
گام دیگر بر "قدمی در کوچه های آشنا"

   ساالر عزیزپور 

برای بزرگداشت، از کار نامۀ بنگاِه نرشاتی شاهامنه وبانوی منیژه جان نادری، دو کتاب داستانی مشعل حریر را به 

خوانش گرفته ام. در یباچه با ید افزود: من در جایگاه همکار، افتخار آشنایی با کار نامۀ این بنگاِه نرشاتی را داشته 

ودارم.

قدمی بر کوچه های آشنا نام متنی ست از مشعل حریر. در واقع گزارشی ست از تکه یی ازخاطرات بانویی که در 

هالند زنده گی  می کند، بانویی که ازدواج کرده وپنج فرزند دارد. نوستالژوی و دلتنگی های غربت، زمینه یی می شود 

تا سفری به کابل داشته باشد. این گزارش چند و چون این سفر و فضای سیال ذهنی نویسنده وروایت گر را به روایت 

گرفته است.

این منت گزارشی، یک دست وبیشرت بر الیه یی پیام رسان زبان متمرکز است که درد غربت وفراق وطن در تک، تک 

کلامت و جمالت آن بازتاب بسیار رصیح و ژورنالیستی دارد که تجارب از این دست را بیشرتین افغان ستانی ها با 

رک وپوست شان احساس و ملس می کنند و این منت کمرت به زبان چند الیۀ داستان و دنیای ممکنات ادبیات و رمان 

نزدیک می شود

روزنۀ نگاه ورویکرد بر" قدمی......" بیشرتینه متکی بر بوطیقای ارسطو است و این خوانش منت تنگنا و گشایش ها را 

خود را دارد.

هرن وادبیات در نزد ارسطو تقلید است که تقلید خود ناشی از لذت حاصل از معرفت است.به باور ارسطو، امر هرن 

ومنت پرداخنت به امر کلی است، همین نکته است که در نظر ارسطو، شعر و ادبیات فراتاریخ گام می زند و به دنیای 

فلسفه نزدیک می شود.

هرن که به وسیلۀ لفظ و کالم، تفلید از امور می کند ، درجایگاِه تقلید گاهی به افراط و غلو ومبالغه دست می یازد و 

گاهی به تفریط. چنانکه هومر شخصیت های داستان خویش را بر تر از آن چه هستند،تصویر می کند. از این جهت 

می توان گفت: سوفوکل و اریستوفان هر دو یک نوع تقلید می کنند.چون هر دو شان اعامل و اطوار اشخاص را تقلید 



می کنند که در حال عمل وحرکت هستند.

شخصیت ها در این منت، آدم ها گزارشی دور و بر ما هستند.کمرت به شخیصت های داستانی پهلو می زنند.این منت 

گزارشی از فضای ذهنی یک بانوی مهاجر افغان ستانی گزارش می کند، هر چند گزارش چند گانه؛ هم از محیط هالند 

و هم افغان ستان که خواندنی و گران سنگ است. اما، حتا با یک رمان واقع گرا، کمرتین پیوندی می یابد.

.............................................

خوانشی از" پیراهن نیلی وشب"

رماِن" پیراهن نیلی وشب" ازسوی بنگاِه نرشاتی شاهاممه در سه صد و چند برگ به چاپ رسیده است.تالش منیژه 

نادری در ویرایش وچاپ آن ستودنی ست.

این کتاب به پنج فرزندش اهدا شده است که در چاپ این کتاب مشؤق ش بوده اند.

مقدمه: مؤلف کتاب، مشعل حریر، در دیباچۀ رمان از هستی ومرگ می نویسد.ظاهرن یکی بشارت دهندۀ امید و 

دیگری ترس و اضطراب و..

مؤلف می افزاید: من در زنده گی چندین بار مرده ام و بسیاری منی داند که این زنده گی چه مرگ هایی را که نزیسته 

است!

به بسیار مشکل می توان نامی بر این منت گذاشت. این منت میان، خاطره، گزارش وداستان در نوسان است.

اگر خودکشی دخرتش را از منت برداریم، این منت گزارش واقعی از زنده گی ملیون های بانوی افغان ستانی است که 

ستم چندالیۀ پدر ساالری، خانواده ساالری، قوم و قبیله ساالری را با گوشت وپوست هر روز تجربه می کنند و عمری 

را در درون حصار ها و زندان  ها به ناِم زنده گی ریسته اند.

از سویی دیگر، در داربست ادبیات داستانی، این منت، روایتی دارد از زنده گی بانویی که میان دیگر آزاری و خود 

آزاری و یا به به تعبیر دیگر میان دیگر ستیزی و خود ستیزی در میان برزخی از وحشت و استبداد دست و پا می زند 

و روزنه یی فرار و گریز از این استبداد از چهار سو وشش جهت به رویش بسته است که نه عشق ونه مهاجرت گره یی 

از این بن بست وهیوالی جهنمی را می گشاید جر مرگ.

"پیراهن نیلی وشب" هامن مناد عشق و روایت شب هست که یکی در درون دیگر به گونه یی بافت خورده است که 



روایت شب همواره بر زنده گی ومنت سایه می اندازد.

فرشده  یی از روایت:

به جهان  آباد چشم  نور" جالل  دره  در"  خانودۀ خان  یک  در  که  است  لیال  بانو  گینامه  زنده  از  گونه یی  این منت 

می گشاید. پدرش مردی با نفوذ و خان دهکده است. مردی با انضباط هم در برابر اهالی دهکده وهم در برابر 

خانوده اش. دخرتش" لیال" را از یازده سالگی منی گذارد از قلعه پر از حصار در حصارش بیرون شود. دوران کودکی لیال 

با کودکان دهکده پرخاطره می باشد.

پدرش کشته می شود و حاکم والیت برای تحقیق به خانۀ شان می آید ورسانجام لیال را به عقد خود در می آورد.پس 

از کودتای ثور حاکم از وظیفه اش برکنار می شود وبه کابل می آید ودر کابل دستگیر، زندانی وکشته می شود.

لیال در این دوران کوتاه با حمید آشنا می شوند و عاشق هم دیگر می شوند. اما بر بنیاد رسوم حاکم ــ بیوه به خانوده 

متوفی تعلق دارد ویکی از برادران متوفی بایست با وی ازدواج کندـ برادر کوچک هسمرش با وی عروسی می کند. 

تا این که زن و شوهر به پاکستان می روند و از آن جا به املان وبعدن هالند. در هالند دخرتش با یک عراقی آشنا 

وبعدن عاشق ش می شود. اما عراقی مجبور است که خاک هالند را ترک بگوید و ترک می گوید. تا در فرجام دخرتش 

خود کشی می کند و خود را در مسیر قطار شهری می اندازد و به جز توته های تن ش دیگر نشانی از وی منی ماند.


