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هشتمین جشنواره ادبی

ســالم دوستان. اجازه بدهید ابتدا از ناراحتى خودم بگویم که 
نتوانستم خودم را به جمع شما برسانم. امید که مرا ببخشایید. 
دیدار محفل گرم شــما از نزدیک مى توانست بهترین درمانى 

باشد براى دل تنگى گاه به گاهى که دچارش مى شویم.
اکنــون از حــس شــادمانى ام مى گویــم که در جشــن واره 
«قندپارســى» امســال، در بخــش نکوداشــت ها از کارهاى 
مــن ارج گذارى به عمــل مى آورید. به خــودم مى بالم؛ چون 
جشن واره اندکى نیســت به خصوص وقتى که مى بینى تو را 
در کنار بزرگان ادبیات سرزمین افغانستان که پیشتر نکوداشت 
شــده اند، قرار مى دهند که تو همواره از تحسین کنندگان شان 
بوده اى. خوشــحالم و از برگزارکننده جشن واره، خانه ادبیات 
افغانستان تشــکر مى کنم. در ضمن به برگزیدگان بخش هاى 
دیگر جشن واره در مسابقه هاى شعر و داستان از صمیم قلب 

تبریک مى گویم و برایشان آرزوى کامیابى دارم.
از سوى دیگر، داریم به پیشواز بزرگداشت صدمین سال رمان 
پارســى در افغانستان نیز مى رویم. این رویداد هالل صدساله 
رمان فارسى نیز مرا چون حافظ به یاد کِشته و نوشته خویش 
مى اندازد، آه و افســوس در وجودم شــکل مى گیرد. مى بینم 

که چه دیر شــروع کرده ام به نوشــتن رمان، اگرچه نوشتن و 
یادداشــت برداشــتن را در همان اوایل مهاجرتم به ایران در 
حدود بیســت ســالگى آغاز کرده بودم. براى ننوشتن رمان، 
دالیل زیادى مى آورند. براى من اما دلیل آن، نداشتن احساس 
امنیت بوده است؛ از عدم قطعیت شبى که به روز منجر شود یا 
نشود و از روزى که بیرون بروى و ممکن است به شب نرسد 
و برنگــردى و این هراس و اضطراب ملتى اســت؛ بى ثباتى 

موقت بودن، نا امنى از نیافتن فرصت براى اتمام کارى.
رمان ناتمام مثل هر کار ناتمام دیگرى ناخوش آیند است. انگار 
دارى پناه مى برى به پناه گاهى که هراس دارى ممکن اســت 
هیچ گاه تکمیل نشــود. از همین رو، نوشــتن داستان کوتاه را 
ترجیح داده ام؛ چون در یک جلســه، نوشتن آن تمام مى شود، 
همانگونه که خواندن آن نیز در یک نشســت انجام مى شود. 
اگرچه خاســتگاه هاى رمان و داستان کوتاه متفاوت هستند و 
تمایز بین آنها بــر عالوه جنبه کّمى، جنبه کیفى هم دارد، اما 
مى توانســتم هردو را بنویسم. این گونه نبوده است که داستان 
کوتاه نویسى را تمرینى بدانم و تخته پرشى براى رمان نویسى، 
اما در زمانه اى که هیچ گاه احســاس امنیــت نمى کرده اى که 
فرصت بازنوشتن پیداکنى، چرا بایستى بروى سراغ کارى که 
به انجام نرسد. به آن احساس امنیت درگریزى دیگر به سرزمین 
دانمارك دست یافته بودم. در این جا بوده که از میان طرح هاى 
انبوه رمان ها انتخاب کرده ام به نوشــتن. هنوز کارهاى زیادى 
اســت که باید بنویسم. تا همین قلم جوهر دارد و نیرویى در 
دســت که آن را برروى ســپیدى کاغذ به پیش براند، خواهم 
نوشــت به احترام شــما که در آن جا در آن محفل هستید و 
مى بینیدم، مى نویسم؛ چون یکى از انتخاب هاى تان براى نوشتن 
آن چیزهایى که در ذهن دارید و انتظارش را دارید، من هستم.
این مردم هســتند که رمان هــا را مى نویســند و دیوان ها را 
مى ســرایند از طریق نویســنده و شاعر. نویســنده و شاعر، 
وسیله هایى بیش نیستند. نوشتن، وظیفه دشوارى است. شاید 

با تالش فراوان از عهده اش برآیم. سپاس از شما.

محمدآصف سلطان زادهـ  دانمارك
2016 ـ 1394

پیام محمدآصف سلطان زاده 
به هشتمین جشن واره «قند پارسى»
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هشتمین جشنواره ادبی

زمانى که «قند پارسى» اول برگزار مى شد، امیدوار بودیم 
وضع کشور مادرى که سال ها در غربت و مهاجرت براى 
آن ســروده و نوشته و براى انتســاب به آن، هرازگاهى، 
آزار هم دیده بودیم، ســامان یابد. روحیه امیدبخشى که 
در آن زمانــه در کالبد خرد و کالن و پیر و جوان دمیده 
بــود، هرگز از خاطرم نمى رود. در طــول این یک دهه 
هم با همه فراز و نشــیب ها، تالش مردم و شــمارى از 
کارگزاران دل سوز براى بهبود در همه عرصه هاى زندگى 
اجتماعى ادامه داشت. با این وصف، دو سالى مى شود که 
سیاســت بازى هاى نابخردانه، عرصه را بر مردمان کشور 

تنگ کرده و همه را آشفته و آواره کرده است.
اهل ادب، فرهنگ و هنر هر قدر هم محافظه کار باشــند 
یا بى خیال، باز نمى توانند بــه رویدادهاى اجتماعى که 
پیرامون آنان رخ مى دهد، بى توجه باشــند. کدام انســان 

خردمندى را مى توان یافت که در برابر انتحار و انفجار، 
آوارگى و رّد مرز شــدن و ناروایى در حق مهاجران در 
کشــورهاى میزبان، تکه پاره شدن انســان ها، سر بریده 
شدن کودکان، سنگسار و سوزاندن، پاى مال شدن حقوق 
هم نوعان و مانند آنها بى اعتنا بماند. عصیان و اعتراض در 
برابر بى عدالتى ها بُن مایه بسیارى از کنش هاى اجتماعى 
و هنرى اســت و امروز به ایــن خمیرمایه بیش از پیش 
نیازمندیم، چنان که هنرمند و ادیب راســتین هرگز از آن 

بى نیاز نخواهد بود.
***

اینک قصه پر غصه غربت. اینک درد دیرپاى انســان از 
ازل تا ابد. سال هاســت که «گاوهاى برنزى»، روح ما را 
خورده و فقط تّکه اى رنجور بر جا گذاشــته اند. من که 
همیشه نام «سینماى پامیر» را در گپ و گفت پدرکالنم با 
خانواده مى شنیدم، هرگز رغبتى نیافتم تا هنگام دیدار از 
محله زادگاهم، این سینما را ببینم؛ چون سینماگران شهرم 
نقره داغ شده بودند و مرده ریگ هنر بر باد رفته بود. وقتى 
بســیار خرد بودم، پدرم که در سن سربازى بود، همانند 
بســیارى دیگر از جوانان آن دوره، گریزان از عسکرى 
دژخیمان سرخ، راهى غربت شدند و شبانه، «همگى در 
گریز گم شدیم». سال هاى سال، در شب هاى گرم تابستان 
زیر پشه بند، َجک آب یخ در کنار بالین، از کالنترهاى مان 
شنیدیم که «نوروز فقط در کابل باصفاست»، ولى چرخ 
زمانه هرگز بر مدار مدارا با این دل وامانده نگشــت و به 
قول سیاســتگرى، در آسمان، ستاره و در زمین، بوریایى 
نماند تا زمین و زمان به من و ما بفهمانند که «ســرزمین 
ما این جا نیست» و «سرزمین ما آن جا هم نیست». آن گاه 

مگر آفتاب در گریز گم مى شود؟

محمدصادق دهقان
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پاى در رکاب کردیم براى «ســفر خروج»، 
ولى وقتى به ســرزمینى دیگر هم رسیدیم، 
دریافتیم آن هم «دوزخ عدن» بیش نیســت. 

اینک دریغا دریغ از پار و پیرار. 
***

عقربه هاى ساعت چرخیدند و چرخیدند و 
برگهاى تقویم بارها ورق خوردند و دیگر بار 
رسیدیم به جشن واره دوساالنه «قند پارسى». 
شــش ماه تکاپو بــراى ســامان دادن امور 
اجرایى، یافتن پشــتیبانان و هماهنگى هاى 
گوناگون با ده ها آدم و نهاد در این سو و آن 
سو گذشت و اکنون در آستانه برگزارى دو 
روز جشن واره هشتم هستیم و البته باز ادامه 
یافتن کارهاى اجرایى تکمیلى آن تا دو سه 

ماه و گاهى تا دو فصل، بعدتر. 
جشن واره «قند پارســى»، نخستین همایش 
سراسرى ادبى است در افغانستان که بیش از 
یک دهه دوام آورده و هر بار، چهره هایى تازه 
را به گستره ادب و فرهنگ کشور شناسانده 
و با نهادینه کردن سنت نکوداشت تالشگران 
ادبى میهن نیز میان نســل قدیــم و جدید 
پیوند برقرار کرده است. امید داریم همراهان 
عزیزمان با درك مشکالت فراروى این راه، 
مــا را از نقدها و نظرهاى خود براى اصالح 
کاستى ها و بهبود این فرآیند بى بهره نگذارند.
ایــن دوره نیــز دوســتانى را در کنار خود 
نداریم که البته مهر و یارى هایشان همچنان 
دوامــدار اســت، همچون محمدحســین 
محمدى، مریم احمدى، تهمینه امینى، منیژه 
تمنا و فاطمه خالقى که در مهاجرتى دوباره 
به آن ســوى آبها و مرزها کوچیده اند. یاد 
محمدعلى ســپانلو و فتح اهللا بى نیاز را نیز 
گرامى مى داریم که دیگر در میان ما نیستند 
و همچــون زنده یاد منوچهر آتشــى، چند 
دوره، داور «قند پارسى» بودند. به امید آنکه 
درخت ادبیات افغانستان در سرزمین مادرى 
و نیــز در آب و خــاك مهاجرت تنومندتر 
قد بکشــد؛ این شما و این، ویژه برگى براى 

هشتمین «قند پارسى».

قند پارسى، هر بار و هر زمان، مزه خاصى 
داشته است و نى شکر آن در سرزمین هاى 
وســیعى از بخارا، ُخَجند و دهلى تا بلخ 
و بامیان، هرات و نیشــابور و شــیراز به 
پهنه خراســان بزرگ ریشه دارد. در این 
میان، جشــن واره «قند پارسى»، فرصتى 
گران بهاست براى جوانان تا زیر درخت 
کهن ســال زبان فارسى بنشــینند و غزل 

بخوانند و قصه بگویند.
خانه ادبیات افغانســتان بیش از یک دهه تالش کرده اســت از 
گوشــه هاى دور، جوى هاى کوچکى بر دشت هاى تف دیده مان 
بکشــاند و نهال هاى جدیدى بکارد. جشن واره «قند پارسى» نیز 
که هشت دوره از عمرش مى  گذرد، یکى از آن نهال هاست براى 
به ثمر نشستن آرمان هاى دیرسال مان در بوستان ادب فارسى. خدا 
را شاکریم که در هشت بار برگزارى این جشن واره، ده ها استعداد 
توان مند و شاعر و داستان نویس جوان شناسایى و به جامعه معرفى 
شــده است که خود در ادامه راهشــان به چهره هاى پویا در ادب 

فارسى بدل شده اند و مى شوند. 
بنا بر ســنت همیشگى جشن واره، براى ارج گذارى به تالش هاى 
بزرگان عرصه فرهنگ و اندیشه، برنامه گرامى داشت تالش گران 
ادبى و فرهنگى نیز هم چنان برقرار است. این بار بر آن شدیم پاى 
گپ هاى یکى از قصه گویان رنج ها و زخم هاى مردم بنشینیم که تا 
صبح براى ما رمان بخواند و هر آن چه را در سال هاى رنج و درد 
مردم دیده است، با زبانى شیرین قصه کند. آصف سلطان زاده که 
اینک در دانمارك مى زید، همان قصه گوى هشــتمین  شبانه روزان 

«قند پارسى» است.
زیباترین نکته آن است که شب هاى قصه خوانى ما با انتخاب بامیان 
به عنوان پایتخت فرهنگى ســارك هم زمان شــده و چه دل انگیز 
اســت که در رؤیاهایى نه چندان دور، در مســیر جاده ابریشم با 
زنگوله هاى شــتران و هى هى ساربانان همراه  شویم و با حالوت 

«قند پارسى» از کاروانیان پذیرایى  کنیم.
امیدواریم این بار نیز جشن واره «قند پارسى» با یارى هم دالن در 
گوشه و کنار این مرزبوم به نیکى برگزار شود و مرهمى باشد بر 

پیکر رنجور ادب و فرهنگ پارسى در آشفته بازار ناهم دلى ها.

پذیرایى با قند پارسى از
 کاروان جاده ابریشم

محمدحسین فیاض
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در اولین دهه از آغاز رســمى 
فعالیت هــاى ادبــى مهاجران 
افغانســتانى در ایران، آن زمان 
که «دفتر ادبیات و هنر انقالب 
در  تازه  افغانســتان»،  اسالمى 
مشهد تأسیس شده بود، روزى 
پیشنهاد شد که اولین مسابقه یا 
فراخوان «داستان مقاومت افغانستان» را در ایران برگزار 
کنیــم. پیرو آن، دفتر ادبیات، فراخوان اولین مســابقه را 
منتشر کرد که شــاید در آن زمان، اولین مسابقه ادبیات 
داستانى براى افغانســتانى هاى خارج از کشور به شمار 
مى رفت. فراخوان منتشــر شــد و نمى دانیم در آن زمان 
چگونه تبلیغ و ترویج شــد، اما آثار رسیده به دبیرخانه 
نشــان مى داد که خبر آن نه فقط در تمــام ایران فراگیر 
شده، بلکه به افغانستان، پاکستان، اروپا و حتى کانادا نیز 
رسیده است. سیل داستان هاى ارسالى حکایت گر تشنگى 
داستان نویسانى بود جوان، پیر، میان سال، زن، مرد، شاغل 
و بــى کار و خالصه، همه نوع آدم در آن شــرکت کرده 
بودند. کسانى بودند با فقط یک داستاِن نوشته و دیگرانى 
با چند مجموعه داستان چاپ شده. آن فراخوان داستان، 
مسابقه اى بود که آغاز شد، اما خوش بختانه یا بدبختانه 
هیچ گاه به پایان نرســید؛ یعنى مسابقه در همان مراحل 
داورى متوقف شــد و تا به امروز، با وجود تعطیلى دفتر 
ادبیات، نه کســى از سرنوشــت آن خبــر دارد و نه از 
دالیل بى سرنوشتى آن و این، خود، یکى از عجایب آن 
فراخوان و قصه اى شگفت در سرزمین عجایب داستانى 

به شمار مى رود.
اولین مســابقه ادبى مهاجران عاقبت به خیر نشــد، اما 
ادبیات مهاجرت را عاقبت به خیر کرد؛ زیرا نشــان داد 
جامعه افغانســتانى و مهاجران خارج از کشور با وجود 
تمــام محدودیت ها و موانع، جوهره و ظرفیت و انگیزه 
بسیار دارند و عشــق به زندگى در تار و پود نگاهشان 

جارى اســت. شــاید مهم ترین درس هایى که آن روز، 
تالش گران ادبیات مهاجرت از چنین کارهاى دست و پا 
شکسته اى گرفتند، نویدبخش آغاز راهى بود که به برکت 
تالش نســل هاى گوناگون به جریانى پایدار بدل شــد. 
امروز، همایش بزرگ و بى مانندى چون «قند پارســى» 
که با افتخار، هشــتمین دوره خود را مى گذراند، یکى از 
ثمره هاى فعالیت  نسل هاى گونه گون ادبیات مهاجرت به 
شمار مى رود که در وضعیت کنونى، اولین و بزرگ ترین 
جشــن واره ادبى افغانستان است که یکى از بزرگ ترین 
مراکز ادبى کشور به نام «خانه ادبیات افغانستان» با هدف 

زنده نگه داشتن فرهنگ و ادب فارسى برگزار مى کند.
«قند پارســى»، یکى از ناب ترین جشــن واره هاى ادبى 
افغانستان در داخل و خارج از کشور است که با پشتوانه 
بهره گیرى از آموخته هاى نسل قدیمى و پیش گام ادبیات 
مهاجرت، در پرورش و شــکوفایى اســتعدادهاى نسل 
جدید نقشى ویژه ایفا مى کند. «قند پارسى» همیشه شاهد 
درخشش جوانانى مستعد بوده است که مایه افتخار ادب 
فارسى به حساب مى آیند و امید مى رود این نسل، بیش 
از نسل هاى گذشته در تحوالت فرهنگى، اجتماعى، ادبى 

و حتى سیاسى کشور نقش داشته باشند.
ناگفته پیداســت که تالش «قند پارسى» براى شکوفایى 
استعدادهاى نسل جوان کشور در کنار تجلیل از بزرگان 
ادب و هنر ســرزمین ادب خیزمان، سیره حسنه اى است 
که بر دل نشســته است و موجب پیوند فرهنگى و ادبى 
میان نســل هاى مختلفى مى شــود که از ادبیات امروز 
مــا نمایندگى مى کننــد. به همین دلیل، گرامى داشــت 
«محمدآصف ســلطان زاده»، نویسنده بزرگ و فرهیخته 
کشــور در هشــتمین دوره «قند پارســى» را مى توان 
فرصتى تازه براى درخشش داستان نویسانى دانست که 
با الگوبردارى از افرادى چون او دســت به قلم  مى برند 
و ســپس راه خود را ادامه مى دهند. بارى، «قند پارسى»، 

فرصتى است که باید قدر دانست.

فرصتى به نام «قند پارسى»
حسین ره یابحسین ره یاب
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21 ثور (اردى بهشت) 1343
تولد محمدآصف فرزنــد محمد نبى در 

شهر کابل
1349ـ1360

آموزش در مکتب ابتدایى اســتقالل و 
دبیرستان استقالل کابل

1360ـ1362
تحصیــل نیمــه تمــام در دانشــکده 

داروسازى دانشگاه کابل
1363

مهاجرت به پاکستان و ایران
1367ـ1368

آموزش فیلم و ســینما در آموزشــگاه 
خصوصى مجتمع آموزشى ایران

1371
شــرکت در نشست هاى ادبى دکتر رضا 

براهنى، نویسنده  ایرانى
1373

نمایش نامه هاى  کارگردانــى  و  نگارش 
«بالتکلیف» و «در ایستگاه»

1374
نمایش نامه هاى  کارگردانــى  و  نگارش 

«غروبى در پارك» و «نوزاد سِر راهى»
1376

شرکت در نشســت هاى ادبى هوشنگ 
گلشیرى، نویسنده  ایرانى

1378
چاپ اولین اثر داستانى به نام «دو تایى 

پشه» در مجله  کارنامه
1379

چاپ اولین مجموعه  داستان «در گریز 
گم مى شویم» در انتشارات آگه تهران

1380
دریافــت لــوح قدردانــى از انجمــن 
خبرنگاران و منتقــدان مطبوعات براى 

کتاب «در گریز گم مى شویم»
براى  ادبى گلشــیرى  دریافت جایــزه  
کتاب «در گریز گم مى شویم» به عنوان 

بهترین مجموعه  داستان اول

1381 تا کنون
مهاجرت و زندگى در دانمارك

2003
دریافت جایزه انجمن کمک به مهاجران 
دانمارك بــه عنوان بهتریــن هنرمند 

مهاجر سال 
2006

دریافت جایزه ادبى گلشیرى براى کتاب 
«عسکرگریز» به عنوان بهترین مجموعه 

داستان سال
2007

نامــزد شــدن کتــاب «در گریــز گم 
مى شــویم» براى جایزه  ادبــى آلوا در 

دانمارك
2009

دریافت جایزه ادبى نوروز (خانه ادبیات 
افغانستان) براى کتاب «عسکرگریز» به 
عنوان بهترین مجموعه داستان دهه 80 

افغانستان
2011

دریافت گواهى نامه کارشناسى در رشته  
جامعه شناسى از دانشگاه کپنهاگ

2012
دریافت جایزه ادبى نوروز (خانه ادبیات 
افغانستان) براى کتاب «سفر خروج» به 

عنوان رمان قدردانى شده

2015
دریافت گواهى نامه کارشناسى ارشد در 
رشته  جامعه شناسى از دانشگاه کپنهاگ

کتاب ها
مجموعه داستان

1ـ در گریــز گــم مى شــویم، 1379، 
انتشارات آگه، تهران

2ـ نــوروز فقــط در کابل باصفاســت، 
1381، نشر مرکز، تهران

انتشــارات  اینک دانمارك، 1383،  3ـ 
نیلوفر، تهران

4ـ عســکرگریز، 1385، انتشارات آگه، 
تهران

5ـ تویى که ســرزمینت این جا نیست، 
1387، انتشارات آگه، تهران

رمان
1ـ دوزخ عدن (دو جلد)، 2008، نشــر 

بى تا بوك، دانمارك
2ـ ســفر خروج، 2010، انتشارات دیار 
کتاب، دانمارك و 1393، انتشارات تاك، 

کابل
3ـ سینماگر شهر نقره، 2012، نشر بى تا 
بوك، دانمارك و 1391، انتشارات تاك، 

کابل
4ـ دریغــا مال عمر، 2013، نشــر بى تا 

بوك، دانمارك
5ـ گاوهــاى برنزى، 2014، نشــر بى تا 

بوك، دانمارك

ترجمه 
1ـ چهار یار جان جانى، کتاب کودکان، 
2012،  مجموعه  هشت داستان کودکان 

دانمارکى
2ـ شــیر و شــکر، 2015، انجمن قلم 
دانمــارك، مجموعه  هشــت داســتان 
نویســندگان زن افغان و هشت داستان 

نویسندگان زن دانمارکى

سال شمار زندگى
محمدآصف سلطان زاده
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سینماگر شهر نقره/ کاوه جبران
این رمان، حکایت گر ســینماگرى دوره گرد است که 
شــهر به شــهر، از ترس طالبان مى گریزد. او جوانى  
است درس خوانده ســینما، اما از قضاى روزگار، نه 
مدرکى گرفته و نه فیلمى  ساخته. جنگ هاى داخلى 
مثل همه، پاى او را به ایران و پاکستان مى کشاند، اما 
خیلى زود از غربت خســته مى شود و بر مى گردد تا 
بند و بساط سینمایش را پهن کند. نویسنده، حکایت 
آصف را دنبال مى کند آن  گاه که با یکى دو پایه ویدیو، 
یک پایه تلویزیون و چند حلقه نوار، فیلم خانه  اى را 
در کارتــه چهار کابل راه مى اندازد. جنگ هنوز ادامه 
دارد. فیلم خانه آصف هر روز میان جهادى ها دست  به 
 دست مى شود. طالبان مى آیند و آصف ناچار مى شود 
به شهر دیگرى بگریزد که طالبان نباشند. سیاه خاك، 
شهر دیگرى است که آصف در آن، سینماى «لومیر» 
را بــر پا مى کند، اما طالبان در آن جا هم  ســر وقتش 

مى رسند و او بار دیگر مجبور به فرار مى شود. 
دوزخ عدن (2 جلد)/ رضا محمدى

داستان از دوره حکومت کمونیستى سال هاى 1358 
خورشیدى شروع مى شود؛ یعنى شروع دوره جدید 
و جنجالى تاریخ افغانســتان. به میان مردم عادى و 
به شنیدن ســخنرانى باشــکوه رفیق کارمل (رئیس 
جمهورى افغانستان در دوره کمونیست ها) و سخنرانى 
باشکوه تر مجاهدین مى رود. به قاچاق و اردوگاه، دو 
بخش زندگى سى سال اخیر افغان ها وارد مى شود. با 
مهاجران افغان در اردوگاه ها پناهنده مى شــود و نان 
خشــک مى خورد و با صاحبان سپیدسنگ مى جنگد 
و کشــته مى شــود و بعد دوباره زنده مى شود تا در 
هیئتى تازه، سرنوشتى دیگر را درنوردد. به جبهه هاى 

طالبان مى رود؛ طالبانــى که از تمام جهان آمده اند تا 
جنگى موهوم را در افغانستان در سایه چترى از بنگ 

و عادى بودن زندگى تجربه کنند. 
بــا زنى دانمارکــى از هلمند بــه ارزگان و بامیان و 
مرکز هزارســتان مى آید تا در این مسیر، روایت همه 
ممکنات را بشــنود. روایت داماد شــهید و پدرش، 
روایــت مال و تفنگش، روایت محفل عروســى که 
در بمباران اشــتباهى، عزا مى شود و روایت محمود 
هزاره که دخترى کوچى را دوســت دارد و هم چون 
«خوزه» داستان صد سال تنهایى (مارکز) در پى قافله 
کوچیان با معشوق راه مى افتد، اما بر خالف او هرگز 

برنمى گردد. 

معرفى رمان ها
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دریغا مال عمر/ نرگس قندچى
داســتان در هفت پرده میان بهشــت 
و برزخ و دوزخ در نوســان است و 
در نهایت، شــخصیت هاى داســتان، 
انســان هاى زنده عصر ما هستند که 
از وراى خبرهاى جهان و افغانســتان 
سال هاســت دربــاره آنان شــنیده  و 
خوانده ایم. مال عمر داستان و مالیان 
دیگرى کــه در روایت ســلطان زاده 
حضور دارند، شخصیت هایى هستند 
از تاریــخ معاصر و جهــان واقعى ما 
که با حضور شــخصیت کالســیک 
عصر جهان گشــایى اسالمى، سلطان 
محمود غزنوى، در چهارراه حوادث 
تاریخى ـ خیالى روبه رو مى شــوند. 
راوى با ترسیم تصویرهایى واقعى از 
افغانستان،  جهاد و جنگ هاى داخلى 
چونان صحنه پــردازى، این مالیان به 
ویژه مال عمر و نیز ســاختار فکرى 
و ایدئولوژیــک  آن هــا را به چالش 
مى کشاند و در پیش چشم مخاطبى به 
نمایش مى گذارد که همچون تماشاگر 
نمایش خانه اى اســت. به این ترتیب، 
خواننــده رمــان از ســطح خواننده 
روایتى خطى به سطح تماشاگرى در 
تماشاخانه ایدئولوژى و سیاست ارتقا 
مى یابد و با زنجیره اى از پرسش هاى 
ساده، اما فلسفى با مسئله روز پیدایش 

طالبان دست  و پنجه نرم مى کند. 

سفر خروج/ رضا محمدى
«ِســفر خروج»، نام دومین کتاب یا دومیــن بخش از کتاب عهد 
عتیق است که به ماجراى َســفر قوم بنى اسراییل براى رهایى از 
بیداد فرعون از مصر مى پردازد؛ سفرى که با لجاجت و سرسختى 
مسافران و سرگردانى چهل ساله آنان در صحراى سینا همراه است. 
قهرمان داستان، مثل قهرمان داستان ما، موسى نامى است؛ پیغام برى 
انتقام گیرنده و نجات دهنده. با نگاهى رندانه، خروج به معنى قیام 
یا شــورش نیز هســت و در کتاب بدین معنى نیز نگاهى داشته 
 است. موسى از طرفى استحاله شده نوِع آدمِ افغانستانِى روشن فکر 
در دوره هاى مختلف اســت. داستان نه با فالش بک، بلکه دقیقاً با 
نوعــى در هم  آمیختگى و اســتحاله زمانى در یک روایت خطى، 
اما در منشــورى از زمان هاى مختلف مى گذرد. موسى در نوعى 
مالیخولیاى اجتماعى در یــک حال در زمان هاى مختلف زندگى 
مى کند. با این که کتاب هایش را از دست طالبان مخفى مى کند، دارد 
از ســربازگیرى حکومت کمونیستى هم مى گذرد. در عین حال با 
مجاهدان دســت و پنجه نرم مى کند و طرفه این که همه این ها در 

همین سال هاى تازه مى گذرد.
موســى، نویسنده است؛ کاتب خاطراتى که که بر او و روزگارش 
مى گذرد. روشن فکرى که شنونده و راوى گفته هاى دیگرانى است 
که حرف ها و روایت هایشــان را چون پیغامى به او مى ســپارند. 
باالخره کتاب خوانى است که مصاحبان ُمدامش، پدرش و مادرش 
و دن کیشوت هستند. او گاه در نقش ِسروانتس، خالق ماجراهاى 
تازه این قهرمان روشن فکرانه روزگار مدرن مى شود و گاه در نقش 
تجسم مدرنیته با روح سنتى پدرش درگیر است و بیش تر وقت ها 
نیز بازنده اســت. کتاب به ســفر خروج محدود است، اما گاهى 
چون شکواییه هاى کتاب ایوب به نفرین و گاه چون کتاب ارمیاى 
نبى سرتاســر به مرثیه آغشته مى شود. سیّالیت ذهن در او شکلى 
از سیالن در همه عهد عتیق است که گاه ساخت گزین گویه هاى 

کتاب امثال یا جامعه را به خود مى گیرد.
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محمدآصف سلطان زاده، یکى از پرکارترین نویسندگان 
هم وطن ماســت. در کم تــر از دو دهه اى که داســتان 
مى نویســد، نزدیک به ده اثر از او به چاپ رسیده است 
که حدود نیمى از آثارش، مجموعه داســتان هاى کوتاه 
هستند. در واقع، ســلطان زاده، پیش از آن که رمان نویس 
باشــد، با چاپ مجموعه داستان هایش به شهرت رسید. 
در گریز گم مى شــویم (1379)، نــوروز فقط در کابل 
با   صفاست (1382)، اینک دانمارك (1383)، عسکرگریز 
(1385) و تویى که ســرزمینت این جا نیست (1387)، 

مجموعه داستان هاى کوتاه او هستند. 
ســلطان زاده با چاپ مجموعه داســتان اولش در ایران، 
دروازه هاى ادبیات داستانى افغانستان را به روى ایرانیان 
گشــود و با به کارگیرى زبان درى در داستان هایش که 
با اثرپذیرى از نثر گلشــیرى آهنگین شده بود، توانست 
توجه بســیارى از داستان نویسان حرفه اى در ایران را به 
خود جلب کنــد. جنگ و پى آمدهاى آن، مهاجرت، بى 
سر و ســامانى و غربت درون مایه داستان هاى کوتاه او 
هســتند و این ها همگى براى مخاطب ایرانى دهه هفتاد  
جذابیت هایى داشت که موجب شهرت سلطان زاده شد. 
اینک با گذشــت کم تر از دو دهه از چاپ اولین اثرش 
نگاهى مى اندازیم به کارنامه داستان نویسى او و چگونگى 

به کارگیرى پى رنگ در داستان هایش.
در گریز گم مى شویم: این کتاب در همان سال انتشار، 
برنده بهترین مجموعه داســتان اول بنیاد گلشیرى شد. 
در این اثر، هشت داســتان کوتاه به چاپ رسیده است. 
درگریز گم مى شــویم، دو تایى پشه و َدِپ شاهانه که از 
بهترین داستان هاى کوتاه آصف هستند، در این مجموعه 
به چاپ رســیده اند. داســتان هاى این مجموعه همگى 

پى رنگ خوبى دارند و مى توانند با کشــمکش و تعلیق، 
خواننده را با خود همراه کنند. 

نوروز فقط در کابل باصفاست: دوازده داستان دارد، از 
جمله: نوروز فقط در کابل باصفاســت، از چاه به چاه و 
کمیته کیفر. نویسنده در این کتاب، موقعیت هاى خوبى را 
براى داستان هایش انتخاب مى کند. مجاهدى که با تکیه 
بر اعالم آشــتى ملى در روز اول نوروز به زیارت سخى 
آمده است و دو مأمور به سراغش مى آیند و مى خواهند 
او را دســتگیر کننــد، ولــى به دلیل ازدحــام جمعیت 
نمى توانند. مجاهد مى داند که اگر از جمعیت دور شود، 
دستگیر مى شود (نوروز فقط در کابل باصفاست). چاه کن 
مهاجرى که براى کندن چاهى داخل آن مى شــود، ولى 
با اســتخوان هاى چاه کن قبلى رو به  رو مى شود (از چاه 
به چاه). مســافرانى که منتظر تالشى موتر هستند و بعد 
نظامیــان، دو زن را َدور مى دهند و باقى را مى گذارند تا 
بروند و همه مى مانند (شیر سنگى). بدل رئیس جمهورى 
کشته مى شود و یکى دیگر، عکسش را در روزنامه ها به 
عنوان قاتل مى بیند (صف دراز آدم ها). اســتفاده از نثر 
توصیفى و ضرب آهنگ کند داســتان، جذابیت اولیه را 

براى خواننده کم رنگ مى کند.
اینک دانمارك: داستان هاى این مجموعه پس از مهاجرت 
نویسنده به دانمارك نوشته شده اند، اما این مجموعه در 
ایران چاپ شده است. بیش تر داستان هاى این مجموعه 
در اروپا مى گذرد و حال و هواى متفاوت نویســنده را 
روایت مى کند، اگرچه هنوز شاهد تأثیر جنگ بر فضاى 
داستان ها هســتیم. از ره رسیدن، هر کسى توست، هیچ 
زنى در پیاده رو نیست، کابل یا کپنهاك و آخرین سگرت 

از جمله داستان هاى مهم این مجموعه هستند.

درنگى بر پى رنگ
در داستان هاى کوتاه محمدآصف سلطان زاده 

 فاطمه موسوى
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عسکرگریز: این کتاب هشت داستان دارد که عسکرگریز، 
اشغال، رندبچه کابل و فرزندکشى از جمله داستان هاى 
آن هستند. با چاپ این کتاب مشخص شد که درون مایه 

جنگ از داستان هاى آصف رخت بر نخواهد بست. 
تویى که سرزمینت این جا نیست: تویى که سرزمینت 
این جا نیســت، یکه ســرباز، داکتر حسن، عروسى دره 
قاف زار و جانــان خرابات در این کتاب جاى گرفته اند. 
نویسنده در این اثر، شخصیت هایى مانند سردار آقا، داکتر 
حسن و مادر محمدحسین خلق کرده است که تا مدت ها 
در ذهن خواننده مى مانند و از  طریق همین شخصیت ها 
و موقعیت خاص آن ها در داســتان، پى رنگ داستان را 

جلو مى برد. 
اینک پى رنگ را در ســه داستان انتخابى از این نویسنده 

بررسى مى کنیم: 
در گریز گم مى شویم، اولین داستان از مجموعه داستانى 
به همین نام اســت. مرد جوانى دور از خانواده در ایران 
زندگى مى کند و عمویش براى بار دوم آمده است تا او 
را از کشته شــدن یکى از اعضاى خانواده اش در جنگ 
با خبر کند. مرد نمى داند که این بار پدرش کشــته شده 
است یا برادرش و نمى خواهد هم بداند. بنابراین، از پیش 
عمو فرار مى کند و در راهى نامعلوم به دســت کسانى 

نامعلوم گرفتار مى شود.
داســتان با مونولوگ هاى راوى شــروع مى شود و این 
مونولوگ هــا ادامه دارد تا این کــه در صفحه دوم، دلیل 
خود گویى راوى را متوجه مى شویم. عموى راوى براى 
بردن او به خانه مجردى اش آمده است و قصد دارد خبر 

بدى به او بدهد.
کشمکش اصلى راوى با خودش است. او دوست ندارد 
باز هم خبر مرگ اعضاى خانواده اش را بشنود. کشمکش 
دوم او با عمو و اقوامى است که قصد دارند او را از مرگ 
کســى باخبر کنند. با فرار راوى از خانه عمو، داستان به 
اوج مى رســد، اما پس از آن، گرهى از مسائل او گشوده 
نمى شود و وى در مسیرى نامعلوم مى افتد. از این جا به 
بعد، خیالى یا واقعى بودن داســتان هم نامعلوم مى شود. 
پلیــس، او را از اتوبوس پیاده مى کند و به ناگاه چند نفر 
سر مى رسند و او را دست بســته سوار ماشین مى کنند. 
داستان در توهم و با این مونولوگ پایان مى یابد: راستى، 

من کى هستم؟ 
در مورد طرح این داستان که از بهترین داستان هاى این 

مجموعه است، این پرســش مطرح مى شود: چرا راوى 
در پایان داستان به هویت خود شک مى کند؟ آیا دانستن 
یا ندانســتن مرگ اعضاى خانواده به هویت او مربوط 
مى شود؟ فورســتر در کتاب «جنبه هاى رمان»، طرح را 
این گونه شــرح مى دهد: «طرح، نقل حوادث اســت با 
تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول. «ســلطان مرد 
و سپس ملکه مرد»، داستان است، اما «سلطان مرد و پس 
از چندى، ملکه از فرط اندوه مرد»، طرح است.» در این 
داســتان، علتى براى این گونه پایان یافتن داستان وجود 

ندارد.
نوروز فقط در کابل باصفاست: مجاهدى که از فرصت 
دولت براى آشــتى ملى اســتفاده کرده است تا در روز 
اول نوروز در میان مردم باشــد، شناســایى مى شود و 
مأموران قصد دســتگیرى او را دارند. شروع و پایان این 
داســتان در یک موقعیت اتفاق مى افتد. مجاهد، خود را 
در تنگى زیارت ســخى گرفتار کرده است تا از دست 
مأموران دولت در امان باشد. کشمکش داستان از آن جا 
شــروع مى شود که در قبرستان، مأموران دولت به سراغ 
او مى آیند تا با خود ببرندش و مجاهد دنبال راهى است 
براى فرار از دست آن ها. در روال داستان این کشمکش 
نمى تواند ادامه پیدا کند و در قســمت هایى به راحتى با 
مأمــوران بحث مى کند و قصد فرار نــدارد تا جایى که 
در میانه هاى داســتان، رفتار مجاهد باور ناکردنى به نظر 

مى رسد.
هر داستانى متشکل از حرکت و ماجراست. شرط الزم 
حرکت، تضاد و کشمکش اســت؛ چون حرکت ناشى 
از تضاد پدیده هاست و اگر تضادى نباشد، حرکت معنا 
نخواهد داشت و اتفاقى نمى افتد. یک کشمکش دقیق و 
اثرگذار، کشمکشى است تصاعدى یا پیش بینى شده. این 
کشــمکش از تضادهاى عینى و ذهنى واقعیت داستانى 
برمى خیزد. به همین دلیل، خصلت تصادفى و جهشــى 
ندارد که با پیشرفت داستان جا مى افتد و خصلت بحرانى 

و حاد به خود مى گیرد. 
این داستان در بحران آغاز مى شود، اما با توصیف طلوع 
آفتاب و نشــاط نوروز ادامه پیدا مى کند. همین موضوع 
این شبهه را به ذهن خواننده وارد مى کند که بحران این 
داســتان غیر  واقعى است یا نویســنده در چینش وقایع 

دچار اشکال شده است.
فرزندکشى: حاجى از فعاالن جبهه جهاد است و پسرش 
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که تازه از شوروى برگشته است، در بدو ورود به وطن 
دستگیر مى شود و قوماندان حکم مى دهد که خود حاجى 
باید حکم اعدام پســرش را اجرا کند. حاجى که اعتقاد 
محکمى دارد، پســرش را به قتل گاه مى برد، اما پسرش، 
تفنــگ را از او مى قاپد. قومانــدان باز تفنگى به حاجى 
مى دهد و دوئل به راه مى اندازد. پایان این دوئل نامعلوم 

مى ماند.
داســتان با صحنه به قتل گاه بردن پسر و با وا گویه هاى 
حاجى شــروع مى شــود. بزنــگاه خوبى اســت، اما 
مشّوش گویى هاى مدام و تغییر راوى در آغاز، مخاطب را 
گیج مى کند. ایده داستان کشش دارد و خواننده را از همان 
آغاز با خود همراه مى کند. داســتان تعلیق خوبى دارد و 
کشمکش حاجى با خود، با زنش و با هم سنگرهایش را 
خوب تشریح مى کند. داستان طوالنى است و صحنه هاى 
اضافى و حشــو دارد، اما مى تواند تا پایان، خواننده را با 
خود همراه کند. البته پایان داستان قصد دارد خواننده را 
فریب بدهد: صحنه کشته شدن پسر را توصیف مى کند 
و مخاطب گمان مى کند که داســتان با مرگ پسر پایان 
یافته، امــا در بند آخر، صحنه دیگــرى را رقم مى زند. 
هنوز شمارش قوماندان تمام نشده است که داستان پایان 
مى یابد و خواننده را بالتکلیف به حال خود وامى گذارد. 
در مورد پایان در پى رنگ این داســتان باید پرســید: باز 
گذاشتن پایان داســتان چه کمکى به طرح داستان کرده 
اســت؟ مى دانیم که داستان هاى سنتى با پایانى روشن و 
پاسخ دادن به تمام ابهام هاى خواننده پایان مى پذیرد که 
در اصطالح، داســتان پایان بســته دارد. در نقطه  مقابل، 
داســتان هاى مدرن پایان هایى دارند که در واقع با آغاز 
تفســیر و تأویل هاى گوناگون، شروعى دیگر دارد و با 
پایان یافتن داستان، در ذهن خواننده به پایان نمى رسد. 
رها کــردن خواننــده در صحنه پایانى این داســتان را 
نمى توان پایان باز نام گذاشت؛ زیرا در این داستان، امکان 
تفسیر یا تأویلى وجود ندارد. به دیگر سخن، یا پسر، پدر 
را مى کشــد یا پدر، پسر را و پایان این داستان راهى جز 

این باقى نمى گذارد. 
فتــح اهللا بى نیاز در کتاب «درآمدى بر داستان نویســى و 
روایت شناســى»، پایان هاى غافل گیرانه را چنین شــرح 
مى دهد: «همیشه پایان خوب، پایانى است غیر منتظره و 
پیش بینى نشده، اما حتما به معنى غافل گیرکننده نیست. 
غافل گیرى هنگامى پدید مى آید که آن چه رخ مى دهد، غیر 

قابل پیش بینى است و از حدسیات و فرضیات خواننده 
فراتر مى رود و همین صفت ممیزه، آن را از حالت تعلیق 
و شــک و انتظار جدا مى کند. شک و انتظار در داستان 
بر مبناى پدیده اى قابل پیش بینى شکل مى گیرد، هر چند 
خواننــده نمى داند که آن رویــداد چگونه و چه زمانى 
پدید مى آیــد. در غافل گیرى، همه  معادالت خواننده به 
 هم مى خورد. نکته  مهم این جاست که باید میان شک و 
انتظار و عنصــر غافل گیرى در پایان بندى تعادلى وجود 
داشته باشد. در غیر این صورت، رخداد نهایى خصلت 
مکانیکى پیدا مى کند و گویى وصله اى اســت ناجور که 

بى جا و ناگهانى به متن داستان دوخته اند».  
به طور کلى، ســلطان زاده، نویسنده اى روایت گر است. 
طرح داســتان را به سبک کالســیک پیش مى برد و  به 
شیوه نقاالن داستان گویى مى کند. طرح داستان هایش را 
باز مى گذارد و اجازه رفتــار آزادانه و حتى در مواردى 
باور نکردنى را به شخصیت هایش مى دهد. داستان هایش 
در آغاز، از ظرفیت و ایده خوبى برخوردارند، اما کم کم 
بــا ضعف پى رنگ به بى راهه مى گرایند و پایان هاى غیر 
واقعى، لطیفه وار یا غافل گیرانه را موجب مى شوند. در بیان 
و طرح کشــمکش، نیرومند عمل مى کند و گاهى تعلیق 
نفس گیرى را رقم مى زند، اما توصیف ها و توضیح هاى 
احساسى، فلسفه بافى، اظهار عقیده سیاسى یا جانب دارى 
نویسنده از گروه یا طیفى خاص به داستان هایش ضربه 
وارد مى کند. در بسیارى از داستان هایش کوشیده است تا 
از آوردن نام اقشار و گروه ها و اشخاص خوددارى کند، 
اما براى مخاطبانى که با ساختار اجتماعى افغانستان آشنا 
هســتند، آوردن کدها گواهى صادق بر ماجراست و از 
این نظر، در حوزه مطالعات فرهنگى ارزش زیادى دارند.
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ســلطان زاده، نویسنده اى تواناســت که با برداشت هاى 
هنرمندانه و ظریف و دقیق از جنگ و زندگى  پساجنگ و 
غربت، ساختارهاى مناسب داستانى را براى بازگو کردن 
قصه هایش انتخاب کرده است و با استفاده از تکنیک هاى 
نوشتارى جدید و پسندیده سعى مى کند تا هنرش را به 

بهترین وجه ارائه دهد.
ارزنده ترین ویژگى آثار سلطان زاده، قصه آثارش است؛ 
قصه هایى که به  خاطر درون مایه هایشان اهمیت ویژه اى 
دارند؛ قصه هایى که بدون هرگونه شگرد و روش خاص 
ساختارى، در ذات خود، براى خواننده، لذت خواندن را 
مى آفرینند. ذات قصه گو بودن نویسنده، دلیل خلق انتظار 
داستانى است. یکى از چشم گیرترین نکات داستان هاى 
ســلطان زاده، تعلیق بى نظیر داستان هایش است. راوى با 
زیرکى تمام از همان لحظــات اول، خواننده را با خود 
همراه مى  کند و تا انتهاى داستان، او را از دست نمى دهد؛ 
هرچند حضــور قصه هاى ذاتاً جذاب و خواندنى باعث 
نمى شود که نویســنده اهمیت دادن به استفاده از عناصر 
داستانى را براى افزایش غنامندى محتواى داستان هایش 

فراموش کند.
گره افگنى و گره گشایى متناسب با گوهر درونى داستان، 
خواننده را با داستان نویسى حرفه اى رو به  رو مى کند. وى 
با درایت، فرمى دقیق و در خور حال را براى هر داستان 
ارائه مى کند و با اســتفاده از فرم انتخابى اش به گوشه ها 
و زوایاى تاریــک و کم تر بیان  شــده زندگى مردمش 
مى پردازد. نویسنده با تکیه بر عناصر برتر داستانى، سعى 
مى کند جنبه آگاهى دهى داســتان هایش را تقویت کند. 
هم چنین کوشش مى کند بر اساس قاعده هاى واقع گرایانه 
و گاه هم صدا با قوانین فراواقع گرایى (سوررئالیســم) و 
واقع گرایى (رئالیســم) جادویى نوپــا، به خواننده حس 
زیبایى شناسى بدهد و در نهایت، با پرداختن به جنگ و 
نابرابرى هاى آن، هم چنان داستان نوشته باشد. داستان هاى 
سلطان زاده از ساختار کلیشه اى و روایت هاى یک دست 

به دور است. نویسنده مهارت عجیبى در انتخاب راویان 
خویــش دارد. وى با دقت در مضمون قصه و تمرکز بر 
زاویه دید، راوى  مناسبى را برمى گزیند تا مخاطب بتواند 
به راحتى با وى ارتبــاط برقرار کند. این قدرت انتخاب 
و صمیمیــت در کانون روایت، تا آن حد اســت که گاه 
خواننــده در کانون روایت، دنیایش با دنیاى راوى یکى 

مى شود.
آن چه همیشــه به  عنوان نقص داستان هاى نویسندگان 
مى شــود،  بیــان  ســلطان زاده  از  قبــل  افغانســتانى 
گزارش نویســى هایى اســت که بیش تر اوقات، فضاى 
داســتان را با مقاله یکى مى سازد و داســتان را از روند 
داستانى اش دور مى کند، ولى آن چه در آثار این نویسنده 
و هم دوره اى هایش دیده مى شــود، پشــت  سرگذاشتن 
این منبر رفتن هاست. نویســنده تصمیم ندارد عقیده و 
جهان بینى خاص خود را بــه خواننده تحمیل کند. وى 
با کنار هم گذاشــتن تصاویرى زنــده و هنرى، به  جاى 
گفتن، نشــان مى دهد. خودش، دورتر از متن داســتان 
قرار مى گیرد تا خواننده به  راحتى بدون تأثیر جهان بینى 
نویسنده، تصاویر را ارزیابى کند و برداشتش از داستان، 

قرائت خودش از متن باشد. 
ســلطان زاده در وجه پردازش صحنه هــا و زنده جلوه  
دادن آن ها، بى نهایت، موفق اســت؛ صحنه هایى که گاه 
حس خوش آیند و گاه حس غمگنانه اى به خواننده القا 
مى کنند. وى با تصاویرى که گاه قصه هاى اســطوره اى 
و مذهبى را نشــان مى دهد، به استقبال قصه هاى آشناى 
مردم رفته است. پهلو زدن به افسانه ها و اسطوره ها، کم 
در آثار این نویســنده اتفاق افتاده است، اما همین اندك 
هــم بر زیبایى کار آصف افزوده و داســتان هایش را در 
مقایســه با یک دهه قبل، متفاوت کرده اســت. حضور 
قصه هاى مذهبى، هرگز به گونه تافته جدابافته نیست و 
در روند خوانــش تصاویر، وقفه اى ایجاد نمى کند؛ زیرا 
ســلطان زاده با شگردهاى نگارشى به  خوبى آشناست و 
نثر وى به  آســانى، دو فضاى کامل متفاوت را بدون هر 

گونه ناهم گونى کنار هم قرار مى دهد. 
کنار هم  قرار گرفتن این لحظه هاى زیبا و درخشــان به 
خوش ساختار شدن داستان ها کمک فراوان کرده است. 
نویســنده این داســتان ها در پایان بندى هم توان مندى 
وصف ناپذیرى دارد. پایان باز داستان ها، نه  تنها فرصت 
خلق پایانى دل خــواه را به خواننده مى دهد، بلکه خالق 

ساختار داستان هاى
آصف سلطان زاده
حمیرا قادرى
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چرایى بزرگى مى شــود که به درون مایه اثر برمى گردد. 
این نــوع پایان بندى، به خواننده کمک مى کند تا ذهنش 
فعال شود و به قدر توان خود، دنیایى خلق کند و آن  طور 
که مى خواهد، به ســؤال هاى نویسنده جواب دهد که به 
 طور هنرمندانه در انتهاى داستان به وجود مى آید. با این 
روش، خواننده در روایت و قصه پردازى سهیم مى شود 
و جایــگاه خواننده فعال بودن و حرمت به داشــته ها و 

برداشت هاى داستانى اش حفظ مى شود.
داســتان ها گاه با ســخن پایانى و گاه از نیمه راه حادثه 
آغاز مى شــوند. این آثار از تمام نمونه هاى زیباشناسانه 
برخوردارنــد. یکى از آن ها پیروى  نکردن از خّط زمانى 
معیّن است. در هم  شکســتن خّط زمانى، چه با تحول 
زمانى و چه بــا در هم ریختگى فکر و زمان، رویکردى 
مدرن از نظــر روایى به اثر داده اســت. بنابراین، دقتى 
صدچندان از خواننده مى طلبد. وى در آمد و شد زمان، 
قصه آمدن و رفتن هایــى را مى گوید که گاه زمانش در 
کابوس هاى روز و شــب شخصیت ها در هم مى آمیزد و 
بى زمانى خلق مى کند. بر هم  زدن زمان به  معنى بى نظمى 
نیســت، بلکه نظمى است که نویسنده به  طور بى نظیرى 

خلقش مى کند.
سلطان زاده، خالق رفتارهاى فردى است. به  مرور زمان، 
شــخصیت هایش به تنهایى هرچه بیش تر خو مى گیرند 
و با حــس نوســتالوژى بى حّدى پرداخته مى شــوند. 
شخصیت پردازى درســت باعث شده است تا نویسنده 
کم تر حاشیه نویسى داشته باشد و شخصیت ها با پردازش 
قوى، پیشــبرد داســتان را به خوبى در دســت بگیرند. 
دیالوگ ها (گفت وگوهاى افراد با یکدیگر) و مونولوگ ها 
(تک گویى ها) در طول داستان باعث مى شود شخصیت ها 
را به اندازه کافى بشناسیم. شخصیت پردازى قدرتمندانه، 
دلیل دیالوگ هــاى خوب و خواندنى اســت؛ یعنى به 
رسم درست داستان نویسى، دیالوگ ها و مونولوگ ها با 

شخصیت پردازى و بر عکس در ارتباط مستقیم هستند.
بیش تر شخصیت هایى که سلطان زاده خلق مى کند، نمود 
سرگشــتگى، حیرانى و بى هویتى هســتند. حادثه هاى 
دردآور بى شــمارى که بر این شخصیت ها رفته است، 
گاه آن ها را دچار روان پریشى مى کند و این روان پریشى 
به گفتار و بیان شــخصیت ها ســرایت مى کند و کامًال 
مشخص است. پریش گفتارى هنگامى که با محتواپریشى 
یکى مى شــود، تقابل و تقارنى بى مانند ایجاد مى کند که 

بر لذت خواندن مى افزاید. نویســنده بر این توان مندى 
خویش کامًال آگاه است و سعى دارد از آن استفاده کند. 
سلطان زاده نوشتن را در ایران آغاز کرد و در دوره اى که 
او مى نوشت، هنوز نویسنده اى حرفه اى از افغانستان در 
حوزه داستان نویســى در ایران حضور نداشت. وى در 
داستان هاى اولیه خویش، بیش تر به درون مایه اثر توجه 
کرد. بدین ترتیب، بعضى ها فکر کردند شاید دلیل شهرت 
وى، درون مایه آثارش باشد. البته آصف، قصه گویى قوى 
بود، اما حضور بجاى تکنیک ها و عناصر داستان نویسى 
در همین داستان هاى اولیه و کم کم حضور روایت گرانى 
کارآزموده، به دوســتان میزبان و دیگران نشــان داد که 

آصف، نویسنده اى تکنیک آشنا و چیره دست است.
 نثر آصف سلطان زاده بســیار دل نشین است و در نوع 
خاص بیان خود همتا ندارد. وى با شــگردهاى بیانى و 
با نثرى فوق العاده، به تأثیربخشــى صدچندان صحنه ها 
کمک مى کند. گاه که نویســنده بــراى لحظاتى بى قصه 
مى شــود و حادثه ها مى خوابند، این نثر پخته سلطان زاده 
است که به جوالن درمى آید و داستان را به پیش مى برد. 
وى به خوبى مى داند که هر داستان، نثر و لحن کاربردى 
خــاص خویــش را مى طلبد و هر نثرى بــا هر لحنى، 
جواب گوى هر داستانى نیست. بنابراین، زیرکانه، نثرى 
را با لحن مناســب انتخاب مى کند و حوادث و کارکرد 

شخصیت هایش را بر بستر آن نثر جارى مى سازد.
همان  طورکه گفته شــد، نقطه قّوت نوشــته هاى آصف 
ســلطان زاده، حفظ و پرورش قصه هایى اســت که وى 
آن ها را به  خوبى مى شناسد و با آن ها زندگى کرده است. 
رشد داســتانى  این نویسنده در محیط ایران اتفاق افتاده 
است و با مسائل اجتماعى و سیاسى ایران رو به رو شده 
و داستان هاى ایرانى زیادى خوانده، اما قصه خودش را 
نوشته اســت. با دغدغه هاى خودش تصویرسازى کرده 
و نثر خودش را یافته اســت. این، یکى از دالیل عمده 

ماندگارى داستان هاى آصف است.
در نهایت، سلطان زاده با درك مسئولیتش در پیشبرد روند 
داستان نویسى کشــور، با تکیه بر موضوع هاى بکر، نثر 
قدرتمند، شیوا و رسا و هم چنین ساختارهاى جذاب و 
دقیق، آثارى ماندگار و بى نظیر در عرصه داستان نویسى 
افغانســتان خلق کرده و بدین  ترتیب، بــر غناى روند 

داستان نویسى سرزمینش افزوده است.
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یکى  ســلطان زاده  آصف 
نویسندگان  پرکارترین  از 
معاصر کشــور ماست. او 
با موفقیت هایش در جایزه 
گلشیرى مشهور شد و نخستین داستان نویس افغانستانى 
بود که نظر جامعه حرفه اى داستانى در ایران را به بخش 
جدیدى از ادبیات داستانى ما جلب کرد. شاید اگر او و 
داستان هایش نبودند، نویسندگانى همچون جواد خاورى 
و حسین محمدى خیلى دیرتر معرفى مى شدند. آصف 
در میان جوانان افغانســتانى اهل داستان هم طرفداران 
زیــادى دارد؛ چون هم نثر ویژه خود را دارد و هم یکى 
از نخستین کسانى است که با گویش درى، داستان هاى 

مدرن نوشته است.  

 قصه گویى از کشور جنگ
آصــف در داســتان هاى کوتاهــش به تمــام معنا یک 
قصه گوســت و یکى از مهم ترین دالیل مطرح شدن او 
در میان اهالى داســتان در ایران هم همین وجه اســت. 
آصــف، مثل هر قصه گویــى که پاى خواننــده را با به 
جهانى نو باز مى کند، دریچه اى جدید از افغانســتان به 
روى خواننــده ایرانى باز کرد. روایت هاى او از مصایب 
مهاجرت در مجموعه «در گریز گم مى شــویم» و رنج 
جنگ هاى داخلى در «عســکرگریز» و «نوروز فقط در 
کابل باصفاســت» باعث شــد افغانســتان از زاویه دید 
دیگرى به جــز کارگران زحمت کش آن در مهاجرت و 

خبرهاى همیشه تلخ رادیو و تلویزیون دیده شود. 
پربسامدترین مؤلفه ها در داستان هاى سلطان زاده را جنگ، 
بى  سر و سامانى، مهاجرت و غربت انسان افغانستانى در 

دهه هاى پنجاه تا هفتاد تشــکیل مى دهند. او در بیش تر 
داستان هاى کوتاهش نگاهى اجتماعى به حوادث این سه 
دهه دارد و بیش تر به توصیف اوضاع پرداخته اســت تا 
کنجکاوى در مورد علل بــه وجود آمدن اوضاع و رمز 

موفقیت داستان هاى کوتاه او در همین است.
آصِف منتقِد سیاسى و اجتماعى در «گاوهاى برنزى»

«گاوهاى برنزى»، آخرین رمان آصف سلطان زاده که در 
ســال 1393 در دانمارك چاپ شده، رمانى است 339 
صفحه اى که با شــروع محکمش، خواننده را میخ کوب 
مى کند: «نیم روز گرم تابســتانى، نخســتین گاو برنزى 
خشمگین وارد هتلى مى شود و به سربازان قواى خارجى 

و معشوقه هایشان حمله مى کند». 
«گاوهــاى برنــزى»، روایت گر دوره ســیاهى از تاریخ 
معاصر افغانســتان اســت. دوره اى که انگار آصف هم 
مثل دیگر هم وطنانش دل خوشى از آن ندارد و چند بار 
دیگر هم از آن نوشــته است. کافى است به یاد بیاوریم 
داســتان «نوروز فقط در کابل باصفاست» و آن جوان را 
که دســت بند خورده با دو مأمور خاد (سازمان خدمات 
امنیتى دولت) به زیارت ســخى در کابل مى روند یا به 
خاطر بیاوریم گریز جوانک ســرباز را در «عسکرگریز». 
البته آصف دیگر آن راوى محض وقایع نیست و این جا 
به خود اجازه مى دهد در کنار روایت داســتان، به دنبال 

واشکافى علت ها نیز بگردد.
بى شــک، آصــف با زندگــى در متــن رویدادهاى آن 
عصر کابل به خوبى توانســته اســت وضعیت آن دوره 
را توصیــف کند. تصویر ســرد و خوفناکى که از کابل 
زمان استبداد کمونیســتى در این رمان مى بینیم، یکى از 
بکرترین تصویرهایى اســت که در این زمینه خلق شده 

 گاوهایى که همه چیز را نابود کردند 

بررسى رمان «گاوهاى برنزى» نوشته محمدآصف سلطان زاده
   على موسوى
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است: « ـ هر ســاختمان دولتى یک زندان است. خانم! 
...زیرزمین ها... همین زیرزمین مکتب ما بازداشــت گاه 
همین دفتر حزبى اســت.» (سلطان زاده، 1393: 133) یا 
«مى دانســته خواهند گفت: بیا خودت را نیز کنار همسر 
و فرزندانت بنشــانیم. و راضى بوده زن که خانواده  شان 
تبدیل مکان کرده باشــند از آپارتمانشــان به یک اتاق 
کوچکى در بازداشــت گاه امنیت ملى. دیدن زخم هاى 
شــکنجه را بر جســم آن ها ترجیح مى دهد به ندیدن و 
مصیبتى که این ذهن و تخیلش بر ســر آدم مى آورد که 
اکنون دارند آن ها را چنان بالیى از شــکنجه به سرشان 

مى آورند و ...». (همان: 236)
البته این توصیف هاى شــگرف داستانى در روایت هاِى 
نویسنده نتوانسته است بى طرفى او را ثابت کند و بارها 
در واژگان و جمله هاى مســتقیم و غیر مستقیم، متوجه 
نفــرت آصف از «نیروهاى اشــغال گر» و «رژیم حاکم» 
مى شویم: «پسر بزرگ تر تلویزیون سیاه و سفید را روشن 
کرده بود و یک ســریال مزخرف روســى درباره  جنگ 
جهانى دوم را تماشا مى کرد...». (همان: 21) «... و اینک 
در رژیــم اخیر، جلو وارد کردن فیلم-ها را گرفته بودند 
و تنها محصوالت ســینماى کشور اشــغال گر را نشان 
مى دادند. هــر چیزى که از حد گذشــت، دیگر دل  به 
 هم زن مى شود. کســى دیگر براى این گونه فیلم ها پول 

نمى داد...». (همان: 182) 
جــدا از این موارد کــه زیادند در کتاب، نویســنده در 
طول داســتان بین دولت و نیروهاى خارجى از یک سو 
و معترضان از ســوى دیگر قرار گرفته و همیشــه حق 
را به معترضان داده اســت و حتا گاهى این ناداورى به 
ســیاه نمایى هم نزدیک مى شــود. به گونه مثال، آوردن 
درگیرى هاى نیروهاى خارجى با مردم و زدن و کشــتن 
مردم به دست آنان که چند بار در داستان تکرار مى شود، 

بخشى از این بى طرف نماندن است. 
 شهر مردمان بدوِن نام

از نکات دیگر این داســتان، استفاده نکردن از نام براى 
اشــخاص و اماکن است. داستان در شهرى بدوِن نام که 
پایتخِت کشــورى بدون نام است، اتفاق مى افتد و هیچ 
کدام از شــخصیت هاى داستان هم نامى ندارند. آصف، 
شــخصیت هایش را بــا عنوان هاى «زن»، «زن شــوهر 
گم شــده»، «مرد همکار»، «پســر بزرگ»، «پسر جوان»، 

«رئیس پلیس» و نظیر آن خطاب مى کند. تنها نام «مکتب 
اســتقالل» به عمد یا به سهو در کتاب آمده است: «یکى 
از جوان ها بلند گفت: برویم رو به  روى مکتب استقالل. 

بچه هاى آن مکتب را نیز بیرون بیاورى. 
مکتب استقالل در دو کیلومترى آن جا بود...». (همان: 74) 
گمانه هاى زیادى مى توان زد براى این که چرا آصف براى 
شــخصیت هاى خود نامى انتخاب نکرده است. شاید او 
مى خواسته عنوان کند که این «زن» و این خانواده تنها زن 
و خانواده اى نبوده اند که در چنین شرایطى قرار داشتند و 
مشکالت براى همه مردم تقریباً یکسان بود یا این داستان 
براى هر مردمى در هر کشورى مى توانست اتفاق بیافتد. 
شــاید هم به دلیل فضاى قوم گرایانه افغانستان است که 
اگر نامى براى شخصیت هاى داستانش انتخاب مى کرد، 
گمانه زنى ها بــراى فهمیدن قومیت آنــان نیز به وجود 
مى آمد. البته مى توان گفت بســیارى از این پرده پوشى ها 
ثمرى نداشــته و به راحتى مى توان حدس زد که داستان 
در «کابل»، پایتخت «افغانستان» مى گذرد؛ منظور از کشور 
«دوســت و برادر» یا «اشغال گر»، شوروى سابق است و 
حتى جایى که کودکى به دنبال گاوهاى مســخ شــده 
مى رود، «پارك زرنگار» است و آن پادشاه که پدر پسرك 
همیشه با پسوند «جابر» یاد مى کرد، «عبدالرحمان» است. 

به احتمال قوى، پسرك و پدرش هم هزاره هستند.
نام گذارى شخصیت ها به عینى شدن آنان کمک مى کند 
و بخشــى از مراحل شــخصیت پردازى است. مثًال این 
که شخصى را به اســم «قدوس» صدا کنیم و بدانیم که 
رئیس پلیس شهر است، بسیار اثرگذارتر از آن است که 
او را همواره با عنوان شــغلى اش خطاب کنیم. از سوى 
دیگر، خطاب کردن با عنوان شــغلى، خطر تیپ شدن 
شــخصیت ها را هم افزایش مى دهد. لوئیس تورکو در 
کتاب «گفت وگونویسى در داستان» به این مسئله اشاره 
مى کند که نام گذارى چگونه به شــخصیت پردازى یارى 

مى رساند. (تورکو، 1389: 42) 
داستان هاى کوتاه با شــخصیت هاى بدون نام در جهان 
فراوانند، امــا رمان هاى معروفى هم پیدا مى شــوند که 
نویسندگانش نامى براى شخصیت هاى خلق شده خود 
نمانده اند، مانند رمان معروف «کورى» اثر ژوزه ساراماگو 
که شــباهت هاى زیادى با «گاوهاى برنــزى» دارد. در 
«کورى» هم با شهرى بى نام مواجهیم که مردمان بى نام آن 
کم کم کور مى شوند و در «گاوهاى برنزى» هم با چنین 
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شهرى و چنین مردمانى رو به روییم که مسخ و به جانور 
بدل مى شوند. در هر دو شهر، استبداد و میلیتاریسم بیداد 
مى کند و شــخصیت اصلى هر دو رمان، زنى هستند که 

یکى کور و دیگرى گاو نمى شود. 

 فرار از دیدگاه کهنه خداى گونه
در نگاه اول، زاویه دید در داستان «گاوهاى برنزى»، داناى 
کل نامحدود اســت، اما اگر بــا دقت بیش ترى بنگریم، 
خواهیم دید که در سراسر داستان، راوى میان داناى کل 
محدود و نامحدود در نوســان است. تفاوت داناى کل 
محدود و نامحدود بیش تر از دو منظر سنجیده مى شود. 
در زاویــه دید داناى کل محدود معموالً راوى همواره با 
شخصیت اصلى داستان حرکت مى کند و لحظه اى از او 
جدا نمى شــود، اما در داناى کل نامحدود، راوى به هر 
جا که دلش خواست، سرك مى کشد و از همه جا باخبر 
است. تفاوت دیگر این دو زاویه دید به آگاهى از احوال 

درونى شخصیت ها بر مى گردد. 
 «زاویــه دید بیرونــى در حوزه عقل کل یــا داناى کل 
(  (omniscientقــرار گرفته اســت.  به عبارت دیگر، 
فکرى برتر از خارج، شــخصیت هاى داستان را رهبرى 
مى کند؛ از نزدیک، شاهد اعمال و افکار آن هاست و در 
حکم خدایى است. از گذشته و حال و آینده آگاه است  
 و از افکار و احساســات پنهان همه شخصیت هاى خود 

باخبر است». (میرصادقى، 1382: 302)
بنا بر این تعریف، راوى «گاوهاى برنزى» هم باید همه 
جا حضور داشــته و همه چیز بر او آشکار باشد. با این 
حال، وقتى بعد از 106 صفحه تازه متوجه مى شویم که 
گاوها همان انسان هایى هســتند که مسخ شده اند، باید 
شک کرد که یا راوى واقعاً داناى کل نیست یا نویسنده 
به عمد، بخش هاى حساســى را از خواننده مخفى نگه 
داشته اســت. این مخفى کارى ها در قسمت هاى زیادى 
مانند سرنوشــت شوهر و فرزندان زن ادامه پیدا مى کند. 
نکتــه دیگر در مورد حرکت بین زاویــه دید داناى کل 
محــدود و نامحدود در این داســتان، آگاهى به ذهن و 
قصــد برخــى شخصیت هاســت. راوى گاه در مورد 
درونیات شخصیت هاى داستان با شک حرف مى زند که 
بــا داناى کل بودن او تناقــض دارد: «... و البد دل معلم 
براى برگشتن به کشورش تنگ شد؛ چون از نظر بچه ها 
حس ماجراجویى در او خیلى اندك بود.» (سلطان زاده، 

1393: 71) «جوان عینک پنســى داشت و شعرش را با 
رفتــن کتاب دار باز ادامه داد. شــعر خودش بود البد و 
گفت: ... .» (همان: 89) «چه مى شد کرد؟ اینک شاید او 
هم تعجب کرده باشد که به ناگاه نکند تمام این سال ها 

خواب و کابوسى بوده...». (همان: 102)
داناى کل، زاویه دیدى اســت قدیمى که داستان نویسان 
مدرن کم تــر به آن نظر دارند. «نقال هاى قدیم نســبت 
به شــکل داســتانى که مى گفتند، دغدغه اى نداشــتند. 
...نویســندگان داســتان هاى نوین به لحاظ هنرى بسیار 
زیرك تر و تودارتر از نقال هاى قدیم هستند. آن ها مى دانند 
که راه هاى گوناگونى براى نقل داستان وجود دارد و قبل 
از این که داستانشان را بنویسند، ابتدا درباره شیوه نگارش 
آن تصمیم مى گیرند تا آن جا که حتى ممکن است قوانین 
و مقرراتى هم براى خود وضع کنند». (قراگوزلو، 1390) 
نویسنده در «گاوهاى برنزى» هم برترى زاویه دید داناى 
محدود را در گیرایى و کشش خواننده مى داند، اما شاید 
به دلیل بازنویسى هاى اندك و نداشتن ویراستارى مجّرب 
این خطاها در کارش دیده مى شوند. مشکل ویراستارى 
نــه تنها در این بخش که حتــى در انتخاب واژگان نیز 
مشــخص است. آوردن واژگانى از چند لهجه و گویش 
در این داستان نشــان مى دهد نویسنده پس از نگارش، 
کتاب را به ویرایش و پاالیش زبان نسپرده است. گاهى 
این نکات کوچک باعث مى شود خواننده به ناگاه از متن، 

جدا و به چنین حاشیه هایى مشغول شود.

 رئالیسم، رئالیسم تاریخى یا تخیلى؟ 
همان طور که در آغاز گفته شــد، آغازین بخش داستان 
با توصیف عالى از صحنه حمله یک گاو خشمگین، ما 
را به فضاى دهه شصت افغانستان مى برد. از این صحنه 
به بعد وارد داســتانى رئالیستى با توضیح هاى زیادى از 
تاریخ افغانستان به دست راوى و شخصیت ها مى شویم. 
صحبت بارها به حکومت گذشته (به احتمال زیاد، حفیظ 
اهللا امین) و کنونى (ببرك کارمل) کشــیده مى شود: «در 
رژیم پیش که با کودتا ســر کار آمده بود، چنین مواردى 
خیلى معمولــى بود.» (همان: 39) «بعدتر در زمســتان 
پارسال، همین رژیم فعلى بساط رژیم کودتا را با کودتاى 
دیگرى برچیده بود. در اولیــن اقدام براى آن که اعتماد 
مردم را جلب کند، دروازه هاى زندان را باز کرده بودند. 
هزاران زندانى آزاد شده بودند به جز یک تعدادى که یا 
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دیگر زنده نبودند یا این که همین 
رژیم هــم از آزاد بــودن آن ها 

هراس داشت». (همان: 40) 
بــر اســاس تعریــف بوندیــا 
(Buendia)، «رمان تاریخى به 
معناى دقیق واژه به این معناست 
اتفاقات  بگوییــم  کــه صرفــاً 
مربــوط بــه رمان در گذشــته 
شخصیت هاى  مى شوند،  پدیدار 
اصلــى غیر واقعى هســتند و با 
ایــن حال، چهره هــاى تاریخى 
و حوادث واقعــى عنصر ثانوى 
داســتان را شــکل مى بخشند.» 
(ماتا ایندوریــن، 1389: 28) با 
برنزى»  «گاوهــاى  این وصف، 

هــم به یک رمان تاریخى اســت. در یک رمان تاریخى 
نمى تــوان اصل تاریــخ را تغییر داد و نویســنده فقط 
مى تواند تا آن جا که شــخصیت ها و حوادث داستانش، 
شخصیت ها و حوادث حقیقى تاریخى نیستند، دست باز 
داشته باشد. شهر «گاوهاى برنزى» هم مثل کابل در آتش 
جنگ مى-سوزد، مردمش شورش مى کنند و حکومت از 
کنترل اوضاع ناتوان است و تنها راه چاره را در پر کردن 
زندان ها از مردم و کشتن روشن فکران مى بیند. تفاوت در 
این جاست که در داستان آصف، مردم به حیوانات مسخ 
مى شوند و انســان هاى گاو شده به نیروهاى خارجى و 
همکاران داخلى شان حمله مى کنند. این جاست که مرز 
واقعیت و خیال در هم مى شکند و از نیمه دوم رمان، با 
داســتانى تخیلى رو به  رو هستیم. ثلث سوم داستان هم 
فضایى سورئال دارد: «یکى از آن ها سیبى نیم خورده براى 
زن پرتاب کرد. زن ســیب را برداشت و خندید؛ به مرد 

گفت: این درخت میوه نیست. 
مرد گفت: تجسم غم غربت است این. 
ـ یعنى من اکنون در رؤیا به سر مى برم؟

مرد گفت: زمان حلقه شده و باز رسیده ایم به نقطه شروع.
ـ انفجار بزرگ؟

ـ نه! پیدایش کاینات... .
زن گفت: این جنگ چهل ســال درازا خواهد کشــید. 

سپس رواش مى روید. بعدش را تو بگو.
از پارك عدن بیرون شده بودند به بیابان خالى و خراب. 

بگذار اول گاومرد را جست وجو 
کنیم. 

زن گفــت: یــا بهتر باشــد در 
باشیم».  گاوزن  جســت وجوى 

(سلطان زاده، 1393: 192)
شدن،  شــکنجه  براى  گاوهایى 

گاوهایى براى شکنجه دادن
«گاو برنزى» یا همان گاو برنجى 
نوعى وسیله شکنجه و اعدام بود 
که فاالریس، حاکم جبار سیسیل 
در اواســط قرن ششــم میالدى 
اســتفاده مى کــرد. قربانیــان را 
داخل گاوى ساخته شده از فلز 
برنز مى انداختند و زیر آن آتش 
مى افروختند تا از شــدت گرما 
برشته شــوند. (Lloyd; 1935)  استفاده از چنین نامى 
براى این رمان، انتخابى زیبا و از روى آگاهى نویســنده 
به تاریخ ظلم و استبداد در جهان است که با خواندن نام 
داستان به آن اشاره مى شود. مردمى که در داستان آصف 
به گاو بدل مى شوند، هم به دست حکومت کمونیستى 
شکنجه مى شدند و هم نویسنده به ما یادآورى مى کند که 
همین گاوهاى برنزى بودند که به وسیله اى براى شکنجه 
و نابودى تبدیل شدند. این گاوها بودند که حکومت را 
ساقط کردند. این گاوها بودند که شهرشان را نابود کردند 
و همین گاوها بودند که خود را سوزاندند و نابود کردند. 
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گام اول ـ برگزارى نشست تخصصى «هـیـس! این 
آواى آصف است ...» در اصفهان

«هـیـس! این آواى آصف است ...»، ویژه برنامه دفتر خانه 
ادبیات افغانستان در اصفهان بود که در آستانه هشتمین 
جشن واره ادبى «قند پارسى» براى شناخت بیش تر آصف 
سلطان زاده، داستان نویس معاصر افغانستان، ساعت 13 
پنج شــنبه، 14 عقرب (آبان) در خانه هنرمندان این شهر 

برگزار شد. 
در آغاز نشســت، ســعید احمدى از زندگى نامه آصف 
براى حاضران گفت و از ســفرها و شهرهایى که پشت 
ســر گذاشته است تا به دانمارك برســد و نیز از آثارى 
که نوشــته و جایزه هایى که دریافت کرده است. سپس 

قسمتى از داستان «دوزخ عدن» را خواند.
رســول سیمیا، مســئول دفتر خانه ادبیات افغانستان در 
اصفهان، در سخنانى که با عنوان «روایت هاى شاعرانه و 
اضطراب سبک در آثار سلطان زاده» بیان کرد، با خوانش 
قسمت هایى از داستان هاى ایشان، عناصر تشکیل دهنده 
داستان هاى ســلطان زاده را برشمرد. سیمیا در این زمینه 
گفت: «سلطان زاده شــاعرانگى هاى بسیار ظریفى را در 
داستان هاى خود به کار گرفته است که نشان دهنده تبحر 

ایشان در نویسندگى است».
وى با تبیین روایت هاى شــاعرانه در آثار ســلطان زاده، 
ابتدا به شــرح اصالت و تمایز آثار این نویسنده نسبت 
به دیگر نویسندگان اشــاره کرد و با بررسى نظریه هاى 
منتقدان داستان در اواخر قرن نوزدهم مانند کنراد آیکن و 
آیلین بالد شویلر گفت: «نظریه و شرح نظریه بالد شویلر 
کامل کننده داستان هاى شاعرانه آصف سلطان زاده است. 
شویلر داستان کوتاه را به دو دسته تقسیم مى کند: داستان 
با روایت هاى حماسى و داستان با روایت هاى غنایى یا 
شاعرانه مدرن. مقصود از روایت هاى حماسى، برجسته 
بودن کنش داستانى اســت؛ یعنى بیش از آن که افکار و 

درونیات شــخصیت مهم باشــد، حوادث و اپیزودهاى 
بیرونى مهم است. به طور کلى، در این داستان ها، حضور 
شــخصیت براى رخدادهاى بیرونى است. روایت هاى 
غنایــى یا شــاعرانه نیز تصویرگر افکار و احساســات 
شخصیت اصلى داستان است و پى رنگ نیز در این آثار 

به قدرت آثار حماسى نیست».
سیمیا پس از شــرح این نظریه ها به برخى داستان هاى 
سلطان زاده اشــاره کرد و نمونه هایى از داستان هایش را 
خواند و بعد از خوانــش نمونه هاى آثار گفت: «آصف 
ســلطان زاده از زبــان و نثــر عالوه بر تفهیم و شــرح 
رویدادها تأثیرى ژرف بر مخاطب مى گذارد. او مخاطب 
را به شــدت تحت تأثیر عاطفى قرار مى دهد؛ احساسى 
که نویســنده به شــدت آن را به طور واحد بر مخاطب 
خود تحمیل مى کند؛ احساسى مانند: خوش حالى، دلهره، 

تنهایى و ...».
ســیما در ادامه ســخنانش، برخى ابزارهاى نویسنده را 
براى شاعرانه کردن داستان هایش چنین برشمرد: «بر هم 
زدن روایت هاى خطى (ســیالن ذهن، تک گویى و...)، 
حرکت استقرایى در داســتان و ایجاد فضا، نمادگرایى،  
تســلط بر زمان و انواع زمان در داستان ها و کش آمدن 
زمان، شخصیت هاى رمزگذارى شده در راستاى داستان، 
حادثه هاى ذهنى و ایجاد اتفاق در ذهن مخاطب، ایجاد 
ایماژهاى بصرى از طریق تشــخیص یا استعاره، تولید 
ساحت هاى خواب آلود و هذیان گونه و استفاده از تعابیر 

بومى و شاعرانه». 
ســیمیا با تعریف نماد، ویژگى هــاى آن را تکرار، نقش 
داشــتن در پى رنگ داســتان و جنبه اســتعارى و غیر 
استعارى در داســتان دانست و براى نمونه، از نمادهاى 
موجود در داســتان «عسکرگریز» و «تویى که سرزمینت 
این جا نیست» نام برد. وى براى ایجاد ایماژهاى بصرى به 
داستان «داکتر حسن» و براى شرح حالت هاى خواب آلود 

سه گـام
به پیشواز «قند پارسى»
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و وهم گونه نیز به داستان «زن و آیینه» اشاره کرد.
ســیمیا بعد از موضوع روایت هاى شاعرانه، به موضوع 
اضطراب سبک در آثار آصف سلطان زاده پرداخت. وى 
ابتدا ســبک را تعریف کرد و گفت: «ســبک در معناى 
عام، وحدتى اســت که در کل اثر یــا آثار مؤلف دیده 
مى شــود و ویژگى غالب و مشترك در اثر یا آثار مؤلف 

را تشکیل مى دهد. سبک در معناى خاص، 
معنایــى محدودتر دارد و به عنوان یکى از 
عنصر اصلى در داســتان بررسى مى شود. 
مقصود از این سبک، گاهى مى تواند نحوه 
کاربرد زبان باشد که مؤلف اندیشه اى را به 

مخاطب انتقال مى دهد». 
ســیمیا آثار آصف را بر اساس نثر و سطح 
زبــان، اندیشــه و فلســفیدن و ادبیات و 
عناصر داســتانى بررسى کرد و نمونه هاى 
کوتاهى را شرح داد. آن گاه با توجه به سه 
مورد پیش گفته، شــلختگى را در روایت، 
صحنه پــردازى و فضاســازى، نثر زبان و 

حضور نویسنده در داستان عنوان کرد.
سیمیا در پایان سخنانش گفت: «سلطان زاده 
بــا آن کــه نویســنده اى پرتوان اســت و 
مجموعه داستان هاى زیادى را منتشر کرده، 
اما متأســفانه هنوز نتوانسته است به سبک 
خاصى برســد، به طورى کــه خوانندگان 
جّدى بتوانند بــدون آن که نام آصف را بر 
داســتانش ببینند، بگویند این اثِر آصف یا 

شبیه آثار اوست».
ســپس مریم کهرانى، داستان نویس ایرانى 
در ســخنان خود با عنوان «بررسى محتوا 
و اندیشــه در آثــار ســلطان زاده» به نقد 
داستان هاى ســلطان زاده پرداخت.کهرانى 
در بخشى از سخنانش گفت: «سلطان زاده 
ســبک خاصى ندارد، اما واقعا نویســنده 

است و داراى ذهن داستانى است. داستان «عسکرگریز» 
نیز محکم ترین داستان سلطان زاده است که فضاپردازى 
بسیار عالى در آن به کار رفته است. براى نمونه، در این 
جمله «با ورود ســرباز، خانه هاى روستا به هم چسپیده 
بودند، انگار قرار بود بالیى سرشان بیاید»، ناامنى جامعه 
را به رخ کشیده و شــخصیت پردازى سرباز بسیار زیبا 

بیان شده است».
کهرانى در ادامه سخنان خود درباره «عسکرگریز» افزود: 
«جرقه هاى ظریفى در داستان آورده شده است، مثل درد 
دندان سرباز که گاهى شــدت مى گرفت و گاهى کمتر 
مى شد. در واقع، شــدت جنگ را به نمایش مى گذارد. 
ســلطان زاده بســیار زیبا با آفتاب بازى کرده که معناى 
وســیعى به داستان بخشــیده است. کم 
شدن تاریکى به معناى ایجاد امیدى در 
دل خواننده است. با این حال، مهم ترین 
اشــکال نویسنده این اســت که فضاى 
داســتان را بسیار ســیاه بیان کرده است 
و عشــق و امیدى در داســتان مشاهده 

نمى شود».
کهرانى در بخش دیگرى از گفته هایش 
چنین بیان کرد: «سلطان زاده از نظر روانى، 
کشمکش و هیجان ها را خوب مى شناسد 
و آشفتگى جامعه را به زیبایى به تصویر 
مى کشــد. نکته ى ظریف داســتان هاى 
ســلطان زاده این است که داستان ها را از 
سطح باال مى آورد و مى توان گفت مربوط 
به هر جامعه دیکتاتور زده اى است. نقطه 
قوت سلطان زاده نیز بى طرفى او در برابر 
هر حزب و گروهى است که در جامعه 
با هم جدال مى کنند. پرمعناترین بخش 
داستان هم هنگامى است که عکس ها را 
مى چرخاند. این واکنش بیانگر چرخیدن 
قدرت در افغانســتان است که دست به 

دست مى شود». 
کهرانى در پایان سخنانش گفت: «اشکال 
کشش  ســلطان زاده،  داستان هاى  عمده 
بیش از حد داستان اســت که خواننده 
خسته مى شود. وى در یک خط، چندین 
بار زاویه دید را تغییر داده است که همین 
کار باعث جلو رفتن داستان مى شود و بسیار هنرمندانه به 

کار گرفته شده است».
گام دوم ـ برگزارى نشست تخصصى «سفر داستان» 

در قم
نشست تخصصى «سفر داستان»، پنج شنبه 8 دلو (بهمن) 
1394 بــا همــکارى کانون ادبى کلمــه و خانه ادبیات 

آصف سلطان زاده 
از زبان و نثر 

عالوه بر تفهیم و 
شرح رویدادها 
تأثیرى ژرف بر 

مخاطب مى گذارد. 
او مخاطب را 

به شدت تحت 
تأثیر عاطفى قرار 
مى دهد؛ احساسى 

که نویسنده 
به شدت آن را 
به طور واحد 

بر مخاطب خود 
تحمیل مى کند؛ 
احساسى مانند: 

خوش حالى، دلهره، 
تنهایى و ...



21 حـوت(اسفند) ١٣٩٤
هشتمین جشنواره ادبی

افغانســتان در قم برگزار شــد. در این نشست، رسول 
سیمیا، ابراهیم اکبرى دیزگاه، مرتضى حسینى  شاه ترابى 
و فاطمه محمدى، چهار رمان این نویســنده را بررسى 

کردند.
رســول ســیمیا موضــوع بحث خــود را بــا عنوان 
«امپرسیونیسم در آثار سلطان زاده» مطرح کرد. وى پس از 

بیان تاریخچه مختصرى از پیدایش سبک 
این سبک،  پیش گامان  امپرسیونیســم و 
وارد کردن ذهنیت، تداعى آزاد، نامتوالى 
بودن روایت و موجزنویسى را از مواردى 
دانست که امپرسیونیسم وارد داستان کرد. 
به باور ســیمیا، نامتوالى بــودن روایت، 
تداعى هــاى آزاد و گریزى به مســائل 
سیاسى و اجتماعى در آثار سلطان زاده به 
چشم مى خورد. نویسنده در داستان هاى 
«نقطه»، «اشــغال» و «تویى که سرزمینت 
این جا نیست» از پى رنگ حذف استفاده 
کرده اســت. ســیمیا در بخــش دیگر 
ســخنانش به استفاده هوشمندانه و دقیق 
نویسنده از مکان در داستان هایش اشاره 
کرد، مانند توصیف خانه هاى روســتایى 
یا اســتفاده از رودخانه چند شــاخه در 
داستان «عسکرگریز» یا داستان هاى «اینک 
دانمارك»، «داکتر حسن» و «ِسفر خروج».

فاطمه محمدى، دومیــن منتقد برنامه به 
رمان «سفر خروج» پرداخت و با توصیف 
فضــاى این رمان، درون مایــه این اثر را 
مهاجــرت و بحران هویت دانســت که 
زاییده عصر مدرنیته اســت و در پایان، 

فضاى سوررئال گونه برقرار مى شود.
ابراهیم اکبرى دیــزگاه، منتقد ایرانى بود 
که با یادآورى پیوند ادبیات فارســى در 
ایران و افغانســتان به دغدغه سلطان زاده 

در استفاده از اســطوره ها در آثارش اشاره کرد و شروع 
قدرت مند رمــان «گاوهاى برنزى» را برگرفته از روایتى 
شیعى از حضرت امام محمدباقر (ع) دانست که نویسنده 
به زیبایى آن را به متن داستان از اول تا آخر ارتباط داده 
است. البته وى به برداشــت این رمان از مسخ کافکا و 

رمان کورى ژوزه ســاراماگو نیز اشاره داشت که در آن 
از عنصر سمساره یا تناسخ ـ مفهومى هندویى ـ استفاده 
مى کند. به باور این منتقد، این رمان هم با متون اسالمى 
و هــم با روایت هــاى اصیل غربــى گفت وگو مى کند. 
نویسنده، داستان نویســى اندیشمند است که در روایت 
داستانى اش بر خالف داستان هاى معمول مهاجرت، ناله 
و زارى نمى کند. وى از این مرحله گذشته 
و شورش کرده اســت. گویا او با کمک 
گرفتن از اســطوره ها، قــدرت و ظرفیت 
نهفته در فرهنگ خودش را به رخ جهانیان 

مى کشد. 
مرتضى شاه ترابى، آخرین منتقدى بود که 
به بررسى درون مایه در داستان هاى آصف 
سلطان زاده پرداخت. به نگاه وى، بیش تر 
رمان هاى نویسنده در ژانر اجتماعى قرار 
مى گیرند که بر اثرگذارى عمیق شــرایط 
اجتماعــى و اقتصادى روى اشــخاص و 
شخصیت هاى داســتان و حوادث تأکید 
دارند و نوعى نگاه انتقــادى به جامعه و 
اجتماع دارند. این منتقد ســطوح معنایى 
متفاوت ایــن رمان ها را نیــز به صورت 

فشرده بررسى کرد. 
گام سوم ـ خوانش گزیده داستان هاى 

آصف سلطان زاده در تهران
پس از اصفهان و قم، تهران هم به پیشواز 
«قند پارســى» رفت. این بار، هنرجویان 
شرکت کننده در کارگاه هاى داستانى خانه 
ادبیات افغانستان، گزیده داستان هاى آصف 
سلطان زاده را در طول پنج نشست هفتگى 
از نیمه بهمن تا اســفند 1394 خواندند. 
داستان هاى برگزیده از میان پنج مجموعه 
داســتان این نویســنده خوانده و بررسى 
 شــدند. این داســتان ها از میان مجموعه 
داســتان هایى گزینش شــده بودند که در ایران چاپ و 
اکنون نایاب شــده اند. نشست هفتگى یادشده از ساعت 
11 تا 13 در روزهاى چهارشنبه در سالن کنفرانس هاى 

ادبى حوزه هنرى در تهران برگزار شد.

در داستان هاى 
آصف سلطان زاده، 
بیش تر رمان هاى 
نویسنده در ژانر 

اجتماعى قرار 
مى گیرند که بر 
اثرگذارى عمیق 
شرایط اجتماعى 

و اقتصادى 
روى اشخاص و 
شخصیت هاى 

داستان و حوادث 
تأکید دارند و 

نوعى نگاه انتقادى 
به جامعه و اجتماع 

دارند.
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پســرم نقاش است. چند ماه پیش بود که تابلویى کشید 
به نام «افغانســتان». نگاهش که مى کردى، رنگ قهوه اى 
مرده اى داشــت، مثل خاکى سوخته بود، یا گویى خاك 
ســوخته بر پهنه اى وسیع پاشــیده بودند. خب، چندان 
واکنشى برنمى انگیخت، اما تابلو همین نبود. به صورت 
جعبه بود. پسرم چراغ اتاق را خاموش کرد و چراغ داخل 
جعبه را روشن کرد. سرخى و سیاهى در اتاق منفجر شد. 
دیگر نمى شــد بى اعتنا ماند. سیلى به صورتمان نواخته 
بود و سوزشــش را هرگاه نام افغانستان را مى شنیدیم، 
احســاس مى کردیم. سرخ و ســرخ که این جا و آن جا 

سیاهى دّرانده بودش.
داســتان هاى آصف ســلطان زاده همان چــراغ بودند 
براى ما ایرانیان. ســال ها بود که اخبار فجایع انسانى را 
مى شــنیدیم، لحظه اى متأثر مى شدیم و بر جهل آدم ها و 
بر قدرت طلبى برخى افسوس مى خوردیم، اما در نهایت، 
گویى مشــتى نام و ارقام و آمار بود. پس واکنشى چنان 
که بایــد، در ما برنمى انگیخت. همســایه  بودنمان البته 
توجــه بیش ترمان را طلب مى کــرد، یا خیل مهاجران و 
آوارگان افغانســتان که در کشورمان حضور داشتند، اما 
نامرئى بودند. جز وقت هایى که مثل هر جاى دیگر دنیا، 
فشار زندگى و بى کارى بر عوام الناس سبب مى شد گناه 
برخــى نابهنجارى ها را بر گردن آن ها بگذارند و آنان را 
آماج انتقام هاى کور و حقیرشان قرار دهند. مى دیدمشان 
البته، بیش تر در کارهاى ساختمانى، اما به یاد نمى آوردیم 
که اینان که خانه هاى ما را دارند با کم ترین دست مزدها 
آجر به آجر باال مى برند، در وطنشــان، خانه  داشــتند. 
مى دیدیمشــان، اما یه یاد نمى آوردیم یا اصًال به ذهنمان 

خطور نمى کرد که آنان هم خاطراتى دارند و خانواده اى 
و آرزوهایى. توده اى بى شکل بودند و فاقد فردیت. مثل 

همان قهوه اى بى  شکل و مرده. 
ســلطان زاده مى نوشت و مى نوشــت در خلوت خود. 
تصادف یار شــد که پس از ســال ها اقامــت در ایران، 
به قلب تپنده ادبیات معاصر ایران راه یافت. همســرم، 
هوشنگ گلشیرى، داســتان نویس، یک دو سال پیش از 
مرگش، ســردبیر ماه نامه ادبى «کارنامه» بود. سلطان زاده 
به آن جا آمد و داســتان خواند. پیش تر، نشریات ادبى را 
که افغانستانى هاى مقیم ایران در مى آوردند، دیده بودیم. 
چندان چنگى به دل نمى زدند. احساس مى کردى خبرى 
نیســت یا حتى حق مى دادى؛ چــون کار ادبى جّدى به 
فراغت جســم و جان نیاز دارد که مهاجران نداشــتند. 
سلطان زاده در عین این ســختى نوشته بود داستان هاى 
ســرزمینش را و داستان هاى مهاجرتش را و این جویبار 
به دریا راه یافت. دو  داســتانش در کارنامه چاپ شــد. 
گلشیرى به فکر افتاد ویژه نامه ادبیات افغانستان درآورد، 
اما داســتان هاى دیگران در حّد سلطان زاده نبود. پس از 
او خواست داســتان هایش را در مجموعه اى جمع آورد 
تا ترتیب چاپش داده شــود. ســلطان زاده به طور منظم 
در جلسات نقد و بررســى کارنامه هم شرکت مى کرد. 
گلشــیرى در خرداد 79 رفت و چــاپ مجموعه او را 
ندید. بنیادى که من و دوستانم به نام او تأسیس کردیم، 
ترتیب چاپ مجموعه اش را داد. این بنیاد قرار است هر 
سال، چهار جایزه به بهترین آثار داستانى بدهد. در اولین 
دوره، جایزه مجموعه داستان اول نصیب سلطان زاده شد. 
برخى از داوران حتى نمى دانســتند او افغانستانى است. 

در گریز گم شدن
 
 فرزانه طاهرى
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پس مالحظات خاصى در دادن باالترین 
امتیاز به کار او در میان نبود. این جایزه 
به خاطر ارزش هاى ادبى داســتان هاى 
او نصیبش شــد؛ چرا که براى گلشیرى 
هم ادبیات بســیار جــّدى بود و هرگز 
مالحظات دیگر را در نظر نمى گرفت. 

«در گریــز گــم مى شــویم» در ایران 
منتشر شد و آن نور را که گفتم، تاباند. 
جهانى هولناك در برابرمان چهره نمود. 
هزارتوى کینه هاى قومى، درجات نزول 
انسان به ورطه شقاوت، اوج وهنى که 
انســان مى تواند دچارش شود، پوچى 
جنگ، ارزان شــدن انســان و جانش، 
هــول و هراس آنان کــه رخت از این 
ورطه بیرون کشــیده اند، اما رشته هاى 
وابستگى شان هم چنان بر گردن  است و 
دل نگرانى ها لحظه اى رهایشان نمى کند. 
سلطان زاده در داســتان هایش نمى نالد، 
نمى مویــد و نمى خواهــد رقّت قلب 
خواننده را برانگیزد. صناعات لفظى به 
کار نمى گیرد تا رنگ و لعاب بیش ترى 
بــه حادثه هایش بدهد و همین عریانى، 
هولناك ترشــان مى کند. این ها همه به 
یمن قدرت داستان گویى سلطان زاده و 
پرهیزش از اغــراق براى ما خوانندگان 
ملموس شــده اند، با زبانــى رنگین از 
واژه هاى غریب، واژه هایى گاه برگرفته 
از زبانى بیگانه، گروپ، قوماندان و گاه 
فارســى کهنه اى که گویى از پس هزار 

سال، گرد از رویشان زدوده باشند. 
هنر داستان نویســى آصف سلطان زاده 
را کــه به یُمــن تصادفــى میمون، هر 
چند معلول شــرایطى نامیمون، ادبیات 
فارسى زبان را غنى تر کرده است، ارج 
مى گزاریم و منتظریم حال که از غربتى 
به غربت دیگر و این بار ناهم زبان کوچ 
کرده است، از میوه هاى این توانایى اش، 

ما را هم چنان بهره مند کند. 
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 نورمحمد نورنیا

چه  گونه شعله نگیرم، چه گونه هیزم وار...؟
نفس نفس که مرا دود مى کند سیگار

کجا رَوم که کنم رنج هاى خود را ُگل؟
اتاِق خالى من که پُر است از دیوار

براى چیست که پیوسته اُرسى ام باز است؟
نمى وَزد به  دماغم هواى یک دیدار

درخِت بى ثمرى ام که در خیاِل خودم
خالِف باد به  پا ایستاده ام انگار
منى که خانقه موریانه و مورم

مرا به صبر و قناعت، چه  مى دهى آزار؟
میان کوره شعرم، بریز هیزمِ تر

مرا بمان که بسوزم، برو، مرا بگذار

 محمداشرف آذر

هر لحظه، دقیقه مى شمارى که هنوز
با صد هیجان و بى قرارى که هنوز

او رفته، به کوپه اى دگر پیوسته  است
اما تو هنوز انتظارى که هنوز...

*
پشت سر پرده ها صداى دگر است
بامِ دگر و آب و هواى دگر است

این نیست خدا که زاهدان مى گویند
مردم، به  خدا، خدا، خداى دگر است

*
هر پنجره، شکل الل شاید باشد

دل تنگ تر از محال شاید باشد
هر پنجره اى، رو به خیابان، حیران

هر پنجره اى، سؤال شاید باشد

 روح اهللا راحل رضوى

از دیار روستایت آمده است انگار باد
بوى موهاى تو را آورده است این بار، باد

بعد یک فصل انتظار، امشب شمیم دیگرى 
با خودش آورده است از کوچه هاى یار، باد

پشت بام ایستاده اى یا در کنار پنجره
حس خوبى مى تکاند در من، این تکرار باد

خوشه زار گیسوانت را به دست بادها
داده اى امشب که دارد بوى گندم زار، باد؟

قدر شب هاى قشنگ روستا عاشق شده است
شاعر دیوانه از بوییدن بسیار باد

 حمید تقدیمى

خدا لعنت کند این زندگى را، این ندارى را
تفى انداخت در جدول، کمى ُهل داد گارى را 

صدا زد: نان خشکه، نان خشکه، ...
ـ چند آقا؟ چند؟

کمى هم شیشه دارم، الك و این لوله بخارى را!
ترازویت خراب است ... و گریبان، لحظه اى گم شد

و با خود مى برد جدول، تن سبز ِهزارى را
و ُهل مى داد لنگان، چرخ نان در چاله اى خوابید 

ترافیکى که حق مى داد هر فحش سوارى را
کسى در کوچه ى ما باز مى گوید: نمکى، هاى! 
بیاور نان خشک و الك کهنه، هر چه دارى را 

 نجمه احمدى
گفتم که بگویم به تو از حال نزارم

از دورى چشمان تو، من دلهره دارم
در قهوه ى چشمان تو تا فال گرفتم

دیدم که شکارم، که شکارم، که شکارم...
یک لحظه که باد آمد و فکر تو مرا برد
دیدم که سر جاى خودش نیست قرارم

انگار که این باد پر از ولوله فهمید
جز فکر تو، جز یاد تو، من کار ندارم

تقویم مرا خط بزن از هر چه جدایى است
وقتى که فقط در غزلم، هفت «تو» دارم
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 جالل الدین نظرى

باز مى آیى و دستت بوى باران مى دهد
بوسه روى بوسه در کنج  لبت جان مى دهد

دکمه  ى پیراهنت را باز کردم لحظه اى
آه، عطر سیب هایت، مرده را جان مى دهد

لحظه ها را با تو تا اوج تغزل مى روم
بودنت احساس شیدایى به انسان مى دهد

هیچ کس حق تخطى را ندارد وقتى که
عکس روى میز تو در خانه فرمان مى دهد

بى تو پشت پا زنم بر هر چه شعر است و شراب
زندگى با تو مرا لذت فراوان مى دهد

باز غرق رقص باران روى دستت مى شوم
باز مى آیى و دستت بوى باران مى دهد

 محمدعارف بّسام

براِى سیب و گندم، غم نمى خواست 
خدا، ما را براِى هم نمى خواست 

فقط مى خواست از هم دور باشیم 
خدا اصال دگر آدم نمى خواست 

*
لبانت، غنچه هاِى تر، شبانه 

نگاهت، سخت ویران گر، شبانه
تو را تا ماه مى بیند شتابان 

به رویش مى َکشد چادر، شبانه  
*

هوایش تیت و پاشان، گریه مى کرد 
دلش از حد، پریشان، گریه مى کرد 

براى آن که از دردش نفهمى 
نشسته زیر باران، گریه مى کرد 

 محمدادهم کاوه

دل خوش نکن، پرواز ممکن نیست وقتى که
سهم تو از هفت آسمان تنها قفس باشد

افتاده هم چون سطرهاى یک کتاِب خوب
انسان همان بهتر که دور از دسترس باشد

*
سرگرم انسان بودنى، اما نمى دانى

بى باوران تنها مسیرت را عوض کردند
در یک تفنگ روسِى جا مانده از بابا

پیش از شروع جنگ، تیرت را عوض کردند
*

هر چند بازى در بهشت آغاز شد، اما 
این جا قبولش مى کنى تکلیف گندم را

این جا به روى زندگى هر روز مى خندى
پک مى زنى سیگارهاى دست دوم را

 مهتاب ساحل

واضح نشد این زندگى با زن چه خواهد کرد
با زن در این دنیاى پر دشمن چه خواهد کرد

من، مثل سرباز شبیخون خورده ى زخمى 
من، یک تنم، او با همین یک تن چه خواهد کرد؟

جان با تنم در یک نبرد تن به تن، تنها
در فکر این که موقع رفتن چه خواهد کرد

در حیرتم این دست هاى خالى من با 
دریوزه هاى دست بر دامن چه خواهد کرد

فهمیده ام با زخم هاى روى اندامم
با یک تماس ناگهان سوزن چه خواهد کرد
این عشق، این مضمون سر تا پا پریشانى 

در آخر این داستان با من چه خواهد کرد؟ 
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 عنایت شهیر

من زخمى ام، تمام تنم  جنگ دیده است
پیراهِن سپیِد مرا سگ جویده است
دیوانه ام، قبول، ولى بادهاى مست

چون گرگ گشنه اى یََخنم را دریده است
از من فرار کرده و یک عمر مى شود
جغرافیاى گم شده اش را ندیده است

او، جغد جغد در تِن من جا گرفته است
گاهى نشسته در من و گاهى پریده است
جاى لبش، دو تیغ، دو چاقو نشسته است

او پاره هایى از بدنم را بریده است
از شاعرى نپرس که از گنِد روزگار

ژولیده، موى هایم و ریشم رسیده است
باریده اى به وسعت یک شهر در دلم

...

 هارون بهیار

از خیاالت خود بیا بیرون، زندگى را بساز، دیوانه
بگذرانش به خنده و شادى، نه به سوز و گداز، دیوانه

عشق مثل مصاف مى ماند، مى زند بر زمین مان گاهى
گردها را تکان بده، پا شو، زندگى را نباز، دیوانه

غصــه را در رکاب محکم کن، شــادمانى به روى زین 
بگذار

بکش افسار بى خیالى را، زندگى را بتاز، دیوانه
عاشقى؟ از نگاه من باید جاى گریه میان شب هایت
بگزارى به پیش گاه خدا، یک دو رکعت نماز، دیوانه

بگذر از حرف هاى پشت سرت، بیت بعدى، نتایج عشق است
هى بخوان بار بار، باور کن، مى شوى بى نیاز، دیوانه

غصه ها را به شعرها دادم، هوش خود را براى پیمانه
آه را هم به نى لبک... شده ام: شاعر و نى نواز، دیوانه

 فرید برزگر

یک شهر به  تنهایى من، سرد سکوت و یک شهر، به  زیبایى تو، گرم گناه است
من، متهم قتل خودم پاى جنون و در باور تو، عشق کم از یک پَر کاه است 

من، گور پر از دردسر و حادثه هستم؛ تو قبرکِن ناشى و دل خوش به  تالشى 
بیهوده به این گور بالدیده نیاندیش، خاك من از آغاز زمین، زلزله خواه است

صبر از دل سرمازده سر رفته، تو هر بار، بیرون نکن از نعش زمین، حوصله ام را 
ماهیت زیبایى تو در خور کاخ و آرامش و آزادى من در خور چاه است 

من، وارث اجداد بیابانى خویشم؛ تو، پاره  اى از درد به  ناچارِى مایى
آمیزش ما، خلقت بیهوده ى هستى؛ افزایش ما، گرمِى بازار سیاه است

فردا، خبرى از من و تو پیش کسى، نه؛ فردا، خبرى از من و تو روى جهان نیست
افسانه به افسانه در این شهر مِه آلود، چیزى که به  جا مانده، همین حسرت و آه است

من، دام رها کرده به تسخیر گوزنى؛ تو، موى رها کرده و مغرور فرارى
معمول ترین خواب پلنگان دم مرگ، در چنگ در آوردن و بوسیدن ماه است
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 محمد مهدى جمالى

به سوى نصف جهان، جوى مولیان بکشید 
و یاد و خاطره ى یار مهربان بکشید

به روى چادر دوشیزگان بلخ و ُخَجند 
شکوفه ها و گل از باغ سیستان بکشید 

به دست حافظ و جامى، دو شاخه گل بدهید 
میان غزنه و شیراز، بوستان بکشید 

تمام غلغله ام را به اصفهان ببرید 
تمام نقش جهان را به بامیان بکشید 
صداى پاى سنایى و شعر پیر هرات 

به پیش گاه «گلستان» و «بوستان» بکشید
و شاعرانه ترین شورِ شعِر شمِس مرا

به سمت قونیه و دشت خاوران بکشید
شکوه نسل خراساِن باستان شده اى

شمال شرق سمرقند را جهان بکشید
به تیر و شانه ى آرش، به دسِت رستم یل

صداى رخش و نفس هاى یک کمان بکشید
اگر میان شما مرز و مرز و مرز زدند
میان عشق فقط مرز بى نشان بکشید

 نیلوفر لنگر
خفه ام مى کند کسى انگار، از خودم بى حساب مى ترسم

چهره ى زعفرانى ام را من، دیده ام شب به خواب، مى ترسم
بخت من وقت واژگون شدنش، هیچ  کس از خودم سؤال نکرد
بى حساب و کتاب آمده ام، از حساب و کتاب مى ترسم

دست هایم به هم گره خورده، واژه ها پشت دست هاى منند
عکس تو روى اسکرین با یک خنده ى پرشتاب؛ مى ترسم
ترسم از خنده هاى مصنوعى است، عینهو خنده هاى امروزم
بعد تو مصنوعى شده انگار شعر، حتى شراب، مى ترسم

اگر آن دست هاى زیبایى که پس گردنت گره کردى
ننشینند روى دستانم، نشوندم کتاب؛ مى ترسم

*
آدمک ساختم دل خود را، ساده و برفى و سپید و بزرگ

آدم برفى قشنگم، آه، ... مانده در آفتاب، مى ترسم

 محمد رضایى

وقتی که عکس چشم تو در فال فنجان نیست
غم خانه دارد در دلم، از تو که پنهان نیست

آیینه ها هرگز حقیقت را نمی گویند
غم هایمان وقتی که در آن ها نمایان نیست

شوق پریدن را گرفتم از تو، روزي که
دیدم که بال خسته ات را تاب توفان نیست

دست مرا محکم بگیر، احساس خواهی کرد
از گرمی دستان تو، این مرده، بی جان نیست

از شانه هایم می تکانی برف را تا من
باور کنم این روزها دیگر زمستان نیست

ما می رسیم، اما کنار هم نمی مانیم
من تازه می فهمم، رسیدن، خط پایان نیست

ساده گذشتم از تو، من، اما نفهمیدم
دل کندن از یک آرزو این قدر آسان نیست 

 رامین عرب نژاد

پرده را باد مى زند به کنار، بوى باران به خانه مى آید
عطِر دل تنگِى هزار عابر، از خیابان به خانه مى آید

ساعت از عصر جمعه لبریز است، خستگى چاى مى خورد با من
شب به پایین خزیده از دیوار، باز زندان به خانه مى آید

هر طرف با سکوت سد شده است، ولى آواز جیرجیرك ها
همه را مى شکاند و این شعر، لنگ لنگان به خانه مى آید

کترِى آِب جوش سوت کشید، من ولى فکر مى کنم یک روز
با همین سوت هاى پى  در پى، سوت پایان به خانه مى آید
مى خزم روى تخت خوابى که مثل هر سال تنگ تر شده  است
دست در دست کودکى هایم، خواب، هر آن به خانه مى آید
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 محمداکرام بسیم

کوچ کردن و نکردن از این وطن چه فرق مى کند؟
در میان آب، مردن و سوختن چه فرق مى کند؟

موسم بهار مى رود، موسم خزان که مى رسد
قمرى اى که مرده، در قفس یا چمن، چه فرق مى کند؟

مشت: سنگ رسته از دو دست, فحش: زاغ جسته از دهن
مانده ام در این محیط، دست با دهن چه فرق مى کند؟ 

یک طرف، تو رفته در سراب، یک طرف، منم که غرِق خواب...
تا که تو، منى و من، تواَم، تو و من چه فرق مى کند؟
تن فقط نمادِ آدمى  است، جان فقط نهادِ آدمى ا ست

جنس انجماد آدمى ا ست، مرد و زن چه فرق مى کند؟
اولى نشانه ى غرور، دومى نشاِن انفعال

آن سرى که در هواست یا در یََخن چه فرق مى کند؟
مقصدم، رسیدِن به توست؛ مقصدت، رسیدِن به من

پس در این میانه، رفتن و آمدن چه فرق مى کند؟
شب پر از ستاره  هاى شاد یا اسیر ابر و خاك و باد

به کسى که خواب رفته است، واقعا چه فرق مى کند!

 لطیفه سخى

برف باریدن، عزیزم با تو معنا مى شود
اخم کوچه با تبسم هاى تو وا مى شود

دانه هاى برف روى شانه ات گل مى کنند 
در حضور تو چه  قدر این شهر زیبا مى شود
این خیابان ته ندارد، خوب من، حرفى بزن!

با کالم تو، ببین! یک شهر حوا مى شود
کاج ها بو برده اند از عشقمان، پنهان نکن 

هر نفس در این زمستان، عشق پیدا مى شود
دست من یخ کرده دور از گرمى دستان تو 

موقع احساس نبضت، شور بر پا مى شود
بگذریم از بحث اخبار و سیاست، یک سؤال:
صورت یخ کرده روى سینه ات جا مى شود؟
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دهقان گران مایه، سپاس از مهر و شکیبایى تان. از دید من، بیش تر شعر هاى این جشن واره 
«یافت»هاى درخشــان داشــتند، اما «بافت»هاى آن ها مشکل داشــت. کشف هایى که 
آذرخش وار در ســطرها جان مى گرفتند، اما نمى توانستند ساختار بایسته خود را بیابند. 
به هنرپیشــه هاى موفقى مى ماندند که در فیلمى ناموفق کار کنند. بینش ادبى نو بود، اما 
توانش ادبى (به ویژه از نظر زباِن شــعرى) کاســتى و ناراستى داشت. خوش بختانه این 

مشکل با تالش و تمرین بیش تر حل شدنى است. 
بیش تر شعرهاى آزاد از نظر راهبردهاى تکنیکى مثل هم بودند و به همان سبب امتیازهاى 
همسان گرفتند. برخى از شعرهاى سنتى به ترانه مانند بودند و براى من از دیدگاه ادبیت 
غافل گیرى جمال شناختى نداشتند. نوپویى در زمینه کشف هاى شاعرانه نشان مى دهد که 
با ستاره هاى درخشانى رو به روییم که باید با کوشایى، ابرهاى مزاحم (حشو و اطناب و 

کلى گویى و واگویى پیش گفته ها) را پس بزنند.

بــا درود به عزیزانــم در «قند 
پارسى». در کل، آثار را از چند 
جهت، متوســط و پایین تر از 

متوسط یافتم: 
یکم ـ محتوایى: از نظر توجه 
زندگى  مختلف  بخش هاى  به 
فــردى و جمعى و عطف نظر 
به حوزه هاى متفاوت اندیشگى 

و معرفتى؛ 
دومـ  شکلى و ساختارى: چه در آثار کالسیک/ سنتى 
و چه در آثار نو/ ســپید، نوآورى چشم گیرى به نظرم 

نرسید. 
ســوم ـ زبانى و تکنیکى: زبان (توجه به موســیقى 
بیرونى، درونــى، کنارى، معنــوى و ...) و جنبه هاى 
تکنیکى   آثــار هم چندان خوش بینــى  برانگیز به نظر 

نرسید.
شــعرهاى ســپید از نظر فضا، زبان و توجه به مسایل 
جّدى  هم چون جنگ، مهاجرت و آوارگى و پى آمدهاى 
آن؛ امور مربوط به زنان؛ مسائل مربوط به هویت و فقر، 
بهتر به نظر رســید و (به  طور نسبى) از نظر درون مایه 
و  ســوژه هاى مورد توجه، داراى تنوع و تکثر بیش تر 

محتوایى  بود.
الگوى برخورد شــاعران با زبــان و توانایى آنان در 
بهره گیرى از فنون بیانى  ـ  بالغى و اشراف در استفاده 
از صور خیال نیز گستره مطالعاتى و ژرفاى اندیشگى 

سمیع حامد

و برخوردهاى خالقانه آنان با ســوژه ها، خاســتگاه 
ویژگى هاى سبکى و هویت ادبى آنان است. از این رو، 
افزون بر ضعف در این امور، شــاید مهم ترین ضعف 
آثار را در یک نواختى و اشــتراك در ســوژه ها بتوان 
دانســت به گونه اى که تفاوت  میان آثار هرچه کم تر به 
نظر مى رسد و تفکیک آن ها را دچار مشکل مى کند    با 
اذعان به این که نوآورى در زبان، سوژه یابى، خالقیت 
در کشف سویه هاى تازه تر سوژه ها و پدیده ها، کوشش 
براى نشــان  دادن (عینیت گرایى) تا بیان  کردن سبب 
برجســتگى آثار شاعرى و تمایز کار او با آثار دیگران 

مى شود.
با توجه به این آثار، به نظر مى رسد که شاعران جوان، 
کم تــر به میراث گران ســنگ و غنى زبــان و ادبیات 
فارســى توجه دارند. نوآورى هویت مند وقتى میسر 
است که شــاعران با مطالعه متمرکز و ارتباط مستمر 
با عقبه تاریخــى زبان و ادبیات فارســى به افق ها و 
چشــم اندازهاى تازه تر و فراتر راه برند. در حالى که 
در این آثار کمتر با چنین کوشش هاى روش مندى رو 
به روییم. نبود تلمیح، محدود بودن ســرمایه واژگانى، 
ضعف در فن بیان و نبود جلوه هاى بالغى و ظرفیت ها 
و شگردهاى بیانى آشکارکننده آسیب ها و کاستى هایى 
است که باید بیش تر به آن ها توجه شود تا حرکت شعر 
فارســى، نیرومند، هویت مند و با ثبات بیش تر به جلو 
ادامه یابد. در کل،  دانش ادبى شــاعران، پایین به نظر 

مى رسد و تالشى دو چندان را مى طلبد.   

شکور نظرى
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 حسن ابراهیمى

قفسى خریده ام
براى کالغى در سرم

سرم درد مى کند
و موهایم

مثل عصرهاى «پل سرخ» ژولیده اند
آب از سرم گذشته است

لبان مرده ام را 
را به دریاى کابل مى اندازم

خسته ام 
و این یعنى باید بروم

لطفا!
من مسافرم...

شما؟
مى شود کسى پشت سرم راه نرود

مى خواهم تنها بمیرم
و با خود، گور دسته جمعى دیگرى را کشف نکنم

خسته ام
مى خواهم به خانه برگردم

مثل سربازى که سر باخت، اما سنگر نه!
دیگر به هیچ سنگرى نمى شود دل خوش کرد 

هیچ  کس در ایستگاه بَرچى نمى خندد
زمان متوقف شده است

و من باید برگردم
به خانه ام

به کوچه ام
و بگویم هنوز زنده ام

هنوز نفس مى کشم
راه مى روم

و دوست دارم همسرم را 
یک بار دیگر ببوسم

احتماال حاال باید از مرز گذشته باشم
با تنى چهل تکه

با نگاهى چهل پاره
قلبم درون سینه ام ترکیده است

و تکه هایش را دارند آتش نشان ها از خیابان جمع مى کنند.

زندگى این جا
مثل ساعتى ا ست
که از کار افتاده.

 

 حسین رضایى
1

یاد تو، جیرجیرکى است
در تاریکى شب.

زندگى کردن نزدیک فرودگاه است
در اتاقى شانزده نفره

که پانزده نفرش در خواب حرف مى زنند.
یاد تو قرص بى خوابى است...

یک روز بر مى گردى
اما خوابم آن  قدر سنگین شده

که با جیغ هیچ زنى بیدار نمى شوم.
یک روز بر مى گردى

تنها براى بستن دو پنجره
که براى دیدن تو باز مانده بود.

2
تنها ایستگاه هاى قطار مى دانند

کسى که با چمدان آمده
براى ماندن نیامده است.

دستى که قرار بود 
پنجره اى تازه باز کند

درهاى بیش ترى را بست.
مینى انفجار نکرد

اما پاهاى تو را از دست دادیم.
این روزها وطنم 

به چراغى قدیمى مى ماند
فراموش شده در انبارى تاریک

دل تنگ قطارى نفت کش 
که هر روز از خاورمیانه دورتر مى شود.

3
در کشور من

نام هیچ زنى، دریا نیست
دریا هزاران سال پیش

روسرى آبى اش را از سر برداشت
و تمام زن ها کوه شدند.
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 سارا محمدى

از تو خواهند پرسید 
جدایى مان از چه خاطر است 

نمى خواهد از عشق حرف بزنى!
طالبان مسئولیت همه چیز را به عهده مى گیرد.

 امان اهللا میرزایى

همسایه ى رو به  رویى 
در خانه ى ما یک روح دیده است

که شب ها پشت به پنجره مى نشیند تا صبح
رخت خواب بیمارم

پاهایش را دراز کرده 
بالش را روى سرش گذاشته 

و دستش به کلید برق نمى رسد.
براى او فرق مى کند 

یک زن با پوستى سفید 
موهایى بور 

لب هایش، لب هایش
بگذار مثل شاخه هاى نور از هم عبور کنیم 

رخت خواب
خیال بافى را دوست دارد. 

تماشاى ماهى ها در آکواریوم 
نگرانى اجاره ى این ماه 

تازه این روزها فهمیده ام 
تلویزیون ها حساسند 

مى خواهند توجه کنى 
با او بخندى 
اشک بریزى 

و در کنارش بخوابى تا صبح.
پنجره از پرده خوشش نمى آید 

دوست دارد دیده شود 
فرش ها بى خیالند 

کثیف مى شوند 
مى سوزند 

آن ها بیش تر ول خرجند. 

من اما حیرانم
حیرانم 

همسایه ها مى گویند:
شب ها یک روح در خیابان 

رو به دیوار مى ایستد 
و براى بچه اش الالیى مى خواند 

به خانه باز مى گردم 
کلید را طورى در قفل مى چرخانم 

که بچه اى بیدار نشود 
پهن مى شوم روى رخت خواب 

و فکر مى کنم 
چرا پاى راست از پاى چپ بزرگ تر است!

  محمود تاجیک
صد بار گفته ام موى در باد شانه نکن

زمستان که هنگامه شکوفه دادن درختان نیست
و سرما خواهد کشت 

پرندگانى را که روى سیم هاى برق صف بسته اند
این جا که کوه و دامانى ندارد

بدون شک 
گوزن هاى وحشى خواهند مرد.

ببین چه کرده اى که خود را به در و دیوار مى زند 
این بوران.

 آسیه پناهى
فاصه از زمین تنها اشیا را کوچک تر مى کند

نه اندوهم را
نه هراس پنهان کفش صورتى ام را.

پایین مى آیم
خودم را مى خوابانم کف سیمانى اتاق

حالم را قسمت مى کنم با مورچه ها
شادند و مى گویند:

نوش جانمان!
تنى که مى بریم، آرزوهاى شیرینى داشت.

2
سرباز پوسیده 

اسلحه را روى شقیقه ام گرفته 
این خرفت لعنتى بعد کشتنم
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دندان طالیش 
آفتاب اروپا را رو سفید خواهد کرد

پالتوى قرمز
پالتوى قرمز

فکر مى کند به 2015
من و معشوقه ام، اما

ناممان را از درختى آویزان نکرده ایم
این عادت مهاجر غیر قانونى  است.

تراکتور سرم
گندم شخم مى زند

خودم، گیاه خودرو بودم
کنار ریل راه آهن

بزرگ راه ترانزیت
تپه اى که گوسفندان در آن مى چرد

شیره ى کاج روى آتش حرف مى زند با دلم:
آسیه
آسیه

پاهایت را چه طور از این همه مرز عبور داده اى؟

 محمدعارف حسینى
سفر، امتداد وارونه اى است

که مرا به سراب نفس هایت مى رساند.
درختان در هم محو مى شوند

آن  چنان که من در خیال،
                              تو را در آغوش ... .

باران مى آید،
مى نشیند بر گونه هایم.

به خود مى گویم:
ـ روح من این جا نیست؛ روى این قیر شن اندود.

روح من، جایى قدم مى زند
و دستانت را همراه دارد.

از رهگذرى مى پرسم:
ـ کدام جاده به پرت گاه زیستن نزدیک تر است؟

 مریم یعقوبى
چه فرقى مى کند

تنهایى در کدام گودال بیافتد
و تکه هاى چه کسى

با چه کسى بیرون برود؟
اصال فرقى مى کند
ساعت چند باشد

یا زباله ها را
چه کسى بیرون ببرد؟

باید کارى کنم
قبل از این که تنهایى بیاید

و خودش را پهن کند
روى بند
روى مبل
روى میز

روى تخت
و حتى روى چاقوى آشپزخانه

تنهایى
چیزى را به گردن نمى گیرد.

 رعنا حیدرى
لوالى در را روغن زدم

و هر صداى اضافه اى را از پنجره ها گرفتم
پیچ دیگرى به جاى

پیچ گم شده ى پاى یخچال بستم
یخ

چکه  چکه در سینى بزرگ یخچال
جمع مى شود.

آدم ها نمى توانند
جاى یکدیگر را پر کنند

اشیا، صداى آدم ها را
در گلویشان پنهان مى کنند

و کلمات را به خاطر مى سپارند
به جاى ما حرف مى زنند

روزى
تمام نگفته هایمان را مى گویند

مثال کاظم آقا ُمرد
لباس هایش هنوز مى تواند حرف بزند

تا دخترانش گریه کنند
این را هم به آن ها بگوید: 

که آستین هاى یک دکمه اى را
بیش تر دوست مى داشته.

بعد از مرگ
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صداى مرا
از اشیاى اتاقم پیدا مى کنم

و به زبان آن ها حرف مى زنم.

 على اکبر على زاده

سرباز لب مرز، تو را نشانه مى رود
وقتى از خانه ات دور مى شوى

محبوبم!
خاك هم جنازه ات را قبول نمى کند

تو مهاجرى!
و خون هم براى گردش در بدنت

گذرنامه مى خواهد
برگرد به وطن

و با خیال آسوده، پاهایت را دراز کن
قدم بزن کابل را

مزار را
به بامیان برو.

*
دفن شدنت در این جا نگرانم مى کند

نکند جاى همسایه را تنگ کرده باشى.

 زهرا جعفرى

ما تازه از جنگ برگشته بودیم
به کورسوراخ هایى که روزى خانه ى ما بود

و فسیل عاشقى را که 
قرن ها گریسته بود، خدا خواندیم.

پاهاى آبله زده مان را در گنداب ها شستیم
و این گونه پاى رفتنمان دراز شد.

آن میان، کسى عاشق شد
سنگ سارش کردیم

و معشوقه اش را وقف مالى پیر.
روزها ترس مى خوردیم

شب ها حسرت.
بالینمان پر بود از گرد و غبار روزى حالل

و تنها گرسنگى در سفره هایمان یافت مى شد.
هیچ چیز تقصیر ما نبود؛

ما تازه از جنگ برگشته بودیم.

 محمدمهدى احمدى
خون جارى شد

و مرزى که دورم کشیده اند
فرمانده را بگویید بیاید این پرچم سفید را بردارد

و براى این کشور اسمى انتخاب کند
*

فرمانده!
جنگ بزرگ شد

آن قدر که پوتین سر ناخن هایش را زد
سربازى که قلب زنى را به سینه اش سنجاق زده
و قرص هایش اجازه نمى دهد جنگ تمام شود

انگشتش را جا گذاشته روى ماشه
و چشم هایش هنوز کشیک مى دهند

مخابره مى کند روى تخت
دستانش را در سنگر فراموش کرده

که هنوز نامه مى نویسند:
«ســالم! حالم خوب اســت. این روزها به جز دوست 
داشتنت، کار مهمى ندارم. بى خودى شلوغش مى کنند...».

آقاى فرمانده!
جنگ همه ما را خواهد کشت

تا کوچه ها بى اسم نمانند
تا رهبران جنگ، دالر در گوش هایشان فرو کنند

تا خط اتوى یونیفورم ژنرال ها تا نخورد
خواهیم مرد

آقاى فرمانده!
چهارده نفر مى شوم

و چهارده بار سرم بریده مى شود
در انتحار

تکه
تکه
تکه

تکه هاى دیازپام لعنتى را مى خورم
تا سال ها بعد یک دقیقه سکوت کنند

.

.

.
لعنت به سکوت

ادامه این شعر، غمگینم مى کند
مثل تیک تاك ساعتى که به خودش بمب بسته است.
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درباره ویژگى هاى عمده داستان هاى داورى شده باید گفت 
برخى از این آثار، داستان به معناى واقعى نیستند  و مى توان 
آن ها را قصه نامید؛ یعنى روایت هاى ســاده و بدون طرح و 
پیچیدگى خاص و ماجراها و اوج منطقى و غافل گیرکننده. با 
این حال، هستند آثارى که مى توان آن ها را داستان به مفهوم 
واقعى خواند. متأســفانه در کم تر این آثار، ساختار پذیرفته 
شده داستانى و طبق الگوهاى داستان هاى کالسیک مشاهده 
مى شــود، اما سبک و سیاق آثار داستانى نوین و مدرن گاهى 

به وضوح این جا و آن جا سرك مى کشند. 
بعضى از این آثار طرح منظم ندارند. موضوعات پراکنده به نظر مى  رسند یا در یکدیگر 
درســت تنیده نشده و تلفیق نیافته اند. همین طور شخصیت اصلى و فرعى وضاحت 

کامل ندارند.
موضوع و سوژه اصلى و بیش تر داستان ها در پیرامون موضوع مهاجرت مى چرخد و 
این طبیعى است؛ چون بیش تر نویسندگان آثار ارسالى یا مهاجرند یا پیشینه مهاجرت 
دارند و طبعاً از دیدنى ها و تجربه هایشــان مى نویسند و این گه گاهى باعث کم رنگ 
شدن تنوع مضمون داستان ها شده است. هم چنین این مسئله در کاربرد زبان داستانى 

نویسندگان تأثیر خویش را داشته است.
به هر صورت، بیش تر این آثار از عالقه مندى و پیشرفت ادبیات داستانى در بین جوانان 
ما بشارت مى دهد. زبان داستانى در مجموع، نرم و پر انعطاف شده و پیشرفت خوبى 
داشــته و هم چنان تفکر و ذهنیت نویسندگان به تناسب گذشته، آزادتر و شکوفاتر به 
نظر مى رسند و از قید و بندهاى ایدئولوژیک رهایى یافته اند. در میان آثار، موضوعات 
و مســائل امروزین و جوانانه کم نیســتند. به عشق و هنر و موسیقى و عالیق انسانى 
بیش تر پرداخته اند و این همه باعث شده است که فضا و اتمسفر جنگى داستان ها دیگر 
حرف اول را نزند. هم چنین برخى از داســتان ها از تالش نویســندگان در امر احیاى 

هویت به ویژه در عالم مهاجرت دم مى زنند.
در روایت داستان ها هم از شیوه هاى گوناگون اول شخص و روایت مستقیم و شیوه هاى 
نوین روایت داستانى مانند تکنیک سیالن ذهن کار گرفته شده و تنوع روایتى داستان ها 
کامًال محسوس است. با مطالعه این آثار، خوش بینى من به پیشرفت ادبیات داستانى در 
میان جوانان بیش تر شده است و امیدوارم که بعضى از این نویسندگان به منزل مقصود 

برسند و قله هاى شامخ ادبیات را فتح کنند.

حسین فخرى
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سالم جناب آقاى دهقان عزیز. ممنون از 
مجال خوبى که در اختیارم قرار دادید تا با 
بخشى دیگر از امکان داستان نویسى فارسى 
و مهم تر از آن، نســلى از داستان نویسان 
امروز کشور همســایه آشنایى بیش ترى 
پیدا کنم؛ همسایگانى که سال هاست ثابت 
کرده اند در داستان نویســى، حرف براى 

گفتن دارند. 
هــر چند هیچ کدام از این داســتان ها به 
شاهکارهاى نویسندگان افغانستانى مورد 
عالقه ام نزدیک نشــده اند، حضورشان از 
جریانى حکایــت مى کند که اگر خوب، 
هدایت و تشویق شود، آن وقت مى توان 
گفت که نسل جدید قابلیت رشد خالقانه 

را دارد. 
نویسندگان  داســتان هاى خوب  ویژگى  
افغانستان بیش از هر چیز، در هم تنیدگى 
زبان و فرم و ساختار و موضوع بود که از 
فقر  آوارگى،  مهاجرت،  خشونت جنگ، 
و تعصب ناشــى مى شد. در داستان هایى 
هم که خواندم، متأسفانه سعى در تقلید از 
آن کارها دیده مى شد، اما انگار به تدریج، 
زندگى به شــکلى دیگر در داستان هاى 
نویسندگان نسل جدید جریان پیدا مى کند 
و دست مایه نوشتن قرار مى گیرد. افسوس 
که داستان نویسان شــرکت کننده در این 
دوره از جشــن واره، به تکنیک داســتان 
نوشــتن، کم تر واقف هســتند و امید که 
در این جشن واره بر لزوم آموزش تأکید 

کنید. 

حسن محمودى
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هنوز صداى به هم خوردن در درون گوَشت ناله مى کرد 
و سایه مردى که هر لحظه دورتر و دورتر مى شد. روى 
یکى از کاناپه هاى نزدیک پنجره نشستى. به جمله اى که 
ابراهیم قبل از رفتن گفته بود، فکر کردى مثل این که یک 
دفعــه به زبانش آورده بود: «براى خودش خوب شــد. 
پیرمرد خیلى پیر شده بود.» به کفش هاى نسا خیره شدى، 
به حاجى فکر کردى، به خون هاى ریخته شده گوسفند 

داخل کوچه، به خودت و عکس هایش روى دیوارها.
از پله هــاى حیاط پاییــن مى روى. نســا را مى بینى که 
گرم تمیز کردن اشکمبه هاســت. نسا را صدا مى زنى که 
قرص هایت را بیاورد. برمى گردد و نگاهش از در سمت 
چپ کوچه به طرفت مى آید. همسایه شان بودى. با او که 
دست مى دهى، چشم هایت، انگورها را به مستى مى کشاند 
و فکر مى کنى جهان از پوســت رنجورشده این پیرمرد، 
زشت تر است. نســا را که صدا زدى، با خودت نگفتى 
نکند بغضى را ببیند که ته گلویت جا خوش کرده است. 
اگر یک ساعت قبل، ابراهیم نگفته بود که خودش حاجى 
را دیده که رو به قبله خوابیده و پلک هایش را بســته اند، 
بند بند وجودت نلرزیده بود، قرآن از دســت هایت رها 
نشــده بود، چادرنماز گل گلى ات از سرت نیافتاده بود و 
فرشته ها هنوز بر ریشه هاى روسرى ات تاب مى خوردند.
زبانت نگشــته بود که بگویى: «امروز خانه بوى اشکمبه 
مى دهد. تو از بچگــى ات دروغ گو بودى.» منتظر بودى 
بیاید چون مهمانى ســرزده، عسل در دهانش بگذارى و 
تمنا گوش واره هاى خشک مادرش را به تو آویزان کند و 

آمدنش، شروع زندگى باشد براى تو.
روسرى سیاهت را شستى. جلو پنجره ایستادى، بهار به 
خانه آمده است. از درختان شهر آویزان شده، از گل هاى 
سبز عید ســر درآورده، حتى از گل هاى کوچک قالى. 
به زمســتان بلندى فکر مى کنى که با بوسه ها و لبخندها 
و بغل هایش در کوچه، دیوانه ات مى کرد. بازارها شلوغ 
اســت؛ آجیل و میوه، فراوان. مى خواهى از انگشتانش، 
انگشترى بسازى براى راحتى خیال دخترت و زمزمه هاى 
رنگى همسایه ها، اما چیزى از سینه ات کنده مى شود، از 

پاهایت گم مى شود و از چشمانت فرو مى ریزد.
شنیدن ال اله اال اهللا پیش از هوس بازى هاى خاك، قلبت 
را چون گل سرخ که بر حاشیه دستمال خامک دوزى به 
خون آغشته شــده، به درد مى آورد و حتى شنیدن اذان 
ظهر چیــزى از اندوهت کم نمى کنــد. همه جا را نگاه 
مى کنى. جیب هایت را مى گردى، بین صفحه هاى قرآن 
را. آهسته لب هایت را باز مى کنى. شاید براى آخرین بار 

با لب هایش وداع نکرده بودى.
روسرى ســیاهت را سر مى کنى. گوشــه پنجره که از 
دیشــب شــروع به لرزیدن کرده بود، آرام گرفته است. 
نسا همان طورکه  اشکمبه هاى چرخ شده را با جعفرى 
و فلفل دلمه چنگ مى زد، چند بار با دستش به تو اشاره 
مى کند. هیــچ نمى گویى. انگار تکــه اى از خودت را، 
چشمت را، ناخن ها یا لب هایت را از دست داده اى. جلو 
در آشپزخانه که ایستادى، نســا بدون این که به تو نگاه 
کند، شیر سر رفته بر اجاق را داخل سطل ریخت. نمک 

فرخ تاج
زهره حسینى
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و فلفل را به اشکمبه ها اضافه کرد و خمیر را کنار سفره گذاشت تا ور بیاید.
کیســه اى از قرص به دســتت گذاشت. ســکوت اتاق را خواباند. حاال پر شده بود 
دستانت از قرص ها که گفت: «پیراهن سیاهت از چوب لباسى آویزان است. باید یک 

سر پیش تمنا برویم؛ مرده دار است. نمازت را که خوانده اى مادر جان؟»
یــک هفته پیش که در کوچه دیده بودى اش، تعویذ، آویخته ى گردنش بود. به چین 
و چروك هایش خیره شدى. چشــم هایش؛ چشم هایش را برداشتى، در جیب هایت 
قایمشــان کردى. آن ســوى پرده، کنج همین پنجره گذاشتى. دیشب باران مى بارید. 
تاریکى به چشم هایت خزید. گرســنگى را از یاد بردى. به چشم هایش فکر کردى. 
در بى هوشى، عروس شده بودى. عود و عنبر و حجله اى سپید و رقص و پاى کوبى 
زنان محله. به آغوش خیســش جستى. گونه هایت حرارت شرم داشت. به خبرهاى 
مســمومى نمى اندیشى که کوچه ها به همسایه ها خواهند گفت. به سینه ات که چنگ 
مى زند، فریاد نمى کشــى. به سینه اش مى چســبى. خودت را به او سپرده اى. با لهجه 
مادرى اش که صدایت مى زند، هوش از ســرت مى پرد. پیش از آن که باد، موهایت را 

بپراکند، موهایت را کنار مى زند. 
هفتاد زمســتان بر تو گذشته است و فکر مى کنى چه کسى تو را آن گونه در آغوش 
گرفتــه بود؟ چه کســى تو را به اســم کوچکت صدا زده بود؟ عــرق کرده بودى. 
سینه هایت درد گرفته بود. شاید سینه هایت در دندان مصنوعى پیرمردى جا مانده بود. 

فقط مى دانى که انگشت هایش را میان موهاى سپیدت جا گذاشته است.
نسا چادر سیاهش را که سر مى کند، نگاهش مى چرخد طرف تو. مى گوید: «دوباره 

از یاد بردى؟» به نسا نمى گویى که «خانه حاجى آمدنى نیستم. مرده دار واقعى منم».
در را که پشــت ســرش مى بندد، بغضى که از دیشب ته گلویت جا خوش کرده 
بود، مى ترکد و فکر مى کنى حتى سر یک سفره با او ننشستى. هیچ وقت برایش 
چاى ســبز نریختى، با او جنگ نکردى، عسل در دهانش نگذاشتى و قاشقى از 
دواهایت را به دهانش نریختى. با عشــوه و نــاز برایش نرقصیدى. حتى برایش 

اشکمبه جور نکردى.
حاال تنها تو این جایى. به چشــم هایش که فکر مى کنى، 

مى فهمــى دیگر فرصتى بــراى توبه 
نداشــت. براى خواســتگارى یا 

فرصت  لب هایت.  بوســیدن 
نداشــت کــه لب هایش را 

بگوید:  باز کند و  دوباره 
«فرخ تاج» و دوباره تو را 

به اسم کوچکت صدا 
از  را  بزند و هوش 

سرت بپراند.
تو را هیچ به خاطر 
نداشت و کلمه اش 
را به زبان مى آورد. 
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او را روى یــک َچوکى نشــانده بودند. هر طرفش یک 
نفر نشســت و تنهایى ســنگین بدن کوچکش را فشار 
دادند، مثل سنگ هایى که خودش همیشه پهلوى مروارى 
مى ماند تا نیافتد. او هــم مثل مروارى ُچپ مانده بود و 
زن ها بَیت مى خواندند. کسى دایره مى زد. یکى در وسط 
مى رقصید، اما او صورت هیچ کدام از پیراهن هاى رنگ 
رنگ را نمى دید. چشمانش فقط مى توانست به آینه رو 
به  رویش ببیند و دامن هایى را َسیل کند که از یک طرف 
به طرف دیگر مى رفتند. ســرش را که مى خواست باال 
بیاورد، صداى زنى در گوشش توفیده بود: «چشمت را تا 
بیانداز! قرار بیشین!» و او آن قدر ترسیده بود که دهانش 
باز شــده بود تا مادرش را صدا بزند، اما صدایش بیرون 
نیامده بود. مادرش، موهایش را کشــیده کشیده مى بافید 
تا درازتر بیاید. گفته بود: «مادر، خودم، پینگ پیچه هایم 
را مى زنم»، اما مادر، پینگ را از بین دســتانش چنگ زده 
بود و یک ُچنُدك از رانش کشــیده بــود: «غلط کدى! 
اینّه! دختر که کالن شــد، سر اِله مى شه!» و در پس خانه، 
پنهانى، خودش را در آینه سیل کرده بود که مگر او کالن 
شده بود؟ پس چرا باز هم دستش به رف باال نرسیده بود 

تا شاید مروارى را پیدا مى کرد؟ 
مى خواســت از این جا، از بین زن ها بیرون بدود، همراه 
دخترکان بین حویلى شود، بازى کند و چرخ بزند، بلند 
بلند خنده کند و کاالى نَو خود را به آن ها نشــان بدهد، 
ولى انگار بدنش از کسى دیگر شده بود. دلش مى گفت 
بلند گریــه کند، اما گفته بودند که تو کالن شــده اى و 
دیگر نباید گریه مى کرد. گفتــه بودند تو حالى عروس 

مردم هســتى، اما نگفتند کــى او را عروس کرده؟ فکر 
کرد مروارى هم که عروس مى شــد، گریه نمى کرد، اما 

مروارى مى دانست که او عروسش کرده. 
دلش براى مروارى تنگ شد. چشمانش را محکم به هم 
فشــرد و باز کرد. از خودش بودند و هنوز به هر طرف 
که مى خواست، مى دیدند. نگاهش، مروارى را مى پالید؛ 
مروارى با چشــمان سبز، مثل چشمان خودش. در آینه 
دیده بود که لب هایش هم مثل مروارى، مثل یک غنچه 
تازه شده بود. کومه هایش، گل برگ هاى سرخ. مژگانش، 

بلند و سیاه. ابروانى نازك و کشیده. 
بــه مروارى بین آینه َســیل کرد؛ چه زیبــا بود. همه به 
مروارى َســیل مى کردند، ولى مروارى از آن همه دیده 
مى ترسید. ترســید که اگر تکان بخورد، از روى َچوکى 
بیافتد و بازى خراب شــود، زن ها عصبانى شــوند و او 
را جنگ کننــد. دید که به آینه، مردى پیدا شــد و بین 
زن ها ایستاد. یکى شان، مادرش بود؛ چادرى سرخ  روى 
ســر مروارى بین آینه انداخت و آینه هم پُت شد. مرد 
با دســت هاى کالنش از کمرش گرفت و بلندش کرد. 
فکرى شــد که یگان وقت، مروارِى بین آینه از بَروت و 
چشمان قار مرد نترســد! یگان وقت مروارى را خراب 
نکند مرد! بغض گلویش را فشــرد. کاش مادر، مروارِى 
بین آینه را به این مرد نمى داد. همان روز که زن ها آمدنده 
بودند، مادر، مروارى کوچکش را از دســتش کشیده و 
پُت کرده بود و او هر چه پالیده بود، دیگر نیافته بودش. 
از خانه برآمدند و از بین دخترکان حویلى که گذشــت، 

احساس کرد او هم مثل مروارى ُگم خواهد شد.

مروارى
فاطمه مروج
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هدف: شناســایى و معرفى اســتعدادهاى جوان شعر و 
داســتان افغانستان، نکوداشت پیش گامان ادبى، فرهنگى 
و هنرى کشور و افزایش پیوندهاى فرهنگى میان اهالى 

فرهنگ و ادب کشورهاى فارسى زبان

نخستین قند پارسى
29 و 30 سرطان (تیر) 1381 

فرهنگ سراى بهمنـ  تهران
برگزارکننده: کانون مطالعات افغانستان (و اعضاى اصلى 

خانه ادبیات افغانستان پیش از تأسیس) 

دومین قند پارسى
18 و 19 میزان (مهر) 1382 
فرهنگ سراى بهمنـ  تهران

نکوداشت محمدکاظم کاظمى 
گشــایش با پیام دکتر مخدوم رهیــن، وزیر اطالعات و 

فرهنگ افغانستان 
دبیر: محمدضیا قاسمى

مدیر علمى: محمدحسین محمدى
داوران بخش شعر: زنده یاد منوچهر آتشى، محمدرضا 

عبدالملکیان و محمدضیا قاسمى
داوران بخش داستان: حسین ســناپور، مژده دقیقى و 

محمدحسین محمدى 
مقام هاى اول تا سوم بخش شــعر: زهرا حسین زاده، 

عاصف حسینى و مریم ترکمنى
شایستگان قدردانى در بخش شعر: غالم رضا ابراهیمى، 

عبدالکریم جعفرى، فرشته حسینى و سوسن ابراهیمى

مقام هاى اول تا ســوم بخش داستان: رضا ابراهیمى، 
حسین حیدربیگى و آمنه محمدى

شایستگان قدردانى در بخش داستان: صدیقه کاظمى، 
بتول محمدى و سکینه محمدى

سومین قند پارسى
4 و5  میزان (مهر)  1383

فرهنگ سراى شفق (دانش جو) ـ تهران
نکوداشت ابوطالب مظفرى 

گشــایش با پیام دکتر رنگین دادفر ســپنتا، مشاور عالى 
رییس جمهورى افغانستان

افزوده شدن بخش «چشم انداز ادبیات معاصر ایران» 

نمایه جشن واره ادبى قند پارسى

بزرگ ترین گردهم آیى اهل فرهنگ افغانستان
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دبیر: محمدضیا قاسمى
مدیر علمى: محبوبه ابراهیمى

داوران بخش شــعر: زنده یاد منوچهر آتشى، مصطفى 
محدثى خراسانى و رضا محمدى

داوران بخش داستان: حسین سناپور، فتح اهللا بى نیاز و 
محمدحسین محمدى

مقام هاى اول و سوم بخش شعر: الیاس علوى و زهرا 
حسین زاده 

شایستگان قدردانى در بخش شعر: معصومه احمدى، 
حسین حسین زاده، معصومه موسوى و رحیمه میرزایى 

مقام هاى اول تا ســوم بخش داستان: رضا ابراهیمى، 
معصومه حسینى و سکینه محمدى

شایستگان قدردانى در بخش داستان: سیمین احمدى، 
حسین حیدربیگى و صدیقه کاظمى 

چهارمین قند پارسى
9 و10 عقرب (آبان) 1384

باغ ورشو ـ تهران
نکوداشت محمداعظم ره نورد زریاب

گشایش با پیام حامد کرزي، رییس جمهورى افغانستان 
دبیر: محمدضیا قاسمى

مدیر علمى: محبوبه ابراهیمى
داوران بخش شعر: حافظ موسوي، محمدکاظم کاظمی 

و رضا محمدي
داوران بخش داســتان: محمدرضا گودرزي، ابوطالب 

مظفري، محمدحسین محمدي 
مقام هاى اول تا سوم بخش شعر: الیاس علوي، عاصف 

حسینی و زهرا حسین زاده 
شایســتگان قدردانى در بخش شــعر: زهرا زاهدي، 

روح االمین امینی و علی مدد رضوانی
مقام هاى اول تا ســوم بخش داستان: فاطمه موسوي، 

سکینه محمدي و تینا محمدحسینی 
شایســتگان قدردانى در بخش داستان: آمنه محمدي، 

صدیقه کاظمی و بتول محمدي 

پنجمین قند پارسى 
2 و 3 حوت (اسفند) 1388

فرهنگ سراى خانواده ـ تهران

نکوداشت محمدجواد خاورى
بخش ویژه (ادبیات پایدارى در افغانستان)

گشــایش با پیام دکتر مخدوم رهیــن، وزیر اطالعات و 
فرهنگ افغانستان 

دبیر: محمدحسین محمدى
مدیر علمى: دکتر محمدصادق دهقان

داوران بخش شعر: زنده یاد محمدعلى سپانلو، مصطفى 
محدثى خراســانى، على محمد مؤدب، قنبرعلى تابش و 

حفیظ اهللا شریعتى
داوران بخش داســتان: بلقیس سلیمانى، محمدحسین 

محمدي و حمیرا قادرى
مقام هاى اول تا ســوم بخش شعر ســنتى: على رضا 

جعفرى، غالم رضا ابراهیمى و على جعفرى
مقام هاى اول تا سوم بخش شعر آزاد: امان اهللا میرزایى، 

حکیم على پور و فاطمه روشن
شایســتگان قدردانى در بخش شعر: محمد جعفرى و 

مرجان اصغرى
مقام هاى اول تا سوم بخش داستان: حبیب اهللا صادقى، 

على موسوى و معصومه حسینى
شایستگان قدردانى در بخش داستان: امان پویامک

مقام هاى اول تا ســوم بخش ادبیات پایدارى: زهرا 
حسین زاده، محمدتقى اکبرى و محمدصادق عصیان

شایســتگان قدردانى بخش ادبیــات پایدارى: زهرا 
زاهدى و ناصر عارفى

ششمین قند پارسى 
10و 11 حوت (اسفند) 1390

تاالر سوره حوزه هنرى ـ تهران
نکوداشت دکتر محمدسرور موالیى

گشــایش با پیام دکتر مخدوم رهیــن، وزیر اطالعات و 
فرهنگ افغانستان 

دبیر: دکتر محمد صادق دهقان
مدیر علمى: دکتر محمدامین زوارى

داوران بخش شعر: محمدکاظم کاظمى، قنبرعلى تابش 
و مصطفى محدثى خراسانى

داوران بخش داستان: ابوطالب مظفرى، تینا محمدحسینى 
و محمدرضا گودرزى

مقام هاى اول تا سوم بخش شعر سنتى: سهراب سیرت، 
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على رضا جعفرى و محمد جعفرى (دوم مشترك)، مختار 
وفایى و تکتم حسینى (سوم مشترك)

شایستگان قدردانى در بخش شعر سنتى: على جعفرى 
و صفیه بیات

مقام هاى اول تا ســوم بخش شعر آزاد: زهرا  زاهدى، 
امان میرزایى و حکیم على پور (دوم مشترك)، رضا اسدى
شایستگان قدردانى در بخش شعر آزاد: محمود تاجیک 

و معصومه موسوى
مقام هاى اول تا سوم بخش داســتان: على موسوى، 
فاطمه موسوى، صدیقه کاظمى و وسیمه بادغیسى (سوم 

مشترك)
شایســتگان قدردانى در بخش داستان: ریحانه بیانى، 

 رسول سیمیا و سهراب سروش غیبى 

هفتمین قند پارسى 
13 و 14 حوت (اسفند) 1392
تاالر سوره حوزه هنرى ـ تهران
نکوداشت محمدواصف باخترى

بخش ویژه (گرامى داشت جایگاه فرهنگى و تمدنى شهر 
باستانى غزنین)

دبیر: محمد سرور رجایى
مدیر علمى: دکتر محمدصادق دهقان

داوران بخش شعر: نصراهللا پرتو نادرى، محمدشریف 
ســعیدى، محمدکاظم کاظمى، هرمز على پور و دکتر 

اسماعیل امینى
داوران بخش داستان: محمدحســین محمدى، مریم 
محبوب، خالد نویسا، ابوتراب خسروى و مجید قیصرى
مقام هاى اول تا ســوم بخش شــعر سنتى: حسین 
فصیحى، مهتاب ســاحل و على رضــا جعفرى (دوم 
مشــترك)، رامین عرب نــژاد و محمدجعفر عزیزى 

(سوم مشترك)
شایستگان قدردانى در بخش شعر سنتى: مختار وفایى، 

روح اهللا رضوى، موسى ابراهیمى و نجمه احمدى
مقام هاى اول تا سوم بخش شــعر آزاد: معصومه 
موسوى، هادى هزاره و محمد حبیبى (دوم مشترك)، 

ریحانه آخوندزاده و مریم احمدى (سوم مشترك)
شایستگان قدردانى در بخش شــعر آزاد: حسن 
ابراهیمى، مریم حســینى، تهمینه امینى، مهدى سرباز 

و بلقیس فیضى
مقام هاى اول تا ســوم بخش داستان: امید حق بین، 
رسول سیمیا و هادى مروج (دوم مشترك)، محمدامین 

فارسى و فضه فکورى (سوم مشترك)
شایســتگان قدردانى در بخش داســتان: فاطمه 
موســوى، حکیمه اخالقى، خداداد حیدرى و عنایت 

روشن

هشتمین قند پارسى 
19 و 20 حوت (اسفند) 1394
تاالر سوره حوزه هنرى ـ تهران

نکوداشت آصف سلطان زاده
بخش ویژه (گرامى داشت جایگاه فرهنگى و تمدنى 

شهر باستانى بامیان)
دبیر: دکتر محمدصادق دهقان

مدیر علمى: محمدحسین فیاض
داوران بخش شعر: دکتر سمیع حامد، صادق عصیان، 

شکور نظرى، سعید بیابانکى و على عبداللهى
داوران بخش داستان: محمدحسین محمدى، حسین 
فخرى، منیژه باخترى، جواد جزینى و حسن محمودى
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