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  مجــــلهء فــــردا
  نشريهء

  کلوب قلم افغانها در استکهلم
 
 
 
 
 

              
        

  
  
  

  
  ر سخاورزيبش

  
  
  

  سندهيدرباره نو
  
باشد، يمی ن خانم آه تبعه نارویا .افتهیتولد ی الدي م1970است آه در سال ی سنده جوانیر استد نوي خانم اسنه س  

ن خانم درست بعد از اتمام یرا آه ایتواند شاهد آن باشد، زی خ می تاری،است آه فقط گاهگاهی از سالله زنان نادر
ك  یبه عنوانی و پشتكار خارق العاده ا با شجاعتی و هسپانوی زبان روس،  فلسفه،خیالتش در تاريتحص
  و به دنبال آن ازی الديم 1994 -1993ی ن سالهايه بينخست در روس، جنگ داغی ست از صحنه هايژورنال
و سرانجام از  )میقدی ایوگوسالوی(آاسوو ی های زیو خونر  باز از تشنجی،الدي م1997ن در سال يچی های نا امن

ثالهم از آابل در به انسان و امی حرمتی  ب،م حقوق زنی تحر، جنگ، فقری،ثباتی  بی، ناامن، دلهره،جانيعمق ه
  .ه آرده استي ته راپور2001سال 

    
داند طالبان ی  با آنكه م،آتابشی قهرمان اصلی افتد آه حتی اتفاق می ندرست در زما )آابل(ر يت اخین مأموریا 

نا امن است و ی ليرا آه افغانستان خی ز، جرئت آن را ندارد تا به آشور خود افغانستان برگردد،شكست خورده اند
  ماندی دن مينوشی افتن برایط سهل تر از به چشمه رفتن و آب ین شرايآشتن انسان در چن
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 نیافتادن ا نه جا .باشديك رمان می سفرنامه و باز ی،نشراتی دستگاه های برای از راپوری قيآتاب فروش آابل تلف  

 سندهیمنفرد به نوی آاری  توانسته آه بر عكس متجل،آنكه نقطه ضعف آن باشدی ، به جا)ساختار(ك فرم یآتاب در 
باشد و ی تواند شرح آشوری  م،میآه اگر به آن به عنوان سفرنامه بنگری آار .گرددن عرضه یو با ابتكار نو

  م ي خواه،ميك راپور را بدهیآن آسوت  اما اگر به، شیهای و زشتیی بایآنها با زی وه زندگيو شی مردم
دهد ی ارش م گز،گذردی از آنچه در روز و شب در افغانستان بعد از سقوط طالبان می نيافت آه آتاب شاهد عیدر

م ينيم و ببياز آتاب را بخوانی م، الزم است آه فقط فصليابيك رمان را در آن در بی یه هایم مايو در آخر اگر بخواه
  .ده شدهيگنجانیی با در قالب زبان شاعرانه و با مهارت قصه گویل زياز تخی ك فصل حجمی تنها در ،گونهی آه چ

    
 اما در واقع آنچه نوشته ام ،نگاشته امی ن آتاب را با زبان ادبیمن ا” :د یوگی ن ميسنده چنین مورد خود نویدر ا  

كه ي آوان.ده امي آه از مردم شناستیی ات و گفته هایاز روای ا مخلوطیمردم است و ی زندگی نيعی ت هاياز واقع
. ود مردم بوده است در آخر مخرج آنها تفكر و احساس خ،اورميصفحه آاغذ بی ا احساسم را رویخواسته ام تفكر و 

داخل شوم و ی افغان ك خانوادهیتوانسته ام در ذهن  گونهی آه چ: پرسند ی كه نوشته ام را خوانده اند از من میيآنها
ی خواهم ادعا آنم آه من قادر بوده ام روان فكری ن مورد نمیالبته در ا ابم؟یشند دریاندی ن خانواده میرا آه اآنچه 

ن خانواده بشنوم آه در یده ام و تالش آرده ام تا از زبان اي آوشنهای اما با همه ا،ابمیدری را به طور آلی خانواده ا
  “.گذردی می در موردی زيچی ذهنشان چ

  
خانواده قهرمان داستان ی از اعضای  اما تعداد،را مهار آنمی چگاه نتوانستم آه زبان دريمن ه” : د یگوی و باز م

ن یرا آه من آنچه در مورد ایز. یبل ر معمول؟يز غيچ. خوب وارد بودندی ليخی سي به زبان انگل،)سلطان خان(
گر خانواده ی آردار و طرز پندار آه در د،وه رفتارياست با شی از خانواده ای ریقت تصويسم در حقینوی خانواده م

   “. ستيافغانستان معمول نی ها
  
  
مردم ی است از زندگی ميه را بدان معطوف سازد، ترسشتر داشته تا خوانندين آتاب توجه بیسنده در ای آنچه نو  

 و ن و باز طالبان سه شكل آامال مجزای مجاهدی،ستيظهور دولت آمونی عنی یاسيافغانستان آه با سه تحول س
ی  زندگ،زنان افغانستان قابل مالحظه استی ن مفارقت اشكال به خصوص در زندگیا. مشخص را به خود گرفته

ابد و ين خدشه میدر زمان مجاهدی ن آزادینكه ایبرخوردار بودند تا ای خوبی سم از آزاديمونآه در دوران آی زنان
  .گرددی در زمان طالبان آامال سلب م

  
دهد آه زن ی ان نشان ميو موثق رجوع آرده و به جهانی خیقش به اسناد تاريشود آه در تحقی سنده معلوم می نو  

ن چهره در یگر داشته آه ایدی خیآند و چهره تاری م فرق میداری لت آنونآه ما از آن در حای ریبا آن تصوافغان 
  .شودی ان میخ نمایدر صفحات تاری گریازمنه متفاوت به گونه د

    
ی رهنيش با پيك صد سال پیم آه درست يابی ی را م،ا زن شاه افغنستان، امان اهللا خانیر ثریبه طور نمونه تصو   

در  و چنان ستادهیو جوان ا افهيشاه خوش قی در پهلو ش برهنه استیبازوها نكهچنایی، اق اروپايو س به سبك
 .ستيگانه نيش بیبرایی او خود در اروپا بزرگ شده و رسم اروپایی رساند آه گوی دار به هم میدیی محافل اروپا

ی شان را از دست می ت اجتماعي با آمدن ارتجاع اهم،رفته اندیشان پذیا را به عنوان الگویآه ثری زنان ا ویاما ثر
با به قدرت ی الدي م60 و 50ی  تا باز در سالها،گردندی ر پرده حجاب میدهند و مجبور به پوشاندن صورت در ز

  ی ن مردياول قتيشود و داود خان در حقی د حجاب به زن افغان داده مید و تردیيتأی برای  آزاد،دن داود خانيرس
  .گرددی ده باشد در محضر عام ظاهر ميخانم خود را در حجاب چادر پوشن یآنكه ای ب است آه با خانمش

   
ن سنت ید دری ابد آه حتيپردازد و خواننده با تعجب در می خچه برقع میم به تارير مستقين آتاب به طور غیالبته ا  

و  بودهی ره گبه ابتكار درآمده آه خود معروف به زن بای ن است و باز توسط مردینوی دن زنان رسميبرقع پوش
را به  ش برقع بپوشند و صورتشانیك مورد زن هایدهد آه در ی ن مرد امر میچنانكه ا، ت ناهمگون داشتهيشخص
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ی  برا،همبستر شدن با زن ها داشتی آه برای بيعجی ن مرد با آن اشتهاينشان ندهند و باز همی گانه ايچ مرد بيه
خواهد آه تا همه شان برهنه در حوض آب شنا آنند ی دش مراالعدايآثی  از زن هااشی ب آردن حس شهوانيترغ
  .ب اهللا خانيست به جز از پدر امان اهللا خان، همان حبينی گریدی ن مرد آسیالبته ا. ف آندين شاه آیتا ا
  
زن    ب اهللا خانيآه حبی وه ايشی عن، یدهدی ون متعصب نشان ميروحان وهيتناقض را در شی ن آتاب با زرنگیا  

ا و تظاهر زنش را چون یری آه بی كند و امان اهللا خان را به سببيد میيتأ برقع بر زنانش پوشاندهی  آه روزرا باره
  .دینمای ر مي تكف،آندی می ش معرفیجفت مساو

  
ن یای استاد، ع با گذشتهین وقایوند دادن ايپی طور و باز بهی ع جاریر از وقايآتاب با تفسی الن واژه هايس   
و  ده زنان افغانستان استيم پوشیاو به خصوص با رخنه آردن در حری رآیز .دهدی نشان م راسنده جوان ینو

آه ی او را در فصلی ابیق يو دقی م ژرف نگريتوانی ر نمودن استادانه اش آه بطور نمونه ميآردن و تفسی حالج
 عمرش ، برابر عمر عروسبا دویو تقر فرزند دارد ده گرشیاز زن د آهی  به عقد نكاح مرد)خواهر سلطان(ی زن

ی د از شب هایك زن افغان آه بای یبرای م آه چرا شب عروسيابی ین فصل است آه ما در میدر ا. افتی در،است
آنكه ی د به جایگری خانواده اش می آه عروس با اعضای شب. غمگنانهاست ی  شب،ار خوش و پر خاطره باشديبس

  :آه ی بخندد و آن به سبب
  باشد؟ی نده مرد خشنیر شوهر آخواهد شد آه اگی چ -
 ن مرد زنش را خواهد زد؟یا ایآ -
 دهند؟ی دار از خانواده اش میا به زن اجازه دیآ -
ش آامال ين شب زندگی برادران و مادرش نشسته و بعد از ا،با خواهرانی ست آه دخترین بارین آخریا ایو آ -

   شود؟ی آشانده می به بردگی زنی عنی ،آندی ر مييتغ
   

ن است آه خانواده ي با آن هم معمول هم،باشدی  مرد خوب،ن مردیا د آهین دلهره شایاست با وجود همه ااما ممكن 
  .ن هم نباشدید آه ناممكن ترین شایآه بدتری آنند به سببی اس مين را قیعروس بدتر

  
  
ش از يخواننده پ ر،به ظاه آه سنده بودهین خانم نویقه خاص ايآتاب فروش آابل هم سلی عنیانتخاب عنوان آتاب    

آتاب فروش بچرخد،  ك یا خانوادهیو ی مدار آتاب فروشی رو آن د موضوعیبا انگارد آهی ن ميخواندن آتاب چن
بسازد و خود با قلم ی خیاز حوادث مهم تاری را فقط خواسته پس منظری  آتاب فروش،سنده مجربین نویاما ا
در زمان یی نظر خواننده بكشاند و از ظلم و رجعت گرای جلور افغانستان را يسال اخی س ش مسائل حادیتوانا

زن را و ی ستم اسالمی اجتماعگونه ی ن آه چیت آند و به خصوص در مورد زن و این و باز طالبان حكایمجاهد
  .سدینوی  م،انگاردی ده میارزش او را در اجتماع ناد

  
نكه آتاب یمطالعه و ای ان آابل است براشود، عطش شهروندی می ن آتاب به طور شاعرانه تداعی آنچه در ا  

ن یا. رسندی م بازار دارد و آتاب ها به قروش می همانطور مثل قد،م شدهیهرچند آه در زمان طالبان تحری فروش
آابل را ی ف ها و آتابخانه هايآرشی آه نسخ خطی  زمان،اندازديه بیك آتابخوان افغان را به گریتواند ی داستان م
  . آنندی پاآستان عرضه می به بازارهای زين در مقابل پشن و طالبایمجاهد

  
آه ی است قلمی در نزد او آتابی بار. داردی بر می ن اوضاعيسلطان آتابفروش هم سهم خود را از چنی  حت  

در خور مقام یی  جا،م تاشكندیآنرا بخرد تا در موزیی كای دالر آمر25000سفارت ازبكستان حاضر شده با پرداخت 
  .ه گرددياب تهن آتیا

  
******  

  


