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  :يادداشت

گدي پران " بود، كه خبر ممنوع ساختن رسمي فلم "نقد و جامعه"نوشته ي زيرين آماده نشر در 

اين . با شنيدن اين خبر، در متن نوشته آگاهانه كدام تغييري نياوردم.  در افغانستان، به نشر رسيد"باز

ه ي آنچه است كه در  افغانستان، به نظر من، فقط اثبات كنند"اطالعات و فرهنگ"اقدام وزارت 

  .داوري را به خواننده ي آگاه وا مي گذارم.اين مقاله به بحث گرفته شده است 

  
  

  . من اين كار را كرده ام: حافظه ام مي گويد"  

  غرورم مي گويد نكرده ام و با لجاجت پافشاري

  . "سر انجام حافظه ام تسليم مي شود.  مي كند

  نيچه

  داكتر فروغ كريمي

  

  " بازگدي پران"

  هاي يك جامعه ي بسته تابو ها و زخم

   

، در غرب يك سلسله اخبار در رابطه به تعويق افتادن فلم 2007 در ماه سپتمبر و پس از آن در ماه نومبر سال 

  : گدي پران باز، انعكاس يافتند

   

زيرا نخست ...   ش در آيدنمايش فلم گدي پران باز، باز هم به تعويق افتاد، فلم قرار است در ماه دسمبر به نماي" 

چنين مي نمايد كه جنجال . بايد بازيگران نقش هاي مركزي فلم، به داليل امنيتي به خارج از افغانستان برده شوند

افغان ها ترس دارند كه فلم نامبرده نفرت و دشمني بين اقوام .  اساسي بر سر صحنه ي تجاوز جنسي در فلم باشد

جان پدر بازيگري كه در نقش حسن بازي كرده است، از جريحه دار شدن آقاي احمد . را شعله ور سازد
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تا كنون تعداد  . "...مردمان قوم خودم بر ضد من برخواهند خاست": او مي گويد . احساسات قوم خود مي ترسد

   1". ..زيادي از مردمان هزاره خواهان سانسور اين صحنه از فلم شده اند

  

به ويژه آناني كه رمان گدي پران باز را خوانده (نونده ي غير افغاني به اين خبر  نخستين واكنش خواننده و يا ش

اما اين تعجب و باورنكردن دير پا نيست، زيرا در ذهن خواننده به زودي با نام . شگفتي و ناباوريست) اند

ي غير افغاني، خواننده .  كشوري كه نامش يكسره تداعي گر چنين شگفتي هايي  است. افغانستان گره مي خورد

كافيست كه به حافظه اش رجوع كند و داليلي را بيابد كه تعجبش را بي اساس مي كنند؛ مگر اين همان 

سرزميني نيست كه در آن بت هاي بزرگ بودا را فرو ريختاندند؟ نه همان سرزميني كه تا چند سال قبل در آن به 

وقتي كارد به استخوان "زيرا (ود را آتش مي زنند جرم دزدي دست مي بريدند؟ جايي كه زنان از سر احتجاج خ

"برسد، خدا چه رنگي مي داشته باشد؟
سرزمين عجايبي كه سير پيشرفت در آن نه از نگاه ژرفا و نه از نگاه ).  2

پهنا چيزي از تناسب و توازن مي شناسد و دو چيزي كه به طور طنز آلودي با هم متناسب اند، فاصله هاي مكاني 

اما خواننده ي غير افغاني خبر بااليي، به ويژه اگر از گروه همان . يان ظاهر زنده گي شهرها و قريه هايندو زماني م

مليون ها انساني باشد كه خالد حسيني با قصه ي امير و حسن  به گريستن شان در آروده است، نمي تواند پرسش 

ت كه خالد حسيني را خالد حسيني ساخته هاي ديگري را كامأل ناديده بگيرد؛ آيا اين زيستن در آزادي اس

است؟ كجاست آواي احتجاج ديگر همتايان افغاني خالد كه هنگامي كه اثرش اين گونه به دار ذهن عوام 

وحدت "آويخته مي شود، ازش حمايت كنند؟  ديگر نويسنده گان افغان چگونه مي نويسند؟ ذبح حقيقت بنام 

جاب امن سمبول ها و استعاره هايي كه با انعطاف پذيري تمام،  و ذهنيت عامه؟ پنهان شدن در پس ح"ملي

  همزمان با هر سليقه و ديدگاهي قابل انطباق اند؟ 

  

نخستين رمان افغاني با موفقيت كم نظير جهاني، كه توقع مي رفت دست كم ميان روشنفكران  افغانستان به حيث 

حتا . و ترجمه ي بسيار محدود با سكوت مواجه شديك افتخار پذيرفته شود، تا كنون به استثناي چند نوشته 

روشنفكران افغاني در برون مرزهاي افغانستان، كه پندار مي رود اين رمان را به يكي از زبان هاي خارجي خوانده  

البته . و يا هم از اتباع كشورهاي ميزبان شان چيزي در باره ي آن شنيده باشند، به لب هاي شان مهر سكوت زدند

 چيز هايي نوشتند، اما مي توان گفت كه اثري كه مليون ها خواننده را در سراسر جهان با قصه هايي از تعدادي

البته . غم ها و آالم افغانها به گريه در آورد و مجذوب ساخت، در جامعه ي افغاني با سردي محض روبرو گرديد

رزاق مأمون و كمابيش در باره ي  "عصر خودكشي"اين واكنش يك اندازه آشناست و قبأل در باره ي رمان 

.  نوشته ي عتيق رحيمي كه به حق با استقبال گرم جهاني روبرو شد، نيز رخ داد"خاكستر و خاك"رمان زيباي 

اكنون كه گدي پران باز روي پرده ي سينما آمده است، اين جا و آنجا صداهاي اعتراضي بلند مي شوند و 
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در باره ي اين اعتراض ها و تحليل ماهيت آن، بعدأ در اين . مي شوندعريضه هايي براي سانسور به پيش كشيده 

  . نوشته پرداخته خواهد شد

كانترست عظيم ميان استقبال جهاني و افغاني رمان گدي پران باز، به خاطر نمادين بودنش براي واقعيت هاي 

 افغانستان مي شوند،  به نظر من "روشنفكر"گوناگوني كه مربوط به جامعه ي افغانستان، روان مردم افغانستان و  

توجيهاتي كه اينسو و آنسو  در محافل رسمي و غير رسمي  .مهم ترين جنبه ي بحث باالي اين رمان را مي سازد

براي اين كانترست داده مي شوند، بيشتر از همه غرض آلود، تقليل گرايانه، حسادت آميز و ضد و نقيض به نظر 

مي خواهم در همين آغاز روشن سازم . ي از اين مسايل به بحث گرفته خواهد شددر اين نوشته  برخ. مي خورند

كه من اين پديده را كه مي شود از زواياي مختلف به آن نگاه كرد، از زاويه ي روانكاوي و روانشناسي به مطالعه 

  .مي گيرم

وقتي .   و محتوي آن استاما هدف نهادين اين نوشته كوششي براي شكستاندن سكوت در باره ي اين اثر و پيام

.  را دارد، بايد دست كم شهامت جدي گرفتن آن را داشته باشيم"گدي پران باز"خالد حسيني شهامت نوشتن 

. منظورم از جدي گرفتن، توصيف هاي ناشيانه و تعارفات معمول نيست و نه هم اتهامات بي بنياد و غير علمي

ر  و آغاز بحث در باره ي آنست و به معني جرأت نگاه كردن به جدي گرفتن به مثابه ي به شناخت گرفتن اين اث

. نگاه كردن به اين آيينه البته دل و گرده مي خواهد. آيينه ييست كه اين اثر در برابر ما و جامعه ي ما مي گيرد

نش و اين كه خالد حسيني اين آيينه را به دست گرفته است، بيشتر از همه چيز ديگر  دليل اثبات نويسنده بود

، نويسنده پنج تا ده سال )Thomas Mann 1875-1955(به گفته ي توماس من . راستين بودنش در هنر است

ي كه در مقايسه با شرايط اجتماعي افغانستان مطرح شود، خالد حسيني به "زمان"اما براي . از زمانش جلوتر است

   .نظر مي رسد از تخمين توماس من هم جلو تر باشد

I  
  زدن، رهاييتابو، واپس 

  

  . تحريمي است كه يك جامعه بر واژه ها، اشيا، كارها و گفتار ها وارد مي كند)  Taboo(تابو 

يك رسم فرهنگي يا مذهبي كه مردم را از اجراي كاري، : در فرهنگ اكسفورد تابو چنين تعريف مي گردد

  . تماس، استفاده و يا حرف زدن درباره ي چيز مشخصي منع مي كند

، اشاره بر تناقض نهفته در معني تابو )1913 ("توتم و تابو"در اثر معروفش )  Freud, 1856-1939(فرويد 

، »ممنوع«، »خطرناك«، »دهشتناك«معنا مي دهد و از سوي ديگر » مقدس«از يكسو ] واژه ي تابو[ براي ما ": دارد

، تابو در اصل هم  احتياط و مدارا ناميددر نتيجه تابو بيشتر به مفهومي داللت مي كند كه مي شود آنرا... »حرام«

 همچنان فرويد عقيده داشت كه  محدوديت هاي تابو از  3 ".در تحريم ها و محدوديت ها تبلور مي يابد

تحريم هاي تابو را نمي شود تا حد امر و نهي الهي ساده ساخت ". محدوديت هاي مذهبي و اخالقي تفاوت دارند
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ي اخالقي متفاوت اند زيرا كه شامل سيستمي نيستند كه بر اساس آن پرهيز و و اينها همچنان از ممنوعيت ها

 4  ".خودداري به صورت عموم ضروري پنداشته مي شود و اين ضرورت تشويق مي گردد

مي شود مثال هاي بي شماري . طور مثال اين گفته ي آخر فرويد را در جامعه ي افغانستان در نظر مي گيريم

ز همين رويداد هاي جاري و روزمره ي اجتماعي كه مردم در شهر كابل با آن روبرو اند، نمونه اما بياييد ا. آورد

در گزارش هاي بي بي سي مي . حساسيت شديد در برابر زناني كه مي خواهند راننده گي فرا بگيرند: بياوريم

مي شنوند، توهين مي شوند و خوانيم كه اين خانم ها فقط به خاطر اين كه در پس فرمان موتر نشسته اند، دشنام 

در افغانستان هيچ زني جرأت نمي كند سوار بايسكل سفر كند، : نمونه ي ديگر. حتا به سوي شان تف مي شود

مگر اينكه روي بايسكل پشت سر مرد محرمش بنشيند و آنهم به قسمي كه پا هايش كنار هم از يكسو آويزان 

يا اخالقيي ديده نمي شود، اين ها نمونه هايي از تابو هاي يك اين دو موضوع كدام توجيه ديني  براي. باشند

جالب اينست كه همين زنان مي توانند با لباس محلي، در دور دست افتاده ترين قريه، سر .  جامعه ي سنتي اند

 در ست همانگونه كه مردان باالي حيوان مي نشينند، يعني پا ها از دو سوي حيوان(خر، اسپ يا شتر سوار شوند 

آويزان شده، هر چند كه نبايد فراموش كرد كه اين زن سواري تقريبأ هميشه توسط مردي يا كودك مذكري 

، بدون آنكه كسي روي شان تف !)همراهي مي شود كه افسار حيوان را به دست داشته و كنارش راه مي رود

  . بيندازد يا زباله به سوي شان پرتاب كند

ت كه همانگونه كه گفتيم، مثال هاي بي شمار آن را در جامعه ي افغانستان تابوي زن سوار يك بايسكل تحريميس

زيرا هستند كشور هاي اسالميي كه اين كار . مشكل است از نگاه ديني براي آن توجيهي يافت. مي توان در يافت

 جمله ونيز در كشور هاي غربي زنان مراكشي و تركي  با وجود مذهبي بودن شديد شان از. آنجا ممنوع نيست

و نه هم مي شود اين تحريم را از نگاه موازين اخالقي درك . پوشيدن حجاب اسالمي با بايسكل سفر ميكنند

در افغانستان مردم عادت دارند كه چنين مسايل . پس مي توان گفت كه اين تحريم بنياد قابل دركي ندارد. كرد

، "غرور"، "غيرت" شود، واژه هايي چون  نسبت بدهند كه اگر شرحي از آن پرسيده"فرهنگ افغاني"را به 

  .   پس هم قطار مي شوند و اين شرح از اين نمي تواند فراتر ويا ژرف تر برود"افغانيت" و "شرم وحيا"

تعمق به اين مسأله نشان مي دهد كه تابو ها و قيودات وضع شده، همانگونه كه بعدأ در اين نوشته شرح داده 

شكستن تابو خطرناك است، اين خطرناكي .   قابل تشريح است"ترس"مفهوم خواهد شد، بيشتر از همه توسط 

در مسري بودن اين عمل و در ترس براي تكرار آن نهفته است، كه نتيجتأ هراس از فرو غلتيدن باور ها و ذهنيت 

:  قول فرويدبه. هاي حاكم به مثابه ي جزيي از نظم موجود در جامعه را كه مردم به آن خو گرفته اند، در بر دارد

 انساني كه تابو را مي شكناند، خود به تابو مبدل مي شود، زيرا او نيروي خطرناكي را در اختيار دارد كه ديگران "

همچنان انسان تابو شكن حسادت بر انگيز است؛ . را مي تواند از راه بدر كرده و به پيروي از عمل خود اغوا كند

ي او امكان پذير شده است؟ انسان تابو شكن در حقيقت واگير يا مسري چرا آنچه كه بر ديگران ممنوع است، برا

 5 ".است، تا آنجا كه نمونه ي كارش امكان پيروي توسط ديگران را دارد، و لذا بايد ازش دوري ورزيده شود
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 بر فرويد در توتم و تابو.  وجود دارد6از نگاه روانكاوي نكات مشتركي از شباهت ميان تابو و نيوروز وسواس 

تحريم هاي تابو و وسواس هردو بي دليل : اين شباهت روشني انداخته بود و  از جمله نكات زير را بر شمرده بود

اين تحريم ها زماني به گونه يي به وجود آمده اند و بر اساس . اند و منابع شان معماگونه و غير واضح مي باشند

اس با انتقال پذيري عجيبي مشخص مي شوند، آنها از تحريم هاي وسو. يك ترس لگام ناپذير تمادي مي يابند

 "ناممكن"يك سير راه اختياري و نامعيين، خود را از يك شي به شي ديگر مي كشانند و اين شي نو را نيز به 

 7.همين انتقال پذيري در تحريم هاي تابو نيز موجود است. مبدل مي سازند

ي تابو نه تنها اجراي كاري، بل حتا حرف زدن در باره ي همانگونه كه در تعريف تابو شامل است، تحريم ها

طور مثال حرف زدن درباره ي سكس، نقد سنت هاي حاكم، زير سؤال . چيزي را نيز مي توانند در بر گيرند

 پنداشته مي شوند، حرف زدن درباره ي آسيب هاي رواني، درباره "افتخارات تاريخي"بردن آن چيز هايي كه 

مان كه قابل افتخار نبوده و براي ما تجديد كننده ي ) شخصي يا مشترك تاريخي(ته ي ي آن جزيي از گذش

  .   احساس شرم، حقارت و ساير احساسات ناخوش آيند است

؛ مي شود گفت كه اهميت كار خالد حسيني براي جامعه ي افغانستان، "گدي پران باز"و اما برگرديم به رمان 

  فته است بيشتر از همه در تابو شكني او نه

شايد همان گفته ي فرويد كه انسان تابو شكن خود به تابو مبدل مي شود و بر عالوه حسادت برانگيز است، در 

زني كه در كابل جرأت كند بايسكل راني كند، ركيك ترين دشنام ها را . مورد خالد حسيني به خوبي صدق كند

خالد . خالد حسيني يك سكوت بزرگ بودبيشترين واكنش به . خواهد شنيد و حتا برويش تف خواهد شد

حسيني، مثل هر تابو شكن ديگر بايد متهم مي شد، زيرا او عملي را انجام داده بود كه هراس بر انگيز است و به 

رمان گدي پران باز، حد اقل ده ها مليون انسان را .  خاطر مؤفقيت كم مانند خود براي بسياري ها حسادت آور

همه ي اين خواننده گان مثأل حاال مي . خساره قبأل وارد شده است. وب ساخته استدر روي كره ي زمين مجذ

دانند كه در افغانستان اقوام مختلف با همديگر چگونه و در چه سطحي برخورد مي كنند و چطور  قومي در زمره 

چسان . كرد جلوگيري "خساره"پس تا توانست، بايد از بزرگ شدن . ي انسان هاي دست دوم به شمار مي آيد

نامت را ما ...تو اصأل نويسنده ي خوبي نيستي،": خالد حسيني را متهم ساخت؟ يك راه اينست كه به او گفت

 مؤفقيت به دست "گدي پران باز"...هيچ گاهي نشنيده بوديم، پس تو چطور مي تواني رمان نويس خوبي باشي؟ 

اره ي افغانستان مي خواستند بخوانند، همين و آورد زيرا كه در مقطع زمانيي نوشته شد كه مردم جهان در ب

 افغاني بسيار جوان از افغانستان فرار كرده و در باره ي حوادث فقط -خالد حسيني نويسندهء امريكايي... بس،

البته بسياري از اين حرف ها مربوط بحث هاي غير رسميي . "... بنويسند"افغانيي"شنيده است، بنأ نمي تواند اثر 

اما داوري افغان ها درباره ي نويسنده بودن خالد حسيني و . ه از اين سو و آن سو به گوش مي رسندمي شوند، ك

ارزش ادبي رمان گدي پران باز، پرسشي را به وجود مي آورد كه آيا عجيب نيست كه افغانها كه تعداد رمان 
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ني، در تعيين معيار هاي رمان نويسان آن از انگشتان يك دست هم كمتر است، در ميان اين همه خواننده ي جها

  نويسي و نويسنده بودن سختگير تر ين همه باشند؟ 

به استثناي چند (راه ديگر اين آنست كه هيچ چيز نگفت و سكوت كرد، راهي كه جامعهء فرهنگي افغانستان 

ي از اين آناني كه آگاهانه در اين مورد سكوت كرده اند، به خوب. در اين مورد بر گزيده است) مورد محدود

واقعيت واقف اند كه گفتن و نوشتن در اين باره به شكستن بيشتر تابو منتج خواهد شد و اين چيزي است كه آنها 

و اما برخورد خواننده ي افغاني،چه تؤام با سكوت باشد، يا تقليل گرايانه و يا هم تقبيح .  نمي خواهند اتفاق بيفتد

 واقعيت ها در باره ي جامعه ي سنتي، بسته و اسطوره گراي افغانستان گر، تصادفي نبوده و  تصوير گر بسياري از

  . است

افغانستان بي پرده حرف مي زند و كاالي كثيف ) جامعهء تاريخي(خالد حسيني در باره ي مسايل بسيار حساس 

رك رسيده است زيرا او به اين د.  تا همه گان آنرا تماشا كنند8مردمش را بر طناب بيرون از خانه  هموار مي كند

همانگونه كه . كه با واپس زدن و سركوب كردن نمي شود واقعيت هاي تلخ را از زنده گي خويش خارج كرد

زخمي كه چون موريانه مي "در سركوب كردن خاطراتش مؤفق نمي شود و  ) قهرمان اول رمان ("امير"

  .   ش بر هويت و هستيش سايه مي اندازد"خورد

"اين رمان جايگاهي در ادبيات معاصر افغانستان ندارد"حمدي مي گويد  وقتي آقاي محمد حسين م
، من اين 9

.  گفته ي اين نويسنده ي خوب را اعتراف صادقانه و اما نا خود آگاهي در باره ي ادبيات افغانستان تلقي مي كنم

از نگاه محتوي هنوز زيرا ادبيات معاصر افغانستان، كه محمدي آثار خويشتن را به حق جزيي از آن مي شمارد، 

و اما آقاي .  جمعي و زير جبر شعور عامه قرار دارد"ناخودآگاه"شديدأ در بند ) به استثناي موارد محدودي(هم 

"ادبيات را در زبان مي داند و نه در محتوي"محمدي از اين بابت پرابلمي ندارد، زيرا او 
10  .  

ناخود آگاه اجتماعي : تار اجتماعي آن جامعه در پيوند اندنظريات رايج در يك جامعه، با دو پل ارتباطي با ساخ

social unconscious و كركتر اجتماعي social character  . كركتر اجتماعي، هسته ي ساختار

كركتر اجتماعي باعث مي شود . شخصيتيي است كه اكثريت اعضاي يك فرهنگ مشخص باهم مشترك دارند

ناخود آگاه "اين كه در كنار ناخودآگاه فردي، . د كه از آنها توقع مي رودكه انسانها همانگونه فكر و عمل كنن

 نيز و جود دارد، به خاطريست كه جامعه تعيين كننده ي آنست كه كدام افكار و احساسات اجازه ي "اجتماعي

ن هنوز   در جامعه يي كه ساختار اجتماعي آ11.شعوري شدن را دارند و كدام ها بايد ناخودآگاه باقي بمانند

سخت با تابو ها و اسطوره ها در پيوند است، اين تابو ها و اسطوره ها را به نظريات رايج و پذيرفته شده در آن راه 

زيرا كركتر اجتماعي اسطوره پرست است و ناخود آگاه جمعي ذخيره گاهي از حقايق تلخ واپس زده . مي يابند

  . شده

  

  :انيمدر قسمت هايي از رمان گدي پران باز مي خو
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ما افغان هاي واقعي هستيم، افغان . هميشه بوده است، و هميشه هم خواهد بود.  افغانستان كشور پشتون هاست"

آنها خون ما را آلوده مي . قومش كشور مارا آلوده مي سازد. هاي اصيل، نه آن بيني پچق كه آنجا ايستاده است

 كرد تا كاري را انجام دهد كه پادشاه جرأت انجام خواهش خواهم] داود خان[من از رييس جمهور ... سازند  

 12 ".افغانستان را از وجود همه ي اين هزاره هاي نجس و مردار پاك سازد: دادن آن را نداشت

  

   13 "يك هزاره ي وفادار، وفادار مثل يك سگ"

  

   14 " هي ببلوي بيني پچق، امروز كي را خوردي؟ هه؟ خر چشم تنگ با چشم هاي درز گندمت" 

  

  :گفتگويي ميان آصف و امير

  

. افتخار به مردم، عادات و زبان خود... اما چيز هايي وجود دارند كه خاين هايي مثل تو به آن پي نمي برند... "

  ...كسي بايد اين زباله ها را بيرون بريزد. افغانستان يك سرزمين زيباست، اما پر از كثافات و زباله ها

  ا مي كردي، وقتي دروازه به دروازه مي گشتي؟ كثافات را بيرون مي انداختي؟ پس تو در مزار همين كار ر-

  . كامأل درست فهميدي- 

  .پاكسازي قومي:  در غرب اصطالحي را براي اين عمل به كار مي برند-

 15 ".خوشم آمد، اصطالح خوبي است.  پاكسازي قومي-

  

)  و در آخر عضو ارشدي از طالبان"غير نورمال"در ابتداي رمان يك نوجوان (اما اين جمالت از زبان آصف 

گفته مي شود كه تمام نشانه هاي  اختالل شخصيت ضد اجتماعي و نارسيسيسم پتولوژيك در اعمال و رفتارش 

  . نمايان اند

 كه توسط خالد حسيني صادقانه و هنرمندانه تصوير مي شوند، در اين "عادي"ببينيم كه نماينده گاني از مردم 

  :مي گويندباره چه 

  

يك گروه عساكر در سايه ي يك تانك ... از خانه ي ما به سوي سينما زينب روان بوديم] من و حسن[روزي ما "

به نفر پهلويش تنگه داد و . يكي از آنها ما را ديد. نشسته بودند، سگرت مي كشيدند و قطعه بازي مي كردند

آن گونه كه او به ...ا آنها را هيچگاهي نديده بوديم م".هي، ترا مي گويم، من مي شناسمت". حسن را صدا كرد

 عسكر فرياد ".برويم، به راهت ادامه بده"به حسن گفتم . سوي ما نگاه مي كرد، در وجود من ترس مي آفريد
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 او سگرتش را به دست مردي ".همرايت كه حرف مي زنم به طرفم نگاه كن! هزاره! هي ترا مي گويم": كشيد

انگشت مياني دست ديگرش را . با انگشت اشاره و شستش در هوا حلقه يي ساخت. د دادكه نزديكش نشسته بو

من مادرت را مي شناسم، اين را مي ". داخل كرد و پس خارج كرد. داخل اين حلقه كرد و پس خارج كرد

 ".يمن او را از پشت سر گير كرده بودم، آنجا نزديك آن جو. فهميدي؟ من مادرت را بسيار خوب مي شناختم

 16"...يكي از آنها چيغ شوق آلودي زد. عساكر ديگر خنديدند

  

 يكي دو صفحه پيشتر از آن كه نفس خواننده با خواندن صحنه ي تجاوز جنسي به در قسمت ديگر رمان، فقط

 :حسن، براي لحظه يي بند مي شود، به مرد ميوه فروشي مواجه مي شويم كه امير ازو سراغ حسن را مي گيرد

 
يك يك غرفه ي ميوه فروشي ايستادم و به مرد پيري كه خرش را با صندوق هاي جلغوزه و كشمش بار من نزد"

از كارش بازايستاد، مدتي گذشت تا جوابم را . مرد دستار آبي به سر داشت. مي كرد نشاني هاي حسن را گفتم

  : داد

  . "به خيالم كه ديده امش"

  " كدام سو رفت؟"گفتم 

اين چه رقم كار است كه پسري مثل تو، در اين وقت روز، آمده و پشت يك ".  پا نگاه كردمرد مرا با دقت سر تا

چه ": پرسيد. ...  او نگاه دراز و تحسين آميزي به كرتي چرمي و پطلون كاوباي من انداخت"هزاره مي گردد؟

راستي؟ او ":  باال زد مرد يكي از ابرو هاي خاكستري رنگش را".او پسر نوكر ماست"..."رابطه يي با او داري؟

پدرش بايد روي زانو هايش بنشيند و با مژه هايش خاك . هزاره طالع كرده كه اين رقم ارباب غمخور دارد

 17 ".پاهايت را جاروب كند

  

اگر آصف يك سوشيو پات و ساديست است و گيريم كه آن عسكر نيز از سر تصادف كسي باشد با اخالق و 

م كه اين عسكر تصادفأ با همكاران همانند خود سر دچار شده است كه با حرف و هم فرض كني. تربيه ي ضعيف

اما پيره مرد ميوه فروش كه نمادي از مردم جامعه اش . هاي بي شرمانه اش مي خندند و از آن لذت مي برند

 صد ها و آن چه او درباره ي هزاره ها و مناسبات نوكر و آقا مي انديشد و يك چيز عادي تلقي مي كند،. است

اقتصادي كه اين مرد با خر ش و بساط -و نه تنها هم مردماني از طبقه ي اجتماعي(هزار از هم جامعه يي هايش 

رفتار و گفتار اين پيرمرد آيينه ي شعور كثيري از . نيز چنان مي انديشند) ميوه فروشي اش از آن برخاسته است

كدام افغان را يافته مي توانيد كه در افغانستان . يماصأل كافيست به حافظه ي خود مان رجوع كن. مردمش است

زنده گي كرده باشد، و اين جمالت برايش نا آشنا و نو باشد؟ كدام هزاره كه در افغانستان زنده گي كرده باشد 

و در زنده گيش به طور متداوم با جمالتي نظير اين مخاطب قرار داده نشده است؟ كدام افغان آگاه كه در 
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 خانه كرده است، مي تواند "هزاره"زنده گي كرده، از بار توهين آميز و دشنام واره يي كه در واژه ي افغانستان 

  كه در موارد بسياري همچون پسوند "مليت زحمتكش" و "مليت برادر"انكار كند؟ آيا كار برد واژه هايي چون 

ه ي كوشش هايي براي نرم ساختن بار ها و پيشوند هاي جدا ناپذيري نام  هزاره را همراهي مي كنند، به مثاب

در غرب به اين پديده تبعيض (توهين آميزي كه اين واژه با خود حمل مي كند، خود گوياي واقعيت ها نيستند؟ 

مليت زحمتكش "چرا ضرورت نمي افتد تا گفته شود  ). مي گويند) positive discrimination(مثبت 

؟ آنها داعيه ي برادري ندارند؟  "مليت برادر تاجك" نمي نويسيم ، مگر پشتون ها زحمتكش نيستد؟ چرا"پشتون

 جواب مي دهند و ادعا دارند كه آنها از اين واقعيت هاي جامعه ي شان آگاه "نه"كساني كه به اين پرسش ها با 

اين پير مرد صادق . و از شعور شان رحلت مي دهند) suppression(واقعيت را سركوب مي كنند , نيستند، 

كه او آنچه را كه مي انديشد صادقانه بيان مي كند و همچون رهبران طراز نوين و سياست مداران  است، زيرا تر

حتا .  شكل نمي دهد"وحدت ملي" و "مليت زحمتكش"، "مليت برادر"كشورش حرف هايش را در قالب هاي 

ند، اما اين انديشه هاي  را واپس مي زن"غلط" و "ممنوع" صادق تر است از كساني كه انديشه هاي "آصف"

  . رانده شده در ناخودآگاه اعمال شان را به گونه هاي غير مستقيم تعيين مي كند

    

واپس "قبل از آن كه بيشتر در باره ي اين مسأله پرداخته شود، راه جانبيي را سير مي كنم براي توضيح بيشتر 

ي دفاعي رواني، انواع آن و اين كه  انسان چرا و  به مثابه ي نمونه هايي از ميكانيزم ها"سركوب كردن" و "زدن

  .   چه را واپس مي زند ويا سركوب مي كند

به معناي راندن افكار، احساسات، خاطرات و تصاوير ذهني به ) verdringing/repression(واپس زدن  

   سركوب كردن يا فرونشاني . سوي نا خود آگاه و يا قيد نگه داشتن آنها درناخود آگاه است

onderdrukking/suppression( ( نيز مهار كردن يك غريزه يا انديشه است، در تالش براي فراموش

واپس زدن و سركوب كردن نمونه هايي از ميكانيزم هاي دفاعي  رواني . كردن آن و كنار زدن آن از خودآگاه

نه صورت مي گيرد و واپس اند، تفاوت عمده ميان اين دو در اين است كه سركوب كردن تا اندازه يي آگاها

ميكانيزم هاي دفاعي، حربه هايي اند كه ايگوي انسان، در حاالت كش مكش هاي . زدن به طور ناخودآگاه

واكنش ) رواني(به عبارت ديگر ميكانيزم هاي دفاعي . با آن مسلح مي سازد) به طور ناخود آگاه(رواني خود را 

 در برابر -به ويژه ايگو- رواني خود "ساختمان"ته و براي محافظت هايي اند كه انسان به طور نا خود آگاه آموخ

فرويد براي نخستين بار ناخود آگاه را به طور پي گير و . اضطراب، تعارض، شرمساري و امثال آن به كار مي برد

 اصل واپس زدن، به طور"فرويد عقيده داشت كه . مو شگافانه تشريح كرده روي ميكانيزم واپس زدن كار كرد

تيوري واپس زدن " و 18 ". نهفته استخودآگاهساده در خود داري كردن از چيزي و دور نگاه داشتن آن از 

 " روانكاوان معاصر نيز گفته اند كه19 ".سنگ تهدابي است كه باالي آن تمام ساختمان روانكاوي تكيه دارد
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 در حقيقت واپس 20 ".اوي را مي سازدمفهوم  واپس زدن، هر گاه به معناي وسيع آن بنگريم، قلب تيوري روانك

   . است"فراموش كردن"زدن نوعي 

قرار تيوري فرويد آنچه شديدتر از همه واپس زده . هر نوع تجربه يي مي تواند زير هدف واپس زدن قرار گيرد

فرويد همچنان عقيده داشت كه تمايالت خشن و . شده و روانه ي ناخود آگاه مي گردد، غرايز جنسي اند

نه نيز واپس زده مي شوند، چرا كه اين ها با نور م ها، مورال حاكم و آنچه سوپر ايگو مي پسندد، در تضاد خصما

ما نه تنها اميال جنسي، خشونت، احساس ترس  و  (Erich Fromm, 1900-1980)  به قول اريش فروم. اند

م، در صورتي كه اين حقايق با برخي نفرت را واپس مي زنيم، بلكه آگاهي از حقايق را نيز مي توانيم واپس زني

 مثأل وقتي گفته 21.   در تضاد باشند-كه نمي خواهيم مورد تهديد واقع شوند –از نظريات، مصلحت و منافع ما 

مي شود اقوام و قبايل افغانستان باهم قرن ها در برادري زيسته اند، اين تالشي است براي سركوب كردن ويا 

ايگوي انسان . ، زيرا اين واقعيت ها براي پذيرش توسط ايگوي ما مناسب نيستند)يتاريخ(واپس زدن واقعيت ها 

ايگو ترجيح مي دهد كه باور . عادي جامعه مي خواهد بپذيرد كه انسان دوست است، نه تبعيض گر و راسيست

 سبب است به اين. "خر باركش"كند كه مثل ديگران است، و در جامعه پذيرفته مي شود، نه انسان دست دوم يا 

   .كه حقايقي كه با اين آيده آل هاي ايگوي مان در تضاد اند، واپس زده ويا سركوب مي شوند

ما گاهي بعضي از ابعاد يك واقعيت را آگاهانه . به قول اريش فروم انواع ديگري از واپس زدن نيز وجود دارند

نه به تمامي، بلكه تنها بار عاطفي و معناي همچنان بعضي از حقايق . مي پذيريم و ابعاد ديگرش را واپس مي زنيم

مثأل در حاالت جنگ، تمام ستم و ظلم روا شده از جانب دشمن به مثابه ي  . اخالقي آن ها واپس زده مي شود

اثبات شيطاني بودن و ناحق بود دشمن تلقي شده و مظالم و فجايعي را كه طرف خود مرتكب شده، به حيث 

از واپس زدن حقايق يا جنبه هايي از حقايق، مي . ب ناپذير جلوه داده مي شوندواكنش هاي قابل درك و اجتنا

هزاران آلماني، منجمله سياستمداران برجسته و جنرال ها و ساير نظاميان،  پس از . توان مثال هاي بيشتري داد

.  خبر بودندجنگ دوم جهاني گفتند كه آنها از موجوديت كشتار گاه ها و كوره هاي آدم سوزي در آلمان بي

اين همانقدر عجيب است كه  در افغانستان مثأل كسي از سران حزب خلق يا پرچم بگويد كه از شكنجه گاه هاي 

پل چرخي چيزي نمي دانسته است و نه هم از توقيف شبانه ي انسان هاي بي گناهي كه به جرم دگر انديشي، نيمه 

 دهه بعد اسكليت هاي بي نام و نشان شان، از يك گور شب از كنار زن و فرزند شان برداشته مي شدند تا چند

مثالي از واپس زدن جوانبي از حقايق را مي توان در برخورد بعضي ها با واقعيات . دسته جمعي سر برآورد

برخي از نويسنده گان بر آن عقيده هستند كه سركوب وحشيانه و . تاريخي زمان عبدالرحمن خان دريافت

سط عبدالرحمن خان، جزيي از سياست داخلي او براي سركوب شورشيان و باغياني بود جالدانه ي هزاره ها تو

به معناي ديگر هزاره ها آنچه را از عبدالرحمن خان ديدند، . كه تحت اداره ي حكومت مركزي نمي آمدند

ه بعضي قبايل پشتون پاداش اعمال خود آنها بود و آنها تنها هم نبودند، بلكه بسياري اقوام و قبايل ديگر نيز، منجمل

اين گفته ها تا جايي حقيقت دارد، مخصوصأ براي كساني كه اين نوع برخورد سركوب . نيز سركوب شدند
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حاال فرق نمي كند كه در مورد يك قوم خاص باشد يا اقوام و قبايل -گرانه و خونين يك پادشاه خود كامه را 

جنبه هاي ديگر حقايق كه در اين ميان واپس زده مي شوند و اما .  قابل دفاع مي دانند-مختلف و حتا قبايل پشتون

يا سركوب مي شوند، اين است كه قلع و قمع خونين قوم هزاره توسط عبدالرحمن خان، به كلي از سركوب 

زيرا سركوب كردن قوم هزاره ، در سياست حاكميت از . شورشيان متعلق به ديگر اقوام وقبايل فرق داشت

 نه تنها دادخواهي هاي اين قوم "قبيله ي برتر"ه منشأ مي گيرد و در جريان اعمال و حاكميت باورهاي نژادگرايان

و "خران باركش "شوريده به توجه گرفته نمي شود ، بل مقام انسان بودن از آنان سلب مي شود و به مثابه ي 

 هم، مشخصه ي مركزي در راسيزم سه عنصر عمده يك جا با.  مذهبي به برده گي كشانده مي شوند"كافران "

ميان انسان ها به مثابه ) تفاوت هاي عيني و فينوتيپيك ("نژادي"توجه ي اجتماعي به تفاوت هاي : آنرا مي سازند

ي اعضاي گروه هاي متمايز؛ سيستم هاي اعتقادي كه بر اساس آن داشتن خصيصه هاي برتر و يا پست تر مربوط 

تم هاي اعتقادي به شكل الگوهاي رفتاري اجراي وظيفه مي كنند، مي شود به اطالق به گروه مشخصي؛ اين سيس

كه به طور تشخيص دهنده يي ارزش انساني، امكانات اجتماعي و چانس هاي زنده گي اعضاي يك گروه را 

يعني هنگامي كه هزاره .   در تبعيض قومي رايج در افغانستان هر سه عنصر باال را مي توان يافت22.متأثر مي سازند

به خاطر مشخصات فينو تيپيك شان مورد تحقير قرار مي گيرند، به سبب اطالق شان به قوم هزاره پست تر ها 

شمرده مي شود، و اين سيستم اعتقادي، ارزش انساني، امكانات و چانس هاي اجتماعي شان را به شدت تحت 

جنگ با "ريخ غبار  و فصل بسنده است اگر صفحاتي از تا. تأثير قرار مي دهد، مي شود از راسيزم حرف زد

 بخوانيم - بدون پيش داوري – در كتاب تاج التواريخ، اثر خود عبدالرحمن خان را در اين مورد "طايفهء هزاره

برخورد انكار كنندهء برخي از نويسنده گان در اين مورد، در بسياري حاالت نا آگاهانه بوده و .  و قضاوت كنيم

دردناكي اين مسأله در اين .   شود و در حاالتي هم سركوب واقعيت ها اندمربوط فرايند رواني واپس زدن مي

است كه اين نويسنده گان مسؤليت دفاع از سياستي را به خود متقبل مي شوند، كه آنها خود مجري آن نبوده اند 

دفاعي رواني و اما با پذيرش اين مسؤوليت، ناخود آگاه در نقش مسؤول مي در آيند و بنابر آن بار ديگر سيستم 

  . را براي دفاع از ايگوي شان فعال مي سازند) بيشتري(

شناخت و اعتراف : راه رستگاري و رهايي راهيست كه خالد حسيني آن را براي قهرمان رمانش برگزيده است

  .حقيقت

د چگونه رهايي؟ ما مي دانيم كه محتواي تمايالت واپس زده و سركوب شده، هرچه كه هم باشند، نمادگر بع

انسان بر . اويند unsublimated تاريك انسان؛ بعد ضد اجتماعي و خصايص بدوي و وااليش نپذيرفته ي

اما با واپس زدن خود .  اين گمان است كه اين تمايالت در تضاد است با آنچه او برازنده و با فرهنگ مي پندارد

به .  اميال است كه سركوب مي گردنداز داشتن اينوقوف  يا  آگاهياميال سربه نيست نمي شوند، بلكه اين 

عبارت ديگر،  با واپس زدن خواهشات و غرايز ممنوع و نا پسنديده، اينها از هستي انسان خارج نمي شوند، بلكه 

قرار گفته ي اريش فروم ، به شكل قوه هاي نا خود آگاه پنهاني، در پشت سر انسان دست به كار مي شوند و كار 
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اين كه شعور انسان و همراه با آن انتخاب و تصميم گيري او، توسط .  قرار مي دهندو كردار او را زير نفوذ

 سپينوزا. محركه هاي نا خود آگاه تعيين  مي شوند، در تفكر غربي سابقه يي دارد كه به قرن هفدهم بر مي گردد

Baruch de Spinoza (1632-1677) نست مي گفت كه موجوديت محركه هاي نا خود آگاه به معني آ

سپينوزا آزادي انسان را از زنجير ناخود آگاه، در . كه انسان در غالمي و حلقه به گوشي زنده گي مي كند

 روانكاوي به حيث يك دانش و هم به مثابهء يك شيوهء 23.افزايش آگاهي و دانش از واقعيت ها مي دانست

 تغييرات زيادي را پيموده است، هميشه روي تداوي رواني، از آغاز تا كنون كه البته سير تفكر و نظريه ها در آن

    .شناخت محتواي نا خود آگاه: يك موضوع مركزي چرخيده است

   

در رمان گدي پران باز، نيز همه چيز روي آزادي مي چرخد، آزادي از بار گناهي كه شانه هاي امير را خم كرده 

دردش اين است كه .  جزا باقي مانده استاست و شب و روز عذابش مي كند، زيرا جزاي او اين است كه بي

  .گناهش را نتوانسته است اعتراف كند

 
يك ساعت پس از آن نيز بيدار ... مرد ها در همان اتاقي كه نان خورده بوديم خوابيدند...  پس از نيمه شب،"

ور مهتاب از ن. بودم و در بسترم پهلو تبديل مي كردم، در حاليكه اعضاي فاميلم در خواب شان خر مي زدند

 . " به حسن تجاوز شد و من تماشا كردم": گفتم ] طوري كه شنيده شود[باخود . پنجره به داخل راه باز كرده بود

چيزي در من آرزو مي كرد كه كسي بيدار شود و آنچه را كه گفتم . كاكا همايون خر زد. بابا در خوابش جنبيد

در سكوت پس از آن . اما هيچ كس بيدار نشد. غ زنده گي كنمبشنود، تا آنكه من ديگر مجبور نباشم با يك درو

پس از آن شب، ... من بدون جزا خواهم ماند: لحظه، پي بردم كه نفرين تازه يي كه بر من نازل شده بود چه بود

 24 ".هيچگاه آرام نخوابيدم

  

مير لحظه يي ترديد مي كند تا ر فصل دوازدهم، هنگاميكه ثريا امير را از راز مهم زنده گيش با خبر مي سازد، اد

 :همه چيز را اعتراف كند

 
من دهنم را باز كردم تا . او رازش را بازگفته بود، اعترافش كرده بود، تمام شده بود. من به ثريا رشك مي بردم" 

 ي همه چيز را بگويم؛ اين را كه چگونه به حسن خيانت كرده بودم، چگونه دروغ گفته و او را رانده بودم، رابطه

من پي بردم كه ثريا طاهري به خاطر . اما من هيچ چيز نگفتم. چهل ساله ي بين علي و بابا را ويران كرده بودم

    25 ".و يكي از اين صفات شهامت بود. بسياري از صفاتش، انساني بهتر از من است

  

II 
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  "وحدت ملي"زخم برگزيده و 

   

 فيصد 44: د مليتي صلح آميز باشد، با تركيب نسبتأ متوازنبوسنيا زماني به نظر مي رسيد كه يك جامعه ي چن 

اما جهان شاهد جنگ خونين داخلي بود كه اين .  فيصد كروات ها17 فيصد صرب ها و 31مسلمان هاي سالوي، 

به نظر پژوهش گران اين موضوع، عوامل اين جنگ هاي خونين از برنامه ريزي هاي . سرزمين را از هم پاشيد

   26.فاجعه در قلمرو زخم هاي رواني ريشه دارد. ديت بي عدالتي ها، فراتر مي روندتاريخي و موجو

اين زخم . زخم هاي رواني شامل ترس، نفرت و بي اعتمادي است كه آتش ناسيوناليسم قومي را دامن مي زنند

  .هاي رواني كه در بطن حوادث تاريخي به وقوع پيوسته اند، نسل به نسل انتقال مي يابند

، روانكاو معاصر امريكايي، براي درك فرايند انتقال نسل ) م1932زاده ي سال  Volkan) ار نظريه ي ولكانقر

 chosen) "زخم برگزيده"به نسل وقايع تاريخي گذشته، الزم است كه يك سلسله مفاهيم، از جمله 

trauma) است كه در گذشته براي زخم برگزيده نمايش يا تمثال رواني حادثه يي.  را به درستي مطالعه كرد 

طي اين حادثه اين گروه از جانب گروه ديگري متحمل اهانت و . رخ داده است) قومي(يك گروه بزرگ 

ولكان مي گويد كه يك قوم مانند يك فرد انتخاب . شكست شده و خود را ناتوان و قرباني احساس كرده است

 انتخاب ناخودآگاهيست كه بر اساس آن يك  مي كند و اصطالح زخم برگزيده نمايانگر"ناخودآگاه"هاي 

. گروه اتنيكي تمثال روانيي را كه نسل گذشته از يك حادثه ي مشترك دارد، جزيي از هويت خودش مي سازد

هر چند هر قوم در تاريخش ضربات رواني فراواني را تجربه مي كند، تنها شماري از اين زخم ها براي ساليان 

موجوديت زخم برگزيده بيانگر عدم توانايي نسل هاي قبلي .  تازه باقي مي مانند - معموأل براي سده ها-دراز

زخم خورده در سوگواري مكمل بر آنچه از دست رفته  و يا در برگشتاندن عزت نفسي كه خدشه پذيرفته است، 

فرزندان پس به نظر ولكان انتقال نسل به نسل زخم برگزيده را نمي توان در اين اصل ساده ساخت كه . مي باشد

اين فرايند همچنان بيشتر و فراتراز مسأله . از شنيدن قصه هاي حادثه از بزرگان شان، رفتار آنها را تقليد مي كنند

انتقال زخم . ي احساس همدردي بين نسل هاست، هرچند هم كه اين احساس همدردي بسيار قوي و ژرف باشد

يند هاي رواني نا خود آگاه است كه بر اساس آن هويت برگزيده از يك نسل به نسل ديگر نتيجه ي نهايي فرا

قضيه با تمام عواطف  internalized دروني ساخته شده زخمي و تصوير "نفس"مركزي اخالف، تحت تأثير 

گره خورده به آن، كه در حقيقت مال قربانيان اصلي يعني والدين و يا اسالف اند، قرار مي گيرد و در آن غرق 

ت نيستند كه انسان ها به نسل هاي بعدي انتقال مي دهند، چرا كه خاطره تنها به شخص تعلق اين خاطرا. مي شود

 را انتقال مي دهد كه حاوي نمادي از تاريخ خويشتن خودانسان آن ابعادي از . دارد و نمي شود انتقال داده شود

، با شالوده ي هويت هر به اين سبب است كه زخم برگزيده عميق است؛ تمثال تاريخ در زخم برگزيده. است

نسل نو كه زخم برگزيده برايش انتقال يافته است، در برابر وظايف خطير و . عضو يك گروه، گره خورده است

بزرگي قرار مي گيرد، مانند تكميل سوگواري بر آنچه از دست رفته و تالفي اهانتي كه زخم با خود همراه داشته 
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 به مثابه ي يك -كند اگر اين هويت مذهبي، قومي يا فرهنگي باشداگر هويت جمعي را حاال  فرق نمي .  است

خيمه ي بزرگ پنداريم كه بر فراز يك گروه يا جمع سايه انداخته است، زخم برگزيده در تار و پود اين خيمه 

ولكان عقيده دارد كه شناخت جامع از برخورد ميان گروه هاي . ريشه دوانده و با آن خود را يكي مي كند

زخم هاي برگزيده در حاالت اضطراري مي توانند . ، بايد هميشه شامل يك بعد روانشناسانه باشد)قومي(بزرگ 

 27. تازه شوند و سبب برخورد هاي بيشتر بين گروه هاي قومي گردند

اگر پس از مطالعه ي نظريه هاي ولكان به افغانستان نظر بيندازيم، در گذشته ي دور و نزديك نمونه هايي از زخم 

هاي برگزيده را مي توان دريافت كه جزيي از هويت جمعي، گروه هاي قومي، سياسي، مذهبي و مردم افغانستان 

براي قوم هزاره كشتار بي رحمانه توسط امير عبدالرحمن كه همراه بوده است با تحقير و . به طور عام شده اند

  .استاهانت شديد، يك زخم برگزيده بوده و جزيي از هويت آنها گرديده 

كوچ هاي اجباري، پاكسازي هاي قومي، تجاوز و اهانت كه اقوام مختلف كشور، به ويژه در سه دهه ي اخير  

قرباني آن شده اند، آسيب هاي رواني زيادي را باعث گرديده اند كه شايد بسياري آنها به زخم هاي برگزيده يي 

 .مبدل گردند

شايد نمونه يي باشد با خطر زياد براي مبدل شدن به زخم ) اپولي گون خلقي ه(طور مثال كشتارگاه پل چرخي 

 توسط 96-92در زمان كشتار و خونريزي بين سالهاي .  هاي برگزيده يي براي تعداد كثيري از مردم افغانستان

گروه هاي جنگ ساالر جهادي و در هرج و مرج كه اين دوره با خود همراه داشت،  زخم هاي برگزيده ي 

مختلف فعال شدند و نتيجتأ منجربه بروز برخورد هاي خونين ديگري شدند كه ) قومي( هاي گذشته در گروه

در دوره ي طالبان زخم هاي خونين ديگري برپيكر هويت جمعي گروه هاي . زخم هاي رواني نوي را آفريدند

گزيده شوند و شايد اين همه زخم هايي كه تا حال نام برديم توسط ناخود آگاه مردم بر. مختلف وارد گرديد

اهانت، شكست . نسل به نسل انتقال يابند، زيرا مردم هيچگاهي مجال معامله و تكميل سوگواري بر آنها نيافته اند

مردم، حاال چه خود را يك قوم قرباني شده حس مي . و عزت نفس خدشه دار شده ي مردم جبران نشده اند

 بوده اند يا مردم شمالي در 1993چه اهالي افشار در سال كنند، يا باشنده گان يك سرزمين مورد تجاوز، اين ها 

زمان طالبان، اهالي يكاولنگ يا باشنده گان كارته ي سه، چهار و حومه ي دانشگاه كابل،  زندانيان سياسي زندان 

 يا پلچرخي يا قربانيان راسيزم طرازنوين، هزاره يي كه از بيني پچقش شناخته شده وبه كشتار گاه روانه مي گرديد

 به شناسايي گرفته شده و گردن زده مي شد، هيچ كدام "ق"پشتوني كه پس از مجبور ساختن به تلفظ حرف 

اين زخم ها شايد برگزيده شوند، زيرا در هيچ كدام از اين موارد عدالت و . مجال سوگواري بر فاجعه را نيافته اند

ر و عاملين عمده ي زخم هاي وارد شده بر تا زماني كه جنگ ساالران جنايت كا. دادگري پياده نشده است

هويت هاي جمعي، بر كرسي دادگاه ننشسته و يا مورد داوري علمي و بي طرفانه ي تاريخ قرار نگرفته اند، 

اگر ما هنوز هم با تكيه بر احساسات وباور به اسطوره ها فكر كنيم كه . سوگواري مردم به اكمال نمي رسد

ه فقط آن خواهد بود كه ما به طور متمادي بار رواني زنده گي هاي پر فاجعه گذشته فراموش شدني هست، نتيج
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در اين حال .  ي خويش را بر دوش فرزندان خود انتقال دهيم و آنها را وارثان عقده ها و كينه هاي خود سازيم

وحدت " شعار.   بسيار خوش باورانه است و غالبأ هم عوام فريبانه مطرح مي شود"وحدت ملي"حرف زدن از 

اما .   را فرياد كشيدن، به مثابه ي كوششي است براي واپس زدن احساسات نفرت و خشم به ناخود آگاه مان"ملي

. چنانچه فرويد مي گويد اين احساسات واپس زده شده در صندوقچه يي كه خوب بسته نمي شود، انبار مي شوند

و ما ميدانيم كه با . شدن آن جلوگيري به عمل آيدصندوقچه يي كه هميشه بايد برآن فشار وارد شود تا از باز 

. واپس زدن نفرت و خشم، اين احساسات زايل نمي شوند، بلكه آگاهي ما از داشتن اين احساسات از بين مي رود

راه چاره يي نيست جز پذيرفتن اين كه ما مالك اين احساسات نفرت و خشم . اين هيچ دردي را دوا نمي كند

تنها شناخت اين .  يث يك انسان بياموزيم چگونه بايست با اين احساسات خود كنار بياييمهستيم، و اما به ح

احساسات منفي، شناخت آن اجزايي از گذشته ي مان كه قابل فخر نيستند، مي تواند چانس تكرار فاجعه را 

ادن به همديگر را اگر مي خواهيم با هم انساني و برابر زنده گي كنيم، بايد شهامت گوش د.  كوچك تر بسازد

مسخ تاريخ و انكار زخم يك ديگر، كار ديگري نمي كند . داشته باشيم و گذشته و تاريخ هم ديگر را بشناسيم

و اين تعهد به حافظه است كه انسان را به آن وا مي .  جز اين كه بر مقادير خشمي بيفزايد كه بايد فروخورده شود

  . آن بياموزد و از تكرار آن آگاهانه جلوگيري كنددارد تا تاريخ را به شالق نقد گيرد، از 

  .به نظر من يكي از پيام هاي اساسي رمان گدي پران باز نيز همين اصل تعهد به حافظه است

 

III 

  ترديد، اضطراب و دوراهي

  مورال دوگانه ي جامعه ي بسته

نمايش گذاشته شود، صداهاي اعتراض پس از آن كه كار فلم برداري گدي پران باز تازه تمام يافته و قرار بود به 

اين كه ! گويا تا آن لحظه هيچ كسي متوجه ي باريكي موضوع نشده بود. از اين سو و آن سو بلند شدند) رسمي(

به همه حال اين كه . امنيت بازي كنان نقش مركزي اين فلم لزومأ بايد تأمين مي شد يا نه، حرف ديگري است

.  كنون در قبال اين مسأله مسؤليت را به دوش گرفته است، كار بسيار خوبي استهاليوود ويا كدام مرجع ديگري ا

 اين فلم نقش بازي كرده اند، به زور و "جنجال بر انگيز"كاري هم نداريم به اين كه كساني كه در صحنه ي 

كنيم كه اين ها جبر وادار به اين كار شده اند يا خود آن را انتخاب كرده اند؟ اجازه دهيد براي لحظه يي فرض 

 خورده باشند، همانگونه كه خارجي هاي نفاق انداز هميشه از ما سؤ استفاده مي كنند و ما هيچ تقصير و "گول"

گيريم كه براي اين بازي كنان وعده هاي دروغين داده شده است و بعد هم قرار !   مسؤوليتي در اين ميان نداريم

اين ها همه و همه حرف هاي جداگانه يي اند كه . خ شدني نبوده استداد بسته شده با هاليوود به هيچ طريقي فس

گروه عظيمي باز : آن چه در اين ميان شديدأ قابل تأسف است، واكنش روشنفكران است. از آن ها مي گذريم

اگر تا . هم سكوت مي كند و اما در اين ميان صدايي سر باال مي كند كه به مراتب عقب گراتر از سكوت است
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 را ناديده گرفته بود، اين بار "گدي پران باز"، )به استثناي چند نفر محدود(امعه ي كتاب خوان افغانستان حال ج

آقاي حمزه واعظي طي نامه ي سرگشاده يي به يونسكو، خواهان . كسي به قصد مسخ كردن آن بر مي خيزد

نده، پژوهش گر و روزنامه نگار  نويس": سانسور صحنه يي از اين فلم شد و در زير نامه اش چنين امضأ كرد
"افغانستان

البته اين حق مسلم آقاي واعظي است كه نظرش را آشكار سازد و هم او را نمي توان به خاطر . 28

زيرا اين ذهنيت مال خود اوست كه . داشتن اين نظر كه برخاسته از ذهنيت و انديشه ي وي است، محكوم كرد

اما نمي توان از كنار اين ديدگاه بي نقد گذشت، زيرا به نام . تدر جريان تكامل فكري اش شكل گرفته اس

حتا اگر قصد آقاي .  امضأ شده و اين به شدت قابل تأمل استافغانستاننويسنده، پژوهش گر و روزنامه نگار 

واعظي اين نبوده است كه به نماينده گي از ديگران بنويسد، اما نحوه ي ادعا و امضا گذاريش بيان گر چيز 

تلخي حقيقت در اينست كه عاقبت ندايي براي سانسور، يگانه فريادي مي شود كه از ما به بيرون سر . گريستدي

به داد ما : اين فرياد سر زده به بيرون به عبارت ديگر چنين پيامي دارد! بدا به حال ما خاموشي گزينان. مي كشد

سكو، ما را كه به دريچه هاي بسته، سانسور، فرهنگي يون-برسيد آي جامعه ي بين المللي و اي سازمان علمي 

اختناق و زنده گي در سايه ي تابو هاي بي شمار مان عادت كرده ايم  از شر اين بالي تهديد كننده ي آسايش و 

زيرا اين فلم حتمأ به . آن صحنه هاي جنجال بر انگيز را از اين فلم قيچي كنيد.  مان نجات دهيد"وحدت ملي"

دريچه هاي بسته و محافظ تابو هاي مان در اين عصر جهاني شدن، به شيوه .  خواهد كشيدداخل كشور ما راه

هاي گوناگون تهديد مي شوند و از هر درز و چاك  لعنتي آن، آنچه كه ما نبايد بدانيم و نمي خواهيم بدانيم به 

ي كبك وار خود را دوست داريم ما زنده گ. ما مي ترسيم كه مبادا مردم اين فلم را ببينند.  درون سرازير مي شود

ريگي كه چشم، گوش و دهان ما را در برابر آنچه كه واپس زده ايم و . كه در آن همواره سر مان در ريگ است

  .  نگه مي دارد"امان"نمي خواهيم بشنوييم، ببينيم و بگوييم، در 

پس حمزه واعظي بايد .  را نبينندتقاضاي سانسور در اين جا به معناي آرزوي آنست كه مردم افغانستان اين صحنه

" كم سوادي وعدم دسترسي اغلب مردم به امكانات رسانه اي وكتاب"خشنود باشد از 
كه بنابر آن رمان گدي  29

معروفيت واقبال عمومي نيافت و به همين دليل با عكس العمل وحساسيت عامه مواجه " پران باز در افغانستان 
و اما دردا كه مردم ! از خواندن اين اثر متصور است، تا حال وارد شده بودند ورنه خساره هايي كه 30".نگرديد

زيرا كه  . چشم دارند و حتا اگر بي سواد هم باشند، فلم را ديده مي توانند و آقاي واعظي از اين بابت نگران است

به جلوه هاي سينمايي گفته مي شود ضمن پايبندي به اصل داستان، ...   فيلمي كه براساس اين رمان ساخته شده"
ويژه اي هم آراسته شده است كه حس بصري القاي پيام را شديد تر ويويژه براي مخاطبان داخل افغانستان نا 

 حمزه واعظي البته مي داند كه واژه ي سانسور بار منفيي دارد، حتا اين را نيز مي داند كه اين 31".گوارترمي سازد

"نمي تواند مورد سانسورويا مالمت قرارگيردبا استناد به حق ازادي بيان "فلم  
پس نمي شود علنأ خواهان . 32

 كه نمي شود طرف دار سانسور يك اثر پژوهش گر و نويسندهسانسور صحنه هايي از يك فلم  هنري شد، زيرا 

كمي اما چگونه مقصد خود را به سازمان يونسكو تفهيم كرد؟ مي توان .  كه به هيچ وجهخبر نگارهنري باشد، و 
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براي مردم " صحنه هايي از اين فيلم شد كه "بازبيني" و "اصالح"، "تعديل "با واژه ها بازي كرد و  خواهان 
"افغانستان تحريك آميز و حساسيت بر انگيز

البته آقاي حمزه واعظي اختيار دارد درباره ي سانسور  و در .   اند33

 كند، فكر كند، اما در محتواي اين نامه، دست كم  هر گونه كه فكر مي"وحدت ملي"باره ي اهميت آن براي 

يكي اينكه به خود اجازه مي دهد براي مردم افغانستان تعيين كند كه . در دو مورد از حق خود فراتر مي رود

از سوي ديگر مي خواهد در اثر يك . ديدن و خواندن چه چيزي براي شان خوب است و چه چيزي زيان آور

  . به وجود بياورد را "اصالحاتي"نويسنده 

  : طنز  در اين است كه نامه ي حمزه واعظي با قدرداني از خالد حسيني شروع مي شود

خالد حسيني دراين رمان، صادقانه ومتعهدانه نمادها يي را ازسرگذشت فرهنگي، اجتماعي روابط قومي و "
اجتماعي مردم اين كشور قوام واقعيتهاي سياسي افغانستان روايت مي كند كه صدها سال است درزندگي وتعامل 

"بجاست كه از اين نويسنده ارجمند بخاطر توفيق در خلق اين اثر قدرداني گردد. و دوام پيدا كرده است
 و بعد  34

 را "تعديل، اصالح و بازبيني"قدر دانيي كه حمزه واعظي از خالد حسيني مي كند، اين است كه در كارش  

 "پايبندي به اصل داستان" اين است كه به جاي "اصالح" و "تعديل"ي از شايد منظور حمزه واعظ. خواهان شود

او مليت زحمتكش كه بيني ات چندان بلند "  به حسن بگويد "او هزاره ي بيني پچق"مثأل  آصف در فلم به جاي 

 و يا به جاي آن كه به حسن تجاوز كند، صحنه طوري باشد كه در آخر آن به حسن دست بدهد و مثأل "نيست

  .    "بيا آشتي كنيم، زيرا زمان آشتي ملي است":بگويد 

كافي نيست تنها در كار شاعران ": از افالطون نقل قول مي كند) آفرينش و آزادي(بابك احمدي در كتاب 

نظارت كنيم و آنان را مجبور سازيم كه در اشعار خود صفات نيك و قابليت هاي انساني را مجسم سازند و در 

ز شعر گفتن در شهر ما خودداري كنند، بلكه بايد ناظر همه ي هنرمندان و پيشه وران باشيم و غير اين صورت ا

نگذاريم خواه در نقاشي و پيكر سازي، خواه در معماري و خواه در آثار ديگر كه پديد مي آورند صفاتي ناپسند 

 اين قاعده كار كنند، بايد آنان را از از قبيل لگام گسيختگي و پستي و زشتي را نمايان سازند، و اگر نتوانند مطابق

  35."پديد آوردن آثار هنري باز داريم

اين نظر افالطون در مورد وابستگي سازندگي به قانون بهره وري اجتماعي هنوز هم "به گفته ي بابك  احمدي 

نقش (اعيش اين نگرش هنر را فقط از زاويه ي كار كردهاي اجتم. در قالب نگرشي استبدادي به هنر باقي است

مورد داوري قرار مي دهد، و همواره نظارت بر كار هنرمند را توجيه مي ) آن... هاي اخالقي، ديني، آموزشي و

   36".كند، و مشروع مي داند

 نمونه يي از همين نگرش "نويسنده، پژوهش گر و روزنامه نگار افغانستان"ديدگاه حمزه واعظي در مقام 

القأ كننده ي "و كليدي ترين صحنه ي يك رمان را كه ده ها مليون خواننده دارد   استبدادي به هنر است، ورنه ا
"معاني ضد اخالقي

  . نمي خواند37
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همانگونه   كه . آقاي حمزه واعظي يگانه هزاره يي نيست كه در برابر پيام تابو شكن اين اثر اعتراض كرد

اين .   بر اين اثر از سوي هزاره ها بوده استدر اخبار كشور هاي غربي نيز انعكاس يافت، بيشترين اعتراض

نخست اين كه يك . واقعيت شبيه يك پارادوكس است و اما از نگاه روان شناسي قابل توضيح است

نويسنده ي غير هزاره آمده است و از زبان آدم اول رمانش كه پشتون است،  بي دادگري و ستم بر هزاره 

اين كار در جامعه ي افغانستان بي سابقه و نا آشنا بوده و اين . ها را با برهنگي تمام به تصوير مي كشد

به اين سبب است كه عده يي از قلم بدستان . احساس ناآشنا براي برخي از هزاره ها گيچ كننده است

هزاره در كنار آن كه از خالد حسيني غير مستقيم و با ترديد سپاس مي كنند، اثرش را با نگاه بسيار نقادانه، 

ديدگاه آقاي محمد . گير، عيب جويانه و حتا با احساسي آميخته با سؤظن وشكاكيت مي نگرندخرده 

مانده و  ها كور و شل و معيوب و عقب در تمام رمان، هزاره": حسين محمدي گوياي همين بدگماني است

 از قوم پشتون خواهد طالبان را كه مي] خالد حسيني[حتا وقتي !ها همه مهربان و آقا نوكر هستند اما پشتون

اي  طالباني را كه كوبيده است، رگ آلماني دارد و به گونه... كوبد؟  بودند بكوبد، چه نوع طالباني را مي

ها مظلوم واقع  ها پذيرفته نشده است و باز هم هزاره آن ها دفاع كرده است و اشتباهات  باز هم از پشتون

    38".داده و نويسنده متوجه آن نشده استالبته اين به احتمال قوي ناخود آگاه رخ . اند شده

دوم اين كه شيوه ي بي پرده حرف زدن خالد حسيني، نه تنها براي پشتون ها روياروي كننده است، بلكه 

براي هزاره ها صحنه ها و ديالوگ هايي از اين رمان مي توانند ياد آور . براي هزاره ها نيز چنين است

اين ها ياد آور .  شامل توهين، تحقير، بيچاره گي و مظلوم بودن اندي رواني باشند كه)تروما(آسيب ها 

اين ياد آوري وتجديد خاطره . زخم هاي برگزيده يي اند كه در طول تاريخ جزيي از هويت آنها شده اند

اين رمان اگر از يك سو چهره . باعث به وجود آمدن احساسات ناگواري چون شرم و اضطراب مي شود

 گر كساني مانند آصف را تصوير مي كند و از اين سبب براي عده يي از پشتون ها ي مستبد و تبعيض

قابل پذيرش نيست، از سوي ديگر چهره ي قرباني، مظلوم، تحقير شده و بيچاره ي علي، حسن و خانواده 

اش را نشان مي دهد كه براي شماري از هزاره ها احساسات ناخوش آيندي را به وجود مي آورند كه آنها 

اين پارادوكس در صحنه ي تجاوز جنسي به اوج خود مي رسد، و اين . نمي خواهند با آن روبرو شوند

 و avoidance /vermijdingاجتناب . صحنه براي هردو گروه قومي بسيار روياروي كننده است

ي نفي تالش برا. خودداري از اين رويارويي ساده ترين راه و واكنش است كه انسان نشان داده مي تواند

اين صحنه و از ميان برداشتن آن، همانگونه كه در باال گفتيم، به مثابه ي كوششي براي سركوب كردن 

و اما آنچنان . حقايق تلخ در ذهن است، زيرا اين ها با آنچه كه ايگوي ما پذيرفتني مي داند، در تضاد اند

  .  نمي كندكه در قسمت هاي قبلي گفتيم، واپس زدن يا سركوب كردن دردي را دوا
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پارادوكسي را كه در اين واكنش ها مشاهده مي كنيم، تنها ويژه گي حالت بهت زده گي و گيچي نيست كه اين 

اثر در دو گروه قومي نامبرده به وجود آورده و به ويژه روشنفكران آن ها را در برابر دو راهيي قرار داده كه در 

. ، ارمغان آور اضطراب ها و ترديد هاي تازه يي اند"غرور" و "حافظه"آن انتخاب بين پذيرش و انكار، 

پارادوكس در حال حاضر به صورت كل ويژه گي حالت بهت زده و گيچ جامعه ي بسته ي  افغانستان در عصر 

  . جهاني شدن است

ان نه تنها دريچه هاي اذه. جامعه ي افغانستان تمام ويژه گي هاي يك جامعه ي شديدأ بسته و سنتي را داشته است

در دهه هاي اخير . و انديشه ها بلكه حتا مرز هاي اين جامعه عمأل به روي جهان خارج بسته نگاه داشته شده است

اكنون اين . گاه فلتر انديشه ي استالينيستي و گاه هم جبر افراط گرايي ديني بر اين دريچه ها دروازه باني كرده اند

. قش عمده يي كه مهاجرت ها در اين فرايند داشته اند، بگذريماگر از بحث روي ن. دريچه ها در حال تهديد اند

مي شود گفت كه  پس از برانداختن رژيم قرون وسطايي طالبان و باز شدن مرزهاي افغانستان به سوي دنياي 

افغانستان اكنون جاييست كه آن سوي دروازه ها و . خارج، جامعه در برابر پرابلم هاي جديدي قرار گرفته است

 هاي از خارج درز يافته ي آن، طوفان تمدن در غرش است و اينسوي آن جامعه ي قرن ها در تاريكي نگه ديوار

  . داشته شده و خو گرفته به دروازه هاي بسته قرار دارد

تا خود را جنبانده . واقعيت اينست كه جلو طوفان تمدن و هجوم معلومات را به هيچ رو نمي توان مي گرفت

نيز با ) كه هيچ گاهي پا برون از قريه اش فراتر نگذاشته است(ي انسان دور دست ترين قريه باشيم، فانتزي سكس

براي مردمان عادي نيز همه چيز شديدأ .  تصاوير مدرن ترين پورنوهاي امريكايي، رنگيني نا شناخته يي يافته است

قاضا كنند كه اجازه ي بايسكل امروز زنان جرأت راننده گي به خود مي دهند، شايد فردا ت: اضطراب آور است

آري جامعه گيچ و سردرگم  است و روشنفكرانش از ! راني داشته باشند و پس فردا حقوق بيشتري بطلبند

  .    رهنمايي مردم عاجز اند، زيرا كه خود در سير اجتناب از دوراهي ها، راه گم كرده اند

 جايي در باره ي آغاز گذار به سوي جامعه ي باز  در"جامعه ي باز و دشمنان آن"كارل پوپر در كتاب معروفش 

شرحي دارد كه تا اندازه يي براي شرح بهت زده گي و سردرگمي ) در اروپا و قبل از قرن ششم قبل از ميالد(

به تالش براي حفظ و برجاي ... از سويي ] تحوالت[": حاضر در جامعه ي افغانستان مي تواند به كار برده شود

ه پرستي با توسل به زور انجاميده بود و، از سوي ديگر، به آن انقالب بزرگ روحي يعني ابداع نگاه داشتن قبيل

در عين حال بر مي خوريم  يه . روش مباحثه و انتقاد و، در نتيجه، انديشه ي فارغ از وسواس هاي جادويي

 39 ".فشار تمدن رفته رفته احساس مي شد. نخستين عوارض قسمي نا آسودگي و بيقراري تازه

در اين جا بايد ياد آوري كرد كه كارل پوپر فيلسوفيست كه درباره ي افكارش اختالفات نظر زيادي وجود 

اما . گرفته استو به ويژه در دهه هاي اخير به شدت مورد انتقاد فيلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعي قرار . دارند

به نظر من هيچ انديشمندي را . ذشت و او را ناديده گرفتدر برخي از موارد، نمي توان از كنار پوپر بي اعتنا گ

   .به همين سان از انديشه هاي پوپر نيز مي توان آموخت. نمي توان به طور كل رد كرد و يا كامأل پذيرفت
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به عقيده ي پوپر در جامعه بسته ادعاي حقيقت مطلق و اعتقاد به خطا ناپذيري دانش موجوده سبب مي شود كه 

بنابرين جامعه ي بسته  آزادي انديشه .  واقعيت امكان جلوه كردن بيابد و ابعاد ديگر سركوب شوندتنها يك بعد

را مجال رشد نمي دهد و هر ديگر انديش را با خشونت به سكوت وادار مي سازد و يا به طور فزيكي از بين مي 

  .     برد

سوده گي و فشار، نتيجهء فروريختن جامعهء اين نا آ": كارل پوپر مي گويد كه فشار تمدن را بايد تحمل كرد

فشاري است . بسته است كه هنوز هم، به ويژه در ايام دگرگوني اجتماعي، در روزگار ما احساس مي شود

 ثمرهء جد و جهد براي -محصول تالشي كه زنده گي در جامعه اي باز و تا حدي انتزاعي دايمأ از ما مي طلبد

دست كم بعضي از نياز هاي عاطفي اجتماعي و سرپاي خود ايستادن و پيروي از عقل و چشم پوشيدن از 

به اعتقاد من، ما بايد اين فشار را تحمل كنيم زيرا بهايي است كه بايد در ازاي هر . مسؤوليت قبول كردن است

ن افزايشي در دانش و شناخت و عقل و انصاف و همكار ي و همياري بپردازيم و، در نتيجه، در ازاي بيشتر شد

   40 ".بهايي است كه براي انسان بودن بپردازيم. احتمال بقا و ازدياد جمعيت

  

  ولي سخن باقيست... 

در اين نوشته بيشتر از بعد تابو شكن رمان گدي پران باز  و از پيام هاي اساسي و اما نهفته ي اين اثر، چون رهايي 

  .  ادبي به نقد گرفته نشدو تعهد به حافظه سخن گفته شد و اما اين رمان به حيث يك اثر

  :در درازاي سخن حاضر و در فرصت حاضر، فقط چند نكته را مي افزايم

براي خواننده ي غربي برخالف آنچه بسياري افغان ها مي پندارند و يا مي خواهند بپندارند، اهميت اين رمان در 

 در همان مقطع زمانيي كه گدي نخست اين كه. اين خالصه نمي شود كه درباره ي افغانستان معلومات مي دهد

در مورد افغانستان يا به چاپ رسيده بودند ) به زبان هاي اروپايي(پران باز نوشته شد، ده ها كتاب تازه نوشته شده 

به استثناي (و يا اندكي پس از گدي پران باز به چاپ رسيدند كه هيچ كدام به مؤفقيت چشم گيري دست نيافت 

بسيار تقليل گرايانه خواهد بود اگر بپذيريم كه مؤفقيت جهاني ). ثر عتيق رحيميرمان مؤفق خاكستر و خاك ا

دوم اين كه خواننده گان غربي . گدي پران باز مديون موضوعش و ارتباط آن با مقطع معاصر تاريخ جهاني است

نشي تعلق گدي پران باز گروه نا متجانسي را مي سازند كه به طبقه هاي مختلف اجتماعي و سطوح مختلف دا

. براي گروه كثيري از اين خواننده گان، افغانستان به مفهوم سياسي مسأله داراي كدام اهميتي نيست. دارند

خويشتن : خواننده گان در اين كتاب چيزي را مي يابند كه انسان در يك اثر ادبي همواره به جستجويش است

  . خود

ل اولش، خواننده را در قصه و در فضاي عاطفي و رواني و دنياي گدي پران باز، به ويژه در ده تا پانزده فص

خواننده در اين دنيا در آيينه ي كش مكش هاي رواني قهرمان اول، كه زيبا، . قهرمان اولش غرق مي كند

  .   در مي يابد- به مثابه ي يك انسان –صادقانه و جذاب بيان مي شود، خود را 
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قاط اوج، ويژه گي ها و جذابيت هاي آن را در بر مي گيرد و از اما نقد جدي اين رمان كه از يك سو بررسي ن

سوي ديگر نكات ضعف آن را كه با دريغ اين رمان را از قلمرو آثار ادبي ماندگار خارج مي كنند، نيازمند تأمل 

مشكل ترين قسمت براي من نوشتن صد ": خالد حسيني خود در يكي از مصاحبه هايش گفته است. زياد است

 ".اين قسمت داستان مربوط كابلي مي شود كه من تجربه نكرده ام: بود] گدي پران باز[آخر رمان صفحه ي 

رمان گدي پران باز زيبا آغاز مي شود، در همان كابل به اوج مي رسد و اين اوج در تمادي داستان در هجرت به 

قطه يي مي رسد كه از آن آغاز يافته اما هنگامي كه در اخير فصل چاردهم به همان ن. امريكا ادامه پيدا  مي كند

  .  بود، سير نزوليي را مي پيمايد و دچار ضعف مي شود

نقد رمان گدي پران باز به نظر من نمي تواند خالي از يك بعد روان شناختي باشد، زيرا تمام رمان در مسير خط 

 اين خط جدال قهرمان اول را نويسنده در سير. سرخي بافت مي يابد كه از يك تروما يا آسيب رواني مي آغازد

با وجدانش و نوسانش را درميان قوه هاي عاطفي و اخالقي متضاد، به نمايش مي گذارد و سر انجام آن را با 

 "تالفي گناهان"و هم روي اين .  به مثابه ي به تحليل رسيدن آسيب رواني، پايان مي دهد"تالفي گناهان"

  .   د، حرف هاي زيادي مي شود گفتآنچناني كه نويسنده خواسته است نشان ده

  .  در فرصت آينده خواهم پرداخت"هزار خورشيد درخشان"به اين نقد و نقد 

  .سخن باقيست...هدف نهادين، همان گونه كه در آغاز گفته شد، شكستن قفل سكوت است و
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