیباییشناختیبیارزش«)145,1965Sibley(.اّمامنشاءاعتبار

برهانادراکیدرچیست؟ازنظرسیبلیدوچیزچنیننقشیرابازیمیکنند:نخستاجماعوسپسزمان.

کیفیات کمال و تمام ادراک تنها نه سیبلی است. آنها جانب به نیز ادعاحق این در و میدانند، نخبهگرا متفکری را سیبلی بسیاری

زیباییشناختیراموکولبهداشتنقوهایخاصودرنتیجهمحدودبهجمعیکوچککهدارایاینقوههستندودرضمنآنراپروردهاند

9-اینرابطهمقدمهرابطهایاستکهدرواقعگراییمیانهروبهآنرابطهترتب )supervenience(میگویند.
Total specific dependence -10

Notable specific dependence -11
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آگاهی که جایی در که میشود گفته نخست :)82 ,1968Sibley(

ازخواصوابستهبهنوعیموجودزندهاستنمیتوانازخواصسخن

نامربوطاستچرا ایراد این بهدرستیمعتقداستکه گفت؛سیبلی

با اّما هستند محور واکنش یعنی دارند، حالی چنین نیز رنگها که

از گفتن اینکهسخن دوم عینیهستند. که نیست اینوجودشکی

خواصنامعقولمینمایداگرکهآگاهیازآنهانهتنهاوابستهبهشرایط

فیزیکیخاصبلکهوابستهبهشرایطروانیخاصی-وبهعبارتیپیامد

تجربه-نیزباشد؛ایننیزدرستمانندموردقبلینامعقولمینمایدچه

تصوراینشرطکهعینیتیکچیزوابستهبهاینباشدکهمدرکآن

رابدوندانشوتجربهمربوطدریابدتصوریغریباست.اماسومینو

جدیترینایرادایناستکهازآنجاکهافرادبایکدیگرتفاوتدارندو

همچنینتغییرمیکنند،انتخابگروهیکهمیتواننداینامرعینیراتمیزدهندمیبایستدلبخواهیباشد؛اینامربدینمعنااستکههر

گروهدلخواهمفروض-یااکثریتگروههایمفروض-میبایستبتوانندآنامرراتمیزدهندونهتنهاگروهینخبهوخاص.سیبلیمدعی

استکهچنینشرطیبرایرنگهانیزبرقرارنیستوبرعلیهاینشرطازمفهومیاستفادهمیکندبهنام»است«اسناد12.

»است«اسنادراگروهیتعیینمیکنند-وبهنظرسیبلیلزومینداردکهاینگروهاکثریتباشند-کهقادربهبرآوردن»اجماعیبالقاعده

دربارهحداکثرمیزانتمیز«)82,1968Sibley(باشد.درواقعسیبلیمعتقداستکهتعیینمقاموتعینوضعامورنهبهواسطهرای

اکثریت-یعنیکمیتتمیز-بلکهبهمیانجیحداکثرامورممیز-یعنیکیفیتتمیز-بهدستمیآید.درموردکیفیاتزیباییشناختیگروه

هستههستندکه»است«اسنادراتعیینمیکنندچراکهایشانباالترینقدرتتمیزمیاناینکیفیاترادارند.البّتهاینبدانمعنانیستکه

»است«اسنادمنحصراًدراختیارگروههستهاست،بلکهبرعکس»است«اسنادهمبهگروههستهوهمبهحاشیهمرتبطاست«اّماازآنجا

کهگروههستهکوچکتراستولذاتشتتکمتریدارداینمهمبااینان»بهطورخاصتریمرتبطاست«)83,1968Sibley(.شاهدی

قویبراینکهاین»است«باحاشیهنیزمرتبطاستمسئلهزماناست:همانطورکهپیشترنیزگفتیمباگذشتزمانوپالودهشدنرأی

برتمایزهااختالفاتکمرنگترمیشوندوبرکثرتافرادیکهقادربهتمیزکیفیتیخاصهستندافزودهمیشودوبدینترتیبکمیتنیزبه

دستمیآید،چنانکهدرموردرنگهایبسیطاصلیوکیفیاتیچونزیباییآهوهایابرازندگیاسبها)اینمثالهاازخودسیبلیهستند(

چنینشدهاست؛دراینمواردمیتوانگفتکیفیاتمذکوربهقوتعینیهستند.اّمااینپرسشمطرحمیشودکهاگر»است«اسنادراگروه

هستهتعیینمیکنندچرادرمیانخودایشان-آنجاکهطرفیندارایتواناییهاوتحتشرایطیکسانهستند-نیزاختالفوجوددارد؟

سیبلیاشارهمیکندکهدرتمییزنهادنمیانچیزهااغلبعواملیچونتجربه،دانش،توجه،مهارتو...دخیلهستندوازاینرونمیتوان

انتظارداشتکهگروههستهگروهیهمگنباشند.اومیگوید:»اگرخواصیوجودداشتهباشندکهتنهابهواسطهافرادیدرشرایطذهنی

انتظار اگر نامعقولمینماید باشد، راهداشته افرادگوناگونی این تواناییذهنی،تجربهودانش اگردر راتمییزداد،و بتوانآنها خاص

میزانقابلتوجهیعدمتوافقدرامرتمیزرانداشتهباشیم«)77,1968Sibley(.اّماسیبلیمعتقداستکهاوالًدرهمهامورپدیداری

مواردیوجوددارندکهنمیتوانآنهاراباقطعیتتثبیتکردوثانیاًاختالفاتدرحوزهکیفیاتزیباییشناسینهدرموارداصلیبلکهدر

شاخههاوانشعاباتآنهارخمیدهندواینامریاستقابلپیشبینی؛مثاًلخرگوش-اردکویتگنشتاینرادرنظربگیرید،اینصورت

بیشکعینیاستاّمابستهبهاینکهبرکدامویژگیهایآنمتمرکزشویمجنبهمتفاوتیازآنبرجستهمیشود.البّتهسیبلیهیچجااز

ادراکجنبهایسخننمیگوید13،اّماهمانطورکهپیشتردربارهرنگآبیوتقسیماتجزئیآنگفتیممیتوانچنینمقایسهایرادرباره

کیفیاتزیباییشناختینیزبرقرارکرد،هرچندبهاعتقادمنمثالادراکجنبهایگویاتراست.بنابراینمیتوانگفتاختالفبرسرکیفیات

زیباییشناختینهاختالفبرسروجودبلکهبحثبرسررجحانوشایستگیدرجزئیاتاست.هرچندمیتوانچنیننتیجهایراازگفتههای

is ”of attribution” -12
13-البتهویرجیلآلدریچ )Virgil Aldrich(چنینتفسیریازسیبلیارائهمیدهد.
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سیبلیگرفتاّماخودویدرنهایتنتیجهمیگیردکهجدایازکیفیاتیکهزماناطالقارزشصدقوکذبرابهآنهاممکنمیسازد،

دربارهمفاهیمهستهای-مفاهیمزیباییشناختیکهموردتاییدومداقهگروههستههستند-بایدگفتکه»قلمروآنهاممکناستاکیداً

عینینباشد«)85,1968Sibley(،والبّتهاوپیشنهادمیکندکهبرایحفظعینیتبهطورکلدرقلمروزیباییشناختیاشتباهاستکهراه

افراطگرانهراپیشبگیریم،چراکهلزومینداردسرسختانهوباجزمینگریتصورکنیمازطرفیناختالفحتماًبایدیکیازآنهامیبایست

ضرورتاًبرخطاباشد،چراکهممکناستآنجاکهمیاندیشیممسئلهایبرایتصمیمگیریوجوددارددرواقعبامسئلهایتهیمواجههستیم

.)86,Ibid(»و»چیزیوجودداردکهمانعمیشودگروهدیگرویژگیحقیقیراببینند

سیبلیبهبسیاریازبحثهایجدیددربارهتجربهزیباییشناسیراهگشود.ویکیفیاتزیباییشناختیراازکیفیاتغیرزیباییشناختی

متمایزکرد،میانآنهارابطهبرقرارکردوبهویژگیهایآنهاپرداخت.نظراتویدربارهواکنش-محوربودنکیفیاتزیباییشناختیو

ترتبآنهابرکیفیاتغیرزیباییشناختیهنوزموردبحثهستندوبراهینیلهوعلیهآنهاآوردهمیشود.ویبسیاریازبرهانهاعلیه

عینیتکیفیاتزیباییشناختیراردکردوبدینترتیبراهرابرایواقعگراییمیانهروبازکرد.هرچندانتقاداتبسیاریبرآراءاووارداست

اّمابیشکفرانکسیبلیازمهمترینچهرههایزیباییشناسیسدهبیستماستوهرمطالعهایبهویژهدرزمینهکیفیاتزیباییشناختی

میبایستنظریبهآراءاوداشتهباشد.
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پیشینی عاطفی نزد دوفرن
آرمان شجاع

1-کیفیاتعاطفی

احساسرانمیتوانبهمیلتقلیلداد؛احساسشیوهخاصیازمعرفتبهکیفیتیعاطفیبهمثابهساختاریکابژهاست.احساسکردن

تجربهکردنیکاحساسهمچونخاصهایازیکابژهاستونهتجربهحالتیازوجودشخص.بنابراینچیزیدرابژهوجودداردکهتنهابه

میانجیهمدلیباابژه)همدلیایکهبهواسطهآنسوژهخودرابهرویابژهمیگشاید(،دانستهمیآید.اینچیزامرپیشینیعاطفیاست.

پیشازآنکهبهخودامرپیشینیعاطفیبپردازیمبایددیدامرپیشینیبهطورکلچهکارکردیدارد.

امرپیشینینزدکانتدوکارکرددارد:

الف(رابطهباابژهراتعیینمیکندوعینیترامیسازد.بدینترتیبامرپیشینیحرکتازحکمسوبژکتیوادراکبهحکمابژکتیوتجربهرا

تضمینمیکند.

ب(امرپیشینیذاتابژهرابهمثابهابژهتجربهایممکن،درتطابقبادستورقیاساستعالیی،تعیینمیکند.

دونکتهازاینجامعلوممیشود:امرپیشینیمقوماستومقومآناستکهابژهراابژهمیکند؛امرپیشینیساختارکوگیتواستنهابژهو

سوژهآنرابرخوددارد.وایننشانازتبادلدوسویهابژهوسوژهدارد،یعنیفلسفهتقویمفلسفهوجودنیزهستچونوجودخودراتنها

بهسوژهایکهتواناییبهچنگآوردنآنراداردآشکارمیکند.درنهایتسهنکتهدربارهامرپیشینیمعلوممیشود:1(امرپیشینیمقوم

است2(امرپیشینیتواناییسوژهاستبرایگشودنخویشتنبهابژهوازپیشتعیینکردندریافتآن)وجهاگزیستانسیالامرپیشینی،

چونمقومسوژهبهمثابهسوژهاست(3(امرپیشینیمیتواندابژهمعرفتباشدکهخودنیزپیشینیاست.

امرپیشینیرامیتوانبهاعتبارصورتهایروابطسوژهباابژه،یعنیدرسطوححضور،بازنمایی)تصور(واحساس،تعیینکرد.

سوژهدرسهسطحمیتواندمقومباشد:

الف(درسطححضور:بهمیانجیپیشینیجسمانیکهساختارجهانیراکهبدنزیستهتجربهکردهاستمشخصمیکند.دراینسطحسوژه

بهمثابهبدنزیسته)مرلوپونتی(حضوردارد.

ب(درسطحبازنمایی)تصور(:بهمیانجیپیشنیایکهامکانمعرفتعینیازجهانعینیراتعیینمیکند.دراینسطحسوژهبهمثابه

سوژهغیرشخصی)کانت(حضوردارد.

ج(درسطحاحساس:بهمیانجیپیشینیعاطفیکهجهانیرامیگشایدکهژرفخود)deep self(ازمنظراولشخصآنرامیزیدواحساس

میکند.دراینسطحسوژهبهمثابهژرفخود)برگسون(حضوردارد.

بیان،کهبیواسطهاحساسشدهاست،جهانابژهزیباییشناختیراجانمیبخشدوکیفیتعاطفیروحایناینجهانبهبیاندرآمده

است،جهانیکهخوددرسرمنشاءجهانبازنمودهقرارگرفتهاست.کیفیتعاطفی،کهکارهنریآنرابیانمیکند،چونمقومجهانابژه

زیباییشناختیاستومستقلازجهانبازنمودهاحساسمیشود،پیشینیاست.

کیفیتعاطفیکیفیتعرضیابژهنیست،واگرچنینبودآنگاهابژههویتینداشت،یعنیشیئیخشکخالی )Sache( بودونهیکچیز

آنجاکهمیتوانگفت تا نفوذمیکند درآن تماماً بهعبارتی و تقویممیشودووحدتمییابد، بهواسطهکیفیتعاطفی ابژه .)Ding(

ابژهدیگرچیزخشکوخالینیستبلکهنامکیفیتعاطفیرابرخوددارد)مثاًلاینعصاعصانیستبلکهزیباست(.کیفیتعاطفیبر
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ابژهتقدمداردوازحضورآنخبرمیدهد؛میتوانگفتکهکیفیتعاطفی

همچونصورتیاستکهمحتوایخودرامیسازد.پسکیفیتعاطفیجهان

ابژهزیباییشناختیرامیسازدوبهمثابهامرپیشینیآنعملمیکند.

امرپیشینیبایدمنفردباشد،اماتکینکیپیشینیعاطفیازکجاست؟یکمبنا

برایتکینگیپیشینیعاطفیایناستکهاینپیشینیخصیصهسوژهانضمامی

)ولذامنفرد(نیزهست.مادراینجا،برخالفامرپیشینینزدکانتکهسرو

کارآنباسوژهغیرشخصیوابژههایمعرفتعقلیاست،بافردانضمامیکه

دیگرنهباجهانغیرشخصیتجربهعینیبلکهباجهانخویشتندرارتباطاست

روبهروهستیم.امرپیشینیدراینجابیانگرموقعیتمطلقسوژهایاستکهبا

چیزهارویاروگشته،وشیوهایراکهاینسوژهبهآنچیزهارویمیآورد)قصد/

التفاتمیکند(،آنهاراتجربهمیکندودگرگونمیسازد،بیانمیدارد.بنابراین

به انضمامی سوژه که است فروکاستناپذیری بنیادین عامل آن پیشینی امر

واسطهآنتقویممیشود.اینجنبهاگزیستانسیالامرپیشینیاست.

سوژهایکهبدینترتیببهمیانجیکیفیتعاطفیبخصوصشتعریفمیشودهموارهباجهانیدرارتباطاست،درستهمانطورکهسوژه
تعریفشدهبهمیانجیوحدتترکیبیادراکنفسانی)کانت(باابژهیکتجربهممکندرارتباطاست.اینجهانالبتهنهابژهیکتجربهموجه
کلیبلکهبیانیکسوژهاست.اینجهانجهانینیستکهسوژهبهآنمعرفتداردبلکهجهانیاستکهسوژهدرآنخودرابازمیشناسدو
بهاعتبارآناستکهخویشتناست.بدینترتیبتجربهایکهاینپیشینیممکنمیسازدتجربهایاستاگزیستانسیالوابژههایآنجهانی

رامیسازندکهتنهاوتنهادردسترساحساسقراردارند.
اینرابطهباجهانکهازآنسخنرفتصرفاًرابطهسازندهوساختهشدهنیست،چراکهساختندراینجابهتنهانشانیاستازقرابت
روحانیواینقرابتمیانبینندهوکارهمچونمیانهنرمندوکاروجوددارد.اینجهانباوجودسوژهتناسبدارد؛انسجاموواقعیتآنبا

ژرفاگرفتنسوژهبیشترمیشودوحّتیمیتوانگفتعینیتآنبهاعتبارحدودذهنیت)subjectivity(سوژهسنجیدهمیشود.
پیشینیعاطفیهممقومسوژهاستوهممقومابژهزیباییشناختی،همجنبهاگزیستانسیالداردوهمجنبهکیهانشناختی)کوسمولوژیکال(:
پیشینیعاطفیدرعمیقترینالیهسوژهقرارگرفتهوازطرفیژرفترینجنبهابژهزیباییشناختیرانیزمیسازد.اینکهصفتیرابهاثری
نسبتدهیمیعنیجهانیمنفردرانشانکنیموازدیگرجهانهامتمایزسازیم،جهانیکهبهطورخاصدریافتماراباسازماندادنمعنای

آنچهمیبینیمومیشنویمجهتمیبخشد.اینجهانجهانیاستکهباسازندهاشرابطه)اگزیستانسیال(اینهمانیدارد.
مسئلهدیگرمسئلهاندیشهوایدهدرکارهنریاست.کارهنریدرخدمتایدههانیست،وایدههاآنگاهکهدرکارمیآیندتحتدودگردیسی
قرارمیگیرند:نخستاینکهایدهدرهنرلحظهایازاندیشهکهبهخاطرخودشوجودداردنیستبلکهدرسطحوجودیخلقزیباییشناختی
زیستهمیشود.بهعبارتیزیبامعیاریاستکهصادقراتعیینمیکند.دوماینکهاندیشهتنهازمانیبرخلقکاراثرمیگذاردکهحقیقتاً
برایهنرمنددرونیبودهوبهعبارتیباخوداواینهمانباشد،وبدینترتیبایدهباسکنیگزیدندرکیفیتعاطفیاستکهکارهنریرا
جانمیبخشد.ازاینرواندیشهتنهازمانیبرایهنرمندزندهاستکهبدلبهاحساسشدهباشد.اندیشهازآنجاکهخودرابهمیانجیکیفیت

عاطفیمتجسدکردهوبیاننمودهاستقادراستجهانیرابسازد،واندیشهبهخودیخودنمیتواندخودرابهیکجهانتبدیلکند.
بدینترتیبمیتوانگفتاگزیستانسیالوکوسمولوژیکالصرفاًدوجنبهیکامرپیشینیهستند،چراکهکیفیتعاطفیکهاینجنبهبهآن
تعلقدارنددرونیابژهوسوژههردواستوهردوراتقویممیکند.اینامرراچنینمیتواناثباتکردکههمانطورکهسوژهنیازمندجهان
استزیراسوژهتنهادررابطهباجهاناستکهسوژهاست،جهاننیزنیازمندسوژهاستزیراجهانتنهاآنگاهجهاناستکهآشکارشود.
پسهنرمندومخاطببرایجهانیوجوددارندکهمیخواهددردروناثربهواسطهعاملّیتآنهامتجسدشودوهیچیکازایندوجنبهبر

دیگریارجحیتندارد.اّمابرایاینکهجهانهنرمند)مثًلجهانراسینی(وهنرمند)مثاًلراسین(بهطوربرابروجودداشتهباشندبایدهر

دوتابعکیفیتعاطفی)کهدرموردمثالآوردهشدهمیتوانآنراپیشاراسینینامید(باشند.
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بیانکیفیتعاطفیراهمچونیککلونامتمایز
میان تمایز از پیش بیان که چرا میکند، آشکار
ابژه دارد. وجود درون، و بیرون روح، و بدن
زیباییشناختیپیشازآنکهبهمثابهابژهایمادی
معنا دارای ابژهایداللتگرظاهرشود یاهمچون
است،واینمعنادقیقاًهمانکیفیتعاطفیاست
به است. شده داده بیواسطه نشانه مجرای از که
دارد وجود بیانی نخستین حالت که دلیل همین
کهدرآنفرقیمیانکارهنریوهنرمندنیست،
هنرمنددرونماندگاردرکارهنریآشکارمیشود.
ابژه است سوژه با همبسته بدینترتیب که ابژهای
امر خود معنایش کاملترین به و زیباییشناختی
واقعیاست.بدینترتیبتجربهزیباییشناختیبدل
میان همآهنگی در تامل برای مبنایی به میشود

انسانوامرواقعی.

2-مقوالتعاطفی

کیفیاتعاطفیدارایجنبهدیگریهستندکهبایددرایننقطهبهآنهااشارهکرد.آنهانهتنهاامرپیشینیراکهماهستیمبلکهامر

پیشینیایراکهمامیدانیمرانیزتشکیلدادهاند.زیراکهماهمیشهمیدانیمامرپیشینیجسمانی،عقالنیوعاطفیچیستوبااینعلمکه

برهرتحقیقعلمیخاصیمقدماستزندگیمیکنیم.مااینپیشینیراپیشازهمهتجربههامیدانیموگرچهچنینمعرفتیمیتواندحتی

زمانیکهدرکاراستتلویحیوضمنیبماند.ممکناستاینمعرفتدرقالبگزارهایکهپذیرشمارامیطلبدروشنشود.درواقعاینامور

پیشینیحّتیزمانیکهغیرقابلتعریفندشناختهشدهاند؛آنچنانکهدرموردکیفیاتعاطفی،ومعرفتمابهآنهاهرگزاشتباهنمیکند.به

همانشیوه،امرپیشینِیحضور،)presence(بدواًبهچنگنرسیدنیبهنظرمیآید.بهنظرغیرممکنمیآیدکهبتوانتعیینکردچگونهیک

ارگانیسمخاص،همراهباساختارویژهاش،بهمحیطشمرتبطاست،چگونهدرمکانیخاصاستقرارمییابد،خودرابااطرافشتنظیممیکند

وهمانجازندگیمیکندومیمیرد.وبااینحالماموجودیزندهرابالدرنگتشخیصمیدهیمومیفهمیمکهچگونهعملمیکند.عالوه

براین،برپایهیکمعرفتپیشینیاست،کهیکزیستشناسیوروانشناسِیجامع،مانندطرحکلیگلدشتاینGoldsteinمیتواندعلم

رفتاررابنیاننهد.آنها)زیستشناسیوروانشناسی(میتوانندبانشاندادناینکهچگونهیکارگانیسمزنده،بدنشرابرطبقشیوهایکه

جهانرامورداستفادهقرارمیدهد،ونیزبهوسیلهاظهاراموِرپیشینِیجسمانی،همانندخوردن،حملهکردنوخوابیدنکهطرحیازچنین

استفادهایرابرمیسازند،یکعلمرفتاررابنیاننهند.بههمیننحو،امورپیشیِنبازنماییهمچناندرمرحلهریشههایوجودیاشقابل

شناختنیست.مانمیتوانیمبهشهودینابوبریندستیابیمچراکهاینتنهاامکانشهوداست،کهاینشیوهایاستکهسوژهخودش

رادرموجودیخاصآشکارمیکند.ازاینرومکانوزماندارایچنینخصیصههاییاند:همچونمقدمبرهردادهایبودن،بهطبیعت

افزودهنبودن،وبهعنوانچیزیدرمیداندیدماقابلدرکنبودن.حّتیامرپیشینیفهم)understanding(کهبنیادامکانمندبودنداوری

است،صرفاًعینیتابژهراتعیینمیکند.اینابژهچیزیبیشازعینیتشنیست.یعنینوعیازپیش-ابژهکهتنهاویژگیاشوحدتیمقدمبر

تنوعهاست.کنشیاساسیوبنیادیکهامِرپیشینِیفهمباآندرتناظراستوسوژهبهواسطهیآنقادربهفراچنگآمدندرخودشاست.

)کنشیکه»افقوحدت«موردنیازبرایکلمعرفتراتشکیلمیدهد(.ودرعینحال،دستکمدروجهسازندهشان،اینامورپیشینی

بنیانییبرایدانشینابکهساختهشدهازقضایاییقینیاستفراهمکند.اینهمچنیندرامورپیشینعاطفیمختلفنیزصادقاست.

آنهاازچنگمافرارمیکنندووخودرازیرقلمروقدرتاحساساتمیاندازند.باوجوداینهمانطورکهمامکانرا،قبلازآنکهدرهندسه
مفصلبندیشود،میشناسیم،بایدباامورپیشینِیعاطفی،پیشازآنکهبهوسیلهاحساساتبرماآشکارشوند،آشناییداشتهباشیم.ما
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قادریمکهامرتراژیکرادرراسین،امرحزنانگیزرا
دربتهوونوامرمتینوآرامرادرباخاحساسکنیم.
تنهابهاینخاطرکهمادارایایدهایمقدمبراحساس
نابامرتراژیکیاامرحزنانگیزیاامرمتینهستیم.
بدینمعناستکهمابایدایدههاییازچیزیکهازاین
پسمقوالتعاطفینامیدهمیشوندداشتهباشیم،و
بهطورکلیبهکیفیاتعاطفیمرتبطندچونانکهامر
عمومیبهامرفردیمرتبطاستچونانکهمعرفتبر

امرپیشینیبهخودامرپیشینیمرتبطاست.

موضوع نمیتوانند احتماالً مقوالتی چنین مسلماً

سختی قوانین دارای که نابی زیباییشناسی توجه

همانندهندسهیافیزیکمحضاست،بشوند.واین

همینطوردربارهیزیستشناسیمحضصادقاست.

ماهمچنینازبهدستآوردنبینشیکاماًلروشندر

چنانامورپیشینجسمانیهمچونتعّدی،اسکانیا

تغذیهناتوانیم،همانطورکهمادرموردامرپیشینیعاطفیهمانندامرمضحک،خوشییاامرمبتذلچنینهستیم.اّمااینخطرناکنیست:

حّتیاگرماچیزیدربابهندسهندانیموآنرانفهمیم،فقدانفهممنوضعپیشینیهندسهرامضمحلنمیسازد.اینمسالهحّتیزمانی

کهماکاماًلدرموردهندسهنادانباشیمهمصدقمیکند.برایکسانیکهبدونهندسهزندگیکردهاند،باوجوددانشمختصرشانازمکان

وزمان-کههندسهطبیعیکهنقطهایبینابینمیانتجریهزیستهواندیشیدهراشکلمیدهد-ضروریوکلیبود.ضرورتوکلّیتلزوماً

خصیصههایدانشینیستندکهبهوجودآمدهوتکمیلشدهباشد.آنهاهمچنینمیتوانندمتعلقبهدانشیضمنیباشندکهبهمحض

اینکهماازبداهتبیواسطگیتجربهزیستهرهامیشویموفرارمیکنیموبدانطریقیکهاندیشهبرکلماتمانمتکیاستشروعبهصحبت

میکنیمبرماعرضهمیشوند.عالوهبراین،امروزهماازخودکانتبیشترکانتیهستیم،چراکهمیدانیمکهایندانشمحضهیچگاهکامل

نمیشودومعرفتاولیهماهیچگاهپایاننمییابد.بههمیندلیلهمهستکهمادراینتفکرذیحقیمکههرزمانیکهیککیفیتعاطفی

توسطهنربرماآشکارمیشودزیباییشناسیمحضیوجودداردکهمابهطورضمنیبهآنارجاعمیدهیم-حّتیاگرچنینزیباییشناسی

محضیکهدرونماحضورداردهیچگاهبهطورقطعواقعینشودوبهفعلیتنرسد.

بااینوجود،یکزیباییشناسیمحضبرایزیباییشناساناغلبیکغایتاست.درحقیقت،ولواینکهجدولمقوالتعاطفیاشبهشیوهای

کهاینجاسعیکردیمهیچگاهتفسیرشدنینیست،اینمقوالت،درذیلاسامیدیگریتعیینوفهرستمیشوند.اجازهدهیدبرخیتالشها

دراینزمینهرابهیادآوریم.آنهابهچیزهاییکهمابااسامیمقوالت،ماهیتیاارزشهایزیباییشناختی،مینامیمواصطالحاتیچون

امرزیبا،امرواال،امرمطبوعوغیرهرااستفادهمیکنندمرتبطمیشوند.)این»غیره«یهمیشهحاضر،بهطوربسندهبهحدودتاملاشاره

میکند،کهمعموالًبهجایارائهییکفهرستدقیق،شاملمقایسهارزشهایزیباییشناختیاست.(ایناصطالحاتمنظورمارااز»مقوالت

عاطفی«نشانمیدهد،عبارتیکهبرایتوصیفآنهادقیقترینبهنظرمیرسد.بهراستیچرامابایداز»ارزشها«،بهطریقیکهآن

ارزششناسیهاکهتالشدارندزیباییشناسیرابیپرواببلعندصحبتکنیم؟امرزیبابهتنهاییمیتواندیکارزشنامیدهشود-وتنهادر

شرایطیکهجداازمقوالتعاطفیلحاظشودوتمایزیراکهابژههایزیباییشناختیخاصموفقبودنداراهستند،مشخصکند-یعنی

ازاظهاروبیانکاملیکمقولهیعاطفیدادهشدهازآشکارگیانکارناپذیرحقیقتجهان.امرزیبابهطورزیباییشناختیحقیقیاست.به

همیندلیلاستکهزیبایییکارزشاست.باوجوداینمقوالتیکهحقیقتشانراامرزیبابیانمیکند،خودشانارزشنیستند.یک

مقولهیعاطفیبهسادگییکگواهاست-گواهوپایهجهانآشکارشدهبهوسیلهاثر.شایدارزشیدراینگواهبودننهفتهباشد،ازآنجایی

کهاینجهان،جهانسوژهاستوبرایسوژهحائزارزشاست،برایاوبهترینجهانممکنبودنیاهمچنینتنهاجهانحقیقیبودن.و
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اینحقیقتاًاینبدینمعنااستکهارزش،تاآنحدیکهوجودبهطوردوطرفهومتقابلبهارزشقائلشدنسوژهمرتبطاست،پایهوجود

است.درهرموردی،مانمیتوانیمبهوسیلهارزش،وجودراتعریفکنیم.ومانمیتوانیممقوالتراکهذیلجهانیکهبهوسیلههنربهعنوان

ارزشبیانمیشودراتعریفکنیم.گروتسک،امرزیباوامرگرانبهاواقعیتهاییهستند– گرایشهاییدرجزئیازسوژه،ومشخصههایی

ازیکجهان.آنهاارزشنیستند.

ماممکناستهمچنیناصطالح»جوهرتأملی«راکهبهوسیلهSouriauفهمیدهشدهراردکنیم.ویمینویسد:اینجوهرهایتاملِی

إتوس)ethos(ازفضیلتپیشرفتاصالحگرانهپیرویمیکنند،نهاینکهآنهاراهدایتکنند.آنهابهواسطهعشقوجوددارندودرنتیجهی

بازگشتیتفکریوتأملیبهاثرواقعمیشوند.

آنهاتجربههاییهستند،همچونکنترلهاییپسین،وازقواعدوقوانینکنشپیروینمیکنند.ماباادعایویمخالفیم،چراکهاینذاتها

بهنظرنمیرسدکهصرفاًکنترلیپسینباشندیا،تنهاتاآنجاچنینباشندکهپیچیدگیوبسطیتأملیازآزمودناثراحتیاجداشتهباشند.

باوجوداینآنهامشخصهتأملیخودراازدستمیدهند.اگرمابهمثابهیحملکنندهیوجهیمضاعفدرنظرشانگیریمکهبهطور

همزمانکیهانیوبشریاست-مانندکیفیتعاطفیایایدهایپیشینیاست-اینجوهرهاویژگیپسینخودرانیزبههماناندازهازدست

میدهند.آنهاتبیینمیکنندکهچهچیزیدراثردرونماندگاراستوباآفرینشاشمعاصراست.یعنی،آنامرپیشینِیوجودیکهبه

هنرمندالهامشدهاستدقیقاًبهخاطراینکهاویکهنرمندبودهاست.همانطورکهSouriauاشارهکرد،اینمسلماًنامربوطاستکهبهاین

معتقدباشیمکههنرمنددرخیالخودمقولهایرامیبیندکهبعدآناوتالشمیکندکهآنرادراثرشتحققبخشد.هنرمندکاماًلمتفاوت

فکرمیکند،توجهخودرابرابژهایکهبایدخلقشودمتمرکزمیکندوتنهابهوسیلهذائقهیخودقضاوتمیکند.اوهنجارهایفکریرا

مانندمقولهایعاطفیتصورنمیکند.اّماایندرستبهاینحقیقتمرتبطاستکههنرمندبههیچچیزمانندمقولهایعاطفی)وقطعاًنهبه

خودشبهعنوانحاملاینامرپیشین(کهخودرادرآندرستچنانکههستبیانمیکند،فکرنمیکنداوچیزهارابیانمیکندهرجور

کهانجامدهد.اوخود،آنچیزیاستکهقصدشدهاست،»معنای«مقوله.هنرمندعالوهبراینتوانابهاجراینوعیمتفاوتازاثرهست.

زمانیکهاثرموثقوقابلاعتمادباشد،گواهیبرایهنرمنداست.اّمااثریمعتبراستکهارتباطبینآنوخالقشذاتیواساسیباشدنه

ساختگی.مانندرابطهبینصنعتگرومحصولش.بهطورخالصه،مقوالتعاطفیمانندکیفیاتعاطفی،تنهامشخصههاوخصیصههاییک

جهاننیستندبلکهخصیصههاییکجهانویکسوژهتوأمانهستند.ازاینرو،هرزمانکههنرمندخودرابهوسیلهبیانجهانش،بیان

میکند،مقولهعاطفیبهراستی»قاعدهوقانونیصریحبرایکنش«میشود.

بهدلیلاینکهمقولهعاطفیقانونعملاست،قانوِناثرنیزهست.عالوهبراین،براساسبررسیاثرکهRaymond Bayer)کسیکه

همراهباSouriauضدیتداشتندباتئوریهایvictor Basch(مشخصکردهاستبهوسیلهآنچهکه»مقوالتزیباییشناختی«مینامد

کهباآنابژهزیباییشناختیحداکثرعینیتوخودمختاریراحاصلمیکند.اینآموزهبسیارمهماستچراکهمارامجبوربهرویاروییبا

مشکالتوخیمناشیازتحلیلهایخودبهواسطهیتمرکزبرقلباّبژهمیکند.دراینشیوه،مابایددرونابژهراتشخیصدهیمبرایخود

قانونیدارد،انواعیازمعادالتکهمقوالتراممکنمیسازند.ایننبایدماراشگفتزدهکند،کهتأملزیباییشناختیدراینموردبایدجنبه

وجودیمقوالترابهنفعجنبهکیهانشناختیآنهارهاکندوبیشترازسوژهایکهخودشرادراینجهانبیانمیکندرویبهسوی

جهاناثربرگرداند.درستمانندزمانیکهمابایدتالشکنیمکهفردیرابیشازقصدهایشبهوسیلهحرکاتوسکناتشبشناسیم،بنابراین

توجهخودرابیشازامرپیشینیبهجهان-کهبهواسطهیآنتقویمیافته-معطوفمیکنیم.نوئمادستیافتنیترازنوئسیساست.آیا

مسألهایننیستکهزبانماجهانراراحتترازمقوالتانسانیکهتنهابهعنوانکارکردیازجهانناممیپذیرند،ناممیدهد)مینامد(؟

ماکلمهایبرایامرتراژیکبهعنوانیکمشخصهازجهانداریم.اّماکلمهایبرایمعنایامرتراژیکبهعنوانخصیصهازسوژهدراختیار

نداریم.درواقعآنچهکهBayerتوضیحمیدهد،باوجوداین،جهاناثرنیستاّماساختارابژکتیوآناست.چنینبهعهدهگرفتنوانجامی

ضروریاست،زیراکه،همانطورکهنشاندادیم،جهاناثرریشههاییبیتردیددرساختارابژکتیواثردارد.باوجوداینماباید،تمایزیقطعی

بینآنساختارکهبهوسیلهتأمالتنقدی،روشنوواضحمیشودوتجربهبالواسطهکههمراهبااحساساتبرایشناختاثرمیآیندقایل

شویم.تجربهبیواسطهمستلزممقولهایعاطفیاست.بههمیندلیلاستکهنیازداریممقوالتعاطفیراازمقوالتساختاریتمایزدهیم.
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اینتمایزازقاطعیتیمهمبرخورداراست،ازآنجاییکهبهدلیلگوناگونیمقوالتتوجهبهساختاربهتنهاییممکناستمعتبرنباشد.)

بههمیندلیل،Bayerدرحیطهطبقهبندیهاییسنتیباقیمیماند،باوجوداینکههمانطورکهدرتحلیلویازامرمطبوعمیبینیمبه

نکاتوجزییاتمهمیاشارهمیکند.(

باوجوداین،امرپیشینیکهاینجاموردعالقمندماست،امرپیشینینیستکهبرایهنرمندومقوماتجهاناثراودرونماندگارباشد.بلکه،

نوعیازامرپیشینیاستکهبهعنوانابژهایازهنرمعرفتخدمتمیکند.یعنیمقولهیعاطفیتحتآنچهکهیککیفیتعاطفیرا

ردهبندیمیکندوشاملمیشود.بنابرایناینبایداولدرناظرابژهزیباییشناختیآشکارشود.درحقیقت،رسیدنمابهشناختکیفیت

عاطفیارائهشدهتوسطاحساساتهمیشهنوعیازشناختاست.پیشازآنکهجهان،بهواسطهیاحساساتآشکارشود،منمانندیک

غریبهایدرسرزمینیناشناختهکههیچچیزدرراهنماییبهسمتیکمکشنمیکندهستم.بهنظرمیرسدکهمنپیشاپیشآنچهرادر

بیانمیخوانم،میدانم.یکنشانهبالواسطهمعنادارمیشود،چراکهداللتآنقبلازاینکهیادگرفتهشودشناختهمیشود.هرفرایند

جهتیابیکهمنممکناستمتحملششومحقیقتاًتاکیدیاستازمعرفتیمقدماتی.اینحقیقتکهمامیتوانیماحساسراواضحکنیم

واسامیایبیابیمبرایاحساسکیفیاتعاطفیکهبهحضورچنینمعرفتازپیشموجودیگواهیدهند.بااینوجود،اینادعامغایر

باپدیدارشناسیاحساساتیکهماباالمطرحکردیمدرتناقضنیست.مامطرحکردیمکهاحساساتمابایددارایعمقیباشندبهمنظور

آشکارکردنعمقاثروبنابراین،ماخودمانبایددارایژرفاباشیم.حاالمابرآشکارکردنجنبهمتعالیعمقیکسانیکهبعدانتولوژیکیاش

رانشاندادیممتمرکزمیشویم.تنهامجهزشدنبهتجاربخویشبرایقادرساختنمابهحساسیتوپاسخبهاثرهنریکافینیست.ما

بایدهمچنینمجهزبهنوعیمعرفتباشیمکهبهمااجازهدهدچیزیراکهاحساسمیکنیمقبلازآنکهبتوانیمبفهمیمچهچیزیرا

احساسکردهایمتشخیصدهیم.منچگونهمیتوانمیککیفیتعاطفیخاصرابدونمتوسلشدنبهیکمقولهعاطفیکهنسبتبهآن

معرفتیاولیهدارمبیانکنم؟چگونهمیتوانمبهبیانابژهزیباییشناختیکهدرپیشمنحاضراستحساسباشممگراینکهمنقباًلاندک

خویشاوندیپنهانیباآنداشتهباشمومگراینکهمنبهگونهایواجدشرایطدرکآنباشم.اگرپیشاپیشدرارتباطبابیاننباشمچگونه

احساسمیتواندعقالنیباشد؟همانطورکهکانتمیگوید،چگونهمیتوانمبدانمکههرابژهایفضاییزمانیاستمگراینکهفضاوزمان

دادههاییپیشینیباشند؟بههمینطریق،چگونهمیتوانمبیانیرابخوانمومطمئنشومکهبیانممکناستمگراینکهمعرفتیمقدماتی

راجعبهچیزیکهبیانشدهکهنتیجهتأمالتنیستوبنابراینامریپیشینیاست؟

مابهراحتیمیتوانیمدوچیزراکهبهآنبهعنوانوضعیتیپیشینیگرایشداردراذکرکنیم.اولاینکه،چنینمعرفتیبهطوربیواسطه

دراحساساتدرونماندگاراست.دوم،اینحاصلونتیجهیککلیتبخشیوتعمیمتجربینیست.اینواقعیتکهچنینمعرفتپیشینیای

بایدروحاحساساتیباشندکههیچچیزراازقدرتاحساساتابراز)الهاموآشکارسازی(نمیگیرند.احساساتبهتنهاییمیتوانندمارابه

رویابژهزیباییشناختیبهعنواننوعیگانهایازوجود،گشودهکنند.وتنهااحساساتهستندکهمیتوانندبدینطریقمارادرونارتباطی

باابژهقراردهندکهازتماممسائلیکهبهوسیلهتأمالتوچیزیکهتجربهارتباطراتغییرمیدهدیادستکمبهتأخیرمیاندازددوریو

اجتنابکند.اّما،اینهنوزمسالهایاستکهاحساساتنمیتوانندکاماًلعقالنیباشند،یاابژهزیباییشناختیکاماًلتشخیصدادهشدهباشد.

مگردرنورچنینمعرفتپیشینیای.معرفتاحساساترانمیپوشاندیاآنچیزیراکهدرابژهزیباییشناختییگانهاستراکندوخسته

کنندهنمیکند-اینفرقجزییمنحصربهفرد،باوجودیکههرگزکاماًلصریحوروشننیست،زمانیکهمندرکمیکنمکهشورجگرسوز

fازخلوصخشنوباشکوهکویینتتfaureالگرکومانندشورمتینرافائلنیست،تجربهاشمیکنم.وآنخلوصسوزنندهکوارتتهای

مینورfranck متفاوتاست.اّماقبلازاینکهمنبتوانممنحصربهفردیاینتفاوتراتجربهکنم،منبایدشوروخلوصمقوالتعاطفیرا

بشناسم.ازاینرومعرفتازاحساساتپیروینمیکند.ایننوعمعرفتازتأملبراحساساتبهگونهایکهاحساساتبتواندازوضعیتکور

بهوضعیتدرکوهوشبرسند،نتیجهومشتقنمیشود.یعنیوضعیتمشارکتبهقوهادراکودریافت.احساساتفوراًهوشمندند.در

کیفیاتتراژیکphèdreمافوراًامرتراژیکراتشخیصمیدهیمومیفهمیمکهکلمهیاایده»تراژیک«شروعنمیشودکهجّوبیهمتایاثر

راپایاندهدوبهتحلیلببرد.مشابها،ازدیدگاهکانت،احساساتابتدادادهنمیشوندوسپسبهوسیلهاضافهکردنفرمهایحسیمعنیدار

شوند.بلکه،ماابژهرابهعنوانامریفضایی-زمانیفوراً)بیواسطه(درکمیکنیموآنهارابهعنوانابژهایازیکطبیعتقابلفهمدرک
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میکنیم.امرپیشینمعاصراستوهمزماناستباامرپسین،ومقوالتعاطفیبراحساسعرضهمیشود.معرفتبهوسیلهاینمقوالتکه

خودشراعمقمیدهندوقادربهاحساساستتقویممییابد.احساساتاینمعرفتراحیاتمیبخشند،که]اینمعرفتنیز[بهنوبهخود

احساساتراعقالنیمیسازد.آنچهکهمنتجربهمیکنمهمانطورکهبیانشدبهوسیلهابژهزیباییشناختیدارایمعنیاستوبهسبب

اینکهصدایآنوانعکاسآندرونمنبیدارمیشودمیتواندتشخیصدادهشود-چیزیکهمابایدبهعنوانانعکاسوپژواکامری

پیشینتشخیصدهیم،چراکهاینکاریککنشتأملینیست.چراکهمعرفتدرپرسش،خودرابهعنواننتیجهتأمالتیبراحساساتاز

بیرونظاهرنمیکند.بهجایتأملیبودنیامنبعتأمالتبودن،اینمعرفتخودشنیازمندتأملاست.اینبهعنوانیکواقعیتپایهایدر

درونماوجوددارد،خصیصهآشناییداردوعملینیست-واقعیتیکهمواجهماباابژهزیباییشناختیواحساساتبنابراینبیدارمیکند

کهخدمتکندکهواقعیتبخشد.

چنینمعرفتیهمچنینمیتواندبهعنواننوعی»شعور«کهکسیدارددرکشود،مانندزمانیکهمامیگوییمآنافرادشعورریاضیاتییا

نقاشیدارند.اّمابایکتفاوتمهم،-شعورفردیازیکامرپیشینیعاطفیچیزیمتفاوتبامسألهاستعدادوذوقاست.اینهمچنینیک

نوعازدرکودریافتپیشینیاستکهپاسخگوبهاینحقیقتاستکهاحساساتنوعیازدانستنبهوسیلهآشناییاست.اّماچنیندرک

پیشینیهمچنینبهتأمالتیبهمنظورروشنشدننیازدارند.حّتیممکناستآنهاهیچگاهکاماًلوقطعاًروشننشوند.ایندرکماده

خامتأملاستوخودشتأملینیست.عالوهبراین،معرفِتمتشکلازمقوالتعاطفینمیتواندباتأملبراحساساتابطالشوند.ازطرفی

اینمعرفتدراحساساتدرونماندگاراستوازاینجهتچیزیبهاحساساتاضافهنمیکند.ازطرفدیگر،چنینیمعرفتیکلیاستو

بهطورکاملبرایاحساساتبسندهنیست،کهبیانیمنفردراازابژهایمنفرددرمییابد.مقولهیامرتراژیکهیچگاهکاماًلقرینبرظرافت

منحصربهفردتراژیکیکهدرphèdreآشکارمیشودنیست،یاEcce homoرامبراندیاmasunic funeralموتزارت.مقولهعاطفی،احساساتی

راکهمنتجربهمیکنمدرپیشاثرآشکارمیکندوآناحساسرابهطورعقالنی)قابلفهمودرک(ارائهمیکند.اّمادراحساساتبیشتر

وجودداردتاآنچهکهمقولهشاملمیشود.

دلیلش،ایناستکهمقولهعاطفیامریکلیاستومیتواندبرتعدادزیادیازکیفیاتعاطفیمنفرداعمالشودباتوجهبهمالحظهی

بنیادینشباهتهایشانبدونتواناییبرایدربرگرفتنظرافتهایخاصشان.اّمااینحقیقتکهمقولهعاطفیمحدودبهامرکلیاستقطعاً

اشارهدیگریستبهویژگیپیشینیبودنآن،ومقولهیکنتیجهیتعمیمیافتهیمقایسهکیفیاتعاطفیگوناگونکهآثارهنریمختلف

راتمیزمیدهدنیست.بلکه،مقولهعاطفیبرآشکارسازیاینکیفیاتازطریقاحساساتمقدماست.بااستنادکردنبهامرتراژیکدر

موردفدر،درپییکمقسممشترکبینفدروآثاربسیارزیادیکهمیتوانگفتبیانامرتراژیکاندنیستیم.بلکهرویهما،فهمجهانفدر

بهوسیلهمفهومخاصیاستکهپیشاپیشحاضراست،گونهایازروشنیبرایروشنسازیگوناگونیآثار.کیفیاتعاطفیهمچنینجهان

انسانیکهمیتواندفهمیدهشودوواردگفتگوباجهانهایدیگرشودراتعریفمیکنند.باوجوداینجهانانسانینمیتواندبرحسبجنس

وتفاوتهایخاصردهبندیشود،آنچنانکهیکگیاهدردستهیگیاهانخاصیدستهبندیمیشودیاهمچونتالشجامعهشناسان

متقدمکههرچهبیشترتالشمیکردندجوامعمختلفراطبقهبندیکنند،چراکهچنینردهبندیهاییبهسادگیمنحصربهفردیهایاین

جهانراتقلیلمیدهند.ارتباطبینُسروردراثریازموتزارتوُسرورکهبههمینلحاظرابطهایبیننوعوجنسنیستبیشازارتباط

بینشهامتُدنکیشوتوشهامتودلیریبهطورعاموکلی،یابینتواضعوفروتنیراهبانفرانسیسَکنوتواضعبهطورعام،ارتباطنوع

وجنسنیست.بنابراین،چنانکهخواهیمدید،ارتباطبینانسانوبشریت،بهعنواننمایندهایازبشریتدرونخودفردنهادهشدهاست.

هرکسیکهتالشکنداینارتباطرابفهمددرمییابدکهایندرگروکشفبشریتدرفرداست.بنابراین،کلیتیکهدرمفهومبشریتاست،

همچونکلیتینیستکهدراشیاءاست.اینکلیتآخریهمچونتقلیدیازشیوهایکهمابرچیزهاعملمیکنیممنشاءمیگیرد،ومادام

کهدرتأثیراستماراوادارمیکنندکهبرطبقآنعملکنیم.کلیتامرانسانیهمیشهدرگیرایدهتمامیتبشرواحساسخویشاوندی

بینآنهاوخودمناست.اگراینکلیتپیشیناستاینورایهمهموارداست،یعنیاگرایدهانساننزدهرگونهساختارشماتیکبهعنوان

ضمانتیازانسانیتمندرونمنحضوردارد.
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باوجوداینقبلازانداختننگاهینزدیکتربهارتباطبینامرمنفردوامرکلی،مابایدتاکیدکنیمکهکلیتمقولهعاطفیچیزیانتزاعیو

تجریدینیست.بهاینمعنیکهاین]کلیت[شاکلهایبیبهرهازانسانیبودنجایگزینجنبههایوجودیکیفیاتعاطفینمیکند.سوژهی

انضمامیکهبهوسیلهکیفّیاتعاطفیتعیینمیشود،برطبقمقولهیکسوژهغیرشخصیمیشود.اّمااوانضمامیوتوانابهداشتنعمق

باقیمیماند.امرکلیچیزیکهبرایامرفردیضروریوالزماستراویراننمیکند.ایندرحقیقت،همانطورکهبرایمقوالتعاطفی

صحیحاستهمانطورنیزبرایکیفیاتعاطفیکهبهسوژهوجهانآنمرتبطندوبینآندونهادهشدهاندصادقاست،فراتروگذشتهاز

اینارتباطسادهیتبعیت،یکهمبستگیغیرقابلانکار]میانشانهست[.مقوالتعاطفیهمیشهبهعنوانیکمرجعدوالیهبهجهانو

سوژهانگاشتهمیشوند،یعنی،جهانیانضمامیوسوژهایانضمامی.مقوالتعاطفیازکیفیاتعاطفیمتفاوتند،تنهاازایننظرکهدرمورد

مقوالت،امرانضمامیهنوزتجسمنیافتهوعینیتیبالقوهباقیماندهاست.ایدهامرمخوفومهیبیکهبهوسیلهنقاشی»بوش«برماالهام

میشود،یکسرستونرمانسک،یاشعریازبودلرهممشخصهایازجهانند-)باوجوداینکهتعریفاینویژگیمشکلاست:»اینیکشب

تاریکوطوفانیاست«(وتجربهایکهبایدزیستهشودازطریقهمترازشدنبامخوفبودنخود،تسلیمومطیعشدناش،یابهمبارزه

طلبیدنآن.جسدیکهبهوسیلهبودلرتوصیفمیشودچیزیمهیببرایمگسهایاکرمهانیست،اّمابرایانسانهااینچنیناست،برای

آنکهبهزندهبودنشآگاهیداردوازمرگمیترسد.اینهمچنینوحشتانگیزاستکهانسانبایددراینامرمهیبزندگیکند.برایمثال،

نقاشیهاییازجهنمکهبهوسیلهفالندریهایاولیهترسیمشده،شاملصحنههاییازانساناستکهبهدیوهاتحویلدادهمیشوند.این

انسانهاصرفاًعناصرویاقربانیهایامرمهیبیامهابتهایفینفسهنیستند.آنهاشاهداناینامرمهیبنیزهستند.امرمهیبدرآنها

درکمیشود،همانطورکهدرادیپوسزمانیکهاوچشمهایشراپارهمیکردبهاینمنظورکهبیناییاشرامعیوبکند.تراژدییونانی،

عالوهبراین،همیشهشاملمولفهیخاصیاست،بهنامگروهُکر)همسرایان(،کهحاملمقولهیعاطفیاندکهدرجهاناثرهمخویشیخود

رامییابد.بههمینشیوه،اعطاکنندههادرنقاشیهایقرونوسطیطوریتصویرمیشدندکهدارایوقاریبودندکهگواهوقاربشارتی

استکهآنهامأمورشبودند.ازاینرو،مقوالتعاطفیدروهلهاول،جنبههاییازجهاناند-جهانیازچیزهاوانسانها،مادامکهانسانها

میتوانندماننداشیاءعجیبغریب،بیگناه،یاتراژیکباشند،ومیتواننددربهتحققبخشیدنجهانبههماناندازهخدمتکنند.جهانی

کهبهواسطهیمقوالتمعینگشته،هنوزَمسکوننیست.جهانیاستکهپیشازاشیاءوانسانهاوجوددارد،پیشازتمایزبینمعنای

عینیوتحتالفظی)مجازیوواقعی(.-همانطورکهجهانRomeauجهانظرافتوفریبندگیاستکهمیتواندپیشتربهوسیلهباغهای

فرانسوی،مینوتهایرقصروسپیان،یاحلقههایرقصچوپانهایberibbonتبیینشدهباشد.بنابراینمامیتوانیمگرانبهاییونفیسبودن

رابهذهنآوریم،خواهبهارکیدهیظریفومجللفکرکنیمخواهبهگفتوگوهایهتلرامبوییه.مشابها،مامیتوانیمبهسادگیبیگناهی

صورتبچهایکههنوزبارتوجهبهزندگیراتحملنکردهاسترادرخیالآوریم،یاآهویکوهیایراکهدررسیتالبهشتزمینیکه

Charles peguyتوصیفکرده.درچنینمواردیانسانعنصریازجهانیاستکهتوسطمقوالتبیانشدهونهآگاهیاینجهان.درست

همچونشخصیتهاییکرمانوهمهجهانکهدرآنجانمایشدادهمیشود،عناصرجهانبیانشدهداستانهستند.تازمانیکهانسان

دراینحدودجهانیکهبهوسیلهیکمقولهبیانمیشودباقیبماند،میتوانماورابااحساساتمتنوعیمالحظهکرد.منمیتوانمبرای

مثال،باکسیکهدرجهانیتراژیکباکسیکهدرجهانظالمازپایدرآمدهاستهمدردیمیکندراتحسینکنم.اّماآنوقتمنهنوز

باآگاهیایکهقادربهابداعیابودناینجهاناستآشنانیستم،بهمعناییکهموتزارتخودُسرورجهانموتزارتیاست.

اّمادروهلهدوم،مقوالتعاطفیبُعدیازآگاهیراقواممیدهندکهبهشدتبابعدیازجهانهمبستهاست.بهطورکلییکمقولهعاطفی

نیزوجودیاست.همانطورکهجهاناثربرخالقشداللتدارد،بنابراینجهانبهوسیلهمقولهایکهمستلزمآگاهیکههمبستهاستتوصیف

وتعیینمیشود.اینآگاهیمانندخالقیغیرشخصیاست،ازیکشخصخاصیبودنکهخلقمیکند،خودشرابهیکناظرمطلقکه

درونخودشمعنایمنظرهرافرضمیکندوتحملمیکند،تغییرمیدهد.ازآنجاییکهایدهجهانبهعنوانموردتراژیک،آگاهیایکه

امرتراژیکراهمچونصحنهایبهشیوهیهمسرایانتراژیکاحساسمیکندپیشفرضمیگیرد-ونهآگاهیایکهامرتراژیکرابهعنوان

سرنوشتاشزندگیکند،بهمعنایقهرمانی،کهامرتراژیکاورابهیکموقعیتانضمامیسوقمیدهد.یکمقولهعاطفیراهیمشخصرا

ازگشودنشخصبهسویجهانبیانمیکند،یعنی،»معنای«خاصیازجهان.ماشعوریازامرتراژیکیاگروتسکداریم،همانطوریکهما
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فهمیازبویالمسداریم.بهعالوهاینفهم،برسازندهاست.جهاِنامرِتراژیکدرلحظهایکهدیگربهطریقیخاصومشخصدادهنمیشود،

ناپدیدمیشود،همانطوریکهجهانمعصومیت،زیردرخشندگیریچاردالولنسغایبمیشود،همچنانکهجهانتجملدرنزدیکیبهرعیت

دانوب.برعکسچنینجهانهاییوقتیآگاهیایدرموافقتباآنهاوجودداشتهباشدباحقیقتیغیرقابلانکارظاهرمیشوند.بنابراینجهان

هنرمند،دارایحقیقتاستاگرخودهنرمنددارایحقیقتباشد.اماآگاهیدرموردچیزیکهبهآنمربوطاستومااینجابهآناهمیت

میدهیم،غیرشخصیوغیرفاعلیاست.بهبیاندیگر،اینآگاهِیهنرمندیممکناستکهدرتصویریکهنرمندواقعیدرکمیشود.ما

همچنینمیتوانیماینآگاهیرابهعنوانیکساختارممکنازسوژهایتصورکنیمکهمیتواندبهطورضمنیبیرونازهرگونهارجاعیبه

سوژهواقعیشناختهشود.چنینآگاهیهمچونجهتنگاهیناب،یاهمچنینکنشنابیکهمسئولظهورجهانیخاصمیباشداست.

اینمانندیکامکانبشریدرمیاندیگرامکانهاست.واگربهگفتهسارتر،روانشناسی»مجبوربهاستفادهشود،ازجوهرپیشینیوجود

بشر«شایدبهایندلیلاستکهاینجوهربهطورطبیعیخودشرادرچندینامکانجوهریکهمیتواندبهامرپیشینیتخصیصداده

شودتقسیممیکند.درمقابل،احساس)هیجان(بهعنوانیکامرپیشیننمیتواندشناختهشود.چراکههیجانیکواکنشانضمامیاز

جزئیازیکسوژهانضمامیاستومهمتراینکهبهخاطراینکههیجانگرایشیثانویاستکهازپیشداوریاساسیوپایهایخاصیکهبه

عنوانبخشیازشخص،کسیکهدرواقعحساسبهکیفیتعاطفیخاصیاستنتیجهگرفتهمیشود.درصورتیکهاحساساتوهیجانات

میتوانندصرفاًبهمثابهامورعرضیاتفاقبیفتند.امااحساساتیکهبهوسیلهمقوالتعاطفیبیانشوند،برعکس،میتوانندبهطورقانونی

مقوالتانسانینامیدهشوند.تاجاییکهاینمقوالتخودشانبهعنوانامرپیشینشناختهشدهاند،بهصورتوجودیپیشینیهستند.آنها

بهنگرشهاوگرایشهایاصولییکشخصدرارتباطباجهانیکهبهآنحساساستتخصیصدادهمیشوند.

بنابراین،همانطورکهامرپیشینعاطفیازابژهزیباییشناختیهمزمانبهنوبهخودوجودیهمهست،بنابراینمقوالتعاطفیمقوالت

بشرینیزهستند.معرفتپیشینیازسیماهایمتفاوتیکهجهانممکناستبگیرد،همچنینمعرفتیپیشینیازگرایشهایمتقاوتی

استکهمیتواندبهوسیلهانساناختیارشود.ماانسانوجهانشرابهطریقیمشابهمیشناسیم،وهردوشانرااثروخالقآن–همزمان-

میشماریم،چنانکهبهطورجداییناپذیریهممرزند.
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آنانکه در عشق ناتوانند می جنگند!
نگاهی به فیلم سنگ صبور

مهرنوش دقیقی

کارگردان: عتیق رحیمی

نویسنده: ژان کلود کاریر/ عتیق رحیمی براساس رمان عتیق رحیمی

بازیگران: گلشیفته فراهانی،حمید جاودان، مسیح مروت، حسینا بورقان

موسیقی: مکس ریشتر

محصول افغانستان و فرانسه 2012/ 98دقیقه

فیلمسنگصبورحکایتزنیافغاناستکهخانهاشدریکیازمحلههای

جنگزدهکابلقرارگرفتهوهمراهدودختروهمسرنیمهجانشدرآنجا

زن و میکنند حمله همسایهشان خانهی به زمانیکه تا میکند زندگی

تصمیممیگیردتاشوهرشراکهدرکمافرورفتهدرخانهگذاشتهوخود

بههمراهدخترانشخانهراترککنندوپیشعمهاشکهدرفاحشهخانهایکارمیکندبروند.اوهرروزبهدیدنهمسرشمیآیدوبااطمینان

ازاینکههمسرشدرکماقرارداردشروعبهتعریفکردنتمامرازهایزندگیاشمیکند،ازرفتارپدرشتاحسرتهاییکهازشوهربهدل

داردتازمانیکهاعترافمیکنددوفرزندشرانیزازمرداندیگریدارد.دراینزمانمردباشنیدناینحرفگوییجانتازهمیگیردوبا

اندکرمقیکهدرجانشماندهسعیدرخفهکردنزنمیکنداّمازنباخنجریکهازآنمرداستاورامیکشد.

داستانسنگصبورازافسانهایقدیمیوکهنگرفتهشدهاستکهباکمیتفاوتدرنقلهایمختلف،دربارهیدختریاستکههرروزکهاز

خانهبیرونمیرفتصداهاییمیشنیدکهاوراسیاهبختمیخواندند.تااینکهدخترتصمیممیگیردازبختسیاهخودفرارکند.اوبهبیابان

میرود.دربیابانقلعهایرامیبیندوواردقلعهمیشوداّمابعدازورودبهقلعهمتوجهمیشودکهدرقلعهمحوشدهپسدختردرقلعهزندانی

میشودوپسازگشتندرآنقلعهمردجوانیرادراتاقیمییابدکهچهلسوزنبرشکمشفروکردهاند.درکناراوبرگهایمیبیندکهبرآن

نوشتهاستکههرکسچهلروزدرکناراوبنشیندودعاییرابخواندوغذایروزانهاشکمیآبوگردوباشدوهرروزسوزنیازتناودر

بیاوردپسازچهلروزبادرآوردنآخرینسوزنجوانعطسهایمیکندوازخواببیدارمیشود.دختراینکارراانجاممیدهدتازمانیکه

صدایدستهایازکولیانراازپشتدیوارقلعهمیشنودوازآنهامیخواهدتادختریراپیشاوبفرستندتاتنهانماندوآنهانیزقبولمیکنند.

وقتیکولیبهداخلقلعهمیآیدمتوجهمیشودکهدخترهرروزبهاتاقیمیرودومدتیدرآنجامیماند.درروزچهلمکهدخترخوابمیماند

کولیبهاتاقرفتهدعارامیخواندوسپسسوزنراازتنجواندرمیآوردوقتیجوانازخواببیدارمیشودازکولیمیپرسدکهاینجا

چهمیکندکولینیزسرنوشتدختررابهنامخودبرایجوانتعریفودخترراکنیزخودمعرفیمیکندجوانکهشاهزادهایطلسمشده

بودهباشکستنطلسمشهرراازخواببیداروباکولیازدواجمیکندودختربهعنوانکنیزدرآشپزخانهبهکارگماردهمیشود.تاروزیکه

شاهزادهقصدسفرکردنمینمایدوازدخترمیپرسدچهچیزمیخواهیتابرایتبیاورم.دخترتقاضایسنگصبورمیکند.شاهزادهبرای

دخترسنگصبورمیآوردولیازآنجائیکهشنیدهبودهرکسسنگصبوربخواهدرازیدرسینهدارددرگوشهایپنهانشدهحرفهای

دختررامیشنودوبهرازدخترپیمیبردسپسشاهزادهکولیراازخانهبیرونانداختهوبادخترازدواجمیکند.

سنگصبوردربارهیسکوتاست.دربارهیفرهنگیمردساالرکهزنانرادعوتبهسکوتمیکندوازآنهامیخواهدتاتنهادرچارچوب

خانهایکهدرآننداسبابراحتیمردانرافراهمکنندودرمقابلتنهاپاداشیکهبهآنهامیدهدازدواجاستتابتوانندازطریقازدواجرستگار

شوند.درفیلممازنیرامیبینیمکهتمامعمرراسکوتکردهاستوحالغنیمتیازجامعهیمردساالربهاورسیدهوآنبدننیمهجان
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همسرشاست.زنازاینموقعیتاستفادهمیکندوتمامرازهایمگویزندگیاشرابااودرمیانمیگذارد.گوییبااینکاربهجنگبا

جامعهیمردساالربرمیخیزد.درسنگصبوربافرهنگمردساالریروبروهستیمکهبهزناجازهیعشقورزیدن،لذتبردنوزندگیکردن

راآنگونهکهحقانسانیهرفردیاستنمیدهد.زمانیکهزناینفرصتراپیدامیکندتابامرورخاطراتشوبازگوکردنامیالسرکوب

شدهاشباوضعیتموجودشبرخوردکندباخودروبرومیشودوبهدنبالکشفزنانگیخودمیرود.اینمیلبهتغییروشروعزندگینو

بانمادهاییدرفیلمنشاندادهشدههمچونتصویرحرکتدوربیندرابتدایفیلمرویپردههاییکهنقشیازپرندهبررویآنهاست.در

ابتدایفیلمزنبرایمابهعنوانمادر،پرستاروحمایتکنندهتعریفمیشودنقشیکهبهاوتحمیلشدهاستودرطولفیلماوکمکماز

ایننقشخارجمیشودونقشیکمعشوقهرامیپذیرداینتغییرحالتدرزنبانوعپوشش،رنگلباسهاوآرایشزندرفیلمنشانداده

میشود.تغییریکهفقطدراوصورتمیگیرداّمامحیطتغییرینمیکندودراینمحیطتغییرنیافتهتنهاامکانیکهبرایاووجوددارد

تجربهیعشقاست.بااینحالبازهمامکانبروزشخصیتشرابهعنوانزندرجامعهنمییابد.

درفیلممابامفهومدوگانگیمواجههستیم.نبردمیانخیروشر،مردوزن،کفروایمان،نفرتوعشق،ایندوگانگیدرجایجایفیلمدیده

میشوداّمانمادیکهبهصورتمستقیمایننکتهرایادآورمیشودپرطاووساستکهدرباورفارسیزباناننمادثنویتوطبیعتدوگانه

استوهمچنیننشانهیتختپادشاهی،درنمادهایهندیوقتی»کامه«ایزدعشقورزیسواربرطاووسمیشودنمادهوسبیپایاناست

کههردوتعبیررامیتوانداشتایندوگانگیدرفضاسازینیزلحاظشدهفضایجنگی،ویرانشدهپرازصدایتوپوتانکوسردشهر

درمقابلفضایآراموگرمهمراهباصدایموسیقیفاحشهخانه،درشهریکهتوسطجنگجویانویرانشدهامنترینجایآنبرایزنان

فاحشهخانهاستجاییکهدیگرقدرتنماییمردانهارزشینداردوزنبدونهیچگونهمقاومتیبدنشرادراختیارمردانقرارمیدهدواین

همانترفندیاستکهزندرفیلمبرایاینکهبهاوتجاوزنکننداستفادهمیکندوبهقولعمهاشمردهابهزنفاحشهتجاوزنمیکننداّما

بهیکدخترباکرهتجاوزکردنافتخاراستومردانگیشانرانشانمیدهد.
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همچنانکهدربیرونشاهدجنگهستیمزننیزدردرونخوددرحالجنگیدناست.جنگوروبروییباخودتابهقولخودشبهمرحلهی
پیامبریبرسد.درواقعبرایرهاییوعروجاززمینبهآسمانآمادهشود.جنگیمیانباورهایسنتیومدرن.جنگیمیانزندگیبرای

دیگرییاخود،جنگمیانایمانیاشک.

زندرابتدایفیلمبهتوصیهیمالکهگفتهبودچهاردهروزنودبارباالیسرشوهرتاسامیخداوندرابگودرحالگفتنذکرالقهاراست،

مانندداستانسنگصبوراّمادراینجاازتاریخیکهمالوعدهدادهبوددوروزگذشتهواتفاقینیافتادهاستاولینشکیکهزنمیکنددر

بارهیقهاربودنخداوندکهفقطدرشکلجنگخودرانشاندادهاست.زنیکهباایمانشخالصانهبرایشوهرشدعامیخواندوازسویی

مردمیکهقرآنزیربغلهایشانزدهاندوبهناماسالمخانههایمسلمانانراویرانمیکنند.

شخصیتپردازیهایفیلمرامیتوانباداستانعامیانهاشمقایسهکرد،زنفیلمدرابتداهماننددختردرداستانعملمیکنداوهمدر

حالدعاکردنوذکرگفتنبرایهمسرشاستوبهشکلزنیایدهآلوآرمانیدرداستانهایفارسیتعریفمیشودکهالبّتهدرنهایت

اینگونهرفتارنمیکندوآنراپسمیزند،عمهکههمانندکولیاستزنیآزادوبیقیدوشرطکهدرنقشیکعارفوسخنراننیزظاهر

میشود.عمهپاسختمامسواالتزنراداردوتنهاامیدزناست.درفیلمعمهنهبهشکلزنافسانهایمقدسدرداستانهایعامیانهبلکه

بهشکلیاغینشاندادهمیشود،زنیکهبهروابطسنتیموجودتننمیدهدتاروحوعقایدشرابرایخودنگهدارد،کاریکهازعهدهی

زناصلیفیلمخارجاست.زنکهتمامزندگیشراسکوتکردهودرظاهرتنبهازدواجدادهتابدنشراپاکنگهدارد)کهدرآنهمموفق

نیست(زبانشبستهمیشودودیگرتوانفکرکردنندارد،زندرتمامروابطاجتماعیاشبیشترشنوندهاستتاسخنگووتنهازمانیدرفیلم

کهزنراحتسخنمیگویدزمانیاستکهدرخانهاشبامردسربازیکهدارایلکنتزباناستگفتگومیکند.

زندراینسیرخودشناسیکمکمازعقایدسنتیکهجامعهبهاوتحمیلکردهاستدستمیکشدوباوجدانخودبدونحائلروبرومیشود

تاجائیکهازترساینروبروییبهقرآنپناهمیآوردولیآنرانمییابددراینصحنهازفیلمزندرحالیکهسجدهمیکندمیگوید:»خدایا

کمکمکن،دیوانهشدهام«پسازآنباکمیتأملمیگوید:»بههیچکساحتیاجندارم،دیوانهنشدهام«اینهمانجاییاستکهبهشک

خودغلبهمیکند.اینسیرادامهپیدامیکندتادرپایانفیلمزنباکشتنهمسرشکهدرواقعنمادیازحائلیاستکهبیناووحقیقت

وجودداردخودراپیامبرخطابمیکند،دراینجاسکوتبهعنوانریاضتیکهبرایبهدستآوردنچیزیدرفرهنگافسانهایماجاری

استنیزنمایانمیشودباجملهایکهزندرانتهامیگوید:“معجزهکردم”.صحنهیآخرفیلمنیزبهنوعییادآورآخرینروززندگیمیترا

برزمیناست.لباسزنبهرنگقرمزاستکهرنگقرمزرامتعلقبهمیترامیدانند.

ریاضتیکهدرداستانمیبینیموروزهایکهدخترمیگیرددرفیلمنیزدیدهمیشود.پسربرایشانارهدیهمیآورد.انارکهنمادآرزوو

بهعنوانفرشتهیزندگیبخش،مادرهمهیخردهاوآبها، آناهیتا از و آناهیتامیدانند رامیوهی انار فارسی خواهشاست.درفرهنگ

فرشتهیموکلآب،باروریوزناشویییادمیکنندوآناهیتاشکلآرمانیزنایرانزمیناست.تصویریکهدرداستانهایعامیانهتغییر

شکلدادهوزیرسلطهیفرهنگمردساالرتبدیلبهجنسدومشدهاست.
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پسرهای افغان گریه نمی کنند!
پیتر دیس

مترجم: منادا ناطقی 

اسامهاولینفیلمساختهشدهدرافغانستانپسازطالبان،داستان

جذابکوتاهیاستباپیامهایبزرگدربارهیوقایعیکخانوادهی

درماندهکهمرتکبجرمیغیرقابلتصورمیشود:یعنیدخترخود

رابالباسپسرانهبهدنبالکسبوکارمیفرستند.

دراینگونهازفیلمسازی،برترییکفیلمبهاعترافبهواقعیتیبه

نامستمبستگیدارد.بااینحال،فیلمبایدبیشازاینهاحرف

بهخبرنگاریصرف اینصورت باشد،درغیر برایگفتنداشته

از افغانستانپس فیلمساختهشدهدر اولین تبدیلمیشود.در

طالبان،صدیقبرمک)نویسنده،کارگردانوتدوینگر(،ماهرانهو

بدونهیچاشتباهیموفقشدهاستکهدرامیجذابدربارهی

از فیلممثلشمشیری این بسازد. زندگیتحتسلطهیطالبان

احساسات و بیرونمیآید تلویزیون ازصفحهی تصویر، و روایت

بینندهرامیدردوقلباورابهدردمیآورد.دیدنرنجهاییکه

قهرماندوازدهسالهیداستان)ماریناگلبهاری(میکشدتاراهخودرادرآندنیایغیرممکنهابیابد،دردلبینندهخونجاریمیکند.

فیلمدرفضایپسازظهورطالباناتفاقمیافتدوباصحنهیتظاهراتآغازمیشود.درصحنهیآغازیناینفیلم،زنانیکهبرقعهایآبی

برسردارندازتپهایخاکیبهپایینسرازیراندوخواستارحقکارکردنوتأمینخانوادههایخودهستند.اینزنان،بیوههاییهستندکه

شوهرانخودرادرسالهایجنگوهرجومرجازدستدادهاند.علیرغمشعاریکهاینزنانمیدهندومیگویند"ماسیاسینیستیم"،

طالبانازآموزههایفمینیسمغربیکهمعتقداستهرچیزشخصیسیاسیمحسوبمیشود،آگاهاند.بنابراین،طالبانبااستفادهازاسلحه

وماشینهایآبپاشضدشورشمعترضینراپراکندهمیکنند.

برمکدرفیلمخودخشونترابهصورتغیرمستقیمبهتصویرمیکشد.درصحنهیتظاهرات،عواملطالبانبیرونازکادرهستندوکشتار

بیشتربهصورتنمادینانجاممیگیرد.بهطورمثال،درحالیکهتظاهرکنندگانفریادمیزنندوبهسرعتفرارمیکنند،بادبرقعیپارهو

خونینرادرامتدادخیابانبهحرکتدرمیآورد.رویکردغیرمستقیمبرمکیادآورطبیعتسرکوبگرطالباناست.دراینفیلمبرمکبرای

نشاندادنسرکوبوکنترلطالباننیازیبهخشونتبیشازحدیاقتلعامندارد.خشونتموجوددراینفیلمفقطدرحدیاستکهبذر

ترسووحشترادردلبینندهمیپاشد.درسرتاسرفیلم،مامورانطالبانهمهجاحضوردارندتاکوچکترینانحرافازمسایلجنسیتیرا

حّتیدرخصوصیترینفضاهاکنترلوسرکوبنمایند.شرارتآنهاحتیبدوناستفادهازخشونتنیزبهشدتاحساسمیشود.

قهرمانجوانوبدوناسماینفیلم،خودرادرمیانهیتظاهراتمییابدووحشتزدهمیشود.درنگاهکودکانهیاو،افرادهمیشهحاضر

طالبانتصویریازشرارتونمادیآشکارازتهدیدهستند.اّماازآنجاکهخانوادهیاینقهرمانچارهیدیگریندارند،مادرش)خواجه

نادر(اوراوادارمیکندکهخودرابهشکلیکپسردرآوردودرمیانمردانشرورطالبانبهدنبالکسبدرآمدبرود.ایندرخواست،غیر
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معقولبهنظرمیرسد،ولیمادرازمنطقپنهانکاریاستفادهمینماید.درسرتاسرفیلمنیززنانمرتببایدپنهانکاریکنند،درحالیکه

جشنمیگیرندتظاهربهعزاداریکنندودرحالیکهبامردانغریبههستندتظاهرکنندکهبامردیازاعضایخانوادههستند.درچنین

جامعهایتظاهرکردنبهیکهنجارتبدیلشدهاست.

بااینحالزمانیکهقهرمانفیلمبههمراهگروهیازپسرانروستابهزوربهحوزهیعلمیهیطالبانبردهمیشود،اینپنهانکاریبهمراحل

بحرانیومشکلسازواردمیشود.ناتوانیاودرانجاماعمالپسرانه)مثاًلدربستنعمامه(ظنسایرینرابرمیانگیزد.تنهادوستقهرمان

فیلمکهیکپسربچهیگدا)عارفهراتی(استوازرازاوباخبراستدرتالشیناامیدانهاورااسامهمینامدتاسوظناطرافیانراکاهش

دهد.آری،بهاوناماسامهبنالدنراکهنمادمردانگیوسلحشوریاست،میدهند.بااینحالیکیازروحانیونحوزهیعلمیهیطالبان

)یابهتراستبگوییمدلقکیدرلباسروحانی(بهزنانگیاسامهپیمیبردواورابهیکفرشتهتشبیهمیکند.

ادامهیفیلمبدونآشکارکردنبیشازحدحقایق،وفادارانهوخالقانهازباورهایکارگردانپیرویمیکند.داستانبامجوعهایازتصاویر

تأثیرگذارونمادینبهاوجخودمیرسدکهعبارتاندازچاهیتیرهوتار،دادگاهیویرانشدهوزنجیرهایازقفلها.کارگردانبااستفادهازاین

تصاویردنیاییشکنندهرابهتصویرمیکشدکهدرآنزنانگییکگناهغمانگیزمحسوبمیشودولیبااینحالزنانهمچنانبرایمرداِن

درقدرت،حکمابزارووسیلهرادارند.گرهیداستانزمانیبازمیشودکهمشخصمیشودتبعیضجنسیتیازهرجهانبینیوایدئولوژی

کهنشأتگرفتهباشد،درنهایتبازهمباعثمیشودکهزناندرموضعضعفقرارگیرندوتوسطمردانکنترلشوند.

یکیازمزایایاینفیلمسادگیتولیدآناست)اسامه،اولینفیلمساختهشدهپسازطالبانبااستفادهازتنهادوربین35میلیمتریموجود

درکشوراست(.مینیمالیسمسینماییباعثمیشودکهاحساسنهفتهدرفیلمیعنیعدموجودآزادیبهخوبیبهتصویرکشیدهشود.بازی

دخترجوانفیلمکهیکنابازیگراستطبیعیوبیانگرتمامیسردرگمیهاوترسهایموقعیتفیلماست.ازهمهمهمتر،داستانتکاندهنده

ومستحکمفیلماست.برمک)کهمیگویدازآندرهتارکوفسکیروسیوعباسکیارستمیایرانیتأثیرپذیرفتهاست(ازنمادهاییظریف

وتصاویریبهیادماندنیاستفادهمیکندکهفرمرواییفیلمراتقویتمیکند.درنتیجهفیلمیبهوجودمیآیدکهتصویریازقدرتو

درماندگیرادرکنارهمارایهمیدهد.
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البّتهتاثیریکهاینفیلمبربینندگانآمریکاییمیگذارداندکیدوگانهاستوممکناستازنگاهبینندهیناآگاهازفضایمنطقه،تأثیر

مخربیبرتصویراسالمدردنیایغربداشتهباشد.اینفیلمممکناستسواالتیازایندستبهوجودآوردکهآیااینفیلماسالمهراسیرا

اشاعهمیدهدوحملهینظامیبهافغانستانراتوجیهمیکند؟آیااینفیلماینعقیدهراترویجمیکندکهطالباننماداسالمگراییونقض

حقوقزنانزیرسلطهیمردانمیباشند؟

اتهاماتمبرااست.فیلماویکفیلمداخلیاستکهبه ازتمامیاین اّمامیتوانگفتکهبرمک بهوجودمیآیند چنینسواالتیقطعاً

روشهایکنترلوارعابمورداستفادهیطالبانمیپردازد.برمکهیچادعایکلیراجعبهاسالممطرحنمینمایداّماجامعهایکهدرآن

زنانبایدتمامیتمایالتخودراازترسجانخودرهاکنند،محکوممینماید.اینفیلمشایستهیتوجهاستومیتواندمخاطبراجذب

نمایدچراکهتصویریاززندگیدرچنینحاکمیتسیاسیاجتماعیمسمومیراارایهمیدهد.

http://www. offoffoff.com :منبع
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حضور مؤثر نقش های فرعی در تعزیه
مونا گلپایگانی

ایرانیهایشیعهدرساختنتعزیهوبهنمایشدرآوردنواقعههایکربالوحدیثمصائبسیدالشهداءبهسنتنمایشهایآیئنیایرانیان

از یکی داشتهاند. نظر آیینی نمایشهای وحماسیسازنده اسطورهای عناصر از پارهای و آنان آیینهای و مناسک اجرای وشیوه قدیم

نویسندگانمصریمعتقداستکهایرانیانباپیشزمینههنرتئاترکهدرجامعهشانداشتهاند،ازشهادتامامحسین)ع(واصحابشدرامهای

مذهبیآفریدند،درصورتیکهعربهاهیچگاهبهاندیشهنیفتادهاندکهازاینوقایعبهرهگیرند،زیرادرمیانشانهنرنمایشسنتنبود.

تعزیهبهدورازنظرروحانیان،درمیانتودهمردمدیندارومتعصبکوچهوبازارتکوینوشکلگرفت.

بیتردیدتعزیهخوانیدرپیمراسمدستهگردانیهایمذهبیدردههاولمحرمودههآخرصفرپدیدآمدوبااینمراسمآمیختوهمراه

شد.تعزیهخوانانکهگروهیازمردمعامهبودند،داستانمصائبوآالمشخصیتهایمذهبیوحماسههایقهرمانیشهیدانکربالراکه

پیشازآندرمقتلنامههاوسوگنامههاروایتشدهبودواززبانمرثیهگویانوروضهخواناننقلمیشدهمچوننقاالنبااستفادهازبیان

وتقلیدبهنمایشدرآوردند.

تعزیهخوانهاهمچونبازیگرتئاترآفرینندهشخصیتهاونقشهایشخصیتهانیستند،بلکهپردازندهنقشهایمثالیشخصیتهایمذهبی

تاریخبرایمردماند.

تعزیهدرلغتبهمعنایسوگواریوبرپاداشتنمراسمعزاداریبهیادبوددرگذشتگاناست،بهنوعینمایشآیینیومذهبیبراساسواقعه

کربالوشهادتامامانووقایعدیگرمذهبیوقصههاوداستانهایتاریخیواساطیریوعامیانهاطالقمیشود.

طفلخوان

کودکانونوجوانانیراکهدرتعزیههاشبیهاطفالمیشدند،چهدختروچهپسروچهازاولیایااشقیا،بچهخوانمینامیدند.

برایسنبچهخوانیحدنصابمعینیوجودنداشت.ازسن6،5سالگیتا16،15سالگیدرصورتداشتنهوشواستعدادمیتوانستند

بچهخوانشوند.بچهخوانانازهرسنیبودندوهرنقشیداشتنداشعارراباآهنگوآوازمیخواندندوگاهقرینهخوانیهارارعایتمیکردند.

مثاًل،دختریزیددرتعزیهی"بازارشام" ویایکیازپسرانعمربنسعددرتعزیه"حر" کهمشوقرفتنپدربهجنگاماماستوگفتو

گوهایشانباآوازاستوماننداشقیابافریادخشمگفتوگونمیکنند.بچهخوانانآهنگهاومایههایآوازرابیشتربهشیوهضربیونیمه

ضربیمیخواندندتاحالتنوجوانیوکودکانهخودرابهتربنمایانند.

بچهخوانانیکهبسیارخردسالبودند،گهگاهشعررابدونآهنگمیخواندندتابتوانندحالتخردسالیخودرابهترنشاندهند.مثاًل،در

تعزیهی"شهادتعباس)ع(" و"شهادتامام)ع("

گفتوگویرقیهبااماموعباسبابیانیسادهوبیآوازاست.اینطرزبیانوگفتوگوبهویژهزمانیکهباشیرینزبانیوهنرنماییبچهخوان

همراهمیشد،دربرانگیختنعواطفواحساساتتماشاگرانتأثیرشگرفیداشت.هنگامیکهبچهخوانانمیخواندند،دراحساساتتماشاگران

تأثیرشگرفیداشت.هنگامیکهبچهخوانانمیخواستنداحساساتمشترکخودرابیانکنند،اشعاروآوازهاییراکهحکمومضمون

واحدیداشتباهمویکصدامیخواندند.بچهخوانان،بههنگامتشویشواضطرابمخصوصاًمواقعجنگوحملهدشمن،کاهبرسرخود

میریختندواینکاردرمیانآنانوزنخوانانبیشازنقشهایدیگرمعمولبود.بیشتربچهخوانانبهخصوصدرتکیهیدولت،اصاًل

شعرینمیخواندندودرواقعشبیهصامتبودندوحضورآنانبیشترجنبهینمایشیوتأثیرگذاریداشت.
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حوریان

کسانیکهدرتعزیههانقشحوریانبهشتی

و جوان پسران از اغلب داشتند عهده بر را

آبی توری گرد شبیهها این بودند، نوجوان

رنگیاگلبهییاصورتیبهچهرهمیبستند

تازیباییولطافتونیزپوشیدگیوروحانیت

خودرانشاندهند.

بیشترحوریاندرشمارتعزیهخوانانصامت

بودندونمیخواندند،مگرسردستهآنانکه

درمواقعلزومیکیاچندبیتشعرمیخواند،

یابااشخاصدیگرتعزیهگفتوگومیکرد.مثاًلدرتعزیهیوفاتحضرتزهرا)س(کهگروهیحوریازبهشتطعامبرایآنحضرت

میآورند،فقطسردستهآنانبهنام"لعیایحوریه" باحضرتزهرا)س(گفتوگومیکردودربرخیازتعزیههاهمچون"شهادتقاسم)ع(" 

هنگامیکهقاسمبهمیدانجنگمیرفتدو،سهتنحوریدرباالیپشتبامتکیهیایکیازتاالرهایطبقهدومآن-کهنشانهیآسمان

وراهدوراست– میایستادندوقاسم)ع(رابهشهادتوآمدنبهبهشتفرامیخواندند.

البّته،طبقمعمولفقطسردستهآنانشعرمیخواند.تعدادحوریاندرمجالستعزیهمتفاوتبود،دربرخیتعزیهها،مانندتعزیهی"سیر

کردنآدموحوادربهشت" یا"صحرایمحشر" ازحوریانبیشتریاستفادهمیکردندودربعضیدیگرمانندتعزیهی"وفاتحضرتزهرا

)س(" تعدادآنهاازسه،چهارتنبیشترنبود.

فرشتگانومالئک

کسانیکهشبیهفرشتگانیامالئکهرادرمیآوردند،ازلحاظنقشومقاموموقعیتبهدودستهتقسیممیشدند:اولفرشتگانمقربو

مشهورمانندجبرئیل،میکائیل،عزرائیلواسرافیل،دومفرشتگاندیگر.فرشتگانمعروفومقرب،معموالًازمردانمیانسالانتخابمیشدند.

گردتوریبرچهرهمیآویختندوبرایاینکهازمالئکهیافرشتگاندستهدومتااندازهایمتمایزباشند،اغلبقبایآبیرنگکهنشانهو

نمادآسمانیبودناستمیپوشیدند.گاهیشبیهجبرئیلیامیکائیلعباییهمبردوشمیافکندندکهنشاندهندهوقارومتانتوتشخص

آنانباشد.

نقشفرشتگاندستهدومرامعموالًجوانانبرعهدهداشتندومانندحوریانگردتوریبرچهرهمیافکندند.دربرخیازتکیههابهخصوص

تکیهیدولت،فرشتگانگردپولکداربهصورتمیزدندتاازحوریانمتمایزباشند.ایندستهازشبیهفرشتگان،ماننداغلبحوریان،معموالً

آوازنمیخواندندوفقطباسردستهیفرشتگان"مالئکه" همراهبودند.خواندناشعارباآوازوگفتوشنودکاردستهیفرشتگان،سروشیا

هاتف؛یعنیمالئکهمشهورومقرببود.

جبرئیل

درتعزیههامعروفترینوشناختهترینفرشتهجبرئیلبود،ودربیشترتعزیههایگوشهوفرعی،نقشحساسومهمیداشت.اّمابعدهاچون

بهشأنومرتبهایشانخدشهواردمیشداینشخصیترافقطدرمواقعخاصاستفادهمیکردند

معموالًکسانیبهایننقشگذاردهمیشدندکهصداییزیر،رساوزنگدارداشتندودرگوشههاومایههایمعینمیخواندند.آخرجملهو

کلماتپایانابیاتشعررامیکشیدندتازنگآهنگصدایشانحالتنداویاوحیداشتهباشد.

عزرائیل

بهخاطرشخصیتویژهونقشخاصش،شبیهاوعبائیپشمینسیاهیاسرخبردوشمیانداختونقابیسیاهبرچهرهمیبستوبهصحنه

میآمد.رفتاریسنگینومتینداشتوآرامدرصحنهحرکتمیکرد.

وقتقربانیستبسماهللالرحمنالرحیم
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مجلسذبحاسماعیل)ع(

دراینمجلسداستانبهدورحضرتابراهیم)ع(وخواباوبرایذبحفرزنداواسماعیلمیگرددودرتمامجمالتازمحبتخداوندو

احترامبهمیهمانوفرمانخداوایثارواطعامسخنمیرانندودراینبینقربانیشدن،فرمانخدابهابراهیم)ع(صادرگشتهوایشانبه

فرمانعملمینمایدودراینبیننیرنگهایشیطانوسنگزدنهریکازپیامبرانوهمسرشاشارهداردوهمچنینبهداستانکربالو

امامحسین)ع(اشارهمیگردد.زیباییکلماتفرزندبهخداوندوپیامبرشومادرشبهچشمبینندهاشکیمینشاند.

کهاسماعیلباخداونداینگونهرازونیازمیکند:

چگونهحمدتوگویممنایخدایجهانکهذاتپاکتوباشدبریزهرنقصان

بهامرحضرتایخالقزمینوزمانهزاررنگدمیدهاستگلبههربستان

ودرمیانمجلساشارهبهفرمانبرداریاسماعیلکهگوید:

چیستفرمان،مادرنیکوسرشت،میروممندرپیامرتبهسر.

برمایمادرمهرآفرینمطعامازبهربابنازنینم.

السالمایمقتدایخاصوعام.

همینطورفرمانبرداریازپدر:

بهچشممیروماینلحظهجانبخانه،توباشهمدموهمرازیارجانانه.

وحّتی:

فدایجانتوجان،ایپدربیانفرمابرایچیستکهاحضارکردهایتومرا.

وحّتیاشارهبهحاللیتطلبیازمعلمورفقایشواشارهبهنوعخطابههاووصیتاسماعیلدرزمانحضوردرقربانگاهبهپدروتسکیندادن

وراهنماییاودرحالفراقوپروازبهسویصاحبعالمیان.

دراینمیاندفاعازپدرازطرفاسماعیلدرمقابلوسوسهشیطان:

خوابنفسانینمیبیندرسول،توچهمیگویی؟بروایابوالفضول.عاشقانراجانبهجانواصلاست،ازکجامیدانیکهخوبشباطل

است؟
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وحّتیبهشیطانفخرمیفروشد:

بهکارخداو توراچه بهکارخودایروسیاهبداختر برایرضایخداشومقربانبرس از خوشابهحالمنایبیحیاوبیایمانکه

پیغمبر.

مجلستعزیهبهچاهانداختنیوسف)ع(

دراینجادراینمجلساشارهبهظلمکهبرکودکیعقوب)ع(ازطرفدیگرفرزندانشبهیوسفگردیدهاشارهداردوجمالتیکهبینفرزند

وپدروخواهروبرادرانوحّتیلطفخداونددرحقیوسفوپیامآورخدا،جبرئیلبهیوسفرامیخوانیمکهدلنوازاستوحّتیاشارهای

کهبهداستانکربالوظلمیکهبرحسین)ع(ویارانشگردیدهرادارد.

دررازونیازیوسف)ع(باخدا:

ایخداوندکریمچارهساز،یوسفازلطفتوشدسرافراز،اولهرکاربودنامتو،اهلجهانندهمهرامتو،ازتوبودبرهمهامیدوبیم،جرم

ببخشایبهمنایکریم.

واشارهبهشکرگذاریاودرکالمشکه:

شکربیحدایخداوندکرین،بهرمخلوقتعطایتشدعمیم،شکربرانعامهستیزایتو،شکرگویمبهرنعمتهایتو.

اوخودراغمخوارپدرمیداندوباخداازمهرپدروازدوریاوسخنمیگویدوظلمیکهبرادرانبهاوکردهاندبیانمیداردودراینجا

همبهفرمانخداوندگوشسپردنپیامبردیگریرااشارهداردوهمچنیندرمیانکالمشبهآگاهیاووخواهرشودلسپردنبهفرمان

خداوهمچنانبرحسادتبرادرانبراووزخموسیلیکهازظلمبراومیتازندورحمیکهیوسف)ع(طلبمیکندودرجوابشبرنبودن

رحمدرآیینآنهامیگویندوبرچاهانداختناووحضورجبرئیلبردلداریدادناوواشارهدرمیانسخنانشبهبیرحمیبرحسین)ع(و

خاندانش،علیاکبر)ع(واسیرکربالوغریبیاووطفالنشوخبرجبرئیلبراوکهخدااورامیرهاندوضمناًوسوسهیشیطانبربرادراناوو

سپردناوبهغالمیبهمالکیوسپسزنجیربردستاناونهادنکهدراینبینبهیادستمهاییکهبرخاندانانبیارواشدهمیباراندو.....

مجلستعزیهصالحیهودی

دراینمجلسسخنبرمحبتوبخششانبیاءوامامانماهستواینکهامامازدورانکودکیهمازبزرگواریخاصیبرخورداربودهونشان

بربینشاوازهماندورانکودکیداشته.دراینجاصحبتپیامبررابااولیاخودودونوردیدهاشحسن)ع(وحسین)ع(داریمکهدربارهی

مصائبآنهاوشفاعتشانازامتدرروزقیامتبیانمیدارند.

امامحسن)ع(میفرمایند:

شومفدایتوایجدجدارحسنبدارخاطرخودجمعایرسولزمن

زمکروعذرمعاویهسگپرفنچونلختههایجگرریزمازدهنبهلگن

بهپیشگاهخداونددرصفمحشرکنمشفاعتامتبهلختههایجگر

امامحسین)ع(میفرمایند:

سرخودمیدهمبهراهخداکهشفاعتامتکنمبهروزجزا

بهبارگاهخدامیبرمبهدیدهترگلویخستهوقنداقهعلیاصغر

وتمامظلمهاییکهبهآنهاروامیکنندراوسیلهایبرایشفاعتگناهانماقرارمیدهندوگذشتواحترامآنهانسبتبههمرابیانمیکند.

همچنانآنستمراکهصالحیهودیبرامامحسین)ع(رواداشتوگذشتیازخودنشانندادوبهاوظلموستمرواداشتوبهحقانیت

آنهاهمروانمیدانست،اّمادرآخرهمانحسینشفیعاوشدواورانجاتدادوحتیکودکدرمیانظلمهمسنهاودرمیانظلمرفته

بهاوشکرخدامیکندونمازبهجامیآورد.

فرشتگانیکهبهکمکاومیآیندومراقباوهستندوخبربریجبرئیلبرایپیامبر.

تعزیهحبیببنمظاهردرکودکی

دراینمجلسعشقکهبرسروسیمامیزند.
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ازسخنانعشقکودکیبهحسین)ع(درکودکیاشمیگوید،اوزمامزندگانراباعشقبهحسین)ع(بیانمیداردوازمکتبومعلم

آموزشعشقاورامیطلبدوجالبسخنانیاستکهدراینبینکودکباپدرومادروخداوهمچنینمعلمخوددرعشقبهحسین)ع(

بیانمیدارد.

حبیبمیگوید:

تابهکیایکردگارعالمیننالمازهجرانرخسارحسین)ع(

عشقرخساردلآرایحسین)ع(درجهانمکردشیدایحسین)ع(

میسپاردجانزعشقتوحبیبآنجهانیابدزدیدارتنصیب

وازدیدارناگهانیحسینکهازکوچهایمیگذشتسخنمیراندوهرکالمکهبرزبانمیآوردآمیختهازعشقحسیناست.

درجوابمعلمنیزحبیبمیگوید:

ایمعلمزدرسوعلموبیانمدعامعرفتبودبهجهانمعرفتباشدازوالیحسین

جانمنگشتهمبتالیحسینآنکسیراکهمنشدمعاشق

اوبودبلبلیبهحقناطقدینودنیافهممافیهاازحسینعلیشودپیدا

حسینجانمنبهقربانتوگردمفدایلطفواحسانتوگردم

"الف" منالفقامترعنایحسینمنبهقربانحسین

"ب"بیانیکهنشستهاستبهلبهایحسینجانبهقربانحسین

"جیم" منجیمجمالشکهچنانماهبودکارمنآهبود

"دال" مندولتوصلرخزیبایحسینمنبهقربانحسین

"ه" هالکمنبیچارهبوددررهعشقتاشدمآگهعشق

"ز" بودزلفسمنبویوسمنسایحسین

"ح" پیامیستزحقآمدهبرکامحسناولنامحسین

"ط"کهطوبیلهمآمدبهخداجانحسینپینشانیبودازیاربشبهایحسین

وچنینادامهداردتابهمیهمانیکهازطرفپدرحبیبپیامبروعلی)ع(وحسنین)ع(بهاذنخداوندلبیکوحضوریافتند،اّماحبیبقبل

ازورودبهاشتیاقحسینازبامبهپایینافتادهومیمیردودرآخرجبرئیلبرپیامبرنازلورازآنهارابراوبیانمیداردوبهفرمانخدابه

شفاعتودرخواستامامحسینازپروردگاراوبهزندگیبازمیگردد.

سخنجبرئیلدراینمیان:

یادآریددراینزمانازکربالازحبیبوازحسینوزانبال

منابع و ماخذ 

1-مجالستعزیه.گردآوریحسنصالحیراد.انتشاراتسروش.

2-سیرتحولومضامیندرشبیهخوانی.نوشتهیجمشیدملکپور.

3-پژوهشدرتعزیهوتعزیهخوانی.نوشتهیعنایتاهللشهیدی.

4-شبیهخوانی،گنجینهنمایشهایآیینی.مجموعهمقاالت.گردآوریدکترجابرعناصری.
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مدل استخوانی ما!

مهدیس شوندی
وقتیصحبتاز»ویژهنامهیافغانستان«برایاینشمارهیکالغبهمیانآمدتوقعاینکهدیوارهمبتواندمانندسایربخشهامیزبانآثار

دوستانافغانمانباشدویااینکهحداقلبامحوریتاینعزیزانبهنمایشآثاربپردازدبسیارتوقعبعیدیمینمود.

چراکهجایگاههنرهایتجسمیدراقلیمافغانهابهمراتببسیارکمرنگترازحضورپرشورشاندرعرصهیادبیاِتاینروزهاست.بااینحال

تالشهایمبرایگردآوریآثارآغازشد...ودرهمانشروع،متوقفشد!وهمانطورکهانتظارمیرفتدستهایمخالیماند.دیگرقانعشده

بودمکهقرارنیستدیواراینشمارهباسایربخشهاهمآهنگیکند...وحتیپیشنهاددادمکهدیواردراینشمارهحضورنداشتهباشدتا

بتوانیمصفحاتبیشتریرابههنرنماییدوستانافغانماندرعرصهیشعروداستاناختصاصدهیم...اّما...درستدردقیقهنود،نهببخشید

دروقتاضافه!ذهنخاطرهبازمنازپسسالهاینهچنداندور،هنرمندیجوانوگرانقدررامهماندیوارکرد.

...صبحیکروزسردپاییزیستومنبههمراهسیماتویاونخونهقدیمیسرد،تهاونکوچهبنبست،ایستادهپشتسهپایهبادستهای

واهیک از است. کاماًلمشهود زانوهایش و کوتاه،لرزششانهها وشلوار رکابی با که استخوانیهستیم پسری از یخزدهمشغولطراحی

شنیدهایمکهاسمشرضااست...وبسیارسختکوشومصممدرطراحیوصدالبتهباقوتیمثالزدنیدردستانش...واینکهیکافغان

است...واینکهبسیاردوستداردمثلسایربچههایکالساونهممیتوانستبهدانشگاهبرود...

اینجابودکهازاینمیزانبیمهریماممیهنبهفرزندانیکهروزگاریآنهاهمفرزندهمینمادربودند،دچاریأسشدم...

سالهاازآنروزهاگذشتتااینکهبهانهی»ویژهنامهیافغانستان«،نام»رضاهزاره«راازپسخاطراتآنروزهایمبیرونکشید.بایک

جستوجویمختصردرفضایمجازیبرقشادیواشکشوقتوأمانمهمانچشمهایمشد...

عکِسخودشاست...رنگوبویکارهانیزبرایمآشناستو...گالریمعروف»لویویتون«درپاریسسالپیشمیزبانآثارمدلاستخوانی

مابودهاست.

از مادرش و است غزنی شهر از پدرش آمد. دنیا به ایران زاهدان در افغانستانی مهاجر خانوادهی یک در 1366 سال در هزاره« »رضا

تاجیکستان.رضاتحصیالتابتداییرادرتهرانمیگذراندوبرایتحصیالتدانشگاهیعازمباکومیشودولیسانسخودراازآکادمیهنر
آذربایجانمیگیرد...1

دیواراینشمارهباسربلندیوشوریوصفناپذیرازنمایشآثاریکدوست-هنرمندافغان،تقدیممیشودبههمهانسانهایمهاجردر

سراسرکشوِردنیا،باشدکهدیگرردپاییازهجرتازاقلیمیبهاقلیمدیگرهرگزبرجاینماند...

مرزهابرایتاجربازست

برایمهاجربسته

آقایپنگوئن!

لطفاًدربراببندید
کولرروشناست!2

1-برایآشناییبیشتربااینهنرمندجوانمیتوانیدبهپایگاهاینترنتیشورایجهانیهزارهبهآدرسذیلمراجعهکنید:

www .worldhazaracouncil.org

2-شعر»ویزا«.اکبراکسیر
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