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یادداشت مدیرمسئول

گذر از بال و ابتال
در سالی که به سر می بریم شیوع ویروس همه گیر کرونا 
بســیاری از مناســبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
را در ســطح جهــان تغییــر داده و کرونا روی بســیاری 
از مشــاغل و فعالیت ها تأثیر مســتقیم گذاشــته است. 
تغییرات رفتاری این ویروس و بازگشت مداوم موج های 
سرایت آن امید به عبور از آن را عماًل از بین برده است. 
مردم بسیاری از کشورها عالوه بر امید، انتظار و کوشش 
برای ســاخته شــدن واکســنی که بتواند این ویروس را 
ریشه کن کند، عماًل در حال در پیش گرفتن شیوه های 
هم زیســتی دراز مدت با این ابتال هســتند. شیوه هایی 
که در آن بتوانند ضمن رعایت ایمنی و حفظ مصونیت، 

چرخه ی کار و زندگی شان را نیز بچرخانند. 
صنعت چاپ و نشِر کتاب یکی از حوزه هایی است که 
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 
مشکالت مواجه  بودند، آسیِب ناشی از وضعیت کرونایی 
جبران ناپذیر اســت. در خبرهای منتشــر شده در فضای 
مجازی خواندیم که مرکز فرهنگِی کوشــایی چون »شهر 
کتاب« در کابل تا آستانه ی تعطیلی پیش رفت. هم چنین 
مطلعیم که بیش تر ناشــران و کتاب فروشــی ها در کابل، 
هرات، مــزار و دیگر جاهــا در تأمین هزینه های شــان با 

مشکل دچارند.
در کشــورهای دیگر، ناشــران و کتاب فروشان با راه 
انداختن ســامانه ها ی فروش آن الین و ارســال ُپســتی 
کتــاب بــه ســفارش دهندگان، تا حّدی تحرک کســب 
و کارشــان را حفظ کرده اند. ناشــران و کتاب فروشــان 
افغانستانی به دلیل نبود دسترسی همگانی به اینترنت 
و فقدان شــبکه ی متمرکز ُپستی چنین امکانی ندارند. 
در چنیــن اوضاعی وظیفه ی متولیــان فرهنگی جامعه 
ماننــد وزارت اطالعــات و فرهنگ اســت که بــه یاری 
تولیدکنندگان و نشردهندگان فکر و فرهنگ بشتابند و 
بــرای کمک به آن ها چاره ای بیاندیشــند تا همه از این 

روزهای بال و ابتال به سالمت بگذریم.
... و با سپاس از دوستان عزیزی که برای کتاب نامه 
مقالــه و یادداشــت فرســتاده اند؛ هم چنان مشــتاق و 
منتظر نوشــته ها، یادداشــت ها و همکاری های اهالی 

قلم هستیم.
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عمران راتب در کتاب »مالیخولیا و تردید« ش نگاهی انداخته 
به داســتان »زندگی به ســفارش پشــه ها« با عنوان »دایره ی 
شرارت و موقعیت هرمنوتیکی«. راتب آن جا به نکته ای اشاره 
دارد کــه در خــور توجه اســت: »روزی با کاوه جبــران از یک 
برنامه ی ادبی  و  فرهنگی در لیســه ی معرفت برگشته بودیم و 
دوتایی به سمت بخش شمالی شهر می رفتیم. در میانه ی راه 
پس از آن که قصه ی فیلم و سینما خالصه شد، وارد دنیای متن 
شده بودیم. جبران با قرائتی که از متن ادبی و فلسفه ی تولید 
آن داشت، می گفت من هر نوع نقد و حاشیه نویسی بر شعر یا 
رمان را بیهوده و زاید  بر متــن می دانم. جای چندانی ]برای[ 
مخالفت با این نظر نبود. وثاقــت این حرف برای من بیش تر 
زمانــی ُرخ می نماید که خودم می خواهم حاشــه  ای بر متنی 

ادبی بنویسم. مثل اکنون. زاید است، بیهوده«. 
این  قصه را به دو دلیل نوشــتم: یک، یــادی از راتب را در 
خاطرتان زنــده کرده باشــم؛ دو، پیش نگاهم کــم  و بیش به 
رمــان »َپی ُگم«، چیزی شــبیه همین قصه اســت. مهم ترین 
نکته ای که از این قصه می توان برداشت، همانا »هر نوع نقد و 
حاشیه نویسی بر شعر و یا رمان، بیهوده و زاید بر متن« است. به 
 هیچ  وجه ادعا ندارم این نوشته، نقدی باشد بر رمان »َپی ُگم«، 
بلکه بیش تر یک استحاله یا دگرگونی زبانی است که در قالب 

واژگان بی  تن و ُتوش ریخته ام. 
ســخن را با قهار آغاز می کنم. قهار که نقشی بس غریب 
در داســتان دارد. در طول داستان، قهار را نیروهای مرموزی 
در خود می پیچند، 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 چهره ی 
ابلهانه  اش تجســم کند. لحظه ای، 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 چهره اش نقاشی 

دارد«. 
فرو رفتن در این ورطه، حکایت از دل مشــغولی آدمی دارد. 
دل مشغولی مرموز و پیچیده ای که از آن به وضع »واقع بودگی« 
می توان تعبیر کرد. وضِع غریبی است. ممکن است آن وضعی را 
بربتابد که ساخت و ساز در هستی را تعریف کند یا هم وضعی را 
که بر گونه گونی هستی تأکید می نهد. بنا  بر  این، قهار را می توان 
پرسوناژ هستی مدار در داستان خواند. هرچند آن هستی مداری 
تنها در پرسوناژ قهار خالصه نمی شود. نوریه و ستاره، دو پرسوناژ 
دیگر هم از هســتی مداری برخوردار ند. هستی مداری زنانه که 
کیف و کان دیگری از خود بیرون می تابند: »وقتی نوریه ُتشک 
بوی ناک، روجایی و لباس هایش را تبدیل و هوای اتاق را تازه کرد، 
احساس شرمند  گی مثل نوک خنجری، سینه اش را درید«. این 
کیفیت، هســتی مداری دیگری را برمی تابد که فضای وجودی 
قهار را بر هم می زند و فضای داســتان را هم و از آن می شــود به 

استحاله  ی عشق تعبیر کرد. 
فضای داســتان »پَی ُگم« را دو چیز برجســته می  کند: عشق 
و مرگ. در این مورد باید قدری مفصل تر ســخن بگویم. ابتدا باید 
بگویم که هنگام اشــاره به فضای دل مشــغولی مرگ در داســتان 
»َپی ُگم« نمی توانم از عشــق ســخن نگویم. هرچند در داســتان 
»َپی ُگــم«، این دو فضا از هم گاهی گسســته می نماینــد، اما در 
الیه  های درونی داستان، تودرتویی عجیبی میان این دو نیرو برقرار 
اســت. »در سال های جوانی، پیش از آن که نوریه تسخیرش کند، 
در بهتریــن حالت می توانســت حس کند که در هیچ  جا ســاکن 
نیست. در چنین مواقع، کابل، فضایی بی انتها بود. کفش هایش 
را می پوشــید و حداقل نیِم شــهر را پیاده می گشت. از مرادخانی 
تا بی بی مهرو و از آن جا تا شــیرپور. ده افغانان، کاه فروشی، تمیم 
انصار و پل خشتی، مناطقی بودند که بیش تر به آن ها توجه داشت. 
در چنین جاهایی بود که انســان های درمانده و تنهایی را کشــف 

می کرد که مانند خودش بودند؛ سرخورده و گریزان از زندگی«. 
از فحوای این رویداد برمی آید که مرگ و عشــق، رابطه ی 
ناکندگی با هم دارند. هایدگر در »هستی و زمان« ش در مفهوم 
اگزیستانسیالیستی مرگ به خصلت نمایی قطعی مرگ اشاره 
دارد کــه دازایــن را با تأثیر از هر پدیــده ی بیرونی و هر نیروی 
دیگری در مواجهه با مرگ قرار می دهد. در داستان »َپی  ُگم«، 
آن نیرو و آن پدیده می تواند هر چیزی باشد، از عشق گرفته تا 
جنگ و بی خانمانی و هزار و یک بدبختی دیگر. به هر ترتیب، 
»َپی ُگم«، داســتانی است که می شود آن  را داستانی در قالب 

 .ژانر مدرن به حساب آورد

استحاله ی مرگ و عشق
یادداشتی بر رمان »پی گم« نوشته ی عزیز الله نهفته

اشکبوس

پی گم )رمان(
  عزیزاهلل نهفته 
ویراستار: محمدحسین محمدی
کابل: انتشارات تاک
 چاپ اول ناشر:  ۱۳۹۷، ۵۵۰ نسخه 
رقعی، ۱۷۲ صفحه
قیمت: ۱۸۰ افغانی
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از محمدآصف ســلطان زاده  تا کنون چند مجموعه داستان 
کوتاه و چند رمان منتشــر شــده اســت. ســلطان زاده را با 
اولیــن مجموعه ی داســتانی اش »در گریز گم می شــویم« 
شــناختم. بعدها مجموعه  های دیگری چــون »نوروز فقط 
درکابل با صفاست«، »عســگر گریز« و »تویی که سرزمینت 
این جا نیســت« را از این نویســنده ی خوش قلــم و  و پرکار 
کشــور خواندم. نویســنده ای که حاال در کشور دانمارک با 
فراغ  بال بیشــتر ی می نویســد. از تجربه های تلخ و شیرین 
زندگــی و مردمــان زجر کشــیده ی کشــورش روایت گــری 
می کنــد. رمان 26۳ صفحه ای »ســینماگر شــهر نقره« را 
بــه تاز  گی خوانــده ام. البته چند ســال پیش هــم خوانده 
بودمــش. رمانی که به باور نگارنده همان قدر که ریشــه در 
واقعیت های تاریخی افغانستان معاصر دارد، همان قدر هم 

به واقعیت های زندگی سلطان زاده نزدیک است.
ایــن رمــان در ابتدا در ســال 1۳90 در شــهر کپنهاگ 
کشــور دانمارک منتشر شده، سپس  توســط انتشارات تاک  
در شــهر کابل چــاپ و در اختیار عالقه منــدان ادبیات قرار 
گرفت. این رمان، در واقع ماجرای زندگی آصف و آصف هایی 
اســت که در این ســال های پر مالل جنگ، همواره به دنبال 
عالقه مندی های شــان گم نام از این شــهر به آن شــهر، یا از 
این کشــور به آن کشور ســفر کرده اند. آصف سینماگِر شهر 
نقره بســیار خوش اقبال اســت که پس از کسب تجربه های 
نو به کشــورش باز می گردد. باز می گردد تا معجزه ی سینما 
را در فیلم خانه هایــی کــه راه می اندازد، به مردمش نشــان 
بدهد. آصف، بــا بی پروایی در دکانــی در کارته چهار کابل، 

سینماگر شهر نقره )رمان(
محمد آصف سلطان زاده 
کابل: انتشارات تاک 
 چاپ دوم ،  بهار ۱۳۹۶
رقعی، ۲۶۳ صفحه

تخِت سنگِی میریزدان بخش
یادداشتی بر رمان »سینماگر شهر نقره« نوشته ی محمدآصف سلطان زاده

محمدسرور رجایی 

سینمای کوچکی می سازد؛ ســینمایی که نه پرده دارد و نه 
ویدیوپروژکتور. اما آن چه دارد، عشــق اســت و عشق. چند 
کوچــه آن طرف تــر جنگ جریــان دارد. هــر لحظه صدای 
تیربار و انفجار لرزه بر اندام ساختمان های زخمی دهمزنگ 
و کوته ســنگی می انــدازد. امــا در ســینمای کوچک آصف  
خنده های شاد اندک تماشگرانی است که به گوش می رسد.
همان گونه که در افغانســتان جنگ است و وحشت، در 
روایت رمان »سینماگر شهر نقره« نیز جنگ و وحشت ادامه 
دارد. جنــگ چهره عــوض می کند. آدم هــای جنگ تغییر 
می کنند و این بار در شکل و شمایل ترسناک تری پا به میدان 
می گذارند. طالبانی پیدا  می شــوند که موسیقی و سینما و 
فیلم را حرام می دانند. آصف قهرمان داستان، اما ناخواسته 
به مبارزه بر می خیزد. مبارزه ی آصف رفتن به سنگر نیست، 
حفظ امکانات محدود ســینمای کوچکش است. ویدیویی 
و تلویزیونی و چند حلقه فیلم ســینمایی جهان، که بســیار 
دوست شــان دارد. آصف، در همین گریزها و گم  شدن ها به 
بازار ســیاه خاک می رســد. بازاری که در هشــت سال جهاد 
مردمــی در برابر شــوروی های متجاوز  و دولت کمونیســتی 
وقت، هم خــط اول جنگ بود و هم مرکــز اقتصادی مردم. 
بــازاری که چند بار در جنگ توســط بمباردمان شــوروی ها 

جدای از نامش به خاکستر سیاه تبدیل شده بود.
گاهانه قهرمان  بــه باور من، ســلطان زاده به صــورت آ
رمانش را به ســیاه خاک می کشــاند، تا جایــگاه تأثیرگزار 
بازار سیاه خاک را در اقتصاد و مقاومت مردم ما ثبت کند. 
به یاد ما  می آورد که این بازار هم شعر است و هم داستان، 
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هم جنگ است و هم صلح. برای روایت شدن قابلیت 
فیلــم ســینمایی را دارد. در ادامــه ی گریزهایش به 
شهر نقره می رسد و ســینما چاپلین را راه می اندازد، 
راه  و  کنــد  واقعه نــگاری  می خواهــد  هوشــمندانه 
واقعه نــگاری را بــه ما یاد  بدهد. شــهر نقــره خیالی 
نیست، واقعی اســت. زیبایی های روستای اجدادی 
جناب ســلطان زاده بخشی از آن شهر است و معروف 
بــه »آِب  نقــره« در روزگاران دور میــر یزدان بخــش 
بهسودی از آن جا به مناطق دوردست تری حکم روایی 
می کرده اســت، کبکبه و دبدبه ای داشــته اســت که 
هنــوز هم تخِت ســنگی اش برقرار اســت. افســوس 
که درگذر زمان دچار خاک گرفتگی  شــده اســت. در 
دوران معاصر هــم آوازه ی فرمانده فیضی از آِب نقره 
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 
14 اینــچ و ویدیویی داشــت که مجاهدان بســیاری 
از شــهرهای دور بــرای تماشــای فیلم بــه آن پایگاه 
می آمدنــد. آصف ســلطان زاده با نــگارش این رمان 
تاریخ نــگاری هنرمندانــه ای کــرده اســت. در واقع 
بخشــی از خاطرات فراموش شده ی خود و مردمش 
را به تصویر کشــیده اســت. خاطراتی کــه خیلی ها 
دوســت ندارند نوشــته شــود. حتی در پایان رمان، 
وقتــی آصف گیــر طالبــان می افتد، وقتــی می بیند 
که مرگش حتمی شــده، در مواجهــه با طالبان برای 
دفــاع از جانــش از قــدرت نمایــش فیلم اســتفاده 
می کنــد. تمام تالشــش را به خــرج می دهــد 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. همان گونه که با رفیق 
َکِست فروشــش در کارته  چهار در هنگام خدا حافظی 
گفته بود: »برو، پیش راهت خوبی. شاید یک روز باز 
ده جایی به  هم ســر خوردیم و همســایه شدیم. هیچ 

شهری بی موسیقی و بی فلم نشده.«
ســلطان زاده با این رمان، هم مظلومیت فرهنگ و 
هنر را در افغانســتان امروزی یــاد آوری می کند و هم 
قــدرت تأثیرگذاری فرهنگ و هنر را بر تمامی آدم های 
جامعه، حتی آدم هایی از جنــس طالبان. از خواندن 
دوبــاره ی این رمان بیشــتر لذت  بــردم. یکی از دالیل 
حظ بــردن من، زبان خــوب و پیراســته ی  کتاب بود. 
کاش ناشــران ما به این مهم توجه بیشــتری داشــته 

 .باشند

رمــان نوجوانانــه ی »آتشــگاه«، دومین رمــان احمد 
مدقــق اســت. مدقق در ایــن رمان نوجوانانه، بســتر 
اجتماعی خان و خان ســاالری و روابط ارباب رعیتی را 
برای گفتن داســتانش انتخاب کرده اســت ، آن هم با 

محور قرار دادن چند نوجوان و قصه  ای نوجوانانه. 
در توضیح داستان کتاب چنین آمده است: »این 
کتاب، قصه ی پســر نوجوانی به نام حبیب اســت که 
در بلوطــک زندگــی می کنــد. در این روســتا ، خان را 
روباه خطاب می کنند، امــا اگر آدم هایش این کلمه را 
بشــنوند، مردم را فلک می کنند. حبیب و دوســتش و 
تصمیــم می گیرند خانه ی خان را آتــش بز نند. در این 
میان، حبیب، خواسته و ناخواسته، درگیر ماجراهایی 
هیجان انگیز و خطرناک  می شــود. در کنار خط اصلی 
داســتان، ماجرایــی فرعی را هم در روســتای بلوطک 
پیــش می گیریم و نویســنده بــا روایت جــذاب خود، 

خواننده را با خودش به دنیای تازه ای می برد«.
این رمــان نوجوانانه در شــمارگان 200 تا چاپ و 
منتشر شده است که حکایت گر قصه ی پرغصه ی بازار 
کتاب و کتاب خوانی است؛ آن هم در کالن شهر تهران 

 .که بیش از ده میلیون جمعیت دارد

][ معرفی کوتاه

آتشگاه

آتشگاه )رمان نوجوان(
احمد مدقق

ویراستار: معصومه عدالت پور 
تهران: نشر صاد
چاپ اول، ۱۳۹۹، ۲۰۰ نسخه
رقعی، ۱۱۲ صفحه
قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان
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»وحشــت درســت از این جا شــروع می شــود که زندگی چیزی جز تکرار 
نیســت. تکــرار حادثه ها و تکــرار تراژدی ها. فقط جــای قربانی ها در هر 
عصری تغییر می کند. 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 می شــنویم. کارل مارکس از هگل نقل می کند که 
همه ی رویدادها و شخصیت های تاریخی در جهان، دو بار تکرار می شوند 

و خود مارکس می افزاید که بار اول به صورت تراژدی و بار دوم، کمدی.
این مضمون یعنی تکرار اشــتباه پیشــینیان، نمودی بارز در ماجرای 
انســان های آوازهای روسی دارد. انسان هایی خســته از ظلم و بیداد که 
تحملشــان ســر آمده اســت، ولی برای مبارزه با ظلم دچار اشــتباه های 
استراتژیک و تاریخی می شــوند. اشتباه هایی که گویی پیشینیان هم آن 
را مرتکب شــده اند و به ســنت هایی تغییرناپذیر تبدیل شده است. »این 
اولین اشتباهشان بود. گمان کرده بودند مشکل افغان ها را غیر افغان ها 
می توانند حل کنند. اما این اشتباهشــان تبدیل به یک سنت شد و امروز 

برای ما گریزی از این سنت ها نیست«. 
یعقوب، انسانی سرگردان که برای رهایی از وضعیت موجود، دایم در 
حال تغییر موضع اســت. در قدم اول به خانواده ی خود پشــت می کند و 
برای رسیدن به هدف و گاهی از سر استیصال، مدام از گروهی به گروهی 
دیگر می رود و همواره به جایگاهی که ایستاده است، با شک و تردید نگاه 
می کنــد و حاال که می خواهد به نقطه ی اصلی خود یعنی خانه و جایگاه 
اجتماعــی اش برگــردد، باید هزینه بدهــد. حاال که می خواهــد به خانه 
برگردد، خنجری بر پشــت دارد: »... به خانه برمی گردیم، با خنجرهایی 

در پشت و چشمانی که تلخ تر از قهوه های جهان است...«.

رمان آوازهای روســی، قصه ای سرشــار 
از خصلت های انســانی مثل عشق، انتقام، 
خاطره و زخم شکست و مرگ است. مفاهیم 
و بن مایه هایی که کهنه نمی شــوند و ممکن 
اســت در هر زمانی اتفاق بیافتند. نویسنده، 
بســتر تاریخــی دهه ی پنجاه خورشــیدی را 
برای تعریف کردن قصه ی 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.
و  مــرگ  از  سرشــار  روســی،  آوازهــای 
لحظه هــای تلخ جدایی اســت، اما عشــق و 
نثــری لطیف که گاهی شــاعرانه می شــود، 
فضــا را تلطیــف می کنــد. قصــه ای کــه با 
مخاطب همراه می شــود و پابه پــای یعقوب 
به خیابان هــای کابل و تپه هــای باالی َوَرث 
می رود و تا مدت ها حضوری پررنگ در ذهن 

مخاطب دارد.
رخشانه زمزمه کرد: »عشق من، وقتش 
رسیده به خانه برگردیم، شــاخه های انگور، 
از داربست ها باال رفته اند، از داربست ها باال 
رفته اند. راســتی موفرفری، لحظه ی آخر یاد 

مرا نکرد؟«
»ساده ی خدا، ساده ی خدا.«

رخشانه گفت: »شــاید روزگار تازه ای در 
راه است.«

»روزگار تازه یا بازی تازه؟«
رخشــانه تاب خــورد و دوباره شــاخه ی 
انجیر صدای خشکی داد. کمی از برف های 

نشسته روی شاخه های لختش ریخت.
»شاید هم عشقی تازه.«

نثــر زنــده و پویایی که گاه به شــعر پهلو 
می زنــد، روایت داســتان در دوره ای از تاریخ 
افغانســتان که کم تر به آن توجه شده است، 
تعلیــق جذابی کــه خواننده هر چــه جلوتر 
مــی رود، با نکاتی تازه تر روبه رو می شــود که 
امــکان پیش بینــی را از خواننــده می گیرد، 
ازجمله مهم ترین عناصر این رمان محسوب 
می شــود که آن را به اثــری خواندنی تبدیل 
کرده اســت. از این اثر در یازدهمین دوره ی 
جایزه ی ادبی جــالل آل احمد نیز قدردانی 

 .شد

زندگی چیزی جز تکرار نیست
یادداشتی بر رمان »آوازهای روسی« نوشته ی احمد مدقق

فروه موسوی

آواز های روسی )رمان(
 احمد مدقق  
تهران: شهرستان ادب
 چاپ اول، ۱۳۹۶ ، ۱۰۰۰ نسخه  
پالتویی، ۲۳۸ صفحه   
قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان



  سنبله/ شهریور 1399 شماره سوم   سال اول  کتاب نامه   7  

آدمی زاد تمام عمر مشغول شــمردن دردهاست؛ دردهای 
خودش، دردهای دیگران، دردهای آسمان و زمین، درد از 
هــر نوعش و آخرش هم می رود، بی  این که فهمیده باشــد 
درد چیســت یا اگر هم فهمیده باشد، بی آن که راهی برای 
درمانش پیدا کرده باشد. این آدمی زاد را در یک جغرافیای 
محدود ببینید، کره زمین و این  همه کشــور و ســرزمین را 
رها کنید و بیایید این طرف که ما هستیم؛ ما که هنوز مثل 
خیلــی از هموطنانمان نتوانســته ایم جامــه دان برداریم و 
برویم. بیاییم به دو کشور همسایه، هم زبان، هم مرز، بسیار 

به هم نزدیک و بسیار دور از هم؛ ایران و افغانستان.
مواجهــه میــان مــردم این دو کشــور با وجــود همه ی 
اشــتراکاتی کــه از آن حرف زدیــم، همواره اســف بار بوده 
که تا حد زیادی، ناشــی از غرور کاذب مــردم ایران و البته 
غرب زدگی وخامت باری اســت که فکر کنم همه درباره اش 
خوب می دانیم. این که مهاجران افغانســتان هم تا چه حد 
در شــکل گیری این شــکاف نقــش داشــته اند، موضوعی 
نیســت کــه بتوانــم دربــاره اش روشــن قضاوت کنــم. از 
ایرادهایی که مردم ایران دارنــد، خوب آگاهم و دلیلی هم 
بــرای پنهان کردنــش ندارم. با این  همه هنوز دیر نیســت. 
طبعا می شود و باید که راهی برای ایجاد شناخت دو طرفه 

فراهم شــود. شــناختی که دوســتی ها را با وجود موهبت 
هم زبانــی پررنگ تر می کند. مســیر دشــواری کــه اهالی 
فرهنگ دو کشور باید آن را هموارتر کنند و همه به خودمان 
یادآوری کنیم که باید »ایجاد دوســتی و آشــنایِی بیش تر، 
منهای تکیه کردن به سیاســت مداران دو کشور« را بیش از 

هر چیزی دنبال کنند.
یکــی از اتفاقــات خوبــی کــه فرصت بیش تــری برای 
آشنایی میان مردم دو کشــور ایجاد کرده، رفت و آمدهایی 
اســت که نتیجه ی آن ها در قالب ســفرنامه ها منتشر شده 
است. »جانستان کابلستان« اثر رضا امیرخانی یکی از این 
کتاب هاســت و با وجــود رگه های سیاســی  آن که می تواند 
مخاطب باهــوش را گاهی دچار مســئله کنــد، در معرفی 
افغانســتان تا حد زیادی موفق بوده است. اصاًل بهتر است 
بگوییم در بیان اشتراکات فرهنگی کاماًل موفق عمل کرده 
و نگاه های سیاســی اش هم که شــاید ناخواسته وارد متن 
شده اند، نمی توانند آســیبی برای نگریستن به افغانستاِن 

دور از نگاه های معمول باشند.
ماجرای اصلی کتاب، ســفر نویســنده همراه با همسر 
و پسر یک ونیم ســاله اش به افغانستان اســت. وقتی برای 
یک ســخنرانی و شــرکت در مراســمی به مشــهد می روند 

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

زینب مرتضایی فرد

جانستان کابلستان 
 رضا امیرخانی
تهران: نشر افق

چاپ اول، ۱۳۹۰ 
رقعی، ۳4۸  صفحه
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
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و می بیننــد کــه گذرنامه ی خود را هــم آورده اند، 
تصمیم می گیرند ســفری به افغانســتان داشــته 
باشند. بعد هم نتیجه ی سفر می شود 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 ساده ای که روایت می کند، می پیچاند که 
مخاطب را کاماًل بــا خود همراه می کند، اما طبعًا 
گاهی هم این موضوع به ذوق می زند که نویسنده 
می خواهد جا به جا، ســواد خودش را به مخاطب 
نشان بدهد. نکته ی مهم دیگر ماجرا در این است 
کــه او همه چیــز را واضح و شــفاف بیان می کند. 
انتقــادات اســتادان و فرهیختــگان افغانســتان 
نســبت بــه رفتار و عملکــرد ایرانی هــا و خاطرات 
خــوش مــردم عــادی، همــه در کنــار توصیفات 
دقیق مکان هــا و اتفاقات، تصویــر دقیقی از دیار 
همســایه به مخاطب می دهد؛ مخاطبی که حتی 
اگــر اندکی دل و جانش برای فارســی حرف زدن 
در کشــوری دیگر بتپد، دلش او را به افغانســتان 

دعوت می کند.
روایت هــا  هــر چنــد  امیرخانــی،  کتــاب  در 
می توانســت عمیق تر و با شــناخت بیش تر همراه 
باشــد، می توان انسان امروز افغانســتان را دید و با 
او آشــنا شــد، گپ زد و تالش کرد برای پیدا کردن 
حرف های مشترک و ریشه های مشترکی را یافت که 
در وضعیت نامساعد چند دهه ی گذشته در هجوم 
مهاجرت هایــی که مردم هر دو کشــور آمادگی اش 
را نداشته اند، گم شده اند. می توان ناگهان فهمید 
آی انسان کشور همســایه، این مرزها هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند؛ ما رفیقیم، ما هم ریشه ایم، 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 شــادی اش را عمیــق حس کنم، 
امــا مطمئنــم از همین حاال که آن روز می رســد، 
می توانم از همین حــاال ببینمش و برای آینده ای 
که نمی بینمــش، حافظ بخوانم کــه »با درد صبر 
کــن کــه دوا می فرســتمت...«. همــان  طــور که 
خیلی شب ها در عالم رؤیا، خودم را در افغانستان 
می بینم ...، خدا را چه دیدید. شاید روزگاری من 
هم توانستم ســفرنامه ای بنویســم؛ از سفری که 
آدم هایش، ســالم، محبت، خداحافظ و بی شمار 

 .کلمات دیگر را مثل من بیان می کنند

»هم سفر سانسکریت«، داستان جوانانی عاشق پیشه  
اســت که از کابــل، دور و هر یک به گوشــه ای  پرتاپ 
می شــوند. 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 و  عشــق به دختری 
روس به نام نســتیا و همکاری با شرق شناسی روس  و 
ترجمه از زبان سانسکریت، بارداری نستیا از نامزدش 
و کشته شــدن نامزدش در افغانستان و فاصله گرفتن 
یما از او ، داســتان عشــق آدم هایی دیگر و  سفرشان، 

همه و همه در این کتاب گنجانده شده است.
در پشــت جلد کتاب چنین آمده است: »هم سفر 
سانسکریت، مجموعه ای ا ست از خاطرات، دیده ها و 
تصورات نویســنده که در متن داستان بازتاب نموده و 
با رنگ هایی از عشــق، تاریخ و موسیقی نقاشی شده 

است. 
نویســنده از فاجعــه و غــم بــزرگ مهاجــرت که 
دســت آورد تهاجم همســایه ی شــمالی بــرای مردم 
افغانســتان بود، یاد می کند. ارمغان ایــن تهاجم، نه 
 تنها مردم زحمت کــش وآزادی خواه افغانســتان، بل 
شــهروندان و خانواده های جامعه ی شوروی را در غم 
و اندوه فرو برد. نویســنده در این داستان نشان داده 
اســت که نزدیکی ملت ها بنیانی ا ســت اســتوار برای 

 .»صلح، دوستی و عشق

][ معرفی کوتاه

هم سفر سانسکریت

هم سفر سانسکریت )رمان(
حشمت رستگار 
Buchdruck Jürgens :هامبورگ
چاپ اول، نوامبر ۲۰۱۹، بی تا
رقعی، 4۰۹ صفحه
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محمد حســین محمــدی در رمان هــای ســه گانه اش )از یاد 
رفتن، ناشــاد و پایــان روز(، نگاهی ویژه، دقیــق و متفاوت  به 
شــخصیت زن افغانســتانی دارد. در رمان »پایان روز« که در 
ادامه ی دو رمان پیشــین )از یاد رفتن و ناشاد( نوشته شده، با 
شخصیت »بوبو« )به معنی مادر( بیش تر آشنا می شویم. بوبو 
که در رمان اول در ســایه ی »آغــا صاحب« قرار گرفته بود و در 
رمان دوم، حضور به نســبت بیش تری داشت، در رمان سوم، 
بیش تر برگ های کتاب را به خود اختصاص داده اســت. مادر 
پیر، زحمت کش و دل ســوز، ولی عبوسی که ظاهرًا برخوردی 
خوش آیند ندارد )حتی با حیوانات خانگی اش(، ولی توجه و 
نگرانی های مادرانه در رابطه با شــاجان و دقت و دل سوزی در 

پرستاری از آغا صاحب را از او شاهد هستیم.
زنی ســال خورده که با وجود ضعف جســمانی و تنهایی، 
تمام تالشــش را بــرای آرامش و بهبود حال شــوهرش به کار 
می گیرد. هر چند همیشه با آغا صاحب رابطه ی سردی داشته 
و بی توجهی و بی مهری دیده است. بوبو، نماینده ی زن سنتی 
افغانســتانی است که با وجود ســتم ها و تبعیض ها هم چنان 
مطیع، وفادار و سخت کوش باقی می ماند و هنگامی که شوهر 
در بســتر بیماری می افتد، پروانه وار به دورش می گردد. هرگز 
لب بــه اعتراض نمی گشــاید، همواره فــداکاری می کند و از 

ابتدایی ترین حقوقش می گذرد.
بوبو هنگام گفت وگو با شــاجان و حتی هنگام حرف زدن 
با خودش از آغاصاحب با احترام یاد می کند.  خودگویی های 
بوبــو در حال انجــام دادن کارهــای خانه، تنهایــی عمیق و 
کالفه کننده اش را به خوبی نشان می دهد. استفاده از نفرین 
و دشــنام در خطاب قرار دادن شاجان، سخت گیری هایش به 
خاطر قضا شــدن نماز صبح و چادری سر نکردن شاجان، به 
کارگیری طعنه و تمسخر در رابطه با شاجان و زن همسایه که 

گشودن کلکین امید
 نگاهی به شخصیت پردازی زن در رمان »پایان روز« 

پایان روز )رمان(
 محمدحسین محمدی
 تهران: نشر چشمه
کابل: انتشارات تاک
چاپ اول، ۱۳۹۷ 
رقعی، ۱۳۷ صفحه
قیمت: ۱۵۰ افغانی

ریحانه بیانی

شیرش خشک شده و حتی مرغ ها و ماده گاوش، تأثیر زیستن 
او در یک جامعه ی زن ستیز را نمایان می کند؛ جامعه ای که در 

آن، خود زنان نیز به هم جنس هایشان رحم نمی کنند. 
نــگاه جزئی نگــر و بســیار دقیــق محمــدی در پرداخت 
شــخصیت »بوبو«، بار دیگر مهــارت او را در ســاختن دنیای 
زنانه به رخ می کشد و شخصیت پردازی شاجان در »ناشاد« را 
یــادآوری می کند. همراهی لحظه به لحظه ی مخاطب با یک 
روز دشــوار از زندگی روســتایی یک زن خانه دار افغانستانی، 
با جزئیات شگفت آوری که نویســنده ارائه می دهد، تصویری  
ملمــوس، واقعی و کامل از زن ســنتی می ســازد؛ زنی که به 
اندازه ی یک یا چند مرد کار می کند و با دل نگرانی ها، تکاپوها 
و خستگی های همیشگی اش، شناخت خوبی از بوبو و همه ی 
مادران افغانســتان به دســت می دهد. بوبو دایم به شــاجان 
پرخاش می کند و شاجان از این که او سخت گیری های پدر را 

ادامه می دهد، خشمگین می شود. 
تلخی، بدبینــی و خشــونتی را که در گفتار بوبو شــاهد 
هســتیم، نتیجه ی یــک عمر زندگــی در جامعه ی خشــن و 
مردســاالر اســت که در طول ســال ها، جنگ هــای پیاپی و 
نا بسامانی های سیاســی و اجتماعی بر  این خشونت افزوده 
اســت. خون ســردی بوبو در رویارویی با مرگ شوهرش کاماًل 
طبیعی اســت؛ زیرا هیچ عالقــه ای بین آن ها وجــود ندارد و 
احتــرام و ترس و اطاعت محضی که زن در برخورد با شــوهر 
دارد، همان شــیوه ی زیســتنی اســت که زن افغانستانی از 
مادران و زنان نســل های پیش آموخته است. سردی رابطه ها 
در این خانواده، نمادی از ســردی و بی مهری مردم جامعه در 

ارتباط با یک دیگر است. 
شــاجان، آخرین دختر از هفت دختر  میرک  شــاه آغا و 
بوبو و تنها دختری که هنــوز در خانه ی پدر زندگی می کند، 
به عنوان نماینده ی زن امروزی افغانستان، بعد از تاب آوردن 
یک زندان پنج ســاله در دوران طالبان، به آزادی های نسبی 
دســت پیدا کرده اســت و می تواند 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، 
حاال با بیمار شــدن و در بســتر افتادن میرک  شاه آغا فرصت 
یافته اســت تا بــه زندگی عــادی برگردد. شــاجان به خاطر 
ســواد اندکی کــه در دوره ی زندگی در ایــران آموخته، حاال 
در روســتای خودش، آموزگار کودکان شــده است. چادری 
از سر برداشته اســت، آرایش می کند و آزادانه به شهر و بازار 
می رود. افزون بر این، در اندیشــه ی 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 

 .آینده ای روشن گام بر می دارد
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ســه دســته احساســاتند که می تواننــد الهام  بخش کنش 
اجتماعــی در هر حوزه ای به  ویژه شــعر و ادبیات باشــند: 
اندوه، خشــم و امیــد. اندوه، ناراســتی  و نادرســتی  را در 
دیدرس  و در دسترس قرار می دهد. تا زمانی که اندوهگین 
نشــویم، هنوز ناراســتی  و نادرســتی  را ندیده ایم و هنوز به 
ناراستی و نادرستی شان دســت نیافته ایم. همین است که 
اندوه، خشــم می آورد. خشــم، ما را به شــکایت و اعتراض 
می کشــاند و از ورای آن، کورســویی از امید را به ما نشــان 
می دهد. امید وقتی رخ نماید، مقاومت و مبارزه با ناراستی  

و نادرستی ، خود  به  خود به میدان خواهد آمد. 
»روح اندوهگیــن یــک شــاعر«، مجموعــه شــعر رضا 
محمدی، فرآورده ی اندوه و خشم است، اما هدف آن، تقویت 
امید اســت.  تقریبًا در تمام بیســت قطعه شعر این مجموعه 
می توان رّد پای این ســه گانه ی شــورانگیز را مشاهده کرد: 
اندوه و خشــمی که حاصل تجربه های شــخصی شاعرند و 

امیدی که حاصل تفکر و مسئو لیت شاعرند.
این دشنه ها، به سینه به زنگ اوفتاده اند
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؟

اندوه و خشم، امید می آفریند
نگاهی به مجموعه شعر »روح اندوهگین یک شاعر«، سروده ی رضا محمدی

روح اندوهگین یک شاعر
رضا محمدی

تهران: انتشارات شهرستان ادب 
 چاپ اول،  ۱۳۹۷،  ۱۰۰۰ نسخه
رقعی،  ۷۲ صفحه
قیمت: ۷۰۰۰ تومان علی یعقوبی

روح اندوهگیــن یــک شــاعر حــاوی ده شــعر بلند در 
شــکل های مثنوی، قصیــده و ترکیب بند و ده شــعر کوتاه 
در قالب غزل اســت. شعرهای بلند که چون پیران  شوریده  
در دو ســوی کتاب، لعبتــان بکر و زیبای غــزل را در میانه 
گرفته اند، عمومًا محمل حرف ها و آگاهی ها و درد دل های 
شــاعرند، اما غزل ها برعکس، بیش تر بستر شاعرانگی ها و 

کشف و شهود اویند. 
خصوصیــات زبانی و بیانی شــعرهای محمدی در این 
مجموعــه نیز کــم و بیش همان ویژگی هایــی را دارد که در 
دیگر شــعرهای خوش نــام او مشــاهده می کنیــم؛ زبان، 
ترکیبــی از زبان قدیم، زبان امروز و زبان برســاخته ی خود 
شــاعر و بیــان، ترکیبــی از حــرف و تعبیرســازی، تخیل و 

تصویرگری. 
گاه بــا اســتفاده از کلمــات کامال نامتجانــس، تصویر 

می سازد و تعبیر می آفریند:
اینک منم که ساخته ام نان از ابرها

در سطل ماست ریخته ام آفتاب را
گاه بــا جابــه جایــی و حــذف و اضافــه در اجــزای 
 جملــه، در زبــان تصــرف می کند، مثــل ایــن دو مصراع:

پدر که گل بخرد، رفته بود سوی بهشت
به دوش من جنازه های دوستانم آمدم

گاه از اصطالحــات و کنایه های زبانی و بیانی فارســی 
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کابل بهره می گیرد، مثل کنایه ی 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 نمونه ی خروار، این چند بیت زیبا و درخشان:

ای کاست قدیمی آوازهای شرق
ای سرزمین منقلب رازهای شرق

هر دل، تبش به نقشه تلخ تو می رسد
هر شعر، کوچه ای که به بلخ تو می رسد

ما شهری از مجسمه بودیم در زمین
شهر طلسم، شهر سکون، شهر قصه ها

تقسیم گر به خلق دگر، هر چه را که داد
ما را به غیر سخره  شِد مردمان نداد
خورشید نتابد که شکوفا شود عالم

تابد که بخشکاند، تابد که بمیرم
بدهکارم به چشمم، دیدِن خوبان عالم را

به گوشم، قطِع اصواتی که می جویند آزارم
چشم با هفت قلم آرایش، جسم از مه

پلک در پلک به درگاه نظر آمده بود
ای زنده ی تاریِخ مادرمرده، کابل

ای شهر زیباروی تاول خورده، کابل
یازده شــعر از مجموع بیست قطعه شــعر مجموعه، از 
جملــه تنها ترکیب بند مجموعه، هــر دو قصیده ی آن و هم 
سه مثنوی آن، در یک وزن سروده شده اند: مفعوُل فاعالُت 
مفاعیُل 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 یک سان و یک نواخت حرکت می کند:
از گریه، از تب، از هیجان می شوی شروع

از مرز رد شدی، وطن تو زبان نداشت
سر ریخت شعله ی عشق و حذر غیر ممکن است

این داغ، داغ تازه ی نسل هزاره نیست
اما رضا محمدی تنظیم خاص خود را دارد در به کارگیری 
وزن های عروضی؛ نوعی از باســتان گرایی و تزریق فخامت 
بــه وزن عروضــی که باعث می شــود چنان یک ســانی ها و 
یک نواختی هایی، مالل آور نباشــد. محمــدی، قصیده وار 
غــزل می گوید و مثنــوی می ســراید و از برخی تنظیم های 
موسیقایی که در قصاید قدما فراوان کار گرفته شده است، 
فراوان در شــعرهایش ســود می برد. این باعث می شود 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 بیت ها نصیب خواننده خواهد ساخت و او را به 

چند باره خواندِن آن ابیات وا خواهد داشت. 
یکــی از پرکاربردتریــن تکنیک های رضــا محمدی در 

تنظیم خاص وزن در شــعرهایش که در ایــن مجموعه هم 
بســآمد باالیــی دارد، جای گزینی دو هجــای کوتاه با یک 
هجای بلند، و بازی های مشابه دیگری از این دست است، 
مثــاًل در نمونه هــای زیر »َف َع ال تــن« و »َف َع لن« تبدیل 

شده اند به »َفْع ال تن« و »َفْع لن«:
حکومت ضحاک است و می خورد ما را

وطن وطن، شعر از چشم می چکد بر خاک
هنــگام خوانــدن ایــن مجموعــه، بــه لحظه هایی هم 
می رســیم که افســوس می خوریم، هم از بــی مالحظه رها 
شــدن برخی بیت ها و بی توجهی به پردازش درخور آن ها، 
مثل این بیت: »تهمینه تن از بهر تأمین می فروشــد/ رستم 
به زیر پــل، هرویین می فروشــد«، و هــم از بی مالحظگی 

ویراستار در ویرایش برخی ابیات، مثل این نمونه ها:
الیق عشــق چه، من ســنگم، سنگم، ســنگ )صورت 
 ویراســته: الیق عشق چه، من ســنگم، من سنگم، سنگ(
)صــورت  اســت  ابــر  و  ابرابــر  و  ابرابــر  و  اســت  صبــح 
 ویراســته: صبح اســت و ابــر و ابر و ابــر و ابر و ابر اســت(

همه ی ذهن من از آیینه برآمده بود )آینه باید باشد(.
با این همه، روح اندوهگین یک شــاعر، یکی از بهترین 
مجموعه های 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 
برگزیده ی 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.
را  شــاعر  یــک  اندوهگیــن  روح  مجموعــه ی  وقتــی 
می خوانیــد، قطعــًا تــا مدت هــا، ابیاتــی از آن در ذهن و 
زمزمه تان باقی خواهد ماند و طعم شیرینشان از خاطرتان 

 .زدوده نخواهد شد

روح اندوهگین یک شاعر، 
یکی از بهترین مجموعه های 
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.
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خلیل الله خلیلی را اســتادم، احمد عزتی پرور 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 قالب های سنتی شعر فارســی و آشوب کده ای از عشق، 

عرفان، وطن دوستی، دین، سیاست، اجتماع و خاطره بازی.
دیوان خلیلــی با 44 صفحــه مقدمه چینی محمدکاظــم کاظمی آغاز 
می شود که تصویری روشن از زندگی، کارها و آثار خلیلی ترسیم می کند و از 
شکل گیری این دیوان سخن می گوید. صفحه 60 تا 6۳ فهرستی از آثار او را 
در بر دارد. از صفحه 6۳ تا 69 نیز منابعی برشمرده شده که این دیوان را شکل 
داده است. سال شمار زندگی خلیلی هم در صفحه های 77 تا 80 آمده است.
در پایان کتاب، پیوســت هایی آمده که شــامل این هاســت: مقدمه 
خلیلی، شــرح حــال خلیلی به قلم ســرور گویا اعتمــادی، مقدمه های 
میــر غالم رضا مایل هروی، ســعید نفیســی و صالح الدین ســلجوقی و 
تقریظ هــای عبدالرحمان پژواک، رضازاده شــفق، لطف علی صورت گر، 
بدیع الزمان فروزان فر و شــمس الدین مجــروح. واژه نامه و نام نامه هم دو 

بخش پایانی این کتاب است که بسیار راه گشاست.
حال به شــمار شــعرهای کتاب در هــر قالب نگاهــی کنیم. قصیده  
رباعــی )101(، دوبیتــی )۳2(،  )80(، غــزل )110(، قطعــه )61(، 
چهارپاره )16(، ترکیب )28(، مســمط و مســتزاد )20(، مثنوی )55( و 
منظومه )امواج نیالب، شــب های آوارگی و در ســایه های خیبر(، حجم 
این دیوان بزرگ را شکل می دهند. شماری از شعرهای خلیلی مناسبتی 
هســتند و حتی برای بیماری چشــم محمدظاهر شــاه هم شعر سروده 

دیوانی رنگارنگ از ظاهر و معنا
»هم چو آن وصله ی رنگین که ز اطلس بندند«

صادق دهقان

است. شــعرهایی نیز برای دوستان و شاعران و 
سیاســت مداران به مطایبه و جّد سروده و نامه 
نگار داده اســت و گاهی آنان نیز برایش شــعر 
گفته اند. 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 رنج هــای ایــن ســرزمین و آوارگان آن نهفته 
است، در کم تر شــعری از هم قرانان او به چشم 
می خــورد. حکایت هایی نیز کــه بیان می کند، 
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، گنجینه ای است خواندنی و 
هر خواننــده ای از عوام و خواص را جذب خود 

می کند.
حــال اندکی از خــود خلیلــی بگوییم. پدر 
خلیلی در دوازده  سالگی پسر به دست امان الله 
خــان بــه دار آویختــه شــد و امــالک و دارایی 
خانوادگی ضبــط گردید. محمدحســین خان 
مســتوفی الممالک، وزیر مالیه امیر حبیب الله 
بود که در حادثه قتل مشکوک او به همراه دیگر 
همراهان امیر یادشــده متهم شدند و از دم تیغ 
امان الله گذشــتند. خلیلی نیز دو سال در قلعه 
صدق آباد از امالک مامایش بندی بود. از این رو، 
نتوانســت آموزش رسمی را پی بگیرد، ولی گویا 
تحصیل غیر رسمی او کارآمدتر بود، چنان که در 

دهه 1۳۳0 در دانشگاه کابل درس می داد. 
خلیلی به دلیل کینه ای که از امان الله در دل 
گرفته بود، در شــورش حبیب الله کلکانی با وی 
هم نوا شد و در دوره نه ماهه حکومتش، مستوفی 
و والی مزار شریف گشت. سپس با روی کار آمدن 
محمدنادر شــاه به ازبکستان گریخت. آن گاه با 
میانجی گری 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. 

دیوان خلیل اهلل خلیلی
به کوشش و ویرایش  محمدکاظم 
کاظمی

تهران: انتشارات عرفان  
 چاپ اول:   ۱۳۸۵  ، سوم: ۱۳۸۸
وزیری،  ۸۷۰ صفحه
قیمت: ۸۹۰۰ تومان
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از برخــی آثار خلیلــی می توان بــه این ها اشــاره کرد: 
آثار هرات، ســلطنت غزنویان، فیض قــدس )درباره بیدل(، 
احوال و آثار حکیم ســنایی، از بلخ تــا قونیه، یمگان )درباره 
آرام گاه ناصر خســرو بلخی(، عّیاری از خراســان، سلطنت 
غزنویان، شرح دیوان مخطوط سنایی، ترجمه تفسیر موالنا 
شبیر احمد )تفســیر کابلی(، درویشان چرخان )شرح حال 
مولوی بلخــی(، نی نامه )درباره مولوی بلخــی(، گزیده آثار 
رابیندرانات تاگور، مسجد جامع هرات و نورهان )درباره شعر 
نو و شــاعران نوپــرداز(. این کتاب های خلیلــی نیز به عربی 
چاپ شــده اند: ابن بطوطه فی افغانستان )بغداد(، الفقهاء 
المغانیون )بغداد و مراکش( و هرات؛ آثارها و رجالها )بغداد(. 
مقاله های بســیاری از او در نشریه های کابل، تهران، بغداد، 

جّده، ترکیه، پاکستان و مصر چاپ شده  است.
خلیلی در 14 اردی بهشــت )ثور( 1۳66 در اسالم آباد 
درگذشــت و در گورســتان مهاجرین در حومه پیشاور دفن 
شــد؛ درســت در روزی کــه پــدرش، محمدحســین خان 
مستوفی الممالک 64 ســال پیش از او به دار آویخته شده 
بود: 14 اردی بهشت )ثور( 1298. )روایت میر غالم محمد 
غبار در »افغانســتان در مسیر تاریخ«( در سال 1۳91 پیکر 
او از پیشاور به کابل انتقال یافت و بر اساس تصمیم شورای 
وزیران افغانســتان، در 9 خــرداد )جوزا( 1۳91 در محوطه 

دانشگاه کابل و کنار سید جمال الدین افغان آرام گرفت.
این مقال را با »اگرها و مگرها« به پایان می برم:

یک حرف نخواندیم در این کهنه خبرها
جز قصه ی 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 گرم نظرها

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 می کشد آخر به شب تار

گم گشته هدف ها و سرآسیمه سفرها؟
آوازه ی گل گشِت که در شهر بلند است

کز نکهت گل، موج زند راهگذرها؟
این مرغ شباهنگ ندانم ز کجا خاست

کز ناله ی وی خون چکد از چاک سحرها
از هر وزرش باد تپد دل، مگر امشب

آورده ز گلزار مِن زار، خبرها؟
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

صالحه محک یادگار در داســتان بلند  »در فراق 
وطــن«،   سرگذشــت و آوارگی هــای خانــواده ی 
زمین دار  ســاکن   یکی از والیت های غربی کشور 
را روایت می کند  . داســتان با قدرت گرفتن حزب 
دموکراتیک خلق آغاز می شود.   آن ها  با نابسامان 
شــدن اوضــاع کشــور ، مهاجــرت را در پیــش 
می گیرنــد و   تلخ کامی از همان روز اول مهاجرت 
با آن ها همراه   می شــود. در آغاز به ایران می روند 
و ســپس به ترکیه  و ســرانجام به  آلمــان پناهنده 

می شوند. 
زبان روایت داستان،  ساده    و عاری از هرگونه 
تعقیــد لفظی و معنایــی و تمهیدات داســتانی 
است. داستان  به شــیوه ی خطی و مستقیم و با 
دو زاویه ی دید اول شــخص و سوم شخص روایت 

  شده است.

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

][ معرفی کوتاه

در فراق وطن
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»افغانســتان و حــق بر توســعه«، کتابــی تخصصی و 
منبعی مناســب برای تحقیق دانشــجویان و پژوهشــگران 
حقــوق بین الملل، حقوق بشــر و دیگر رشــته های علمی 
مرتبط اســت؛ زیرا از »حق بر توسعه« ســخن می گوید که  
یکی از حق های نســل ســوم حقوق بشر به  شــمار می رود 
و از پایــان دهه ی 90 میالدی قرن بیســتم جایگاهی مهم 
در مباحث حقوق بشــری یافته  اســت. حق بر توسعه  برای 
همه ی کشورها از جمله  کشــورهایی مطرح می شود که  به  
دلیل عوامل گوناگون مانند استبداد، جنگ داخلی، نظام 
ســنتی، فقر، ناامنی، نابودی زیرســاخت های اقتصادی و 

نبود سرمایه گذاری، ساختاری عقب مانده  دارند. 
ایــن کتاب در پاســخ به  این پرســش کــه  »راهکارهای 
افغانســتان جدیــد برای دســت یابی بــه  توســعه ی پایدار 
چیســت؟« در دو بخش تدوین شــده  اســت. بخش اول با 
عنوان »حقوق بشــر و حق بر توســعه« شــامل ســه  فصل 
است. موضوعات بیان شده  در این بخش عبارتند از: فصل 
اول بــا نام کلیات که  مفهوم شناســی توســعه، مفهوم های 
پیوندیافته با توســعه  و گونه های توســعه  در آن آمده  است. 
برای مثال، در این فصل می فهمیم که  جهان سوم چیست 
و کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، کم تر توسعه یافته  
و توســعه  نایافته کدامند. توســعه ی اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و انسانی هم به  تفصیل شرح داده  شده  
است. فصل دوم یعنی مفهوم شناسی حق بر توسعه  شامل 

پیشــینه، تعریف، درون مایه  و منابع آن می شود. فصل سوم 
نیز که  به  جایگاه حق بر توســعه  در حقوق بشــر می پردازد، 
در ســه  مبحث سامان یافته  اســت. مبحث اول از فلسفه ی 
پیدایش و تفاوت نســل های ســه گانه ی حقوق بشر سخن 
می گوید. مبحث دوم، جایگاه  حق بر توســعه  را در اســناد 
جهانی )هفده  ســند( بررسی کرده  است. در مبحث پایانی 
ایــن فصل نیز از جایــگاه  این حق در ده  نهــاد بین المللی 

صحبت شده  است.
در بندهای متعــدد اعالمیه ی کنفرانس جهانی حقوق 
بشر در وین به  حق بر توسعه  اشاره شده  است. قطع نامه ی 
کمیســیون حقوق بشــر نیز از ایــن حق پشــتیبانی کرده  
و کشــورهای صنعتی و توســعه یافته  را متعهد ساخته تا به  
همکاری بــا کشــورهای در حال توســعه  و توســعه نایافته 
بــا عنوان »حقوق بشــر و هم بســتگی بین المللــی« توجه 
کنند. منشــور ملل متحد، اعالمیه ی جهانی حقوق بشــر، 
اعالمیــه ی جهانی حقوق کودک، کنوانســیون بین المللی 
رفع هر گونــه  تبعیض نــژادی و میثــاق بین المللی حقوق 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی از جمله اســناد مهم در 

زمینه ی اعالم و تبیین حق بر توسعه  است.
با گذشتن از بحث های نظری »حق بر توسعه« به  بخش 
طــرح مباحث عملــی و عینی آن در این کتاب می رســیم. 
بخــش دوم که  »حق بر توســعه  در افغانســتان« نام و چهار 
فصل دارد، با فصل »ســاختار توســعه  در افغانستان« آغاز 

حق بر توسعه؛ بسترساز تحقق توسعه ی پایدار
یادداشتی بر کتاب »افغانستان و حق بر توسعه« نوشته ی محمدصادق دهقان

پریسا سروری

 افغانستان و حق بر توسعه
 نویسنده: محمدصادق دهقان
ویراستار: احمد عزتی پرور
کابل: مرکز فرهنگی و اجتماعی سراج

 چاپ  اول، ۱۳۸۶ ، رقعی، ۳۲۸ صفحه، 
۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۱۵۰ افغانی
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می شود. نویســنده  پس از ترسیم شــناخت نامه ای کلی از 
افغانســتان در مبحث اول، نمایی از توســعه  در افغانستان 
پیــش از جنــگ را در 12 بنــد مانند برنامه های توســعه ی 
اقتصادی، تولید ناخالص ملی، کار، کشاورزی و دام پروری، 
معدن، انرژی، صنعت، حمل و نقل و ارتباطات، امور مالی، 
پول، تجارت و بدهی های خارجی نشــان می دهد. مبحث 
مهمی نیز درباره ی نیازهای اولیه ی توســعه  در افغانستان 

پس از جنگ در این فصل آمده  است. 
فصل دوم با عنوان »راهکارهای توســعه  در افغانستان« 
در قالب راهبردهای امنیتی، حکم رانی مطلوب، توســعه ی 
اجتماعی و توسعه ی اقتصادی تنظیم شده  است تا نیازها و 
وضعیت توسعه ی افغانستان برای پساجنگ مشخص شود. 
»نقش همکاری های بین المللی در توســعه ی افغانستان«، 
عنوان فصل ســوم این بخش اســت کــه  در دو مبحث گرد 
آمده اســت: جایگاه  کمک  برای توســعه یا کمک خارجی 
در فرآیند توســعه  و جایگاه  برنامه ی توسعه ی سازمان ملل 
متحد در فرآیند توســعه. نویســنده  در این فصــل از مبنا و 
هدف بازسازی افغانستان در نگاه  سازمان ملل متحد سخن 
می گویــد. فصل پایانــی این بخش با نام »آسیب شناســی 
توســعه  در افغانســتان«، آســیب های امنیتــی، حکم رانی 
مطلــوب، اجتماعی و اقتصادی را برشــمرده  اســت. برای 
نمونه، در آسیب های اجتماعی به  مشکالت فراروی آموزش 
و فرهنگ، بهداشت، درمان و تغذیه، زنان، تأمین اجتماعی 
و توســعه ی روستایی اشاره  می کند و در بخش اقتصادی به  
شــبکه های حمل و نقل و ارتباطات، آب، بهداشت، محیط 
زیست و انرژی، مدیریت شــهری، مدیریت منابع طبیعی، 

تجارت، سرمایه گذاری و بخش خصوصی می پردازد.
نتیجه گیــری کتــاب بــا عنــوان فرجــام ســخن آمده  
و فهرســت منابــع گوناگــون کتــاب و گنجاندن فهرســت 
موضوعی، فهرســت ســندها و اعالمیه ها و فهرست اعالم 
نیز یاری گر خوبی برای همه ی پژوهشگران است. در پایان 
این اثر، اعالمیه ی حق بر توســعه  نیز پیوســت شده  است. 
گفتنی اســت دکتر باقر میرعباســی و دکتر مرتضی نجفی 
ِاســفاد، دو اســتاد برجســته ی حقوق بین الملل بر این اثر 
یادداشــت نوشــته و از اهمیت آن در تبییــن بحث »حق بر 
توســعه« به  عنوان ضرورتی برای تحقق »توســعه ی پایدار« 
در افغانســتان ســخن رانده اند. 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 جشن واره ی کتاب 
سال افغانســتان که  با نام »عالمه محمود طرزی« در حوت 
1۳87 در وزارت امــور خارجــه ی افغانســتان برگزار شــد، 

 .برگزیده  شناخته  شده  بود

»تلواســه« )کتاب اول از چهارگانه کابل(   در  چهارده 
فصل تنظیم شــده اســت.  قصه ی رمــان در  کابل، 
تهران،  پیشــاور و واشــینگتن  می گذرد  و به آدم های 
درگیر  جنــگ و مهاجرت می پــردازد.  رمان، بیش تر 
با زاویه ی دید اول  شــخص روایت می شــود ، مگر در 
سراســر آن با    روایت سوم شــخص و دوم شخص نیز 
روبه رو می شــویم که روایتی درهم تنیده و پیچیده   را 
رقم می  زند. شکستن زمان  و خطی نبودن  روایت   نیز 
بر پیچیدگی ساختار روایی رمان افزوده است؛ زمان 
مدام می شکند و بین گذشته و حال در نوسان است 
و خواننده نیز در این شکست زمان ها با شخصیت ها 

.همراه می شود تا ذهنیت آن ها را بخواند

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

تلواسه
][ معرفی کوتاه



16   کتاب نامه  سال اول  شماره سوم  سنبله/ شهریور 1399 

چند روز پیش، دوســتی لینک کتابم را برای خودم فرســتاد و مرا به یاد این 
کتاب قدیمی ام انداخت. )چاپ اول کتاب در ســال 1۳84 منتشــر شــده 
اســت. آن  هنگام جوان بودم.( بعد خبری را دیدم که چاپ ســوم کتابم در 
بهمن  سال گذشته منتشر شده، ولی ناشر هنور خبر تجدید چاپ کتاب را به 
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 وظیفه ی ناشر است که نویسنده را در جریان بازنشر 

کتابش قرار دهد. اما ماجرای چاپ و انتشار این کتابم خود، قصه ای است:
 کتاب »دختر آفتاب و دیو ســیاه« را بر اســاس افسانه  ای هزار ه گی در 
تابســتان 1۳7۳ نوشــته بودم. بعد ســال ها در انتشــارات حوز ه ی هنری 
تهــران، با یک کتاب دیگرم،  در نوبت چاپ مانــد و ماند که به کلی از یادم 
رفته بود . ســال 1۳80 که به تهران رفتم و در دانشــکده ی صدا و سیمای 
ایران مشــغول تحصیل شدم، فکر کردم بد نیســت از ناشر سراغ  کتابم را 
بگیــرم و پی گیری کــردم. نمایند ه ی ناشــر گفت  کتاب هایــت در اولویت  
انتشــار قرار ندارند. گفت : می توانی قــرارداد کتاب ها را لغو کنی. من نیز 
خواسته و ناخواســته، قرارداد را لغو کردم. وقتی نتیجه ی مذاکره را مبنی 
بر لغو قرارداد امضا کردم، ایشــان گفت : می توانســتی برای لغو قرارداد و 
این همه دیرکرد، درخواست و شرطی بگذاری. پرسیدم: چه گونه؟ گفت: 
می توانســتی به خاطر این همه تأخیر و حــاال لغوش، چیزی بگیری و... . 
و من بی تجربه دهانم باز ماند  و به گفته ی خودشــان و البته در دلم گفتم:  

»مرد حسابی! چرا این را اول نگفتی؟«  
اگر اشــتباه نکنم، سه یا چهار ســال بود که کتاب هایم نزد ناشر مانده 
بــود و طبق قــرارداد باید خیلی زودتر از آن ها چاپ می  شــدند. )این روزها 
نویســنده های ما هنوز یک هفته از سپردن کتابشان به ناشر سپری نشده 

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 سوم، ۱۳۹۸
خشتی، 44 صفحه

محمدحسین محمدی

که پیام می دهند: کتابم چاپ نشــد؟ َکی چاپ 
می شود؟( من  جوان و بی شناخت از دنیای نشر، 
دســت نویس کتاب  هایم را گرفتم و از دفتر ناشر 
برآمدم.   پس از آن، کتابم  را به انتشــارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران سپردم 
که برای انتشــار  پذیرفته شــد و کارش آغاز شد. 
این  بار تصویرگری کتاب دو ســال طول کشید. 
یک سال پس از امضای قراردادی  با حق تألیف 
6 درصدی، این بار خبر   گرفتن از ناشر و کتاب را 
جدی تر پی گرفتم. به دفتر انتشارات می رفتم و 
سراغ کتاب را می گرفتم که کی منتشر می شود؟ 
و...  حتی سراغ بخش هنری انتشارات هم رفتم 
و آقــای همتی آهویــی، از تصویرگران خوب آن 

روزگار گفت که چند ماه دیگر نهایی می شود.
ســرانجام کتاب در سال 1۳84 در سه هزار 
نســخه منتشــر شــد  و من چکی دوصد هزار و 
َانــدی تومانی بــرای حق تألیــف آن گرفتم. آن 
هنگام دانشــجو بودم و با ماهی بیســت ســی 
هزار تومان زند گی ام را می چرخاندم.   چک حق 
تألیف به نظرم  خیلی زیاد بود و کلی خوش حالم 
کــرد. چک را نقد کردم و به مشــهد که رفتم، به 
مادرم هدیه دادمش  )دختر آفتاب و دیو ســیاه ، 
قصه ی فداکاری دختران و مادران وطنم است(. 
چاپ دوم کتاب در سال 1۳86 به طور مشترک 
توســط کانون و نشر نیســتان در 5000 نسخه 
منتشر شد. آن بار نیز  از بازچاپ کتاب دیر خبر 
شدم. به گمانم، در کابل بودم؛ هماهنگی کردم 
تا همسرم حق تألیف کتابم را بگیرد. اکنون  سه 
مــاه پس از بازچاپش خبر می شــوم و آن هم از 

خبری که یک خبرگزاری کار کرده است. 
این ها را در پاســخ دوستی که  در صفحه ی 
فیس بوکم بازنشــر کتاب را تبریــک  گفته بود،  
قلمی کرده بــودم  تا از یادم نر ود.   البته قصه ی 
این کتــاب  هنوز ادامــه دارد؛ چــون  هنوز در 
افغانســتان منتشر نشده اســت و تالش دار م 
بــا تصویرگری تــازه و جذاب تــری  در کابل نیز 
منتشرش کنیم. کار تصویرسازی اش به زودی 
به پایان می رســد. چاپ و نشر کتاب کودک با 
تصویرگری خوب بســیار هزینه بر اســت و این 
نکته در کنار نبــودن تصویرگر کتاب کودک در 
کشــور ما موجب شده است کتاب های کودک 
در آن منتشر نشــوند. امیدوارم بتوانم زمینه ی 
 .چاپ و نشرش را در کابل نیز فراهم کنم
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این کتاب شــامل 50 اعالمیه و چندین اطالعیه و قطع نامه ی شورای  عالی 
مردمی جنبش  روشنایی است. موضع گیری های رسمی جنبش  روشنایی از 
طریق اعالمیه ها و بیانیه ها نشر می شود. چون این اعالمیه ها در شبکه های 
اجتماعی موجود بود، با تصویب شــورای عالی قرار شد اعالمیه هایی که تا 
آن زمان )1۳96/2/14( به 50 شماره رسیده بود، جمع آوری و چاپ شود. 
محمدنبی احمدی، یکی از اعضای شورای  عالی وظیفه جمع آوری و چاپ 
ایــن اعالمیه ها را به شــکل یک کتاب به عهده گرفــت. این کتاب در خزان 

1۳96 در هزار نسخه با کیفیتی مطلوب چاپ شد.
بعد از پیش گفتار و مقدمه، اولین اطالعیه شورای  عالی مردمی به چشم 
می خورد که در تاریخ 1۳95/2/12 با »بســم اللــه القاصم الجبارین« آغاز 
و در آن از مردم خواســته شــده بود برای مشــورت دهی در خصوص فیصله 
ظالمانه ی کابینه ی افغانســتان به مســجد جامع باقرالعلوم در جاده کاتب 
بیایند. در کابینه، مســیر پروژه ی برق وارداتی 500 کیلوولت ترکمنســتان 
از بامیان، حذف و ســالنگ انتخاب شــده بود. قطع نامه های تظاهرات  20 
و 27 ثــور/ اردی بهشــت همان ســال و اعالمیه های حمایــت از تظاهرات 
عدالت خواهــان در خــارج از کشــور، اعالمیه های شــب های  روشــنایی ـ  
شب های جمعه ماه مبارک رمضان در مصالی شهید مزاری، عید روشنایی 
)عید فطر 14۳7ه . ق(، اعالن تظاهرت دوم اسد/مرداد، تعیین مسیرهای 
تظاهرات، اعالمیه روز فاجعه )دوم اسد/ مرداد 1۳95(، حمایت از تظاهرات 
عدالت خواهان بامیان، اربعین شــهدای  روشــنایی، اعالن تظاهرات مجدد 
در ششم میزان/ مهر و مذاکره جنبش  روشنایی با دولت ادامه یافته است. 

یکی دیگــر از حوزه های فعالیت جنبش  روشــنایی، جدا از دادخواهی 
برای مسیر پروژه ی برق، ایستادن در کنار مردم در روزهای دشوار و به چالش 

کشــیدن آن عــده از تصمیم هــای حکومت 
بود کــه از دید ایــن جنبش، فســادمحور و 
تبعیض آمیــز بودند. این عقایــد نیز در قالب 
اعالمیه های شــورای  عالــی مردمی جنبش 
روشــنایی منعکس شده اســت. اعالمیه ی 
شــماره ی 42 ایــن جنبــش در ایــن کتاب 
در بــاره ســالگرد شــهادت مســافران زابل 
)شهید شکریه تبســم و همراهانش( بوده و 
اعالمیه ی بعدی درباره ی حمله ی انتحاری 
در روز اربعیــن )1۳95/9/1( بــر عزاداران 

مسجد جامع باقرالعلوم است. 
جنبــش روشــنایی از نوزدهــم قــوس/ 
آذر 1۳95 وارد عرصــه نافرمانی مدنی شــد 
کــه ایــن موضــوع در اعالمیه ی شــماره ی 
44 انعــکاس یافتــه اســت. در ایــن کتاب، 
اعالمیه های ســالگرد شــهادت رهبر شهید 
و دهـــه  ی عدالت )1۳-22حوت( نیز آمده 
اســت. آخرین اعالمیه  ، اعالمیه ی شماره ی 
پنجاه اســت که در آن خوســته شــده است 
روز چهاردهم ثور ـ اولین روز فعالیت رسمی 
و علنــی جنبش روشــنایی ـ به عنــوان »روز 
مبــارزه با تبعیــض« نام گذاری و همه ســاله 
تجلیــل و در آن، مســئله ی مهــم و حیاتــی 

مبارزه با تبعیض بررسی شود.
بی تردید، جنبش  روشــنایی، بزرگ ترین 
حرکت مدنــی بــرای تحقق عدالــت و نفی 
تبعیض در تاریخ کشــور اســت. این جنبش 
و  سیاســی  معــادالت  در  بزرگــی  تأثیــرات 
و خواهــد  داشــت  افغانســتان  اجتماعــی 
داشت. پژوهشــگران و دانشــجویان زیادی 
خواهان تحقیق و بررسی جنبه های مختلف 
این جنبش هستند. از این رو، این کتاب که 
موضع گیری های رســمی جنبش  روشنایی 
را در بــر دارد، اســاس کار و فعالیت جنبش  
روشنایی به شمار می رود و منبعی دست اول 

است برای پژوهشگران. 
کنــون  تــا  روشــنایی  جنبــش 
)1۳99/2/20( در باره مسائل و موضوعات 
مهم کشوری و ملی، 67 اعالمیه صادر کرده 
که قرار اســت باقی اعالمیه هــا، اطالعیه ها 
و بیانیه هــای جنبش  روشــنایی در جلد دوم 
همین کتاب چاپ شود. )به نقل از؟.. منبع 

 ).این خبر باید ذکر شود

گفتمان  روشنایی در یک نگاه

علی مطهری

گفتمان  روشنایی؛ اعالمیه های جنبش روشنایی
به کوشش: محمدنبی احمدی
ویراستار: علی نظری
کابل: جنبش روشنایی
چاپ اول، ۱۳۹۶
رقعی، ؟ صفحه
قیمت: ؟ افغانی
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 عبدالغفــور ربانی  از اولین کســانی اســت کــه  در حلقه ی 
»کانون مهاجــر«  با همراهانش چــون  نوروزعلی حمیدی، 
 سید عسکر موسوی و دین محمد جاوید دست به قلم برده و 
چند  کتاب از وی در سال های اخیر نشر شده است. کتاب 
»جریان های سیاســی ـ ایدئولوژیك و قومی هزاره ها« یکی 
از آثار قابل توجه اوست. البته این کتاب دفتر اولی نیز دارد 
که در آن پیشینه ی تاریخی، وضعیت جغرافیایی و هم چنان 
به صورت گذرا به بخش های فرهنگی و آموزشــی نیز توجه 
شده است. در این نوشته، دفتر دوم کتاب   بررسی و معرفی 

 می شود.
 :امتیازها

یکــم ـ  نفــس آغاز ایــن کار کــه احــزاب و جریان های 
سیاســی معرفی شــوند،  اتفاق خوبی اســت. این معرفی، 
مرجعی اســت که راه را برای تحقیق و نــگارش بیش تر باز 
می کنــد تا احزاب و جریان های  مردمی که   در برش هایی از 
تاریخ، عامل خلق امید و آرزو برای تغییر ســر نوشــت مردم 

شده اند، آن  گونه که بوده اند، ثبت تاریخ شوند.   
دومـ  پژوهــش در نبــود منابــع مکتوب از دشــوار ترین 
کارهای ممکن اســت. بــه گمان غالــب،  عبدالغفور ربانی  
بدون داشــتن کم ترین منبع ممکن  به ســراغ  این کار مهم 

رفته اســت. به یقین، می توان گفت اگر مطالعات پی گیر و 
اطالعات عمومی شخصی او نبود،  آوردن چنین حجمی از 
مطالب  نا ممکن می نمود. از این نگاه، کار او منحصر  به  فرد 
اســت و راه تحقیق در مورد احزاب و جریان های سیاســی 
را باز کرده اســت.   او با آرشیف دانسته های شخصی اش که 
ســال ها با رهبران احزاب دم خور بوده و کتاب ها و مجالت 
مربوط به احزاب را مطالعه کرده، راه ساز کار مهم تحقیقاتی 

برای احزاب و جریان های سیاسی شده است. 
ســوم ـ  قوت ســوم خیلی به کتاب بر نمی گــردد، اما به 
صاحــب کتاب بر می گــردد و آن نفوذ اجتماعــی  ربانی در 
میــان خّیران و فرهنگیان محیط و اطرافش اســت. خّیری 
به نــام حاجی محمد حســین دانش از آن ســوی آب ها، از 
اســترالیا یافت می شود که هزینه ی  نشر کتاب را می دهد و 
هم کسانی مانند عبدالله رفیعی و دوستانش پیدا می شوند 
کــه کارهای فنی را بدون هیچ هزینه و مبلغی به ســرانجام 
برســانند. در حالی  که بسیاری از نویســندگان   هزینه های 
چــاپ کتاب هایشــان را خود می پردازند یا هــم با صاحبان 
انتشارات و سرمایه قرارداد مشخصی می بندند که دو طرف 
سود مالی داشته باشند. این کار هم که به نوعی به کتاب و 

صاحب کتاب   بر می گردد، قوت به حساب می آید.

شبه ایدئولوژیك
یادداشتی بر کتاب »جریان های سیاسیـ  ایدئولوژیک و قومی هزاره ها« نوشته ی عبدالغفور ربانی

عبداهلل اكبری

 جریان های سیاسی ـ ایدئولوژیك و قومی هزاره ها )دفتر دوم(
 عبدالغفور ربانی
]کویته[، بی نا
   چاپ: اول ۲۰۱۲  م  ،  ۱۰۰۰ نسخه
رقعی،  ۲۰۰ صفحه 
قیمت: ۲۰۰ روپیه 
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  کاستی ها
یکم ـ کتــاب  از نظر فنــی،  چیزی  تازه نــدارد. طرح جلد، 
 تداعی کننده ی مطالب کتاب نیست. مشخص است طراح، 
مبتدی بوده و طرح را از اینترنت بر داشــته اســت. معمواًل 
کتاب های سیاســی و ایدئولوژیك یــا هر کتاب دیگری باید 
مطابق با محتوای  کتاب، طرح جلدی داشــته باشد که این 
کتــاب از طرح جلد خوب محروم اســت. در بخش پایانی، 
در صفحه ی ماقبل جلد، مطلب کتاب تا نصفه نوشته شده 
که این نشــان  از غیر حرفه ای بــودن صفحه آرا  دارد. نه  تنها 
مطلب نباید در جلد کتاب نوشــته می شــد که ورق ســفید 

فاصلــه کــه خیلی معمــول اســت، نباید 
فراموش  می شد.

دوم ـ کاســتی دیگــر در عنوان کتاب 
اســت.  کتــاب بایــد عنــوان  مشــخصی  
می داشــت که جلــب توجه می کــرد، اما 
نام کتــاب، بیش تر یك جمله ی توضیحی  
است که معمواًل در کتاب ها بعد از عنوان 
کتاب می آیــد.  به جای عنوان درشــت َتر 
 آمده اســت: »دفتــر دوم« و در ادامه و در 
دو خط بعــدی با فونت کوچك َتر نوشــته 
شده »جریان های سیاسی ـ اید ولوژیك و 
جریان های قومی هزاره ها«. خواننده در 
نگاه اول فکر می کند عنوان کتاب »دفتر 
دوم« اســت، در حالی کــه کلمه ی »دفتر 
دوم « که توضیح  تعــداد مجلدهای کتاب  
است، باید با فونت کوچك  می  آمد، مانند 
جلد اول، جلد دوم و  ... . مشــکل دیگر، 
جای خالی ویرایش و ویراســتار در  کتاب 
اســت . یقیــن دارم اگر کتــاب در اختیار 
ویراستاری قرار می گرفت،  با متن و کتاب 

بهتری روبه رو می شدیم.
ســوم ـ چنین کتاب هایی که قضاوت 
تاریخی بســیاری بــه همــراه دارد، باید 
 با  ذکــر منبع تألیف شــوند. این کتاب با 
آن کــه نقــل  قول هایــی  دارد،  حتی یك 
منبــع نیز نــدارد که عیب بزرگی اســت. 
صد البتــه در نقل قول هــا و به  خصوص 
در بخــش  فعالیت فرهنگی و نشــراتی از 

مجله ها و افراد و اشخاصی نام برده شده، اما خیلی خوب 
بود که همان منابع در آخر کتاب فهرســت می شدند.

چهــارم ـ رعایت نشــدن اعتــدال در معرفــی احزاب و   
انجمن هــا کم بود دیگری اســت کــه اهمیت کتــاب را زیر 
ســؤال می برد. اگر عنــوان »جریان« را با عنــوان »حزب« 

قبــول کنیم، انجمن »امت« و حتی »کانون مهاجر«، حزب 
و جریان سیاســی نبودند. کانون مهاجــر حتی یك دفتر و 
نمایندگی و رّد پای کاری در افغانستان ندارد. پس چه طور 
ممکن اســت کارنامه آن هم پای احــزاب دیگر و چرب تر از 

آن ها بررسی شود؟
در مــورد جایــگاه کانــون مهاجر در بســتر مناســبات 
سیاســی افغانــی می تــوان پذیرفت کــه نویســنده کتاب، 
عضو آن بوده و خواســته اســت کارنامــه ی آن و اعضایش  
پر رنگ َتر معرفی شود یا اطالعات کافی داشته است. با این 
حال، معرفی یك صفحه ای پاســداران جهاد که در سراســر 
هزارســتان نفوذ و جایگاه داشت، در برابر 
نهضت اســالمی که فقط نفــوذ جّدی در 
جاغوری داشــت، مقایسه شدنی نیست. 
در حــق ســازمان نصر نیز ظلــم مضاعف 
شده است. در بخش معرفی سازمان نصر، 
نگاه نویســنده، بیش تر، خاطره خوانی و 
توجه بــه مرام نامه و خط فکری ســازمان 
نصــر اســت، در حالی  که ســازمان نصر، 
کارنامه ی فرهنگی و سیاســی پرباری در 
نیم قرن مبارزات هزاره ها داشــته اســت. 
بیش ترین اعضــای کانون مهاجــر مانند  
علی زاده مالستانی و دین محمد جاوید به 
سازمان نصر پیوســتند. خود آقای  ربانی 
در مســافرت هایش در داخل، همیشه از 
طرف دفتر و اعضای سازمان نصر حمایت 
می شــد. وقتی ســازمان نصر بــا آن همه 
کارنامــه در قطار کانــون مهاجر و انجمن 
امت دست  کم گرفته می شود، خود کار و 

کتاب می شود  شبه  ایدئولوژیك!
جــای  بــه  آخــر  مــورد  ـ  پنجــم 
»نوشــته   اســتاد ربانی«، »درس گفتار«  
یا »اثر « می آمد، بهتر بود؛ زیرا نویســنده  
در مقدمــه آورده کــه این کتــاب، حاصل 

درس گفتارهایش  است.
آن چه بــه عنوان کاســتی ها یاد آوری 
شــد،  از اهمیــت کتــاب کــم نمی کنــد. 
نگارنــده یقیــن دارد بــه  جز در مــورد دو 
و  مهاجــر«  »کانــون  فرهنگــی  انجمــن 
»انجمــن امت« که ایشــان، عضــو و همکار هــر دو بوده و 
بر خورد عاطفی انجام داده، مشکل موارد دیگر، دست رسی 
نداشــتن به منابع بوده اســت.    امید که  نویســنده، دو باره 
آستین بر زند و  کار بزرگی را که آغاز کرده، با بازبینی و دقت 

 .بیش تری بازنشر  کند

پژوهش در نبود منابع مکتوب 
از دشوار ترین کارهای 
ممکن است. به گمان غالب، 
 عبدالغفور ربانی  بدون داشتن 
کم ترین منبع ممکن  به سراغ 
 این کار مهم رفته است. 
به یقین، می توان گفت اگر 
مطالعات پی گیر و اطالعات 
عمومی شخصی او نبود، 
 آوردن چنین حجمی از مطالب 
 نا ممکن می نمود. ز این نگاه، 
کار او منحصر  به  فرد است و 
راه تحقیق در مورد احزاب و 
جریان های سیاسی را باز کرده 
است.   او با آرشیف دانسته های 
شخصی اش که سال ها با 
رهبران احزاب دم خور بوده و 
کتاب ها و مجالت مربوط به 
احزاب را مطالعه کرده، راه ساز 
کار مهم تحقیقاتی برای 
احزاب و جریان های سیاسی 
شده است.
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جولــی بیال، دکترای انسان شناســی و جامعه شناســی 
دارد و در مورد اســالم، جنسیت، حکومت داری بین الملل 
و حقوق بشــر در حوزه ی جغرافیایی آسیای میانه مصروف 
پژوهش اســت. کارناوال کابل، مطالعه ی انسان شناسانه ی 
»فرآیند بازســازی« در افغانســتاِن پس از یازدهم سپتامبر 
اســت که با تمرکز بر گروه های گوناگون زنانی  نوشته  است 

که در پروژه های »تقویت زنان« سهیم بوده اند. 
تــالش کتاب با تمرکز بر سیاســت های بشردوســتانه و 
به ســازی حقوقی، ساده  سازی حساسیت ها و تناقض هایی 
 اســت که از فهم »دموکراســی« و »حقوق بشــر« در تصویر 
بزرگ تــر جهانی بــه  وجود می آیــد. نویســنده ی کتاب، با 
اســتفاده از اســتعاره »کارناوال پســاجنگ«، آثــار تئوریزه 
کردن دخالت های نظامی و انســانی و فهم ذهنیت هایی را 
بررســی می کند که از این رویارویــی جهانی به  وجود آمده 
اســت. قــرار دادن »زن« در محــور تحلیل ها بــه این دلیل 
اســت که دخالت جامعه ی بین المللی در امور دولت داری 
مخصوصا در کشــورهای جهان ســوم، همیشــه و به لحاظ 
تاریخی با مســئله ی رســیدگی به وضعیت نیــم دیگر پیکر 

جامعه یعنی »زنان« گره خورده است.
ادبیاتی که به جنگ های دوام دار افغانســتان پرداخته ، 
معمــوال روی تغییــر نگرش گروه هــای قومــی، قبیله ای و 
مذهبی از جهاد در برابر نیروهای اشغال گر شوروی تا ظهور 
طالبان تمرکز کرده است. یکی از هدف های اساسی آن نیز 
پرداختن بــه محدودیت ها و ظرفیت های دولت و گروه های 
قبیله ای در راستای ملت سازی و تشــکیل ایدئولوژی های 

سیاســی بوده اســت. این کتاب بر مبنــای همین ادبیات 
نوشــته شــده اســت و تالش دارد که ملتـ  دولت سازی را 
در منطقــه به صورت عام و در افغانســتان به صورت خاص 

بفهمد. 
کارناوال کابل، چگونگی آمدن غرب را در افغانستان در 
2001 و سیاســت های غربی را در مورد حقوق زنان بررسی 
می کند و تــالش دارد تا ماهیت پروژه های بازســازی را در 
افغانســتان با توجه بــه حضور زنان و ســؤال های مرتبط با 
دولت ســازی و دموکراتیزه کردن پاســخ دهد. این کتاب در 
شــش فصل تنظیم شــده و هر فصل موضوعــات گوناگون 
مرتبط به سیاســت »جنســیت« را به تحلیــل می گیرد. در 
فصل نخست، نویسنده به حضور و شرایط سیاسی زنان در 
چهار دوره تاریخی می پردازد: پادشــاهی مدرن )1920-
197۳(؛ رژیــم کمونیســتی )1979-1992(؛ جنگ های 

داخلی )1992-1996( و رژیم طالبان )2001-1996(.
فصل دوم کتــاب به حضور زنــان در وزارت امور زنان و 
نقش آنان در ترویج و نهادینه کردن ارزش های دموکراتیک 
اختصاص یافته است. در این فصل، دشواری های زنان در 
رویارویی با ســاختارهای اجتماعی سنتی و ضد زن از یک 
طرف و فرصت هــای به وجود آمده در فضــای جدید برای 
تحقــق ارزش هایی چون حقوق بشــر و حقوق زن از طرف 

دیگر ارزیابی شده است. 
نویســنده در فصــل ســوم، چارچوب هــای حقوقی و 
زیربناهای جدید ســازمانی را که بــرای تأمین حقوق زنان 
در دوره »پســاجنگ« در نظــر گرفتــه شــده، تحلیل کرده 

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: سیاست های جنسیت در 
افغانستان پساجنگ

نویسنده: جولی بیالد 
امریکا: انتشارات دانشگاه پنسیلوانیا
چاپ اول، ۲۰۱۵
 ۲۵۶ صفحه، جلد سخت
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قــرار بــود ســاعت هشــت صبح 
دوســتی را  ببینم کــه دفترش در 
کوچه ی گل فروشــِی شهر نو کابل 
است. سر ساعت هشت رسیدم به 
موقعیتی که قرار بود وی را بیبنم. 

اما دفترش بسته بود.
کوچه ی گل فروشــی شــهر نو 
کابل یکی محله های اعیان نشین 
کابل اســت  که در پهلوی داشتن 
بلند منزل های تجار ی ، معازه های مفشــن، فروشــگاه های 
بــزرگ گل های تــازه، دکان های َمی فروشــی  کــه به ظاهر 
خوراکه فروشــی اند، و رستورانت های ســنتی را نیز در خود 

جای داده است . 
در کنــار دفتر دوســتی که منتظرش بودم، چشــمم به 
چنــد جلد کتاب کهنه و خاک آلود افتاد که بعضی شــان  بر 
اثر باران و آفتاب بســیار فرسوده شــده بودند. وقتی خوب 
دقــت کردم، دیــدم در َتهکــوی  بلند منزلی یک فروشــگاه  

و نشــان داده اســت که مواجهــه شــرکت های خصوصی 
امنیتی و کارشناسان حقوقی بین المللی با فضای عمومی 
برای تقویــت کردن بنیه هــای دولت جدید چــه تنش ها و 
تناقض هایی را به وجود آورده و کار نهادهای حقوقی را برای 
تأمین حقوق زنان و محافظت از آن ها چه گونه به  مشــکل 
روبه رو کرده اســت. در این فصل به مثال های مردم نگارانه 
پرداخته شــده اســت که تضاد میان شــیوه رسمی و عرفی 

دسترسی به عدالت را برجسته می کند. 
در ادامــه، یکی از مبحث های اصلی کتاب این اســت 
که دســته بندی سیاسی »زن« به شدت، محصول تعامالت 
نابرابر میان نهادهای حکومت داری فراملی و قدرت مندان 
محلی اســت. این گونه دســته بندی، معانــی و تصورهای 
مشــخص فرهنگــی را با توجه بــه مســئولیت های دولت و 
جامعــه در برابــر »جنس دوم« بــا خود حمــل می کند. به 
گفته ی جولی بیالد، گذار دموکراتیک در افغانستان باید از 
دید زنان بررسی شود؛ چون مسئله ی زنان، یکی از مسائل 
اصلــی نزاع ها و اختالفات بــوده و به موضــوع مورد بحث 

عمومی و سیاسی در ده سال گذشته تبدیل شده است. 
بررســی وضعیت فرهنگــی زنان، یکــی از مبحث های 
دیگر کتاب اســت کــه به خواننده کمــک می کند 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 دریافت های نویســنده، با توجه به 
این که نظام طالبان برچیده شــده، چادری برای مخاطب 
غربــی هنوز نماد فشــار اجتماعــی برای زنان افغانســتان 

شناخته می شود.
موضوع فصل ششــم کتاب، جهاد شــاعرانه اســت که 
نویســنده به وضعیت روحی و عاطفــی زنان و گفتمان های 
رنج، جهاد و شهادت می پردازد و نشان می دهد که چه گونه 
این گفتمان ها دســت به دســت هم می دهد و تفسیری از 
روابط اجتماعی زنان را ترســیم می کند بدون آن که غرور و 

عفت زنانه شان را کامال از بین ببرد. 
مطالعــه ی 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 ارزش های 
جهــان مدرن قرار گرفتــه و تغییرات فرهنگــی بیش تری را 
نســبت به شــهرهای دیگر در بیست ســال  گذشته تجربه 

.کرده است

روزگار غریب کتاب 
چشم اندازی از یک کتاب فروشی در کابل

لطیف آرش
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کتاب موقعیت دارد و فروشــنده برای جلب توجه مشتریان 
کتاب ها را روی زینه ها چیده است. احساس کردم این گونه  
چیدمان کتاب  ها توهینی  به جایگاه و شــأن کتاب اســت. 
چــون درحقیقــت کتاب هــا روی پلکان پرت شــده بودند. 
امــا بعد فکر کردم همین کتاب ها مرا به این کتاب فروشــی 

کشانده اند.
در کنار ســایر کتاب ها و مجله ها دو کتاب خوب، اما به 
شــدت خاک آلود و باران خورده توجهم را جلب کرد. کتاب  
»شــناخت نامه ی ویرجینیا وولف« و »زندگــی پدرم چارلی 
چاپلین« را از روی زینه ی به شــدت خاک آلود برداشتم و با 
دســتمال کاغذی تمیز شان کردم و سپس به تهکوی رفتم و 

وارد کتاب فروشی شدم. 
مرد  ریش سفیدی  پشت میزی چوبی نشسته بود. روی 
میز هم چند جلد کتاب ،  تســبیحی زمردی رنگ و گیالسی 
چای ســبز قرار داشتند. بعد از احوال پرسی از کتاب فروش 
قیمــت کتاب ها را پرســیدم . بعد به تماشــای قفســه های 
کتاب ها  مشــغول شــدم که تا نزدیکی ســقف پــر از کتاب 
بودنــد. کتاب  هایی که به نظرم آمد منتظرند کســی بیاید و 

از قفسه برداردشان. 
ســر صحبــت را با کتاب فــروش باز کردم. بعــد از چند 
جملــه رد و بــدل شــدن،  پیر مــرد از من دعوت کــرد که بر 
چوکی پهلویــش بنشــینم. و در یک گیالس روســی برایم 
چای ســبز ریخت. از نامش و کتاب فروشــی اش پرســیدم. 
 گفت که نامش فضل الرحمان اســت و چند ســال است که 
در این جا  کتاب فروشــی دارد. با شنیدن نامش به یادم آمد 

که نامش را بر تابلوی کتاب فروشــی اش نیز خوانده بودم: 
»کتاب فروشی فضل«. 

فضل الرحمان از بازار کســاد کتاب  قصه کرد. قصه کرد 
که با خوشــی و برای ترویج کتاب خوانی این کتاب فروشی 
را بــاز کرده بوده اســت و اکنون بازار کتــاب و کتاب خوانی 
کساد اســت و او دل سرد اســت. در جریان صحبت هایش 
از مردمی که ســاکن شــهر نو هستند، شــکایت داشت که 
هیچ گاه به خاطر خرید کتاب نمی آیند، در حالی که بیش تر  
آن ها با ســواد و شــاغل هســتند. بعد به چند کتاب کهنه و 
فرســوده ی انگلیســی کــه در یک المــاری جداگانــه قرار 
داشــتند، اشــاره کرد و گفت در ســال های قبل رفت و آمد 
شــهروندان خارجی در این کوچه زیاد بــود و این کتاب ها 
فروش داشــتند. اما حاال که از خارجی ها خبری نیســت، 
ایــن کتاب هــا در الماری  خــاک می خورنــد. در آخر ازش 

پرسیدم که چرا  تعدادی کتاب  را بر زینه ها چیده  است؟
بــا یأس و نا امیدی گفت: »به  خاطر جلب مشــتری ها، 
مشتری هایی که هیچ کتابی توجه شان را جلب نمی کند.«

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 کتاب ها و تابلوی کتاب فروشــی اش گرفتم و 
بــاز منتظر ماندم.  یک و نیم ســاعت دیگر هم منتظر  ماندم 
تا آن دوســت را ببینم . در آن مدت جز کتاب فروشی همه ی 
دکان ها )گل فروشی ها ، َمی فروشــی ها، رستورانت ها و...( 
 مشتری داشتند، اما در  مدت آن یک و نیم ساعت حتا یک 

نفر هم راهش را به سمت کتاب فروشی کج نکرد.
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عالقه مندان می توانند درباره  آثاری که خوانده اند، برای »کتاب نامه« بنویسند. 
شاعران، نویسند   گان، پژوهشگران، مترجمان و ناشران نیز می توانند آثارشان را معرفی کنند یا برای معرفی در اختیار »کتاب نامه« بگذارند.

ویژگی های کلی اثر
افغانستان )هر اثری که در افغانستان یا خارج از آن با محوریت افغانستان منتشر می شود یا صاحب اثر، افغانستانی است( محور اثر 
ادبیات، هنر، فرهنگ، تاریخ، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و دیگر شاخه های علوم انسانی، علوم پایه و علوم تجربی موضوع اثر 

اثر ممکن است نوشته )تألیف( یا ترجمه باشد. قالب اثر 
ممکن است افغانستانی یا خارجی باشد. صاحب  اثر 

یه( باید این بخش ها را دارا باشد: یادداشت معرفی اثر )کتاب یا نشر

شفاف و در قالب JPG  به صورت فایل جداگانه پیوست شود.تصویر جلد اثر
شناس نامه اثر شامل موردهای زیر به صورت کامل )در صورت وجود(   بیاید:شناس نامه اثر

نام  اثر؛ نام نویسنده/ نویســندگان یا   مترجم/ مترجمان؛ نام  ویراستار؛ نام  طراح جلد؛ نام  انتشارات؛ مکان، زمان و 
نوبت چاپ؛  تعداد صفحه و قیمت کتاب.

معرفی، مرور یا نقد اثر باشد.رویکرد یادداشت
ـ معرفی کوتاه کتاب 2۵0 تا 300 واژه باشد.حجم یادداشت

ـ  یادداشت مرور بر کتاب ۵00 تا 600 واژه باشد.
ـ  نقد، بررسی و تحلیل کتاب می تواند از 1000 تا 1200 واژه باشد.

یادداشت تنها در قالب word آماده شود.قالب یادداشت
یادآوری ها

1  یادداشــت بایــد با رعایــت ایــن راهنما و اصول درســت 
حروف نگاری رایانه ای و نشانه  های نگارشی آماده شود.

2  یادداشت نویس، نوشته ی خود را به صورت فایل مستقل به ایمیل 
نشریه یا نشانی الکترونیکی یکی از اعضای شورای نویسند گان در 
تلگرام بفرستد. و عکسی از نویسنده ی یادداشت نیز ضمیمه شود.

3  شورای نویســدگان، یادداشــت رســیده را از نظر شکلی و 
محتوایــی ارزیابی می کنــد و در صورت تأیید، بــا توجه به 
ظرفیت مجله و بر اســاس نوبت دریافت و اصالح نهایی در 

نوبت انتشار قرار می دهد.  
4  »کتاب نامه«  در ویرایش ادبی و کوتاه کردن یادداشت ها آزاد است.

عالقه مندان می توانند نسخه ی چاپی کتاب نامه را از این انتشاراتی ها به صورت رایگان دریافت کنند:

 :کابل
 انتشارات امیری  :   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف و جوی شیر.  
  .B 1 انتشارات بنیاد اندیشه: پل  سرخ مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین،  شماره ی  60ـ 
انتشارات دانشگاه:  پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف.  
یاب:  خیرخانه، چهارراه  قلعه ی نجارها، پالزای احمدیار، طبقه ی دوم،  شماره ی 2۵.     انتشارات زر
 انتشارات سرور سعادت: کابل، چهارراه  دهن باغ )شهرآرا(.  
انتشارات سعید:  ابتدای جاده ی آسمایی، آسمایی پالزا، طبقه ی دوم.  
 انتشارات صبح امید:   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل پایین.  
انتشارات مقصودی و تاک:   پل سرخ،  مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف، شماره ی 11.  
  انتشارات نسل نو:  پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف.  
نشر نگار:  پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین.  
 نشر واژه:   پل سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی  پایین.  
نمایشگاه و کتابفروشی عرفان:  چوک دهبوری، چهارراه شهید دهبوری.   
یانا:  شهرنو، چهاراه  حاجی یعقوب، روبه روی شرکت مخابرات  اتصاالت.   کتابفروشی آر

 :مزارشریف
انتشارات ثقافت : چهارراه  بیهقی، مارکت تجارتی قناعت، شماره ی 3.  

نمایندگیهایپخشکتابنامه:




