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در زماني كه هر. خورد كند و شكست مي  افغانستان مي1384
دموكراسي را نيز به خدمتتوانست   مي،وز و زر داشتركه 

حسيني در اين يادداشت از ديد سوم شخص، از جامعه. بگيرد
سياسي افغانستان با ـ خابات و وضعيت اجتماعيتشناسي ان

  .كند شگرد داستاني روايت مي
 روزهاي آخر پاييز داراي نثري روان و شاعرانه است كه

م،در متن اين اثر خش. گيرايي خاصي دارد  براي خواننده
نفرت، شكست، صالبت، دلسوزي، عاطفه و تعامل شكست
خورده يك جوان با جامعه پدرساالر و پيرساالر را به شكل

كند؛ كه مندانه وگاهي هم به زبان طنز و گيرا بيان مي هنر
گر وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي حكايت

كند از اين كه همه چيز او گاهي گله مي. افغانستان است
  . كاراند شود و مردم نيز فراموش فراموش مي

نوشتن خاطره يعني تثبيت خويشتن و چيره شدن بر
كه وجود هستنده آدمي در دل زمان، هميشه فراموشي تا اين

  .مكاني زماني و فرا گستر و پايدار باشد و اين يعني هستي فرا
اي گر وضعيت زماني و مكاني  روزهاي آخر پاييز روايت

 از درون مقطع زماني محو شده است، لفش را كهاست كه مو
 اما نگاه و اين يعني چيره شدن بر فراموشي،كشد بيرون مي

كاري مردم و جامعه از حسيني نسبت به فراموشي و فراموش
آيد و كارش را حد يك پردازش ادبي و شاعرانه بيرون نمي

ارك جامعه بسيار فراموش! آري« :برد به اين جمله به پايان مي
شايد هم كسي بگويد. »است؛ اما كودكان حافظه خوبي دارند

 در چهره قهرمان1384اش را در انتخابات  كه حسيني شكست
اش نيز متوسل شدن كند و ابزار قهرماني فلم هندي جبران مي

هايش با گرايانه در ديالوگ به اخالق و نمادهاي عام
و حكمت وسازان خارجي است كه از شعر  ژورناليستان و فلم

 !تحليل و نقد دارد... اقتصاد و سياست جهاني و معماري و
بسياري از مسايل كه در افغانستان كه با حسيني با آن

، اما هيچاند، مخالف است گذشته و به رسميت شناخته شده
كند  به انقالب دعوت نمي ـگان مثل گذشتهـ  گاهي كسي را

شايد با خيلي از. گذارد و در جيب كسي مانيفست انقالب نمي
مسايل كه در اين يادداشت كوتاه بيان شده من موافق نباشم؛

بيني مولف، نثر زيبا و سبك آن سبب شده است كه اين اما تيز
اي باشد از جامعه افغانستان با يك اثر قابل پذيرش باشد و آيينه

  . نظرگاه جامعه شناختي
هاي اين اعتراف خوب است كه اكثر ما آدم

هستيم، به همين دليل گفتم كه فرهنگ و تاريخ» شتياددا«بي
اين يادداشت. متن داريم، و منظورم متون نوشتاري است بي

عاصف حسيني، در حكم يك متن از جامعه شناسي انتخابات
گشا از بسياري مسايل و سياست در افغانستان است كه پرده
اين. باشد چهره، مي نهان، در اين جامعه هزارپستو اما بي

جامعههم يادداشت هم سندي تاريخي است و هم تاريخ ما و 
 .بخشد ما را به مانند يك سند، عينيت مي

قدرقدر خالي و غريب و چهغرب است، در افغانستان چه
طور كه دين و همان هاي فراوان است؛ آماده براي سوءاستفاده

  .گيرد استفاده قرار مي مذهب مورد سوء
ها هيچ گاهي توان حمل انگاره فكري و  اين نامواره

اي و فرورفته در كام فقر افغانستان، اش را در جامعه قبيله فلسفي
ها و يا اصطالحات و هم ند؛ به همين دليل، هم اين ناموارهندار

 .شوند مردم مسخره مي
عاصف حسيني شاعر و دانشجوي فلسفه بوده كه دست

خود را كانديداي انتخابات پارلماني سال. به سياست زده است

 عباس فراسو

  كانديدايي كه خاطره نوشتكانديدايي كه خاطره نوشت
  

   ــــــــــيادداشت سيدعاصف حسيني» روزهاي آخر پاييز«نگاهي به ــــــــــ 
 

اند براي شناخت معرفت يا نگاه انسان درهايياند و نشانهارزشبا
كه» روالن بارت«با اين فرض سخن . همان دوره تاريخي

 اما تمام،شود قابل درك مي» ام ن به دنبال تاريخ نگاهم«گفت  مي
اين مسايل، به ويژه شناخت تاريخ و گذشته، در خالل متون قابل

هر رويكردي كه به همين لحاظ در. درك و شناخت است
 الزم به،بخواهيم يك مقطع تاريخي را طالب شناختنش شويم

تاريخي بهچه اين متون سند . دست يازيدن به متون مختلف است
  .  سند اين متون به حساب آيد،حساب آيد و چه تاريخ

رسيم كه اما با اين پيش فرض، ما به اين درك مي
.متن است؛ همين طور تاريخ ما فرهنگ ما يك فرهنگ بي

گر اين، خلقت متون در بستر فرهنگي ما، چه روايت بنابر
كاريتاريخ ما باشد و چه تاريخ را وادار به روايت خود كند،

چه بر تر آز آن بس بزرگ است براي درك بيشتر و عميق
گي و ذهنيت جمعي ما سلطه دارد و پيامد آن ما را زنده

هايي كه از اين يكي از متن بنابر. كند محكوم به تاوان دادن مي
شرايط سياسي و اجتماعي افغانستان يك برهه زماني حكايت

واهم به طرحخ من نمي. است» روزهاي آخر پاييز«كند  مي
روي جلد و قطع و تعداد صفحات اين اثر بپردازم؛ چيزي كه

  . به يك كليشه بدل شده است
روزهاي آخر پاييز خاطرات سيد عاصف حسيني از

 افغانستان است كه خود به عنوان1384انتخابات پارلماني سال
گر اين اثر روايت. ترين كانديدا شركت كرده بود جوان

يانات سياسي افغانستان از ديد جواني استشرايط حاكم بر جر
كننده كه خود در ماجرا عمالً درگير بوده و مناسبات تعيين

قدرت و چهره مسخ دموكراسي را با اين يادداشت به نمايش
هايي كه دهد كه تمام نامواره اين اثر نشان مي. گذاشته است

فرهنگي-گر تاريخ انديشه غرب و مناسبات اجتماعي بازنمايي

هاي تاريخ گرا، به ويژه در بينها به لحاظ نظريه ديدگاه
ادبي و غيرادبي متفاوتهاي غربي، نسبت به متون  چي ادبيات

كه تاريخ  سند تاريخي است يا اين،كه متن اين. بوده است
گراهاي كالسيك و سند متن است، در ميان تاريخ

 .گراهاي نوين، موضوع اختالف نظرها بوده است تاريخ
گرايي نوين در اوايل دهه هشتاد قرن بيست پديدار تاريخ

 ميشل فوكويشد كه تاثيرگذارترين چهره بر اين جريان،
چه به گرايي قديم معتقد بود كه آن تاريخ. فرانسوي است

عنوان متون تاريخي و ادبي هستند، داللت بر چيزهايي دارد
گرايي نوين معتقد است كه به واقع اتفاق افتاده است؛ اما تاريخ

واقعاً«كه تاريخ نگار واقف بر تمام موضوعاتي نيست كه
نگار، تصوير منسجم و  تاريخ؛ يعني كه»اتفاق افتاده است

»حقيقت«چه به نام استعاره  تواند و آن فراگير ارايه داده نمي
نگار نه قادر به بازسازي  چيزي است كه تاريخ،شود ناميده مي

»فوكو«.  و بازنمايي آنتآن است، نه قادر به درك، درياف
هاي مسلط تاريخ را غيرخطي و ارتباط پچيده گفتمان

دانايي مقاطع تاريخي را شكل» صورت بندي«دانست كه  مي
داده و تعيين كننده مناسبات مختلف اجتماعي، سياسي و

 نمودگارهاي معنايي ويگفتمان، معنابخش. فرهنگي است
مناسبات يك دوره تاريخي در بدنه يك صورت بندي دانايي

.گي نگاه انسان تاثير گذار است است كه بر مناسبات و چگونه
ر تاريخ سندي براي شناخت يك متن است، متنبنابراين، اگ

نيز سندي تاريخي است و اين يعني، متون است كه شرايط و
پس متون. دهد گفتمان حاكم يك دوره را نشان مي

ترين چالشمهم«:يكي از شعراي كشورمان گفت
امروز شعر فارسي كاهش ميزان كارآمدي و اثبات

 ».موقعيت از دست رفته است
به گزارش گروه ادب وهنر راه نجات به نقل از

محمد كاظم كاظمي شاعر نام آشنايخبرگزاري مهر، 
كشورمان در حاشيه دومين جشنواره شعر فجر در

ترين چالش امروز شعر فارسي را شهرمشهد ايران، مهم
كاهش ميزان كارآمدي و اثبات موقعيت از دست رفته

 بلكه مشكل،اين مشكل نه مشكل شعرا: افزوددانست و 
 .خود شعر به عنوان محصول شاعر است

شعر نسبت به نظام«: اين شاعر دري زبان گفت
اي و نظام آموزشي جديد دچار محدوديت است و رسانه

 دور و،هاي آن كه در گذشته داشته از بسياري از كارايي
اهشهاي هنري منتقل شده است و اين ك به ديگر قالب

كاربرد نيز منجر به كاهش مخاطب شده كه  به نظر من
 .يك بحران است

ترين نقطه قوت شعر كاظمي در عين حال مهم
ها به رغم تمام داند كه انسان فارسي را آن جايي مي

ها را به سمت مشكالت بازهم در لحظاتي نيازشان آن
كند شان مي برد و اين لطافت شعر است كه آرام شعر مي
 . لحظات با هيچ چيز ديگر قابل تحمل نيستو اين

اين«: هاي شعري نيز گفت وي در مورد تعدد قالب
 اما،زند اي به شعر نمي تعدد قالب به خودي خود لطمه

شاعران براي مقابله با آن بحراني كه گفتيم، روي به
 ».آورند هاي مختلف مي جريان

فر از شاعران بنام خراساني و داكتر محمود اكرامي

هايبا اشاره به موفقيت»گفتيم و عشق آغاز شد
المللي كه اشعار مولوي، سعدي، حافظ و ساير بين

اگر بتوانيم جريان ترجمه«:  افزود،اند شاعران بنام داشته
 اشعار خارجياشعار را از ترجمه يكسويه يعني برگردان

به فارسي دري، تبديل به جرياني دوسويه تبديل كنيم و
هاي هم ما با حوزه اشعار خودمان را نيز ترجمه نمائيم،

را ها بهتر و بيشتر ما ايم و هم آن شعري جهان آشنا شده
خواهند شناخت و جريان شعري معاصر را همچون اشعار

 .درو خواهد كر همولوي با استقبال جهانيان روب
المللي شعر فجر بزرگترين دبير دومين جشنواره بين

توفيق شعر پس از انقالب ايران را روي آوردن به مفاهيم
اگر در اشعار«: اصيل انساني و اسالمي دانست و افزود

 خواهيم ديد كه از آن،گوشه و كنار ايران دقيق شويم
ها و هجوياتي كه در شعر پيش از انقالب ساماني هناب

 ».بود ديگر خبري نيستموجود 
 شعر فجر از نبود چالش درعباس ساعي دبير واليتي
هرچند شعر نسبت به ساير«: شعر خبر داد و تصريح كرد

تر است، اما هاي هنري همچون سينما كم مخاطب زمينه
هاست و گذشته از اين اين ناشي از لوازم بصري آن

 ».خصلت شعر نيز همين است
د ضمن تاكيد بررئيس شوراي شعر شهر مشه

 بلكه در ساير مللايرانكه اين امر نه تنها در كشور  اين
شعر هنري خاص شده«: شود، عنوان كرد هم ديده مي

است كه مخاطبان خاص خود را داشته و خواهد
داشت؛ يعني برخي افراد با خصوصياتي مشخص رو به

 ».آورند شعر مي

 اثبات موقعيت از دست رفته است،ترين چالش امروز شعر فارسي مهم
 

جشنواره نيزاين دبير 
ترين مشكل شعر مهم

امروز را عدم موفقيت
 .داند المللي مي بين

فر در اكرامي
همين رابطه بيان

بسياري از: داشت
مترجمان كه از شعر

اند، بويي نبرده
شعرهاي غيرفارسي
دري را كه به نظر
خودشان با اهميت
است به عنوان شعر

كنند جهان ترجمه مي
طبو به خورد مخا

دهند و از داخل نيز مي
كمتر شعر مناسب

.شود ترجمه مناسب مي
ياعلي«شاعر شعر

 )3ادامه از صفحه(ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ...هاقندهار هم به انگليسي

رايس در ادامه اين نشست خبري از ديدار وزراي
خارجه و دفاع كشورهاي عضو ناتو، طي چند هفتهامور 

اي زمينه  ديدار در واقع پيشاين«: آينده خبر داد و گفت
براي ديدار سران كشورهاي عضو ناتو در بخارست در

  ».ريل خواهد بودپماه آ
اخيرا تعداد نيروهاي خود را در افغانستانپولند 

 . افزايش داده است
نيز سخنگوي وزارت دفاع آمريكا ،برايان ويتمن

هايي به وزير دفاع اين كشور، با ارسال نامهگفت كه
ايان خود در كشورهاي عضو ناتو، آنان را ازهمت

 سرباز نيروي دريايي3200هاي آمريكا براي اعزام   برنامه
به افغانستان طي شش ماه آينده مطلع كرده است و از
آنان خواسته است كه براي اعزام نيروهاي خود به عنوان

 . نيروهاي جايگزين اقدام كنند
سي درگران سيا تحليلاين در حالي است كه 

ها در دهند كه ممكن است سياست آمريكا هشدار مي
كه هرچه زودتر نجامد، مگر ايناافغانستان به شكست بي

هاي اساسي براي غلبه بر شرايط نامساعد امنيتي در گام
 . افغانستان برداشته شود

  پس از آمريكا، ناتو هم اميدوار است
دنيز فشارهاي خوناتو با اين وجود، پس از آمريكا، 

را بر آلمان براي افزايش نيروها در افغانستان به خصوص
اميدوار استها به جنوب كشور افزايش داده و  اعزام آن

آلمان نيروهاي كمكي بيشتري را به مناطق آشفته جنوبي
 . افغانستان اعزام كند

،فريبه گزارش خبرگزاري شينهوا، ياپ دهوپ ش
لمان درآ«: اي اعالم كرد  ناتو طي مصاحبهسرمنشي
هاي شمالي افغانستان فعال است و فعاليتش نيز بخش

المللي كنم نيروهاي بين اما من فكر مي، شايان توجه است
قادرند در ديگر ) يسافآ(كمك به امنيت افغانستان

هاي اين كشور نيز فعاليت خوبي از خود نشان بخش
 » .دهند

به عقيده من، تمامي كشورها بايد نرمش«: وي افزود
پذيري زيادي در استقرار نيروهاي خود در  انعطافو

 » .افغانستان نشان دهند
  كند آلمان همچنان سرسختي مي

دولت آلمانبا وجود فشارهاي آمريكا و ناتو 
همچنان بر نظر خود مبني بر عدم حضور در جنوب

درخواست اخير آمريكا مبني برافغانستان پايبند است و 
  .ندك ميوب را رد اعزام نظاميان بيشتر به جن

 صدراعظم، سخنگوي آنگال مركل،اولريش ويلهلم
اي گونه برنامه دولت آلمان فعال هيچ«: آلمان اعالم كرد

براي تغيير مهلت حضور نظاميان خود در افغانستان ندارد
 » .يط آينده استاو تغيير اين مهلت منوط به شر

هاي نظاميان آلماني بايد مأموريت«: وي افزود
زي، امنيتي و آموزشي خود در شمال افغانستان رابازسا

  » .ادامه دهند
درخواست علني براي اعزام نيرو، درست

  نيست
به گزارش خبرگزاري فرانسه ازدر عين حال 

ناتو از درخواست علني آمريكا براي سرمنشي بروكسل،
 اينه است كه و گفتهاعزام نيرو به افغانستان انتقاد كرد

 .  تنش سياسي منجر شودتواند به شيوه مي
 اين سازمانسرمنشي«: يك سخنگوي ناتو گفت 

هاي علني براي اعزام نيروي خواستار پايان درخواست
هاي مخفيانه و بيشتر به افغانستان و رو آوردن به روش

  ».پنهاني است
ياپ دهوپ«:  سخنگوي ناتو گفت،جيمز آپاتوراي

ي براي اعزامهاي علن فر اعتقاد دارد، اعالم درخواستيش
نيروي بيشتر به افغانستان ممكن است پيام فقدان

  ».گي بين اعضاي ناتو را به مردم نشان دهد هبست هم
تامين نيرو فرايندي است كه ناتو«: آپاتوراي گفت 

سال انجام داده است و همواره اين  60   در مدت بيش از
هاي طبيعي كه مذاكرات آرام و پشت كار از كانال

  ». بسته هستند، صورت گرفته استدرهاي
تجربه افغانستان اندكي متفاوت بوده«: وي افزود 
هاي بسيار علني بين متحدان مطرح  زيرا درخواست،است
  ».تواند به تنش سياسي منجر شود شود كه مي مي

 


