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  :»هاي كابلشب«استاد رهنورد زرياب در 

   كار كرده استافغانستانمعرفي ادبيات داستاني براي محمدي به گونه كارشناسانه محمدحسين 
  

 :»ه�� �����«د������� 
با حضور بيش از صد و پنجاه تن از فرهنگيان افغان و سـخنراني اسـتادان ادبيـات        » هاي كابل شب «شب اول محفل ادبي   

  .نويس و پژوهشگر ادبي معاصر افغانستان برگزار شددرباره آثار محمدحسين محمدي؛ داستانپارسي 

  
، محمدصادق دهقـان؛  برگزار شدكابل ماه روان در دانشگاه كاتب ) مرداد(شنبه، بيستم اسد  كه يكدر آغاز اين برنامه  

هاي كابل، گامي است براي جهـت     شب«: گفت» هاي كابل شب«هدف و روند برگزاري     با بيان   » هاي كابل شب«دبير  
گـزاري از همكـاري مراكـز      او بـا سـپاس    . »مند علمي و ادبي از جمله نقد سـازنده        هاي سامان دادن صحيح به فعاليت   

هاي معنوي كـشور از جملـه   داشت سرمايهانستان در برگزاري اين برنامه، گرامي   علمي، ادبي، فرهنگي و اجتماعي افغ     
گيري اهـالي دانـش، فرهنـگ، هنـر و ادب افغـان در         نويسندگان و اهل قلم را  يكي از راهكارهاي اساسي براي سهم           

  .بازسازي ساختارهاي فرهنگي افغانستان دانست
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ايـن نويـسنده   «: ر ادبي محمدحـسين محمـدي چنـين بيـان داشـت     هاي فرهنگي و آثادهقان درباره اهميت فعاليت 

نگـاري، فـيلم و سـينما    ، شعر و ادبيات كودك، پژوهش ادبـي، روزنامـه  هاست در قلمرو داستانمعاصر افغانستان سال  
ناپذير محمدي در آفرينش اثـر و شناسـاندن ادبيـات داسـتاني       دهنده روحيه خستگي  ها نشان اين تالش . فعاليت دارد 

از جهاد اكبري كه محمدحسين پنجابي؛ مـشروطه        «: وي در ادامه افزود   . »زبانان است غانستان به جامعه و ديگر هم     اف
واره افغانستان كرد، تا جهاد اكبري كه محمدحسين محمدي؛ نويسنده جـوان  خواه افغان در نگارش نخستين داستان     

ها فاصله افتـاده اسـت،   آشفته بازار كنوني انجام داده، سال     افغان براي زنده نگاه داشتن ادبيات داستاني افغانستان در          
  .»ولي اين كار ارزشمند در خاطره پوياي ادبيات كشور ما ماندگار خواهد شد

آمـدگويي بـه حاضـران، در سـخنان         در ادامه، محمدحسين وحيدي؛ مدير تحقيقات علمي دانشگاه كاتب، بـا خـوش            
هاي نيكوي جامعه   ور ما در دوران بازسازي بايد در پي احياي سنت         شك، همه دلسوزان كش   بي«: كوتاهي چنين گفت  
هاي متفاوت؛ نكوداشت جايگاه اهل دانش، فرهنگ و ادب و توجه دقيق به فرهنگ نقـد سـازنده                در احترام به انديشه   

. رونـد يترين بناهاي رشد و توسعه آن اجتماع به شمار مهاي علمي و فرهنگي در يك جامعه از مهم      زيرساخت. باشند
به همين دليل، چه نيكوست اگر نخبگان علمي اين كشور در هر سمت و جايگاهي كه هـستند، بـراي بنيـان نهـادن           

  .»ها سهم بگيرند؛ كه فردا دير استاي در راستاي بازسازي اين زيرساختطرح تازه
نتقد ادبي معاصر ايران را خوانـد  نويس و مبانو محبوبه ابراهيمي؛ شاعر افغان، پيام حسين سناپور؛ داستان        پس از آن،    

واقعيت اين است كـه در ايـن دو    «: سناپور در اين پيام آورده بود. فرستاده بود » هاي كابل شب«كه براي محفل ادبي     
جـز   انـد،   ه كـرده يـ هاي جهاني از كشورهاي افغانستان و ايران بـه مـردم جهـان ارا              سه دهه، تصاويري كه خبرگزاري    

و به گمان من، بعد از يكي دو دهه سـكوت، تـازه اهـل فرهنـگ و هنـر، جلـودار تغييـر           ت  خشونت و جنگ نبوده اس    
چه بسا هميشه هم جز اين نبوده است كه ادبيـات و هنـر واقعـي،    . اند تدريجي نگاه مردم جهان به اين دو كشور شده   

  . »ه ديگران نشان بدهنداند روح و هويت واقعي مردم خود را ب تر از  هر ابزار ديگري توانسته تر و عميق بيش
باعث شده است كـه اكنـون در ذهـن     مجموع كارهاي محمدي «: اين منتقد ادبي ايران در ادامه پيام خود افزوده بود     

زاده بنـشيند، بـه    خوانان ايران، نام محمد حسين محمدي در كنار نام دوست ديگـرم، محمـد آصـف سـلطان                 داستان
خوانان ايران را با روي ديگـري بـه    كم داستان اند دست كه توانسته امروز افغاننويسي   هايي مهم از داستان     عنوان چهره 

  .آشنا كنند ها از افغانستان، بار ارسالي خبرگزاري جز تصاوير خشك خبري خشونت
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اما نه تـصويري سـطحي و     زاده هم خشونت به ناگزير تصوير شده است، هاي محمدي و سلطان   دانم كه در داستان     مي
گـي و آرامـش،     خشونت، بلكه نمايش دقيقي از تأثير خشونت بر روح و روان مردم؛ مردمـي كـه جـز زنـد    سويه از   يك

  .» زدن و انكار خشونتند حال پس  مدام در خواهند و در درون، چيزي نمي
هـاي   نويسي و ساير رشـته  ي ندارند جز تقويت داستان اهاي ما چاره  براي داشتن صلح و آرامش، ملت     «به باور سناپور،    

 تـا آثارشـان،     چـون محمـدي،     گـان بااسـتعدادي هـم        براي نويسند  بهترتر و      و فراهم آوردن امكانات بيش      هنري خود 
  .»شان در همه جاي جهان باشند سفيران واقعي فرهنگ

  
استاد رهنـورد زريـاب بـا       . گاه نوبت به سخنراني استاد محمداعظم رهنورد زرياب؛ نويسنده بزرگ افغانستان رسيد           آن

اي از ادبيات داستاني كشور و نيـز رويكردهـاي شـماري از اهـالي ادبيـات ماننـد محمـود                    برشمردن تاريخچه فشرده  
 الدين انيس، حيدر ژوبل، اسداهللا حبيب، پويا فاريابي، نسيم نكهت سعيدي، علي رضوي، لطيف نـاظمي           ييطرزي، مح 

وي در بخـشي از سـخنانش   . نويسي، كار محمـدي را بـزرگ دانـست   حسين فخري در پرداختن به فرهنگ داستان     و  
دوستان كشور گمان، همه فرهنگيان و ادبيات  گر و پركار را بي    محمدحسين محمدي، اين چهره انديشه    «: چنين گفت 

ما كار كرده است و حاصل ايـن كـار هـم            محمدي به گونه كارشناسانه در زمينه معرفي ادبيات داستاني          . شناسندمي
به يقين، جاي يك فرهنگ موضوعي ادبيات داسـتاني در كـشور مـا       . است» نويسي افغانستان فرهنگ داستان «همين  

با نظرداشت اصول، پرداختن به چنين امر بزرگـي، نبايـد      . خالي بود و دست رسا و پرتوان محمدي اين كار را رقم زد            
بـا ايـن حـال، بايـد شـادمان       . هاي پژوهشگر انجام دهند   نين كاري را بايد نهادها و گروه      كار يك پژوهشگر باشد و چ     

نويـسي سـاخته اسـت و ايـن فرهنـگ      گزار كه ما را داراي فرهنگ داسـتان  سپاس،مانباشيم و نيز از محمدي فرزانه     
  .»تواند كار پژوهشگران را بسي سهل و آسان سازدارجمند مي

شناسـيم و  گمان، ضرورت است، ولي مـا غالبـا نگـاه نقادانـه را درسـت نمـي           نگاه نقادانه، بي  «: رهنورد در ادامه افزود   
خواهم بگويم كه در اين كتاب محمدي، جـز حـسن   از همين رو، من عمدا مي. گيريمها را به جاي آن مي  گيريخرده

اب باشـد، محمـدي، خـود ايـن     و مالحت، چيزي نديدم و به اين نيز باور دارم كه اگر نقيصه و كمبودي در ايـن كتـ                 
. ها را از ميان بردارد و جبران كنـد هاي بعدي، آنتواند در چاپها و كمبودها را دريافته است و به يقين كه مي      نقيصه

هايي كه محمدي در نوشتن ايـن كتـاب بـرده اسـت، ابـراز        پس جا دارد كه در اين جا، سپاس خودم را به خاطر رنج            
  .»هاي خودم را نثار او كنمها و آفرينبدارم و ستايش
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بود كـه بـه نقـد و        » هاي كابل شب«نويس برجسته افغانستان، سخنران دوم برنامه       حسين فخري؛ نويسنده و داستان    
ها بـه ترسـيم تـصوير كلـي         نويسنده در پرداخت صحنه   «: وي در اين باره گفت    . پرداخت» از ياد رفتن  «بررسي رمان   

. اش بيـرون اسـت  آور از حوصـله   كند و طرح و تصوير جزء به جزء واقعيت عذاب          بسنده مي   آغا زندگي سيدميرك شاه  
از . كنـد  كاوش چنداني نمـي ،در ذهن درمند و عليل راوي. كشدها سر نميهاي زندگي شخصيت قلمش به همه روزنه   

هـا و ابهـام و   به پيچيـدگي . كندهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، مطلب زيادي عايد خواننده نمي    گذشته و ريشه  
گرايـد و در عـوض، در   جا رواج يافتـه اسـت، نمـي   ها بجا و بيهاي فني و عمق و غناي محتوايي كه اين سال   بلهوسي

  . »دهدگويي، صراحت و تطابق رخدادها با واقعيت را اساس كار قرار ميبخش اعظم اثر خود، خالصه
ي در اين اثر، از حيث سادگي و روانـي، جلـب     سبك محمد «: فخري در بخش ديگري از سخنانش چنين بيان داشت        

خوانيم، ممكن است تصور كنيم هنر اين قصه براي همه قابل فهـم اسـت،   وقتي كتاب از ياد رفتن را مي    . كندنظر مي 
گـاهي، راهـي دشـوارتر از تـسخير سـادگي وجـود           گه ،ولي طرد زيب و زيور لزوما دليل عدم قابليت نيست و در هنر            

  .»ندارد
نقش محمدي را در ادبيـات      سومين سخنران برنامه بود كه      فري؛ شاعر، نويسنده و پژوهشگر جوان افغان،        محمود جع 

 او از دو زاويه كلي؛ يعني بعد دروني و محتوايي و بعد بيروني و تكنيكي به بررسي آثـار       .كودك افغانستان بررسي كرد   
  .  پرداختدر قلمرو شعر و داستان كودك محمدي 

نامـه  جايزه يادشـده را نمـايش  .  فيلم اهداي جايزه بنياد گلشيري به محمدحسين محمدي پخش شد   در ميان برنامه،  
  .نويس و كارگردان بزرگ سينماي ايران؛ بهرام بيضايي به محمدي تقديم كرده بود

در آثـار  » زن« در سخناني به جايگاه ،در ادامه برنامه، بانو منيژه باختري، استاد دانشگاه كابل و منتقد ادبي افغانستان      
 وي نگاه محمدي به زن را بيانگر آشنايي ژرف و دقيق او با شرايط اجتماعي و تـاريخي افغانـستان              .محمدي پرداخت 

هاي محمدي، واقعيت حقيقي ماست كـه محمـدي آن را بـه     رنگ زن در جامعه داستان    دانست و گفت كه حضور كم     
دانشگاه كابل در سخنان كوتاهي گفت كه در برابـر كارهـاي   گاه محب بارش؛ ديگر استاد آن .درستي نشان داده است  

  . سترگ محمدي در ادبيات افغانستان بايد تمام قد ايستاد
گـزاري از برگزاركننـدگان   ، محمدحسين محمدي در سخناني، بـا سـپاس  »هاي كابلشب«در پايان نخستين شب از      

ها به ثمـر نشـسته و خواننـدگان و           در طول سال   فرسايشهاي طاقت اي، اظهار خوشحالي كرد كه تالش     چنين برنامه 
با اين حـال، وي  . دهدتري به كارهاي خود ادامه مياو گفت كه از اين پس، با انرژي بيش. منتقداني صبور يافته است 
اش در زمينه ادبيات كودك را كودكـان ايرانـي، ژاپنـي و آلمـاني خوانـده، ولـي كودكـان             افسوس خورد كه آثار ادبي    

ناشـران  با همكـاري نهادهـاي فرهنگـي و    اند و اظهار اميدواري كرد كه اين كاستي نيز       مانده بهرهن از آن بي   افغانستا
  .برطرف شودافغانستان دلسوز 

با همكاري دانشگاه كاتب، خانه ادبيـات افغانـستان، تلويزيـون    » هاي كابل شب«گفتني است شب اول از محفل ادبي        
، انجمن قلم افغانستان، آكادمي هنر و علوم سينمايي و مركز فرهنگي و اجتماعي         نگاه، مركز حقوق بشر و دموكراسي     

  .سراج برگزار شد


