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در سالی که به سر میبریم شیوع ویروس همهگیر کرونا
بســیاری از مناســبات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
را در ســطح جهــان تغییــر داده و کرونا روی بســیاری
از مشــاغل و فعالیتها تأثیر مســتقیم گذاشــته است.
تغییرات رفتاری این ویروس و بازگشت مداوم مو جهای
ً
سرایت آن امید به عبور از آن را عمال از بین برده است.
مردم بسیاری از کشورها عالوه بر امید ،انتظار و کوشش
برای ســاخته شــدن واکســنی که بتواند این ویروس را
ً
ریشهکن کند ،عمال در حال در پیش گرفتن شیوههای
همزیســتی دراز مدت با این ابتال هســتند .شیوههایی
که در آن بتوانند ضمن رعایت ایمنی و حفظ مصونیت،
چرخهی کار و زندگیشان را نیز بچرخانند.
نشر کتاب یکی از حوزههایی است که
صنعت چاپ و ِ
در سراسر جهان از رهگذار شیوع کرونا دچار آسیب شده
است .در افغانستان که سوای اوضاع پیش آمده هم این
صنعت حال و روزی مساعد نداشت و ناشران با انبوهی از
آسیب ناشی از وضعیت کرونایی
مشکالت مواج ه بودند،
ِ
جبرانناپذیر اســت .در خبرهای منتشــر شده در فضای
فرهنگی کوشــایی چون «شهر
مجازی خواندیم که مرکز
ِ
کتاب» در کابل تا آستانهی تعطیلی پیش رفت .همچنین
مطلعیم که بیشتر ناشــران و کتابفروشــیها در کابل،
هرات ،مــزار و دیگر جاهــا در تأمین هزینههایشــان با
مشکل دچارند.
در کشــورهای دیگر ،ناشــران و کتابفروشان با راه
انداختن ســامانههای فروش آنالین و ارســال ُپســتی
کتــاب بــه ســفارشدهندگان ،تا ّ
حدی تحرک کســب
و کارشــان را حفظ کردهاند .ناشــران و کتابفروشــان
افغانستانی به دلیل نبود دسترسی همگانی به اینترنت
و فقدان شــبکهی متمرکز ُپستی چنین امکانی ندارند.
در چنیــن اوضاعی وظیفهی متولیــان فرهنگی جامعه
ماننــد وزارت اطالعــات و فرهنگ اســت که بــه یاری
تولیدکنندگان و نشردهندگان فکر و فرهنگ بشتابند و
بــرای کمک به آنها چارهای بیاندیشــند تا همه از این
روزهای بال و ابتال به سالمت بگذریم.
 ...و با سپاس از دوستان عزیزی که برای کتابنامه
مقالــه و یادداشــت فرســتادهاند؛ همچنان مشــتاق و
منتظر نوشــتهها ،یادداشــتها و همکاریهای اهالی
قلم هستیم.

استحالهی مرگ و عشق
یادداشتی بر رمان «پیگم» نوشتهی عزیزالله نهفته
پیگم (رمان)
عزیزاهلل نهفته
ویراستار :محمدحسین محمدی
کابل :انتشارات تاک
چاپ اول ناشر ۵۵۰ ،۱۳۹۷ :نسخه
رقعی ۱۷۲ ،صفحه
قیمت ۱۸۰ :افغانی

اشکبوس
عمران راتب در کتاب «مالیخولیا و تردید»ش نگاهی انداخته
به داســتان «زندگی به ســفارش پشــهها» با عنوان «دایرهی
شرارت و موقعیت هرمنوتیکی» .راتب آنجا به نکتهای اشاره
دارد کــه در خــور توجه اســت« :روزی با کاوه جبــران از یک
ی وفرهنگی در لیســهی معرفت برگشته بودیم و
برنامهی ادب 
دوتایی به سمت بخش شمالی شهر میرفتیم .در میانهی راه
پس از آنکه قصهی فیلم و سینما خالصه شد ،وارد دنیای متن
شده بودیم .جبران با قرائتی که از متن ادبی و فلسفهی تولید
آن داشت ،میگفت من هر نوع نقد و حاشیهنویسی بر شعر یا
رمان را بیهوده و زای د بر متــن میدانم .جای چندانی [برای]
مخالفت با این نظر نبود .وثاقــت این حرف برای من بیشتر
زمانــی ُرخ مینماید که خودم میخواهم حاشــهای بر متنی
ادبی بنویسم .مثل اکنون .زاید است ،بیهوده».
ن قصه را به دو دلیل نوشــتم :یک ،یــادی از راتب را در
ای 
خاطرتان زنــده کرده باشــم؛ دو ،پیشنگاهم کــمو بیش به
ُ
رمــان َ«پیگم» ،چیزی شــبیه همین قصه اســت .مهمترین
نکتهای که از این قصه میتوان برداشت ،همانا «هر نوع نقد و
حاشیهنویسی بر شعر و یا رمان ،بیهوده و زاید بر متن» است .به
ُ
چ وجه ادعا ندارم این نوشته ،نقدی باشد بر رمان َ«پیگم»،
هی 
بلکه بیشتر یک استحاله یا دگرگونی زبانی است که در قالب
ُ
واژگان بیتن و توش ریختهام.
ســخن را با قهار آغاز میکنم .قهار که نقشی بس غریب
در داســتان دارد .در طول داستان ،قهار را نیروهای مرموزی
در خود میپیچند ،از عشــق گرفته تا تنهایی ،سرگشــتگی،

درد ،جنــگ ،نوســتالوژی ،مرگ و هــزار و یک وضــع دیگر:
«قهار چشــمانش را بست و تالش کرد که مرد را با آن چهرهی
ابلهانهاش تجســم کند .لحظهای ،شــبح موهومی با لبخند
تلخی در نظرش مجسم شد ،اما دوباره محو شد و در غبار آن،
خودش را دید که در برابر آیینه نشسته و روی چهرهاش نقاشی
دارد».
فرو رفتن در این ورطه ،حکایت از دلمشــغولی آدمی دارد.
دلمشغولی مرموز و پیچیدهای که از آن به وضع «واقعبودگی»
وضع غریبی است .ممکن است آن وضعی را
میتوان تعبیر کردِ .
بربتابد که ساخت و ساز در هستی را تعریف کند یا هم وضعی را
که بر گونهگونی هستی تأکید مینهد .بن ا ب ر این ،قهار را میتوان
پرسوناژ هستیمدار در داستان خواند .هرچند آن هستیمداری
تنها در پرسوناژ قهار خالصه نمیشود .نوریه و ستاره ،دو پرسوناژ
دیگر هم از هســتیمداری برخوردارند .هستیمداری زنانه که
ُ
کیف و کان دیگری از خود بیرون میتابند« :وقتی نوریه تشک
بویناک ،روجایی و لباسهایش را تبدیل و هوای اتاق را تازه کرد،
احساس شرمندگی مثل نوک خنجری ،سینهاش را درید» .این
کیفیت ،هســتیمداری دیگری را برمیتابد که فضای وجودی
قهار را بر هم میزند و فضای داســتان را هم و از آن میشــود به
استحالهی عشق تعبیر کرد.
َ ُ
«پیگم» را دو چیز برجســته میکند :عشق
فضای داســتان
و مرگ .در این مورد باید قدری مفصلتر ســخن بگویم .ابتدا باید
بگویم که هنگام اشــاره به فضای دلمشــغولی مرگ در داســتان
ُ
َ«پیگم» نمیتوانم از عشــق ســخن نگویم .هرچند در داســتان
ُ
َ«پیگــم» ،این دو فضا از هم گاهی گسســته مینماینــد ،اما در
الیههای درونی داستان ،تودرتویی عجیبی میان این دو نیرو برقرار
اســت« .در سالهای جوانی ،پیش از آنکه نوریه تسخیرش کند،
در بهتریــن حالت میتوانســت حس کند که در هیچجا ســاکن
نیست .در چنین مواقع ،کابل ،فضایی بیانتها بود .کفشهایش
نیم شــهر را پیاده میگشت .از مرادخانی
را میپوشــید و حداقل ِ
تا بیبی مهرو و از آنجا تا شــیرپور .ده افغانان ،کاهفروشی ،تمیم
انصار و پل خشتی ،مناطقی بودند که بیشتر به آنها توجه داشت.
در چنین جاهایی بود که انســانهای درمانده و تنهایی را کشــف
میکرد که مانند خودش بودند؛ سرخورده و گریزان از زندگی».
از فحوای این رویداد برمیآید که مرگ و عشــق ،رابطهی
ناکندگی با هم دارند .هایدگر در «هستی و زمان»ش در مفهوم
اگزیستانسیالیستی مرگ به خصلتنمایی قطعی مرگ اشاره
دارد کــه دازایــن را با تأثیر از هر پدیــدهی بیرونی و هر نیروی
ُ
دیگری در مواجهه با مرگ قرار میدهد .در داستان َ«پیگم»،
آن نیرو و آن پدیده میتواند هر چیزی باشد ،از عشق گرفته تا
جنگ و بیخانمانی و هزار و یک بدبختی دیگر .به هر ترتیب،
ُ
َ«پیگم» ،داســتانی است که میشود آنرا داستانی در قالب
ژانر مدرن به حساب آورد .
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سنگیمیریزدانبخش
تخت
ِ
ِ

یادداشتی بر رمان «سینماگر شهر نقره» نوشتهی محمدآصف سلطانزاده

محمدسرور رجایی
از محمدآصف ســلطانزاده تا کنون چند مجموعه داستان
کوتاه و چند رمان منتشــر شــده اســت .ســلطانزاده را با
اولیــن مجموعهی داســتانیاش «در گریز گم میشــویم»
شــناختم .بعدها مجموعههای دیگری چــون «نوروز فقط
درکابل با صفاست»« ،عســگرگریز» و «تویی که سرزمینت
اینجا نیســت» را از این نویســندهی خوشقلــم وو پرکار
کشــور خواندم .نویســندهای که حاال در کشور دانمارک با
فراغبال بیشــتری مینویســد .از تجربههای تلخ و شیرین
زندگــی و مردمــان زجرکشــیدهی کشــورش روایتگــری
میکنــد .رمان  26۳صفحهای «ســینماگر شــهر نقره» را
بــه تازگی خوانــدهام .البته چند ســال پیش هــم خوانده
بودمــش .رمانی که به باور نگارنده همانقدر که ریشــه در
واقعیتهای تاریخی افغانستان معاصر دارد ،همانقدر هم
به واقعیتهای زندگی سلطانزاده نزدیک است.
ایــن رمــان در ابتدا در ســال  1390در شــهر کپنهاگ
س توســط انتشارات تاک
کشــور دانمارک منتشر شده ،سپ 
در شــهر کابل چــاپ و در اختیار عالقهمنــدان ادبیات قرار
گرفت .این رمان ،در واقع ماجرای زندگی آصف و آصفهایی
اســت که در این ســالهای پرمالل جنگ ،همواره به دنبال
عالقهمندیهایشــان گمنام از این شــهر به آن شــهر ،یا از
سینماگر شهر
این کشــور به آن کشور ســفر کردهاند .آصف
ِ
نقره بســیار خوشاقبال اســت که پس از کسب تجربههای
نو به کشــورش باز میگردد .باز میگردد تا معجزهی سینما
را در فیلمخانههایــی کــه راه میاندازد ،به مردمش نشــان
بدهد .آصف ،بــا بیپروایی در دکانــی در کارته چهار کابل،
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سینماگر شهر نقره (رمان)
محمدآصف سلطانزاده
کابل :انتشارات تاک
چاپ دوم،بهار ۱۳۹۶
رقعی ۲۶۳ ،صفحه

سینمای کوچکی میسازد؛ ســینمایی که نه پرده دارد و نه
ویدیوپروژکتور .اما آنچه دارد ،عشــق اســت و عشق .چند
کوچــه آن طرفتــر جنگ جریــان دارد .هــر لحظه صدای
تیربار و انفجار لرزه بر اندام ساختمانهای زخمی دهمزنگ
و کوتهســنگی میانــدازد .امــا در ســینمای کوچک آصف
خندههای شاد اندک تماشگرانی است که به گوش میرسد.
همانگونه که در افغانســتان جنگ است و وحشت ،در
روایت رمان «سینماگر شهر نقره» نیز جنگ و وحشت ادامه
دارد .جنــگ چهره عــوض میکند .آدمهــای جنگ تغییر
میکنند و این بار در شکل و شمایل ترسناکتری پا به میدان
میگذارند .طالبانی پیدا میشــوند که موسیقی و سینما و
فیلم را حرام میدانند .آصف قهرمان داستان ،اما ناخواسته
به مبارزه برمیخیزد .مبارزهی آصف رفتن به سنگر نیست،
حفظ امکانات محدود ســینمای کوچکش است .ویدیویی
و تلویزیونی و چند حلقه فیلم ســینمایی جهان ،که بســیار
دوستشــان دارد .آصف ،در همین گریزها و گ م شدنها به
بازار ســیاهخاک میرســد .بازاری که در هشــت سال جهاد
مردمــی در برابر شــورویهای متجاوزو دولت کمونیســتی
وقت ،هم خــط اول جنگ بود و هم مرکــز اقتصادی مردم.
بــازاری که چند بار در جنگ توســط بمباردمان شــورویها
جدای از نامش به خاکستر سیاه تبدیل شده بود.
بــه باور من ،ســلطانزاده به صــورت آگاهانه قهرمان
رمانش را به ســیاهخاک میکشــاند ،تا جایــگاه تأثیرگزار
بازار سیاهخاک را در اقتصاد و مقاومت مردم ما ثبت کند.
به یاد مامیآورد که این بازار هم شعر است و هم داستان،

هم جنگ است و هم صلح .برای روایت شدن قابلیت
فیلــم ســینمایی را دارد .در ادامــهی گریزهایش به
شهر نقره میرسد و ســینما چاپلین را راه میاندازد،
هوشــمندانه میخواهــد واقعهنــگاری کنــد و راه
واقعهنــگاری را بــه ما یاد بدهد .شــهر نقــره خیالی
نیست ،واقعی اســت .زیباییهای روستای اجدادی
جناب ســلطانزاده بخشی از آن شهر است و معروف
«آب نقــره» در روزگاران دور میــر یزدانبخــش
بــه ِ
بهسودی از آنجا به مناطق دوردستتری حکمروایی
میکرده اســت ،کبکبه و دبدبهای داشــته اســت که
تخت ســنگیاش برقرار اســت .افســوس
هنــوز هم ِ
که درگذر زمان دچار خاکگرفتگی شــده اســت .در
آب نقره
دوران معاصر هــم آوازهی فرمانده فیضی از ِ
به شــهرهای دور رســیده بود .برای خودش لشکری
داشت و برو و بیایی .فرماندهی که در پایگاه جهادی
خود ،افزون بر دوربیــن فیلمبرداری ،تلویزیون رنگی
 14اینــچ و ویدیویی داشــت که مجاهدان بســیاری
از شــهرهای دور بــرای تماشــای فیلم بــه آن پایگاه
میآمدنــد .آصف ســلطانزاده با نــگارش این رمان
تاریخنــگاری هنرمندانــهای کــرده اســت .در واقع
بخشــی از خاطرات فراموش شدهی خود و مردمش
را به تصویر کشــیده اســت .خاطراتی کــه خیلیها
دوســت ندارند نوشــته شــود .حتی در پایان رمان،
وقتــی آصف گیــر طالبــان میافتد ،وقتــی میبیند
که مرگش حتمی شــده ،در مواجهــه با طالبان برای
دفــاع از جانــش از قــدرت نمایــش فیلم اســتفاده
میکنــد .تمام تالشــش را به خــرج میدهــد که با
نمایــش دادن فیلمی ،بیشــتر نفس بکشــد ،زندگی
کنــد و مرگ را پس بزند .فرمانــده طالب را به چالش
بکشــد و غیر مســتقیم بگوید ،که آقای طالب فیلم و
ســینما که چیزی بدی نیست .همانگونه که با رفیق
َ
ک ِستفروشــش در کارته چهار در هنگام خداحافظی
گفته بود« :برو ،پیش راهت خوبی .شاید یک روز باز
ده جایی بههم ســر خوردیم و همســایه شدیم .هیچ
شهری بیموسیقی و بیفلم نشده».
ســلطانزاده با این رمان ،هم مظلومیت فرهنگ و
هنر را در افغانســتان امروزی یــاد آوری میکند و هم
قــدرت تأثیرگذاری فرهنگ و هنر را بر تمامی آدمهای
جامعه ،حتی آدمهایی از جنــس طالبان .از خواندن
دوبــارهی این رمان بیشــتر لذت بــردم .یکی از دالیل
حظ بــردن من ،زبان خــوب و پیراســتهی کتاب بود.
کاش ناشــران ما به این مهم توجه بیشــتری داشــته
باشند .

[ ]معرفی کوتاه

آتشگاه

آتشگاه (رمان نوجوان)
احمد مدقق
ویراستار :معصومه عدالتپور
تهران :نشر صاد
چاپ اول ۲۰۰ ،۱۳۹۹ ،نسخه
رقعی ۱۱۲ ،صفحه
قیمت ۱۷۰۰۰ :تومان

رمــان نوجوانانــهی «آتشــگاه» ،دومین رمــان احمد
مدقــق اســت .مدقق در ایــن رمان نوجوانانه ،بســتر
اجتماعی خان و خانســاالری و روابط اربابرعیتی را
برای گفتن داســتانش انتخاب کرده اســت ،آن هم با
محور قرار دادن چند نوجوان و قصهای نوجوانانه.
در توضیح داستان کتاب چنین آمده است« :این
کتاب ،قصهی پســر نوجوانی به نام حبیب اســت که
در بلوطــک زندگــی میکنــد .در این روســتا ،خان را
روباه خطاب میکنند ،امــا اگر آدمهایش این کلمه را
بشــنوند ،مردم را فلک میکنند .حبیب و دوســتش و
تصمیــم میگیرند خانهی خان را آتــش بزنند .در این
میان ،حبیب ،خواسته و ناخواسته ،درگیر ماجراهایی
ک میشــود .در کنار خط اصلی
هیجانانگیز و خطرنا 
داســتان ،ماجرایــی فرعی را هم در روســتای بلوطک
پیــش میگیریم و نویســنده بــا روایت جــذاب خود،
خواننده را با خودش به دنیای تازهای میبرد».
این رمــان نوجوانانه در شــمارگان  ۲۰۰تا چاپ و
منتشر شده است که حکایتگر قصهی پرغصهی بازار
کتاب و کتابخوانی است؛ آن هم در کالنشهر تهران
که بیش از ده میلیون جمعیت دارد .
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زندگی چیزی جز تکرار نیست
یادداشتی بر رمان «آوازهای روسی» نوشتهی احمد مدقق
آوازهای روسی (رمان)
احمد مدق 
ق
تهران :شهرستان ادب
چاپ اول ۱۰۰۰ ،۱۳۹۶ ،نسخه
پالتویی ۲۳۸ ،صفحه
قیمت ۱۹۰۰۰ :تومان

فروه موسوی
«وحشــت درســت از اینجا شــروع میشــود که زندگی چیزی جز تکرار
نیســت .تکــرار حادثهها و تکــرار تراژدیها .فقط جــای قربانیها در هر
عصری تغییر میکند .یعقوب! از کجا مطمئنی که قربانی بعدی ،من و تو
نباشیم؟» این مضمون نقل قول از هگل را در رمان آوازهای روسی از زبان
استاد دانشــگاه کابل میشــنویم .کارل مارکس از هگل نقل میکند که
همهی رویدادها و شخصیتهای تاریخی در جهان ،دو بار تکرار میشوند
و خود مارکس میافزاید که بار اول به صورت تراژدی و بار دوم ،کمدی.
این مضمون یعنی تکرار اشــتباه پیشــینیان ،نمودی بارز در ماجرای
انســانهای آوازهای روسی دارد .انسانهایی خســته از ظلم و بیداد که
تحملشــان ســر آمده اســت ،ولی برای مبارزه با ظلم دچار اشــتباههای
استراتژیک و تاریخی میشــوند .اشتباههایی که گویی پیشینیان هم آن
را مرتکب شــدهاند و به ســنتهایی تغییرناپذیر تبدیل شده است« .این
اولین اشتباهشان بود .گمان کرده بودند مشکل افغانها را غیر افغانها
میتوانند حل کنند .اما این اشتباهشــان تبدیل به یک سنت شد و امروز
برای ما گریزی از این سنتها نیست».
یعقوب ،انسانی سرگردان که برای رهایی از وضعیت موجود ،دایم در
حال تغییر موضع اســت .در قدم اول به خانوادهی خود پشــت میکند و
برای رسیدن به هدف و گاهی از سر استیصال ،مدام از گروهی به گروهی
دیگر میرود و همواره به جایگاهی که ایستاده است ،با شک و تردید نگاه
میکنــد و حاال که میخواهد به نقطهی اصلی خود یعنی خانه و جایگاه
اجتماعــیاش برگــردد ،باید هزینه بدهــد .حاال که میخواهــد به خانه
برگردد ،خنجری بر پشــت دارد ...« :به خانه برمیگردیم ،با خنجرهایی
در پشت و چشمانی که تلختر از قهوههای جهان است.»...
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رمان آوازهای روســی ،قصهای سرشــار
از خصلتهای انســانی مثل عشق ،انتقام،
خاطره و زخم شکست و مرگ است .مفاهیم
و بنمایههایی که کهنه نمیشــوند و ممکن
اســت در هر زمانی اتفاق بیافتند .نویسنده،
بســتر تاریخــی دههی پنجاه خورشــیدی را
برای تعریف کردن قصهی خود انتخاب کرده
و با بازنمایی «یعقوب» ،شخصیتی که از دل
ســنت و نظام فئودالیته آمده ،انسان معاصر
افغانســتانی را در معــرض قضــاوت خــود و
دیگران قرار داده است.
آوازهــای روســی ،سرشــار از مــرگ و
لحظههــای تلخ جدایی اســت ،اما عشــق و
نثــری لطیف که گاهی شــاعرانه میشــود،
فضــا را تلطیــف میکنــد .قصــهای کــه با
مخاطب همراه میشــود و پابهپــای یعقوب
به خیابانهــای کابل و تپههــای باالی َو َرث
میرود و تا مدتها حضوری پررنگ در ذهن
مخاطب دارد.
رخشانه زمزمه کرد« :عشق من ،وقتش
رسیده به خانه برگردیم ،شــاخههای انگور،
از داربستها باال رفتهاند ،از داربستها باال
رفتهاند .راســتی موفرفری ،لحظهی آخر یاد
مرا نکرد؟»
«سادهی خدا ،سادهی خدا».
رخشانه گفت« :شــاید روزگار تازهای در
راه است».
«روزگار تازه یا بازی تازه؟»
رخشــانه تاب خــورد و دوباره شــاخهی
انجیر صدای خشکی داد .کمی از برفهای
نشسته روی شاخههای لختش ریخت.
«شاید هم عشقی تازه».
نثــر زنــده و پویایی که گاه به شــعر پهلو
میزنــد ،روایت داســتان در دورهای از تاریخ
افغانســتان که کمتر به آن توجه شده است،
تعلیــق جذابی کــه خواننده هر چــه جلوتر
مــیرود ،با نکاتی تازهتر روبهرو میشــود که
امــکان پیشبینــی را از خواننــده میگیرد،
ازجمله مهمترین عناصر این رمان محسوب
میشــود که آن را به اثــری خواندنی تبدیل
کرده اســت .از این اثر در یازدهمین دورهی
جایزهی ادبی جــال آل احمد نیز قدردانی
شد .

بسیار به هم نزدیک و بسیار دور از هم
یادداشتی بر «جانستان کابلستان» سفرنامهی رضا امیرخانی به افغانستان

زینب مرتضاییفرد
آدمیزاد تمام عمر مشغول شــمردن دردهاست؛ دردهای
خودش ،دردهای دیگران ،دردهای آسمان و زمین ،درد از
هــر نوعش و آخرش هم میرود ،بیاینکه فهمیده باشــد
درد چیســت یا اگر هم فهمیده باشد ،بی آنکه راهی برای
درمانش پیدا کرده باشد .این آدمیزاد را در یک جغرافیای
محدود ببینید ،کره زمین و اینهمه کشــور و ســرزمین را
رها کنید و بیایید این طرف که ما هستیم؛ ما که هنوز مثل
خیلــی از هموطنانمان نتوانســتهایم جامــهدان برداریم و
برویم .بیاییم به دو کشور همسایه ،همزبان ،هممرز ،بسیار
به هم نزدیک و بسیار دور از هم؛ ایران و افغانستان.
مواجهــه میــان مــردم این دو کشــور با وجــود همهی
اشــتراکاتی کــه از آن حرف زدیــم ،همواره اســفبار بوده
که تا حد زیادی ،ناشــی از غرور کاذب مــردم ایران و البته
غربزدگی وخامتباری اســت که فکر کنم همه دربارهاش
خوب میدانیم .اینکه مهاجران افغانســتان هم تا چه حد
در شــکلگیری این شــکاف نقــش داشــتهاند ،موضوعی
نیســت کــه بتوانــم دربــارهاش روشــن قضاوت کنــم .از
ایرادهایی که مردم ایران دارنــد ،خوب آگاهم و دلیلی هم
بــرای پنهان کردنــش ندارم .با اینهمه هنوز دیر نیســت.
طبعا میشود و باید که راهی برای ایجاد شناخت دو طرفه

جانستان کابلستان
رضا امیرخانی
تهران :نشر افق
چاپ اول1390 ،
رقعی 348 ،صفحه
قیمت ۲۵۰۰۰ :تومان

فراهم شــود .شــناختی که دوســتیها را با وجود موهبت
همزبانــی پررنگتر میکند .مســیر دشــواری کــه اهالی
فرهنگ دو کشور باید آن را هموارتر کنند و همه به خودمان
آشــنایی بیشتر،
یادآوری کنیم که باید «ایجاد دوســتی و
ِ
منهای تکیه کردن به سیاســتمداران دو کشور» را بیش از
هر چیزی دنبال کنند.
یکــی از اتفاقــات خوبــی کــه فرصت بیشتــری برای
آشنایی میان مردم دو کشــور ایجاد کرده ،رفت و آمدهایی
اســت که نتیجهی آنها در قالب ســفرنامهها منتشر شده
است« .جانستان کابلستان» اثر رضا امیرخانی یکی از این
ی آن که میتواند
کتابهاســت و با وجــود رگههای سیاســ 
مخاطب باهــوش را گاهی دچار مســئله کنــد ،در معرفی
ً
افغانســتان تا حد زیادی موفق بوده است .اصال بهتر است
ً
بگوییم در بیان اشتراکات فرهنگی کامال موفق عمل کرده
و نگاههای سیاســیاش هم که شــاید ناخواسته وارد متن
افغانستان
شدهاند ،نمیتوانند آســیبی برای نگریستن به
ِ
دور از نگاههای معمول باشند.
ماجرای اصلی کتاب ،ســفر نویســنده همراه با همسر
و پسر یکونیم ســالهاش به افغانستان اســت .وقتی برای
یک ســخنرانی و شــرکت در مراســمی به مشــهد میروند
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و میبیننــد کــه گذرنامهی خود را هــم آوردهاند،
تصمیم میگیرند ســفری به افغانســتان داشــته
باشند .بعد هم نتیجهی سفر میشود همین کتاب
که روایت بسیار خوبی از سفرشان به شهرهایی از
افغانستان است :هرات ،کابل و مزارشریف.
او اطالعــات تاریخی دقیقــش را چنان میان
اتفاقات سادهای که روایت میکند ،میپیچاند که
ً
ً
مخاطب را کامال بــا خود همراه میکند ،اما طبعا
گاهی هم این موضوع به ذوق میزند که نویسنده
میخواهد جا به جا ،ســواد خودش را به مخاطب
نشان بدهد .نکتهی مهم دیگر ماجرا در این است
کــه او همه چیــز را واضح و شــفاف بیان میکند.
انتقــادات اســتادان و فرهیختــگان افغانســتان
نســبت بــه رفتار و عملکــرد ایرانیهــا و خاطرات
خــوش مــردم عــادی ،همــه در کنــار توصیفات
دقیق مکانهــا و اتفاقات ،تصویــر دقیقی از دیار
همســایه به مخاطب میدهد؛ مخاطبی که حتی
اگــر اندکی دل و جانش برای فارســی حرف زدن
در کشــوری دیگر بتپد ،دلش او را به افغانســتان
دعوت میکند.
در کتــاب امیرخانــی ،هــر چنــد روایتهــا
میتوانســت عمیقتر و با شــناخت بیشتر همراه
باشــد ،میتوان انسان امروز افغانســتان را دید و با
او آشــنا شــد ،گپ زد و تالش کرد برای پیدا کردن
حرفهای مشترک و ریشههای مشترکی را یافت که
در وضعیت نامساعد چند دههی گذشته در هجوم
مهاجرتهایــی که مردم هر دو کشــور آمادگیاش
را نداشتهاند ،گم شدهاند .میتوان ناگهان فهمید
آی انسان کشور همســایه ،این مرزها هیچ غلطی
نمیتوانند بکنند؛ ما رفیقیم ،ما همریشهایم ،از یک
زبان و یک درد و  ...درد . ...
از درد شــروع کــردم و بــاز بــه درد رســیدم.
دردی که شاید زمان حل شــدنش من دیگر زنده
نباشــم و نتوانم شــادیاش را عمیــق حس کنم،
امــا مطمئنــم از همین حاال که آن روز میرســد،
میتوانم از همین حــاال ببینمش و برای آیندهای
که نمیبینمــش ،حافظ بخوانم کــه «با درد صبر
کــن کــه دوا میفرســتمت .»...همــانطــور که
خیلی شبها در عالم رؤیا ،خودم را در افغانستان
میبینم  ،...خدا را چه دیدید .شاید روزگاری من
هم توانستم ســفرنامهای بنویســم؛ از سفری که
آدمهایش ،ســام ،محبت ،خداحافظ و بیشمار
کلمات دیگر را مثل من بیان میکنند .
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[ ]معرفی کوتاه

همسفرسانسکریت

همسفر سانسکریت (رمان)
حشمت رستگار
هامبورگBuchdruck Jürgens :
چاپ اول ،نوامبر  ،۲۰۱۹بیتا
رقعی ۴۰۹ ،صفحه

«همسفر سانسکریت» ،داستان جوانانی عاشقپیش ه
اســت که از کابــل ،دور و هر یک به گوشــهایپرتاپ
میشــوند .عشــق رامین به زیبا ،آشــنایی یما و نیله و
ازدواج نیله با عمر و آغاز ســفر به غرب از راه پیشــاور،
رفتن یما به مســکو برای تحصیل وعشــق به دختری
سو
روس به نام نســتیا و همکاری با شرقشناسی رو 
ترجمه از زبان سانسکریت ،بارداری نستیا از نامزدش
و کشته شــدن نامزدش در افغانستان و فاصله گرفتن
یما از او  ،داســتان عشــق آدمهایی دیگر وسفرشان،
همه و همه در این کتاب گنجانده شده است.
در پشــت جلد کتاب چنین آمده است« :همسفر
سانسکریت ،مجموعهای است از خاطرات ،دیدهها و
تصورات نویســنده که در متن داستان بازتاب نموده و
با رنگهایی از عشــق ،تاریخ و موسیقی نقاشی شده
است.
نویســنده از فاجعــه و غــم بــزرگ مهاجــرت که
دســتآورد تهاجم همســایهی شــمالی بــرای مردم
افغانســتان بود ،یاد میکند .ارمغان ایــن تهاجم ،نه
تنها مردم زحمتکــش وآزادیخواه افغانســتان ،بل
شــهروندان و خانوادههای جامعهی شوروی را در غم
و اندوه فرو برد .نویســنده در این داستان نشان داده
اســت که نزدیکی ملتها بنیانی اســت اســتوار برای
صلح ،دوستی و عشق» .

گشودن کلکین امید
نگاهی به شخصیتپردازی زن در رمان «پایان روز»
پایان روز (رمان)
محمدحسین محمدی
تهران :نشر چشمه
کابل :انتشارات تاک
چاپ اول۱۳۹۷ ،
رقعی ۱۳۷ ،صفحه
قیمت ۱۵۰ :افغانی

ریحانه بیانی
محمدحســین محمــدی در رمانهــای ســهگانهاش (از یاد
ت به
رفتن ،ناشــاد و پایــان روز) ،نگاهی ویژه ،دقیــق و متفاو 
شــخصیت زن افغانســتانی دارد .در رمان «پایان روز» که در
ادامهی دو رمان پیشــین (از یاد رفتن و ناشاد) نوشته شده ،با
شخصیت «بوبو» (به معنی مادر) بیشتر آشنا میشویم .بوبو
که در رمان اول در ســایهی «آغــا صاحب» قرار گرفته بود و در
رمان دوم ،حضور به نســبت بیشتری داشت ،در رمان سوم،
بیشتر برگهای کتاب را به خود اختصاص داده اســت .مادر
ً
پیر ،زحمتکش و دلســوز ،ولی عبوسی که ظاهرا برخوردی
خوشآیند ندارد (حتی با حیوانات خانگیاش) ،ولی توجه و
نگرانیهای مادرانه در رابطه با شــاجان و دقت و دلسوزی در
پرستاری از آغا صاحب را از او شاهد هستیم.
زنی ســالخورده که با وجود ضعف جســمانی و تنهایی،
تمام تالشــش را بــرای آرامش و بهبود حال شــوهرش به کار
میگیرد .هر چند همیشه با آغا صاحب رابطهی سردی داشته
و بیتوجهی و بیمهری دیده است .بوبو ،نمایندهی زن سنتی
افغانســتانی است که با وجود ســتمها و تبعیضها همچنان
مطیع ،وفادار و سختکوش باقی میماند و هنگامی که شوهر
در بســتر بیماری میافتد ،پروانهوار به دورش میگردد .هرگز
لب بــه اعتراض نمیگشــاید ،همواره فــداکاری میکند و از
ابتداییترینحقوقشمیگذرد.
بوبو هنگام گفتوگو با شــاجان و حتی هنگام حرف زدن
با خودش از آغاصاحب با احترام یاد میکند  .خودگوییهای
بوبــو در حال انجــام دادن کارهــای خانه ،تنهایــی عمیق و
کالفهکنندهاش را به خوبی نشان میدهد .استفاده از نفرین
و دشــنام در خطاب قرار دادن شاجان ،سختگیریهایش به
خاطر قضا شــدن نماز صبح و چادری سر نکردن شاجان ،به
کارگیری طعنه و تمسخر در رابطه با شاجان و زن همسایه که

شیرش خشک شده و حتی مرغها و مادهگاوش ،تأثیر زیستن
او در یک جامعهی زنستیز را نمایان میکند؛ جامعهای که در
آن ،خود زنان نیز به همجنسهایشان رحم نمیکنند.
نــگاه جزئینگــر و بســیار دقیــق محمــدی در پرداخت
شــخصیت «بوبو» ،بار دیگر مهــارت او را در ســاختن دنیای
زنانه به رخ میکشد و شخصیتپردازی شاجان در «ناشاد» را
یــادآوری میکند .همراهی لحظه به لحظهی مخاطب با یک
روز دشــوار از زندگی روســتایی یک زن خانهدار افغانستانی،
با جزئیات شگفتآوری که نویســنده ارائه میدهد ،تصویری
ملمــوس ،واقعی و کامل از زن ســنتی میســازد؛ زنی که به
اندازهی یک یا چند مرد کار میکند و با دلنگرانیها ،تکاپوها
و خستگیهای همیشگیاش ،شناخت خوبی از بوبو و همهی
مادران افغانســتان به دســت میدهد .بوبو دایم به شــاجان
پرخاش میکند و شاجان از اینکه او سختگیریهای پدر را
ادامه میدهد ،خشمگین میشود.
تلخی ،بدبینــی و خشــونتی را که در گفتار بوبو شــاهد
هســتیم ،نتیجهی یــک عمر زندگــی در جامعهی خشــن و
مردســاالر اســت که در طول ســالها ،جنگهــای پیاپی و
نابسامانیهای سیاســی و اجتماعی بر این خشونت افزوده
ً
اســت .خونســردی بوبو در رویارویی با مرگ شوهرش کامال
طبیعی اســت؛ زیرا هیچ عالقــهای بین آنها وجــود ندارد و
احتــرام و ترس و اطاعت محضی که زن در برخورد با شــوهر
دارد ،همان شــیوهی زیســتنی اســت که زن افغانستانی از
مادران و زنان نســلهای پیش آموخته است .سردی رابطهها
در این خانواده ،نمادی از ســردی و بیمهری مردم جامعه در
ارتباط با یکدیگر است.
ک شــاه آغا و
شــاجان ،آخرین دختر از هفت دخترمیر 
بوبو و تنها دختری که هنــوز در خانهی پدر زندگی میکند،
به عنوان نمایندهی زن امروزی افغانستان ،بعد از تاب آوردن
یک زندان پنج ســاله در دوران طالبان ،به آزادیهای نسبی
دســت پیدا کرده اســت و میتواند مانند یک انسان زندگی
کند .او که در دو رمان پیشین برای در امان ماندن از دستبرد
طالبان ،به دست پدرش در زیرزمین خانه زندانی شده بود،
ک شاه آغا فرصت
حاال با بیمار شــدن و در بســتر افتادن میر 
یافته اســت تا بــه زندگی عــادی برگردد .شــاجان به خاطر
ســواد اندکی کــه در دورهی زندگی در ایــران آموخته ،حاال
در روســتای خودش ،آموزگار کودکان شــده است .چادری
از سر برداشته اســت ،آرایش میکند و آزادانه به شهر و بازار
میرود .افزون بر این ،در اندیشــهی یادگیری زبان انگلیسی
است .دختری که در زیرزمین تاریک و گورمانند ،حتی نام و
هویت خودش را از یاد برده بود ،با بازگشت آرامش نسبی بعد
از ســقوط طالبان و به دست آوردن امنیت و آزادی ،به سوی
آیندهای روشن گام برمیدارد .
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اندوه و خشم ،امید میآفریند
نگاهی به مجموعه شعر «روح اندوهگین یک شاعر» ،سرودهی رضا محمدی

علی یعقوبی

روح اندوهگین یک شاعر
رضا محمدی
تهران :انتشارات شهرستان ادب
چاپ اول ۱۰۰۰ ،۱۳۹۷ ،نسخه
رقعی ۷۲ ،صفحه
قیمت ۷۰۰۰ :تومان

ســه دســته احساســاتند که میتواننــد الهامبخش کنش
اجتماعــی در هر حوزهای بهویژه شــعر و ادبیات باشــند:
ی و نادرســتی را در
اندوه ،خشــم و امیــد .اندوه ،ناراســت 
س و در دسترس قرار میدهد .تا زمانیکه اندوهگین
دیدر 
ی را ندیدهایم و هنوز به
ی و نادرســت 
نشــویم ،هنوز ناراســت 
ناراستی و نادرستیشان دســت نیافتهایم .همین است که
اندوه ،خشــم میآورد .خشــم ،ما را به شــکایت و اعتراض
میکشــاند و از ورای آن ،کورســویی از امید را به ما نشــان
میدهد .امید وقتی رخ نماید ،مقاومت و مبارزه با ناراستی
و نادرستی ،خودبهخود به میدان خواهد آمد.
«روح اندوهگیــن یــک شــاعر» ،مجموعــه شــعر رضا
محمدی ،فرآوردهی اندوه و خشم است ،اما هدف آن ،تقویت
ً
امید اســت.تقریبا در تمام بیســت قطعه شعر این مجموعه
میتوان ّرد پای این ســهگانهی شــورانگیز را مشاهده کرد:
اندوه و خشــمی که حاصل تجربههای شــخصی شاعرند و
امیدی که حاصل تفکر و مسئولیت شاعرند.
این دشنهها ،به سینه به زنگ اوفتادهاند
زین بیشتر مجال جگر غیر ممکن است
چیزی بگوی ،تیغ بخوان ،جانمان بخواه
چیزی بگو ،سکوت دگر غیر ممکن است
شاید شبانگهان ،همه را تار کرده است
اما که گفته است سحر غیر ممکن است؟
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روح اندوهگیــن یــک شــاعر حــاوی ده شــعر بلند در
شــکلهای مثنوی ،قصیــده و ترکیببند و ده شــعر کوتاه
در قالب غزل اســت .شعرهای بلند که چون پیرانشوریده
در دو ســوی کتاب ،لعبتــان بکر و زیبای غــزل را در میانه
ً
گرفتهاند ،عموما محمل حرفها و آگاهیها و درد دلهای
شــاعرند ،اما غزلها برعکس ،بیشتر بستر شاعرانگیها و
کشف و شهود اویند.
خصوصیــات زبانی و بیانی شــعرهای محمدی در این
مجموعــه نیز کــم و بیش همان ویژگیهایــی را دارد که در
دیگر شــعرهای خوشنــام او مشــاهده میکنیــم؛ زبان،
ترکیبــی از زبان قدیم ،زبان امروز و زبان برســاختهی خود
شــاعر و بیــان ،ترکیبــی از حــرف و تعبیرســازی ،تخیل و
تصویرگری.
گاه بــا اســتفاده از کلمــات کامال نامتجانــس ،تصویر
میسازد و تعبیر میآفریند:
اینک منم که ساختهام نان از ابرها
در سطل ماست ریختهام آفتاب را
گاه بــا جابــه جایــی و حــذف و اضافــه در اجــزای
جملــه ،در زبــان تصــرف میکند ،مثــل ایــن دو مصراع:
پدر که گل بخرد ،رفته بود سوی بهشت
به دوش من جنازههای دوستانم آمدم
گاه از اصطالحــات و کنایههای زبانی و بیانی فارســی

کابل بهره میگیرد ،مثل کنایهی دیو زدن کسی در «تا دیو
زده موســی عمرانی ما را» یا اصطالح زده و زخمی در «زده
و زخمی ،از کوه و کمر آمده بود».
و مشت نمونهی خروار ،این چند بیت زیبا و درخشان:
ای کاست قدیمی آوازهای شرق
ای سرزمین منقلب رازهای شرق
هر دل ،تبش به نقشه تلخ تو میرسد
هر شعر ،کوچهای که به بلخ تو میرسد
ما شهری از مجسمه بودیم در زمین
شهر طلسم ،شهر سکون ،شهر قصهها
تقسیمگر به خلق دگر ،هر چه را که داد
شد مردمان نداد
ما را به غیر سخره ِ
خورشید نتابد که شکوفا شود عالم
تابد که بخشکاند ،تابد که بمیرم
دیدن خوبان عالم را
بدهکارم به چشمم،
ِ
قطع اصواتی که میجویند آزارم
به گوشمِ ،
چشم با هفت قلم آرایش ،جسم از مه
پلک در پلک به درگاه نظر آمده بود
تاریخ مادرمرده ،کابل
ای زندهی ِ
ای شهر زیباروی تاولخورده ،کابل
یازده شــعر از مجموع بیست قطعه شــعر مجموعه ،از
جملــه تنها ترکیببند مجموعه ،هــر دو قصیدهی آن و هم
ُ
ُ
سه مثنوی آن ،در یک وزن سروده شدهاند :مفعول فاعالت
ُ
مفاعیل فاعلن ،یک موســیقی فخیم در شعر کالسیک که
هم رنگی حماســی دارد و هــم ظرفیت باالیی بــرای بیان
عواطف .این یعنی بیش از نیمی از مجموعه حاضر ،در یک
فضای موسیقایی یکسان و یکنواخت حرکت میکند:
از گریه ،از تب ،از هیجان میشوی شروع
از مرز رد شدی ،وطن تو زبان نداشت
سر ریخت شعلهی عشق و حذر غیر ممکن است
این داغ ،داغ تازهی نسل هزاره نیست
اما رضا محمدی تنظیم خاص خود را دارد در بهکارگیری
وزنهای عروضی؛ نوعی از باســتانگرایی و تزریق فخامت
بــه وزن عروضــی که باعث میشــود چنان یکســانیها و
یکنواختیهایی ،ماللآور نباشــد .محمــدی ،قصیدهوار
غــزل میگوید و مثنــوی میســراید و از برخی تنظیمهای
موسیقایی که در قصاید قدما فراوان کار گرفته شده است،
فراوان در شــعرهایش ســود میبرد .این باعث میشود که
گاه در ابتدا ،ورود درســت به موسیقی برخی ابیاتش ،روان
صورت نگیرد .با این حال ،پس از ورود ،لذتی شــیرین را از
خوانش آن بیتها نصیب خواننده خواهد ساخت و او را به
خواندن آن ابیات وا خواهد داشت.
چند باره
ِ
یکــی از پرکاربردتریــن تکنیکهای رضــا محمدی در

روح اندوهگین یک شاعر،
یکی از بهترین مجموعههای
شعر معاصر افغانستان است
که شاعر در آن هم به «چه
گفتن» توجه داشته و هم به
«چه گونه گفتن» ،اگرچه غلبه
با چه گفتن بوده است.

تنظیم خاص وزن در شــعرهایش که در ایــن مجموعه هم
بســآمد باالیــی دارد ،جایگزینی دو هجــای کوتاه با یک
هجای بلند ،و بازیهای مشابه دیگری از این دست است،
ً
َ
َ
مثــا در نمونههــای زیر «ف َع ال تــن» و «ف َع لن» تبدیل
َ
َ
ْ
ْ
شدهاند به «فع ال تن» و «فع لن»:
حکومت ضحاک است و میخورد ما را
وطن وطن ،شعر از چشم میچکد بر خاک
هنــگام خوانــدن ایــن مجموعــه ،بــه لحظههایی هم
میرســیم که افســوس میخوریم ،هم از بــی مالحظه رها
شــدن برخی بیتها و بیتوجهی به پردازش درخور آنها،
مثل این بیت« :تهمینه تن از بهر تأمین میفروشــد /رستم
به زیر پــل ،هرویین میفروشــد» ،و هــم از بیمالحظگی
ویراستار در ویرایش برخی ابیات ،مثل این نمونهها:
الیق عشــق چه ،من ســنگم ،سنگم ،ســنگ (صورت
ویراســته :الیق عشق چه ،من ســنگم ،من سنگم ،سنگ)
صبــح اســت و ابرابــر و ابرابــر و ابــر اســت (صــورت
ویراســته :صبح اســت و ابــر و ابر و ابــر و ابر و ابر اســت)
همهی ذهن من از آیینه برآمده بود (آینه باید باشد).
با این همه ،روح اندوهگین یک شــاعر ،یکی از بهترین
مجموعههای شــعر معاصر افغانستان است که شاعر در آن
هم به «چه گفتن» توجه داشــته و هم به «چه گونه گفتن»،
اگرچــه غلبه بــا چه گفتن بوده اســت .ایــن مجموعه ،اثر
برگزیدهی ســیزدهمین جشنواره شعر فجر و کتاب سال در
بخش شعر معاصر در سی و ششمین دوره کتاب سال ایران
شــده و تندیس کتاب سال در اولین دوره جایزه ادبی الوند
را گرفته است.
وقتــی مجموعــهی روح اندوهگیــن یــک شــاعر را
ً
میخوانیــد ،قطعــا تــا مدتهــا ،ابیاتــی از آن در ذهن و
زمزمهتان باقی خواهد ماند و طعم شیرینشان از خاطرتان
زدوده نخواهد شد .
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دیوانی رنگارنگ از ظاهر و معنا
«همچو آن وصلهی رنگین که ز اطلس بندند»

دیوان خلیلاهلل خلیلی
ش محمدکاظم
به کوشش و ویرای 
کاظمی
تهران :انتشارات عرفان
چاپ اول ،1385 :سوم۱۳۸۸ :
وزیری 870 ،صفحه
قیمت 8900 :تومان

صادق دهقان
خلیلالله خلیلی را اســتادم ،احمد عزتیپرور در دوره دبیرستان معرفی
کرد که افغانســتانی است و شــعرهای خوبی دارد .آن زمان هنوز دیوان
خلیلی منتشر نشده بود .بعدها که دیوان منتشر شد ،آن را رنگین یافتم؛
سرشــار از همه قالبهای سنتی شعر فارســی و آشوبکدهای از عشق،
عرفان ،وطندوستی ،دین ،سیاست ،اجتماع و خاطرهبازی.
دیوان خلیلــی با  44صفحــه مقدمهچینی محمدکاظــم کاظمی آغاز
میشود که تصویری روشن از زندگی ،کارها و آثار خلیلی ترسیم میکند و از
شکلگیری این دیوان سخن میگوید .صفحه  60تا  63فهرستی از آثار او را
در بر دارد .از صفحه  63تا  69نیز منابعی برشمرده شده که این دیوان را شکل
داده است .سالشمار زندگی خلیلی هم در صفحههای  77تا  80آمده است.
در پایان کتاب ،پیوســتهایی آمده که شــامل اینهاســت :مقدمه
خلیلی ،شــرح حــال خلیلی به قلم ســرور گویا اعتمــادی ،مقدمههای
میــر غالمرضا مایل هروی ،ســعید نفیســی و صالحالدین ســلجوقی و
تقریظهــای عبدالرحمان پژواک ،رضازاده شــفق ،لطفعلی صورتگر،
بدیعالزمان فروزانفر و شــمسالدین مجــروح .واژهنامه و نامنامه هم دو
بخش پایانی این کتاب است که بسیار راهگشاست.
حال به شــمار شــعرهای کتاب در هــر قالب نگاهــی کنیم .قصیده
( ،)80غــزل ( ،)110قطعــه ( ،)61رباعــی ( ،)101دوبیتــی (،)32
چهارپاره ( ،)16ترکیب ( ،)28مســمط و مســتزاد ( ،)20مثنوی ( )55و
منظومه (امواج نیالب ،شــبهای آوارگی و در ســایههای خیبر) ،حجم
این دیوان بزرگ را شکل میدهند .شماری از شعرهای خلیلی مناسبتی
هســتند و حتی برای بیماری چشــم محمدظاهر شــاه هم شعر سروده
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است .شــعرهایی نیز برای دوستان و شاعران و
سیاســتمداران به مطایبه و ّ
جد سروده و نامه
نگار داده اســت و گاهی آنان نیز برایش شــعر
گفتهاند .با این حال ،شــعرهایش در هر قالبی
که باشــند ،پندآموزند و شــیرین .سوزی که در
شعرهای او به ویژه هنگام سخن گفتن از وطن
و رنجهــای ایــن ســرزمین و آوارگان آن نهفته
است ،در کمتر شــعری از همقرانان او به چشم
میخــورد .حکایتهایی نیز کــه بیان میکند،
سرشار از آموزش است به هر مخاطب .البته که
عشق و زندگی نیز در سراسر این شعرها جاری
اســت .به دیگر ســخن ،دیوان او که به زحمت
بســیار گرد آمده ،گنجینهای است خواندنی و
هر خواننــدهای از عوام و خواص را جذب خود
میکند.
حــال اندکی از خــود خلیلــی بگوییم .پدر
خلیلی در دوازد ه سالگی پسر به دست امانالله
خــان بــه دار آویختــه شــد و امــاک و دارایی
خانوادگی ضبــط گردید .محمدحســین خان
مســتوفی الممالک ،وزیر مالیه امیر حبیبالله
بود که در حادثه قتل مشکوک او به همراه دیگر
همراهان امیر یادشــده متهم شدند و از دم تیغ
امانالله گذشــتند .خلیلی نیز دو سال در قلعه
صدقآباد از امالک مامایش بندی بود .از این رو،
نتوانســت آموزش رسمی را پی بگیرد ،ولی گویا
تحصیل غیر رسمی او کارآمدتر بود ،چنانکه در
دهه  1330در دانشگاه کابل درس میداد.
خلیلی به دلیل کینهای که از امانالله در دل
گرفته بود ،در شــورش حبیبالله کلکانی با وی
همنوا شد و در دوره نه ماهه حکومتش ،مستوفی
و والی مزار شریف گشت .سپس با روی کار آمدن
محمدنادر شــاه به ازبکستان گریخت .آنگاه با
میانجیگری مامایش به هرات بازگشت و مدتی
در هرات و قندهار به حالت تبعید روزگار گذراند
و کار کرد و نوشت .در دوره سلطنت محمدظاهر
شاه ،همای سعادت بر شانه او نشست و تا سطح
مشاور عالی مطبوعات شاه (در سطح وزیر) ارتقا
یافت و معاونت دانشــگاه کابل ،ریاست مستقل
مطبوعــات ،نمایندگــی مجلس شــورای ملی و
سفارت افغانستان در عربستان و عراق را تجربه
کرد .بــا کودتای کمونیســتی در کابــل ،وی از
ســفارت کناره گرفت و پس از چندی زندگی در
امریکا به پاکستان رفت.

از برخــی آثار خلیلــی میتوان بــه اینها اشــاره کرد:
آثار هرات ،ســلطنت غزنویان ،فیض قــدس (درباره بیدل)،
احوال و آثار حکیم ســنایی ،از بلخ تــا قونیه ،یمگان (درباره
آرامگاه ناصر خســرو بلخی)ّ ،
عیاری از خراســان ،سلطنت
غزنویان ،شرح دیوان مخطوط سنایی ،ترجمه تفسیر موالنا
شبیر احمد (تفســیر کابلی) ،درویشان چرخان (شرح حال
مولوی بلخــی) ،نینامه (درباره مولوی بلخــی) ،گزیده آثار
رابیندرانات تاگور ،مسجد جامع هرات و نورهان (درباره شعر
نو و شــاعران نوپــرداز) .این کتابهای خلیلــی نیز به عربی
چاپ شــدهاند :ابن بطوطه فی افغانستان (بغداد) ،الفقهاء
المغانیون (بغداد و مراکش) و هرات؛ آثارها و رجالها (بغداد).
مقالههای بســیاری از او در نشریههای کابل ،تهران ،بغداد،
ّ
جده ،ترکیه ،پاکستان و مصر چاپ شد ه است.
خلیلی در  14اردیبهشــت (ثور)  1366در اسالمآباد
درگذشــت و در گورســتان مهاجرین در حومه پیشاور دفن
شــد؛ درســت در روزی کــه پــدرش ،محمدحســین خان
مستوفی الممالک  64ســال پیش از او به دار آویخته شده
بود 14 :اردیبهشت (ثور) ( .1298روایت میر غالممحمد
غبار در «افغانســتان در مسیر تاریخ») در سال  1391پیکر
او از پیشاور به کابل انتقال یافت و بر اساس تصمیم شورای
وزیران افغانســتان ،در  9خــرداد (جوزا)  1391در محوطه
دانشگاه کابل و کنار سید جمالالدین افغان آرام گرفت.
این مقال را با «اگرها و مگرها» به پایان میبرم:
یک حرف نخواندیم در این کهنهخبرها
جز قصهی تکرار اگرها و مگرها
افراشته تاقی است جهان ،گشته در آن نقش
با خون بشر ،بازی شمشیر و سپرها
جز سردی از این خلق بداندیش ندیدیم
قربان تو و لذت آن گرمنظرها
مرگ است متاعی که در آن نیست نزاعی
از ارث پدرها که بماند به پسرها
برق نگه کیست شتابنده در این دشت؟
کز مجمر هر الله عیان است شررها
ما را به کجا میکشد آخر به شب تار
گمگشته هدفها و سرآسیمه سفرها؟
گشت که در شهر بلند است
آوازهی گل ِ
کز نکهت گل ،موج زند راهگذرها؟
این مرغ شباهنگ ندانم ز کجا خاست
کز نالهی وی خون چکد از چاک سحرها
از هر وزرش باد تپد دل ،مگر امشب
من زار ،خبرها؟
آورده ز گلزار ِ
جز زیر و زبر گشته خم گیسوی آن ماه
هرگز ننهم دل به دگر زیر و زبرها
با لعل شکرخای تو پیوست که امروز
بر خوان سخن ،شعر من آمیخت شکرها

[ ]معرفی کوتاه

در فراق وطن

در فراق وطن (داستان بلند)
صالحه محک یادگار
ویراستار :عصمت الطاف
کابل :انتشارات مقصودی
چاپ اول ۲۰۰۰ ،۱۳۹۹ ،نسخه
رقعی ۸۲ ،صفحه
قیمت ۸۰ :افغانی

صالحه محک یادگار در داســتان بلند«در فراق
وطــن»،سرگذشــت و آوارگیهــای خانــوادهی
زمیندار ســاکنیکی از والیتهای غربی کشور
را روایت میکند .داســتان با قدرت گرفتن حزب
دموکراتیک خلق آغاز میشود.آنه ا با نابسامان
شــدن اوضــاع کشــور ،مهاجــرت را در پیــش
میگیرنــد وتلخکامی از همان روز اول مهاجرت
با آنها همراه میشــود .در آغاز به ایران میروند
و ســپس به ترکیهو ســرانجام بهآلمــان پناهنده
میشوند.
زبان روایت داستان،ساد هو عاری از هرگونه
تعقیــد لفظی و معنایــی و تمهیدات داســتانی
است .داستانبه شــیوهی خطی و مستقیم و با
دو زاویهی دید اول شــخص و سوم شخص روایت
شده است.
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حق بر توسعه؛ بسترساز تحقق توسعهی پایدار
یادداشتی بر کتاب «افغانستان و حق بر توسعه» نوشتهی محمدصادق دهقان

پریسا سروری

افغانستان و حق بر توسعه
نویسنده :محمدصادق دهقان
ویراستار :احمد عزتیپرور
کابل :مرکز فرهنگی و اجتماعی سراج
پ اول ،1386 ،رقعی 328 ،صفحه،
چا 
 1000نسخه
قیمت 150 :افغانی

«افغانســتان و حــق بر توســعه» ،کتابــی تخصصی و
منبعی مناســب برای تحقیق دانشــجویان و پژوهشــگران
حقــوق بینالملل ،حقوق بشــر و دیگر رشــتههای علمی
مرتبط اســت؛ زیرا از «حق بر توسعه» ســخن میگوید که
یکی از حقهای نســل ســوم حقوق بشر ب ه شــمار میرود
و از پایــان دههی  90میالدی قرن بیســتم جایگاهی مهم
در مباحث حقوق بشــری یافت ه اســت .حق بر توسعه برای
همهی کشورها از جمله کشــورهایی مطرح میشود ک ه به
دلیل عوامل گوناگون مانند استبداد ،جنگ داخلی ،نظام
ســنتی ،فقر ،ناامنی ،نابودی زیرســاختهای اقتصادی و
نبود سرمایهگذاری ،ساختاری عقبماندهدارند.
ایــن کتاب در پاســخ ب ه این پرســش کــ ه «راهکارهای
افغانســتان جدیــد برای دســتیابی بــ ه توســعهی پایدار
چیســت؟» در دو بخش تدوین شــد ه اســت .بخش اول با
عنوان «حقوق بشــر و حق بر توســعه» شــامل ســ ه فصل
است .موضوعات بیانشده در این بخش عبارتند از :فصل
اول بــا نام کلیات ک ه مفهومشناســی توســعه ،مفهومهای
پیوندیافته با توســع ه و گونههای توســعه در آن آمده است.
برای مثال ،در این فصل میفهمیم ک ه جهان سوم چیست
و کشورهای توسعهیافته ،در حال توسعه ،کمتر توسعهیافته
و توســعهنایافته کدامند .توســعهی اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و انسانی هم ب ه تفصیل شرح داده شده
است .فصل دوم یعنی مفهومشناسی حق بر توسعه شامل
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پیشــینه ،تعریف ،درونمایه و منابع آن میشود .فصل سوم
نیز که به جایگاه حق بر توســع ه در حقوق بشــر میپردازد،
در ســ ه مبحث سامان یافت ه اســت .مبحث اول از فلسفهی
پیدایش و تفاوت نســلهای ســهگانهی حقوق بشر سخن
میگوید .مبحث دوم ،جایگا ه حق بر توســعه را در اســناد
جهانی (هفد ه ســند) بررسی کرده است .در مبحث پایانی
ایــن فصل نیز از جایــگاه این حق در د ه نهــاد بینالمللی
صحبت شد ه است.
در بندهای متعــدد اعالمیهی کنفرانس جهانی حقوق
بشر در وین ب ه حق بر توسع ه اشاره شده است .قطعنامهی
کمیســیون حقوق بشــر نیز از ایــن حق پشــتیبانی کرده
و کشــورهای صنعتی و توســعهیافت ه را متعهد ساخته تا به
همکاری بــا کشــورهای در حال توســعه و توســعهنایافته
بــا عنوان «حقوق بشــر و همبســتگی بینالمللــی» توجه
کنند .منشــور ملل متحد ،اعالمیهی جهانی حقوق بشــر،
اعالمیــهی جهانی حقوق کودک ،کنوانســیون بینالمللی
رفع هر گونــه تبعیض نــژادی و میثــاق بینالمللی حقوق
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی از جمله اســناد مهم در
زمینهی اعالم و تبیین حق بر توسع ه است.
با گذشتن از بحثهای نظری «حق بر توسعه» به بخش
طــرح مباحث عملــی و عینی آن در این کتاب میرســیم.
بخــش دوم که «حق بر توســعه در افغانســتان» نام و چهار
فصل دارد ،با فصل «ســاختار توســع ه در افغانستان» آغاز

میشود .نویســنده پس از ترسیم شــناختنامهای کلی از
افغانســتان در مبحث اول ،نمایی از توســع ه در افغانستان
پیــش از جنــگ را در  12بنــد مانند برنامههای توســعهی
اقتصادی ،تولید ناخالص ملی ،کار ،کشاورزی و دامپروری،
معدن ،انرژی ،صنعت ،حمل و نقل و ارتباطات ،امور مالی،
پول ،تجارت و بدهیهای خارجی نشــان میدهد .مبحث
مهمی نیز دربارهی نیازهای اولیهی توســعه در افغانستان
پس از جنگ در این فصل آمد ه است.
فصل دوم با عنوان «راهکارهای توســعه در افغانستان»
در قالب راهبردهای امنیتی ،حکمرانی مطلوب ،توســعهی
اجتماعی و توسعهی اقتصادی تنظیم شده است تا نیازها و
وضعیت توسعهی افغانستان برای پساجنگ مشخص شود.
«نقش همکاریهای بینالمللی در توســعهی افغانستان»،
عنوان فصل ســوم این بخش اســت کــه در دو مبحث گرد
ک برای توســعه یا کمک خارجی
آمده اســت :جایگاه کم 
در فرآیند توســعه و جایگا ه برنامهی توسعهی سازمان ملل
متحد در فرآیند توســعه .نویســنده در این فصــل از مبنا و
هدف بازسازی افغانستان در نگا ه سازمان ملل متحد سخن
میگویــد .فصل پایانــی این بخش با نام «آسیبشناســی
توســعه در افغانســتان» ،آســیبهای امنیتــی ،حکمرانی
مطلــوب ،اجتماعی و اقتصادی را برشــمرده اســت .برای
نمونه ،در آسیبهای اجتماعی به مشکالت فراروی آموزش
و فرهنگ ،بهداشت ،درمان و تغذیه ،زنان ،تأمین اجتماعی
و توســعهی روستایی اشاره میکند و در بخش اقتصادی به
شــبکههای حمل و نقل و ارتباطات ،آب ،بهداشت ،محیط
زیست و انرژی ،مدیریت شــهری ،مدیریت منابع طبیعی،
تجارت ،سرمایهگذاری و بخش خصوصی میپردازد.
نتیجهگیــری کتــاب بــا عنــوان فرجــام ســخن آمده
و فهرســت منابــع گوناگــون کتــاب و گنجاندن فهرســت
موضوعی ،فهرســت ســندها و اعالمیهها و فهرست اعالم
نیز یاریگر خوبی برای همهی پژوهشگران است .در پایان
این اثر ،اعالمیهی حق بر توســعه نیز پیوســت شده است.
گفتنی اســت دکتر باقر میرعباســی و دکتر مرتضی نجفی
ِاســفاد ،دو اســتاد برجســتهی حقوق بینالملل بر این اثر
یادداشــت نوشــته و از اهمیت آن در تبییــن بحث «حق بر
توســعه» به عنوان ضرورتی برای تحقق «توســعهی پایدار»
در افغانســتان ســخن راندهاند .مرکز فرهنگی و اجتماعی
ســراج نیز در یادداشــت ناشــر از ضرورت پرداختن علمی
به مباحث توســعه در افغانســتان در پرتو «حق بر توسعه»
یاد کرده اســت .این کتاب در نخستین جشنوارهی کتاب
سال افغانســتان ک ه با نام «عالمه محمود طرزی» در حوت
 1387در وزارت امــور خارجــهی افغانســتان برگزار شــد،
برگزیده شناخت ه شد ه بود .

[ ]معرفی کوتاه

تلواسه

تلواسه (رمان)
قاسم سام قاموس
ویراستار :حسین حیدربیگی
کابل :انتشارات بنیاد اندیشه
چاپ اول ۱۰۰۰ ،۱۳۹۵ ،نسخه
رقعی ۲۸۷ ،صفحه
قیمت ۲۵۰ :تومان

«تلواســه» (کتاب اول از چهارگانه کابل)درچهارده
فصل تنظیم شــده اســت.قصهی رمــان در کابل،
ن میگذر د و به آدمهای
تهران  ،پیشــاور و واشــینگت 
درگیرجنــگ و مهاجرت میپــردازد .رمان ،بیشتر
با زاویهی دید اول شــخص روایت میشــود ،مگر در
سراســر آن باروایت سوم شــخص و دوم شخص نیز
روبهرو میشــویم که روایتی درهمتنیده و پیچید ه را
رقم میزند .شکستن زمان و خطی نبودنروایتنیز
بر پیچیدگی ساختار روایی رمان افزوده است؛ زمان
مدام میشکند و بین گذشته و حال در نوسان است
و خواننده نیز در این شکست زمانها با شخصیتها
همراه میشود تا ذهنیت آنها را بخواند.
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من ،دختر آفتاب و دیو سیاه
چاپ سوم «دختر آفتاب و دیو سیاه» در بازار کتاب ایران
دختر آفتاب و دیو سیاه
محمدحسین محمدی
تصویرگر :محمدرضا لواسانی
تهران :کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان
چاپ سوم۱۳۹۸ ،
خشتی ۴۴ ،صفحه

محمدحسینمحمدی

چند روز پیش ،دوســتی لینک کتابم را برای خودم فرســتاد و مرا به یاد این
کتاب قدیمیام انداخت( .چاپ اول کتاب در ســال  ۱۳۸۴منتشــر شــده
ن هنگام جوان بودم ).بعد خبری را دیدم که چاپ ســوم کتابم در
اســت .آ 
ن سال گذشته منتشر شده ،ولی ناشر هنور خبر تجدید چاپ کتاب را به
بهم 
من نداده است .از این اتفاق هم خوش شدم و هم ناراحت .خوش که کتابم
تجدید چاپ شده و ناراحت که ناشر ،نویسنده را نادیده گرفته است .اگر چه
با ناشــر قرارد دارم ،اما وظیفهی ناشر است که نویسنده را در جریان بازنشر
کتابش قرار دهد .اما ماجرای چاپ و انتشار این کتابم خود ،قصهای است:
کتاب «دختر آفتاب و دیو ســیاه» را بر اســاس افسانهای هزا رهگی در
تابســتان  ۱۳۷۳نوشــته بودم .بعد ســالها در انتشــارات حو زهی هنری
تهــران ،با یک کتاب دیگرم،در نوبت چاپ مانــد و ماند که به کلی از یادم
رفته بود .ســال  ۱۳۸۰که به تهران رفتم و در دانشــکدهی صدا و سیمای
ایران مشــغول تحصیل شدم ،فکر کردم بد نیســت از ناشر سراغ کتابم را
بگیــرم و پیگیری کــردم .نماین دهی ناشــر گفتکتابهایــت در اولویت
انتشــار قرار ندارند .گفت :میتوانی قــرارداد کتابها را لغو کنی .من نیز
خواسته و ناخواســته ،قرارداد را لغو کردم .وقتی نتیجهی مذاکره را مبنی
بر لغو قرارداد امضا کردم ،ایشــان گفت :میتوانســتی برای لغو قرارداد و
این همه دیرکرد ،درخواست و شرطی بگذاری .پرسیدم :چه گونه؟ گفت:
میتوانســتی به خاطر اینهمه تأخیر و حــاال لغوش ،چیزی بگیری و. ...
و من بیتجربه دهانم باز مان د و به گفتهی خودشــان و البته در دلم گفتم:
«مرد حسابی! چرا این را اول نگفتی؟»
اگر اشــتباه نکنم ،سه یا چهار ســال بود که کتابهایم نزد ناشر مانده
بــود و طبق قــرارداد باید خیلی زودتر از آنها چاپ میشــدند( .این روزها
نویســندههای ما هنوز یک هفته از سپردن کتابشان به ناشر سپری نشده
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َ
که پیام میدهند :کتابم چاپ نشــد؟ کی چاپ
میشود؟) منجوان و بیشناخت از دنیای نشر،
دســتنویس کتابهایم را گرفتم و از دفتر ناشر
برآمدم.پس از آن ،کتابمرا به انتشــارات کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران سپردم
که برای انتشــارپذیرفته شــد و کارش آغاز شد.
اینبار تصویرگری کتاب دو ســال طول کشید.
ی با حق تألیف
یک سال پس از امضای قرارداد 
 ۶درصدی ،این بار خبرگرفتن از ناشر و کتاب را
جدیتر پی گرفتم .به دفتر انتشارات میرفتم و
سراغ کتاب را میگرفتم که کی منتشر میشود؟
و . ..حتی سراغ بخش هنری انتشارات هم رفتم
و آقــای همتی آهویــی ،از تصویرگران خوب آن
روزگار گفت که چند ماه دیگر نهایی میشود.
ســرانجام کتاب در سال  ۱۳۸۴در سه هزار
نســخه منتشــر شــ د و من چکی دوصد هزار و
َ
انــدی تومانی بــرای حق تألیــف آن گرفتم .آن
هنگام دانشــجو بودم و با ماهی بیســت ســی
هزار تومان زندگیام را میچرخاندم .چک حق
تألیف به نظرمخیلی زیاد بود و کلی خوشحالم
کــرد .چک را نقد کردم و به مشــهد که رفتم ،به
ش (دختر آفتاب و دیو ســیاه،
مادرم هدیه دادم 
قصهی فداکاری دختران و مادران وطنم است).
چاپ دوم کتاب در سال  ۱۳۸۶به طور مشترک
توســط کانون و نشر نیســتان در  ۵۰۰۰نسخه
منتشر شد .آن بار نیزاز بازچاپ کتاب دیر خبر
شدم .به گمانم ،در کابل بودم؛ هماهنگی کردم
ن سه
تا همسرم حق تألیف کتابم را بگیرد .اکنو 
مــاه پس از بازچاپش خبر میشــوم و آن هم از
خبری که یک خبرگزاری کار کرده است.
اینها را در پاســخ دوستی کهدر صفحهی
فیسبوکم بازنشــر کتاب را تبریــک گفته بود،
قلمی کرده بــودم تا از یادم نرود.البته قصهی
این کتــابهنوز ادامــه دارد؛ چــونهنوز در
افغانســتان منتشر نشده اســت و تالش دارم
بــا تصویرگری تــازه و جذابتــریدر کابل نیز
منتشرش کنیم .کار تصویرسازیاش به زودی
به پایان میرســد .چاپ و نشر کتاب کودک با
تصویرگری خوب بســیار هزینهبر اســت و این
نکته در کنار نبــودن تصویرگر کتاب کودک در
کشــور ما موجب شده است کتابهای کودک
در آن منتشر نشــوند .امیدوارم بتوانم زمینهی
چاپ و نشرش را در کابل نیز فراهم کنم .

گفتمانروشنایی در یک نگاه
گفتمانروشنایی؛ اعالمیههای جنبش روشنایی
به کوشش :محمدنبی احمدی
ویراستار :علی نظری
کابل :جنبش روشنایی
چاپ اول1396 ،
رقعی ،؟ صفحه
قیمت :؟ افغانی

علی مطهری
این کتاب شــامل  50اعالمیه و چندین اطالعیه و قطعنامهی شورایعالی
ش روشنایی است .موضعگیریهای رسمی جنبش روشنایی از
مردمی جنب 
طریق اعالمیهها و بیانیهها نشر میشود .چون این اعالمیهها در شبکههای
اجتماعی موجود بود ،با تصویب شــورای عالی قرار شد اعالمیههایی که تا
آن زمان ( )1396/2/14به  50شماره رسیده بود ،جمعآوری و چاپ شود.
ی عالی وظیفه جمعآوری و چاپ
محمدنبی احمدی ،یکی از اعضای شورا 
ایــن اعالمیهها را به شــکل یک کتاب به عهده گرفــت .این کتاب در خزان
 1396در هزار نسخه با کیفیتی مطلوب چاپ شد.
بعد از پیشگفتار و مقدمه ،اولین اطالعیه شورایعالی مردمی به چشم
میخورد که در تاریخ  1395/2/12با «بســم اللــه القاصم الجبارین» آغاز
و در آن از مردم خواســته شــده بود برای مشــورتدهی در خصوص فیصله
ظالمانهی کابینهی افغانســتان به مســجد جامع باقرالعلوم در جاده کاتب
بیایند .در کابینه ،مســیر پروژهی برق وارداتی  500کیلوولت ترکمنســتان
از بامیان ،حذف و ســالنگ انتخاب شــده بود .قطعنامههای تظاهرات 20
و  27ثــور /اردیبهشــت همان ســال و اعالمیههای حمایــت از تظاهرات
ی روشــنایی ـ
عدالتخواهــان در خــارج از کشــور ،اعالمیههای شــبها 
شبهای جمعه ماه مبارک رمضان در مصالی شهید مزاری ،عید روشنایی
(عید فطر 1437ه.ق) ،اعالن تظاهرت دوم اسد/مرداد ،تعیین مسیرهای
تظاهرات ،اعالمیه روز فاجعه (دوم اسد /مرداد  ،)1395حمایت از تظاهرات
عدالتخواهان بامیان ،اربعین شــهدای روشــنایی ،اعالن تظاهرات مجدد
در ششم میزان /مهر و مذاکره جنبش روشنایی با دولت ادامه یافته است.
یکی دیگــر از حوزههای فعالیت جنبشروشــنایی ،جدا از دادخواهی
برای مسیر پروژهی برق ،ایستادن در کنار مردم در روزهای دشوار و به چالش

کشــیدن آن عــده از تصمیمهــای حکومت
بود کــه از دید ایــن جنبش ،فســادمحور و
تبعیضآمیــز بودند .این عقایــد نیز در قالب
اعالمیههای شــورایعالــی مردمی جنبش
روشــنایی منعکس شده اســت .اعالمیهی
شــمارهی  42ایــن جنبــش در ایــن کتاب
در بــاره ســالگرد شــهادت مســافران زابل
(شهید شکریه تبســم و همراهانش) بوده و
اعالمیهی بعدی دربارهی حملهی انتحاری
در روز اربعیــن ( )1395/9/1بــر عزاداران
مسجد جامع باقرالعلوم است.
جنبــش روشــنایی از نوزدهــم قــوس/
آذر  1395وارد عرصــه نافرمانی مدنی شــد
کــه ایــن موضــوع در اعالمیهی شــمارهی
 44انعــکاس یافتــه اســت .در ایــن کتاب،
اعالمیههای ســالگرد شــهادت رهبر شهید
و دهـــهی عدالت (22-13حوت) نیز آمده
اســت .آخرین اعالمیه ،اعالمیهی شمارهی
پنجاه اســت که در آن خوســته شــده است
روز چهاردهم ثور ـ اولین روز فعالیت رسمی
و علنــی جنبشروشــنایی ـ به عنــوان «روز
مبــارزه با تبعیــض» نامگذاری و همه ســاله
تجلیــل و در آن ،مســئلهی مهــم و حیاتــی
مبارزه با تبعیض بررسی شود.
ش روشــنایی ،بزرگترین
بیتردید ،جنب 
حرکت مدنــی بــرای تحقق عدالــت و نفی
تبعیض در تاریخ کشــور اســت .این جنبش
تأثیــرات بزرگــی در معــادالت سیاســی و
اجتماعــی افغانســتان داشــت و خواهــد
داشت .پژوهشــگران و دانشــجویان زیادی
خواهان تحقیق و بررسی جنبههای مختلف
این جنبش هستند .از این رو ،این کتاب که
موضعگیریهای رســمی جنبش روشنایی
را در بــر دارد ،اســاس کار و فعالیت جنبش
روشنایی به شمار میرود و منبعی دست اول
است برای پژوهشگران.
جنبــش روشــنایی تــا کنــون
( )1399/2/20در باره مسائل و موضوعات
مهم کشوری و ملی 67 ،اعالمیه صادر کرده
که قرار اســت باقی اعالمیههــا ،اطالعیهها
و بیانیههــای جنبش روشــنایی در جلد دوم
همین کتاب چاپ شود( .به نقل از؟ ..منبع
این خبر باید ذکر شود ).
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شبهایدئولوژیك
یادداشتی بر کتاب «جریانهای سیاسی ـ ایدئولوژیک و قومی هزارهها» نوشتهی عبدالغفور ربانی

عبداهلل اكبری

جریانهای سیاسی ـ ایدئولوژیك و قومی هزارهها (دفتر دوم)
عبدالغفور ربانی
[کویته] ،بینا
چاپ :اول  ٢٠١٢م ١٠٠٠ ،نسخه
رقعی ۲۰۰،صفحه
قیمت ٢٠٠ :روپیه

ی از اولین كســانی اســت كــه در حلقهی
عبدالغفــور ربان 
«كانون مهاجــر» با همراهانش چــوننوروزعلی حمیدی،
سید عسكر موسوی و دینمحمد جاوید دست به قلم برده و
چن د كتاب از وی در سالهای اخیر نشر شده است .کتاب
«جریانهای سیاســی ـ ایدئولوژیك و قومی هزارهها» یکی
از آثار قابل توجه اوست .البته این کتاب دفتر اولی نیز دارد
که در آن پیشینهی تاریخی ،وضعیت جغرافیایی و همچنان
به صورت گذرا به بخشهای فرهنگی و آموزشــی نیز توجه
شده است .در این نوشته ،دفتر دوم کتاببررسی و معرفی
میشود.
امتیازها:
یكــم ـنفــس آغاز ایــن كار كــه احــزاب و جریانهای
سیاســی معرفی شــوند  ،اتفاق خوبی اســت .این معرفی،
مرجعی اســت كه راه را برای تحقیق و نــگارش بیشتر باز
ی مردمی كهدر برشهایی از
میكنــد تا احزاب و جریانها 
تاریخ ،عامل خلق امید و آرزو برای تغییر ســر نوشــت مردم
شدهاند ،آن گونه كه بودهاند ،ثبت تاریخ شوند .
دوم ـ پژوهــش در نبــود منابــع مكتوب از دشــوارترین
كارهای ممكن اســت .بــه گمان غالــب،عبدالغفور ربانی
بدون داشــتن كمترین منبع ممكنبه ســراغاین كار مهم
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رفته اســت .به یقین ،میتوان گفت اگر مطالعات پیگیر و
اطالعات عمومی شخصی او نبود،آوردن چنین حجمی از
مطالبناممكن مینمود .از این نگاه ،كار او منحصربهفرد
اســت و راه تحقیق در مورد احزاب و جریانهای سیاســی
را باز كرده اســت.او با آرشیف دانستههای شخصیاش كه
ســالها با رهبران احزاب دمخور بوده و كتابها و مجالت
مربوط به احزاب را مطالعه کرده ،راهساز كار مهم تحقیقاتی
برای احزاب و جریانهای سیاسی شده است.
ســوم ـقوت ســوم خیلی به كتاب برنمیگــردد ،اما به
صاحــب كتاب برمیگــردد و آن نفوذ اجتماعــیربانی در
خیران و فرهنگیان محیط و اطرافش اســتّ .
میــان ّ
خیری
به نــام حاجی محمدحســین دانش از آنســوی آبها ،از
اســترالیا یافت میشود كه هزینهینشر كتاب را میدهد و
هم كسانی مانند عبدالله رفیعی و دوستانش پیدا میشوند
كــه كارهای فنی را بدون هیچ هزینه و مبلغی به ســرانجام
نهزینههای
برســانند .در حالی كه بسیاری از نویســندگا 
چــاپ كتابهایشــان را خود میپردازند یا هــم با صاحبان
انتشارات و سرمایه قرارداد مشخصی میبندند كه دو طرف
سود مالی داشته باشند .این كار هم كه به نوعی به كتاب و
صاحب كتاب برمیگردد ،قوت به حساب میآید.

قبــول كنیم ،انجمن «امت» و حتی «كانون مهاجر» ،حزب
كاستیها
و جریان سیاســی نبودند .كانون مهاجــر حتی یك دفتر و
ی تازه نــدارد .طرح جلد،
یكم ـ كتــاباز نظر فنــی  ،چیز 
نمایندگی و ّرد پای كاری در افغانستان ندارد .پس چه طور
تداعیكنندهی مطالب كتاب نیست .مشخص است طراح،
ً
ممكن اســت کارنامه آن همپای احــزاب دیگر و چربتر از
مبتدی بوده و طرح را از اینترنت برداشــته اســت .معموال
آنها بررسی شود؟
كتابهای سیاســی و ایدئولوژیك یــا هر كتاب دیگری باید
در مــورد جایــگاه كانــون مهاجر در بســتر مناســبات
مطابق با محتوای كتاب ،طرح جلدی داشــته باشد كه این
سیاســی افغانــی میتــوان پذیرفت کــه نویســنده کتاب،
كتــاب از طرح جلد خوب محروم اســت .در بخش پایانی،
عضو آن بوده و خواســته اســت كارنامــهی آن و اعضایش
در صفحهی ماقبل جلد ،مطلب كتاب تا نصفه نوشته شده
َ
پررنگتر معرفی شود یا اطالعات كافی داشته است .با این
كه این نشــاناز غیر حرفهای بــودن صفحهآرا دارد .نهتنها
حال ،معرفی یك صفحهای پاســداران جهاد كه در سراســر
مطلب نباید در جلد كتاب نوشــته میشــد كه ورق ســفید
هزارســتان نفوذ و جایگاه داشت ،در برابر
فاصلــه كــه خیلی معمــول اســت ،نباید
نهضت اســامی كه فقط نفــوذ ّ
جدی در
فراموشمیشد.
پژوهش در نبود منابع مكتوب جاغوری داشــت ،مقایسهشدنی نیست.
دوم ـ كاســتی دیگــر در عنوان كتاب
از دشوارترین كارهای در حــق ســازمان نصر نیز ظلــم مضاعف
اســت.كتــاب بایــد عنــوان مشــخصی
ممكن است .به گمان غالب ،شده است .در بخش معرفی سازمان نصر،
میداشــت كه جلــب توجه میكــرد ،اما
نگاه نویســنده ،بیشتر ،خاطرهخوانی و
نام كتــاب ،بیشتر یك جملهی توضیحی
ی بدون داشتن
عبدالغفور ربان 
ً
توجه بــه مرامنامه و خط فكری ســازمان
است كه معموال در كتابها بعد از عنوان
كمترین منبع ممكنبه سراغ
َ
نصــر اســت ،در حالی كه ســازمان نصر،
كتاب میآیــد.به جای عنوان درشــتتر
این كار مهم رفته است .كارنامهی فرهنگی و سیاســی پرباری در
آمده اســت« :دفتــر دوم» و در ادامه و در
َ
به یقین ،میتوان گفت اگر نیم قرن مبارزات هزارهها داشــته اســت.
دو خط بعــدی با فونت كوچكتر نوشــته
مطالعات پیگیر و اطالعات بیشترین اعضــای كانون مهاجــر مانند
شده «جریانهای سیاسی ـ ایدولوژیك و
عمومی شخصی او نبود ،علیزاده مالستانی و دینمحمد جاوید به
جریانهای قومی هزارهها» .خواننده در
ی ربانی
نگاه اول فكر میكند عنوان كتاب «دفتر آوردن چنین حجمی از مطالب سازمان نصر پیوســتند .خود آقا 
ناممكن مینمود .ز این نگاه ،در مســافرتهایش در داخل ،همیشه از
دوم» اســت ،در حالیكــه كلمهی «دفتر
كار او منحصربهفرد است و طرف دفتر و اعضای سازمان نصر حمایت
دوم» كه توضیحتعــداد مجلدهای كتاب
راه تحقیق در مورد احزاب و میشــد .وقتی ســازمان نصر بــا آن همه
ك میآمد ،مانند
است ،باید با فونت كوچ 
جلد اول ،جلد دوم و . ...مشــكل دیگر ،جریانهای سیاسی را باز كرده كارنامــه در قطار كانــون مهاجر و انجمن
جای خالی ویرایش و ویراســتار در كتاب است.او با آرشیف دانستههای امت دست كم گرفته میشود ،خود كار و
كتاب میشود شبهایدئولوژیك!
اســت .یقیــن دارم اگر كتــاب در اختیار
شخصیاش كه سالها با
پنجــم ـ مــورد آخــر بــه جــای
ویراستاری قرار میگرفت ،با متن و کتاب
رهبران احزاب دمخور بوده و
«نوشــته اســتاد ربانی»« ،درس گفتار»
بهتری روبهرو میشدیم.
كتابها و مجالت مربوط به یا «اثر» میآمد ،بهتر بود؛ زیرا نویســنده
ســوم ـ چنین كتابهایی كه قضاوت
تاریخی بســیاری بــه همــراه دارد ،باید احزاب را مطالعه کرده ،راهساز در مقدمــه آورده کــه این كتــاب ،حاصل
ش است.
كار مهم تحقیقاتی برای درسگفتارهای 
با ذكــر منبع تألیف شــوند .این كتاب با
احزاب و جریانهای سیاسی
آنچه بــه عنوان كاســتیها یادآوری
آنكــه نقــل قولهایــی دارد ،حتی یك
شده است .شــد  ،از اهمیــت كتــاب كــم نمیكنــد.
منبــع نیز نــدارد که عیب بزرگی اســت.
نگارنــده یقیــن دارد بــ ه جز در مــورد دو
صد البتــه در نقل قولهــا و به خصوص
انجمــن فرهنگــی «كانــون مهاجــر» و
در بخــش فعالیت فرهنگی و نشــراتی از
«انجمــن امت» كه ایشــان ،عضــو و همكار هــر دو بوده و
مجلهها و افراد و اشخاصی نام برده شده ،اما خیلی خوب
برخورد عاطفی انجام داده ،مشکل موارد دیگر ،دسترسی
بود كه همان منابع در آخر كتاب فهرســت میشدند.
نداشــتن به منابع بوده اســت.امید کهنویســنده ،دوباره
چهــارم ـ رعایت نشــدن اعتــدال در معرفــی احزاب و
آستین بر زند وكار بزرگی را كه آغاز كرده ،با بازبینی و دقت
انجمنهــا كمبود دیگری اســت كــه اهمیت كتــاب را زیر
بیشتری بازنشركند .
ســؤال میبرد .اگر عنــوان «جریان» را با عنــوان «حزب»
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کارناوالی در کابل
Kabul Carnival: Gender Politics in Postwar Afghanistan
)(The Ethnography of Political Violence
Julie Billaud
University of Pennsylvania Press

جالل نظری

کارناوال کابل :سیاستهای جنسیت در
افغانستان پساجنگ
نویسنده :جولی بیالد
امریکا :انتشارات دانشگاه پنسیلوانیا
چاپ اول۲۰۱۵ ،
 256صفحه ،جلد سخت

جولــی بیال ،دکترای انسانشناســی و جامعهشناســی
دارد و در مورد اســام ،جنسیت ،حکومتداری بینالملل
و حقوق بشــر در حوزهی جغرافیایی آسیای میانه مصروف
پژوهش اســت .کارناوال کابل ،مطالعهی انسانشناسانهی
افغانســتان پس از یازدهم سپتامبر
«فرآیند بازســازی» در
ِ
اســت که با تمرکز بر گروههای گوناگون زنانی نوشتهاست
که در پروژههای «تقویت زنان» سهیم بودهاند.
تــاش کتاب با تمرکز بر سیاســتهای بشردوســتانه و
بهســازی حقوقی ،سادهسازی حساسیتها و تناقضهایی
اســت که از فهم «دموکراســی» و «حقوق بشــر» در تصویر
بزرگتــر جهانی بــه وجود میآیــد .نویســندهی کتاب ،با
اســتفاده از اســتعاره «کارناوال پســاجنگ» ،آثــار تئوریزه
کردن دخالتهای نظامی و انســانی و فهم ذهنیتهایی را
بررســی میکند که از این رویارویــی جهانی به وجود آمده
اســت .قــرار دادن «زن» در محــور تحلیلها بــه این دلیل
اســت که دخالت جامعهی بینالمللی در امور دولتداری
مخصوصا در کشــورهای جهان ســوم ،همیشــه و به لحاظ
تاریخی با مســئلهی رســیدگی به وضعیت نیــم دیگر پیکر
جامعه یعنی «زنان» گره خورده است.
ادبیاتی که به جنگهای دوامدار افغانســتان پرداخته،
معمــوال روی تغییــر نگرش گروههــای قومــی ،قبیلهای و
مذهبی از جهاد در برابر نیروهای اشغالگر شوروی تا ظهور
طالبان تمرکز کرده است .یکی از هدفهای اساسی آن نیز
پرداختن بــه محدودیتها و ظرفیتهای دولت و گروههای
قبیلهای در راستای ملتسازی و تشــکیل ایدئولوژیهای
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سیاســی بوده اســت .این کتاب بر مبنــای همین ادبیات
نوشــته شــده اســت و تالش دارد که ملت ـ دولت سازی را
در منطقــه به صورت عام و در افغانســتان به صورت خاص
بفهمد.
کارناوال کابل ،چگونگی آمدن غرب را در افغانستان در
 2001و سیاســتهای غربی را در مورد حقوق زنان بررسی
میکند و تــاش دارد تا ماهیت پروژههای بازســازی را در
افغانســتان با توجه بــه حضور زنان و ســؤالهای مرتبط با
دولتســازی و دموکراتیزه کردن پاســخ دهد .این کتاب در
شــش فصل تنظیم شــده و هر فصل موضوعــات گوناگون
مرتبط به سیاســت «جنســیت» را به تحلیــل میگیرد .در
فصل نخست ،نویسنده به حضور و شرایط سیاسی زنان در
چهار دوره تاریخی می پردازد :پادشــاهی مدرن (-1920
)1973؛ رژیــم کمونیســتی ()1992-1979؛ جنگهای
داخلی ( )1996-1992و رژیم طالبان (.)2001-1996
فصل دوم کتــاب به حضور زنــان در وزارت امور زنان و
نقش آنان در ترویج و نهادینه کردن ارزشهای دموکراتیک
اختصاص یافته است .در این فصل ،دشواریهای زنان در
رویارویی با ســاختارهای اجتماعی سنتی و ضد زن از یک
طرف و فرصتهــای به وجود آمده در فضــای جدید برای
تحقــق ارزشهایی چون حقوق بشــر و حقوق زن از طرف
دیگر ارزیابی شده است.
نویســنده در فصــل ســوم ،چارچوبهــای حقوقی و
زیربناهای جدید ســازمانی را که بــرای تأمین حقوق زنان
در دوره «پســاجنگ» در نظــر گرفتــه شــده ،تحلیل کرده

و نشــان داده اســت که مواجهــه شــرکتهای خصوصی
امنیتی و کارشناسان حقوقی بینالمللی با فضای عمومی
برای تقویــت کردن بنیههــای دولت جدید چــه تنشها و
تناقضهایی را به وجود آورده و کار نهادهای حقوقی را برای
تأمین حقوق زنان و محافظت از آنها چه گونه به مشــکل
روبهرو کرده اســت .در این فصل به مثالهای مردمنگارانه
پرداخته شــده اســت که تضاد میان شــیوه رسمی و عرفی
دسترسی به عدالت را برجسته میکند.
در ادامــه ،یکی از مبحثهای اصلی کتاب این اســت
که دســتهبندی سیاسی «زن» به شدت ،محصول تعامالت
نابرابر میان نهادهای حکومتداری فراملی و قدرتمندان
محلی اســت .این گونه دســتهبندی ،معانــی و تصورهای
مشــخص فرهنگــی را با توجه بــه مســئولیتهای دولت و
جامعــه در برابــر «جنس دوم» بــا خود حمــل میکند .به
گفتهی جولی بیالد ،گذار دموکراتیک در افغانستان باید از
دید زنان بررسی شود؛ چون مسئلهی زنان ،یکی از مسائل
اصلــی نزاعها و اختالفات بــوده و به موضــوع مورد بحث
عمومی و سیاسی در ده سال گذشته تبدیل شده است.
بررســی وضعیت فرهنگــی زنان ،یکــی از مبحثهای
دیگر کتاب اســت کــه به خواننده کمــک میکند تا جهان
ذهن زنــان را در مواجهه با فضای جدید که متأثر اســت از
فرهنگ مردساالری ،جهاد و دوره سیاه طالبان ،بهتر درک
کند .در ایــن مبحث ،نمادهــای فرهنگی زن افغانســتان
بررســی شــده و نظر به دریافتهای نویســنده ،با توجه به
اینکه نظام طالبان برچیده شــده ،چادری برای مخاطب
غربــی هنوز نماد فشــار اجتماعــی برای زنان افغانســتان
شناخته میشود.
موضوع فصل ششــم کتاب ،جهاد شــاعرانه اســت که
نویســنده به وضعیت روحی و عاطفــی زنان و گفتمانهای
رنج ،جهاد و شهادت میپردازد و نشان میدهد که چه گونه
این گفتمانها دســت به دســت هم میدهد و تفسیری از
روابط اجتماعی زنان را ترســیم میکند بدون آنکه غرور و
عفت زنانهشان را کامال از بین ببرد.
مطالعــهی ایــن کتاب در فهــم جایگاه و نقــش واقعی
زنان در ســاختار دولت پســاطالبانی و نهادهای خصوصی
در راســتای تأمین فضای برابری محور به ویژه در خصوص
«برابری جنسیتی» بسیار کمک کننده است .بخش اعظم
تحقیق میدانی نویســنده برای نوشــتن این کتاب در کابل
انجام شــده اســت؛ چون کابل ،پایتخت افغانستان نسبت
به شــهرهای دیگر ،زودتر در معرض رویارویی با ارزشهای
جهــان مدرن قرار گرفتــه و تغییرات فرهنگــی بیشتری را
نســبت به شــهرهای دیگر در بیست ســال گذشته تجربه
کرده است.

روزگار غریب کتاب
چشماندازی از یک کتابفروشی در کابل
قــرار بــود ســاعت هشــت صبح
دوســتی را ببینم کــه دفترش در
فروشــی شهر نو کابل
کوچهی گل
ِ
است .سر ساعت هشت رسیدم به
موقعیتی که قرار بود وی را بیبنم.
اما دفترش بسته بود.
کوچهی گلفروشــی شــهر نو
لطیف آرش
کابل یکی محلههای اعیاننشین
کابل اســتکه در پهلوی داشتن
بلندمنزلهای تجاری ،معازههای مفشــن ،فروشــگاههای
ی کــه به ظاهر
بــزرگ گلهای تــازه ،دکانهای َمیفروشــ 
خوراکهفروشــیاند ،و رستورانتهای ســنتی را نیز در خود
جای داده است.
در کنــار دفتر دوســتی که منتظرش بودم ،چشــمم به
چنــد جلد کتاب کهنه و خاکآلود افتاد که بعضیشــانبر
اثر باران و آفتاب بســیار فرسوده شــده بودند .وقتی خوب
َ
دقــت کردم ،دیــدم در تهکــویبلندمنزلی یک فروشــگاه
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کتاب موقعیت دارد و فروشــنده برای جلب توجه مشتریان
کتابها را روی زینهها چیده است .احساس کردم اینگونه
چیدمان کتابها توهینی به جایگاه و شــأن کتاب اســت.
چــون درحقیقــت کتابهــا روی پلکان پرت شــده بودند.
امــا بعد فکر کردم همین کتابها مرا به این کتابفروشــی
کشاندهاند.
در کنار ســایر کتابها و مجلهها دو کتاب خوب ،اما به
شــدت خاکآلود و بارانخورده توجهم را جلب کرد .کتاب
«شــناختنامهی ویرجینیا وولف» و «زندگــی پدرم چارلی
چاپلین» را از روی زینهی به شــدت خاکآلود برداشتم و با
دســتمال کاغذی تمیزشان کردم و سپس به تهکوی رفتم و
وارد کتابفروشی شدم.
مرد ریشسفیدیپشت میزی چوبی نشسته بود .روی
میز هم چند جلد کتاب،تســبیحی زمردیرنگ و گیالسی
چای ســبز قرار داشتند .بعد از احوالپرسی از کتابفروش
قیمــت کتابها را پرســیدم .بعد به تماشــای قفســههای
کتابها مشــغول شــدم که تا نزدیکی ســقف پــر از کتاب
بودنــد .کتابهایی که به نظرم آمد منتظرند کســی بیاید و
از قفسه برداردشان.
ســر صحبــت را با کتابفــروش باز کردم .بعــد از چند
جملــه رد و بــدل شــدن،پیرمــرد از من دعوت کــرد که بر
چوکی پهلویــش بنشــینم .و در یک گیالس روســی برایم
چای ســبز ریخت .از نامش و کتابفروشــیاش پرســیدم.
گفت که نامش فضلالرحمان اســت و چند ســال است که
در اینج ا کتابفروشــی دارد .با شنیدن نامش به یادم آمد
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که نامش را بر تابلوی کتابفروشــیاش نیز خوانده بودم:
«کتابفروشی فضل».
فضلالرحمان از بازار کســاد کتاب قصه کرد .قصه کرد
که با خوشــی و برای ترویج کتابخوانی این کتابفروشی
را بــاز کرده بوده اســت و اکنون بازار کتــاب و کتابخوانی
کساد اســت و او دلسرد اســت .در جریان صحبتهایش
از مردمی که ســاکن شــهر نو هستند ،شــکایت داشت که
هیچگاه به خاطر خرید کتاب نمیآیند ،در حالیکه بیشتر
آنها باســواد و شــاغل هســتند .بعد به چند کتاب کهنه و
فرســودهی انگلیســی کــه در یک المــاری جداگانــه قرار
داشــتند ،اشــاره کرد و گفت در ســالهای قبل رفت و آمد
شــهروندان خارجی در این کوچه زیاد بــود و این کتابها
فروش داشــتند .اما حاال که از خارجیها خبری نیســت،
ایــن کتابهــا در الماری خــاک میخورنــد .در آخر ازش
پرسیدم که چراتعدادی کتابرا بر زینهها چیدهاست؟
بــا یأس و ناامیدی گفت« :به خاطر جلب مشــتریها،
مشتریهایی که هیچ کتابی توجهشان را جلب نمیکند».
پــول آن دو کتــاب را پرداختم و اجازه خواســتم تا از او
عکســی بگیرم که موافقت نکرد.از دوکانش بیرون شــدم و
چند عکس از کتابها و تابلوی کتابفروشــیاش گرفتم و
بــاز منتظر ماندم.یک و نیم ســاعت دیگر هم منتظرماندم
تا آن دوســت را ببینم .در آن مدت جز کتابفروشی همهی
دکانها (گلفروشیهاَ ،میفروشــیها ،رستورانتها و)...
مشتری داشتند ،اما درمدت آن یک و نیم ساعت حتا یک
نفر هم راهش را به سمت کتابفروشی کج نکرد.

عالقهمندان میتوانند درباره آثاری که خواندهاند ،برای «کتابنامه» بنویسند.
شاعران ،نویسندگان ،پژوهشگران ،مترجمان و ناشران نیز میتوانند آثارشان را معرفی کنند یا برای معرفی در اختیار «کتابنامه» بگذارند.
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قالب یادداشت یادداشت تنها در قالب  wordآماده شود.
یادآور یها
 ۱یادداشــت بایــد با رعایــت ایــن راهنما و اصول درســت  ۳شورای نویســدگان ،یادداشــت رســیده را از نظر شکلی و
محتوایــی ارزیابی میکنــد و در صورت تأیید ،بــا توجه به
حروفنگاری رایانهای و نشانههای نگارشی آماده شود.
ظرفیت مجله و بر اســاس نوبت دریافت و اصالح نهایی در
 ۲یادداشتنویس ،نوشتهی خود را به صورت فایل مستقل به ایمیل
نوبت انتشار قرار میدهد.
نشریه یا نشانی الکترونیکی یکی از اعضای شورای نویسندگان در
تلگرام بفرستد .و عکسی از نویسندهی یادداشت نیز ضمیمه شود« ۴ .کتابنامه » در ویرایش ادبی و کوتاه کردن یادداشتها آزاد است.

نمایندگیهای پخش کتابنامه:
عالقهمندان میتوانند نسخهی چاپی کتابنامه را از این انتشاراتیها به صورت رایگان دریافت کنند:

کابل:
ل سرخ ،مارکت تجارتی ملی ،طبقهی همکف و جویشیر.
▪انتشارات امیر ی:پ 
▪انتشارات بنیاد اندیشه :پلسرخ مارکت تجارتی ملی ،طبقهی پایین،شمارهی ۶۰ـ .B ۱
▪انتشارات دانشگاه:پلسرخ ،مارکت تجارتی ملی ،طبقهی همکف.
▪انتشارات زریاب:خیرخانه ،چهارراه قلعهی نجارها ،پالزای احمدیار ،طبقهی دوم،شمارهی .25
▪انتشارات سرور سعادت :کابل ،چهارراه دهن باغ (شهرآرا).
▪انتشارات سعید:ابتدای جادهی آسمایی ،آسماییپالزا ،طبقهی دوم.
▪انتشارات صبح امید:پلسرخ ،مارکت تجارتی ملی ،منزل پایین.
▪انتشارات مقصودی و تاک:پلسرخ،مارکت تجارتی ملی ،طبقهی همکف ،شمارهی .۱۱
▪انتشارات نسل نو :پلسرخ ،مارکت تجارتی ملی ،طبقهی همکف.
▪نشر نگار:پلسرخ ،مارکت تجارتی ملی ،طبقهی پایین.
▪نشر واژه :پلسرخ ،مارکت تجارتی ملی ،طبقهی پایین.
▪نمایشگاه و کتابفروشی عرفان:چوک دهبوری ،چهارراه شهید دهبوری.
▪کتابفروشی آریانا:شهرنو ،چهاراه حاجی یعقوب ،روبهروی شرکت مخابرات اتصاالت.
مزارشریف:
▪انتشارات ثقافت :چهارراه بیهقی ،مارکت تجارتی قناعت ،شمارهی  .3سنبله /شهریور  1399شماره سوم سال اول کتابنامه
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