
بزریا

شماره 3501
سال سیزدهم

  شنبه
29 قوس 1399

19 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی ویـژه نـامه

قصه

حمیرا قادری
اشراق حسینی
یامان حکمت

خالد نویسا
علی دهباشی
مریم محبوب
صحرا کریمی

ضیافت اهلل سعیدی
رستم عجمی

فاضل سانچارکی
نسرین گروس
عزیزاهلل نهفته
مهران موحد

حبیب حمیدزاده
خالده خرسند

حسین حیدر بیگی
جاوید فرهاد
صمیم بارش

آرین آرون
حسیب بهش

منوچهر فرادیس
ایشور داس

پلوشه حیدری

نوشته هایی از:

زنده گی، خاطره، نقد



  شنبه
شماره 3501

29 قوس 1399
19 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

2

زریاب به بازنشسته گی آفرینشی »نه« گفت

رهنورد زریاب، نویسنده پرآوازه افغان، به عمر 76 ساله گی 
درگذشت؛ مردی که »آوازی از میان قرن ها« برکشید و 
سرانجام با »زیبای زیر خاک خفته« در دل »شهر طلسم 
شده« آرام گرفت. زریاب کتاب های ماندگاری از خود به 
 جا گذاشته است. رمان ها، داستان ها و طنزهایی که وی 
بخشید.  استحکام  فارسی  زبان  در  بلندی  کاخ  را شبیه 
می خواست شاعر شود، اما سر از نویسنده گی درآورد. حتا 
قرار بود جان او را چهار دهه پیش بگیرند، اما دست تقدیر 
نگذاشت و سال های سال استوار قلم زد. او تا دیروز حرف 

از تاریخ می زد و اکنون خود بخشی از تاریخ است.
محمداعظم رهنورد زریاب در چهارم سنبله 1323 در 
لیسه  را در  او مکتب  به دنیا آمد.  ریکاخانه کابل قدیم 
که  عاطفی  گرایش های  از  جدا  رساند.  پایان  به  حبیبه 
در دنیای سیاست داشت، عضو هیچ حزبی نبود . زریاب 
مدتی خدمات سربازی را پشت سر گذاشت و به کار در 
در  که  آن گونه  فرهنگ مشغول شد.  و  اطالعات  وزارت 
مصاحبه هایی گفته است، وی در دوران دانش آموزی اش 
از  صمیمانه ای  درخواست  اما  شود،  شاعر  می خواست 
سوی یک استاد دانشگاه کابل سبب می شود که او خیلی 
زود از شعر دست بردارد و به نوشتن داستان روی آورد. 
و  عبیدی  با حمید  در مصاحبه  باری  را  این موضوع  او 
که  آورده اند  بود.  کرده  شریک  آلمان  در  آهنگ  رتبیل 
نسیم نکهت سعیدی، استاد زبان و ادبیات دانشگاه کابل، 
در بخش ادبیات همواره دستش را می گرفت. آن زمان 
رهنور زریاب شعر می خواند، اما روزی نکهت سعیدی به 
او می گوید: »اگر لطف کنی و دامن شعرگویی را رها کنی 
و به داستان بپردازی، بهتر خواهد شد، چون از یک سو 
ما شاعر بسیار داریم و از سوی دیگر داستان نویس چندان 

نداریم!« 
هرچند  آورد.  روی  داستان نویسی  به  زریاب  آن جا  از 
داستان هایی نوشت، اما کم تر مورد توجه قرار گرفت، تا 
آن که داستان عاشقانه  ای زیر نام »بی گل و بی برگ« را 
در صنف هشتم مکتب نوشت. این داستان خیلی زود در 
مجله ای چاپ شد و رویداد بزرگ زنده گی اش را رقم زد. 
توصیف کرده  را دوره خیال گرایی  او دوران کودکی اش 
است؛ دوره ای که او بیش تر به چگونه بودن می اندیشید. 
زریاب در همان کودکی به مطالعه عادت داشته و حتا 
جامعه شناسی  و  فلسفه  کتاب های  ثانوی  صنوف  در 
از  دیگر  برخی  و  شوپنهاور  هیوم،  سقراط،  افالتون، 
نویسنده گان مورد عالقه اش  را مطالعه می کرد.  فالسفه 

یک:
آفرینش هنری و ادبی شکلی از کار است. با این تعریف 
استاد زریاب بیش از این و پیش از این که برایم صفات 
دیگری داشته باشد، نویسنده پرکاری است که پیوسته و 
پی گیر کار کرده و داستان نوشته و نسبت به دیگران کار 
بیش تر و بهتری انجام داده است؛ کاری  که قابل تمجید 

است.
دو:

 استاد زریاب را می توان با نویسنده گان خارجی دیگری 
مقایسه کرد و یا شباهت هایی در کار  شان یافت، اما به 
نویسنده دردمند همین اجتماع و سرزمین  او  نظر من 
فلک زده  ای به نام افغانستان است. هیچ نویسنده دیگری 
درد و حال شخصیت های او را نمی داند. هیچ نویسنده 
نمی شناخته  قوت  آن  با  را  »ربابه/گلنار«  او  دیگری جز 
است. هیچ کسی در افغانستان به روانی و درستی او در 
داستانش فارسی نمی  نویسد. زریاب را نمی توان با کسی 

جز خودش و شخصیت  های داستان هایش مقایسه کرد.
سه:

 کار پیوسته رهنورد زریاب در عرصه داستان نویسی برایم 
همیشه مورد توجه و قابل تمجید بوده است. هنرمندان 
و به صورت خاص نویسنده گان نیز آغاز و میانه و انجامی 
پایان  به  معدنی  مثل  باالخره  که  می رسد  جایی  دارند. 
اما  می آید؛  پدید  کار شان  در  گسستی  هم  یا  می رسند 
استاد زریاب از کسانی بود که هیچ گاه به بازنشسته گی 
آفرینشی تن نداد. او تا زمان مرگ نوشت، آن هم با قلم، 
نه با کیبورد و ماشین تایپ. او به راستی از آخرین های 

»اهل قلم« بود.
چهار:

 رهنورد زریاب یک نویسنده تأثیر گذار است: هم بر روند 
داستان نویسی معاصر ما، هم بر زبان فارسی در افغانستان 
هیچ کس  اول،  مورد  در  ما.  اجتماعی  زنده گی   بر  هم  و 
در تاریخ ادبیات داستانی افغانستان به اندازه او داستان 
کوتاه ننوشته  است. همو بود که داستان به شیوه نو را به 
خواننده گان و داستان نویسان به نحوی دیگر معرفی کرد. 

در اوایل شوپنهاور و صادق هدایت بودند؛ نویسنده گانی 
که تصاویرشان در آن زمان به راحتی در جیب رهنورد 
زریاب یافت می شد. با این حال، گذشت زمان و مطالعه 
مداوم او سبب شد که به داستایوفسکی، گابریل گارسیا 
مارکز، نیکوس کانترزاکیس، ویلیام فاکنر و برخی دیگر 
عالقه مند شود. زریاب دو دهه پیش در مصاحبه اش گفته 
بود که از موسی شفیق خوشش می آمد و داستانی از وی 

زیر نام »عبقریان« را مطالعه می کرد. 
رهنورد زریاب در سی ساله گی با اسپوژمی زریاب ازدواج 
کرد؛ ازدواجی که ثمره آن سه فرزند است.  او درس های 
دوره کارشناسی را در دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل 
پشت سر گذاشت. زریاب از ادامه تحصیلش حکایت کرده 
است، زمانی  که برای تحصیل دوره کارشناسی ارشد به 
زیالند جدید رفته بود. جالب آن بود که حتا نسبت به 
دانشجویان آن کشور، در مورد نویسنده گان زیالند جدید 
می دانست، چه برسد به این که پای نویسنده گان شهیر 
جهان در میان باشد. با این حال، وضع هوای زیالند جدید 
برایش ناخوش بود و به وطن بازگشت. زریاب بار دوم و با 
استفاده از بورسیه تحصیلی پا به بریتانیای کبیر گذاشت 
و آن جا نیز نبوغش را به رخ کشید. در مصاحبه حمید 
عبیدی و رتبیل آهنگ، می گوید که باری یکی از استادان 
بزند،  محک  را  دانشجویان  معلومات  سطح  می خواست 
برای همین برخی از تصاویر چهره های معروف را روی 
بریتانیایی حتا  دانشجویان  داد.  نمایش   آنان  برای  پرده 
از برتراند راسل سر در نمی آوردند، در حالی که زریاب 
شناخت کافی از وی داشت. او در آن زمان سطح دانش 
برابر دانشجویان و دیپلمات های  بار در  خود را چندین 
مناسبی  جایگاه  منظر  این  از  و  کشید  رخ  به  خارجی 
داشت. سرانجام سند کارشناسی ارشد  خود را در رشته 

ژورنالیزم از دانشگاه ویلز جنوبی ایتالیا به دست آورد. 
او در جریان زنده گی اش در موقف های مختلفی باقی ماند؛ 
استحکام  افغانی  را در جامعه  او  موقف هایی که جایگاه 
بخشید. زریاب با روزنامه ژوندون به عنوان خبرنگار کار 
کرد و در ادامه موقف مدیر عمومی خبرنگاران روزنامه های 
اصالح و انیس را به دست آورد. او در زمان محمد داوود خان 
 )Aryana - Afghanistan Republic( در فصل نامه
به عنوان مدیر مسوول وظیفه اجرا کرد و در ادامه، مدیر 
عمومی دفتر )Publicity for Afghanistan - معرفی 
افغانستان( شد. وی هم چنان در پُست های مسوول بخش 
فرهنگ  دفتر  آمر  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  در  هنر 

در زبان هم از دانایان بود. زبان فارغ از تعقید داشت. او به 
درست نویسی و حق و هویت واژه ها عقیده داشت. روشی 
را که قدما به کار برده اند، می پسندید. وقتی پای اثرگذاری 
ادبی به میان می آید، باید دید که وظیفه داستان هایش در 
این مورد چیست. یقین دارم که صرف جنبه کمی داستان 
مطمح نظر او نبود. او خوب می دانست که نویسنده امروز 
به  را  مردم  سیاسی  و  اجتماعی  زنده گی  که  می نویسد 
سوی بهبود سوق بدهد، اندیشه تولید کند و پا به پای 
تغییری  کند؛  ایجاد  مردم  زنده گی  در  تغییری  حوادث 
که مردم یا از آن بي خبر اند یا جرأت ندارند که به آن 
دل ببندند. با این حال باید دید که داستان های رهنورد 
زریاب در فکر و اندیشه مردم چه تغییری آورده است و 
بر خصلت های مردمی، عدالت و روابط اجتماعی، زنده گی 
خانواده گی، رفتارهای مدنی و سیاسی، خشونت زدایی و 
جنگ ستیزی و سایر جنبه ها و طرف های زنده گی چه و 
به چه  داستانش  آیا خواننده  است.  اثر گذاشته  چه قدر 
با  این که  )بدون  مخاطب  آیا  است؟  کرده  تغییر  پیمانه 
برده  نفعی  از داستانش  باشد(  نویسنده حکیمی مواجه 
است؟ آیا پس از خواندن داستانش، مثاًل در روشش با 
همسایه و کوچه گی ها و شهریان، تغییری آمده است؟ به 
قانون احترام می گذارد، در علم و رفاه و فضیلت پیش قدم 
ابا می ورزد؟ وقتی  از خشونت و دروغ و فساد  می شود، 
می بینم که خواننده گان داستان های زریاب از او خشنود 
اند، به این معنا است که داستان هایش در جامعه جاری 

شده و بر مردم اثر گذاشته اند.
پنج:

دید  با  زریاب  استاد  داستان های  نقد  برای  حاال  شاید 
انتقادی وقت مناسبی نباشد. هنوز سوگ ما از رفتنش 
ادامه دارد. اما آثار رهنورد زریاب باید با دید انتقادی نقد 
و ارزیابی شو د. ته و باالها و خم و پیچ های شان برجسته 
شود. به نظر من به صورت کلی می توان زنده گی آفرینش 
»گلنار  از  پیش  مرحله  دو  به  را  زریاب  استاد  داستانی 
و آیینه« و پس از آن تقسیم کرد. بیش تر داستان های 
کوتاه او تا »گلنار و آیینه« آرام، مسطح و هموار است، 
و  ناهموار  و  رازناک  زریاب  نوشته های  اثر  این  از   پس 

 )The Kabul New Times( روزنامه   دبیر  مردم، 
دبیر بخش داستان نویسی اتحادیه نویسنده گان و رییس 

اتحادیه نویسنده گان افغانستان کار کرد. 
نیز  در این جریان، رهنورد زریاب زنده گی در زندان را 
تجربه  کرد؛ لحظاتی که لطیف ناظمی، شاعر افغان، در 
و در  ناظمی در 1358  مورد آن چیزهایی گفته است. 
دوره نورمحمد تره کی زندانی شد و در همان جان »صدای 
رهنورد  جز  نبود  کسی  مرد  آن  شنید«.  آشنایی  پای 
و  می پوشید  سیاه  موزه های  معموالً  که  مردی  زریاب؛ 
پاشنه چرمین آن صدای مخصوصی داشت. در یکی از 
از »اگسا«، محل بودوباش شان در خانه  آنان را  شب ها، 
سردار احمدشاه  خان )وزیر دربار( به قتل گاه »پولیگون« 
نفس  برای  روزنه ای  که  موتری  در  هم  آن  می بردند، 
حکایت  یادداشتی  در  ناظمی  لطیف  نداشت.  کشیدن 
شسته  را  جوراب هایش  روز  همان  زریاب  که  می کند 
به  رفتن  تا خشک شود. حین  بود  انداخته  بته  روی  و 
یادداشت  از  نقل  به  بردارد.  را  پولیگون، می خواست آن  
ناظمی، فرمانده به رهنورد زریاب گفت: »می توانی بدون 

جوراب بروی، دیگر برای جوراب نیازی نیست!« 
دوستان  دیگر  و  زریاب  جان  شب  همان  بوده  قرار 
قلم به دستش را بگیرند، اما وضعیت طور دیگری می شود. 
ناظمی می نویسد: »از قضا به گونه معجزه آسایی از مرگ 
نجات یافتیم. دستی از غیب بیرون آمد و پنج تن ما را 
از موتر بیرون کشید و دو تن دیگر را بردند و کشتند.« 
تنها چند روز پس از آن، ناظمی را گفتند که لباس را 
تماس  نمبر  زمان هرکسی  آن  در  آماده شود.  و  بردارد 
خانواده  اش را می نوشت تا از سالمتی آنان اطمینان دهد. 
لطیف ناظمی در یادداشتش توضیح می دهد: »بار دیگر 
همان سرباز آمد و فرمان بیرون شدن داد. به دنبالش راه 
افتادم. گامی چند در حویلی بیش تر نرفته بودیم که با 
دستش به سوی اتاقی اشاره کرد.« سرباز برایش می گوید 
که وارد آن اتاق شود. ناظمی تازه می فهمد که آزادی ای 
در کار نیست و تنها اتاقش را تغییر داده اند. زمانی که وارد 
اتاق می شود، رهنورد زریاب را می بیند. زریاب به محض 
لطیف  اس؟«  تیر  »ساتت  می پرسد:  دوستش،  دیدن 
ناظمی می گوید که ساعتش تیر است. زریاب با صدای 
بر  کشیده می گوید: »عیش کدی!« آن روزهای سخت 
آنان می گذرد و سرانجام رهنورد زریاب، لطیف ناظمی و 

علی احمد زهما پس از مدتی آزاد می شوند. 
شهر  در  و  گفت  ترک  را  کشور  سال 1370  در  زریاب 

قابل تفسیر می شود. رجعت به گذشته، فلسفه هستی 
و نوستالژی بیش تر در آثارش جا باز می کند. البته وقتی 
»گلنار و آیینه« می گوییم، رهنورد زریاب پیش چشم 
است.  خورده  پیوند  اثر  همین  با  زریاب  می ایستد.  ما 
به  کوتاه نویسی  داستان  از  شکلی  نگاه   از  اثر  این  با  او 
رمان نویسی رو آورد. اما از نگاه مضمون آفرینی از مدار 
قبلی اش  اجتماعی، طوری  که در داستان های  زنده گی 
بود، فاصله گرفت. منظور از زنده گی اجتماعی در این جا، 
آن دسته واقعیت ها و حس و رفتارهایی است که در میان 
مردم وجود دارد و مردم با آن ها همه روزه و بی فاصله 
و  »گلنار  با  زریاب  رهنورد  که  می شود  فکر  نزدیک اند. 
می توان  که  دنیای خاص  یک  به  آن  از  پس  و  آیینه« 
آمیزه  ای از تخیل و نوستالژی و گذشته گرایی و فلسفه 
و اندیشه در مورد چیستی و کیستی انسان باشد، پناه 
در  اجتماعی  واقعیت های  نقش  خاطر  همین   به  برد. 
داستان های پسین رهنورد زریاب کم رنگ است. او که 
از خشونت، جنگ و ویرانی بیزار است، به جای رویارویی 
که  داستان هایی   و  می کند  جدا  را  راهش  این ها،  با 
می نویسد، پیوند زیادی با دنیای پیرامونش ندارد. اگر از 
مقام یک منتقد سخت گیر با داستان هایش رو به رو شویم، 
در رمان های پسین او از بحران های سیاسی و اجتماعی، 
گرسنه گی، تباهی، جنگ، مهاجرت و ویرانی چیزی گفته 
نمی شود یا من برنخورده ام. »گلنار و آیینه« حول وحوش 
زمانی نشر می شود که کشور و به صورت خاص کابل 
و  »گلنار  او  است.  داشته  دردناکی  و  سخت  سال های 
 )1381( پیشاور  در  نخست  بار  و  می نویسد  را  آیینه« 
چاپ می شود. به یاد دارم که این کتاب در آن سال ها با 
حوادث آن زمان هم خوانی نداشت. من یکی از کسانی 
بودم که فکر می کردم در زمانی  که اشک و خون و ماتم 
واژه های روز شعر و داستان ما است، استاد زریاب چرا از 
شرنگ شرنگ زنگ پای یک رقاصه می نویسد و صرف در 
اوضاع  تغییر  از  به گونه گذرا و شتاب زده  آخر داستان 
سیاسی یاد می کند؟ آیا یک اثر داستانی می تواند جدای 
از زمینه و زمان و زنده گی خلق شود؟ پسان جواب این 
سوال را پیدا کردم. دو جواب: اول این که با نوشتن این 

مون پلیه فرانسه ساکن شد. اعضای خانواده وی از پیش 
در آن جا بودند. رهنورد زریاب در دیار غربت به حد کافی 
قلم زد و ُرمان پرخواننده »گلنار و آیینه« را نوشت؛ رمانی 
که ارزش زریاب را برای افغان ها به رخ کشید و اسم او را 
در تاریخ ادبیات فارسی به عنوان »کاخ بلند« حک کرد. او 
پس از ده سال دوری سرانجام با سقوط حکومت طالبان 
و  اطالعات  وزارت  مشاور  عنوان  به  و  بازگشت  کابل  به 
وظیفه اش  سال،  یک  از  پس  زریاب  شد.  مقرر  فرهنگ 
را ترک کرد و در کلبه اش که در مکروریان بود، سکونت 
گزید. با این حال، هیچ چیزی حتا پیری سبب نشد که از 
تعهدش نسبت به قلم و ادب کاسته شود. وی در آخرین 
ویراستار  عنوان  به  طلوع  تلویزیون  با  عمرش  سال های 

همکاری کرد.
از رهنورد زریاب در این جریان مجموعه هایی از داستان 
کوتاه به  جا مانده است. »حاشیه ها«، »گنگ خواب دیده«، 
دور  »َهَذیان های  شبستانی«،  در  »شمعی  قمر«،  »دور 
غربت«، »چه ها که نوشتیم«، »زیبای زیر خاک خفته«، 
قدس اهلل   - شیخ  و   ...« رویین تن«،  سه  کار  »پایان 
باران  و   ...« شده«،  طلسم  »شهر  »داستان ها«،  سره«، 
قرن ها«،  میان  از  »آوازی  تفنگ«،  و  »سگ  می بارید«، 
و  »نقش ها  دور«،  شهر  از  »دوستی  کوهستان«،  »مرد 
پندارها« و »مارهای زیر درخت های سنجد« از کتاب های 
داستانی وی بود. »قلندرنامه« و » هذیان های دور غربت« 
از  نیز  گفتار«  و  اندیشه  »آزادی  و  طنزی  کتاب های  از 
مجموعه مقاله های وی است. او فلم نامه »اختر مسخره« 
را نیز نوشت که در ادامه فلمی از آن ساخته شد. افزون بر 
این ، آن چه رهنورد زریاب را ماندگار می سازد، کتاب های 
رمان او است. رمان های »گلنار و آیینه«، »چارگرد قال 
پریان«، »درویش  و دختر شاه  گشتم«، »کاکه شش پر 
»سکه یی  دست«،  به  شمشیر  مست  »زنگی  پنجم«، 
و  آدمی زاده گکان  که  شورشی   « و  یافت«  سلیمان  که 
جان ورکان برپا کردند« رمان های ماندگار زریاب در زبان 

فارسی است.
گذاشت.  ناتمام  را  کتابش  چندین  زریاب  همه،  این  با 
»سیب و ارستاطالیس«،  »رازهای دایه پیر«، »و سرانجام 
آقای سحرخیز بیدار می شود« و به ویژه »زن بدخشانی« 
از رمان هایی است که کامل نشد. رهنور زریاب از حدود 
او  شد.  بستری  شفاخانه  در  و  بیمار  بدین  سو  ماه  یک  
 76 عمر  به  قوس،  بیست ویکم  جمعه،  روز  سرانجام 
ساله گی در کابل درگذشت. مرگ او با موجی از واکنش ها 
روبه رو شد و افزون بر سیاسیون و فرهنگیان داخل کشور، 
با  تسلیت گفتند.  را  آن  نیز  و جهان  منطقه  فرهنگیان 
این همه، آن چه از رهنور زریاب ماندگار  ماند، آواز بلندی 

است، شبیه »آوازی از میان قرن ها«.

میان  تطبیقی  زمینه  و  فضا  یک  زریاب  استاد  داستان 
کابل آباِد چند دهه پیش و کابل ویران زمان آفرینش 
داستان پدید می آورد و به این ترتیب حس و حسرت 
خود را می نمایاند. دو دیگر این که این داستانی است از 
هر  است.  شده  عمومی  بعد ها  که  خودش  به  نویسنده 
نویسنده چنین داستانی دارد. به همین دلیل »گلنار و 
آیینه« داستان ملموس تر است، داستانی زیبا و برخاسته 
از خود نویسنده برای نویسنده. کسی بخواهد یا نخواهد 
»گلنار و آیینه« داستان پربهایی است و توان این را دارد 

که با نام زریاب گره بخورد.

شش:
 استاد رهنورد زریاب هم چنان بر سکوی ادبیات داستانی 
افغانستان تکیه زده است. مرگ او در واقع آغاز شناخت 
او است. رهنورد زریاب در تاریخ ادبیات معاصر افغانستان 
جایگاه بلندی دارد. شوربختانه در افغانستان با مرگ هر 
نیز  آثارش  تقریباً  نویسنده و شاعری می شود گفت که 
می میرند؛ به این معنا که مردم آثارش را نمی خوانند یا 
کم به سراغش می روند و فراموش می  شوند. در افغانستان 
است  این  می بینند،  که  اجری   تنها  ادبی  آفرینش گران 
و  زنده گی نامه  و  می شوند  ادبیات  تاریخ  از  جزوی  که 
آثار شان گاهی تنها به درد پژوهش گران ادبی می خورد، 
اما با یقین می توان گفت که مردم آثار داستانی رهنورد 
زریاب را فراموش نخواهند کرد و برای نسل های بعدی 
نیز کشش و جاذبه خواهد داشت. او هم چنان محبوب 
نضج  از  که  نیست  ممکن  ماند.  خواهد  باقی  اثرگذار  و 
اسم  و  برود  افغانستان سخن  در  داستان نویسی  روند  و 
دوست  او  رهنما.  و  بود  رهنورد  او  نشود.  برده  زریاب 
شنل«  زیر  »از  کسانی  بود.  جوان  نویسنده گان  مشفق 
او سهل  بیرون آمده اند. سبک درست و ساده  نویسی  او 
ممتنع است. او ظرافت هایی را در داستان کوتاه به کار 
برد که قبل از او به کار نرفته بود. می خواهم این را نیز 
نمی نویسد.  خال   برای  و  خال  در  نویسنده  که  بنویسم 
بزرگ ترین اجر و ثواب برای یک نویسنده، این است که 
آثارش خوانده شود. امیدوارم آثار رهنورد زریاب بیش تر 
به مردم برسد؛ حتا آثار ناتمامش در یک مجلد چاپ و 
نشر شود، همان گونه که »نفوس مرده« نیکالی گوگول 

پس از مرگش چاپ شد.

آوازی از میان قرن ها که در دل 
شهر طلسم شده آرام گرفت

حسیب بهش

خالد نویسا
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 مساله »خواندن/ نخواندن«
 رمان هاي زریاب

من مي خواهم در این یادداشت به مساله اي اشاره کنم 
مساله  هم  آن  است،  ما  ادبي  جامعه  مهم  مساله  که 
در  مي خواهم  را  این  است.  ادبي  آثار  نشدن«  »خوانده 
ارتباط با نویسنده اي بگویم که آثارش در بین آثار سایر 
نویسنده گان ما از اقبال بیش تري برخوردار بود. چرا ما 
رمان نمي خوانیم؟ چرا پزشکان، حقوق دانان، مهندسان، 
جامعه شناسان،  دانشجویان،  دانشگاه،  استادان  معلمان، 
خصوص  به  و  ادبیات  با  ما  جامعه  در  و...  روان شناسان 
که  است  حالي  در  این  بیگانه اند؟  خواندن  رمان  با 
افراد  همین  کشورها،  سایر  در  رمان  اصلي  خواننده گان 
هستند، نه لزوماً شاعران و نویسنده گان. از جامعه کوچک 
رمان  آن ها  تنها  که  داشت  توقع  مي توان  چه قدر  ادبي 
بخوانند؟ شاید سوال درست تر این باشد که از جامعه اهل 
کتاب خود بپرسیم: آیا یک رمان نویس تنها براي اهالي 
ادبیات مي نویسد یا این که مخاطب او همه اقشار جامعه 

هستند؟ 
واضح است که هیچ نویسنده اي خود را محدود به قشر 
رهنورد  مانند  نویسنده اي  مثال  براي  نمي کند.  معدود 
که  مي کند  مطرح  را  مسایلي  نوشته هایش  در  زریاب، 
مساله همه جامعه است. او لزوماً در کتاب هایش به دنبال 
جد  به  بلکه  نبود،  افراد  سرگرمي  براي  قصه  یک  خلق 
مي خواست در مخاطبانش فکر ایجاد کند و آن ها را به 
اندیشیدن وادارد. از همین روي دامنه مخاطب او به اندازه 
تمام افراد جامعه گسترش مي یافت. اما چرا حداقل اهالي 
کتاب خوان جامعه ما براي ترسیم وضعیت خود به رمان 
و رمان خواني بي توجه اند؟ براي پاسخ به این سوال، طرح 
موضوعي نظري با توجه به وضعیتي که در آن قرار داریم، 

حایز اهمیت است.
و  شده ایم  تصویر  جهان  مقهور  ما  که  مي کنم  فکر  من 
اذهان ما اکنون اذهاني موقتي شده است. چگونه؟ سعي 

مي کنم به صورت فشرده، این امر را توضیح دهم. 
تا چند دهه پیش، رمزگان حاکم بر ابزار اندیشه ورزي در 
جهان، رمزگان کالمي بود. رمزگان کالمي یعني اصول 
حاکم بر ساز و کارهاي نوشتن و کتابت. شرایط به نحوي 
بود که بسیاري از متفکران حوزه علوم انساني براي ارایه 
اندیشه هاي خود به شیوه همیشه گِي نوشتِن کتاب عمل 
مي کردند، اما از سویي بسیاري دیگر از اندیشمندان براي 
ارایه تحلیلي از وضعیت جامعه، وضعیت انسان معاصر و 

یامان حكمت

هنوز خبر بیماری رهنورد زریاب درست شنیده نشده بود 
آسان  رسید. مرگ  به گوش ها  مرگش  متأسفانه خبر  که 
اما گره خورده در حسرت سنگین در آخرین دم زنده گی 
نویسنده که یعنی رمان )زن بدخشانی( ناتمام ماند. حسرت 

سوزانی است. 
بر دوش کشید ،  پنجاه سال سنگ  که  نویسنده ای  مرگ 
پهلوی  را   کلمه ها  آن سنگ  عاشقانه  و  را .  کلمه ها  سنگ 
هم چید تا نه تنها بنای نوینی پی افگند ، که از گوهر ناب 
زبان و ادب فارسی پاس داری کند و نقطه عطفی باشد برای 
گسترش و تغییر در ادبیات مدرن داستانی افغانستان در 

دهه های چهل و پنجاه خورشیدی.
رهنورد زریاب در هدفش برای تغییر در نثر و ایجاد روایت 
تازه قصه گویی آن زمان ، چنان بی وقفه و متدوام درالبه الی 
خود  گویی  که  نوشت  و  رفت  فرو  نوشتاری  متن های 

می دانست زمانی از نام آوران عصرش خواهد بود .
زیادی  پراگنده  مقاالت  داستان،  بر  عالوه  زریاب  رهنورد 
زنده گی  ادبی،  دانش  و  تجربه  از  کوله باری  با  و  نوشت 

هنری اش را رقم زد.

نویسنده گان  تاثیرگذارترین و سرشناس ترین  از  یکی  وی 
داستان نویسی  تاریخ  در  درخشانی  کارنامه  با  افغانستان 
ادبی  بود که خالقیت ها و آفرینش های  افغانستان  معاصر 

پربارش نقطه اوج اعتالی ادبی دوران معاصر است.
سبک  شکل گیري  در  موثر  عوامل  مهم ترین  از  یکي   
ادب کالسیک  با  باید آشنایی  را  نوشتاری رهنورد زریاب 
و زبان فارسی دانست. وی به شیوه هاي متفاوت و گوناگون 
تالش کرده تا ارتباط خود با متون کهن را به خواننده نشان 
از  و  مقاالت(  و  پراگنده  نوشته های  در  )به خصوص  دهد 
ظرفیت های بی شمار نثر ارزش مند زبان فارسی بهره گیرد. 
وی در شرایطی که تنگنا ها و ناآگاهی ادبی و فرهنگی توأم 
با فقر و تنگ دستی مردم ـ این در واقع نمایی از جامعه آن 
روزگاران است و تاثیر ژرف ناگواری بر خالقیت و آفرینش 
خاصی  کمال گرایی  و  چیره  دستی  با  ـ  می گذارد  هنری 
به بیان و تعریف نوینی از داستان کوتاه موفق می شود و 
اسلوب، تکنیک و ابعاد مختلف داستان نویسی را با توانایی 
و با پرداختن به جزییات استادانه هم چو ساختار های طرح، 
کار  به  کوتاهش  داستان های  اکثر  در  اوج  نقطه  و  توطیه 

می گیرد. 
لقب  افغانستان  امروزین  ادبیات داستانی  را پدر  او  عده ای 
ادبیات  می گویند  دارند،  دیگری  باور  بعضی  اما  داده اند، 
اندکی  با  امروزین  شیوه  و  شکل  به  افغانستان  داستانی 
او مکمل  بود که  آغاز شده  از رهنورد زریاب  تفاوت، قبل 
سازنده آن راه است. اما رهنورد زریاب بیش تر از این ها است. 
رهنورد زریاب در عصیان خود برای تغییر در حوزه ادبی 
داستان نویسی، فراتر می رود. او آشنایی بیش تری با داستان 
مدرن جهان دارد و از شیوه های ساختاری این ژانر مدرن 
کاماًل آگاهی و معرفت دارد. ترجمه های ادبی آن دوران را 
خوانده و با جهان بینی ادبی و شناخت نسبی ای که از ادبیات 
داستانی منطقه و جهان دارد، آگاهانه به داستان نویسی روی 
می آورد. در نوشتن و خلق داستان کوتاه، حس خودباوری 
و بالنده گی، در او چنان بیدار و نیرومند بود که سال های 
بسیاری را وقف مطالعه و نوشتن و چگونه نوشتن کرد و آثار 
پر قدرت و تاثیرگذار و در عین حال کاماًل نو و بی سابقه ای 
را در داستان نویسی افغانستان آفرید. البته در میان آثار او 
در حوزه داستان کوتاه، خوب و متوسط هم دیده می شود. 
عالوه بر این ها، او به ترجمه متون ادبی می پرداخت و نیز در 

هم چنین وضعیت تفکر در دوره مدرن، دست به نوشتن 
رمان مي زدند یا درباره شعر، رمان و رمان نویسي اظهار 
نظر مي کردند. براي مثال به نوشته هاي نیچه، فیلسوف 
ساختارشکن، نگاه بکنید که فلسفه و ادبیات را چنان در 
از یک دیگر غیر ممکن  پیچیده که تشخیص آن ها  خود 
است. تولستوي، اندیشمندي رمان نویس است، چخوف 
نیز همین طور. جیمز جویس، تصویرگر  و داستایوسکي 
انسان دوره خویش است، کافکا و فالکنر نیز همین طور. 
مسخ و قصر و آبشالو آبشالوم هنوز که هنوز است براي 
شناخت بخش مهمي از ذهن و روان انسان مورد توجه 
ما است. آثار همینگوي که بسیار مورد ستایش رهنورد 
زریاب هم بود، به همین شکل. از سویي، مي بینیم که 
در  اندیشه هایش  ارایه  براي  سارتر،  هم چون  فیلسوفي 
و  نمایش نامه  نوشتن  به  دست  اگزیستانسیالیزم  حوزه 
ابزار براي  این  از  بتواند  براي این که  رمان مي زند، صرفاً 
انتقال بهتر اندیشه هایش بهره جوید. کارهاي آلبر کامو، 
رومن گاري، لویي فردینان سلین، ناباکوف، اریک امانویل 
اشمیت و بسیاري دیگر از رمان نویسان بزرگ قرن بیستم 

شاهدي بر این مدعا است. 
با توجه به آن چه گفته شد، طبیعتاً نسلي که در این دوره 
زماني به کتاب خواندن و کتاب نوشتن روي آورده باشد، 
تحت تاثیر چنین فضاي گفتماني نیز قرار خواهد گرفت. 
استاد رهنورد زریاب، رمان نویس اندیشمندي است که در 
ادامه چنین خطي دست به تولید آثار خود زد. چه در 
داستان هاي کوتاهي که در ده هاي چهل و پنجاه و شصت 
خلق کرد و در قامت یک ریالیست سوسیالیست جلوه 
نمود و چه در آثاري که پس از حکومت طالبان نوشت 
و او را به متفکري رازآمیز تبدیل کرد. او در ادامه همان 
سنت فکري قرار داشت که با رمان  نوشتن قصد داشت 
خالي گاه هایي را در جامعه مورد هدف قرار دهد و با طرح 
آن ها در داستان هایش، آن ها را به نحوي مورد نقد قرار 

دهد. به این مساله برمي گردم.
اما زمانه کنوني ما چگونه زمانه اي است؟ از دهه 1960 
به بعد با سیطره سینما و پس از آن با فراگیري انترنت 
در زنده گي نوع بشر، رمزگان حاکم بر اندیشه ما تبدیل 
یک  مثابه  به  خود  فلم  هر  شد.  تصویري«  »رمزگان  به 
بوده  فلسفي  اندیشه هاي  براي طرح  فرصت  کتاب، یک 
و است، با این تفاوت که رمزگان حاکم بر آن تصویري 
است، نه کالمي و نوشتاري. این امر در دهه های 60 و 70 
میالدي به حدي گسترش یافته بود که برخي نظریات 

نقد آثار ادبی، دست باالیی داشت.
داستان نویسی  هنر  پیش کسوت  او  تردیدی،  هیچ   بدون 
سبک  در  داستانی  ادبیات  شکل گیری  و  است  افغانستان 
او  پی گیرانه  و  مسووالنه  تالش  نتیجه  امروزین،  شیوه  و 
است. زریاب توانست ادبیات داستانی افغانستان را متفاوت 
با ادبیات سال های قبل )که حدود و چگونه گی آن برای 
با  یعنی  زند؛  رقم  نیست(  مشخص  سطور  این  نویسنده 
شکل دهی چهارچوب داستان کوتاه مدرن امروزی، تفاوت 
از خود،  قبل  ادبیات دوران  با  را  روایی عصر خود  ادبیات 

متمایز گرداند.
دهه  در  را  آن  انتشار  و  داستان نویسی  زریاب  رهنورد 
پنجاه،  دهه  و  می کند  آغاز  سلطنت  دوران  دموکراسی 
اول  سال های  طول  در  او  است.  او  خالقانه  کار های  اوج 
سنتی،  و  روایی  داستان نویسی  کهن  گنبد بندان  نوشتن، 
خاطره نویسی و گزارش پردازی را فرو می ریزد، کاخ نوینی 
نویسنده گی  روند  از  تاثیر پذیری  با  و  می کند  مهندسی 
ماندگارترین  از  شماری  جهان،  و  همسایه  کشور های  در 
حتا  که  داستان هایی  می رساند؛  نشر  به  را  داستان هایش 
هم پهلویی  جهان  نویسنده گان  معروف ترین  آثار  با  بعضاً 

می کند.
رهنورد زریاب در بسیاری از داستان هایش، روان کاو مطلق 
است و روان شناسانه کرکتر ها و شخصیت های داستانی اش را 
که از میان طبقات مختلف و فقرزده جامعه سرباال کرده اند، 
به تحلیل و بررسی می گیرد. در اکثر داستان هایش شب و 
ستاره و ماه و مه و قبرستان، کوچه و پس کوچه های تنگ 
و دیوار های خاک ریز و هوای خاکستری، عناصری اند که 
چون عنکبوتی به دور شخصیت یا پرسوناژ داستان هایش 
تار تنیده و آن ها را از فضای تنگ و نفس گیر رها کردنی 

نیست.
این که حسین فخری در کتابش »داستان ها و دیدگاه ها« 
و  بیمار  روان های  چیره دست  »نقاش  را  زریاب  رهنورد 

سودازده« خطاب می کند، جای تردید نیست.
شخصیت پردازی قوی، از بارزترین مشخصه های نوشته های 
و  جامعه  از  روایتش  سبب  به  نوشته هایش  است .  او 
رویدادهایی در دل همان جامعه، برشی از تاریخ دو دهه را 

سینمایی به دنبال اثری می گشتند که نزدیکی خاص با 
آن چه مادیت تصویری خاص سینما است داشته باشد، 
فلم هایی که بنا بر تعریف پازولینی و طرف داران سینمای 
ناب فلم هایی  باشند که چندان متکی بر دیالوگ و روایت 
کالمی نباشند، بلکه روایت های آن همه ماده ای تصویری 
داشته باشند و نقش کالم در آن به کم ترین حد ممکن 
افرادی  عقاید  در  حتا  را  برداشتی  چنین  باشد.  رسیده 
چون تارکوفسکی هم شاهد هستیم؛ آن جا که او معتقد 
بود سینمای بی قصه، سینماتر است. سینماگر متفکري 
هم چون »پیر پایولو پازولینی« معتقد بود که سینما نه 
تصویر است و نه نشانه، بلکه نشانه تصویر است که هر 
فلم سازی با توجه به اندیشه ها و سبک شخصی خودش 
سعی می کند از نشانه ها تصویر خاص خود را ارایه کند. 
این فضای نشانه  تصویری لزوماً نیازی نیست که همراه 
کلمات باشد، چرا که تصویر، زبان خاص خود را دارد و 
در مادیت خاص خود به شعر نزدیک می شود. به همین 
دلیل او معتقد است که سینما ماهیت شعرگونه دارد، اما 
این تناقض همواره وجود دارد که خاصیت روایی و نثروار 
سینما هم چنان بر ماهیت شعرگونه گی آن غلبه مي کند. 
به همین دلیل هم پازولینی معتقد بود که ما نتوانسته ایم 
تا سال  این ها  البته همه  برویم.  ناب  به سمت سینمای 
1965 است؛ یعنی زمانی که آن مقاله  معروفش را درباره 
سینما می نوشته است. بعد از آن سینماگران زیادی تالش 
پاراجانوف،  کنند؛  پیاده  در سینما  را  ایده ها  این  کردند 
کیم کی دوک، ژان لوک گدار، آندری تارکوفسکی و الرس 

فون تریر از چهره های شاخص این حوزه هستند.
این دیدگاه ها پس از دهه 70 با رواج صنعت سرگرمي 
که  طوري  گرفت،  خود  به  بیش تري  شدت  سینمایي 
مي توان گفت که اکنون زبان تفکر در عصر ما زبان تصویر 
است. به همین دلیل، درک آن بسیار حایز اهمیت است. 
بی دلیل نیست که بسیاری از فالسفه بزرگ معاصر توجه 
به عکاسی، نقاشی و سینما را در صدر رویکردهای فلسفی 
خود قرار داده اند. »استنلی کاول« »ژیل دلوز« »فلیکس 
»اسالوی  مالوی«،  »لورا  کریستوا«،  »ژولیا  گتاری«، 
ژیژک« و »ژاک رانسیر« از جمله کسانی اند که به این 

امر مبادرت ورزیده اند.
حاکمیت رمزگان تصویري بر اذهان ما با ظهور شبکه هاي 
اجتماعي هم چون فیس بوک، ایستاگرام، توییتر و... اکنون 
شتاب بیش تري به خود گرفته است؛ چرا که این مدیاها 
طوري طراحي شده اند که مبتني بر ارایه تصویر باشند 

نشان می دهد و همین باعث می شود تا نوشته های رهنورد 
زریاب تنها به یک داستان و روایت و یک ماجرا خالصه 
نشود، بلکه با خواندنش می توان به دل برهه ای از سال های 
زنده گی رفت و به تحلیل، آسیب شناسی و بررسی جامعه 
آثار هنری  آن زمان پرداخت که همین نکته ها به ارزش 

وی می افزاید.
نثر داستانی رهنورد زریاب، ساده، روان و بی تکلف است. 
پیچیده ترین  در  حتا  و  برگزیده  خود  که  است  نثری 
از  و  بر می گزیند  را  ساده نگاری  روال  خالقیت هایش، 
نثر  می کند.  دوری  سنگین  و  افخم  کلمات  به کارگیری 
انتها و حتا زمانی که به نوشتن  رهنورد زریاب از آغاز تا 
رمان ها آغاز می کند، همان روال همیشه گی را طی می کند، 
گویی نثر وی در همان محدوده سال های آغازین کارش، 
زندانی مانده و نویسنده رهایی نثر ساده اش در دامان تغییر 

و تحول تازه تری را جواز نمی دهد.
از دیدگاهی، داستان های کوتاه رهنورد زریاب در مقایسه 
برجسته گی  نوشته،  پسین  سال های  در  که  رمان هایی  با 
خاص کار های او را نشان می دهد. اوج هنرآفرینی رهنورد 
زریاب، در داستان های کوتاه است و رمان هایش آن چنان 

که بایست، رنگ و رخ کار های اولی او را ندارد.
خالقیتش،  از  سرشار  سال های  در  زریاب  رهنورد   
نویسنده ای گوشه گیر، کم حرف و دارای شخصیت خوددار 
بود. با همکاران و افراد محیط کارش، کم تر معاشرت داشت. 
واصف باختری، محبوب اهلل کوشانی، طاهر بدخشی، جمیله 
بدخشی، شرعی جوزجانی، سپوژمی رووف زریاب، نجیب 
رحیق، اسراییل رویا، لطیف ناظمی، روستا باختری، مسعود 
راحل، شکریه رعد و عظیم رعد از کسانی بودند که با آن ها 
نشست و برخاست داشت و نقش و تاثیرگذاری این افراد 
را بر ذهن و روان رهنورد زریاب نمی توان نادیده گرفت؛ 
زیرا محیط و بستر فرهنگی مساعد و اطرافیان فرهیخته، 

صیقل بخشی پر ثمری را می تواند ایجاد کند.
باید هم  در مورد رهنورد زریاب، می توان بسیار نوشت و 
یعنی  کار هایش،  و  او  در باره  نوشتن  زیرا  نوشت؛  بسیار 
شگافتن تاریخ، جامعه و فرهنگ این سرزمین است؛ چراکه 
باید،  چنان که  هنرش،  تاثیرگذار  جوهر  و  هسته  تاکنون 

شگافته نشده و نا نوشته مانده است.
رهنورد زریاب، راهی که آغاز کرده بود تا پایان درنوشت و 
کوشید تا قله های آخر را نیز بپیماید. هرچند که حسرت 
قله واپسین در قلبش خشکید، ولی یقین دارم راهی را که 
او گشاده و قله های دورتری را که برای نسل پس از خود 

نشان داده است، بی رهرو نخواهد ماند.

دارد.  قرار  اهمیت  دوم  مرحله  در  آن ها  در  نوشتار  و 
ایسنتاگرام اصوالً نرم افزاري براي نمایش است، فیس بوک 
نیز چنین ماهیتي دارد. وجه نمایش گونه این نرم افزارها 
باعث شتاِب داده ها و معلومات در آن ها شده است. باید 
اتفاقات و مطالب در این شبکه هاي اجتماعي مدام به روز 
شود و خوراک براي مشتریان خود فراهم کند. بنابراین 
موقتي  و  سطحي  تصویري،  کوتاه،  آن،  در  چیز  همه 
مي شود. چنین خصیصه اي کم کم به اذهان ما نیز سرایت 
کرده و مي کند؛ یعني اذهاني موقتي، سطحي و تصویري. 
ما باید نسبت به این وضعیت، خودآگاهي داشته باشیم 
یعني وضعیت شتاب  کنیم؛  برخورد  واقع بینانه  آن  با  و 
داده ها و موقتي بودن اندیشه ها را به درستي بشناسیم؛ 
قهرمان ها،  بودن  موقتي  با  وضعیتي،  در چنین  که  چرا 
و  روحي  بودن حاالت  موقتي  حتا  و  دشمنان  دوستان، 

رواني مواجهیم.
اکنون با طرح فشرده این دیدگاه، مي خواهم بگویم که 
ما چرا رمان نمي خوانیم و بنویسم که چرا رمان نویسي 

هم چون استاد زریاب نیز از این مساله رنج مي برد. 
در جامعه اي که فرهنگ کتاب خواني در آن در پایین ترین 
سطح ممکن قرار دارد، دچار شدن به اذهان موقتي که 
محصول شبکه هاي اجتماعي  است، یک درد بزرگ است. 
نسل ما که نسل فیس بوک و ایسنتاگرام است و داده هاي 
بیش تري از نسل رهنورد زریاب به دست مي آورد، یک 
صدم افرادي مثل او متن تولید نمي کند؛ چرا که ذهن ما 
توان تمرکز بر متن را ندارد. عادت کرده است که همه 
چیز را با شتاب ببیند و »کپشن«ي نیز درباره آن بخواند 
و از سر آن بگذرد. باز هم مي گویم که هر کدام ما باید 
نسبت به شرایطي که دچار آن هستیم، خودآگاهي داشته 
با آن برسیم. رهنورد زریاب  باشیم تا بتوانیم به توازني 
ذهن موقتي نداشت، به همین دلیل در همان گفتمان 
و  مي داد  ادامه  خود  کار  به  نوشتاري  و  کالمي  رمزگان 
کتاب خوان  که جامعه  دید  باید  اکنون  مي نوشت.  رمان 
این  از  قبل  باید  بکند؟ حتا  او چه  آثار  با  ما مي خواهد 
سوال، چنین سوالي را آشکارا پرسید: جامعه تحصیل کرده 
و کتاب خوان ما مي خواهد با ذهن خود چه بکند؟ تلفیقي 
مي گیرد  رو  پیش  را  کالمي  ذهن  و  تصویري  ذهن  از 
اجتماعي  شبکه هاي  ویران گر  قدرت  به  یک سره  یا 
باشیم.  داشته  توجه  امر  این  به  باید  ما  مي دهد؟  تن 
خواندن رمان هاي رهنورد زریاب با آن نثر شیوا و ذهن 
قصه گو، پیشنهادي براي ایجاد توازن در وضعیت موجود 
اندیشگاني در جامعه ما است. این پیشنهادي به پزشکان، 
و  روان شناسان  جامعه شناسان،  حقوق دانان،  مهندسان، 

سایر اهالي کتاب است.

 رهنوردی که قله را تا فراز درنوردید
مریم محبوب
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 و فاتحه خانه خالی 

حمیرا قادری

روز  یک  مرگ  نیست.  گریزی  مرگ  از  می دانستی  تو 
بی خبر می آید مقابل چشمانت و تمام زنده گی کردن هایت 
چهار زانو می نشیند و تو باید پذیرایی کنی و هستی و 
تمام بودن و نبود ت را در اثبات مهمان نوازی، مقابلش 

بگذاری. 
در  را  تو  تا  می گردد  بهانه ای  دنبال  به  گاهی  مرگ 
اضطرابی عمیق دگرگون کند؛ در جنجالی بین بودن و 
نبودن در پروسه زیستن درمانده ات کند؛ در کش مکش 
نفس  از  بیش تر  سهمی  داشتن  برای  زنده گی  با  تو 
کشیدن، سرگردانت کند. اما بهانه ها همیشه بهانه باقی 
می ماند و مقصدی که باید به رفتن ، ترک کردن و نبودن 

در این جهان بینجامد، پیروز می شود. 
بهانه های  از  پر  مرگ های  جغرافیای  این  و  افغانستان 
توجیه پذیر و توجیه ناپذیر، گویی در تار و پودش به نام 
یک سرزمین شاهد مرگ های بی شماری است. در درون 
مختلف،  رده های سنی  در  را  بسیاری  خود جسم های 
در موقعیت های اجتماعی ، فکری و اندیشه ای متفاوت 
دفن می کند. هویت وجودی این خاک سال ها است با 
می شود؛  تعریف  نیز  تحمیلی  مرگ های  افتادن  اتفاق 
مرگ هایی در جبهه ای جنگ یا در چپ کوچه ای بی نام، 
یا در خانه ای ساده، یا در محله ای پر صدا و یا در کنج 
و  سر خورده گی ها  با  همراه  تحمیلی  سرد؛  شفاخانه ای 

اجبار نزیستن ها.
گام  برهوتی  در  که  می دانستی  کسی  هر  از  بهتر  تو 
جابه جا  ارزش ها  ضد  و  ارزش ها  که  گذاشت  خواهی 
شده اند. هم چنان می دانی آدمی که تصمیم گرفته باشد 
ماندگار شود، نظاره گر زشتی ها و پلشتی های بیش تری 
  در این خاک است، زیر هر نام و نشان و اتفاق و ماجرایی. 
تو اگر صفحه ها پر کرده باشی و روایت ها نوشته باشی 
و سال ها در گیر و دار وفاداری ات به قصه های این خاک 
در  سرد  روزی  هم  باز  اما  باشی،  کرده  آفرینش گری 
خزانی سرد تر فرا می رسد که تو در تنهایی مطلق، در 
میان تمام به سرانجام نرسیدن های قصه های نگفته ات، 
هرج و مرج  در  تو  رفتن  اندوه  و  می بندی  فرو  چشم 
حتا  ماجراجو  انسان نماهای  ماجراهای  کاذب  تیترهای 
در  اسیر  مرد می  پوسیده  ذهن  در  نمی شود  تلنگری 
زود رس  موقعیت های  از  پر  شدن هایی  جهانی  افسون 
در قدرت نمایی های پوشالی و پرستیدن و فربه کردن 

فیگورهای متوقع و توهم زده در بزرگ بینی زمینی.
ذهن های پوسیده هرگز درکی نخواهند داشت از قداست 
نوشتن، خود را در اختیار نوشتن قرار دادن و هستی 
را وقف نوشتن کردن. ذهن های معیوب سودا زده دیده 
شدن در کنج هیاهو های بی شمار اتفاق های بی معنای 
معرفت  بر نمی تابند  شهرت،  و  شهوت  و  تجمل  دنیا ی 
فنجانی  نوشیدن چای سبز در  را در  تو  قناعت  شکوه 

تو تصور نمی کردی که روزی در میان درختان سر به 
فلک کشیده کاج در فاتحه خانه زنانه قدیمی در دل این 
را  پارکش  آن جایی ک حاال سینما  هیاهو،  از  پر  شهر 
ویران کرده اند و در سردی خزان توهم کاشتن گل های 
مرسل دارند، خانواده کوچکت در کنج سرد اتاقی بزرگ 
و بی روح با دیوارهای رنگ پریده و چوکی های پوسیده 
در سوگ تو بنشینند و چشم به دروازه ای بدوزند که 
انتظار می رفت گروه گروه اهل ادب و ادبیات، آن هایی که 
در دنیای جدید ارتباطات مجازی غم رفتنت را هیاهو 
آیینه دیده ، سکه  بود ند گلنارت را در  کردند و مدعی 
سلیمانت را یافته  و اتفاقی هم تو را در جایی دیده و با 
تو عکسی کنده اند، در غم شریکی با تنها دخترت بیایند 
به فاتحه خانه و هیاهوی آمدن ها و تسلیت گفتن ها دل 
اما هیهات که  پر کند.  را  خالی شده دختر و همسرت 
برای  فقط  بار بار  دروازه اش  نو،  شهر  زنانه  فاتحه خانه 
که  می شود  باز  ژنده پوش  الغر اندام  نگهبانی  رفت و آمد 
تقال دارد در داخل بخاری کهنه، قدیمی و بی رمق چوب 

چینی که لبه اش ترک برداشته و یا لرزش دستانی که 
و در سرمای زمستان های  نوشته  را  بسیاری  قصه های 
بسیاری در کنج خانه ای کوچک سیگار دود کرده و تمام 
تاریخ  در  که  بوده  اصیل  زبانی  جاودانه گی  دغدغه اش 

خاکی پر از نزاع، بارها زنده به گور شده است. 
را  بهانه ای  مرگ  که  روزی  آن  باش  نداشته  توقع  تو 
فرصتی  هیچ  و  می گیرد  آغوش  در  دستی  دو  محکم 
ادامه  را  زنده گی کردن  و  بمانی  این که  برای  نمی دهد 
دهی، خیزش سوگ عظیمی میان مردم شهری بر پا شود 
که تو چه زیبا قصه های شان را روایت کرده ای و وفادار 
بوده ای به اصالت زبان مردمی که پیاپی کوچ کرده اند 
و همواره آن چه جا مانده از آن ها، قصه های نگفته شان 
بوده در کنج های سیاه جنگ و نیستی و نابودی، و تو 
بازگشت کرده بودی و دانه دانه چیده بودی هر قصه ای 
را و به کلمات عشق ورزیده بودی جنون آمیز تا دوباره 

زنده شوند و جاودانه.
آه که عاطفه مردم این شهر هرگز یاری شان نمی دهد 
کهن؛  قصه گوی  مرگ  سوگ  بنشینند؛  سوگ  در  تا 
از  پر  و  سرگردان  پریشان،  ترک خورده،  عاطفه های 
فراموشی ها. در این سرزمین آن قدر مرگ با روزمره گی 
مردمش عجین شده که دیگر شگفتی زده نمی شوند از 
دستان  می شود،  متوقف  همیشه  برای  نوشتنی  این که 
لرزانی دیگر هرگز نمی لرزد تا پنجره خانه ای ساده به 
نویسنده ای جان  تنفس های  و  باز شود  نو  روزی  روی 
دهد به قصه ای دیگر از مردم این سرزمین تا دود افیون 
فراموشی ندمد در خاطره های سرزمینی که حافظه های 
بی قصه،  مردم  که  کرده اند  فراموش  مردمش  پریشان 
مردم بی هویتی اند که فقط در لحظه اکنون فقط تمثیل 
زنده گی کردن می کنند و دل باخته اند به فریبنده گی 
فردایی که اگر به گذشته ارزش مند چنگ نزده باشد، 
همانا او و تمام ماجراهایش فراموش خواهد شد. مردمی 
با  دوام دار  است  مبارزه ای  همانا  نوشتن  نمی دانند  که 
فراموشی و تقالی بی وقفه برای ماندگاری و جاودانه گی.

بیندازد تا سرمای فاتحه خانه را کم کند، اما چه تقالی 
بیهوده ای! 

مرگ تو فقط هیاهوی مجازی بود، اما واقعیتی عریان و 
گواه نشان دادن جامعه کتاب نخوان و نویسنده نشناس 
و قدرندان قصه گوی شهری هزار صاحب، هزار دروازه 
که  دانستی  تو  و محض.  مطلق  یتیم  اما  دایه،  هزار  و 
نوشتن، نویسنده بودن و قصه ها را از چنبره فراموشی 
نجات دادن، عاقبتش تنهایی است و مرگی غریب و به 
چهار  مردم  حتا  که  قبرستانی  در  سپرده شدن  خاک 
اطرافش نمی دانند چه گوهری در نزدیکی های شان به 
خواب  مرگش  سوگوارانه  که  است  شده   سپرده  خاک 
برای  حتا  را  مکنت  و  قدرت  جوالن دهنده گان  غفلت 
بر  سوار  و  دهند  تکانی  خود  به  تا  نزد  برهم  لحظه ای 
برای  و  شوند  خود  آرامش  و  امنیت  آهنین  اسب های 
فاتحه ای  مزارت  بر  و  بیایند  شده  که  هم  ظاهر  حفظ 
برای  بخوانند و یادت را گرامی دارند. سردم دارانی که 
واقعیت های  از  شده  بریده  گویی  کاذب،  هیاهوی 
اجتماعی و جمعی، در تمنا و تقالی اندکی بیش تر سهم 
بردن از مطامع دنیایی و عیش های مادی و هوس های 
نویسنده ای  وقتی  که  کرده اند  فراموش  مقطعی، 
چیره دست می میرد، بخشی از حافظه تاریخی و روایی 
فراموش کرده اند  برای همیشه می میرد.  یک سرزمین 
که نوشتن و امر مقدس نوشتن، تنها امکان موجود است 
برای سرزمینی که هر روز به قهقرای فراموشی تاریخی 
تعبیر ها  مردمش ذهن به ذهن  قصه های  و  می بندد  دل 
و تعریف های اشتباه می شود و امر روایت کردن کتبی 
مهم است و راه نجاتی است برای دوباره تسلیم نشدن 

به سیاهی و تباهی. 
تو رفتی، اما فراموش نخواهی کرد چشم منتظر دخترت 
را  قصه هایش  که  زنانه شهری  فاتحه خانه  دروازه  به  را 
ماندگار کردی. او شاید روزی روایت کند که تو چگونه 
برای شهر و  امری عادی  تو  این دنیا و رفتن  از  رفتی 
مردم شهری شد که دیگر هیچ مرگی شگفتی زده شان 
نمی کند و آن هایی که تنها تقالی مهم عمرشان زنده 
تو  فراموش کردند که  نگه داشتن شان در قدرت است، 
قناعت پیشه کردی تا در حضور هیچ باال نشینی سر خم 
نکنی تا اسیر نشوی در توهم خرسندی حتا یادی کاذب 
در ذهن های سرگردان. و خرسندی از این ساده رفتن و 
ترک کردن. دلت را تنها در گرو قصه هایی گذاشتی که 
باید به سر انجام شان می رساندی. مرگ تو باشکوه بود؛ 
شکوهی که نیاز به بوق و کرنای لحظه ای نداشت. شکوه 
تو در ساده گی و ساده زیستن و قناعتت بود. در رضایتت 
که تنها نوشتن و آن هم نوشتن جدی و دوام دار را رسم 

زیستن انتخاب کردی.
یادت گرامی و جاوادانه باد نویسنده!

 مرگ باشکوه

خمیده.  کمی  دروازه.  چهارچوب  در  بود،  ایستاده   -1
نه،  می کرد.  نگاهم  و  چانه اش  زیر  بود  گرفته  را  دستش 

فقط نگاه نمی کرد، داشت مرا می خواند، مرا می نوشت.
ریزش  از  و  کنم  کنترل  را  چانه ام  لرزش  می خواستم 
اشکی که چهارونیم سال بی محابا ریخته بود، حداقل این 
بار جلوگیری کنم. نمی شد. وقتی  پهنه صورتم تر شد، 
حتا  گریه  شدت  از  دیگر  شدم.  تالش  آن همه  بی خیال 

شانه هایم هم می لرزید.
آه کشید و گفت: »حمیرا، غصه نکو. حیف. غصه نکو.«

استاد زریاب را بعد از تقریباً پنج سال می دیدم. در شب 

سرد زمستانی با چند نفر دیگر دور هم نشستیم. استاد 
زیرچشمی مرا می دید؛ اما چیزی نمی گفت.

چیزی  بزنم.  حرف  من  گذاشت  که  هستم  منت پذیرش 
نپرسید. فقط گوش داد، نفس عمیق گرفت و آه کشید.

بروم.  به دیدنش  استاد، خواستم  از مریض شدن  بعد   -2
منوچهر فرادیس گفت که حال استاد مساعد دید و بازدید 
به  بردنش.  بگرام  گفتند  دادم.  درخواست  دوباره  نیست. 
امان پویامک پیام دادم، گفت خیر است وقتی دوباره کابل 
آمد با هم می رویم، می رویم خانه اش، قصه می خوانیم و 
قصه می گوییم. اندوه آن روزها با همان درد دل با امان 

پویامک فرو می نشست.
3- صبح زود زنگ آقای توحیدی آمد. گفت: »متأسفم که 
این خبر را می دهم، استاد را از دست دادیم.« زمان و مکان 
آخرین دیدار را  برایم گفت. به حدی دچار اندوه شده بودم 
که هیچ نفهمیدم آقای توحیدی چه گفت. سرم پر شده 
بود از هزار و یک حسرت. دوباره افتادم دنبال آدرِس آن 

آخرین دیدار.
بودند.  نیاورده  را  استاد  هنوز  که شدم،  عیدگاه  وارد   -4
)کاش استاد روی پای خودش می آمد، عیدگاه را دوری 
می زدیم و بعد هر کس می رفت سمت خانه اش(. چند تا 
دوربین آمده بودند و چند تا از دوستان. صورتم را پوشاندم 
و  حال  آمدند.  نیاورند.  در  را  اشکم  حداقل  دوربین ها  تا 
چه  از  گالیه.  هوای  و  حال  مگر  نبود،  حرف زدن  هوای 
کسی؟ از خودم،  از دیگران، از حکومت نامهربان. جلوی 
دوربین حرف نزدم، اشک ریختم )مثل همین االن که دارم 
باز هم گریه می کنم(. استاد آمد، روی دست دیگران. راه 
دادند تا صورتش را ببینم. برای اولین بار دیدم که ریشش 
اصالح شده نیست. چشمانش بسته بود، شبیه یک پرنده 

خسته اما آرام و مطمئن.
مردان صف بستند. کسی از کارمندان عیدگاه گفت: »شما 

خانم ها بروید کنار، نماز جنازه را می خوانند.«
ایستادن در نماز قصه گوی خردمند را  دلم داغ زد. حق 

نداشتم.
خانم هایی که گفت، منظورش من بودم، سپوژمی زریاب 
بود،  شبنم زریاب، دختر استاد و خواهر خانم سپوژمی. 
آرزویم بود که سپوژمی زریاب را ببینم. به آرزویم رسیده 

بودم، دریغا کجا!
5- در شهدای صالحین استاد را از آمبوالنس بیرون آوردند. 
به همایون پاییز گفتم به نماز جنازه که نگذاشتند، اجازه 

ندارم، زیر تابوت را بگیرم؟ گفت: »بیا، چه کسی جلویت را 
می گیرد!« مردها جلو دویدند تا استاد را بر دست بگیرند. 
متردد بودم، پریانی کنارم بود، گفتم به خاطر عرف ها هی 
تابوت استاد شانه  در سینه ام داغ نکارید. می خواهم زیر 

دهم. صدا بلند کرد که به خانم قادری اجازه دهید.
کنم،  غصه  نمی خواستم  بود.  شانه ام  بر  استاد  تابوت   

نمی خواستم استاد شانه لرزانم را حس کند و بگوید: 
- او دختر   تو باز غصه کردی!

6- چه دنیایی است! عجیب! عجیب در عجیب! داشتند 
تند تند روی استاد خاک می ریختند. چه رسمی داریم 
ما آدم ها... طوری می روی که انگار از اول نبوده ای. خاک 

در خاک.
چشمم به آقای توحیدی افتاد، به اندازه هزار سال شکسته 
بود. به چه فکر می کرد! به این جمع کوچک و آن استاد 

بزرگ!
7- تمام مسیر برگشت به خانه را با خودم زمزمه کردم:

- رفتی مرا به خاک سپردی و آمدی؟
8- روزی گذشت. دم دروازه فاتحه خانه شهر نو به پذیرایی 
اما  آمدند؛  نفری  چند  تمام.  ساعت  سه  بودم،  ایستاده 
خیلی ها نیامدند. خیلی ها... نسل هنر،  نسل ادب. نسلی که 

منقرض شده بود در یک روز.
خاک  به  شکوه  با  را  استاد  من  نظر  به  این ها،  همه  با 
سیاسی  قلدرمآب های  این  از  نه  قبرش  سر  بر  سپردیم. 
خبری بود، نه از آن مافیای بی حرمت شهر. نه بیت المال 
دزدی آن جا بود و نه هم دروغ گوی منفعت جو. استاد در 
جمع بهترین های این سرزمین به خاک سپرده شد. آنانی 
که او را خوانده بودند/می خوانند. این شهر اگر بیش تر از آن 
جمع کتاب خوان می داشت که روز و حالش این نبود. بود؟
 آنانی که دوستش داشتند و دوستش خواهند داشت، در 
آن روز نه راهی را بستند و  نه هم آزارشان به مورچه ای 
رسید.  استاد از نسل فرزانه گی بود، این شهر را با فرزانه 

چه کار!

حمیرا
 غصه نکو

آه کشید و گفت: »حمیرا، غصه نكو. حیف. غصه نكو.«
سرد  شب  در  می دیدم.  سال  پنج  تقریباً  از  بعد  را  زریاب  استاد 
زمستانی با چند نفر دیگر دور هم نشستیم. استاد زیرچشمی مرا 

می دید؛ اما چیزی نمی گفت.
منت پذیرش هستم که گذاشت من حرف بزنم. چیزی نپرسید. فقط 

گوش داد، نفس عمیق گرفت و آه کشید.

تو رفتی، اما فراموش نخواهی کرد 
چشم منتظر دخترت را به دروازه 

فاتحه خانه زنانه شهری که قصه هایش 
را ماندگار کردی. او شاید روزی 

روایت کند که تو چگونه رفتی از 
این دنیا و رفتن تو امری عادی برای 

شهر و مردم شهری شد که دیگر 
هیچ مرگی شگفتی زده شان نمی کند و 

آن هایی که تنها تقالی مهم عمرشان 
زنده نگه داشتن شان در قدرت است، 

فراموش کردند که تو قناعت پیشه 
کردی تا در حضور هیچ باال نشینی 

سر خم نكنی تا اسیر نشوی در توهم 
خرسندی حتا یادی کاذب در ذهن های 

سرگردان. و خرسندی از این ساده 
رفتن و ترک کردن.

صحرا کریمی
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»چه روز هایی بودند آن روزها! چه روزهایی بودند آن 
روزها که تو همواره می خواستی کارِ بزرگی انجام دهی! 
چه طرح هایی داشتی... چه برنامه هایی می ریختی! چه 
بلندپروازی هایی می کردی! شادمان بودی...« )درویش 

پنجم، ص 17(.
رهنورد زریاب درگذشت. خدایش بیامرزد. من در این 
نوشته به یک پرسش کانونی درباره رمان های او پاسخ 
می دهم: اگر قرار باشد مخرج مشترکی از رمان های او 
گرفت، چیست؟ به عبارت دیگر، رمان های زریاب در 
کجا به هم می رسد؟ و از آن مهم تر، این مخرج مشترک 
بر چه چیزی در پس پشت آن رمان ها داللت می کند؟

پاسخ هایی  فوری ترین  از  یکی  که  بگویم  ابتدا  همین 
جادویی  رئالیسم  می شود،  داده  پرسش  این  به  که 
است. بسیاری از منتقدان معتقدند که زریاب نویسنده 
آوانگارِد رئالیسم جادویی در افغانستان است. این پاسخ 
در عین حالی که درست است، از شرح کامل پاره ای از 
رمان های او، فی المثل »چارگرد قال گشتم، پای زیب طال 
یافتم« عاجز است و در واقع سدی شده است سکندری 
در برابر تأمل بیش تر در جهان رمان های استاد زریاب. 
رمان های  در  رئالیسم جادویی  قوی  منکر حضور  من 
زریاب نیستم؛ اما به جد معتقدم که تنها و تنها و مکرر 
نادیده گرفتن  جادویی  رئالیسم  از  یادکردن  مکرر  در 

دست کم یک وجه برجسته دیگر رمان های او است. 
به هر حال، برای یافتن پاسخی به پرسشی که در باال 
طرح شد، از زمینه ای که رمان های زریاب در آن اتفاق 
زریاب  نسل  سرنوشت  به  و  می کنم  شروع  می افتد، 
می پردازم. زریاب در مجموع شش رمان نوشته است. 

ضیافت اهلل سعیدی، مترجم

در سال 2020، شخصی، خانواده ای، محلی، روستایی، 
نشده  داغ دار  و  سوگ وار  که  نیست  کشوری  و  شهری 
چه  ـ   منزلی  هر  سقف  بر  مرگ  باران  امسال  باشد. 
اشخاص عادی و چه خاص ـ بارید، سیلی از اشک  ها را 
جاری ساخت و جهان را در اقیانوسی از غم و اشک رها 
کرد. روزی نیست که در رسانه  ها و شبکه  های اجتماعی 
نبینیم.  و  نشنویم  را  شخصی  درگذشت  خبر  جهان 
انگار مرگ کینه دیرینه خود را بر سر بشر دارد خالی 
می  کند. امسال هر شخصی بیش ترین پیامی که شنیده 
پیام  این قدر  من شخصاً  است.  بوده  تسلیت  گرفته،  یا 
تسلیت شنیدم و دیدم که این اواخر آرزوی کر بودن یا 
مثل شخصیت  های رمان کوری، اثر ژوزه ساراماگو، کور 
بودن را آرزو می  کنم تا دیگر این خبرها و پیام های تلخ و 
غمگین را نشنوم و نبینم. چند روز قبل که به فیس بوکم 
سر زدم، دوباره باز چشمم خورد به پیام  ها و عبارت های 
دیگر  خردمندی  سفر  از  حکایت  که  غمگین کننده ای 

می  کرد.
از  فراتر  روشنایش  که  دیگر  خورشیدی  غروب  بازهم 
مرزهای جغرافیای خود رفته و دل هزاران هنردوست و 
ادب دوست را تسخیر کرده بود. نام استاد اعظم رهنورد 
ادیبان،  برای  افغانستان،  مطرح  داستان نویس  زریاب، 
شاعران و اکثر مردم جغرافیای فارسی زبان بسیار آشنا 
است. چهره هنری و ادبی استاد عالوه بر کشور خودش 
افغانستان، در ایران و تاجیکستان نیز برای اهل ادب، هنر 
و حتا مردم عادی کاماًل شناخته شده است. کوچ این مرد 
بزرگ و آزاده که تکیه  گاه معنوی ادیبان، نویسنده گان و 
شاعران بود، موج غمگینی از واکنش ها را در رسانه  ها و 
شبکه  های اجتماعی سه کشور فارسی زبان به وجود آورد 
که نشان از محبوبیت و شخصیت ادبی وی نزد مردم 
این سه کشور است. اگر چنین پیام  هایی را از شبکه  های 
و  کتاب  حتماً  کنیم،  جمع  آوری  رسانه ها  و  اجتماعی 
آینده  در  که  رسید  خواهد  نشر  به  زیبا  خیلی  یادنامه 
ارزش ادبی و تاریخی خواهد داشت. امیدوارم در آینده 
پیام  ها  چنین  بدهند.  انجام  را  کار  این  بتوانند  کسانی 
ادیبان، دوست داران و مخلصان  از طرف  یادداشت  ها  و 
آثار وی و حتا چهره  های شاخص سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی سه کشور فارسی زبان، خیلی زیاد است. در این 
نوشته، فرصت و مجال اشاره به تمام آن ها نیست؛ در 
یادداشت  ها و واکنش هایی که  از  برخی  به  تنها  این جا 
از طرف مخلصان و دوست داران وی در این سوی آمو 
یعنی تاجیکستان نسبت به درگذشت ایشان شده است، 
می پردازم. امیدوارم در آینده به شکل مفصل و مبسوط 
به فعالیت های ادبی و آثار ایشان که ارزش ادبی، تاریخی 

و فرهنگی دارد، بپردازم.
داستان  های کوتاه استاد زریاب در مجله  ها و روزنامه  های 
به  تاجیک  برجسته  استادان  توسط  بارها  تاجیکستان 
خط سیریلیک برگردان و نشر شده است؛ مانند داستان 

ادبیات و  »مردی که سایه  اش ترکش کرد« )هفته نامه 
»خواستم  و   )15 سال 2018، ص  فبروری   1 صنعت 
)صدای شرق، 2018، شماره 2، ص  نویسنده شوم«   
71 – 85( و... که توسط استاد برجسته دانشگاه ملی 
سیریلیک  خط  به  مقصود اف  بدرالدین  تاجیکستان 
برگردان و نشر شده است. با صحبت تلفنی که با دکتر 
بدرالدین مقصوداف داشتم، ایشان با شنیدن خبر مرگ 
زریاب سخت اندوهگین شده و ضمن تسلیت به جامعه 
ادبی و مردم افغانستان، از استاد رهنورد زریاب هم چون 
ادبی  ارزش  نظر  از  آثارش  که  بزرگ  نویسنده  یک 
می  تواند در سطح نوشته  های صادق هدایت قرار بگیرد، 
متاسفانه  که  کردند  تاکید  بدرالدین  استاد  کردند.  یاد 
ویژه گی  که  نویسنده  هایی  تاجیک،  ادبیات  فضای  در 
سوریالیستی با اسلوب خاص در نوشته هایش دیده شود، 
در  فوق العاده  رهنورد یک چهره  استاد  از  داریم.  کم تر 
نویسنده گی نام بردند که تحول ژرفی در داستان نویسی 
او احساس خوشحالی  به وجود آورده است.  افغانستان 
به  را  وی  داستان  های  از  برخی  است  توانسته  که  کرد 
خط سیریلیک برگردان و پیش کش مخاطبان تاجیک 
داستان  های  که  کردند  تصریح  بدرالدین  استاد  کند. 
استاد زریاب با استقبال گرم جامعه ادبی تاجیک مواجه 
شده و در آینده تصمیم دارد که در فرصت  های مناسب 
داستان های دیگری این نویسنده زبردست و قوی را به 

از این میان، سه رمان زمان و مکان مشخصی ندارد: 
»شورشی که آدمی زاده گکان و جان ورکان بر پا کردند«، 
»درویش پنجم« و »سکه ای که سلیمان یافت«. اصوالً 
این سه رمان در تخته بند زمان نمی گنجد؛ مخصوصاً 
»شورشی که آدمی زاده گکان و جان ورکان بر پا کردند«، 
به گونه  ای نوشته شده است که سویه های فراتاریخی 
زمانی  دوره  به  متعلق  که  پرسش هایی  به  و  دارد 
»جوانک  کاراکتر  می گیرد.  تعلق  نیست،  مشخصی 
خوش پوش انقالبی« این رمان نمایان گر انسانی است 
که پرسش هایش سویه های بلند فلسفی دارد و در همه 

زمان ها قابل طرح است. 
سه رمان دیگر زریاب؛ »گلنار و آیینه«، »چارگرد قال 
گشتم، پای زیب طال یافتم« و »کاکه شش پر و دختر 
شاه پریان«، هر سه در یک دوره تاریخی مشخص اتفاق 
می افتد: کابل قدیم. ربابه ی گلنار و آیینه، دختری است 
از آن سال های دور: »در آن  سال ها، در آن سال های 
بودم  کرده  عادت  و  بودم  ساله  بیست ویک  من  دور، 
انصار.« )گلنار  به زیارت تمیم  بروم  بار  که هفته یک 
گشتم،  قال  چارگرد  زمانه  حکیمان   .)1 ص  آیینه،  و 
اند؛  دور  دورِ  سال های  رندان  نیز  یافتم  پای زیب طال 
سال هایی  شوقی،  کریم  سال های  جوگی ها،  سال های 
که فعالیت های سیاسی حکم خودکشی را داشت. کاکه 
شش پر را هم فقط می توان در افق کابل قدیم یافت؛ 
روزهای  بود:  روزگار  و صداقت سکه  که صفا  دوره ای 

خوب. 
از جمله مهم ترین رمانش  این که سه رمان زریاب و 
نیست.  حادثه  از سر  اتفاقی  می افتد،  اتفاق  کابل  در 
رمان های  خواننده ی  که  است  محض  ساده لوحی 
در  اتفاقی  کاماًل  زمانی  بستر  این  که  کند  فرض  او 

خط سیریلیک برگردان کند.
دکتر صفر عبداهلل، ادیب و منتقد شناخته شده تاجیک، 
و  نوشته  بلند  نسبتاً  یادداشتی  فیس بوکش  صفحه  در 
ضمن همدردی با مردم افغانستان، از خاطراتش با این 
نویسنده بی نظیر و هم صحبت شدنش در تهران و نیز 
عنوان  به  دانشور« در مسکو که  برادرش »عالم جان  با 
کرده  یاد  می  کرد،  کار  »پراگرس«  روزنامه  در  مترجم 

است. 
دکتر صفر عبداهلل، از استاد زریاب به عنوان یک چهره 
بیش  صاحب  که  می  کند  یاد  جهان  در  شده  شناخته 
از  فراتر  آوازه  اش  بوده و  از 100 داستان کوتاه و رمان 
عبداهلل  صفر  استاد  است.  رفته  فارسی زبان  کشورهای 
به برخی از داستان  های نشر شده وی در مسکو که از 
استقبال گرمی برخوردار بوده، اشاره کرده و هم چنین 
در آخر یادداشتش از برخی چهره  های شاخص سیاسی، 
استاد  مرگ  به  نسبت  که  افغانستان  ادبی  و  اجتماعی 
زریاب واکنش نشان داده  اند، یاد کرده است. در آخر از 
کوچ این نویسنده بزرگ که حامی فرهنگ تاجیکان بود، 

دریغ و افسوس خورده است.
شاعر جوان دیگر تاجیک، خورشید احسان، در صفحه 
از  افغانستان،  مردم  با  فیس بوک خود ضمن همدردی 
تهران  در  زریاب  استاد  با  که  از صحبتی  و  خاطراتش 
کارهای  و  تالش  و  استاد  خاص  لهجه  لحن  و  داشته 

که  است  این  واقع  است.  شده  پدیدار  او  رمان های 
می کرد.  خلق  بسیار حساب شده  را  کاراکترهایش  او 
پنجم،  درویش  رونمایی  مجلس  در  هست  خاطرم 
زنی که معلول بود، به او نزدیک شد و گفت که تمام 
»زن  کاراکتر  هیچ  اما  است؛  خوانده  را  رمان هایش 
تا رمانی  از زریاب خواست  معلول« در آن ها نیست. 
با قهرمان معلول بنویسد. زریاب در پاسخ سرش را به 
نشانه هم دردی تکان داد و تنها به گفتن این که باید 
فکر کند، اکتفا کرد. به هر ترتیب، من به عنوان یکی از 
خواننده گان رمان های زریاب معتقدم که حضور مکرر 
یک بستر زمانی - کابل قدیم - در رمان های زریاب 
پشت  پس  در  زده شده  حرف  کم تر  واقعیت  یک  بر 
این رمان ها داللت می کند، یک نوستالژی یا به تعبیر 
خود او »یاد و دریِغ« عمیق یک نسل از نویسنده گان 
و فعاالن چپ که شاهد و شریک تباهی بودند. این 
وابسته گی به کابل قدیم به حدی قوی است که حتا 
در رمان های او که نمی توان زمان و مکان مشخصی 
برای آن ها قایل شد، حضور دارد. از باب مثال، او در 
درویش پنجم مکرراً از »کبابی مهران« و با گفتن »چه 

روز هایی بودند آن روز ها« یاد می کند.
استاد زریاب به نسلی از نویسنده گان چپ افغانستان 
تعلق می گیرد که کم یا بیش، مستقیم یا غیرمستقیم 
در کشتن یک »گذشته« شریک بودند؛ گذشته ای که 
بهتر از آینده از آب در آمد. استاد زریاب هم مثل اکرم 
درخشانی  گذشته  یک  زوال  فخری  و حسین  عثمان 
را دید و  بود  از خاطراتش گره خورده  با بسیاری  که 
این دریغ در رمان هایش حاضر بود. خاطرم است که 
زریاب در دو مجلس با غیض تمام از بی توجهی اهالی 
سیاست امروز و »غیبت فرهنگ« در سیاست گذاری ها 

و  درست نویسی  گسترش  جهت  در  استاد  ارزشمند 
دلیل  و  کرده اند  یاد  فارسی،  اصطالحات  گسترش 
نویسنده گی خانم استاد زریاب را شخصیت بی همتای 
استاد زریاب دانسته و به برخی کتاب هایی که از استاد 

خوانده اند اشاره کرده است.
کاربری دیگر شبکه های اجتماعی تاجیک به نام سپهر 
مردم  و  پیوندان  به  تسلیت  ابراز  ضمن  کرامت اهلل، 
برای  بزرگ  ضایعه  را  زریاب  استاد  مرگ  افغانستان، 
تاجیکان و همه دوست داران ادبیات اصیل دانسته و بیان 
می  کند که با نوشته  های استاد زریاب بزرگ شده و هر 
استاد  از  او  است.  می خوانده  حریصانه  را  استاد  نوشته 
زریاب یک چهره تکرار نشدنی در ادبیات نام برده است. 

عالوه بر شخصیت  ها و دوست داران تاجیک وی که نسبت 
به درگذشتش واکنش نشان داده  ، بسیاری از سایت های 
خبری تاجیکی نیز خبر درگذشت استاد زریاب را پوشش 
داده اند. از جمله سایت خبری »m.sputnik-tj« تاجیک 
بزرگ  مرد  این  از  افغانستان،  مردم  با  ابراز همدردی  با 
یاد کرده و نوشته است: »رهنورد زریاب، داستان نویس 
افغانستان  بی  همتا و سابق رییس اتحادیه نویسنده گان 
در سن 76 ساله گی از مریضی ویروس کرونا وفات کرد.« 
فعالیت های  و  زنده گی  در باره  مفصل  شکل  به  سپس 
آثار وی پرداخته است. هم چنین سایت خبری  ادبی و 
عنوان  به  ایشان  از  تاجیک   »asiaplustj.info«
فارسی  معاصر  ادبیات  داستان نویس  های  معروف ترین 
و شناخته شده یاد می کند که در تاجیکستان و ایران 
از  مفصل  شکل  به  سپس  است.  داشته  زیاد  مخاطبان 

فعالیت  های ادبی و زنده گی وی یاد می  کند.
 1323 سال  در  زریاب  رهنورد  محمد اعظم  استاد 
خورشیدی در افغانستان به دنیا آمد و چند روز پیش 
بر اثر بیماری کرونا از دنیا رفت. تجربه مهاجرت، عوامل 
سیاسی و اجتماعی و شناخت فرهنگ  ها، در جهان بینی 
وی  تسلط  است.  گذاشته  عمیقی  تاثیر  آثارش  و  وی 
بر زبان، شعر و ادبیات و دانستن زبان  های انگلیسی و 
فرانسه ای، باعث شد که در نویسنده گی صاحب سبک 
باشد و با تفکر تازه و تخیل قوی ظهور کند. رمان »گلنار 
استاد  پرمخاطب  و  موفق  رمان  های  از  یکی  آیینه«  و 
است.  محبوب  افغانستان  جوانان  بین  که  است  زریاب 
استاد زریاب مجموعه داستان  های »آوازی در میان  از 
 ،)1383( غربت«  دور  »هذیان های   ،)1362( قرن ها« 
»زیبای زیر خاک خفته« )1388(، »چارگرد قال گشتم« 
که  »سکه ای  و   )1395( پنجم«  »درویش   ،)1390(
دیگر  و  ایران  افغانستان،  در   )1397( یافت«  سلیمان 
کشورها به نشر رسیده است. در کابل و تهران به پاس 
فعالیت  های ادبی وی بارها از ایشان قدردانی شده است 
محمود  استاد  مانند  فرهنگی  شاخص  چهره  های  و 
دولت آبادی و دیگران در باره کتاب  های ایشان و ارزش 
ادبی و هنری آن ها، از استاد رهنورد زریاب تحسین و 

تقدیر کرده اند

زبان به شکوه گشود و در شب بخارای علی دهباشی 
از ظاهر شاه بابت هم نوایی و دست گیری از خلیل اهلل 
از  که  زریاب  برای  ستایش  این  کرد.  ستایش  خلیلی 
است،  نیز  پارادوکسیکال  می گفت،  قومی سخن  ستم 
چرا که ظاهر شاه خود بخشی از این ستم قومی بود؛ 
اما واقعیت های بعدی چنان تلخ و تار بود که آن ستم ها 
مکدر می شد و سرخورده گی از امروز و نوستالژی »زمان 
از دست رفته« به ناچار در رمان هایش حضور می یافت. 
با آن چه گفته آمدم، الجرم به پاسِخ پرسشی که در باال 
قدیم  زریاب در کابل  طرح شد، رسیده ایم: رمان های 
به هم می رسد و دالی بر شکست نسلی از فعاالن چپ 
افغانستان است که در سرنگونی گذشته دست داشتند؛ 
اما از ساختن آینده عاجز ماندند و اکنون چاره را در 

»یاد و دریغ« گذشته می دیدند.
هنگام خواندن رمان های زریاب، با نویسنده ای مواجه 
می شویی که ندایش هیچ جایی را نمی گیرد و چاره را از 
سر ناچاری در »حبس کردن خود در اتاقی برای هفته ها 
و غرق شدن در بوتل های قاچاق شده  ودکا و خاطرات 
کابلی که جنگ و پول ویرانش کرد« و صد البته نوشتن 
شده،  ناکام  برنامه هایش  که  می دید  زریاب  می یابد. 
طرح هایش به هم ریخته  و اکنون او از بلندپروازی مانده 
است. او می دید که کابل دیوانه شده است و نداهای این 
نویسنده پیر الجواب می ماند. به همین دلیل غرغرکنان 
زیر لب می گفت که »چه روزهایی بودند آن روزها« و 

می نوشت و می نوشت. 
پی نوشت: من عنوان این نوشته را با اندک دستبرد از 
عنوان ترجمه فارسی گفت وگوی نوام چامسکی تحت 
عنوان »فیلسوف پیر و جهان دیوانه« که چند روز قبل 
از 90 ساله گی اش، در مجله ژاکوبین نشر شد، گرفته ام.

 استاد زریاب،
حامی فرهنگ تاجیکان

نویسنده پیر و کابِل دیوانه 

رستم عجمی، استاد اکادمی ملی علوم تاجیكستان 
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زنده یاد  با  که  بود  سال 1377 خورشیدی  کنم  فکر 
رهنورد زریاب از راه دور اشنا شدم. ان زمان، من با 
به مشهد رفته  به دست طالبان،  سقوط مزار شریف 
بودم و با جمعی از فرهنگیان »مجله امین« را منتشر 
می کردیم. من مدیر مسوول مجله بودم و سید اسحاق 

شجاعی سردبیر ان بود.
ما توانسته بودیم، هم کاری قلمی جمعی از نخبه گان 
فکر، فرهنگ و ادب را برای مجله جلب کنیم. اقایان 
از  فخری  حسین  تهران،  از  موالیی  سرور  داکتر 
پاکستان، استاد رهنورد زریاب از فرانسه و دوستانی از 

نقاط دیگر، به طور منظم در امین قلم می زدند.
را به صورت  از رویدادهای مزار شریف  من خاطراتم 
نام  با  ناگفته«،  »گفته های  عنوان  تحت  مسلسل، 
مستعار »حسین جویباری« در مجله امین می نوشتم. 
روزی، اقای شجاعی پاکت نامه ارسالی استاد زریاب به 
مجله را گشود و خواند: »شماره جدید مجله امین را 
خواندم. از نظر طرح، ویرایش و محتوا بهتر و  نوشته ها 
و مضامینش خوب تر و متنوع تر شده است«. پس از 
چند توصیه و پیشنهاد در مورد بهترشدن مجله، استاد 
را  ناگفته  گفته های  نوشته ها،  میان  »در  بود:  افزوده 
می پسندم و از خواندن ان لذت می برم. نویسنده ان را 
تشویق کنید که زیادتر بنویسد«. من از این لطف و 
تشویق استاد - در حالی که هم دیگر را ندیده بودیم، 

به وجد امدم و انگیزه بیش تری برای نوشتن یافتم.
در کابل، نخستین باری که استاد را دیدم، خودم را 
خیلی  کردم.  معرفی  ناگفته«  »گفته های  نویسنده 

محبت نشان داد و تشویقم کرد که ان خاطرات را به 
صورت کتابی منتشر کنم. پس از ان، هرچندگاه توفیق 
صمیمی اش  و  گرم  محضر  از  و  می شد  میسر  دیدار 
نویسنده شدن،  برای  که  می گفت  می شدم.  مستفید 
ویلیام  اثار  فردوسی،  بیهقی، شاهنامه  تاریخ  خواندن 

شکسپیر و  سایر شاهکارهای ادبی ضروری است.
استاد زریاب دارای مناعت طبع و عزت نفس بلند بود. او 
از نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت ابا می ورزید. 
به یاد دارم که چندین بار رهبران سیاسی و صاحبان 
پست های بلند حکومتی برای صرف نان چاشت یا شام 
دعوتش کردند، استاد اما بهانه اورد. او موقف خیلی از 
به رفتار و عمل کردشان  را نمی پذیرفت و  سیاسیون 
افسوس می خورد. از سیاست به گونه روزمره، سطحی 
مصلحت  قربانی  را  حقیقت  بود.  بیزار  ان  مبتذل  و 
نمی کرد. صریح و قاطع بود. ظاهرسازی و مماشات و 

مجامله را نمی شناخت.
استاد زریاب با وجود سطح بلند فهم و دانش ادبی و 
فلسفی، خاکی و شکسته و ساده زیست بود. به اندک 
قناعت داشت و همه حرصش را به پای کتاب و نوشتن 
جدید،  و  قدیم  دانش  با  او  بود.  ریخته  اندیشیدن  و 
سنت و تجدد و افکار مدرن جهان غرب اشنایی عمیق 
داشت و اندیشه های فلسفی غرب را با دقت موشکافی 
می کرد. سره و ناسره، درست و نادرست و نقاط قوت و 

ضعف غرب را به خوبی نشانی می کرد. 
این جا خاطره ای را ذکر می کنم: یکی از شب های ماه 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  رمضان،  مبارک 

کابل، جمع زیادی از خبرنگاران و اهل فرهنگ را به 
افطاری دعوت کرده بود. پس از صرف غذا، سفیر در 
بیانیه ای با تشریح روابط نیک و دوستانه دو کشور، از 
سیاست های غرب در قبال افغانستان به شدت انتقاد 
و  گمراه کننده  مبتذل،  پوچ،  را  غرب  فرهنگ  و  کرد 
ضاللت بار خواند و رسانه ها را از تهاجم  فرهنگی غرب 

برحذر داشت.
بعد از سخنرانی جناب سفیر، استاد زریاب رشته سخن 
را در دست گرفت. او ضمن سپاس گزاری از سفارت 
پذیرایی  و  دعوت  خاطر  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
افغانستان،  رسانه های  و  قلم  ارباب  و  فرهنگیان  از 
گفت که غرب و فرهنگ غرب یک سره پوچ، باطل 
به همان سویه که در عرصه  و مبتذل نیست؛ غرب 
علم و تکنولوژی پیش رفت کرده، در زمینه فرهنگ، 
اخالق و ارزش های بشری نیز دست اورد داشته است. 
در  هنری  و  ادبی  فلسفی،  مکتب های  بزرگ ترین 
حقوق  حامی  نهادهای  موثرترین  شده اند.  زاده  غرب 
و  بیش ترین  فعال اند.  غرب  در  بشری  ارزش های  و 
را هم  تمدن غرب  و  فرهنگ  از  انتقادها  سخت ترین 
بهتر  داده اند.  انجام  منتقدان شان  و  غربی ها  خود 
است که داوری مان در مورد فرهنگ و تمدن غرب 

واقع بینانه و منصفانه باشد...
و  فکری  جدید  ظرفیت های  پیدایی  زریاب  استاد 
فرهنگی در بستر تحوالت ژرف سیاسی - اجتماعی 
امیدوار  نو  نسل  اینده  به  و  می ستود  را  کشور  اخیر 
بود. بارها از زبانش شنیدم که می گفت اینده در گرو 
 نقش افرینی همین جوانان است که با حس خالقیت، 

نوآوری و تغییر وارد صحنه شده اند.
بنویسد،  باشد،  زنده  می توانست  هنوز  زریاب  استاد 
بیافریند، نسل جوان را تشویق کند و شاهد شکفتن 
ارزوهایش باشد؛ اما تنهایی و غربت اندوه بار در وطن 
خودش، او را شکست و از نفس انداخت. یادش زنده و 

خاطره اش جاویدان باد.

 نویسنده منصف و واقع بین 
زریاب؛

با توجه به این که بنده نه ادیب هستم و نه نویسنده ای 
با اسم زریاب آن  هم سرسری  زبردست، در دیار غربت 
تا وقتی که مصروف تدوین کتاب »قدم های  آشنا بودم 
می خواستم  و  شدم  افغان ها«  ما  مسوولیت  و  آشتی 
زبان  از  را  افغانستان  مختلف  گروه های  آشتی  قدم های 
در  علمی  سوال نامه  یک  روی  از  نماینده گانش،  از  یکی 
کتاب درج کنم. در 1999 داکتر روان فرهادی که مشاور 
مهم کتاب بود، برای ادبیات فارسی دری اسامی چند نفر 
را برایم داد که از آن جمله تنها زریاب در مونپولیه فرانسه 
قبول کرد تا از روی سوال نامه بنویسد. در جریان کار روی 
نوشته اش که در آن روزها زیاد توسط نامه و تلفن صورت 
می گرفت، باهم زیادتر آشنا شدیم. در اول می ترسیدم که 
یک نویسنده سبک قصه که با قریحه سرشار و آزادش 
مشکل  سوال نامه  یک  تنگ  قالب  با  شاید  می کند،  کار 
داشته باشد، اما زریاب را بسیار با نرمش یافتم. هر کلمه 
یا پاراگراف و کوتاهی یا درازی جواب ها را با بسیار حوصله 
می شنید و همراهم مثل یک خیاط که پیراهنی را برابر 
قد مشتری اندازه می گیرد و قیچی می کند، نوشته اش را 
برای مفکوره همین کتاب برش می کرد. در جریان مرور 
نبشته اش، یک نسخه کتاب »قصاریخ ماللی یا خاطرات 
به  فرستادم.  برایش  را  افغانستان«  دختران  لیسه  اولین 
زودی یک نامه بسیار زیبایش رسید که کتاب را خودش 
و سپوژمی جان، از سر تا آخر خوانده اند و آن را بسیار 
ارزش مند می یابند. بعداً تلفنی گفت: »از این که کلمات 
عامیانه را در چنین کتابی آورده ای، خوشم آمد.« وقتی 
را  نسخه  یک  برایش  و  برآمد  نشر  از  »قدم ها«  کتاب 
فرستادم، زود زنگ زد. از کتاب خوش بود؛ این که یک 
نویسنده تازه  کار و ناآشنا او را هم جوار دیگر نویسنده گان 
تازه کار و ناآشنا قرار نداده بود. هر چند توصیف زیاد نبود، 
اما همان چند کلمه مختصر، مِن نو کار را بسیار تشویق 

کرد. 
ما  و  کرد  تغییر  اوضاع  که  سپتامبر  از 11  بعد  باألخره 
از غربت طوالنی به وطن برگردیم، در  هر دو توانستیم 
یکی از کنفرانس های سال 2002 که او هم حضور داشت، 
پیشش رفتم و خود را معرفی کردم. در آن وقت من در 
اول زنده گی می کردم. یک روز جمعه دروازه  مکروریان 
آمدن هایش  اما  نپایید،  دیری  بود.  زریاب  شد،  تک تک 
هر چند وقت یک بار، برایم بسیار خوش آیند شد. سن ما 
بسیار نزدیک هم بود؛ ما نسلی بودیم که دوران طفولیت، 
مکتب و دانشگاه را در عین زمان با تمام فراز و فرودش 
در کابل گذشتانده بودیم، از عین واقعات خبر داشتیم، 
دوره قانون اساسی، خواندن های ناشناس و ژیال و زالند 

و وفور رادیو، صحبت آقای جاوید در برنامه ملل متحد ، 
جشن،  روزهای  در  وزارت خانه ها  کمپ های  روی لچی، 
مجله ژوندون و حتا معلمان خارجی مکاتب را هر دو دیده 
بودیم. من ضرورت نداشتم تشریح کنم که جشن »هفت 
استقالل  مناسبت  به  سنبله  هفت  تا  سنبله  اول  از  روز 
کشور و روز پشتونستان« چه وقت و چرا بود و او ضرورت 
نداشت بگوید پوپل، وزیر معارف پر قدرت و تحصیل کرده 
جرمنی ، کی بود. او فارسی ظاهر شاهی نسبتاً ضعیف مرا 
)بعد از زنده گی 37 ساله در خارج( با وجودی که فارسی 
ظاهر شاهی خودش بسیار پخته و صیقل شده بود، کاماًل 
درک می کرد و می فهمید که پشت هر کلمه چه معنا و 
مفکوره، چه عنعنه و چه وزن دوستی، اعتراض یا ارزش 
وجود دارد. زیاد صحبت می کرد در باره این که نسل نو از 
مهاجرت برگشته و مخصوصاً در ایران درس خوانده تا چه 
اندازه آموزش دیده، دانش یافته و عصری برگشته و تا چه 
اندازه باید رویه متفاوت از دوران ما با ایشان صورت گیرد. 
دانشگاه  در  و من  داشت  با جوانان سر و کار  او همه روزه 
داشت؛  فرق  کمی  ما  چشم انداز  ولی  می کردم،  تدریس 
افغانستان  اکثر شان در داخل  چون دانشجویان دانشگاه 
درس خوانده بودند و شگاف های تدریس و تشنه گی برای 
معلومات در آن ها بسیار زیاد معلوم بود. با این مالقات ها 
معلوم می شد که هر دوی ما چه تغییراتی را باید در خود 
نا مأنوس و این  به وجود بیاوریم تا با این اجتماع نسبتاً 

نسل نو عودت کرده، خود را درست تطابق دهیم. 
مالقات های ما که تنها چند بار بود، وقتی من به گل باغ 
اندازه روی ما  کوچ کردم، خاتمه یافت. نمی دانم تا چه 
نو و تطابق  این اجتماع و نسل  از  برای آموختن زیادتر 
با آن ها، تاثیر کرد و تا چه اندازه موفق بودیم. برای من 
هم مثل دیگر دوستانش هر وقت که می آمد، یک جمله 
خاصم را تکرار می کرد: »همراه این فهم چه می کنی؟« 
طنین این جمله، تا امروز در ذهنم است. یک گپ روشن 
بود و ما هر دو از نبود خانواده های خود رنج می بردیم. 
افتخار  بسیار  خود  دختر  و  جان  سپوژمی  سر  زریاب 
و  داد  را  برایم جدول کتاب های سپوژمی جان  می کرد. 
گفت دخترش هم یک جایزه را برده است. این برایش 
بسیار قوت قلب می داد. وقتی سپوژمی جان به کابل آمد، 
برایم زنگ زد که او را ببینم. متاسفانه من در سفر بودم.  
یک مساله دیگر هم بسیار واضح بود؛ این که ما و امثال 
ما شاید هیچ وقت به صورت کامل در کشوری که زاده و 
تا حال عشقش در رگ های مان جاری  و  پرورده شدیم 
یک  که  دلیل  این  به  نشویم؛  مزج  کاماًل  دیگر  است، 
قسمت ما هم تغییر کرده است. ما هم چیزهایی دیده ایم 

که در ماحول ما کسی از آن خبر ندارد، آن را ندیده و 
آن ر ا درک کرده نمی تواند. آن چه در باره تنهایی زریاب 
تنهایی  که  می کنم  درک  می شنوم،  درگذشتش  از  بعد 
جزو الینفک عودت کنندگان مثل زریاب است. امیدوارم 
متوجه  بهتر  را  افغانستان  زریاب، جامعه  دادن  از دست 
الیه های دیگر اجتماع مان کرده باشد؛ این که زنده گی، از 

هیچ طرف، جاده یک طرفه نیست.  

سه موضوع برایم در قسمت زریاب مهم است:
همین اکنون که سر وقت است و خانواده اش هم  اول: 
تشریف دارد، باید و حتماً یک شخصیت حقیقی یا حقوقی 
مالکیت تمام آثار زریاب را رسماً به دست گیرد تا تمام 
را  فارسی  واژه های  و  کلمات  حتا  و  آثارش  و  نبشته ها 
که ایجاد کرده، منبع، ماخذ و معیار واحد داشته باشد. 
و هم کسی  می شود  آسان  محققان  کار  هم  کار  این  با 

نمی تواند حتا یک کلمه از این آثار را دست بزند یا از آن 
سوءاستفاده کند. 

دوم: زریاب یک شور پرجهش )passion( داشت که از 
چشم انداز روشن یک دوره دیگر، در جامعه متالطم دوره ای 
کاماًل ناهمگون امروزی، اهدافش را در یک استقامت تعریف 
اعمارش  شده و آشکار فعاالنه پیش می برد. آن دوره در 
و این دوره در ایفای رسالتش، مهم بود و او توانست در 
موضوع  چند  تنها  شاید  اهدافش  بدرخشد.  دوره  دو  هر 
فارسی  زبان  عصری سازی  و  پیش رفت  قصه نویسی، 

افغانستان، حل مشکل قومی و احترام مساویانه قوم تاجیک 
و پرورش نسل نو بوده باشد، اما تولیدی که زریاب در این 
بیست سال داشت، یک شاهکار است. اکثر نویسنده گان 
تنها یک یا دو کتاب را می توانند در این بیست سال تولید 
کنند. شخصی چه قدر باید روی وقت خود حاکم و با هدف 
خود چه قدر روشن و وفادار و با کار روزمره خود تا چه حد 
منظم بوده باشد که در این آشفته بازار افغانستان که وقت 
را محترم نمی شمارند و برای یک کار کوچک در یک دفتر 
بی شمار  و مشکالت  نوش جان کرد  پیاله چای  باید سه 
دیگر، چندین هدف را یک جایی پیش ببرد! برای خودم 
ـ تولید فرهنگی ام وقتی در وطن هستم تقلیل می یابد  ـ 
این پشت کار مرتب و هدف مند نه تنها نمونه بسیار مهم 
قوت  و  نبوغ  بلکه  می دهد،  نشان  را  عصری  نویسنده گی 

شخصیت زریاب را هم متبارز می کند.  

تنها  زریاب  با  سال  ده ها  این  در  که  من  سوم: 
جسته وگریخته در مجالس یا تلفنی صحبت داشتم، اما 
همیشه از کارها و نوشته هایش می شنیدم، باور دارم که به 
صورت نامریی، زریاب یک چراغ تابان جامعه جنگ زده و 
پر رنج ما بود. او مثل یک چراغ تابان، براي این نسل تشنه 

مدنیت، فهم، شهري بودن، آرامش و امید را پیام می داد. 
پشت همه ما در کوه بود که یک نفر پاس بان فارسی ما 
است و تاجیک بودن ما را صیقل می زند که از روی آن 
به دیگر اقوام مایه تعریف خودی را می دهد. با رفتنش، 
شهر کمي زیادتر در تاریکي فرو مي رود و موازنه کمی به 
هم می خورد. نمی دانم این خال چه وقت، در کجا و با کي 
پر مي شود و در این خال چه آسیب هایي به ما می رسد. 
باز گویم، دوست گران مایه، آرام بخواب، این جا افغانستان 
عنقا صفت است و نسل تعلیم یافته، آگاه و متعهد در حال 

ظهور می باشد.

نسرین ابوبكر گروس

سید آقا حسین 
فاضل سانچارکی
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همیشه خودش بود. با هر نسلی  
داشت.  برخاست  و  نشست 
تعلقات سیاسی - تنظیمی و 
گرایش های دینی - مذهبی 
نداشت.  اهمیت  برایش  افراد 
پیچیده ای  پدیده  را  انسان 
زمان  از  متأثر  که  می دانست 
و مکانی بود که در آن می زیست. تالش می کرد با 
همه برخورد محترمانه داشته باشد. اما نمی توانست 
از دردی که  را تحمل کند. می نوشت؛ چه  کژی ها 
سده ها از آن گذشته بود، چه دردی که تازه ریشه 
زده بود و او و دیگران در آتش آن می سوختند. در 
»مارهای زیر درختان سنجد« به لشکرکشی سلطان 
محمود و قتل عام در سومنات پرداخت و در دور قمر 

جنایات مجاهدین در کابل را نوشت.

کتابی نوشت به نام: ... و شیخ گفت.
ادبیات  پندارها،  و  بلندش، نقش ها  اولین داستان  با 
افغانستان را با ادبیات جهانی گره زد و نشان داد که 
نویسنده ای است که به درون انسان ها بیش تر ارزش 
می دهد تا رفتار بیرونی شان. در سیب و ارسطاطالیس 
)ناتمام( به رئالیسم جادویی رسید و نشان داد که با 
قلم جادویی اش می تواند جادوی تذکرة االولیای عطار 

را بازنویسی کند.
داستان پردازی سرشتش بود. در مقاالتش نیز همیشه 
داستان پرداز باقی ماند. هم در زمانی که خاطره استاد 

حبیبی را می نوشت و هم زمانی که سوگ نامه خسته 
را نوشت، داستان نویس باقی ماند. 

در دو دهه آخر زنده گی اش، مانند جوانی هایش، پرکار 
بود. در جوانی بیش تر از صد داستان کوتاه نوشت و 
در دو دهه آخر زنده گی اش چندین رمان. مرگ اما 
اتمام  به  را  ناتمامش  رمان های  تا  نداد  فرصت  را  او 
داستانی  ادبیات  کوله بار  که  مردی  دریغا  برساند. 
افغانستان را پنج دهه به دوش کشید و صادقانه برای 
یادش  بست.  سفر  رخت  کرد،  تالش  درست نویسی 

انوشه باد!

پژوهش و تحقیق پیش از نوشتن یک اثر، بیش ترین 
صدها  تاریخی  نکته  هر  برای  می گرفت.  را  وقتش 
صفحه را مرور می نمود و تأکید می کرد که نویسنده 
باید در کارش دقیق باشد. دلبسته فلسفه و جهان 
داستانی اش پیوسته در کشاش خیر و شر بود. بیش تر 
اما این شر بود که به پیروزی می رسید. نیم نگاهی به 
اسرار داشت؛ اسراری که لبان مجسمه ای را رازآلود 
هم  رازهایش  می شد.  تکثیر  آیینه  از  و  می ساخت 
ریشه های تاریخی داشت. سلوک و عرفان را دوست 
داشت. عاشق عطار و نیچه بود. بی دلیل نیست که 

 داستان پردازی که داستان نویس باقی ماند 
عزیزاهلل نهفته

به  از هر لحاظ  را  افغانستان  از چهار دهه جنگ،  بیش 
فالکت  دچار  و  آسیب دیده  درمانده،  ویرانه،  سرزمین 
مبدل کرده است. در این میان، بیش ترین زخم ها بر تن 
خسته و رنجور ادبیات و فرهنگ وارد شده است. با توجه 
به این واقعیت، درگذشت رهنورد زریاب که چندین دهه 
نوشت و برای کتاب خانه های فقیر افغانستان محتوای ناب 
و ارزشمند و زیبا خلق کرد و تا آخرین روزهای عمرش 
ضایعه  و  جبران ناپذیر  فقدان  ننشست،  پا  از  لحظه ای 

بزرگ است.
دهیم،  قرار  مالک  را  اسباب  عالم  حساب گری های  اگر 
مبتال  کرونا  به  زریاب  اگر  که  گفت  می توان  این گونه 
نمی شد، ممکن بود چند سال دیگر نیز زنده بماند، رمان 
»زن بدخشانی« را تمام کند و چه بسا کارهای پخته تر و 
سنجیده تر دیگری را به پایه اکمال برساند و خواننده گان 
آثارش را با تجربه های ناب و عوالم تازه بیش تر آشنا کند. 
با این همه، در این نکته تردید نمی توان کرد که زریاب 
و  آب  این  معاصر  نویسنده گان  بهترین  و  پرکار ترین  از 
خاک بود و حضور مستمرش در سپهر نشر و مطبوعات 
و قلم فرسایی های مستمر و نستوهانه  و سودمندش او را 

سرمشق دیگران ساخته بود.
در این جا سر آن دارم که برخی از مزیت های رهنورد زریاب 
را که موجب شده است او به یکی از شناخته شده ترین و 
مطرح ترین نویسنده گان معاصر کشور مبدل و برتری اش 
شود،  مسلم  و  محرز  همگنانش  از  بسیاری  بر  نسبت 
چند  این  در  منحصر  زریاب  مزیت های  طبعاً  برشمارم. 

مورد نیست.

1. زیبا  نویسی: این جانب از جمله اشخاصی هستم که 
واژه ها به هیجان شان می آورد و دچار شور و شعف شان 
در  تسخیر  به  آسانی  به  را  روح شان  و می تواند  می کند 
آورد. از این رو، کارهای نویسنده گان زیبا نویس را دنبال و 
آن ها را از صمیم قلب تحسین می کنم. حتا گاهی اتفاق 
افتاده که متن زیبا حواسم را از محتوای آن پرت کرده و 

درون مایه را از یادم برده است.
را  زریاب  رهنورد  نام  وقتی  که  بپرسند  من  از  اگر 
می شنوی در نخستین وهله چه چیزی به ذهنت می آید؟ 
این  در  زیبا نویسی.  گفت:  خواهم  پاسخ  در  فی البداهه 
در  زریاب  رهنورد  نوشته های  که  ندارد  وجود  تردیدی 
اوج زیبایی و هنرمندی قرار دارد. در تعریف نویسنده گی 
گفته  اند: نویسنده گی یعنی هنر خوب و زیبا نوشتن. با 
این حساب، می توان گفت که زریاب این هنر را به تمام و 
کمال داشت. او نسبت به واژه ها حساس بود و با فارسی 
سچه می نوشت و سعی بر آن داشت که از واژه های بیگانه 
کم تر بهره بگیرد و در این مسیر گاهی راه افراط می پیمود 
و نیز در این راستا ابایی نداشت از این که کلمات نا مانوس 

تاحدودی با زبان شفاف و روشن خبر بنویسند و گزارش 
تهیه کنند.

زریاب برخالف بسیاری از روزنامه نگاران و نویسنده گان و 
شاعرانی که پس از او و یا هم زمان به او به میدان آمدند و 
شناخت خوبی نسبت به میراث گران سنگ فارسی ندارند 
و برای خلق محتوا عجله دارند، با متون کهن و معاصر 
فارسی دمساز و هم راز بود و شناخت ژرف و علمی از این 
میراث در نتیجه سال ها مطالعه به دست آورده بود و زیر 
توان  و  می شناخت  دستش  کف  مثل  را  آن  باالهای  و 
استفاده از همه ظرافت ها و ظرفیت های زبان را داشت. به 
همین جهت، تا سرحد جنون به این زبان عشق می ورزید 
و برای دفاع از آن در برابر هجوم های معاندان و دشمنان 
سال ها  این  در  شاید  می گذاشت.  مایه  آبرو  و  جان  از 
کسانی بسیاری برای دفاع از زبان فارسی در افغانستان 
قلم و قدم زده اند؛ اما زریاب یکی از شاخص ترین آدم ها 
در پاس داری از زبان فارسی در دو دهه اخیر بود و در این 
از خیر بسیاری از مواهب مادی و امتیازات  راه احتماالً 
دنیوی گذشت و دشمنی ها و کینه ها را به جان خرید. در 
وضعیت کنونی، از راه دفاع از زبان و فرهنگ فارسی در 
افغانستان نه تنها امتیازی به دست نمی آید؛ بلکه ممکن 
شود.  انسان  نصیب  ملموس  خطرهای  و  زیان ها  است 
زریاب آگاهانه در این راه قدم گذاشته بود و از خطراتی 
که در این راه در کمین او نشسته بود به خوبی آگاه بود.

اگر کسی بخواهد تاریخ تطور و دگردیسی زبان فارسی 
در روزگار معاصر را در این کشور بازخوانی کند و نقش و 

سهم رهنورد زریاب را در این زمینه نادیده بگیرد، جفای 
بزرگی در حق پژوهش و تحقیق علمی روا داشته است. 

در  تأثیرگذار  فرهنگی  آدم های  معدود  از  یکی  زریاب 
کشور بود که در جهت هم گرایی میان کشورهای هم زبان 
و هم فرهنگ منطقه کوشش های ملموس به خرج داد و 
تالش ورزید که زمینه مبادالت فرهنگی میان کشورهای 
دیگر  تجارب  از  و  فراهم  خود  وسع  حد  در  را  هم زبان 

ایران در غنامند سازی  کشورهای فارسی زبان، مخصوصاً 
زبان فارسی در افغانستان به بهترین شیوه استفاده کند. 
زریاب اینک نویسنده شناخته شده در میان اهالی فرهنگ 

در ایران و تاجیکستان نیز است. 

3. استقالل رأی و آزاد اندیشی: کسانی که با فضای 
فکری و سیاسی افغانستان از نزدیک آشنایی دارند، قطعاً 
اذعان می کنند که حفظ استقالل و عدم وابسته گی به 
دشوارترین  از  یکی  قدرت  اربابان  و  مسلط  جریان های 
با  این جامعه  برای کسی است که می خواهد در  کارها 
فارغ بالی به کار فرهنگی بپردازد و در زمینه ادب و ادبیات 
فعال باشد. من شخصاً به صورت دقیق از روی کردهای 
در  نیز  و  کودتا  از  پیش  زریاب  رهنورد  ایدیولوژیک 
سال های کودتای هفت ثور چیز زیادی نمی دانم؛ اما اگر 
مالک قضاوت را منش و رفتار وی پس از سقوط طالبان 
قرار دهیم، می توان گفت که او همواره استقالل نظر خود 
را در این دو دهه حفظ کرد و تا حدود زیادی توانست 
از تالطم های سیاسی برکنار بماند و دنباله رو جریان ها 
نباشد و طرز تفکر و شیوه اندیشیدن خاص خود را داشته 
باشد. برای مثال، در روزگاری که بسیاری از همگنانش 
موضع گیری های  و  ایدیولوژیک  داوری های  ورطه  در 
کوتاه مدت سیاسی گرفتار و سوار موج های موافق شدند 
و  روشن فکری  نشانه  »مجاهد ستیزی«  که  زمانی  در  و 
پیش روبودن تلقی می شد و شغل نان و آب دار بود، رهنورد 
زریاب از احمدشاه مسعود به خوبی یاد می کرد، عکس 
اتاقش می آویخت، در ستایش کارنامه اش  از دیوار  او را 
می نوشت و حضور کسانی مثل احمدشاه مسعود در تاریخ 
و  الزم  جامعه  حافظه جمعی  بار وری  و  تقویت  برای  را 

مفید می دانست.
همین استقالل رأی و پابندی او به اصول و ارزش های 
او  تعریف شده اش بود که موجب شد اصحاب قدرت به 
روی خوش نشان ندهند و او ناچار شود کار در وزارت 
را  خود  وقت  شبانه روزی  صورت  به  و  رها  را  فرهنگ 
کار  الزمه  اگر  کند.  آموزش  و  خواندن  و  نوشتن  صرف 
و  ایسم ها  انواع  و  تعصب  قید  از  رهابودن  روشن فکری 
یک جانبه گرایی باشد، به صراحت می توان گفت که زریاب 

در این زمینه کارنامه قابل دفاعی دارد. 

و خوش طالع  بختیار  آدم  زریاب  رهنورد  بختیاری:   .4
خودش  که  آن طور  را  تحصیالتش  یک طرف  از  بود. 
می خواست به پایان رسانده بود؛ چون در آن دورانی که 
او تحصیل کرده بود از بی ثباتی ها و آشفته گی ها خبری 
نبود تا به روند آموزش و تحصیلش لطمه ای وارد کند و 
از این رهگذر اساس کارش استوار و محکم بود. از جهت 
دیگر، بخت موافق، وی را از تالطم های خطرناک سیاسی 
و حوادث تلخ چند دهه پسین به سالمت عبور داده بود 
و از نظر روانی به او به صورت جدی آسیب نرسانده بود 
و مثل دوست شاعرش، واصف باختری که سال های سال 
است در گوشه انزوا خزیده و یک سره دست از هر اقدامی 
شسته است، چشمه های جوشان استعدادش را خشک 
آخرین  تا  زریاب  بود.  نمیرانده  را  و خالقیتش  نساخته 
روزهای حیاتش پویا و فعال و سرگرم خواندن و نوشتن 
بود و در این اواخر روی رمانی به نام »زن بدخشانی« کار 
می کرد که نیمه تمام ماند. قلم او تا اواخر زندگی اش با 
قوت و شیوایی و زیبایی می نوشت و هرگز لحظه ای از 
جنبش باز  نایستاد. در فضای پرتالطم و متشنجی همانند 
را  ساله گی   76 تا  نوشتن  و  خواندن  افغانستان،  فضای 
می توان یکی از بختیاری های یک نویسنده قلمداد کرد. 
جهان  از  چشم  خالقیت  و  نویسنده گی  اوج  در  زریاب 
و  نویسنده گان  برای  مردن  این گونه  نظرم  به  فرو  بست. 

هنرمندان، مایه مباهات و سرفرازی است. 

فرجامین سخن: حاال که دفتر عمر زریاب بسته شده 
است، این ضرورت احساس می شود که دوست داران ادب 
و فرهنگ به تحلیل شخصیت و بازخوانی و نقد آثار وی 
و  تجربه ها  از  جوان تر،  نسل های  برای  و  ورزند  مبادرت 
دنیاهایی که او در داستان ها و رمان هایش ساخته بود و از 
درس هایی که از روش و منش او می توان آموخت، حرف 
بزنند و با این کار از میراث پر  بهایش مسووالنه پاس داری 

کنند و در جهت ماندگارشدن نامش گام بردارند.

فارسی را احیا کند و از ظرفیت های بومی و زبان گفتاری 
ساکنان افغانستان نیز بهره ببرد. او دارای سبک خاص 
و منحصربه فرد در نوشتن بود، تا جایی که اگر به فرض 
نام زریاب در پیشانی نوشته اش نیز نمی بود، می توانستی 
به آسانی دریابی که نویسنده آن متن چه کسی است. 
تمامی نوشته های زریاب بدون استثنا از لحاظ شیوایی 

قلم سرمشق گرفتنی و از رهگذر محتوا آموختنی است. 
ارزش زیبا نویسی زریاب وقتی بیش تر دریافته می شود که 
به این نکته توجه کنیم که در کشور ما در عرصه زبان، 
آشفته گی عجیب و غریب و غیر قابل تحملی حاکم است 
و از در و دیوار این سرزمین زبانی الکن و نا روشن و پر خطا 
فرو  می بارد. حتا نخبه گان و اهالی دوات و قلم نیز آشنایی 
درست با میراث ارجمند و ادبیات پهناور فارسی ندارند، 
تعبیر  به  گاهی  و  می کنند  برخورد  آن  با  بی مباالتی  با 
پرویز ناتل خانلری، به زبان یأجوج و مأجوج می نویسند و 

ناراحت هم نیستند.

در  زریاب  رهنورد  فارسی:  ادب  و  زبان  به  2. عشق 
کنار این که خودش درست و بی غلط می نوشت و حرمت 
زبان را پاس می داشت، حساسیت افراطی نسبت به غلط 
نویسی ها و غلط گویی های دیگران داشت. او با صراحت 
لهجه ای که داشت این لغزش ها را یاد آور می شد. سال ها 
در شبکه طلوع کار کرد تا به خبرنگاران و گزارش گران 
این رسانه یاد دهد که چه الفاظ و عبارت هایی را به کار 
پرهیز  و عبارت هایی  واژه ها  به کارگیری چه  از  و  گیرند 
کنند. هم کاری او با طلوع موجب شد که تحول چشم گیر 
در زبان رسانه ها به وجود آید و رسانه های دیگر نیز به 
پیروی از طلوع جرأت پذیرش تغییر را پیدا کنند، پروای 
زبان را داشته باشند و نسلی از خبرنگاران پدید آید که 

 زریاب چگونه زریاب شد؟
مهران موحد

از  برخی  که  دارم  آن  سر  این جا  در 
مزیت های رهنورد زریاب را که موجب 
شده است او به یكی از شناخته شده ترین 
و مطرح ترین نویسنده گان معاصر کشور 
بسیاری  بر  نسبت  برتری اش  و  مبدل 
شود،  مسلم  و  محرز  همگنانش  از 
برشمارم. طبعاً مزیت های زریاب منحصر 

در این چند مورد نیست.



مطالعه زنده گی بزرگان عرصه علم و فرهنگ به ما نشان می دهد که آن ها چگونه خود را در معرض این شكوفایی و البته خودشكوفایی قرار 
داده اند. نوشتن برای هیچ کس از ابتدا آسان نبوده است، چرا که دست بردن به قلم، مهارتی است که هزاران بار تكرار و تجربه نیاز دارد. 

بیهوده نیست که از استعاره هایی هم چون »دود چراغ خوردن« و »استخوان سوزاندن« برای توصیف افرادی که اهل کتابت بوده  اند، در 
طول تاریخ استفاده شده است.

آورد و به آن ها جان تازه بدهد. شاید خیال کنید که 
کار دشواری نیست،  ولی من به شما بگویم که اصاًل 

کار ساده ای نیست...«
و  کفن  مراسم  چگونه گی  اما  رفت  زریاب  رهنورد 
افغانستان نسبت  او و بی توجهی اهل فرهنگ  دفن 

ذهن روشن زریاب و سخنرانی عمیق و زیبایش در 
آن محفل اشاره کرد ه است: »...اما بیش از همه از این 
حیرت کردم که این آقای زریاب چه ذهن روشن و 
بازی دارد و تا کجا می تواند مطالب مهم را به صورتی 
توضیح دهد که جوانی و نوجوانی ما را پیش چشم 

امسال  قوس   20 تاریخ  به  زریاب  رهنورد  استاد 
در گذشت. او که نیم سده عمرش را برای فرهنگ، 
بود، در چشم  این کشور صرف کرده  تاریخ  و  زبان 
و مدعیان  و در غیاب مدعیان فرهنگ  برهم زدنی 
رفاقت و دوستی و هم چنان در غیاب مسووالن دولتی 
و حکومتی در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده 
شد. زریاب، افزون بر نویسنده  ای بزرگ بودن )برای 
نسل ما( یک سبک و شیوه  زنده گی نیز بود و است؛ 
به این معنا که او تا آخر عمر متعهد و پاک زیست، 
مدام انسانیت و راستی را رعایت کرد، فریب زنده گی 
زنده گی  یک  داشتن  برای  نخورد،  را  پر زرق و برق 
مجلل و غیر معمولی روانه  درگاه هیچ مقام دولتی و 
حکومتی نشد و قلندروار و بی ریا و بی ادعا زنده گی 
او بدون هیاهو درون  پایان رساند.  به  را  این جهان 
یکی از آپارتمان های مکروریان کابل آثار و مقاالت 
ارزش مند و علمی نوشت و این گونه مسوولیتش را به 
تمامی و به درستی در قبال فرهنگ، زبان و کشور و 

مردمش، ادا کرد.
نبود.  افغانستان  شهروند  یک  مرگ  فقط  او  مرگ 
و  پرکارترین  از  یکی  پارسی  بزرگ  وطن  واقع  در 
داد. سیروس  از دست  را  نویسنده  خود  جدی ترین 
مناسبت  به  نوشته ای  در  ایرانی،  نویسنده  علی نژاد، 
یک  این که  از  بیش تر  »او  نوشت:  او  درگذشت 
نویسنده و اهل فکر افغان باشد،  یک نویسنده و اهل 
و  این گوهری که هزار سال  بود؛  فارسی  زبان  فکر 
بیش تر ما را با هم متصل کرده و هم چنان یکی و 
یگانه نگه می دارد، از زمان رودکی و بیهقی تا کنون. 
من وقتی به زریاب فکر می کنم، او را نویسنده ای از 
کشور همسایه نمی بینم. نویسنده ای از دشت پهناور 
زبان فارسی می بینم که وسعت آن از یک کشور و دو 
کشور فراتر است. هرچند بیش تر از همه در نوشته ها 
افغانستان  دغدغه   همواره  گفت و گوها  و  کارها  و 

داشت.«
استاد  برای  برنامه ای   1395 سال  در  بخارا،  مجله  
محمود  آن  در  که  کرد  برگزار  تهران  در  زریاب 
دولت آبادی ضمن سخنرانی در مورد زریاب، بخشی 
از رمان معروف او »گلنار و آیینه« را برای حاضران 
محفل خواند. رهنورد زریاب در آن محفل سخنرانی 
ارایه کرد که  ایران  قابل توجهی برای اهل فرهنگ 
در آن به تجربه کتاب خوانی در افغانستان و شباهت 
این تجربه در دو کشور پارسی گو )ایران و افغانستان( 
به  نوشته  بود. سیروس علی نژاد در آن  اشاره کرده 

به درگذشت او، عده ای را متحیر و ناراحت ساخت. 
رهنورد زریاب از لحاظ مالی و معنوی غنی تر از بقیه 
بود. او در این دو مورد شاید هیچ گاه محتاج جماعت 
افغانی نشده بود، اما انتظار می رفت نویسنده  بزرگی 
چون او را با شأن و شوکت بیش تر تا لب گور بدرقه 
کنند. این مساله متوجه کسانی است که با زریاب، 
آثار او، اهمیت کار و جایگاه او در تاریخ ادبیات پارسی 
و  فرهنگ  از  دم  لحظه  هر  و  آگاه اند  افغانستان  در 

ادبیات می زنند. 
حاال که زریاب در گذشته است، کار ضرور و آن چیزی 
که همه  ما به او نیاز داریم، خواندن آثار وی است. 
تمام رمان های او ارزش یک بار خواندن و لذت بردن 
را دارد. زریاب افزون بر نوشتن رمان، مقاالت سیاسی 
و فلسفی و هم چنان خاطراتی نیز نوشته است که در 
دو کتاب جداگانه زیر عنوان »شمعی در شبستانی« 
و »چه ها که نوشتیم« منتشر شده است )راقم این 
سطور از نوشته های در قالب مقاالت او فقط همین 
دو کتاب را خوانده است.« میراث زریاب نوشته های 
او و کارهای او برای زبان پارسی است. بهترین کار 
این  بدهیم،  انجام  ما می توانیم  او  از مرگ  که پس 
است که میراث او را به درستی و به دقت بخوانیم 

و استفاده کنیم.
شأن  در خور  و  معتبر  بزرگ،  یادگاه  یک  ساختن 
میان  در  است.  ضروری  کارهای  از  زریاب،  رهنورد 
بزرگان فرهنگی و سیاسی گذشته  افغانستان، کسی 
نیست.  پاس داری  و  قدر شناسی  مستحق  او  مثل 
بی گمان هیچ کسی تا هنوز مثل او مخلصانه برای 

افغانستان و فرهنگش تالش نورزیده است.
 زریاب قبل از مرگش برای منوچهر فرادیس، مسوول 
پارک[  ]سینما  که  »حاال  بود:  گفته  »زریاب«  نشر 
تخریب شده است، ]به جای آن[ کاخ فرهنگ ساخته 
و  و سینما  تاالر سخن رانی  آن  در  شود؛ کاخی که 
هوتل  و  باشد  داشته  رستورانت  باشد.  ادبی  محافل 
برای فرهنگیانی که از دیگر شهرها یا خارج کشور 
می آیند، کتاب فروشی داشته باشد و کافه ای برای 
بدخشانی«  »زن  رمان  رساندن  پایان  به  فرهنگ.« 
بر ویرانه های سینما پارک،  و ساختن کاخ فرهنگ 
است.  بوده  زریاب  رهنورد  پیشنهاد  و  آرزو  آخرین 
برآورده  اما  است،  دشوار  او  آرزوی  ساختن  برآورده 

کردن آرزوی دومی او از محاالت نیست.
آقای امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری، بعد از 
تخریب سینما پارک، ساختن مکان فرهنگی دیگری 
به  جای سینما پارک را نوید داده بود. او از فرهنگیان 
او  به  مورد  این  در  را  پیشنهادات شان  بود  خواسته 
بسپارند. حاال امراهلل صالح می تواند هدایت بدهد که 
به جای سینما پارک، کاخی با همین ویژه گی ها به 

نام استاد رهنورد زریاب ساخته شود.
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واپسین خواست زریاب؛
 ساختن کاخ فرهنگ به  جای سینما پارک

کتابت و نوشتن، در سرزمین های ما، همیشه ودیعه  ای 
گران سنگ بوده است. دیار ما، دیار کاتبان است و هرچه 
به آن می نگریم اسفار کاتبان در پیش روی ما است. 
گران سنگ  کاتبان  این  از  یکی  سوگ  در  که  اکنون 
این حوزه بزرگ تمدنی نشسته ایم، اجازه دهید، چند 
جمله ای را به احترام این یار دیرین، رهنورد زریاب، 
درباره نوشتن و تغییرکردن در مسیر نوشتن، خطاب 

به جوانان بااستعداد کابلی بگویم.
»نوشتن،  که  بود  گفته  درست  کافکا  من؛  عقیده  به 
او  می دانید  است«.  مرده گان  از صف  بیرون جهیدن 
همواره در هر بار نوشتن، یک بار زنده تر می شد و جان 
دوباره می یافت. چرا که هربار نوشتن، مستلزم بارها 
خواندن است و بارها خواندن کتاب و رساله، نتیجه ای 
که با خود دارد این است: من آماده دانستنم، آماده 

روشنایی و تغییر.
ما  به  فرهنگ  و  علم  عرصه  بزرگان  زنده گی  مطالعه 
نشان می دهد که آن ها چگونه خود را در معرض این 
نوشتن  داده اند.  قرار  البته خودشکوفایی  و  شکوفایی 
که  چرا  است،  نبوده  آسان  ابتدا  از  هیچ کس  برای 
دست بردن به قلم، مهارتی است که هزاران بار تکرار 
و تجربه نیاز دارد. بیهوده نیست که از استعاره هایی 

بزنند نیز، باور نادرست است. نوشتن، پیش از آن که 
مربوط به استعداد افراد باشد، به آموختن مهارت ها و 
ممارست در انجام آن ارتباط دارد. و این جا همان جایی 
است که عمدتاً مردم ما دچار غلط فهمی می شوند و با 
بهانه هایی هم چون نداشتن استعداد، شانه از برداشتن 
از  بسیاری  می کنند.  خالی  زنده گی  در  نوشتن  باِر 

کوچک ترین  نوشتن  توانایی  هنوز  ما  دانشجویان 
جمالت ساده را ندارند و به محض این که در موقعیتی 
قرار می گیرند که باید چند جمله خطاب به کسی یا 
درباره چیزی بنویسند، گویی روح از کالبد آن ها پرواز 
دل  که  می گیرند  خود  به  هراس  چنان  باشد،  کرده 

سنگ برای شان بسوزد.
جهان آینده ما، جهان روابط علمی است. هر زبان و 
البته هر فرهنگی که نتواند با دیگر زبان ها و فرهنگ ها 
به گفت گو درآید، خواه، ناخواه دچار اضمحالل خواهد 
شد. بهترین راه برای ارتباط و گفت وگوی علمی، همانا 
نوشتن و تولید متون علمی و فرهنگی است. از همین 
روی است که تک تک شما باید از خود بپرسید که در 
کجای این رابطه ایستاده اید؟ آیا می توانید ما را با آینده 
امکانات،  با کم ترین  یا نه؟ ما و نسل ما  بزنید  پیوند 
تالش خود را کردیم که برای نسل شما یادگاری هایی 
هرچند اندک، برجای بگذاریم، اکنون نگاه ها به شما 
با چه  ببینیم  تا  ایستاده ایم  تاریخ  بر درگاه  ما  است. 
تعهدی این رسالت را بر دوش می گیرید. تا چشم برهم 

بزنید، باید نوبت را به نسل بعدی بدهید.

هم چون »دود چراغ خوردن« و »استخوان سوزاندن« 
برای توصیف افرادی که اهل کتابت بوده  اند، در طول 

تاریخ استفاده شده است.
بسیار ساده اندیشانه است که فکر کنیم نوشتن، کاری 
سهل است؛ اما در عین حال از آن سو این باور هم که 
فکر کنیم تنها عده ای خاص می توانند دست به نوشتن 

بر درگاه تاریخ به نظاره شما ایستاده ایم

حبیب حمیدزاده

به یاد دوست قدیمی ام رهنورد زریاب

علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا



استاد رهنورد زریاب یقیناً یكی از قله های ادبیات داستانی ما بود و جزئی از نسلی که 
توانست داستان مدرن در کشور را به تعالی برساند. اهمیت کار این نسل، متفاوت از نسل 

امروز است. امروز ارتباطات به حدی است که اگر داستان، رمان و یا نقد ادبی در هرجای دنیا 
منتشر شود، در مدت کوتاهی ترجمه می شود و یا متن اصلی اش به دست رس عالقه مندان 
می رسد؛ ولی استاد زریاب و هم نسالنش روزگاری شروع به داستان نویسی کرده بودند که 

ارتباطات به طور قطع از چنین شتابی برخوردار نبود. 

ادبیات  قله های  از  یکی  یقیناً  زریاب  رهنورد  استاد 
داستانی ما بود و جزئی از نسلی که توانست داستان 
این  کار  اهمیت  برساند.  تعالی  به  را  کشور  در  مدرن 
به  ارتباطات  امروز  امروز است.  از نسل  نسل، متفاوت 
در  ادبی  نقد  یا  و  رمان  داستان،  اگر  که  است  حدی 
ترجمه  کوتاهی  مدت  در  شود،  منتشر  دنیا  هرجای 
یا متن اصلی اش به دست رس عالقه مندان  می شود و 
روزگاری  هم نسالنش  و  زریاب  استاد  ولی  می رسد؛ 
به  ارتباطات  که  بودند  کرده  داستان نویسی  به  شروع 
طور قطع از چنین شتابی برخوردار نبود. لذا عشق به 
داستان نویسی و خالقیت و ادبیات مدرن این نسل بوده 
است که ما اکنون میراث گران بهای ادبیات داستانی را 

در حد و مرز اکنونش داریم. 

1. مهم ترین بحث در کار نویسنده گی و شعر و هنرهای 
کار  می گوییم  وقتی  است.  زیستن  حرفه ای  دیگر، 
که  نشود  برداشت  این  زیستن،  حرفه ای  و  حرفه ای 
هنر مند بایستی به آخرین تکنیک های هنر و خالقیت 
دست یافته باشد؛ زیرا که چنین امری در مقوله هنر 
تکنیک  و  ساختار  چون  نیست،  طرح  و  تعریف  قابل 
حال  در  همواره  و  است  بی نهایت  هنری  مباحث  در 
تکامل. از همین روی است که نوآوری همیشه می تواند 
دست آورد هر نویسنده و هنرمندی باشد و در عرصه 
را  تازه ای  جهان  خود  نوبه  به  می تواند  هرکسی  هنر 

کشف و عرضه کند. 
هنرمندانی  یا  و  نویسنده گان  حرفه ای،  نویسنده گان 
هستند که در طول عمرشان فقط به دنبال نوشتن و 
نپرند و در  به آن شاخ  این شاخ  از  و  باشند  خالقیت 
البته اگر به قول  نهایت عمری را به بطالت نگذرانند. 
بگذارد«. حرفه ای کارکردن در  نان  احمد شاملو »غم 
چون  است،  طبیعی  امر  کاماًل  توسعه یافته  کشورهای 
ارزش  و  حقوق  و  حق  و  جایگاه  مسایل  از  بسیاری 
اما در کشور ما تا حدودی  یافته است.  باز  خودش را 
کاماًل  است  امری  نویسنده گی  چون  است،  محال  امر 
بی نان و بی پول و نویسنده نیز انسانی است شبیه به 
انسان های دیگر؛ دارای مصارف و اهل و عیال و زنده گی. 

که  معتقدم  هستم.  شناخت  شناس خوش بین  یک  من 
امکان  بعد  دارند،  استعداد »شناخت«  نخست  انسان ها 
و شناخت  تشخیص  توانایی  لحاظ  به  انسان  »آزادی«. 
آزادانه،  رهاگونه،  وضعیت های  به  توانسته  که  است 
اما، ساکنان جغرافیایی  نزدیک شود.  انسانی  و  عادالنه 
به نام افغانستان در رابطه معکوس از شناخت شناسی قرار 
دارند. به انسان و نیروی عقل وی بی باور هستند؛ چرا که 
تمیز و تشخیص حقایق بر عهده دین، مرشد، مال و در 
کل متافیزیک است. زمانی که محک حقیقت و دروغ و 
تمیز امر مفید از امر مضر در میان می آید، قطعاً اعتنایی 
به کشف حقیقت دیگر و خلق چشم اندازهای متفاوت از 
جهان هستی، نمی  نمایند. مردم، مسلح به نادانی مقدس 
دانایی  برابر  در  ایستاده گی  به  آن ها  هستند.  دیرینه  و 
جدید عادت دارند. این است که نقش و کارکرد فیلسوف، 
نویسنده و روشن فکر، به عنوان امکاناتی از حقیقت های 
که  است  طبیعی  می شود.  بی اهمیت  و  مغشوش  تازه، 
صف آرایی میان معتقدان سنت و ثبات و اندیشمندان و 
نویسنده هایی که گاهی خالق مدل های نوین از زنده گی 

و فکر هستند، همیشه وجود داشته است.
مانند  است.  کوچک  خدای  یک  خود  اندیشمند،  هر 
خدایان ساخته  ی دست بشر در بساط های خدافروشی 
قدر  همان  هندوستان؛  گرم  و  شلوغ  جاده های  کنار 
و  ویران گر  تأثیرگذار،  اما  مظلوم  و  کوچک  بی روح، 
دگم،  وحدانیت،  تک صدایی،  که  موجوداتی  رنگارنگ. 
چالش  به  را  حقیقت  از  روایت هایی  کالن  و  استیال 
بی مهری،  مورد  دلیل  همین  به  درست  و  می کشند 

بی توجهی و حتا نفرت قرار می گیرند.
قهرمان یکی از رمان های رهنورد زریاب، رقاصه ای است 
به نام »ربابه«. زنی که مستانه و همیشه می رقصد: روی 
کنار  درخت ها،  زیر  شب ها،  در  خیابان ها،  در  قبرها، 
می خزد،  باال  شعله وار  دورها...  و  نزدیک  در  دریاچه ها، 
روشن می کند و آتش می زند. زن هول انگیزی که انگار 
منشأ دخالت نیروهای بیگانه و فرازمینی است: »ربابه به 
نظرم به یک الهه مانند شده بود. او یک موجود افسانه ای 
بود - یک پری، یک فرشته. موجودی بود از یک جهان 

دیگر...« ) گلنار و آیینه(.
زن، رقص، آتش، موسیقی، اسطوره و... عناصر غیرمجاز از 

یک تابوی بزرگ به نام »آزادی« است.

زریاب چه کرد؟
برخالف روی کرد فانتزی و رمانتیک که به صورت معمول 
در قبال امر فرهنگی وجود دارد، نویسنده موجود نازنین 
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سنت دیرینه تخیل و خلق حقیقت های تازه را در درون 
چنین نظمی بر دوش می کشید و طبیعی است که نباید 
موجود  کم سواد،  فرهنگی های  و  مردم  حکومت،  برای 

عزیز و دوست داشتنی باشد. 

بودن یا نبودن؟ مسأله این است   
در حلقه مخفی ادیبانه »سوزن طالیی« در هراِت زمان 
طالبان، تازه شروع به داستان نویسی کرده بودم. کتاب 
گیرم  خواندن  برای  بدبختی  صد  با  که  داستان هایی 
می آمد، یا ترجمه آثار داستان نویسان خارجی بود و یا 
هم نویسنده های ایرانی. تنها یک رمان و یک مجموعه 
دست رس  در  را  افغان  نویسنده های  از  کوتاه  داستان 
و  زریاب  سپوژمی  از  دیگر«  کشور  »در  رمان  داشتم: 
مجموعه داستان کوتاه »نقش ها و پندارها« از رهنورد 
افغانستان،  چهل  دهه  داستان نویس  زوج  این  زریاب. 
را که  بود؛ شهری  تمام کابل و دلبری هایش  برای من 
زنده گی در هرات ترک کرده  به قصد  قبل  چهار سال 
بودیم. سپوژمی با زبان و لهجه مادرم داستان نوشته بود 
و قصه های رهنورد - مرا یاد کوچه ها و خیابان های کابل 
و کودکی های نه چندان دورم می انداخت. در واقع، در 
آن روزهای غم بار دخمه نشینی، در زیر آواری از ترس و 
دلهره برای آموختن، فلسفیدن، خلق کردن و دوام آوردن، 
زریاب ها نوید و صدای آشنا بودند؛ با دانش و نگاه »از 

خود«.
تازه طالبان رفته بودند. جنب و جوش به زنده گی مردم 
مخفی گاهش  از  طالیی«  »سوزن  حلقه  بود.  برگشته 
بیرون شده و به انجمن ادبی هرات نقل مکان کرده بود. 
در نخستین نشست های ادبی بعد از طالبان، برنامه ای با 
حضور نویسنده ها، شاعران و فرهنگیان سراسر افغانستان 
در یکی از هتل های شهر هرات برگزار شد. آن روز، برای 
نخستین بار رهنورد زریاب را از نزدیک دیدم. نوبت به 
فرط هیجان  از  لرزان  با صدای  پرسش من که رسید، 
و  نمی نویسد  زریاب  سپوژمی  چرا  پرسیدم:  شادی،  و 
کجاست؟ گفت: »سپوژمی در فرانسه زنده گی می کند 
و به تازه گی داستان کوتاه "خروس" را نوشته است.« به 
همین ساده گی بود. او آمده بود تا بگوید که آن روزهای 

تان  کنار  را هم  روزهای شاد  این  بودم،  با شما  را  تلخ 
هستم. بعدها که مکتب را تمام کردم و وارد دانشکده 
زبان و ادبیات فارسی شدم، به پاس »بودن«های ممتد و 
معنابخش رهنورد زریاب، پایان نامه دانشگاهم را در باره 

رمان »گلنار و آیینه« نوشتم. 
والتر بنیامین می گوید: »تبیین تاریخ گذشته به معنای 
درک آن به همان صورتی که بوده نیست؛ بلکه به معنای 
ربودن و حفظ و نگه داری یک خاطره و یا )یک حضور( 
در زمانی است که آن خاطره روشنی بخش لحظه  خطر 

باشد.« )نقش روشن فکر/ادوارد سعید(.
جامعه  و  انسان ها  بر  نویسنده  تأثیرگذاری  و  ارزش 
به ویژه  نیست.  وزن کشی  و  ارزیابی  قابل  ساده گی  به 
و  معتدل  آمریت  حامل  که  قصه پرداز  و  داستان نویس 
موقر مناسبات عام مردم اند. رهنورد یک مسأله خجسته 
است. تفاوت و بزرگی است. یک امکان و دانش است و 
مهم تر از همه سمبولی از وفاداری و وظیفه شناسی است؛ 
انگار خودش می دانست که »... انسان دشواری وظیفه 

است.« )احمد شاملو(.
در حالی که فلسفه و دانش مان در سپهر دگم اندیشی و 
خشونت گرفتار آمده است و نماینده های بطالت، تندروی 
نهادهای  سیاسی،  ساختارهای  در  مغزی  خشک  و 
اجتماعی و فرهنگی هر روز بیش تر می شود، نیاز است 
تعامل، دانش، حقیقت و وظیفه شناسی  از  الگوهایی  تا 
نصب  امکان  اگر  گیرد.  قرار  مردم  دیده گان  برابر  در 
اندیشمندان  نویسنده ها،  قهرمان ها،  از  مجسمه  ده ها 
باید  ندارد،  وجود  کشور  خیابان های  و  کوچه ها  در  و... 
زمینه حرف زدن و معرفی نمادها و سمبول هایی که از 
ارزش های ملی و اخالقی در جامعه نماینده گی می کند، 
به وجود بیاید. اندیشیدن، آن جا که تغییر ایجاد می کند، 
و  فکر  ایده،  هر  است.  جمعی  پراتیک  و  فعالیت  یک 
می کند.  تکثیر  را  خودش  مراجعه،  بار  هر  در  اندیشه 
نمادها و چهره ها می توانند مشوق گرایش های جمعی 
به سبک فکری، مدل زنده گی و زیست انسانی و مدرن 
باشند. زنده گی و آثار رهنورد زریاب، برای نسل امروز، 

همان امکان عزیز و غنیمت دانایی، تغییر و عمل است.

بی غرض و مستقر در حاشیه ای بی دردسر جامعه نیست، 
حتا اگر خودش بخواهد. او، البته نه هر نویسنده، می تواند 
برهم زننده نظام فکری و فلسفی جامعه باشد، چرا که 
به قول کارل پوپر: »...اندیشه ها خطرناک اند، قدرت دارند 
و گاه پیش آمده که فیلسوفان )نویسنده ها( پدیدآورنده 

آن ها بوده اند.«
رهنورد زریاب، با نوشتن و ماندن در مقام یک نویسنده، 
کرد.  تمرین  را  مقاومت کردن  از  نادر  و  دشوار  شیوه 
و  توجیه  ضدیت،  بالهت،  هجمه   برابر  در  ایستاده گی 
سوءاستفاده. در کشوری که همان اندک قلم ها، فروخته 
شده اند، یا کم حوصله و ناامید شده و در نتیجه خشم و 
هتاکی پیشه کرده اند؛ زریاب، در مکروریان چهارم، آن جا 
که قلب نوستالژی کابل صبور می طپد، به روایت گری و 

قصه نویسی ادامه داد.
بر عالوه، رهنورد زریاب یک صدای مستمر و آزاردهنده 
در گوش کر نظام فکری مستبد، عقب مانده و لج باز یک 
جامعه قبیله ای بود. اکثر عزیزان ارادت مند به فرهنگ و 
این که جنازه رهنورد زریاب بر دوش چند تن  از  هنر، 
حضور  با  یادبود  مراسم  و  حمل  نزدیکانش  از  معدود 
جمعیت کوچک برگزار شد، ناراحت و گله مند هستند. 
این فرصت برای سرکوفت زدن و تحقیر  از  اما  تعدادی 
روشن فکران، نویسنده ها و فرهنگیان استفاده کردند که 
بلی، شما این چنین موجودات بی ارزش در میان مردم 
هستید، چنان چه چند هزار نفر در جنازه یک اختطاف گر 
اشتراک می کنند و تنها چند نفر در جنازه نویسنده و 
ادیبی چون زریاب. برخی ها هم جامعه و مردم را نادان و 

بی فرهنگ شمردند و اال آخر... 
را  اجتماعی  نظم  از  بدیهی  فهم  این  که  نیست  الزم 
بنویسم؛ ولی باید یادآور شد که واقعیت های اجتماعی 
این معنا که عناصر  به  نظام است.  دارای ویژه گی یک 
کلیت  ولی  دارد؛  متقابل  ارتباط  یک دیگر  با  واقعیت 
متشکل از مجموع عناصر، قابل تبدیل به اجزای عناصر 
نیست. بی فرهنگی و بی سوادی تنها یک عامل از رویه 
بزرگ تر،  واقعیت  است.  نویسنده  و  نخبه  کم انگاشتن 
مذهبی  نظم  و  اجتماعی  قبیله ای  نظام  با  افغانستانی 
قصه گویی،  با  زریاب،  چون  نویسنده  است.  تک صدایی 

بودن در کشور شاید از نگاه بیرون برای دیگران مضحک 
به نظر برسد؛ ولی برای نویسنده گان کشور یک نبرد 
خون  و  دشواری  از  پر  که  نبردی  می آید؛  حساب  به 
سر  پشت  را  شرایطی  و  سال ها  ما  است.  خوردن  دل 
متأسفانه  و  دارد  ادامه  اوضاع  این  هنوز  و  گذرانده ایم 
ادامه خواهد داشت که خیلی از نیروهای انسانی کیفی، 
رخت  کشور  از  شاعران  و  داستان نویسان  هنرمندان، 
سفر بربستند و به سمت سواحلی به ظاهر آرام رفتند 
و می روند و هرکسی در کنج تنهایی خودشان روزگار 
می گذرانند. البته همین اندازه خوشبختیم که بعضی از 
فرهنگیان ما هنوز هم حس و حال و فرصت نوشتن 
اما  نشده اند.  سکوت  و  رکود  دچار  کامل  و  دارند  را 
امروز یا فردا خیلی از نیروهای کیفی فرهنگی ما دچار 
دگردیسی ذهنی خواهند شد و دیگر آن حس و دردی 
نامفهموم  امر  به  تبدیل  داشتند،  کشور  داخل  در  که 
خواهد شد. در نتیجه کشور سرمایه های عظیمی را از 

دست خواهد داد.
باید گفت که مهم ترین موهبت یک هنرمند و نویسنده 
آن است که همواره در متن حوادث و فرهنگ خودش 
و  اجتماعی  منش های  و  ساختار  به  نسبت  و  باشد 
باشد.  داشته  واکنش  و  کنش  جامعه اش  فرهنگی 
تمام  برای  محکم  منتقد  یک  نباشد  هرچه  نویسنده 
تیزبینانه  دید  با  و  است  سرزمینش  اجتماعی  شئون 
می تواند کژی رفتاری و کرداری جامعه اش را به درستی 
درک و دریافت کند و به تصویر بکشد. از همین روی 
است که گاه حکومت ها با جماعت هنرمند و نویسنده 
روی خوش نشان نمی دهند و دست به تصفیه حساب 

می زنند. 
از  بود،  کرده  درک  را  مهم  این  زریاب  رهنورد  استاد 
همین روی تا توانست در کشور ماند، همه نامهربانی ها و 

نادیدن ها را تحمل و اوضاع اجتماعی خودش را از نزدیک 
رصد کرد و به خالقیت پرداخت. قطعاً زریاب پی برده 
بود که کوچ یک هنرمند از سرزمین و حوزه فرهنگی 
از  با مرگ هنری و خالقیتش.  خودش، مساوی است 
همین روی در دهه های اخیر با این که دیدگاه مناسبی 
نسبت به هنرمند و نویسنده در کشور وجود نداشت و 
ندارد و همه از خرد و بزرگ به دنبال پول سیاه می دوند؛ 
ولی ایشان همه سختی ها را به جان خرید و در شهر 
خودش ماند و خواست نگفته های خودش را به تصویر 

بکشد و میراثی باشد برای نسل های آینده.  

3. نکته دیگری که می توان نقش استاد زریاب را در 
آن مهم دانست، بحث توجه به زبان فارسی است. البته 
این نکته را باید گفت که وقتی ما از زبان فارسی حرف 
می زنیم به معنای عنادورزی نسبت به دیگر زبان های 
موجود کشور نیست؛ بلکه منظور دفاع از رشد هر زبان 
در طول حداقل  فارسی  زبان  است.  در حوزه خودش 
صدسال اخیر مورد بی مهری های فراوانی قرار گرفته و 
برهه های زمانی اختناق و انکارهای سختی را پشت سر 
گذرانده است و این که هنوز نیم نفسی در کشور دارد و 
در حوزه کالن زبان فارسی قامتش راست مانده است، 
از برکت متون فاخری است که در دامن دارد و هرگز 
محوشدنی نخواهد بود. اما این واقعیت را باید بپذیریم 
که روند و روی کرد تاریخی حاکم بر سرنوشت زبان در 
ببرد،  بین  از  کامل  را  زبان  است  نتوانسته  اگر  کشور، 
پراکنده گی  است.  کرده  اغتشاش  و  سردرگمی  دچار 
نامه نگاری های  آموزشی،  وضعیت  رفتاری،  و  گفتاری 
رسمی، اوضاع و ریخت و نمود زبان در شهر و گفتار 
از این دارد که زبان فارسی  مردم، همه و همه نشان 
دچار آسیب جدی شده است، به خصوص این که شلغم 
شوروای گفتاری نسل جدید آشنا با زبان های خارجی 
را بر آن بیفزاییم. هجوم واژه گان مهاجم در ساختار زبان 
و خودی شدن واژه گان جدید و پذیرش این واژه گان به 
اعتبار این که زبان دری با زبان فارسی فرق دارد، همه 
و همه از جمله تهدیدهایی است که استاد زریاب به 
این مسأله وقوف کامل داشت. از همین روی بود که 
هدف مندانه سختی های ماندن در کشور را تحمل کرد؛ 
از یک سو دست به خالقیت آثار داستانی زد و از سوی 
هم کاری  کشور  خصوصی  رسانه های  از  یکی  با  دیگر 
کرد و سعی اش بر این بود که واژه گان بیگانه وارد زبان 

رسانه ای ما نشود.
یادش گرامی باد!

از این جهت زمانی که نویسنده نتواند از راه نویسنده گی 
ممری داشته باشد، باید عطایش را به لقایش ببخشد 
و قلم را در گوشه ای رها کند و به دنبال نان بدود. از 
سوی دیگر، اوضاع و احوال روحی و روانی اجتماعی ما 
به گونه ای است که هر لحظه اش چنگ انداختن به روح 
و روان نویسنده است و کجا است حس و حالی و کجا 
است آرامش و سلوک نفسانی که هنرمند بتواند نسبت 

به سوژه های کشف شده اش تمرکز داشته باشد.
توانست  زریاب  استاد  بود،  که  شکلی  هر  به  اما 
البته  ببرد؛  پیش  حرفه ای  شکل  به  را  داستان نویسی 
همه  روزگارش،  دشواری های  و  سختی ها  تمام  با 
نابسامانی ها را تحمل کرد و با ذهن متمرکز به خالقیت 
پرداخت. نگاه حرفه ای به داستان نویسی موهبتی بود 
که ایشان یا به ریاضت و یا از باب خوشبختی به آن 
دست پیدا کند و این بزرگ ترین الگوی کار حرفه ای 
برای نسل های بعدی نویسنده گان ما است؛ البته اگر باز 

هم غم نان بگذارد.
وقتی کار حرفه ای را این اندازه سخت مطرح می کنیم، 
به این معنا است که حکومت های جاری در افغانستان 
هیچ گاه جایگاهی برای امر فرهنگی زیستن و حرفه ای 
برای  پشتوانه ای  هیچ گونه  و  نکرده  تعریف  کارکردن 
کارهای هنری و خالقه قرار نگرفته اند و طرح و برنامه ای 
ما می بینیم نسل هایی در  این که  نداشته است.  وجود 
راستای فرهنگ و هنر قدم و قلم زده و ما را تا به این 
سرحد رسانده اند، از سخت جانی و عشق آن ها نسبت 
به امور خالقه و هنر بوده است، نه از بانگ خوشی که از 
کرنای حکومت ها و ارزش گذاری آن ها برخاسته باشد. 

2. دومین حسنی که می توان نسبت به کار نویسنده گی 
استاد زریاب برشمرد، بودن و ماندن شان در کشور بود. 

استاد رهنورد زریاب؛
نویسنده حرفه ای

رهنورد زریاب؛ 

یک امکان برای دانایی
خالده خرسند

حسین حیدربیگی



را شروع  پژوهشم  اسطوره  و  الگوها  نماد، کهن  راز،  به  پیوند  در 
از رازواره گی منظور دارم، بدون این مفاهیم،  کردم. چون آن چه 
نبشته های  در  را  نمادها  و  اسطوره ها  این  سپس  نمی یابد.  معنا 

زریاب جست وجو کردم و به رمزگشایی آن پرداختم.
از  بسیاری  در  را  هندی  اسطوره های  به ویژه  اسطوره ها،  بازتاب 
آثار زریاب می توان دید. گلنار و آیینه، از آن دست آثار نویسنده 
است که باورها و اسطوره های هندی را در خود دارد. در بخشی از 
این رمان، شاهد رقصیدن گلنار در کاخ مهاراجه هستیم: »گلنار، 

هم چنان که می رقصید، به هر سو اشاره می کرد و همه چیز آتش 
آتش  زیبا  کرسی های  گرفت.  آتش  مهاراجه  تخت  می گرفت. 
پنجره ها  گرفتند.  آتش  همه  کنده کاری شده،  گرفتند. چوب های 
آتش گرفتند. فرش ها و بالشت ها و مخده های اطلس و دیبا، همه 

آتش گرفتند.« )زریاب، 1395: 47(. 
رقص گلنار و آتش گرفتن همه چیز، ریشه در باورها و اسطوره های 
هندی دارد. نزد هندوان، رقص و موسیقی تنها برای گرمی مجلس 

و محفل نیست؛ بلکه هنر مقدسی است که در بسیاری از مراسم 
مذهبی، به گونه نمادین اجرا می شود و هر حرکت رقاص، مفهوم 
ویژه ای را به ذهن بیننده تزریق می کند. البته رقص و موسیقی 
پیوند ناگسستنی  با الهه های هندی چون شیوا و ویشنو دارد و از 
همین جا است که زنده یاد استاد زریاب برایم گفته بود: »راگی در 
موسیقی وجود دارد که هرآن کو آن را بیاموزد و ریاضت به خرچ 
دهد و به کمال برسد، به همین مرحله ای که گلنار رسیده بود، 

می رسد.«
سکه ای که سلیمان یافت نیز از آن دست آثاری است که نویسنده 
)زریاب(، چیستی نماد و اسطوره را از زبان شخصیت های داستان 
روایت کرده است. چنان که »شاه پیگمالیون« یکی از شخصیت های 
داستان و خود یک شاه اسطوره ای است. »پیگمالیون، چشم های 
نویسنده  چشم های  به  راست  یک  و  ساخت  تنگ  را  آبی رنگش 
نگریست: اسطوره؟ اسطوره ای چه است؟ و سپس، آواز فریاد مانند 
است...  چه  »اسطوره ای  لرزانید:  را  محقر  کلبه  خشم آلودش،  و 

بگویید، اسطوره ای چه است؟«
نویسنده که دست و پایش را گم کرده بود، باز هم، بریده بریده 
از یک  نداشته اید... بخشی  واقعیت  گفت: »یعنی که شما... شما 
همین گونه  خوانده ام...  همین گونه  من  من،  بوده اید.  افسانه 

خوانده ام!« )زریاب، 1397: 10(.
در این بخشی از رمان، زریاب، واقعی بودن و نبودن اسطوره را از 
زبان شخصیتهای »نویسنده« و »شاه پیگمالیون« به بحث گرفته 
باورهای  نه،  یا  دارد  واقعیت  اسطوره،  آیا  این که  مورد  در  است. 
گوناگونی وجود دارد. به نظر پتاتسونی محقق ایتالیایی: »اسطوره، 
دروغین.  تاریخ  نه  واقعی  تاریخ  است.  تاریخ  بلکه  نیست؛  افسانه 
یعنی آغاز وقایع بزرگ ازلی: آغاز جهان، آغاز بشریت، آغاز زنده گی، 
آغاز مرگ، آغاز انواع حیوانی و نباتی، آغاز مراسم تشرف به آیین 
وقایع  آن،  درمان بخشنده   نیروهای  و  شمنی  جامه   آغاز  ّسری، 
دیرینه ای که معطوف به زمان دور گذشته است که آغاز و مبدأ 
زنده گی امروزی است و بر اساس آن، ساخت فعلی جامعه نظام 

یافته است.« )شایگان، 1391: 17(.
بخش دیگری از رمان را خواب سلیمان تشکیل می دهد که زریاب 
به گونه ها و کاربرد نمادین رویا پرداخته است و خواب سلیمان را 
نیز از خواب های پیش گوی می داند و سرانجام، رمان با ماکیانک و 
تنهایی دهکده که خود نمادی از پوچی و بیهوده گی زنده گی است 

به پایان می رسد.
کاکه شش پر و دختر شاه پریان، یکی دیگر از رمان های بلند زریاب 
است که آن را می توان، تلفیقی از دنیای مدرن و دنیای اسطوره ای 
دانست. زریاب در این رمان کوشیده است تا پیام دنیای مدرن را 
از زبان یک شخصیت افسانه ای که همان دختر شاه پریان است، 
بیان کند. در این رمان پرنده )دختر شاه پریان( نمادی است که 

می خواهم نامی برای پژوهشم 
انتخاب کنم: »مردی که راز 

می بافد«. از این نام خوشم می آید؛ 
ولی ناباورانه خبر می شوم که استاد 

زریاب بیمار شده است. دلم شور 
می زند، از خداوند می خواهم که 

استاد عزیز صحت یاب شود و من 
هم از حضورش، چون گذشته، 

فیض ببرم و مراحل پژوهشم را 
با او شریک کنم. دریغ و درد که 

سرنوشت چیزی دیگری می خواهد 
و روز جمعه برابر با بیست ویكم 
قوس سال جاری، او را از دست 

می دهیم. حاال هیچ از دستم 
نمی آید که نام نبشته ام را تغییر 

دهم؛ ولی انسان گاهی در ناگزیری 
تمام قرار می گیرد. حاال می نویسم: 

»مردی که راز می بافت«.

زریاب،  رهنورد  استاد  داستان های  میان  در  که  می شود  ماه ها 
رازواره گی ها را جست وجو می کنم. قصه هایش چنان مجذوبم کرده 
است که هر لحظه به عظمت این پیر سخن بیش تر پی می برم. چه 
روزها که او را در تلویزیون طلوع می جستم و همین که مرا می دید 
با لحن خاص خودش می پرسید: »جوان کتاب خوانی هایت به کجا 
قصه  بودم،  یافته  داستان هایش  در  که  آن چه  از  او  با  رسیده؟« 
می کردم و تبسمی بر لبانش نقش می بست. برایش می گفتم که 
بخشی از رمان »چارگرد قال گشتم، پای زیب طال یافتم« در ذهنم 
حک شده است: »همین که می آید، همه چیز دگرگون می شود. 
دگرگون  فضا  می شود.  دگرگون  زمین  می شود.  دگرگون  زمان 
می شود. همه چیز به ترنم درمی آید. پنجره ها، شادمانه، چیزهایی 
چارچوب  میان  در  تصویرها،  می خوانند.  آواز  می کنند؛  زمزمه 
دیوارها،  رنگ  می افتند.  پای کوبی  و  پای بازی  به  قاب های شان، 
شادتر و زنده تر می شود. هوا سکرآور می گردد و تنفس آن مستی 
با حالت خاص خودش،  استاد  می آورد.« )زریاب، 1395: 214(. 
است،  که خوشحال  می خواندم  از چشمانش  و  می داد  تکان  سر 
از این که احساسش را دریافته ام. هر بار دیگری که می دیدمش، 
با او از گلنار و آیینه می گفتم. از کاکه شش پر و دختر شاه پریان، 
سکه ای که سلیمان یافت و... برایش می گفتم که استاد! ژرفنای 
بی کرانه گی را در نبشته هایت می بینم. با تبسمی می گفت: »این 

بی کرانه گی فلسفه است.«      
او همیشه مرا به خواندن مهابهاراتا، راماینا، گیلگمش و شاهنامه 
تشویق می کرد. چون این آثار، اسطوره ای است و رازواره گی های 

بیش تر داستان های استاد هم به همین موضوع بر می گردد. 
راز  که  »مردی  کنم:  انتخاب  پژوهشم  برای  نامی  می خواهم 
می شوم  خبر  ناباورانه  ولی  می آید؛  خوشم  نام  این  از  می بافد«. 
خداوند  از  می زند،  شور  دلم  است.  شده  بیمار  زریاب  استاد  که 
می خواهم که استاد عزیز صحت یاب شود و من هم از حضورش، 
چون گذشته، فیض ببرم و مراحل پژوهشم را با او شریک کنم. 
دریغ و درد که سرنوشت چیزی دیگری می خواهد و روز جمعه 
برابر با بیست ویکم قوس سال جاری، او را از دست می دهیم. حاال 
هیچ از دستم نمی آید که نام نبشته ام را تغییر دهم؛ ولی انسان 
گاهی در ناگزیری تمام قرار می گیرد. حاال می نویسم: »مردی که 

راز می بافت«.
پیرامونش  رازهای  جست وجوی  در  پیدایش ،  زمان  از  انسان 
سرگردان بوده است. حتا گاهی خودش، به دنیای پُر از اسرار بدل 
می شود و او در این وادی حیرت به کشف راز اندرونش می پردازد. 
چه بسیار که در این وادی  اسرار، راه به جایی نمی برد و گم شده و 

رازناک و ناشناخته باقی می ماند. 
سال ها است که نویسنده ها، به خلق آثار بسیاری پرداخته اند که 
پُر از راز و رمز است. با خواندن این آثار، گاهی خواننده خودش 
را، جزء اسرار اثر نویسنده می داند و مفاهیم را به زعم خود تعبیر 
می کند. پرداختن به اسطوره و نماد، در رازواره گی یک اثر، تأثیر 
بسزایی دارد. به همین دلیل، پایان نامه دوره کارشناسی ارشدم را به 
رمزگشایی نماد در رمان های رهنورد زریاب اختصاص دادم. نخست 

)درباره رازواره گی در رمان های استاد زریاب(
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صمیم بارش 

رهنورد زریاب؛ 

نویسنده ای در حسرت یک کابل آرام و یک 
نسل کتاب خوان

جمعه، 21 قوس، روز سیاهی برای ادبیات افغانستان بود. استاد 
رهنورد زریاب، بزرگ ترین نویسنده کشور، پس از پنج دهه قلم  
سرانجام  داستانی،  و  ادبی  اثر  چندین  گذاشتن  به  جا  و  زدن 
و  ادبیات  دل  بر  سوگ  و  داغ  و  پیوست  رفته گان  کاروان  به 

دوست داران ادبیات گذاشت. 
ادبیات داستانی افغانستان با رهنورد زریاب گره محکمی  خورده 
است؛ چون او راه نوشتن داستان کوتاه در افغانستان را هموار 
ساخت و داستان هایی با فضای متفاوتی را در این قالب خلق 
کرد. گذشته از داستان نویسی، هرکسی که با او آشنایی دارد، 
می داند که دست و دانش زریاب بلندتر و فراتر از این حرف ها 
بود. او فهم و دانش فراوان از فلسفه و ادبیات کالسیک و مدرن 
شرق و غرب داشت. دایره واژگانی اش بی نهایت بود؛ کافی بود با 
زریاب در این موارد سر سخن باز می کردید و بعد خوشه خوشه 

دانش، از اندوخته هایش می چیدید.
بیش از یک دهه با او آشنایی و سر سخن داشتم. البته همواره او 
سخن می گفت و من می آموختم؛ چون ویژه گی  سخنش این بود 
که به درخت پر باری می مانست، اما براساس همان ضرب المثل: 
با  و  آرام، شمرده  نزدیک تر«  زمین  به  پربارتر،  »درخت هرچه 
مهربانی سخن می گفت. هرچند دوست داشت از نسل ما هم 
از  پس  که  جمالتی  نخستین  همین،  برای  بخواند.  و  بشنود 
آشنایی اش از شما می پرسید را همه می دانند: »چه خواندی؟ 

چه می خوانی؟ فالن کتاب را خواندی؟ و...«
می کردید،  گفت وگو  موضوعی  خصوص  در  زریاب  با  وقتی 
را  خود  حرف  بعد  و  کنید  استدالل  بزنید،  حرف  می گذاشت 
می گفت و آن  هم نه چنان  که بخواهد بقبوالند که چون رهنورد 
زریاب است، استاد است و بزرگ مردی از جهان ادبیات و دانایی، 
مثل سخن  و  سراپا گوش  نخست  می شد،  مخاطب  یک  بلکه 

گفتنش آرام، ساکت و فروتن، بعد حرف خود را می گفت. 
زریاب آموزگاری بود که هرکسی با او می نشست، در هر نشستن، 

از خرمن دانش انبوهش خوشه خوشه می چید.
بی شمار  او،  از  آموختن  کنار  در  آشنایی،  دهه  یک  این  در 
خاطرات، حرف ها و قصه ها دارم که هم آموختنی است و هم 

اندوختنی. بخشی کوچک از آن را این جا می نگارم. 

مردی با حافظه استثنایی: هر کسی اگر برای یکی دو بار با 
به  را  مرد هیچ چیزی  »این  فکر می کرد  زریاب می دید،  استاد 
یاد نمی گیرد، پس چگونه می نویسد؟« چون، استاد نمی توانست 

بدخشی و... داشت. کابلی که شب های »شهر نو«اش  در آرامی، 
چیزی کم تر از پاریس امروز نبوده است. کابلی که به گفته استاد 
»می رفتی، یک جای استاد سرآهنگ می خواند و یک جای هم 
احمد ظاهر.« مگر کابل قشنگ تر از این را هم می شود تصور 

کرد؟
حسرت او تنها برای چنین کابلی نبود، برای یک کابل آرام و 
خالی از افراطیت و جنگ نیز بود؛ جایی که هیچ زن و مردی 
اذیت نمی شد؛ جایی که اگر مرد دکان داری به زنی حرف بی جا 
می زد یا اذیتش می کرد، تمام مردم منطقه تصمیم می گرفتند 
از آن دکان چیزی نخرند تا ادبش کنند؛ کابلی که هیچ زنی را 
سنگسار و شکنجه نکرده بود؛ کابلی که برای جنگ دیده هایی 

مثل ما بهشت قصه را ماند. 
گاهی این حسرت او را شدیداً آزار می داد و به اصطالح خودش 

»َخلقش را تنگ می کرد.« 
در کنار آن، حسرت دیگری که می خورد و اذیتش می کرد، کتاب 
نخواندن نسل امروزی بود. می گفت: »از این نسل »بی کتاب« 
خیلی می ترسم، نمی دانم سرنوشت این ها چه خواهد شد. این 
»نسل بی کتابی« که خیلی های شان حتا توان نوشتن یک جمله 
می شد،  وضعیت  این  از  دل آزرده  که  گاه  ندارند.«  را  درست 
می گفت: »می دانی؛ ما پیش از این که وارد دانشگاه شویم، حافظ، 
موالنا، سعدی، سنایی و... را خوب می شناختیم. حداقل ویکتور 
تورگنیف،  داستایفسکی،  تولستوی،  زوال،  امیل  بالزاک،  هوگو، 
چخوف و... را می خواندیم، در موردشان گپ می زدیم. اما حاال از 
یک دانشجوی صنف چهارم ادبیات اگر بخواهی یک بیت حافظ 
یا سعدی را درست خوانده نمی تواند، چه برسد که در موردش 
گپ بزند. و اگر در مورد نویسنده های جهان بپرسی، به اندازه 
انگشتان یک دست خود هم نخوانده اند.« بازهم می گفت: »ما به 
خاطر فهمیدن یک واژه یا تلفظ درست آن با بایسکل/دوچرخه 
یا پای پیاده از ای سر کابل به او سر کابل می رفتیم تا آن را از 
دانشجوی  اما  بپرسیم،  دیگر  یا کسی  عبدالحی حبیبی  استاد 
امروز به خود همین قدر زحمت نمی دهد که آن را در انترنت یا 

مبایل خود جست وجو کند.«

تا آخرین روزهایی  استاد زریاب  تشنه  خواندن و فهمیدن: 

می کردیم،  صحبت  که  باری  هر  و  خواند  کتاب  زنده گی اش، 
سخن از خواندن یک کتاب تازه بود. هیچ گاهی دست از خواندن 
حاال  خواندید،  زیاد  که  شما  استاد  می گفتم  اگر  و  برنداشت 
بنویسید که ما بخوانیم، می گفت: »نی بابا، چه خواندیم؟ هیچ 
چیزی نخواندیم.« یا هم با همان لحن آرامش می گفت: »نمی شه 
قربان... نخوانم نمی شه. باید بخوانم.« مردی با این همه دانش، 
هنوز تشنه  فهمیدن بیش تر بود و این  یکی، باید برای نسل ما 

حسرت برانگیز باشد.
چه بودیم و چه شدیم؟ افتادن از وضعیت دهه چهل به وضعیت 
امروزی افغانستان، بدون شک فاجعه است؛ اما برای کسانی که 
در آن دهه زیسته  و زنده گی آرامی را تجربه کرده اند، چیزی 
از فاجعه است. طبیعی است که وقتی شما آن  تلخ تر و فراتر 
وضعیت را زیسته باشید، زنده گی در وضعیت امروز افغانستان، 
هم  همین  برای  است.  جهنم  به  بهشت  از  شدن  پرت  مانند 
استاد زریاب وقتی از آن روزها سخن می گفت، می گفت: »ببین 
چه بودیم و چه شدیم«. در کنار موضوعات دیگر، از اعتباری 
که مردم افغانستان در جهان داشت، با حسرت یاد می کرد و 
می گفت: »گذرنامه خود را به هر سفارت که می دادیم، بدون 
حاال  اما  داشتیم،  آبرویی  داشتیم،  اعتباری  بر نمی گشت.  ویزا 
شده ایم فاسدترین کشور دنیا و گذرنامه  ما هم بی اعتبارترین 

گذرنامه  دنیا.«
داشتند،  روابط خوبی  این که کشورهای همسایه هم  از  گاهی 
نخست  برگشتم،  انگلستان  از  »وقتی  باری گفت :  یاد می کرد. 
کابل  پرواز  برای  کنیم.  پرواز  کابل  به  آن جا  از  تا  تهران  آمدم 
هنوز فرصت بود، از این  رو می خواستم بیرون بروم، اما کارمند 
فرودگاه مانع شد و گفت شما ویزا ندارید و نمی توانید بروید. 
از  و  آمد  بلند رتبه  افسران  از  یکی  کردم،  اصرار  بیش تر  وقتی 
اهل  »آقا شما  گفت:  من  به  بعد  شد.  موضوع  جویای  کارمند 
کجایید؟« گفتم: »کابل افغانستان«. به کارمند فرودگاه گفت: 
»بابا بگذار برود، چه  کارش داری؟« و با خوش رویی اجازه داد.«

شاه  گذشته  در  می گفت  می کرد،  صحبت  زمام داران  از  وقتی 
بهتری  سواد  این که  کنار  در  ما  رییس  جمهور  چند  همین  و 
داشتند، یک جذبه و یک اقتدار هم داشتند. قصه هایی می گفت 
که به گونه نمونه یکی از آن ها از زمان ریاست جمهوری داوود 
در جنگ  الجزایری ها  و  فرانسه ای ها  که  زمانی  »در  بود:  خان 
بودند و با هم مشکل داشتند، سینمایی در کابل می خواست یک 
فلم الجزایری نمایش بدهد. رای زن فرهنگی یا یکی از کارمندان 
سفارت فرانسه رفته بود و پوستر فلم را پار کرده بود. خبر به 
داوود خان رسید. وزیر خارجه را خواست و گفت تا 24 ساعت یا 
این آدم از افغانستان بیرون می شود یا خودت. حاال ببین رییس  
جمهور یک کشور دیگر می آید، اما رییس  جمهور ما وقتی خبر 
می شود که او داخل خاک کشور شده. و بعد هم رییس  جمهور 

ما می رود در صف سربازان او آدم ایستاده می شود.« 
اندوه می گفت: »ببین چه بودیم و  از حسرت و  با عالمی   بعد 

چه شدیم!«

نام و چهره را خیلی به  درستی به حافظه بگیرد، اما کافی بود 
شما یک  بار دریچه  گفت وگو در مورد ادبیات و فلسفه را با او 
معلومات  و  دانش  گنج  و  مخزن  آن  از  آنگاه،  و  می کردید  باز 
انگشت به دهان می ماندید. چنان صفحات کتاب پیش روی شما 

می گشود که حسرت این حافظه را می خوردید. 
سارتر،  تولستوی،  داستایفسکی،  نوشته های  از  چنان  گاهی 
شوپنهاور یا دیگر نویسنده ها متنی یا رخدادی را تعریف می کرد 
که  می زد  سخن  داستان های شان  شخصیت  خصوص  در  یا  و 
تصور می کردید تازه کتاب های  آن ها را خوانده است، اما وقتی 

می پرسیدید، یک، دو یا سه دهه پیش خوانده بود.
از متن ها، مقوله های فلسفی و  یادآوری  به  موضوع حافظه اش 
ادبی یا رمان خالصه نمی شد. صدها بیت و غزل از موالنا، حافظ، 
سعدی، بیدل، عشقری و اکثر شاعران کالسیک و امروزی را در 
ذهن داشت. گاهی از شاعران امروز افغانستان چیزی می خواند و 

می گفت: »همی بچه هم بسیار خوب شعر گفته، نی؟«

واژه ها  درست خوانی  و  تلفظ  روی  واژه ها:  بر درستی  تاکید 
می خواند،  نادرست  را  واژه ای  کسی  وقتی  داشت.  زیاد  تاکید 
خیلی شمرده و آرام اشتباهش را اصالح و شیوه درست بیان آن 
واژه را می گفت و گاهی تا ریشه  آن واژه رهنمایی می کرد. حتا 
شوخی ای هم وجود دارد که باری کسی در میان جنگ و جدل 
گفته بود: »استاد این شخص به مه اَخطار می ته )می دهد(. استاد 
زریاب گفته بود همو اخطار نیست، اِخطار است.« اگر کسی بر 
تلفظ رایج نادرست جاافتاده  یک واژه پافشاری می کرد، استاد 
خیلی آرام می گفت: »حالی اونا خو بی سواد هستند که ای رقم 

می خوانند، تو دیگه چرا؟« 

کتاب خوان:  نسل  یک  و  آرام  کابل  حسرت  در  مردی 
و  انفجار  از  پر  کابل  که  بود  ما  نویسنده های  معدود  از  زریاب 
انتحار را بر زنده گی آرام در اروپا ترجیح داد. او برگشت، ماند 
و نوشت. از همین مردم نوشت و اگر زنده گی فرصت می داد، 
بازهم می نوشت و یا هم آن چه را که این روزها در حال نوشتن 
بود، کامل می کرد. اما با وجود زیستن در کابل امروز، او حسرت 
کابل گذشته را می خورد: یک کابل آرام و کابل دهه های چهل 
و پنجاه. از این  رو وقتی از کابل سخن می گفت، بیش تر تالش 
می کرد از آن کابلی که در ذهن دارد، سخن بگوید. از کابلی که 
استاد سرآهنگ، احمد ظاهر، ظاهر هویدا، واصف باختری، طاهر 

تنها بار افسانه ای و اسطوره ای ندارد؛ بلکه تصویری از خرد و دانایی 
نیز است. »پرنده چند بار تکرار کرد: مادر... مادر... مادر!« پیرزن 
داشته  نامی  باید  باشی...  داشته  نامی  باید  »تو  گفت:  امیدوارانه 
باشی! آخر، دختر شاه پریان که نام نیست... نام نیست! نام تو چه 
است؟« پرنده بسیار آهسته زمزمه کرد: »نام من خرد است... مادر 
همین نام را بر من گذاشته است... نام من، خرد است! این نام را به 
کاکه  شش پر نگویی... برای او خوب نیست که بفهمد... هیچ خوب 

نیست!« )زریاب، 1393: 109(.
دختر شاه پریان، کاکه شش پر را با هراکلیتوس، سقراط، افالطون، 
کانت، نیچه، خیام و دیگر اندیشوران و فیلسوفان آشنا می سازد و 
درد عظیم یعنی درد حکمت را به وی می آموزاند. »پرنده جواب 
داد: مادرم می گوید سقراط آن قدر دانا شده بود که غم و اندوه را 
به دلش راه ندهد... سقراط زنده گی را چنان  که بود پذیرفته بود. 
لختی درنگ کرد و سپس، آهسته گفت: با این هم گاه گاهی، غمی 
در دلش راه می یافت؛ اما... اما غم سقراط از غم های مردمان دیگر،  
فرق داشت... فرق داشت. کاکه شش پر پرسید: چگونه...چه فرق 
داشت؟ پرنده، این سو و آن سو دید و سپس جواب داد: آخر، غم او... 
غم سقراط، غم حکیمانه بود... غم حکیمانه! یکی از شاگردانش، 

درد حکمت را دردی عظیم گفته است.« )همان: 19(. 
یکی  که  خردگرایی  چرا  رمان،  این  در  که  است  این جا  پرسش 
افسانه روایت  یا  و  زبان اسطوره  از  از مولفه های مدرنیسم است، 
می شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که یکی از ویژه گی های 
دیروز  با  را  معاصر  انسان  امروز  که  است  این  اسطوره ای  رمان 
فرهنگی اش پیوند می زند و از همین جا است که اسطوره، در عین 
زمان اسطوره زدایی از بین نمی رود. همین بازآفرینی اسطوره در 
رمان، در حقیقت نوعی از احیای آن تلقی می شود و ارتباط منطقی 
را میان فرهنگ جدید و کهن برقرار می سازد. از یک سو، رمان با 
بازنگری  و  بازخوانی  برای  را  زمینه  می تواند،  اسطوره  از  استفاده 
اسطوره های کهن فراهم کند و از سوی دیگر اسطوره، در انسجام 
ساختار روایی رمان و تأثیرگذاری متن آن کارگر واقع شود. یکی از 
دالیل روآوردن به داستان های اسطوره ای را می توان قدرت اسطوره 

در نمایاندن موقعیت اسفناک و غم بار انسان معاصر، نیز دانست.
همراه  رازواراه گی  و  نماد  ده ها  با  زریاب  داستان  هر  همین گونه، 
است. در این مختصر، من به رمزگشایی همین چند نماد اکتفا 
به  پرداختن  و  استاد  خاطرات  از  داشتم  یادآوری   کوتاه  و  کردم 

رمزگشایی نماد در آثارش.
دردمندانه، امروز استاد رهنورد زریاب را با خود نداریم و چندین 
اثر او ناتمام ماند. انسان محکوم به زوال، همیشه به همه آرزوهایش 
نمی رسد. چنان چه استاد در واپسین روزهای زنده گی اش گفته بود: 
»رمان زن بدخشانی ناتمام ماند.« دریغ و درد که استاد با کوله بار 
رازها، به دنیای رازناک دیگری سفر کرد و اسطوره ای شد برای 

آینده ها. روان این پیر سخن و اندیشه، خوشنود باد!
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آرین آرون



بدهد و چیزی بگوید. این جمله از ژرفای جانش می آمد، 
اما خودم را نباختم و گفتم نه استاد، این طور نگویید. 
دیده  آیینه  در  ما  آن چه  چون  نگفت،  چیزی  استاد 

نمی توانستیم، او در خشت خام می دید. 
تصمیم این شد که استاد را ببریم به شفاخانه. بودنش 
آقای  به  نبود.  مناسب  مکروریان  سرد  خانه  آن  در 
محمد کاظم زنگ زدم و جریان را گفتم. چند لحظه بعد 
زنگ زد که با آقای سید نصیر علوی هماهنگ کرده است 
و استاد را انتقال بدهید. شماره تلفن آقای علوی را داد. 
قباًل اسم آقای علوی را شنیده بودم، اما به او آشنایی 
نداشتم . وقتی زنگ زدم، بدون این که بشناسد، تلفن را 
پاسخ گفت. برایش گفتم من از شاگردان استاد زریاب 

هستم... نهایت مهربانی و لطف کرد. 
که  بودیم  شده  آماده  دیگر  پوشاندیم.  لباسی  مختصر 
استاد را از طبقه ششم پایین کنیم و ببریم به شفاخانه. 
پرویز شمال دو نفر را از شفاخانه خصوصی خواسته بود 
که تست کرونا بگیرند. آنان و پرویز شمال هم رسیده 
بیرون  خانه  از  را  استاد  رفتند.  و  گرفتند  تست  بودند . 
کردیم. با عصایی که در روزهای آخر به خاطر درد پایش 
گرفته بود، به زحمت و بسیار آرام  چند گامی از زینه ها 
پایین شد. دیدم که این گونه نمی شود و در آن دهلیز 
استاد دست های تان  اذیت می شود. گفتم  بیش تر  سرد 
را به من بدهید و من شما را روی دوشم پایین می کنم. 
قبول نمی کرد، اما راضی اش ساختیم و استاد روی پشتم 
قرار گرفت. پایین شدیم و سوار موتر رفتیم به شفاخانه... 
و  قلب  با دستگاه کوچکی ضربان  رسیدیم،  که  همین 
آکسیجنش را دیدند. ضربان قلب 91 و آکسیجن خونش 

ادرار،  بود. خونش معاینه شد،  نوسان  تا 85 در  از 81 
عکس مغز و عکس شش ها و تقریباً معاینه عمومی شد. 
از زیر این ماشین به زیر آن  اتاق و  اتاق به آن  از این 
ماشین استاد را باال و پایین می کردیم؛ اما آن بزرگوار 
استاد  نمی کرد.  بی حوصله گی  و  تندی  و  بود  صبور 
بیماری را مسخره می کرد که جسمش را خسته ساخته 

بود، اما در اراده او خللی نبود. 
آن  در  عجیب .  خیلی  بود،  عجیب  شد.  بستری  استاد 
سن و سال، استاد هیچ بیماری ای نداشت، هیچ. نه چربی 
خون، نه شکر، نه مشکل قلب، نه کلیه، نه جگر و نه هیچ 

مرض دیگر. 
بروید دیگر.  بستری شد، مثل گذشته گفت که  وقتی 
پروانه ای گرد  استاد، چون  بانو مسعوده، خواهر همسر 
او می گشت و تیمارداری می کرد. گفت مسعوده را هم 

برسانید. بانو مسعوده گفت من امشب این جا هستم. 
فردا تست کرونای شفاخانه شخصی آمد که منفی بود. 
خوشحال شدیم. خیلی خوشحال شدیم که کرونا نیست. 
تست دیگری گرفته شد، آن تست نیز منفی آمد. دل ما 

جمع شده بود. 
از دوستان استاد و مقام های دولتی و غیر  دولتی می آمدند 
و می رفتند، اما در این میان تنها عطامحمد نور پی گیر 
بود. هر روز و هر شب از دفتر آقای نور، ذبیح فطرت و 
حسینی مدنی تماس می گرفتند و می گفتند که آقای نور 
گفته است هر آن کمکی که از ما ساخته است، امر کنید، 
دقیقاً با همین جمالت. هر روز جویای حال استاد بودند. 
اما داکترها می گفتند که وضع استاد به گونه ای نیست 

که شما بتوانید بیرون از کشور منتقل کنید.
 آن روز گذشت و شبش جوان مرد به بالین استاد ماند. 

»تیر خطاست زنده گی«

 وقتی بستری شد، مثل 
گذشته گفت که بروید دیگر. 

بانو مسعوده، خواهر همسر 
استاد، چون پروانه ای گرد او 

می گشت و تیمارداری می کرد. 
گفت مسعوده را هم برسانید. 
بانو مسعوده گفت من امشب 

این جا هستم.

به  بود.  آن روز دقیق دوشنبه، 26 عقرب، سال جاری 
قول زنده نام اخوان ثالث، خانه و خوان را آراسته بودیم 
و  عزیز می آیند  مهمانان  دیگر  با  نام دار  آن مهمان  که 
باز یک شب خوش دیگر در کنار استاد رهنورد زریاب 
خواهیم داشت. بعد از ظهر بود. طبق معمول که استاد را 
دعوت می کردم به خانه، برایش زنگ زدم که چه ساعتی 
و کجا بیایم دنبالت؟ همین که گوشی را برداشت، طبق 
معمول احوال پرسی کرد و گفتم که استاد طلوع بیایم 
دنبال تان یا خانه؟ گفت قربان، صدای مرا نمی شنوی که 
بیمار شده ام؟ من در حال رفتن به تلویزیون طلوع هستم 
و امشب هم آمده نمی توانم. از این که گفت در حال رفتن 
به تلویزیون طلوع هستم، نگرانش نشدم؛ چون از پشت 
تلفن صدای استاد مثل گذشته بود و این که به تلویزیون 

طلوع می رفت، یعنی حالش زیاد بد نبود. 
چند روزی گذشت و تلفنی با استاد گپ می زدم و مشکل 
جدی نداشت، تا این که شبی زنگ زدم، ولی استاد تلفن 
را برنداشت. نگران شدم. استاد معموالً تا ساعت یازده و 
دوازده شب بیدار می بود و بعد می خوابید. اگر در روز 
تلفنش خاموش می بود، بلد بودم و می دانستم که صبح ها 
می نویسد تا ساعت دوازده و بعد ساعت دوازده تلفن را 
روشن می کند، اما آن شب زنگ می رفت و استاد گوشی 
از  تنها چیزی که  برنمی داشت. ظهر رفتم خانه اش.  را 
وضع و حالش دانستم، این بود که خسته است و چیزی 
میل ندارد بخورد. دیگر چیزی نبود. نه درد داشت و نه 
استاد شب زنگ زدم، ولی  از وجودش. گفتم  گالیه ای 
تلفن را برنداشتی، نگران شدم. گفت سر شب به خواب 
عمیقی رفته بودم. در اتاقی که می خوابید و می نوشت، 
بودیم. گفت از آشپزخانه چای بیاور با شکر. آوردم. چای 

شیرین را نوشید و بعدش دارویی خورد. 
دیگر آن روز، من از پیش استاد رفتم و نگران حالش 
بودم. فردا با جوان مرد پاییز به خانه استاد رفتیم. پرویز 
شمال دروازه را باز کرد. دیگر استاد در اتاقش به پشت 
کرده  فراموش  همه  انگار  بود.  و خسته تر  کشیده  دراز 
بودیم که در عصر چه بیماری ای زنده گی می کنیم و اصاًل 
توجه به این مساله نداشتیم؛ چون استاد جایی نمی رفت 
به  و چهارشنبه  دوشنبه  روزهای  فقط  بود.  خانه  در  و 
نمی رسید  ما  ذهن  به  اصاًل  و  می رفت  طلوع  تلویزیون 
که این سرماخورده گی عادی سرانجام بدی دارد. استاد 
فقط سگرت می کشید و چیزی میل نداشت. پرویز غذای 
اندکی خورد.  استاد  و  بود  آورده  انواع سبزی  از  خوبی 
بخاری گازی ای هم با خود آورده بود که اتاقک کوچک 

را گرم کرده بود. 
رویدادها چنان شتابان آمد و گذشت که جز داغ ها در 
دل من، بقیه اش شتابان رفت و رویدادها و تسلسل آن را 
فراموش کرده ام و در ذهنم نمانده است؛ چون دیگر به 
چیزی فکر نمی کردم جز استاد. نمی دانم دیگر چه کار 
کردیم و تا ساعت چند ماندیم، اما من و جوان مرد دوباره 
جدا شدیم و آمدیم خانه تا غذای شب را بیاوریم و پرویز 
شمال با استاد ماند. دوباره با ظرف های غذا ساعت های 
هفت شب رفتیم به خانه استاد. حالش بهتر شده بود و 
گفتم استاد آش آوردیم و برنج. گفت از بُرنج کمی بیاور. 
برنج را همیشه با ضم ب تلفظ می کرد و خوش داشت. 

چند قاشقی خورد و بشقاب را پس داد. 
آن شب حالش خوش شد و با جوان مرد قصه کرد. درست 
سه ماه و چند روز پیش از این تاریخ بود که روزی برایش 
گفتم استاد با جوان مرد پاییز، فرزند همایون پاییز، به 
چه  نه،  گفت:  نیست؟  که  مشکلی  می آیم،  دیدن تان 
برایش گفته بودم و  از جوان مرد قباًل  بیایید.  مشکلی؟ 
آقای پاییز هم از جوان مرد و کارهایش گفته بود. رویش 
به سوی من بود که گفت: بعضی ها چنان هستند که در 
از  دیدار اول اعتماد آدمی را جلب می کنند، جوان مرد 
همان جمله است. شگفتی آور بود که جوان مرد در دیدار 
اول اعتماد استاد را به دست آورده بود. جوان مرد هم در 
بیماری استاد نشان داد که بی جا اعتماد نکرده بود و او 

واقعاً جوان مرد است.
شب،  زریاب  استاد  آن  از  دیگر  رفتیم،  وقتی  فردایش 
داخل  کرد.  باز  را  دروازه  مسعوده  بانو  نبود.  خبری 
ناآرام  و  داشت  صدا  کشیدنش  نفس  شدم.  استاد  اتاق 
بود. همین که استاد را دیدم و چند لحظه ای گذشت، 
با کمی تندی به شتاب  اندکی خیره شد و  به صورتم 
گفت: رمان زن بدخشانی ناتمام ماند! جمله چنان بود 
که کم پیش می آمد استاد مرا جدی مورد خطاب قرار 
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فردا شبش من به بالین استاد ماندم. حالش روز به روز بهتر 
پیام هایی که  را خوشحال می ساخت.  ما  این  و  می شد 
در تلفن خودش می آمد و پیام هایی را که برای استاد 
به تلفن من، دوستانش از سراسر جهان و داخل کشور 
می فرستادند، می خواندم. با لبخند و شوخی گفتم استاد 
با کمی تندی  بانو اسما پارسیان اخطارتان داده است. 
پرسید: چه گفته؟ گفتم نوشته که به استاد بگو به من 
قول دادی بار دیگر بوشهر می آیی و در خلیج فارس باز 
هم آب بازی می کنی و مهمان من می شوی، بگو برایش 

که قولت یادت نره. لبخندی زد و خوش شد. 
در آن شب و روزها سید نصیر علوی غذا می فرستاد و هر 
روز و هر شب ظرف های غذای به اصطالح پرهیزانه بود 

که از سوی بانو رویا سادات به اتاق استاد می آمد. 
بیدار  و  شد  بهتر  که  بود  صبح  نه  ساعت  نزدیک های 
استاد. لبخند زد  و گفت برایم چای بیاور. گفتم حتماً 
همدان  در  ایران گردی  در  نشود.  همدان  مثل  گفت  و 
جای هوتل به مهمان خانه ای رفتیم که شب استاد چای 
خواسته بود، ولی نیاورده بودند. رفتم چای را آوردم. چای 
را نوشید. حالش که بهتر شد، گفتم استاد دیشب گفتی 
که خواب دیدم، حاال خواب تان را قصه کنید. گفت بلی... 
در خوابش امام ابوحنیفه را دیده بود که هر دو کودک 
هستند و مدرسه می روند... این خواب را در جای دیگر 
کامل روایت خواهم کرد. این خواب به یادم انداخت که 
باری گفته بود تو می دانی من چند بار قرآن را با ترجمه 
بار  سیزده  ترجمه  با  را  قرآن  من  بود  گفته  خوانده ام؟ 
خوانده ام و یک دور کامل از تفسیر حجیم کشف االسرار 
وعده ابرار میبدی را نیز خوانده ام. این قصه ها باشد برای 
آسمانی  این کالم  با  ظرافت  با  او چه  که  دیگر  نوشته 
آشنا بود و هرگز فراموشم نمی شود وقتی نقدی شده بود 
به نام »تکرار در داستان های رهنورد زریاب«، برای من 
استاد از قرآن مثال آورده بود و سوره رحمان را با چه 
دقت و ظرافتی از حفظ برایم قرائت کرده بود. آن جا شرح 

داده بود که ببین بعد هر آیه، یک آیه تکرار می آید... 
بانو نبیله اشرفی  با  انیسه شهید  بانو  ِدیگر روز بود که 
استاد  چشم  تا  شد.  دیگری  فضای  اتاق  فضای  آمدند. 
زریاب به انیسه شهید افتاد، با صدای آرام اما ذهن روشن 
و بیدار مصرعی از امیر خسرو دهلوی خواند: به جنازه 
گر نیایی، به مزار خواهی آمد... خودش با جسم خسته 
اما روان استوار و محکم در بستر بود، اما با خواندن این 
مصراع، گلویم را بغض گرفت و اشک های نخستین آن جا 

ریخت. 
شش روز در شفاخانه ماند و از نگاه عمومی وضعیتش 
بسیار خوب شده بود، اما یک روز صبح معاون شفاخانه با 
جمعی از داکترها آمدند و گفتند شما بیرون باشید. من 
در یک اتاقک بودم و چیز زیادی دستگیرم نشد. وقتی 
آنان رفتند، استاد گفت فکر می کنم من رفتنی شده ام. 
همین قدر فرصت که بدهد رمان زن بدخشانی تمام شود، 
دیگر خواستی ندارم. گفتم نه استاد، این داکتران تازه 
فارغ شده  هستند و برای آموزش عملی آنان را آورده اند. 
استاد چیزی نگفت و من هم آن چه همان لحظه به ذهنم 
آمده بود و می توانستم بگویم، همین بود. شاید در دلش 
گفته باشد که فرادیس، تو هم حاال ما را گپ می دهی؟! 
فردای آن روز که جمعی از داکترها آمده بودند، دوباره 
مسووالن ارشد شفاخانه آمدند و گفتند که باید استاد 
را به جای آرام و بدون سر و صدا انتقال بدهید تا تقویت 
شود، چون فضای شفاخانه برایش مناسب نیست. من 
درک کرده بودم که در شش های استاد مشکلی هست 
نافهمی می زنند. فردای آن، پرویز  که آن ها خود را به 
شمال به هر صورتی که بود، هماهنگی کرد تا استاد به 
بگرام منتقل شود. استاد راضی نبود که به بگرام برود 
قانع کرد  را  استاد  بود. شمال  از ظاهرش هویدا  این  و 
که برود. استاد گفت تو هم باید باشی. وقتی استاد به 
بگرام منتقل شد، کرونا در وجود من خود را آشکار کرد. 
یک سو درد بدنی خودم بود و طرف دیگر استاد که پی 
 هم هر روز و شب با پرویز شمال تماس می گرفتم تا از 

چگونه گی وضع استاد باخبر شوم. 
 چیزی را که توقع نداشتیم، اتفاق افتاد. پرویز گفت که 
شفاخانه بگرام از استاد تست گرفته است و می گویند که 
دقیقاً نوزده روز پیش استاد آلوده به ویروس کرونا شده 

است. این ضربه بدی بود. دل خوشی ها گرفته شد.
پنج روز در بگرام ماند، اما با خواست خود دوباره به کابل 
منتقل شد. به مسووالن شفاخانه بگرام گفته بود که من 

از مرگ هراسی ندارم، اما دوست دارم در بین دوستانم 
بمیرم. ظاهراً رویه داکتران سیاه پوست خوب نبوده است، 
برخالف داکتران سفیدپوست که مهربانی می کردند. این 

از عجایب روزگار و جهان ما است!
وقتی استاد را به شفاخانه چهار صد بستر منتقل کردند. 
عماًل  و  نرم می کردم  پنجه  و  کرونا دست  با  دیگر من 

رفتن و دیدن استاد برایم ناممکن شده بود. 
بستر، بستری شد، همسرش  استاد در چهار صد  وقتی 
بانو سپوژمی زریاب به کابل رسیده بود و دخترش شبنم 
زریاب از فرانسه پیش تر رسیده بود. خوشحال بودم که 
آنان در کنار پرویز شمال و بانو مسعوده هستند و استاد 
آنان  البته  است.  دوستانش  میان  در  خودش  قول  به 
فرصتی  گرفتند،  را  کرونا  منفی  تست  و  پرواز  برگه  تا 
گرفت تا برسند. شبنم پرستاری عالی و بی مانندی از پدر 
دانش مند و نامدارش کرد که آفرین باید گفت و هزاران 
آفرین به چنین دختر و به چنین پدر و مادری که چنین 
در  توانست  نیز  سپوژمی  بانو  داده اند.  پرورش  دختری 
روزهای آخر در کنار یار و همسرش باشد و به قول پرویز 
شمال که گفت نمی خواهد جزییات نقل شود، اما جریان 
همین بوده است که این دو نام دار ادبیات کشور، رهنورد 
هم  با  فراوانی  چیزهای  آخر  روزهای  در  سپوژمی،  و 
گفتند و از دیدن هم خیلی خوشحال  بودند. من روزهای 
آخر بخت این را نداشتم که تیمارداری استاد را بکنم و 
شاهد حالش باشم، اما پرویز شمال خوش بخت بود که تا 
آخرین نفس استاد، با او ماند. پرویز حکایت های شنیدنی 
از گفت وگوهای استاد زریاب و بانو سپوژمی دارد. این 
زن و شوهر با آن که به خواست خودشان یکی در کابل 
و دیگری در فرانسه زنده گی می کرد، اما صمیمی بودند 
و هم دیگر را درک کرده بودند. استاد پذیرفته بود که در 
کابل باشد و به تنهایی و داشتن خلوت خود کتاب هایش 
را در سرزمینی که دوست داشت، بنویسد و همسرش نیز 
در فرانسه پذیرفته بود که باشد و به قول استاد زریاب به 

پرورش فرزندان برسد.
همه چیز را نمی شود در این متن بنویسم و جایش هم 
باید  که  هست  استاد  از  گفته هایی  فراوان  اما  نیست، 
برای  هستیم،  شایعه  و  شفاهی  سرزمین  ما  بنویسم. 
اکثر  داریم.  نادرست  تعبیر  ده  روایت،  یک  از  همین 
روایت های ما نیز شفاهی است، نه مستند. استاد شیفته 
این سرزمین بود و این سرزمین را دوست داشت. برای 
همین با همه مشکالت و نبود برق و آب و وجود سرما ی 
زمستان کابل، می ساخت، اما زنده گی راحت و بی دردسر 
را در اروپا دوست نداشت. او می توانست اصاًل به کشور 
برنگردد و مثل اغلب که مقام دولتی هستند و بعد از 
برطرفی یا استعفا دوباره به کشوری که از آن آمده اند 
برمی گردند، برگردد. او اما این سرزمین را دوست داشت 
و ترکش نکرد؛ سرزمینی که سرمای بالک های مکروریان 
خانه  در  آن  آپارتمان های  از  یکی  در  که  کرونایی  و 
دوستی که مهمان کرده بود به آن مبتال شد؛ دوستی 
که تا حال نمی دانم وضعش چطور است و نه سالمی و 
نه پیامی از او برای استاد در جریان بیماری اش، تا آن جا 

که من آگاهی دارم، نیامد. 
صبح تلخ ترین خبری را که هرگز آماده گی شنیدنش را 
نداشتم، خواندم: روح استاد چند دقیقه پیش به آرامش 
رفت و همه مان را ترک کرد. این پیام پرویز شمال که 

ساعت 5 صبح ارسال شده بود، کوتاه بود و کوبنده. 
استاد  دل  میل  به  افتاد،  اتفاق  خاک سپاری  در  آن چه 
بود، اما خالف میل ما، الاقل من. استاد همیشه می گفت 
وقتی من مردم، بدون سر و صدا مرا دفن کنید و در مرگ 
با  ناآرامی نکنید. می گفت مرا  من هوش کنید گریه و 

شادی و سرور به خاک بسپارید.
من به جزییات نمی پردازم، اما کفن و دفن استاد نشان 
گذشته  آنان  از  سن و سالی  آن که  با  دوستانش  که  داد 
نبود،  میلیاردر  استاد  ضمن  در  بودند.  بی تجربه  است، 
هم  نوشته اند،  که  چنانی  و  چطور  و  فقیرمشرب  اما 
نبود. او تا آخرین  روزها که صحت داشت، کار می کرد 
آبرومند و خوبی  و معاش  نداشت  توقف  و  و می خواند 
داشت که می توانست چند سال دیگر هم اگر کار نکند، 

از پس اندازش زنده گی  کند. 
تکرار  را بسیار  بیدل دهلوی  بیت  این  در ماه های آخر 
می کرد و می گفت به نظر من بیدل از هایدگر بهتر گپش 
این که  بدون  ما  می گوید  هایدگر  است.  کرده  بیان  را 
خواسته باشیم، به این جهان پرتاب شده ایم. استاد آن 

بیت را می خواند:
دل به زبان نمی رسد لب به فغان نمی رسد

کس به نشان نمی رسد تیر خطاست زنده گی
آری استاد، »تیر خطاست زنده گی«.

منوچهر فرادیس
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ارادت مندانش بود.
پاس  به  مهمانان  بیش تر  شدیم،  مهمان سرا  وارد  که  هنگامی 

ارج گزاری به استاد از جا بلند شدند.
وقتی میزبان - که همان مقام بلندپایه بود و بسیاری ها از خشم او 
هراس داشتند - به استقبال ما آمد و دستش را به رسم احوال پرسی 
پیش کرد، استاد گفت: »سالم، چطور استی، ساتیت )ساعتت( تیر 

اس، الفت ُملک ره گرفته، حسابت مالوم )معلوم( نیس...؟«
طرف گفت: جور باشین، خوب اس، می گذرد...

استاد دوباره و با کنایه گفت: ساتت تیر اس، مگم پُت می کنی...
پرسید:  دوباره  استاد  کرد.  دعوت  نشستن  به  را  ما  مقام  آن 
»می گویند بسیار پیسه داری، مگم چرا یک نهاد فرهنگی را کمک 

نمی کنی؟«
طرف ابروانش را به رسم نارضایتی باال برد و با نخوت زیاد گفت: 

»باز در این مورد در ِخلوت گپ می زنیم و...«
گفت:  و  کرد  قطع  را  حرفش  عجیبی  اعتراض  با  زریاب  استاد 

»ِخلوت نگو، َخلوت بگو!«
با پاسخ آنی اش استاد  آن مقام که سراسیمه شده بود، خواست 
رهنورد را ُمجاب کند و گفت: »استاد، ما که نظامی استیم، رقم 

شما ادیب و زبان شناس نیستیم...«
استاد زریاب بی درنگ و بدون هراس از وی، گفت: »وقتی ادیب 

نیستی، با زبان هم مسخره گی نکن...«
من که وضعیت را پر تنش یافتم، دست استاد را گرفته، با شتاب 
او را از آن جا بیرون بردم. وقتی در موتر نشستیم و کمی از چشم 
نگهبانان آن  مقام بلندپایه دور شدیم، متوجه شدم این بیت رنِد 

آفرینش  حوزه های  در  او  ذهنی  اشتغاالت  مشمول  بسیارنویسی 
تاریخ و سیاست( است؛ ولی  تلویحاً  ، رمان، پژوهش و  )داستان 

بسیارنویسی عمیق، از ویژه گی های کار او است.
خاطر  به  نویسنده گان  بسیاری  ما  جامعه  در  این که  به  توجه  با 
داشتن جنون شهرت، به بیماری پرنویسی مصاب اند؛ اما رهنورد 

از آن رده نیست.

گپ سوم
جان دیویی، روان شناس مشهور در بحثی درباره دریافت عقده های 
روان کاوانه انسان می نگارد: »بروز عقده های ناشی از خودخواهی و 
واقعیت گرایی در  ارزش  برتربینی های فردی، عامل تحریف  خود 

انسان است.«
به  که  هستند  آدم هایی  از  بسیاری  توجیه،  همین  بر  استناد  با 
سوی هر گونه ارزشی، عقده مندانه نگاه می کنند؛ این ناواقع بینی 
مبتنی بر عقده های خودبرتربینی، عالوه بر عرصه های دیگر، در 
اما  است؛  بسیار چشم گیر  نیز  ادبی  فرآورده های  و  ادبیات  حوزه 
رهنورد، نویسنده ای است خالی از عقده که با واقع بینی، دیدگاهش 
را در کتاب »...چه ها که نوشتیم!« برای خواننده مطرح می کند. 
به گونه مثال، بخشی از نبشته »مقوله ریزه گرایی و ریزه گرایی در 
ادبیات« را که در پاسخ به نوشته »صبوراهلل سیاه سنگ« نگاشته 
است، باهم می خوانیم: »هرچند سیاه سنگ، در نبشته خودش، 
از  روشنی  تعریف  نیز  و  است  نبرده  نامی  مینی مالیسم  مقوله  از 
نظرداشت  با   - هم  این  با  است.  نداده  دست  به  »کوتاه سرایی« 
مثال ها و نمونه هایی که آورده است - خواننده آگاه به این نتیجه 
می توان رسید که مقصود نویسنده از کاربرد مقوله »کوتاه سرایی« 
همین مینی مالیسم بوده است که من آن را همان گونه که گفتم، به 

»ریزه گرایی« تعبیر کرده ام.

گپ چهارم
بافت نثر کهن با نثر امروز و استفاده از تعبیرهای کالسیک و کاربرد 
از  نوشتیم!«  »...چه ها که  این مجموعه  نگارش مقاالت  آن ها در 

ویژه گی های نویسنده است.
کاربرد تعبیرهای طنزآلود به شیوه کهن مانند »نگه کردن عاقل 
اندر سفیه« از مواردی است که از یک سو ارزش کار رهنورد زریاب 
را در به کارگیری آگاهانه واژه ها و اصطالحات می رساند، از سوی 

دیگر توانایی احاطه او را بر زبان فارسی نشان می دهد.
»ِخلوت نگو، َخلوت بگو!«

روزی با استاد زریاب، این رنِد ُدردآشام، به دیدن یکی از مقام های 
و  مهمانان  از  پُر  مقام  آن  بزرگ  مهمان سرای  رفتیم.  بلندپایه 

کتاب »ما باشنده گان دیرینه این سرزمین« را نوشتم و برای 
ویرایش به استاد فرستادم. استاد زریاب کتاب را ویرایش کرد، 
سعی کرده بود که نارسایی های امالیی و انشایی را دور کند. از 

آن به بعد، تماس های تلفنی بیش تری داشتیم. 
زمانی که استاد تصمیم گرفت دوباره به وطن برگردد، قرار شد 
از شهر فرانکفورت به سوی کابل پرواز کند. آقایان استاد لطیف 
ناظمی، کاوه شفق آهنگ، جنرال رشاد و من در میدان هوایی 
شهر فرانکفورت منتظر حضور استاد بودیم. همین که دیدمش، 
خواستم به رسم هندوان پایش را لمس کنم، نگذاشت و آغوش 

باز کرد.
چندی بعد، رمان »گلنار و آیینه« چاپ و نشر شد که محشر 

برپا کرد.
را  نات  کابل  تارنمای  که  زمانی   ،2005 سال  مارچ  هشتم 
و  کوتاه  یادداشت های  ما  برای  زریاب  استاد  کردم،  راه اندازی 

بلند؛ ولی جالب می فرستاد و ما به نشر می سپردیم.
بلکه  نبود؛  داستان نویس  و  رمان نویس  صرف  زریاب  استاد 
پژوهش گر وارسته بود. او مطالعات ژرف در گستره تاریخ داشت. 
هندو  آیین  از  و  کابل زمین  هندویی بودن  از  استاد  هم چنان 
آگاهی بسیار داشت. مطالعات استاد به خوبی در رمان گلنار و 

آیینه و درویش پنجم بازتاب یافته است. 
استاد زریاب شوخی هایی هم داشت. گاهی با شوخی می گفت 

که یک تعداد اوباش و اراذل نمی گذارند که زیاد کار کنم.
برنامه ریزی کنیم و رمان  را  باری خواستیم کوشش مشترک 
گلنار و آیینه را با تولیدکننده های برجسته سینمای هندوستان 
به بحث گرفتیم. استاد به شوخی می گفت: »فکرت باشه که 

صرف آیشواریا رای می تواند ربابه شود.«

»...چه ها که نوشتیم!«، کتابی ا ست از رهنورد زریاب، داستان نویس، 
پژوهش گر و ادبیات شناس برجسته  کشور.

این کتاب، در برگیرنده دوازده نگاشته  پژوهشی است که سال ها 
پیش برای بار نخست و سپس برای بار دوم با افزوده ها و ویرایش 

تازه از سوی انتشارات »عرفان« در ایران منتشر شده است.
من، گپ هایم را در مورد این کتاب، در چهار زمینه بخش بندی 

کرده ام :

گپ اول
ولتر می نویسد: »آفرینش دقیق، جان مایه کار عمیق است«. نبشتن 
به گونه معیاری، کار دشوار است. این دشواری زمانی فرادید مان 
با  آشنایی  باشیم.  آشنا  نوشتاری  اصول  و  ارزش ها  با  که  می آید 
دقایق و ظرایف نگارش، تنها در درک موضوعی آن نیست؛ بلکه 
مهم ترین ویژه گی این آشنایی، کاربرد درست واژه ها در ساختار 

جمله ها و رعایت روش های نگارشی است.
»...چه ها که نوشتیم!« افزون بر ارزش های محتوایی اش، مجموعه ای 
است که می تواند بحث های آن خواننده را به اقلیم ناشناخته ها و 

نایافته ها رهنمون سازد.
هرچند در سال های پیشین، با چاپ مجموعه هایی مانند »گنگ 
شاهد  و...  شبستانی«  در  »شمعی  »حاشیه ها«،  خواب دیده«، 
بدون  اما  بوده ایم؛  ادبیات  حوزه  در  زریاب  رهنورد  گسترده  کار 
گمانه زنی های مملو از »غرض و مرض« باید گفت که کار او در 
مجموعه »...چه ها که نوشتیم!« با توجه به میزان تسلط اش بر زبان 

فارسی، بسیار چشم گیر است.

گپ دوم
الیوت، باری نبشته بود: »بیش تر نویسنده گان در قلمروهای ادبیات 
و  پویه  از  سرشار  روند  از  وحشتناکی  صورت  به  ادبیات،  شبه  و 
جوالن ادبیات امروز عقب مانده اند؛ از این رو اینان راهی را طی 

نمی کنند؛ بلکه خود طی می شوند.«
ولی رهنورد با آگاهی فراگیر و درک مولفه های ادبیات امروز، از 
جمله آن نویسنده گانی است که »طی« می کند؛ اما هرگز »طی« 

نمی شود.
این »طی« کردن ها و »طی« شدن ها زمانی دست یاب می شود که 
مقاالتی مانند مقوله ریزه گرایی و ریزه گرایی در ادبیات، دو سه گپ 
درباره نقد ادبی، آیا آن charisma می تواند بود، بیایید که اندکی 
رسوا شویم، قصه غم انگیز جشن های ما و شمار دیگر مطالب این 

کتاب »...چه ها که نوشتیم!« را با دقت و تأمل بخوانیم.
است،  بسیارنویس  و  بسیاراندیش  نویسنده  رهنورد،  من،  دید  از 

صنف دوازده بودم، افسانه گونه ای نوشتم و برای استاد ادبیات 
بیان  را  نظرشان  تا  سپردم  لهیب  حیدر  شادروان  پارسی مان، 
کند. استاد لهیب بی درنگ گفت که من در شعر و نثر می توانم 
نظر بدهم، در داستان نه. بگذار با رهنورد زریاب تماس بگیرم، 

با او هم معرفی خواهی شد، زریاب خیلی صاحب نظر است.
روز بعد، نزد استاد زریاب رفتم. او در دفترش نشسته بود و مجله 
تایم را می خواند. با من برخورد نیک و ستودنی کرد. نگاه گذرا 
به افسانه اندخت و سپس شروع به رهنمایی کرد، دریافتم که 

راهی که من رفته ام به ترکستان است.
می شد،  نشر  و  کابل چاپ  در  که  را  زریاب  استاد  نوشته های 
می خواندم. زنده گی رنگ و شمایل دیگر گرفت، مسوولیت تهیه 

نان و نمک، مرا از قلم دور ساخت.
وضع سیاسی افغانستان هم آشفته شد و مرا دیگر جرأت نبود 
که برای مشورت درباره چیزی که می نوشتم، نزد استاد زریاب 

مراجعه کنم.
و  هندوان  مذهبی  اقلیت  برای  نامیمونی  سال   ،1992 سال 
سیک های افغانستان بود. ما مجبور به ترک اجباری سرزمین 
مان شدیم. هرکس به فکر پاس داری از زن و خانواده اش بود، تا 

کتاب و یادداشت های فرهنگی و ذوق و سلیقه.
من و خانواده ام هم از سر ناگزیری افغانستان را ترک کردیم و به 
کشور آلمان پناهنده شدیم. شنیدم که استاد در فرانسه است. 
بارها با او تماس گرفتم. در تلفن از ریسمان تا آسمان ساعت ها 
سخن می گفت. از فلم قدیمی هندی که سخت دوستش داشت، 

حرف می زد. 
سال 2003، باری برایم گفت که چرا در مورد هندوان کتابی 
نمی نویسی؟ همین لطف یا چرای استاد زریاب بزرگ بود که 

زیِر چرِخ  که  آنم  زمزمه می کند: »غالم همت  لب  زیر  را  شیراز 
کبود - زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است«.

گپی درباره  قصه نویسی استاد زریاب
از داستان هایش، فضای  استاد رهنورد زریاب در آفرینش برخی 
نوستالژیک آدم ها را قشنگ و محکم نقش می کند. زریاب از یک 
حادثه کوچک و گاهی هم معمولی می تواند، فضاسازی بزرگ کند.
به عنوان مثال، می توان از داستان کوتاه »پیراهِن گلدار« نام برد که 
در آن نویسنده از یک حادثه معمولی، فضای حسرت بار می آفریند.

محتوای این داستان، روایت مادر و کودکی است که در محله های 
اعیان نشین شهر کابل، به دنبال خانه کرایی می گردند. خانواده آنان 
با آن که بسیار نادار اند؛ اما مادر و کودک آرزوی کرایه نشینی در 

خانه های قشنگ و تمیز را دارند.
مادر هر روز با کودکش از بام تا شام - با پیراهن گلدار کمرچینش 
با  نیز  اند و کودکش  - در به در در پی دست یابی به خانه  کرایی 
سماجت وی را وامی دارد تا پشت خانه های زیبای اعیان دق الباب 
کند . بیان آرزوهای بلند با محدودیت های ناشی از فقر، مهم ترین 
روی کرد اثرگذار در این داستان است که نویسنده با دقت از آن، 

مفهوم تکان دهنده ای را از لحاظ عاطفی ارایه می کند.

احساسات زدایی
زریاب،  رهنورد  داستان های  از  شماری  در  دیگر  ویژه گی 
این  وی  داستان هایش،  از  بسیاری  در  است.  احساسات زدایی 
ویژه گی )احساسات زدایی( را از دست نداده و با »حسی انگاری«، 
پایانی  بخش  به  مثال،  عنوان  به  است.  کرده  احساسات زدایی 
داستان »کاغذپران باز« وی توجه کنید: »دلم می رقصید و بازی 
می کرد. زینب، با آن بینی و پیشانی سفید و چشم های سیاه و 
داشت.  فاصله  بسیار  من  از  و  بود  دوردست ها  در  درخشنده اش، 
چیزی  که  کردم  احساس  و  کرد  سنگینی  دلم  بر  بیش تر  اندوه 
عزیز و گران بهایی را برای همیشه از دست داده ام.« )از داستان 

کاغذ پران باز(.

چهار گپ در باره  کتاب 
»...چه ها که نوشتیم!«

»فکرت باشه که صرف 
آیشواریا رای می تواند ربابه شود«

جاوید فرهاد

ایشور داس

که »شیرین« با همان لحن زنان سال خورده و کلمات خاص 
لهجه و زبان پیرانه قصه گویی اش را با گلنار در میان می گذارد. 
جابه جایی رهنورد در نقش هر یک از شخصیت های داستان و 
روایت گری از زبان شخصیت ها با ویژه گی و کارکردهای زبانی 
او شده  زبانی  به شکل دهی سبک  خاص شخصیت ها، منجر 

است.
و  ویژه گی ها  از  داستان،  صحنه های  به  پرداختن  این گونه 
سبک ساز  بینش  و  سبک  صاحب  نویسنده گان  شاخصه های 
و  زبانی  صورت های  کاربرد  در  توانایی  با  زریاب  که  بوده 
و  اندیشه  حرکت  بر اساس  زبانی  ساختارهای  شکل بخشی 
الیه های زبانی از این اصل سبک ساز به دور نبوده و مدام با این 
حرکت معنادارِ بینش سبک ساز، صحنه های داستانش را خاص 
زبان و اندیشه اش رقم زده است.  بوفن تعبیری از سبک دارد 
که »سبک خود انسان است« و با قیاس این تعریف بوفن ، باید 
گفت که رهنورد با رعایت این اصل در رمان گلنار و آیینه، خود 
او شخصیت داستان است که در قسمت های مختلف داستان به 
بیان محتوای درونی و آِن خوِد اصلی پرداخته و با ظرافت های 
عنصرپردازی رمان گلنار و آیینه، این خودبازنمایی را در فضای 

رمان تجسم کرده است. 
از  فرهمندفر  و  جمکرانی  که  تازه ای  تعریف  هم چنان 
مطالعه  »سبک شناسی  که  است  این  سبک شناسی  دارند، 
طریق  از  متون،  دیگر  و  ادبیات  در  معنا  آفرینش  روش های 
زبان است.« با توجه به این تعریف، ما در رمان گلنار و آیینه 
می بینیم که نویسنده با بیان نمادهای اسطوره ای و پناه بردن 
به رمز و راز داستانی، معنای بافته در ذهن و اندیشه اش را با 
چه مهارت هنرمندانه و باریک اندیشانه در ساختارهای زبانی 
بازنمایی کرده و این گونه معناپردازی در این رمان، سبک زبانی 
خاص او را ساختاربندی کرده که در حقیقت ویژه ذهن، زبان 

و اندیشه ناب او است.
بینش  این گونه  نباید گذاشت که در شکل دهی  ناگفته  البته 
سبک ساِز منسجم که بیان ویژه ای برای بازنمایی پیدا کرده، 
عوامل دیگر دانشی رهنورد زریاب نیز در آن دخل و تصرف 
پدیده های  و  جهان  به  نسبت  او  که  فلسفی  بینش  دا رد. 
زنده گی اش دارد، در رشد و تکامل و بارور شدن این چشم انداز 
سبکی کارکرد بنیادین و اساسی دارد. هم چنان تأثیر عمیقی 
که فلسفه هندوییزم بر روان درون کاو او دارد، در ساختار دهی 
این اصل سبکی بی تأثیر نبوده است. داستان های رهنورد زریاب 
با داشتن چنین زبان و سبک خاص فکری، قابلیت خوانش های 
متعدد را با رویکردهای مختلف نظری دارد، به خصوص رویکرد 
سبک شناسی الیه ای که رویکردی میان رشته ای و بافت محور 
در  نظریه  این  برای  زریاب  داستان های  متنی  پیکره  و  است 

الیه های مختلف زبانی پاسخگو است.

رهنورد زریاب یکی از نویسنده گان »صاحب سبک« در ادبیات 
داستانی افغانستان بود. صاحب سبک را در این جا به معناي 
دقیق آن به کار مي بریم؛ چرا که او از جمله نویسنده گان توانا 
و صاحب اندیشه ای بود که شاخصه فکری خاصی را به عنوان 
ُمهر نامریی چشم انداز سبک ساز در کالمش رقم می زد. یکی 
از زیرساخت های اساسی و بنیادین در جریان فکری زریاب، 
داشتن چشم انداز یا بینش خاص فکری او است که منجر به 
پروردن عنصر سبک ساز در بیان اندیشه های داستانی او شد و 
با داشتن چنین مسیری در بازنمایی اندیشه هایش، جهان و 

دنیای داستان هایش را معنادار و بافت مند کرده است. 
جهان  به  نسبت  که  خاصی  بینش  و  دید  با  زریاب  رهنورد 
را  داستان هایش  زبانی  ساخت های  داشت،  پیرامونش  و 
منجر  پدیده ها  به  نگریستن  این گونه خاص  و  کرده  گزینش 
و  ذهن  که شاخصه  بیانی  در  او  زبانی  به شکل گیری سبک 
اندیشه او است، گردید. چشم انداز یا بینش سبک ساز در دنیای 
داستان های رهنورد زریاب به عنوان الیه اساسی و شکل ساز 
در بازنمایی صورت های زبانی او عمل می کند، زیرا نویسنده 
تنها ابزاری که با آن اندیشه و تفکراتش را شکل می دهد، همانا 
دوربین یا عینک معناساز زاویه دید است که هر پدیده  ای را 
در چشم انداز او معنادار و رمزگونه خلق می کند. بسامد باالي 
سمبول ها و رمز و راز در داستان های رهنورد، محصول همین 
چشم انداز سبک ساز او بود که مدام با توسل جستن به نمادها 
به معناسازی جهان داستان هایش می پرداخت و زمینه تفسیر 
و تأویل کالمش را برای خواننده فراهم مي کرد؛ یعنی آن چه 
را زریاب از جهان درک می کرد، در مؤلفه چشم انداز سبک ساز 
مي توان صورت بندی کرد. این گونه است که صورت بندی زبانی، 
رهنورد  می دهد.  شکل  را  او  کالم  خاص  سبک ساز  شاخصه 
عناصر  تمام  و  کرده  کار  اندیشه  محور  بر  داستان هایش  در 

داستانی اش حول همین محور در حرکت و معناسازی است. 
یکی از کارکردهای بنیادین چشم انداز سبک ساز در داستان های 
به  و  داستانی  عناصر  درونی  انسجام بخشی  زریاب،  رهنورد 
نحوی ارتباط تنگاتنگ آن با بافتی است که رمان در آن خلق 
را  توانسته چشم انداز خاص خود  نویسنده  یعنی  است؛  شده 
پلی ارتباطی میان این دو مؤلفه داستانی سازد و دنیای درون 
داستان هایش را متفاوت از دیگر نویسنده گان، خاص و منحصر 

به فرد سوژه پردازی کند. 
بینش سبک ساز در اکثر داستان های زریاب مخصوصاً در رمان 
»گلنار و آیینه« منجر به روایت گری راوی از زبان شخصیت های 
مختلف داستان شده است؛ مثاًل وقتی راوی از زبان »گلنار« 
زبان  همان  با  زنی  گویی  می کند،  آغاز  را  روایت گری  رشته 
داستان  از  قسمتی  در  یا  مي کند،  روایت  را  قصه هایش  زنانه 

چشم انداز َسبک ساز زریاب
پلوشه حیدري، ماستر زبان و ادبیات فارسي دري


