
سفر قندهار
(*)نگاه شوون�ستى مخملباف به مردم افغانستان 

بقلم آذر درخشان
اهتمام , تا.پ دوباره , برگردان كلمات فارسى ا.ران به درى افغانستان و انتشار مجدد

از ولى احمد نورى

محسن مخملباف فـ�لم ساز حزب الهى سابق كه طى سالهاى اخ�ر به جرگه«اصالح طلبـان» حكومتى پ�وسته, باالخره
فرصت را غن�ـمت د.ده و در بازار بورس تقاضا براى مـسئله افغـانستان فـ�لمى را به سفارش .ونسكو (*) بنام «سـفر

آورد . امپـر.ال�ست هاى غربى ن�ـز به پاس ا.ن خوش خدمتى طـى .كى از صد ها فستـ�وال )۱(قندهار» به روى پرده 
فـ�لم به او جا.زه اى دادند كـه البتـه ا.شان «سـخاوتمـندانه» حاضـر به قبـول آن نبودند و اصـرار داشتند كـه پاداش او

حل مشكل «زنان» افغانستان است !!!
كه در كـانادا زندگى م�كند و براى نجـات خواهرش) ۲( «سفـر قندهار» حكا.ت مـشاهدات .ك دخـتر افـغان است

كه در كابل باقى مـانده است, از ا.ران به اصطالح غ�ر قانونى وارد افـغانستان م�ـشود و دست قضا ا.ن دختـر افغان,
همان  راوى ف�لم مخملباف  ژورنال�ست هم هست.

مخملـباف براى دادن تصو.رى ذل�ل و تحقـ�ر آم�ز از مردم افـغانستان در ا.ن فـ�لم سنگ تمام گذاشتـه است. تصو.رى
كـه همخـوانى با كارزار تجـاوز امـپر.ال�ـست ها به افغـانسـتان را دارد. در سـراسر فـ�لم مردم افـغـانستـان مردمى حـق�ـر و
ناتوان  و بى هو.ت هستند تا جا.ى كـه ب�ننده احساس كند كه چقدر عادى است كـه .ك قدرت خارجى ب�ا.د و ا.ن

ها را نجات بدهد. بى جهت نبود كه بوش رئ�س جمهور امر.كا تقاضاى .ك نسخه از ا.ن ف�لم را كرد.
نگاهى به صحنه هاى گوناگون و اصلى ف�لم ب�نداز.م.

)۴( در ا.ران شروع م�شود. مراسم «بازگشت اجبارى» آوارگان افغان)  ۳( داستان از .ك كمپ پناهندگان افغانى

است كـه دختـر جـوانى به آنان آمـوزش م�ـدهد كـه طى مـس�ـر خـود با مـ�ن هاى به شكل اسـباب بازى برخـورد خـواهند
كرد و چگونه با.د جان خـود را نجات دهند. مرد هر خانواده صاحب چند.ن زن است و همـه زنان پوش�ده در چادرى

و مـخملبـاف از زبان راوى فـ�لم م�گو.د ا.نـجا طالبـان ن�سـتند و بعـد مى پرسـد كه چرا ا.ن زنان در ا.نجـا )۵(هستند
دارند آ.ا واقعاً اجبار دولت است .ا فرهنگ خودشان ? )۶( هم چادرى

جـاى تعجب و حـ�ـرت دارد كه آقـاى مخـملبـاف پس از ب�ش از دو دهه حـجاب اجـبـارى زنان در ا.ران هنوز نمى داند
باالخـره ا.ـن فـرهنگ مــردم است .ا طر.قى از ســركـوب دولتى زنان. منـطق مـال.ى مـخــملبـاف كــه مى خـواهد فــ�لمش
مقـبول برخى از روشنفكران فرنگى واقع شـود, اورا مجبـور م�كند واقعـ�تى با.ن عر.انى, .عنى سـركوب ا.د.ولوژ.ك

زنان توسط رژ.مهاى اسالمى ا.ران و افغانستان را با زبانى دو پهلو و ر.اكارانه به فرهنگ مردم نسبت دهد.
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اما صحنهl آغاز.ن ف�لم ا.ن نكته ن�ست بلكه دعاى خ�رى است  كه قرار است بدرقهl راه ا.ن آوارگان ستمد.ده شود,
.كى از باز.گران ا.ن صـحنه م�گـو.د «برو.د دعا كن�ـد كه دن�ـا به نجـات شمـا ب�ا.د ولى اگـر هم كسى به نجـات تان
ن�ـامد نـگران نباشـ�ـد, خ�ـال كن�ـد كـه مثل مـورچه هسـتـ�د آنگاه خـانه برا.تـان بسـ�ـار بزرگ و راحت بنظر مى آ.د.»

(نقل به معنى).
آ.ا مـ�ـشود ا.نچـن�ن وق�ـحـانه مـردمى را تحـق�ـر كـرد ? ا.ن منطق چه كـسـانى در ا.ن جـهان است كـه توده هاى مـردم را
ب�شتر از مورچه نمى خواهند بب�نند? منطق چه كسـانى است كه به مردم .ك كشور بگو.ند دست بسوى آسمان بر.د
تا كـسانى ب�ـا.ند شـما را نجـات دهند چون شـما ب�ـشتـر از مـورچه هم  ن�سـتـ�د ا.ن تفكر همـخـوان كارزار وقـ�حـانه اى

 تا وز.ر.C.I.Aاست كـه امـروز امـپـر.ال�ـست ها به سـركـردگى امـر.ـكا براه انداخـتـه اند, از رئ�س سـازمـان «سـ�ـا» 
روزنامـه ها و مـد.ران آژانس هاى ) ۸(  تجـارتى تا مـد.ران مـسـئـول)۷(امـور خـارجـهl امـر.كا تـا رئ�س فـالن مـؤسـسـه 

خبرى حق دارند در مورد سرنوشت مردم افغانستان و آ.ندهl آنان تصم�م بگ�رند به جز مردم آن ?
سازمـان ملل كه جمهـور.ت اسالمى به آنان داده است تا )۹( خانوادهl افـغانى در حال بازگشت بـه افغانستـان با ب�رق

آنها را پ�اده م�كند و با .ك چاقو به آنان حمله )۱۰( به اصطالح مورد حمله قرار نگ�رند در راه  راننده موتر پ�كپ
مرد با سـه زن خود و دختر خـبر نگار و ده )۱۱( كرده و تمـام اموال شانرا غـارت كرده فرار مـ�كند. در تمام مسـ�ر راه

مـخملبـاف ا.ن تعـداد آدم, از پس )۱۳() شـاهد ذل�ل صـحنه است و فـقط دعـا مـ�خـواند. ازكـمـرهl ۱۲تن از بچه ها (
.ك مرد با چاقو بر نمى آ.ند اصالً مقاومتى بجز ج�غ و گر.ه و دعا نمى كنند !!!

را )۱۵(ن�ز باشد پس صحنه ها.ى از دسته هاى زنان افغان  )۱۴(اما از آنجا كه قرار است فـ�لم در مورد زنان افغان 
مى ب�نـ�م كـه مــعلوم نـ�ـست بـه عـروسى مــ�ــروند .ا عــروسى بهــانه اى است براى عــبــور از پُست كنتــرول طالبــان براى
رس�ـدن به مناطق تحت كنتـرول طالبان.  امـا بهر حـال مهم ن�ـست چرا زنان در صحنه هسـتند بلكه حـضور زنان افـغان

مـخـملبـاف قـابل تأمل است. او بـاز هم با اسـتـفـاده از تصـو.ر و مـوسـ�ـقى دسـتـه اى از زنان را با )۱۷(l از كمـره )۱۶(
 بر صحنه مى آورد. جلوهl  رنگهـاى زرد , ل�مو.ى و آبى و ... در صـحنه اى خاكى)۱۹(  هاى رنگارنگ)۱۸( چادرى

و ب�ـابان كـه سـعى مـ�ـشود در ذهـن ب�ننده صـحنهl خـوشـا.ند را تلقـ�ن كند. البـتـه مـا صـحنه هاى هم از زنان پوشـ�ـده در
چادرى مى ب�ن�م امـا عمـوم صحنه ها زنان بى چهـره و منفعل در چادرى هسـتند. زنانِ افغـانِ ف�لم قندهار ه�ـچ حسى را
در ه�چ زنى نمى انگ�ـزند. آنهـا بى هو.ت , منفـعل و خـاموشند. اصـالً مـعلوم ن�ست آن هـمه مكتب خـانه هاى پنهـانى
كـه توسط زنان افـغـان در ضـد.ت و بخـاطر مـقـاومت در برابر فـشـار هاى حـاكمـ�ت زن سـتـ�ـز مـذهبى شكل داده شـده
كـجـا هســتند?  مـعلوم ن�ــست حـد اقل .ك زن, حـتى .ك زن افــغـانى كـه مـقـاومت  كـند در ا.ن فـ�لم «مـســتند» نمى

را پشت شبكه هاى چادرى ها ببرد تا زندان جهنمى زنان)  ۲۰( ب�ن�م. مخملباف تالش كوچكى هم نم�كند تا كمره
افـغانسـتان را در ز.ر ا.ن چادرى هـا تصو.ر كند. البد به روال نصـ�ـحت آغاز فـ�لم , زنان افغـان با.د قـبول كنند حـاال
كه مـجبـور.م خود را در چادرى بپوشـان�م پس سعى كن�م آن را با رنگ هـاى الوان قابل تحمل سـاز.م. در واقعـ�ت اما

است تا زندان را دلگ�ر تر و عـبوس تر )۲۱( اكـثر.ت زنان افـغان فـق�ـرند و چادرى هاى اكثـر آنان كرباس آبى ت�ـره
كند. به همـ�ن جهت ف�لـم مخملبـاف حتى در ا.ن مـورد هم با نشان دادن تصـو.ر غ�ـر واقعى از وض�ـعت زنان هم چنان

غ�ر مستند باقى مى ماند.
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نگاهى به صحنه هاى د.ـگر ف�لم ب�انداز.م. دسـته اى ب�ش از صد نفر زن در مـحاصرهl .ك مـرد طالب و سه زن طالب
قـرار م�گ�ـرند و كنترول مـ�شـوند. اما مى ب�ـن�م كه ا.ن صـد نفر در مـقابل ا.ن چهـار تن آنچنان مـسخ و منفعل هسـتند

و ن�رو هاى )۲۲( كه فقط بـا.د نت�جه گـرفت كه مردم افغانـستان هرگز از پس طالبـان بر نمى آ.ند و همانا با.د اردو
غرب به داد آنها برسند.

نكرده و سعى م�كند تصاو.ر تحر.~ شـده و غ�ر واقعى از مردمى كه به زعم وى بر) ۲۳(اما مخملباف به ا.ن اكتفاء 
اثر بدبخــتى و فـالكـت, منفـعت جــو و حـقــ�ـر شـده انـد, نشـان بدهد. آدم هـاى اصلى ا.ن فـ�ـلم از كـودك خــورد سـال

گرفته تا آدم هاى بزرگتر همه شارلتان و كالهبردارمعرفى شده اند.
در صحنه هاى از فـ�لم كودك خورد سالـى است كه قرار است خانم خـبر نگار را كه در وسط راه توسط قـاچاقچى رها
شده است تا كابل همراهى كند. كودك در تمام مس�ر راه سعى م�كند از دختر خبر نگار براى هر كارى پول بگ�رد.
حــتى انگشــتــرى را كــه در ب�ــابـان پ�ــدا كــرده بود و دخــتــر خـبــرنـگار تصــور مــ�كرد  .ك نـوع بمب انفــجــارى باشــد,

م�خواست به او قالب كند.
مرد مـعلول د.گرى كه او هم مـ�خـواهد براى بردن خانم خـبرنگار در شـهر كابل پول هنـگفتى را به ج�ـب بزند, خود را

او هر روز به آنجـا م�رود تا با حـقه بازى پا و دست مـصنوعى بگ�ـرد و بعداً  )۲۴(در لباس صل�ب سرخ جا زده است.
در بازار بفروش برساند شكى ن�ست كـه در هركجاى دن�ا چن�ن مردمانى .افت مى شوند.  امـا هنگام�كه تنها تصو.ر

و شوون�ستى كه دارد شك كرد. )۲۵(مردمى ا.ن تصاو.ر باشدآنگاه با.د به خالق اثر و د.دگاه متكبرانه 
موضوعىصحنه هاى مشمئز كنندهl د.گرى ن�ز در ا.ن ف�لم م�ب�ن�م جا.ى كه مخملباف سعى م�كند جنگ را براى مردم 

عادى شـده تصور كند. در صـحنه اى از ا.ن ف�لم مـخملبـاف با استفـاده از رنگ و موسـ�قى تصو.رى عـادى و مقـبول از
فالكت و بـدبختى هزاران مـعلول افغان مـ�دهد. هزاران مـعلولى كه از نگاه مـخملبـاف برا.شان دست و پاى مـصنوعى
عادى شـده است. مخملبـاف معتـقد است انسان به هـر بدبختى و ذلتى عادت مـ�كند .ا بقول د.الوگ صـحنهl اول ف�لم
بهتر است عـادت كند. در ا.ن صحنه عده اى معلول را م�ـب�ن�م كه با آهنگ رقص گونه بسـوى منطقه اى مى دوند كه

از باال پا و دست مصنوعى بزم�ن م�افتد و آنها م�دوند تا به دست و پاى مصنوعى از آسمان نازل شده برسند.
خالصه ا.نكه «سفر قندهار» به ه�چوجه مستند ن�ست. در ا.ن ف�لم نه از صفا و صم�م�ت مردم افغانستان صحنهl مى
ب�ن�م, نه از مقاومت و مـبارزه و سر سختى شـان در مقابل طالبان و سا.ر مرتـجع�ن و نه از روح�هl مبـارزه جو.انهl شان,

مقاومت و مبارزه جو.ى زنان افغانستان كه جاى خود را دارد.
مـخـملبــاف سـعى كـرده است با اسـتـفـاده از انـسـانهـاى واقـعى تصـو.رى غـ�ــر واقـعى از آن انسـانهـا را به فـ�ـلم بكشـد و

ا.نجاست كه تفاوت واقعى ف�لم مستند از غ�ر مستند را مى ب�ن�م.
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» از لسان فرانـسوى آمده  وécran) در.ن جا از كـلمهl (اِكران) كـار گرفـته شـده بود كه در زبان فارسى ا.ـرانى  اِكران «۱(
من به اجازهl نو.سندهl ا.ن مضمون ا.ن كلمه را براى تفه�م بهتر خوانندگان افغان خود به درى افغانستان ترجمه نمودم.

) در.ن جا نوشـته شده بود (دختر خـانمى افغانستـانى) كه من آنرا به (.ك دختر افـغان) تصح�ح كـردم چه از مدت هاست۲(
كه در نشـرات سمـعى و بصرى,  با عـده اى از دوستان همـفكرم  در برابر استـعمـال نام «افغانسـتانى» به عـوض «افغـان» جداً

در مجادله و مبارزه استم و از.ن تصرف ولو بجا و مشروع است طالب پوزش هستم.
) ا.نجا براى «افغان»«افغانستانى» نوشته شده بود كه من آنرا به نام اص�ل باشندگان كشور ما اصالح نمودم.۳(
) در.ن جا هم نام غلط «افغانستانى» به «افغان» تصح�ح گرد.د.۴(
)  در.نجـا كلمـهl (برقع) به چادرى تصـحـ�ح گرد.ـد چون در افغـانسـتـان كلمـه برقع چندان مـعمـول ن�ـست و۱۸) و (۶) , (۵(

تقر.باً همه مردم چادرى م�گو.ند.
) ا.نجا كلمهl (بنگاه) كه در كشور ما افغانستان معمول ن�ست جهت افهام و تفه�م بهتر به (مؤسسه) تصح�ح شده است.۷(
) در.ن جا كلمهl (سر دب�ر) كه در كشور ما چندان استفاده نمى شود   به (مد.ر مسئول) تصح�ح شده است.۸(
) در.ن جـا كلمـهl (پرچم) به ب�رق تـعو.ض شـده است به دو علت .كى كـه نزد مـردم ما ز.ادتـر ب�رق مـعـمول است و دوم كـه۹(

lن و خشـونت بارخلق و پرچم خشك نـشده است , استـعمـال كلمه�هنوز خون دو مـل�ون انسان افـغانسـتان كه از اثر كـوتاى ننگ
(پرچم) درد ها و زخم هاى هنوز الت�ام ن�افتهl مردمان ستمد.دهl افغانستان را  تازه مى سازد.

) در ا.نجـا كلمـهl (وانت) به (مـوتر پ�كپ) تـعو.ض گـرد.ده چـون كلمـهl (وانت) در افغـانسـتـان مـروج ن�ـست و مـا به آن۱۰(
موتر پ�كپ م�گو.�م كه ا.ن هم از لسان انگل�سى آمده است ولى براى مردم ما قابل فهم است.

) در.نجا از كلمهl (پروسـه) استفاده شده بود كـه اول ا.ن كلمه فرانسوى است و ثان�اً بسـ�ار طرف استفادهl كـمون�ست ها۱۱(
بود, فلهذا من ا.ن كلمه را با (مس�ر راه) تعو.ض كردم.

) در.نجا(ده تا.ى بچه) نوشته شده كه در زبان درى ما مفهوم ن�ست  فلهذا به ( ده تن از بچه ها) عوض شد.۱۲(
) در.نجا كلمه (دورب�ن) كه در كشور ما افغانستان معنى د.گر دارد به (كمره) تعو.ض گرد.د است.۲۰) و (۱۷) , (۱۳(
) در.ن جـا نام «افغـان» به «افغـانستـانى» تعو.ض شـده بود كـه من آنرا به نام اص�ل باشندگـان كشـور۱۶) و (۱۵) , (۱۴(

ما افغانستان اصالح نمودم.
) در.نجا ازكلمهl (الوان) كه عـربى است استفاده شده و ما در افغانسـتان كلمهl درى آنرا دار.م كه و (رنگارنگ) است ,۱۹(

ا.ن كلمه هم با پوزش تصح�ح شده است.
) در ا.نجا كلمـهl (كَـدِر) كه عـربى است و در افغانسـتان در ا.ن نوع ساخـتمان جـمله بس�ـار كم استفـاده مى شود و چندان۲۱(

مفهوم ن�ست به ( ت�ره) كه درى و مفهوم است عوض شد.
) در.ن جا كلمهl ( ارتش) كه در كشور ما چندان استفاده نمى شود   به (اردو) عوض شده است.۲۲(
) با معذرت فراوان كلمهl (بسنده) را  به (اكتفاء) كه نزد هموطنان من معمول تر و مفهموم تر است,  عوض كرده ام.۲۳(
) در.ن جـا جـملهl (پاشنه در صل�ب سـرخ را از جـا در آورده است) آمده است كـه براى مـردم مـا چندان مـفهـوم مـعلوم نمى۲۴(

شود  و من با پوزش آنرا (در لباس صل�ب سرخ جا زده است) ساخته ام كه خدا كند منظور هم�ن باشد.
) ا.نجا كلمهl ( متفرعانه) كه دركشور ما چندان استفاده نم�شود و كمتر معمول است  به (متكبرانه) عوض شده است.۲۵(

(*) من باور ندارم كـه .ـونسكو  سـاخـتن ا.ن فـ�لـم را سـفـارش كـرده باشـد و ا.ن هم .كى از همــان بات و بروت هاى برادران
ا.رانى ماست كه در آن و در گپ دادن و تحر.~ و مبالغه كردن دست باال دارند.

)۱۳۸۱) هشت مارچ (حمل ۵(*) از نشر.هl  شماره (




