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  اتنيسيزم و فراموشي تاريخي

  »كاغذپران باز «پيرامون رمان روشنفكران افغاني در جدل

  

  

  دهقان زهما(Anja Hense) /آنيا هينزي

  

آيد به زبان آلماني نگاشته شده است كه اينك متن فارسي آنرا، با اندك  آنچه كه در پي مي: اشاره

خورده، پابرهنه و يتيم  صر را به همة اطفال داغاين مقالة مخت. كنيم تغييرات، به خوانندگان پيشكش مي

  .كنيم اهداء مي - "فرزندكش تلخ"اين - افغانستان 

  

  

  

و به همين دليل پيشرفت . خطاي تاريخي فاكتور عمده براي ايجاد ملت است  :فراموشي، مي خواهم بگويم

  .شناخت تاريخي خطري ست براي ملت

  ارنست رنان

  

زبان خارجي ترجمه گرديد، از  30ميالدي به بازار آمد و به تعقيب آن به  2003رمان خالد حسيني كه در سال 

. نوشتار، با سكوت مطلق برگزار گرديد ي هما، حداقل در زمين» نظران ادبي صاحب«و » منتقدين«سوي اكثريت 

  .)مقالة خانم فروغ كريمي را بايد منحصر به فرد و يك استثنا دانست(

مريكايي، مارك فوستر، اعالم نمود كه قصد ساختن اين فيلم را دارد، اعتراضات ساز آ تنها هنگاميكه فيلم

ها ، بطور مثال، با اين » نقد«يكي از آن . مورد كه فاقد هرگونه موضوعيت و نقد جدي بود، صورت گرفت بي

فات و تشنجات داعيه به ميدان آمد كه گويا رمان خالد حسيني و همچنان نمايش اين فيلم در افغانستان به اختال

به همين دليل در قبال ممنوعيت رسمي اين فيلم از سوي وزارت اطالعات و فرهنگ در . زند اتنيكي دامن مي
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واكنش و اعتراضي پديد نيĤمد كه هيچ، بل، با . ميالدي  نيز هيچگونه واكنشي پديد نيĤمد i 2008جنوري سال

  . پيوند زدند 2001سپتامبر  11ويداد هاي شفاهي بعضي افراد شهرت اين كتاب را با ر» بدگويي«

اين رمان را به سنجش گيرند؛ و در ضمن » منتقدين«كوشند تا داليل پاره يي از  گانِ اين مقال مختصر مي نگارنده

  .يك تفسير بديل از اين رمان ارائه دارند

هزاره » حسن«و  »امير«رمان خالد حسيني حكايت از سرگذشت دوستي و خيانت ميان يك نوجوان پشتون، بنام 

  .كند مي

خدمه » متوسط«و يا » اقشار باال«ها، كه در دهة هفتاد در كابل در خانة  با پدرش همانند بسياري از هزاره» حسن«

  .اند به كار و نوكري گماشته شده بودند، در خانه پدري امير

مورد حمله و اهانت قرار  جسماً و روحاً» هزاره بودنش«بخاطر » حسن«بارها شاهد است كه دوست وي » امير«

از  ”پاك شده“از سوي چند نفر جواني كه افغانستان » حسن«و اما، در يك صحنة كليدي رمان به . گيرد مي

شاهد اين خشونت، كه همانا تجاوز جنسي » امير«. شود پرورانند، تجاوز جنسي مي را در خيال مي ها وجود هزاره

را كه » حسن«كند و  نمي» حسن«يي به هنگام تجاوز جنسي به  داخلهگونه م او، اما هيچ. به دوستش باشد، است

تر اينكه وي جبن و وجدان معذب  از همه مهم. گذارد بارها به حمايت وي برخاسته است در اين لحظات تنها مي

i». او فقط يك هزاره است«: دهد خويش را با يك مونولوگ تسكين مي i  

ژادباورانه و همچنان جبن كه باعث مانع  كوشش وي در جهت  نجات انگيزه ن شرم و سرافگنده گي در برابريك

» حسن«توطيه چيند كه در نهايت به ترك » حسن«اش عليه  را واميدارند تا در خانة پدري» امير«شوند   دوستش مي

  . انجامد مي» امير«و پدرش از خانه پدري 

به مفهوم نيشتر زدن » امير«در خانة پدري » حسن«ر اگر خواسته باشيم از زاويه روانشناسانه به قضيه بنگريم، حضو

. باشد كرده است نيز مي» حسن«و رويارويي روزمرة وي در پيوند با خيانتي كه به » امير«هميشه بر وجدان معذب 

براي هميشه از برابر چشمان وي ناپديد » حسن«تحمل ناپذير است، پس بايد توطيه كند تا » امير«و اين امر براي 

  .شود
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ها زيستن در مهاجرت،كليفورنيا، به افغانستان برگردد و بكوشد  پس از سال  »امير«مين امر نيز موجب ميشود كه ه

  .نمايد» جبران خسارت«كه به شكلي 

  گي و اهميت اين رمان در كجا نهفته است؟ حال ببينيم كه ويژه

نرا به ما نشان دهد، همانا شگاف هاي هاي تاريك آ خواهد نشانه گيرد و اليه آنچه را كه رمان خالد حسيني مي

رمان را بايد يك اثر ضد نژادباورانه خواند، زيرا كه موضوع اصلي آن را . اجتماعي و اتنيكي در دهة هفتاد است

حسيني توانسته است . سازد تبعيض روزمره و اعمال خشونت روحي و جسمي عليه اقليت هزاره در افغانستان مي

دهد كه تاچه حد  رمان وي همچنان شهادت مي. ونت را بمثابة نژادباوران نشان دهدكه حاملين اين روابط خش

. كند او اين موضوع را با زبردستي بيان مي. ها در اذهان رسوب كرده بود هاي نژادباورانه در برابر هزاره ديدگاه

ر از هر گونه تعلقات نژادي ، كه پشتون است و يك مرد آزاده، فرزند خويش را دو»امير«بطور مثال، با اينكه پدر 

كند و از  تا به سطح يك تماشاگر سقوط مي» امير«، »حسن«و اتنيكي تربيت كرده است، ولي به هنگام تجاوز به 

كاهد و  از اين طريق خويشتن را از برداشتن هر گونه بار  به منزلة يك هزاره نزد خويش مي» حسن«حيثيت 

  . مسئوليت ميرهاند

كند و با القاي اين  ، القا مي»امير«ه نويسندة رمان عذاب وجدان را در قهرمان خويش، يعني نبايد فراموش كرد ك

  .ورزد عنصر در ضمير وي تأكيد بر نا حق بودن  تفكر نژادباورانه و نتايج عملي آن مي

رد كه دانيم وزارت اطالعات و فرهنگ نمايش فيلم مارك فوستر را به اين دليل ممنوع اعالم ك همانطوريكه مي

همچنان مدير مسئوول كميسيون حقوق . اين فيلم موجب تحركات اتنيكي و خشونت در افغانستان خواهد شد

بشر در باميان، موسي سلطاني، موضع وزارت اطالعات و فرهنگ را تأييد نموده و به اضافه گفت كه ترسيم 

تر گردد  شد كه روابط اقوام تيرهتجاوز جنسي به يك نو جوان هزاره از سوي يك نو جوان پشتون سبب خواهد 

  :موسي سلطاني گفت. و به تشنجات حاكم بيافزايد

. حيثيت ساختن يك جماعت و يا يك قوم تفسير گردد تواند در متن افغاني به مفهوم بي يي مي يك چنين صحنه«

i».در يك جامعة قومي انسانها قادر به تمايز ميان امر واقع و خيالي نيستند[............].  i i  
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نماينده گي از همين ديدگاه سنتي و اتنيكي داستان نويس مطرح افغانستان دكتر اكرم عثمان برميخيزد،  دقيقاً به

هزاره اهانت كرده « قوم نجيب «زيراكه ايشان حسيني را متهم ميكنند كه با ترسيم برهنه تجاوز جنسي به حسن به 

i.است ”دار آويخته“است و انرا به  v 

بمنزلة » جماعت«و » قوم«باورانه از  هاي ذات واژگونه از روابط اتنيكي بر پاية ديدگاه يك چنين برداشتي

  پيش شرط وجود خويش ميداند،  استوار است و ذات باوري را» جماعت ناموسي«و » جماعت خوني«

سي به يك دارد و به همين دليل تجاوز جن زيرا كه يك چنين نگاهي به متني روابط اتنيكي فرد را از ميان برمي

ها انجام  ها و هزاره نوجوان هزاره از سوي يك نوجوان پشتون، كه در متن روابط برتري و تبعيض ميان پشتون

پذير ساختن سالمت جسمي و روحي او، بل، بمثابه بدنام  پذيرقته است، نه بعنوان تجاوز به شأن فرد و خدشه

در يك چنين متني قرباني و جاني فقط به : ر بگويمت دقيق. شود ساختن يك قوم و يا جماعت اتنيكي شناخته مي

و يا » گناه جمعي«گان  جماعت اتنيكي و گروه هاي جمعي شناخته ميشوند كه در نتيجه  مثابه اعضا و نماينده

  .به آنها نسبت داده ميشود » شرم جمعي«

ت افراد به يك فوم و يا يك باورانه بايد مؤكداً گفت كه تنظيم، جابجايي و نسب در برابر يك چنين ديدگاه ذات

  .جماعت يك ساخته است و اين نسبت و تعلق نبايد حتماً و جبراً متعين رفتار اجتماعي آنها باشد

هاي  توانند از اين قابليت برخوردار باشند كه موضع دگرگونه در برابر هنجارها و ارزش به سخن ديگر، افراد مي

اگر خواسته باشيم آنچه را كه در باال گفتيم . داده مي شوند، گيرندحاكم بر قوم و جماعتي كه آنها به آن نسبت 

به متن روابط افغاني انتقال دهيم، بايد در همين زمينه  گفت كه مسئوليت تجاوز بر يك نوجوان هزاره را تنها 

هاي اجتماعي كه يك چنين  فردي كه مرتكب يك چنين تجاوزي شده است، و همچنان ساختارها و گروه

  .كشند كنند، بر دوش مي و تجاوزي را تحمل و تقويه ميجنايت 

. ها پنداشته شود سازي هزاره در ادامه بايد افزود كه ترسيم يك هزاره به عنوان قرباني، نبايد نمادي براي قرباني

اند و هر  دهها با آن مواجه بو يك چنين ترسيمي در گام نخست بازتاب يك واقعيت است كه بسياري از هزاره

به سحن ديگر، تجربه ستم، . آمدند يك از آنها به نوبة خويش مي بايستي، يعني بعنوان فرد، با آن كنار مي

 .نژادباوري، خيانت و جنايت در گام نخست فردي است، ولو كه اين تجربه يك درد مشترك اجتماعي نيز باشد
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داشته باشيم، كه همواره قرباني را » ناموس«ساالرانه از تنها هنگاميكه ما مفهوم سكسيستي و پدر: گيريم نتيجه مي

  .هاي اجتماعي نسبت داد را به گروه» شرم جمعي«توان  داند، مي مي» گناهكار«نيز شريك جرم و 

هاي مختلف و  ها همواره در مكان ترسيم تجاوز جنسي به يك هزاره به هيچوجه به اين مفهوم نيست كه هزاره

  . ورزد از يك چنين نگرشي اجتناب مي» كاغذپران باز«نويسنده رمان . اند بوده هاي مختلف قرباني زمان

از » غولك«شناساند؛ نوجواني كه در مواقع خطربا  را به مثابه يك شخصيت مقاوم بما مي» حسن«خالد حسيني 

را » امير«سازد كه خانة پدري  مصمم مي» حسن«به » امير«را  پس از خيانت » حسن«و پدر . كند خود دفاع مي

  .ترك گويد

آمريكايي -و اما حاال ببينيم كه داليل اصلي مقاومت و حساسيت در برابر اين رمان كه از خامة يك افغاني

  تراويده در كجا نهفته است؟

نهد، مورد خشم و نفرت  هاي اجتماعي در جامعة افغاني مي انگشت بر زخمها و تفاوت» باز كاغذپران«از آنجائيكه 

مدتي كوتاه از . قرار گرفته است» وحدت ملي« vآليستي و هواداران ايده» جماعت اتنيكي« همه پاسبانان

در همين برهة زماني بحث در . گذاري دولت اسالمي در افغانستان نگذشته بود كه رمان به بازار عرضه شد اساس

ستند و نميدانند كه از تفاوت يي از روشنفكران روا نميدان مبدل به  موضوع روز شده بود و پاره» سازي ملت«مورد 

هاي اتنيكي و اجتماعي سخن رانده شود، زيرا كه چنين امري از نظر آنها وحدت ملي را به خطر مواجه خواهد 

  .)تو گويي كه با انكار و سكوت ميتوان واقعيت هاي اجتماعي را از ميان برداشت.)كرد

را در افغانستان » حافظة تاريخي«ادي كوشيدند كه گزاران و نويسندگان افغاني با مهارت و شي برخي از سياست

ي  يك نمونه. (محو كنند؛ و هر يك بنوبة خويش در اين مسابقه شركت ورزيدند تا از همديگر پيشي گيرند

جمله  تانرا داخل قبر مستبدين، از آن دارند كه سرهاي ما پياپي اعالم مي» استاد«. كي است برجستة آن روستار تره

اند درك  ايشان تا بحال نتوانسته vi."هاي آنها را بر سر خود و ديگران نكوبيد استخوان"كنيد و عبدالرحمن، ن

  .)ي ناگسستني برقرار است يك رابط» آينده«و » حال«، »گذشته«كه ميان   كنند

» زدايي حافظه«گستر طالبان  هاي اتنيكي و حاكميت وحشت نمايد كه پس از يك دهه پاكسازي باري، چنين مي

هاي تلخ اجتماعي افغانستان و هيرارشي نانوشته قومي مبدل به مد روز براي سياستگزاران و  پيوند با واقعيت در
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نگر افغانستان شده است، زيرا كه رويارويي با ميكانيزم هاي جذب و دفع و  سطحي» روشنفكرانِ«يي از  پاره

را جداً به » وحدت ملي«آل  م دريافته است، ايده، چنانكه ارنست رنان آنرا با تأمل و دقت تما»ي تاريخي حافظه«

  .اندازد خطر مي

هاي اجتماعي و تاريخي، انكار نژادباوري و تفاوت  بايد اصرار ورزيد و صريحاً گفت كه با واپس زدن واقعيت

برعكس . نيز پديد نخواهد آمد» وحدتي«هاي اجتماعي از تشنجات و خشونت در جامعه كاسته نخواهد شد و 

شناختي اجتماعي به كرات ثابت ساخته است،  ، آنچنانكه روان»انكارها«و » ها زدن واپس«وجه داشت كه بايد ت

  .سبب استحكام تشنج و خشونت در جامعه خواهد شد

هاي اجتماعي را متصور  هاي اجتماعي افغانستان طوري است كه نمايش اين فيلم ناآرامي هر چند كه واقعيت

تواند سانسور يك فيلم ضد نژادباورانه را توجيه كند و به همين دليل ممنوعيت آن  يسازد، ولي به هيچوجه نم مي

  .از سوي مقامات رسمي قابل پذيرش نيست

يي كه در آن  هاي اجتماعي در افغانستان سر و كار دارد و از اينرو نمايش آن براي جامعه با واقعيت» باز كاغذپران«

شد و همپاي آن  به همين دليل بايد به بحث كشانده مي. ه و استكند، خيلي ضرور بود سوادي بيداد مي بي

  .گرفت روشنگري، حداقل در شهرهاي بزرگ، صورت مي

  :كنيم در پايان به چند ضعف رمان و فيلم به اختصار اشاره مي

ماعت ج«بمثابة » اتني«دقتي نويسنده آن در پيوند با مقوله  توجهي و بي هاي رمان در بي ترين ضعف يكي از مهم

vi.ماند است كه در فيلم از نظر پنهان مي» خوني i و » امير«بطور مثال . اند ها خيلي مصنوعي بعضي از صحنه

  .از افغانستان تحت حاكميت طالبان» امير«آيند و يا داستان فرار  از آب درمي» برادر اندر«در پايان » حسن«

نقدي بر اين فيلم » نيلگون«و همچنان سايت  -ويژه ايران-»صداي آلمان«آقاي عبدي كالنتري در بخش فارسي 

vi.پوشاند سازند كه جوانب مختلف تاريخ افغانستان را از ديده مي نوشته بودند و خالد حسيني را متهم مي i i 

اين نقد به خالد حسيني موجه .) بطور مثال نقش سياست آمريكا و بقدرت رسيدن طالبان به كمك اياالت متحده(

سازند كه وي در بستر آن  اتفاقات سياسي براي خالد حسيني چهارچوب كنشي را مي چرا؟ براي اينكه. نيست

  .گنجاند را مي» امير«و » حسن«داستان 
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گي قهرمان وي در مهاجرت نبايد به اين نتيجه رسيد كه خالد  گونه و زنده هاي بهشت از ترسيم بعضي از صحنه

  .كند اليزه مي هاي پسين در افغانستان ايده ههحسيني نقش سياست خارجي اياالت متحده آمريكا را در د

بود اگر نويسندة رمان اشاراتي مختصر در پيوند با منافع آمريكا در افغانستان و  با اين همه روشنگر و بجا مي

  .كرد حمايت اين دولت از طالبان در دهة نود ميالدي مي

     

                                                 
i Vgl. Spiegel-Online vom 15.01.2008, Afghanistan verbietet „Drachenläufer“, 

www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,528640,00.html 
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iii  Vgl, BBC-Online vom 18.09.2007 “Kite Runner flies into controversy”, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6992751.stm. 
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