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ویژهنامهییکسالگیکتابنامه



کتاب هایی را که می خوانیــد، در کتاب نامه معرفی کنید.
از همه نویسندگان و مخاطبان عزیز کتاب نامه دعوت می شود کتاب هایی را که می خوانند در 
 کتاب نامه برای دیگران هم معرفی کنند، تا دیگر عالقه مندان هم تشویق به خواندن آنها شوند.
هر کسی که خرده عالقه ای به کتاب و کتاب خوانی دارد و خود را در ترویج و گسترش فرهنگ 
یر برای کتاب نامه بنویسد: کتاب خوانی مسئول می داند، می تواند با رعایت نکات حداقلی ز

۱   کتابی در قلمرو کتاب افغانســتان معرفی شود: کتاب هایی که نویســنده، مترجم یا ناشرشان از 
افغانستان باشد؛ و یا کتاب هایی که موضوع شان به افغانستان مربوط شود.

۲  کتاب به یکی از این ســه شکل معرفی شــود: معرفی کوتاه )بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه(، معرفی بلند 
)بین ۵۰۰ تا ۱۳۰۰ کلمه( و معرفی و نقد )بین ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ کلمه(.

۳  این اصول اولیه در نوشتن یادداشت رعایت شده باشد: نگارش )جمله ها، واژه ها، ترکیبات اضافی 
و توصیفی، ... (، عالئم نگارشــی )نقطه، کاما، گیومه، ...(، درست نویسی )امال، جدانویسی و 

پیوسته نویسی، رسم الخط، ...(، تایپ )فاصله، نیم فاصله، ...(
۴  در ابتدای یادداشــت، مشخصات نشــر کتاب ذکر شده باشــد: عنوان کتاب، نویسنده کتاب، 
مترجم، ویراستار، طراح جلد، ناشر، نوبت و زمان و مکان نشر، تعداد صفحات و قیمت کتاب.

۵  یادداشت در قالب فایل نوشتاری و قابل ویرایِش Word فرستاده شده باشد.
۶  عکس شفافی از روی جلد کتاب و عکسی از نویسنده یادداشت، به همراه یادداشت ارسال شده 

باشد.

نشر این دسته از یادداشت ها از اولویت برخوردار خواهند بود: ▪
 کتاب از آثار تازه منتشر شده باشد.  

تمرکز اصلی یادداشت بر معرفی بی طرفانه و همه جانبه کتاب باشد.  

فضای حرمت و احترام به دیگران و دیدگاه های شان مخدوش نشده باشد.  

 یادداشت هایی را که می نویسید از راه های زیر می توانید به دست ما برسانید: ▪
  ketabnama7@gmail.com :ایمیل کتاب نامه

  @ketabnama :صفحه فیس بوک کتاب نامه

  @ziaqasemiii و @ayaqubi :تلگرام مدیرمسئول یا سردبیر

یکی از اعضای شورای نویسندگان کتاب نامه  



بــه  نــام خداونــد جــان و خرد

صاحب امتیاز: خانه ادبیات افغانستان  
مدیرمسئول: ضیا قاسمی  
سردبیر: علی یعقوبی  
شورای نویسندگان: لطیف آرش، حسین بیوک، صادق دهقان،   

محمدسرور رجایی، رحمت رشیق، محمدحسین محمدی، فروه 
موسوی، جالل نظری و نیلوفر نیک سیر.

مدیر ویرایش: فروه موسوی  
مدیر هنری: محمدعارف احمدی  
مدیر اجرایی و ناظر فنی چاپ: قاسم فرزام  
چاپ: چاپخانه ی واژه  

سال دوم، شماره ی سیزدهم، سرطان/تیر 1400
در قلمرو کتاب افغانستان

یادداشت مدیرمسئول

راندن در بحر معلق
و حاال یک سال از انتشار »کتاب نامه« می گذرد. در سیر 
شتابان زمان، انگار همین دیروز بود که با اعضای خانه ی 
ادبیات طرح انتشار چنین مجله ای را ریختیم و با شوق 
و ذوق شــروع به کار کردیم و من برای سرمقاله ی اولین 
شماره اش نوشــتم: »خواندن و نوشتن درباره ی کتاب، 
در جامعه ای که سال ها است به لحاظ امنیت اجتماعی 
و ثبات سیاســی بر لبه ی پرتگاه قــرار دارد، در نگاه اول 
ممکن است کاری عبث و اتالف وقت به نظر آید، کاری 
دل سرد کننده برای کسانی که به آن می پردازند. اما در 
حقیقت امر، بین این ذهنیت و این علیت، ارتباطی علی 
و معلولی برقرار است…« و نوشتم که: »ما برای رسیدن 
به سرزمینی ایمن و آرام، احتیاج داریم که این چرخه را 
بشکنیم. احتیاج داریم که فرهنگ عمومی مان را تقویت 
کنیم و برای رشد جایگاه سواد و مطالعه در کشور تالش 
کنیــم. کتاب نامه با چنین چشــم اندازی شــکل گرفته 
است. ادعاهای بزرگ ندارد، اما می خواهد به قدر کاری 

که از دستش برمی آید، در این زمینه تالش کند…« 
و حاال یک سال گذشته است و من دارم برای شماره ی 
ســیزدهم ســرمقاله می نویســم. در این یک ســال فراز و 
فرودهای زیادی را تجربه کردیم. گاهی نظراتی و مطالبی 
به ما رسیدند و امیدوار شدیم و با انگیزه ی مضاعف دست 
به کار تهیه ی کتاب نامه شــدیم و گاهی در محاِق کمبود 
مطلب و نبود پژواک افتادیم و ناامید شدیم و خود را طعن 
و لعن کردیم که چرا از وقت و انرژی مان می زنیم و بی هیچ 

دست ُمزد و منفعتی چنین کاری می کنیم. 
این که کتاب نامه در رســیدن به اهدافش و نقشی که 
از آن متصور بوده ایم چه قدر توفیق داشــته اســت، بماند 
به قضــاوت خواننــدگان کتاب نامه. اما دســت اندرکاران 
کتاب نامه تالش کرده اند، با پرهیز از ایجاد فضایی مبتنی 
بر موج و جنجال، به معرفی کتاب های منتشــره در اقلیم 
افغانســتان و با موضوع افغانستان برای قشر کتاب خوان 
بپردازند و تالش کرده اند کتاب نامه پایگاهی باشــد برای 
شــناخته شدن این کتاب ها و رســانه ای باشد برای ایجاد 

شور و شوق مطالعه نسبت به آن ها. 
این که تا کی می توانیم در جامعه ای که روزبه روز اوضاع 
عمومی اش نامســاعدتر می شــود، بر این کار دوام داشته 
باشــیم، برای خودمان هم چندان معلوم نیست، اما فعال 

این سفینه را در این بحر معلق داریم به پیش می رانیم.

 نظرات و نقدهای نویسندگان، لزوماً دیدگاه کتاب نامه و دست اندرکاران آن نیست.
 کتاب نامه در اصالح، ویرایش و کوتاه سازی مطالب آزاد است.

 کتاب نامه، رســم الخط و شیوه نگارش را در نقل قول های مستقیم از کتاب های 
معرفی شــده، ویرایش نمی کند و آنها را دقیقاً به همان صورتی که نویسنده ی 

یادداشت ذکر کرده است، منتشر می کند.
www.khane-adabiat.com 
ketabnama7@gmail.com
@khaneadabiat
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� ) ۱ (
چنــدی قبــل، بزرگی از اهالــی قلم و کتاب نوشــته بود: 
»خواندن کتاب  نویســنده های افغانســتان برای من درد 
سر اســت، اکثر اوقات خوشایند نیست. من معمولن این 
کتاب ها را نمی خوانم و به نویسنده هایشــان می گویم که 

نمی خوانم. مگر آنکه پول کالنی بدهند.«
وقتی این جمالت را می خواندم با خود می اندیشیدم 
کــه مــا در کتاب نامه چقــدر در جهت عکس ایــن نظر و 
ســلیقه حرکت می کنیم و چقدر هم خوب است که چنین 
می کنیم. امیدوارم آن نویســنده ی محترم هم، چندان در 
نظِر نه چندان درست و مســئوالنه اش جدی نبوده باشد. 
هم نویسندگان افغانستان، کتاب های شایسته ی فراوانی 
دارند که برای هر کدام از ما آموزنده است، حتی آنانی از ما 
که خود را فراتر از این ها گمان می داریم؛ هم ما به خواندن 
کتاب های نویســندگان افغانســتان نیاز داریــم تا بتوانیم 
تصویر و تصوری راست و درست و دست اول داشته باشیم 

از جامعه و مردمی که به آن تعلق داریم. 
باید کتاب های نویســندگان افغانستان را خواند، نه تنها 
خواند که دیگران را هم باید تشویق به خواندن کرد، و نه تنها 
تشویق به خواندن کرد که باید فرا خواند تا خوانندگان کتاب ها 
دربــاره  کتاب هایی که می خوانند، برای دیگران بنویســند. و 
به خصوص باید درباره ی کتاب های نویســندگان افغانستان 
نوشت، تا هم از نویسندگان حمایت شده باشد، هم از ناشران 
و کتاب فروشان، و هم از صنعت نوپای چاپ در افغانستان، با 

آن مسیر سنگالخ و پرمخاطره ای که در پیِش رو دارد. 
این همان بازِی الزمی است که کتاب نامه قصد داشته 
و دارد در فضای اسیرمانده ی کتاب افغانستان راه بیاندازد 
و برایــش بایســتد، تا دیگران و به خصــوص بزرگان عرصه 

نیز، کم کم از جایگاه تماشــاگری فــرود آیند و به مرور وارد 
بازی شــوند. این مســئولیت اصلــی و اول همه ی بزرگان 
عرصه ی کتاب و نوشــتن اســت. باید به این وظیفه و این 
بازی تن داد، باید از نقشــی که در این بازِی فعال کم رمق 
می توان داشت سرباز نزد، و باید دسِت کتاب و نوشتن در 
جغرافیای افغانســتان را گرفت تــا کم کم پر و بال بگیرد، و 
همان عرصه ی ارجمند و دل بخواهی شود که حاال نیست.   

� ) ۲ (
کتاب نامه نشــریه ی نقد کتاب نیســت، نشــریه ی معرفی 
و نمایاندن و شناســاندِن کتاب اســت. البته که نقد کتاب 
را هــم گرامی مــی دارد و تــالش می کند تا جایــی که به 
روی کرد اصلِی معرفی کتاب لطمه وارد نشود، از این مهم 
نیز غافل نماند. بیش از ۶۰ درصد مطالب منتشــر  شــده 
در کتاب نامه، نقد و معرفی کتاب بوده اســت، با این حال 
رویکــرد اصلی کتاب نامه، اطالع رســانی دربــاره کتاب و 

پیشنهاد برای مطالعه ی کتاب است.
مخاطبــان کتاب نامه در درجــه ی اول دانش آموزان و 
دانش جویان مکتب ها و دانشگاه هایند و بعد دیگر افرادی 
که امــکان بالقوه بــرای خواندن و کتاب خوانــدن دارند. 
تحصیل کردگان و کتاب خوانان و نویسندگان هم دسته ی 
دیگری از مخاطبان و عالقه منــدان کتاب نامه اند، که هم 
کتاب نامه را می خوانند و متاع خویش برداشت می کنند، 
و هم برای کتاب نامه می نویسند و متاع خویش به دیگران 

عرضه می دارند. 
کتاب نامه عالوه بر افغانستان، مخاطبان و عالقه مندان 
فراوانی هم در بین ایرانیان دارد، که نشــان از گســتردگی 
حــوزه ی عالقه منــدان کتاب نامه دارد و باعث شــادمانی 
اســت. امید می رود این گســتره به زودی، تاجیکستان و 

یادداشت سردبیر

گزارش نامه ی کتاب نامه علی یعقوبی
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دیگر وادی های سرزمین بزرگ فارسی را هم، در بر بگیرد.
نویســندگان کتاب نامه، هــم آنانی که عضو شــورای 
نویســندگان اند و هــم آنانــی کــه در این گروه نیســتند، 
طیف های مختلف افراد، با سالیق و تخصص ها و دانایی ها 
و دغدغه های متفاوت را شــامل می شــوند. در میان شان 
چند نویســنده ایرانی و یک نویســنده پولندی هم حضور 
دارند که کتاب های مربوط به افغانستان را می خوانند و در 
کتاب نامه معرفی و نقد می کنند. نویســندگان کتاب نامه، 
کتاب هایــی را که برای معرفی و یــا نقد انتخاب می کنند، 
سلیقه و صالح دید خودشان است و کتاب نامه تا کنون در 
آن نقشــی نداشته است؛ رویه ای که به نظر می رسد جای 
بازنگــری دارد. تا کنون تنها اولویتی که کتاب نامه ســعی 
داشته در حد امکان رعایت کند، یادداشت های مربوط به 

کتاب های تازه منتشر شده بوده است. 
� ) ۳ (

کتاب نامــه هیچ بودجــه ای ندارد. تا کنــون از هیچ فرد یا 
نهــادی هیچ کمکی، چه نقدی و چــه غیرنقدی، دریافت 
نکرده است. تمام کسانی که در نشر کتاب نامه مشغول اند 
و مســئولیت پذیرفته اند، کارشــان داوطلبانه اســت؛ چه 
مدیرمســئول و ســردبیر، چه ویراســتار و صفحه آرا، و چه 
تمــام نویســندگان کتاب نامــه، از جمله اعضای شــورای 
نویســندگان. برای هیچ یادداشــتی هیچ حق الزحمه ای 
پرداخت نشــده و امکان پرداخت وجود نداشته است. هر 
کس اثری و نقشی در نشر کتاب نامه داشته است، از روی 
عالقه و دغدغه و مسئولیت پذیری و داوطلبی و نیکوکاری 
بوده اســت. کتاب نامه، صمیمانه و قدرشناســانه دســت 
یکایک نویسندگان و همکارانش را می فشارد و از حافظه ی 
جمعــی و تاریخِی فضای فرهنگی کشــور و حوزه ی زبان 

فارسی امید دارد که تالش های  آنان را از خاطر نبرد.
� ) ۴ (

شــیوه ی اصلــی کتاب نامه برای انتشــار، نشــر مجله ی 
الکترونیکی در قالب پی دی اف بوده و اســت. این شــیوه 
از آن رو در نظــر گرفتــه شــده که هم هزینه ی چــاپ را از 
دوش نشــریه ای که بی بودجه نشر می شــود بردارد، هم 
امکان رساندن نشریه به تمام گستره ی افغانستان و وادی 
فارســی، و به تمام عالقه مندان و مخاطبــان در هر جای 

جهان را فراهم سازد.

دوازده شــماره ی اول کتاب نامه، البته نسخه ی چاپی هم 
داشــت که در تیراژ ۱۰۰۰ نســخه، در کابل و آن اوایل در 
مزارشــریف، به رایگان توزیع می شد. هزینه ی این ۱۰۰۰ 
نســخه هم، از طریــق درج آگهــی تبلیغاتِی نشــر واژه و 
انتشــارات مقصودی، به شیوه ی تبادل کاال به کاال تامین 
می شــد؛ یعنی آن که در یک قرارداد یک ساله، کتاب نامه 
پذیرفته بود در هر شماره، یک آگهی از انتشارات مقصودی 
در صفحــه دوم جلد و یــک آگهی از نشــر واژه در صفحه 
پشت جلد درج کند، در عوض این دو موسسه هم پذیرفته 
بودند هزینه چاپ و توزیع ۱۰۰۰ نسخه ی سیاه و سفید با 
جلد رنگی از نشریه را تقبل کرده و آن را در سطح کابل، به 

رایگان به دست عالقه مندان و مخاطبان برسانند. 
این رویه می تواند از این پس هم که قرارداد یک ساله ی 
قبلی به پایان رســیده اســت، در صورت تمایل ناشــران و 
دیگر مؤسســات فرهنگی، در کابل یا هر شــهر و کشــور 
دیگری ادامه داشته باشــد. با این حال، شیوه ی اصلی و 
ثابت کتاب نامه در سطح وسیع، همچنان به شکل انتشار 

الکترونیکی باقی خواهد ماند.
� ) ۵ (

کتاب نامــه دفتــر و مکانــی بــرای پیگیری امور نشــرش 
نــدارد. دســت اندرکاران نشــریه در چهار گوشــه ی جهان 
پراکنده و آواره اند؛ مدیر مســئول در یک کشــور، سردبیر 
در کشــوری دیگــر، ویراســتار در جایــی، صفحــه آرا در 
جایــی دیگــر و نویســندگان هــم هــر یــک در شــهری و 
 دیــاری در داخــل افغانســتان و یا خــارج از افغانســتان.
و  هم اندیشــی ها  و  هماهنگی هــا  و  ارتباطــات  تمــام 
تصمیم گیری های مربوط به نشــر ماهیانه ی کتاب نامه، از 
طریق وســایل ارتباط مجازی مثل تلگرام و واتس اپ انجام 
می شود، که البته همین را هم مشکالتی مثل موقعیت های 
زمانی مختلف در کشور ها و یا کیفیت اینترنت )به خصوص 
 برای همکاران مقیم افغانستان و ایران( دشوارتر می سازد.
این محدودیت ها و مشــکالت، کار نشر آراسته، بی عیب و 
نقص و منطبق بر زمان بندی های تعریف شــده را، سخت 
دشوار می ســازد. با این حال کتاب نامه سعی داشته است 
تــا جای ممکــن، الگویی از یک نشــریه معیــاری، فنی و 
حرفه ای باشــد و کاســتی ها و نقص ها کمتر در آن راه پیدا 
کنــد. بازخوردهای مثبتی کــه کتاب نامــه از مخاطبان و 



کتابنامه  سال دوم  شماره ی سیزدهم  سرطان/ تیر 1400 4

عالقه مندان گرفته اســت، موید کامیابــی و امتیاز دلگرم 
کننده ای اســت که کتاب نامــه، در دوازده شــماره ی اول 
خود کســب کرده است. با این همه، هنوز مسیر فراوانی تا 

رسیدن به وضع مطلوب باقی مانده است.
� ) ۶ (

در یک ساِل پشت ســر گذاشته شده و در دوازده شماره ی 
منتشر شده، کتاب نامه ۱۸۹ مقاله و نوشته از ۷۷ نویسنده 
شــامل ۱۸ نویســنده زن، منتشــر کرده اســت، که ۱۶۵ 
نوشــته از آن میــان )بــاالی ۸۷ درصد(، به نقــد و معرفی 
کتاب اختصاص داشــته و مابقی آن ها، شامل یادداشت و 
گفت وگو و گزارش درباره کتاب و کتاب خوانی بوده است. 
در این نوشته ها، ۱۵۴ کتاب از نویسندگان و مترجمان 
افغانستان و یا نویســندگانی از دیگر کشورها که درباره ی 
افغانســتان نوشته اند، معرفی و یا نقد شده  اند. بیشتر این 
کتاب هــا، یعنی ۸۹ کتاب )حــدود ۵۷ درصد( به حوزه ی 
شعر و داستان تعلق داشته، و سهم حوزه ی نقد و پژوهش 
ادبی ۱۳ کتاب، حوزه ی کودک ۵ کتاب ، حوزه ی سیاست 
۱۶ کتاب و ســایر حوزه ها مثل هنر، تاریخ، روان شناسی، 
حقوق، زنان، مهاجرت، سرگذشت نامه و... نیز، ۳۱ کتاب 
بوده است. الزم به یادآوری است که برخی از کتاب ها دو یا 

سه نوبت، معرفی و یا نقد شده اند.
از نظــر زبان، ۸۲ درصــد از کتاب های معرفی شــده 
فارســی، ۴ درصد پشتو، ۶ درصد انگلیسی و ۸ درصد هم 
ترجمه به فارســی بوده اند. از نظر ســال انتشــار کتاب ها 
نیز، ۲۶ درصد کتاب ها متعلق به سال ۱۳۹۹، ۲۰ درصد 
متعلق به ســال ۱۳۹۸، ۱۲ درصد متعلق به سال ۱۳۹۷ 
و مابقی متعلــق به ســال های ۱۳۹۶ و ماقبــل بوده اند. 
هم چنیــن از مجمــوع ۱۵۴ کتــاب معرفی یا نقد شــده، 
۱۱۹ کتاب متعلق به ناشران افغانستان، ۲۱ کتاب متعلق 
به ناشــران ایران و ۱۴ کتاب نیز متعلق به ناشــران ســایر 

کشورها بوده اند.
و نهایتا اینکه در یک سال گذشته، در مجموع کتاب یا 
کتاب های ۱۳۳ نویسنده نقد یا معرفی شده اند، که ۱۱۱ 
تن شــان از نویسندگان افغانســتان بوده اند، و از آن میان 
نیز، ۲۰ تن شــان از نویسندگان زِن افغانســتان بوده اند. 
الزم به یادآوری اســت که از برخی از نویسنده ها، دو یا سه 

کتاب شان معرفی و یا نقد شده است.

در ایــن ویژه نامه ی یک ســالگی، نمایه هــا و آمارهای 
مختلــف مربــوط بــه کتاب هــای معرفــی  یا نقد شــده، 
نویسندگان کتاب ها، نویسندگان مطالب، ناشران و ... به 
شــکلی کامل و دقیق، در اختیار عالقه مندان و مخاطبان 
قرار گرفته اســت تا کارنمای روشنی از آنچه کتاب نامه در 
یک سال اول فعالیتش انجام داده است، در دسترس شان 
باشــد. هم چنین این آمارها و نمایه هــا، می توانند منبع و 
مدخلی برای افراد و موسسات فعال در عرصه ی مطالعات و 
پژوهش های مربوط به حوزه ی کتاب در افغانستان باشند. 
در صورت نیاز ایــن افراد و مراکز، کتاب نامه آماده اســت 
نسخه ای از اصل بانک اطالعاتی تهیه شده از مطالب نشر 

شده در کتاب نامه را نیز، در اختیارشان قرار دهد.
� ) ۷ (

نوشــتن برای کتاب نامه مشــکل تر و زمان گیرتر از نوشتن 
برای دیگر نشریات است، چون باید درباره ی کتاب نوشت، 
و ایــن یعنی باید ابتدا کتابــی را خواند و آن هم به صورتی 
دقیق تر از مطالعه ی شخصی و برای معرفی یا نقد خواند؛ 
این کار قطعا هم دشــوارتر خواهد بود و هم زمان بیشتری 
برای تولید یک نوشته، در مقایسه با سایر نوشته ها در سایر 

نشریات، نیاز خواهد داشت.
حال این دشواری را بگذارید در کنار مشکل دسترسی 
به کتــاب، به ویــژه کتاب های تازه. بیشــتر نویســندگان 
کتاب نامه توان یا امکان تهیه ی کتاب های مورد نظرشان را 
و یا کتاب هایی را که معرفی و نقدشــان از اولویت بیشتری 
برخوردار اســت، ندارند. نویســندگان مقیم افغانســتان 
عمدتا توان مالی تهیه ی کتاب ها را ندارند، و نویســندگان 
مقیم خارج از افغانســتان، امکان تهیه ی کتاب ها از بازار 

کتاب افغانستان را ندارند. 
گاه نویســندگان و دســت اندرکاران اصلی کتاب نامه، 
که تعــدادی از آنهــا مقیم کشــورهای اروپایی انــد، برای 
دســت یابی و مطالعه ی کتابی که تازه در افغانســتان نشر 
شده است، مجبور شده اند ماه ها منتظر بمانند و یا آنکه از 
نسخه های مجاز الکترونیکی کتاب ها استفاده کنند، و یا 

آنکه اصال نتوانسته اند به آن دست یابند.
مشــکل دیگر، کمبــود کتاب خوانان و نویســندگانی 
اســت که بخواهند یا بتوانند دربــاره ی کتاب هایی غیر از 
حــوزه ی ادبیات بنویســند. به این معضل البتــه باید آمار 
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کمتِر کتاب های منتشر شــده در حوزه هایی غیر 
از ادبیات را هم اضافه کــرد. در زمینه کتاب های 
غیر فارســی نیز، اوضاع بر همین منوال اســت؛ 
متاســفانه هم  اکنون کتاب نامه تنها یک نویسنده 
فعال برای معرفی کتاب های پشتو و یک نویسنده 

فعال برای معرفی کتاب های انگلیسی دارد. 
بــا این حــال و از همــه ی این هــا گذشــته، 
بزرگ تریــن مســاله ی کتاب نامه، عــدم همکاری 
بزرگاِن عرصه کتاب و نوشــتن با کتاب نامه است؛ 
بزرگان یا فرصت ندارند و نمی توانند وقت بگذارند 
و برای کتاب نامه بنویســند، یا انتظار حق الزحمه 
دارنــد که در توان و امکان کتاب نامه نیســت، و یا 
هم نوشــتن برای کتاب نامــه را دوِن اعتبارشــان 
می دانند. یکی از کارهای ثابت دســت اندرکاران 
و اعضای شــورای نویســندگان کتاب نامه، تماس 
پیوســته و گاه در حد سماجت با این بزرگان است 
تا بتوانند ترغیب شــان کنند، یادداشتی هم برای 
کتاب نامه بنویســند؛ که البتــه در اغلب اوقات و 
علی رغم چندین بار پیغام و پسغام، نهایتا نتیجه ای 

حاصل نمی شود.
کتاب نامه به نظر، شــیوه ی عمل و ســلیقه ی 
تمام نویسندگان و منتقدان و کتاب خوانان کشور، 
به ویــژه بزرگان این عرصه هــا، در همکاری یا عدم 
همکاری با کتاب نامــه احترام می گذارد، منتها از 
همه ی این بزرگواران درخواســت دارد در البه الی 
فعالیت های دیگرشان، گه گاه برای کتاب نامه هم 
بنویســند، تا هم مشوقی باشند برای نویسندگان 
و خواننــدگان جوان تــر، هم باعــث خوش حالی 
دوست داران شــان در میان مخاطبــان کتاب نامه 
شــوند، و هم در کنار نوشتن کتاب و نوشتن های 

دیگر، سهمی هم در معرفی و نقد کتاب بگیرند.
عرصــه ی معرفــی و نقــد کتــاب، متاســفانه 
تماشــاگر زیــاد دارد و بازیگر کــم؛ کتاب نامه بی 
هرگونــه محدودیتی جز محدودیت های فنی کار، 
این بســتر را فراهم کرده است تا دغدغه مندان از 
عرصه ی تماشــاگری فرود آیند، و در درون میدان 

بازی کنند.

جنونی مقدس و پاکیزه
ســرانه ی  آمــار  کــه  کشــوری  در 
کتاب خوانی آن در سال کمتر از یک 
 دقیقه است، ســخن زدن از کتاب و 
است.  دیوانگی محض  کتاب خوانی 
فقط آنانی که جنون دارند می توانند 
به معرفــی کتاب و تشــویق مردم به 
کتاب خوانــی بپردازند. چه جنونی؛ 

مقدس و پاکیزه!
درســت یک ســال قبــل، شــماری از چنیــن آدم هایی 
دســت به کار شــدند و کتاب نامــه را راه انداختند که اکنون 
یک ســاله شــده اســت. ماه نامه ای که اختصاصًا به معرفی 
کتاب می پردازد و عالوه بر تازه های نشــر، کتاب های خوب 

و خواندنی را نیز شناسایی و پیشنهاد می کند.
آن هایــی کــه در افغانســتان کار فرهنگــی کرده اند، به 
درســتی می دانند که پرداختن به چنین امری چقدر دشوار 
اســت. نه تنهــا هیچ مــزد مــادی ای در انتظــار چنین کار 
فرهنگی ای نیســت که حتی تشــویق و تحسینی هم دیده 

نمی شود تا الاقل انرژی الزم برای ادامه ی کار پدید بیاید. 
کار فرهنگی، آن  هم از نوع انتشار مرتب نشریه به مثابه ی 
خودکشــی اســت. از کار جمع  آوری مطالب گرفته تا تدوین 
و طــرح و دیزایــن و چاپ و نشــر، همه به دوش فــرد یا افراد 
معدودی اســت که تمام هزینه ها را باید خود بپردازند. حتی 
پــس از اجرای همه مراحل، کســی حاضر نیســت به آن کار 
نگاهی بیانــدازد. تازه تکلیف دیگری هم بــه دوش مدیران و 
گردانندگان می افتد که باید نشریه  را مرتبًا به چشم مخاطبان 

بکشند تا مگر توجه شان جلب شود.
با این همه کتاب نامه یک ســاله شــد. یعنی گردانندگان 
آن توانســته اند در ایــن یــک ســال، چنیــن امر دشــوار و 
طاقت فرســایی را اجرایی کنند و گام به ســمت ســال دوم 
بگذارنــد. البته رســالت کار فرهنگی نیز همین اســت. کار 

بی هیچ توقع، مزد و پاداشی!
هیچ فرهنگی هم بدون چنین کاری پا نگرفته است و بی 

 چنین قربانی  دادن هایی به انجام نرسیده است. 
تا ما کتاب خوان شویم، و کتاب نامه صدساله شود؛ نیرو و 

صبر گردانند گان آن پیوسته فراوان  باد!

کاوه جبران
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»کتاب نامه« را هرچنــد پراکنده، دیده  و 
خوانده ام. گذشــته از تازگــی این فرم از 
کار، گرافیک و شکل و شمایل نسبتًا قابل 
قبول آن، آدم را مشتاق می کند )این عالم 
صورت اســت و مــا در صورتیــم(. مزیت 
دیگر کار، انتشار زمان بندی شده  و مرتب 
آن است. دوست داشتم نسخه ی  فیزیکی 
آن را هم داشــته باشــم که هنوز میســر 
نشــده اســت. چون در کار دانشنامه ی 
هزاره  استم؛ گذشته از عالیق فرهنگی، 
نگاه کاربردی نیز به این قبیل کار ها دارم 
و تداوم آن را حداقل به عنوان یک منبع، 
برای پژوهش هایی از آن نوع که ما درگیر 
آنیم ضروری می دانم. امیدوارم دوستان 
بیش از پیش در کارشان جدی باشند و به 

کمیت و کیفیت آن توجه کنند.
این گونــه کارها ضــرورت درجه یک 
جوامعی اســت که در آن ها نشــر و چاپ 
کتاب شــتاب گرفته و تنوع یافته اســت. 
مخاطب کتاب نمی تواند به طور معمول 
به همــه ی  آنچه درســاحت های مختلف 
علوم بشــری و فنی نشر می شود احاطه 
داشــته باشــد و بــه موقــع از اخبــار آن 
مطلع شــود، لذا بولتن هــا، خبرنامه ها و 
کتاب نامه هایی از این دست، این رسالت 
را به دوش می کشــند. در کشور ما شاید 
نشــود این ضرورت را فعال به طور جدی 
احســاس کرد امــا روند رو به توســعه ی 
حوزه ی نشر در سال های اخیر، این نوید 
را می دهد که کم کم به این سمت حرکت 
کنیم. این سخن به معنی نفی کاری مثل 
کتاب نامه نیســت؛ در واقــع می خواهم 
به این نکته اشــاره کنم کــه در جوامعی 
مانند مــا قالب پیــش از درون مایه ایجاد 

می شــود و این شــاید بعدها در ادامه ی 
کار مشــکالت خودش را، به شکل  هایی 
نشــان بدهد. از جمله این که آیا ســرعت 
چاپ کتاب، به اندازه اشباع یک ماه نامه 

خواهد بود یا خیر؟
از این ها گذشــته، چند نکته ی دیگر 
هم به ذهنم می رســد که شاید در تداوم 

کار مفید باشد:

یک �
از آنجا که اولویــت این گونه کتاب نامه ها 
اطالع رسانی اســت، باید بخش ابتدایی 
و اصلــی آن بــه معرفــی کوتــاه و کامل 
کتاب هــای چاپ اول اختصاص داشــته 
باشــد. این معرفی هــا می  توانــد خیلی 
خالصــه، شناســنامه ای، در فرمت ثابت 
و همه شمول باشــد، یعنی تا حد ممکن 
جســتجو شــود چیزی از قلــم نیافتد تا 
رســالت بی طرفــی کتاب نامــه نیز حفظ 
شود. چون وقتی صحبت از نقد و معرفی 
به میــان می آیــد خــواه ناخــواه چه در 
انتخاب کتاب، چــه فرد معرفی کننده ی 
کتاب و چــه در باقی امور، پای ســالیق 
در میــان می آید. آن چه تــا کنون دیده ام 
معرفی تعدادی کتاب است بدون اولویت 
و ترتیب خاص. به عنوان مثال در همین 
شــماره ی دوازدهم، هم کتاب های سال 
۱۳۹۹ معرفــی شــده و هــم کتاب های 
چاپ شــده در ســال های ۸۲، ۹۰، ۹۶، 
۹۷، ۹۸ و ۹۹؛ و از طرفی معلوم نیســت 
کــه آیا کتــاب دیگری هــم بــوده که در 
ماه هــای اخیر چاپ شــده باشــد، ولی 

این جا نیامده باشد.

نگاهی کاربردی به کتاب نامه

ابوطالب مظفری

»کتاب نامه« را هرچند 
پراکنده، دیده  و 
خوانده ام. گذشته از 
تازگی این فرم از 
کار، گرافیک و شکل 
و شمایل نسبتاً قابل 
قبول آن، آدم را مشتاق 
می کند )این عالم 
صورت است و ما در 
صورتیم(. مزیت دیگر 
کار، انتشار زمان بندی 
شده  و مرتب آن است.
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دو �
نقد و معرفی ها نیز می تواند بخش دیگری 
از کتاب نامه را بــه خود اختصاص بدهد. 
از آن جــا کــه این بخــش نمی تواند تمام 
کتاب ها را پوشش بدهد اولویت می تواند 
با کتاب های مهم هر رشــته باشد تا تعهِد 
جهت دهی کتاب نامه نیز مشخص باشد. 
در بخــش معرفی و نقد هم، باید مقداری 
روی نویســندگان حرفه ای تــر و نیز روی 
تغییر ســبک و ســیاِق پرداختن به کتاب 
دقت شود، تا نوشته ها از حالت توصیفی 
فراتر رفته و به سمت نقد و معرفی حرفه  ای 
حرکــت کنیــم. در شــماره های قبلــی، 
هــم یک نواختــی معرفی ها و هــم تکرار 

نویسندگان مشهود بود. 

سه  �
برای رســیدن به این منظور)آنچه در بند 
یــک و دو آمــد( باید مطالــب کتاب نامه 
را بخش بنــدی کــرد. چیــزی کــه حاال 
وجود نــدارد. بخش بنــدی، خواننده ی  
هر بخشی را به ســمت مطالب دل خواه 
خودش هدایت می کنــد و تنوع و غنای 

بیشتری به کار می بخشد.

چهار �
تا آنجا  بخش عمده ی مطالب کتاب نامه 
که من دیــده  ام به آثــار ادبی اختصاص 
دارد و حضــور ســایر بخش هــا بســیار 
کم رنــگ بــه نظــر می رســد. از آنجا که 
کتاب نامــه ویژه ی  ادبیات نیســت، باید 
سایر ساحه های علوم انسانی و تکنیکی 

را نیز پوشش بدهد. 

پنج �
کتاب نامــه  کــه  بخش هایــی  از  یکــی 
می تواند داشــته باشد، معرفی ناشران و 
اخبار چاپ و نشر و تنگناهای این عرصه 

است.

با ماه نامه »کتاب نامه« برحسب تصادف 
و کمی دیر آشنا شدم. از تعریف و تمجید 
ُمــد افغانســتانی آن که بگذریــم، چند 
شــاخصه ای را که این ماه نامه را بی مثال 

ساخته است، برمی شمارم:
الف- شاید بی خبری من باشد، ولی 
مــن تا به حال در افغانســتان یا توســط 
نویسندگان افغان، نشریه ای که مختص 
معرفی و نقد کتاب باشــد، ندیده ام. در البــه الی مجله های ما، 
معرفی کتاب از سالیان سال بوده است، ولی نشریه ی ویژه فقط 

برای این کار نداشته ایم. این »کتاب نامه« را اولین می سازد.
ب- در »کتــاب نامه« متفاوت از بیشــتر نشــریات و در کل 
ادبیــات افغانســتان، بانــوان در بعضــی از شــماره ها حضــور 
چشم گیرتری دارند و دو نفر از بانوان، عضو شورای نویسندگان 

کتاب نامه اند.
ج- شــیوه نگارش، صحافت، دیزاین، نقل قول گذاشتن از 
میان متن با خط درشت، عکس های مربوط به کتاب، و ... همه 

بسیار فنی، مدرن، و هنرمندانه است. 
درشــماره ۱۲ در »یادداشت مدیر مســئول« عکسی از یک 
دختر دانش آموز زخمی شــده در حادثه مکتب سیدالشــهدا، 
با کتابی در دســت در بستر شــفاخانه آمده است. این نبشته را 
با نقل قول دردآلودی از این ســرمقاله، به خامه ی آقای قاسمی 
پایان می دهم. با ســپاس فراوان از مدیر مسئول آقای قاسمی، 
ســردبیر آقای یعقوبــی و بقیه ی همکاران این نشــریه، آرزومند 
موفقیت های بیشتر شــان اســتم: »ما برای همیــن دخترمان 
بایدکتاب نامه را منتشــرکنیم. بــرای او که به مکتــب می رود تا 
دانش کسب کند و به مدد نورآگاهی، چرخه ی دیرساله ی شوِم 
خشــونت و نکبت را در این سرزمین بشکند و فردایی سرشار از 
صلح، آرامش و هم پذیری بسازد. و هراس کاسبان خشونت هم 
از چنین فردایی اســت که به تناوب مراکز آموزشــی چون کوثر، 
مهدی موعود، دانشگاه کابل، آموزشگاه کانکور در لوگر و مکتب 

سیدالشهدا ر اهدف می گیرند...« 

میالد این ستاره مبارک باد

حامد علی پور
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یک سالگی کتاب نامه را به دست اندرکاران 
گرامی این نامه ی غریب تبریک می گویم. 
بی تعارف کتاب نامه نشان غربت کتاب و 
تهی دســتی و بی نوایی فرهنگی ماست. 
قطع کوچک، رنگ و رخ پریده و فونت ریز 
آن، آدمی را به یاد دوران مبارزات چریکی 
می اندازد. در عهد مبارزات چپ و گاه نامه 
و شب نامه، نشریاتی از این دست، نه تنها 
ناگزیــر بود کــه از جهــات مختلف حکم 
نوعی اقدام آوانــگارد و متابعت از آخرین 
ُمــد مبارزاتی را نیز داشــت. امــا اکنون و 
امــروزه روز خواهــران و بــرادران گرامِی 
دست اندرکار این نشــریه، با این شکل و 
ســیمای از مد افتاده و قــد و قیافه ترحم 

برانگیز چه می خواهند بگویند؟ هیچ. 
نشــریه فقــط ترویــج از مدافتادگی و 
بی تفاوتی است. تا کنون نه نقد جدی ای 
از کتابــی در این نشــریه آمده اســت، نه 
معرفی معتبری، نه گزارشی از وضع نشر و 
چاپ؛ و نه قهرًا به مشکالت و چالش های 
کتــاب و کتاب خوانــی در ایــن نشــریه 
پرداخته شــده اســت. رویکرد کتاب نامه 
محفلی- تبلیغی اســت و در تبلیغ هم ید 
طوال و دســت توانا ندارد. لــذا نه به ذوق 
کســی می زند، نه حال کسی را می گیرد، 
و نه به کسی ذوق و حال می دهد. خنثی 

و بی تفاوت، بــدون کوچک ترین انتظار و 
استقبالی می آید و می رود. نه انتشارش 
انتظاری را بــرآورده می کند، نه تأخیرش 
کســی را نگــران و نــه توقفــش دلــی را 
غمگین. این قدر نجابت و مالحظه اصال 

خوبیت ندارد...
قهر دوســتان باال نزند، به نظر می آید 
که نشــر کتاب نامه برای مدیران و ناشران 
حکم نوعی مناســک را پیدا کرده است. 
روزی پنج بار باید رو به قبله نیایش کنیم، 
اینکه مــا از این نیایش حس پرســتش و 
تعالی پیدا می کنیم یا نــه، خدا با آن چه 
معامله ای می کند، و باالخره ســود و زیان 
دنیوی و اخروی آن چیست، مهم نیست. 
کتاب نامه مناسک وار چاپ می شود. خود 
کوچــک بودن و الغــر بودن، نشــان این 
است که عریضه خالی نباشد و تکلیف ادا 

گردد. )مناسک به جای شود.(
باری، گفتنی ها در حوزه ی کتاب کم 
نیســت و کتاب های بد و بنجــل و بازاری 
کم چاپ نمی شود و مونتاژ و بی سلیقگی 
ســکه ی رایــج در بــازار کتاب ماســت و 
نویسنده و ناشر حرفه ای نداریم و اگر تک 
و توکی کتاب نشر می شود نقد نمی شود، 
و بســی مشــکالت دیگر. امــا هیچ یک 
را نشــان  اینهــا در کتاب نامــه خــود  از 

پیشنهادی به مناسبت یک سالگی 
کتاب نامه

علی امیری

نشریه فقط ترویج از 
مدافتادگی و بی تفاوتی 
است. تا کنون نه نقد 
جدی ای از کتابی در 
این نشریه آمده است، 
نه معرفی معتبری، نه 
گزارشی از وضع نشر 
و چاپ؛ و نه قهراً به 
مشکالت و چالش های 
کتاب و کتابخوانی در 
این نشریه پرداخته 
شده است.
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نمی دهنــد. این یعنــی کتاب نامه 
جدی نیســت و با مشــکالت ما، یا 
با بخش اعظم مشــکالت ما تماس 
ندارد. این برای دســت اندرکاران با 
نام و نشــان کتاب نامه عیب است. 
افرادی که در کتاب نامه جمع شده 
انــد، توانایــی پرداختــن جدی به 
مشــکالت را دارند. و بــدی کار هم 
همین است که افرادی که توان کار 

جدی دارند، کار جدی نمی کنند.
 در ســالگرد یک ســالگی ایــن 
نشــریه ی غریــب، پیشــنهاد مــن 
انــدرکاران گرامــی این  به دســت 
از روزگاران  نشــریه ی غریــب کــه 
گذشــته بــه روزگار کنونــی تبعید 
شــده، این اســت که یا این بساط 
را جمــع کنیــد و همــه چیــز را به 
فیســبوک و یا نهایتًا بــه روزنامه ها 
واگذار کنید و یــا این که کتاب نامه 
را از ایــن حالــت زار و نــزار خارج 
کنید. همه چیــز را حرفه ای کنید. 
از طــرح و جلد و قطــع و صحافت 
تا گزارش هــا ، نقدهــا و معرفی ها 
و... به قول معاصرین برند شــوید، 
نشــریه تان را برند کنیــد، بحث راه 
بیاندازید، زوایای پنهان اثر را بر مال 
کنید، منطق و معیار را به بازار نقد و 
نشر بازگردانید، و خالصه سلیقه ی 
خواننــده را نقد کنیــد، فضا را نقد 
کنیــد، کتاب خوانی را نقد کنید، و 
تنها خبر چاپ کتاب را نشر نکنید.

حــدس من این اســت کــه به 
اذان مــالی غریــب، کســی نمــاز 
نمی خوانــد، امــا می خواســتم به 
گرامیــان تذکــر دهم که اســباب 
جمــع داریــد و کاری نمی کنید... 
سخت خاک آلوده می آید سخن...
دوستان بر من ببخشایند و کژی ها 

را اصالح کنند. یا حق.

از طبع و انتشــار کتاب نامه یک  سال 
می گــذرد. در ایــن مــدت بــه غیر از 
دو ســه شــماره ی آن، که مشــکالت 
عدیده ای دســت و پایم را بســته بود، 
در دیگر شــماره های آن گام به گام با 
درباره ی  کتاب خوانم  دوســتاِن  دیگر 
کتاب هایــی کــه می خوانیــم مطلب 
نوشــته ام. بــا این تفاوت کــه مطالب 
دیگر دوســتان از عمق و مغــزی برخوردارند که نوشــته های 
دســت و پا شکســته ی من به اصطالح، به گرد پای شــان هم 
نمی رســد. ولی با آن هم، دســت روی دســت نگذاشــته و تا 

اندازه ی توانم کتاب  می خوانم و درباره ی آن ها می نویسم. 
در کشــوری که ســرانه ی مطالعه ی آن، به نقــل از معین 
نشــراتی وزارت اطالعات و فرهنگ، ساالنه نیم دقیقه است، 
کتاب خواندن و نوشــتن درباره ی کتاب ها شــاید سخت ترین 
کار بــه نظر برســد؛ امــا مطمئنم ســختی و دشــواری آن به 

اندازه ی پیامدهای نخواندن و ننوشتن نیست.
می خواهم به مناســبت یک ســالگی کتاب نامه خاطره ای 
را، که در واقع برای یکی از خوانندگان کتاب نامه اتفاق افتاده 
بــود، نقل کنــم؛ دوســت کتاب خوانی، که برای اشــتراک در 
برنامه های نقد و بررســی داســتان، از دورترین نقطه ی شــهر 
کابل به برچی می آمد، قصــه می کرد: »روزی در دفتر فرصت 
پیش آمــد و شــماره  ای از کتاب نامه را که با خــود برده بودم، 
خواندم و تمام شــد. آن روز وقتی رســمیات تمام شــد ُکتم را 
برداشتم و چشمم دوباره گرم شد به همان شماره ی کتاب نامه. 
کت را پوشــیدم و در حین خداحافظی بــا مدیر بخش مان آن 
شــماره ی کتاب نامه را به او تعارف کردم کــه بگیرد و بخواند. 
مدیــر، کتاب نامه را گرفت و نگاهی کــرد به پوش جلد آن و در 
گوشــه ایی از میــز کاری اش پرت کــرد. از آن جایی که با مدیر 
بخش مان راحت بودم و هر از گاهی شوخی هم داشتیم گفتم: 
»مدیر صیب! درســت است که برای ما و شما مفت آمده؛ ولی 
این قدر هم دست کم نگیرید. روی هر شماره ی آن پول )آن هم 
شــاید هم دالر( داده شده تا از زیر ماشین چاپ برآمده و حال 
به دســت من و تو قرار گرفته اســت«. مدیر اندکی خجل شد. 
زیر لب خنده کرد و دوباره با عجله آن را برداشت و داخل بیک 

کمپیوترش انداخت...«.

خاطره ای به مناسبت یک سالگی 
کتاب نامه

رحمت رشیق
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در چرخــه ی مــداوم خشــونت و فجایع 
فزاینده ی جــاری در میهن رنج دیده مان، 
پرداختن بــه امر کتــاب و فرهنگ نوعی 
فرزانگی ا ست. رواج کتاب و کتاب خوانی، 
معرفــی تازه های نشــر و مؤلفــان جوان، 
پرداختن به آثار نویسندگان پیش کسوت 
و همچنین به صورت مختصر نقد برخی 
از کتاب های تازه  منتشــر  شــده، و ایجاد 
اصــول  از  کتــاب،  فرهنــگ مطالعــه ی 

کتاب نامه است. 
خواننــدگان  کتاب نامــه،  رهگــذر  از 
مــورد  عنوان هــای  انتخــاب  امــکان 
مطالعه شان را می یابند. بدیهی ا ست که 
با معرفی کتاب های نشــر شــده، مؤلفان 
کتاب هــا نیز در پرتو دیــد و مداقه ی اهل 
مطالعه قرار می گیرنــد. این نوع روی کرد 
به کتــاب و مســائل فرهنگی، بــه نوعی 
تخصصی گرایی ا ســت، و طبق شناخت 
این قلم، کتاب نامه نخســتین نشــریه ی 
تخصصــی در ایــن حوزه اســت. همین 
نخستین  بودن از یک سو حسن است که 
ابتــکار پرداختن به چنین امــری را از آن 
خود می کند و گواهی ا ســت بر این نکته 
که دست اندرکاران کتاب نامه، انسان هایی 
دغدغه منــدِ  کتــاب در جامعه انــد؛ و از 
همیــن رو باید تــالش و پویش ایشــان را 
ســتود، زیرا در زمانــه ای چنین بیدادگر، 
بــاری بــر  زمین مانــده را بی مــزد  و  منت 
برداشته اند. از سوی دیگر هم، مسئولیت 
ســنگینی را بر شــانه ی دســت اندرکاران 
آن می گــذارد، زیــرا آنها باید ایــن بار بر 

زمین مانده را، یک تنه از زمین بردارند.
الزم اســت بــه برخی از مشــکالت و 

کتاب نامه پدیده ی مبارکی است

نادر احمدی

یکی از مشکالت 
کتاب نامه، یافتن نویسنده 
است. این که برای چه 
کتابی چه کسی مطلب 
بنویسد. تا هم بار بر 
زمین مانده برداشته شود 
و هم تخصصی گرایی 
نشریه رعایت شود. آیا 
چنین نویسنده ای هست؟ 
اگر هست آیا به همکاری 
با کتاب نامه راغب است؟ 
در صورت عدم پرداخت 
حق الزحمه آیا نویسنده 
حاضر به همکاری با 
کتاب نامه خواهد بود؟ در 
صورتی که نویسنده ای 
با چنان ویژگی ای نباشد 
تکلیف کتاب نامه چه 
خواهد شد؟

موانــع پیــش روی اهل کتاب نامه اشــاره 
کتاب نامــه،  مشــکالت  از  یکــی  کنــم. 
یافتن نویســنده اســت. این که برای چه 
کتابی چه کســی مطلب بنویســد. تا هم 
بار بــر زمین مانده برداشــته شــود و هم 
تخصصی گرایی نشــریه رعایت شــود. آیا 
چنین نویســنده ای هســت؟ اگر هست 
آیا به همکاری با کتاب نامه راغب اســت؟ 
در صورت عدم پرداخــت حق الزحمه آیا 
نویســنده حاضر به همکاری با کتاب نامه 
خواهد بود؟ در صورتی که نویسنده ای با 
چنان ویژگی ای نباشد تکلیف کتاب نامه 
چه خواهد شد؟ آیا کیفیت محتوای تولید 
 شــده به میزان قابل قبول خواهد رسید؟ 
و ده ها ســؤال و مشــکل دیگر که هر یک 
جایگاه چنین نشریه ای را در بوته ی نقد و 
آزمون و مخاطره می گذارد. حدس می زنم 
که دســِت دســت اندرکاران کتاب نامه به 
هیچ جایی بند نیست. تنها عشق به کتاب 
و فرهنگ اســت که اینان را وادار کرده تا 

قدم در این راه دشوار بگذارند.
از دیگر خوبی هایــی که در کتاب نامه 
دیــدم تحت پوشــش گرفتــن کتاب های 
چاپ شده به زبان پشتو است. هرچند تا 
آن جا که به یــاد دارم و دیده ام، پرداختن 
به این مســئله در کتاب نامه محدود بوده 
است، و من دســت اندرکاران کتاب نامه را 
به پرداختن بیشتر به کتاب هایی به زبان 
پشــتو ترغیب می کنــم. این داد  و  ســتد 

فرهنگی باید رشد کند.
اکنون که یک سال از فعالیت این نشریه 
می گذرد، من به شخصه آن را می ستایم و به 
دســت اندرکاران آن تبریک و خسته  نباشید 
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می گویم. اما چند نکته ای که به نظرم می آید را همین جا با 
دست اندرکاران کتاب نامه در میان می گذارم.

یک  �
یکی از امور فراموش شــده در عرصه ی فرهنگ مکتوب 
ما، مســائل ویرایشی اســت. متأســفانه این مسئله در 
کشــور ما کامــاًل مغفول مانده اســت. بــه همین علت 
متن های تولیده شده پر از غلط های نگارشی و ویرایشی 
است. این معضل به حدی شیوع یافته است که قبح آن 
از میان رفته و آن زشــتی ها اکنون جامــه ی رواج بر تن 
کرده اســت. وقتی متنی آغشته به غلط نگارشی باشد 

عنصر بالغت هم در متن شکل نمی گیرد. 
هرچند کتاب نامه در شناســنامه ی خود ویراســتار 
دارد و اتفاقًا در مقایســه با دیگر تولیدات متنی حوزه ی 
فرهنگ مکتوب، جانب ویراستاری در آن بیشتر رعایت 
می شود، اما من که چند شماره ی نخستین و شاید هم 
میانی آن را مطالعه کرده ام به مواردی از ســهل انگاری 
در مقاله ها و نقد  و  معرفی ها برخورده ام. در این جا تنها 
به یک مورد خیلی فاحش از باب نمونه اشــاره می کنم. 
مطلبــی را که من خواندم پیرامــون معرفی کتابی بود و 
نویسنده ی آن خود دارای تألیف های چاپ شده است. 
در آن مطلــب بارهــا واژه ی »امــور« که جمــع کلمه ی 
»امر« است را دوباره به »امورات« جمع بسته شده بود. 
پرواضح اســت این مطلب پس از نگارش ابتدا توســط 
خود نویسنده پیرایش و ویراستاری شده و پس از منقح 
ســازی مطلب، برای کتاب نامه فرســتاده شــده است. 
در مرحله ی بعد وقتی مطلبی به نشــریه ای می رســد، 
هم سردبیر و هم ویراســتار متن را می خوانند، و پس از 
خوانش مطلب، آن را برای نشــر تصویب می کنند، و در 
این میان مسائل ویرایشی مطالب رسیده، از اهم اموری 
ا ست که می باید به آن پرداخته شود. با این حال چگونه 
چنان غلط آشکاری تشخیص داده نشده است؟ چرا نه 

مؤلف، نه سردبیر و نه ویراستار متوجه آن نشده اند؟
به همین گونه اســت مســئله ی جمــع و مفرد که از 
بالیای فراگیر در متن های وطنی ا ست. بر آنم که آسیب 
آن کمتر از آسیب کرونا در جهان معاصر نیست. در میهن 
ما با این مسئله به گونه ای برخورد می شود که گویا زبان 
فارسی هیچ معیاری برای جمع و مفرد ندارد. همین جا 
به صورت کلی باید اشــاره کنم، شــاید مفید واقع شود 
که در زبان فارســی میزان و معیار جمع و مفرد در جمله 

ذی روح  بودن و غیر ذی روح  بودن است. بدین معنی که 
در ذی روح جمع و مفرد باید کامل رعایت شود و در غیر 
ذی روح بــرای فاعل جمع هم فعل مفرد می آید البته به 
 جز در شعر. اگر همین نکته ها سهل گرفته شود نه   تنها 
از بالغت متن و محتوای تولید شــده کاســته می شود. 

بلکه متن ما پر می شود از آشفتگی و حشو و زواید.
دو �

دومین نکته که فکر می کنم کتاب نامه باید به آن بپردازد 
پرداختن به حواشــی موضوع کتاب است. پرداختن به 
حواشــی کتاب در کنار کتاب های نشر  شده، که اکنون 
ســیره ی اهل کتاب نامه است، باعث می شود هم تنوع 
در فضــا و محتوای نشــریه ایجاد شــود و هم گروه های 
بیشــتری را بــا موضوع کتاب و نشــر در کشــور درگیر 
کند. مثال ًپرداختن به مشــکالت نشر و کتاب از دیدگاه 
ناشران، مشکالت صنعت چاپ در کشور، کتاب فروشی 
و کتاب فروش هــا، خاطــرات کتاب فروش ها، مشــکل 
مؤلفان و نویســنده ها به خصوص نویسندگان تازه کار، و 
شور و شــوق کتاب بازهای وطنی از موضوع هایی  است 
که می شود در کتاب نامه به آن ها پرداخت، و حتی الزم 

است پرداخته شود.
سه �

نکته ی ســومی که جای خالی آن حس می شــود خبر 
و گــزارش، به خصــوص گزارش هایی کــه جنبه ی نقد 
داشــته باشــد در کتاب نامــه اســت. خوب اســت اگر 
خبرها، نقدهــا و گزارش های مربوط به حوزه ی کتاب، 
در کتاب نامه منعکس شــود؛ مانند نمایشــگاه کتاب، 
جشن امضا و رونمایی. روند و مقدار خرید کتاب توسط 
نهادهــا، ادارات و کتاب خانه های عمومی و دولتی هم 
از مسائلی است که می شــود و بلکه باید، در کتاب نامه 
به آن ها پرداخته شود. دســت اندرکاران کتاب  نامه از به 
 چالش  کشیدن مســئوالن مملکتی به خصوص وزارت 
اطالعات و فرهنگ، در موضوع کتاب و نشر در کشور و 
این که چه مسئولیتی دارند و چگونه می توانند و باید به 

این حوزه بپردازند نیز غافل نباشند.
آرزوی توفیق، ســالمتی و افق های روشــن فراروی 

اهل کتاب و کتاب نامه دارم.

سی ام ماه می دو هزار و بیست و یک
آدالید
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ما در ادبیات فارسی، نامه های زیادی داریم. کتاب های 
زیادی نیز با پســوند »نامه« داریــم مانند: قابوس نامه، 
سیاســت نامه و نامه های معروف دیگر. اما »کتاب نامه« 
نامی اســت جــذاب برای کســانی که به کتاب عشــق 
می روزند. افغانســتان شــاید یگانه کشــوری باشد که 
مردم آن با کتاب خواندن کمتر مأنوس هســتند و شمار 
کتاب خوانان در آن اندک اســت. امــا ابتکار کتاب نامه 
می تواند جوانان را تشویق کند که بیشتر مطالعه کنند.

عــدم توجه بــه مطالعه شــاید یکی از علــل کنونی 
معضــالت عدیــده ی کشــور باشــد، حتــی جمعیت 
تحصیل یافتگان هم، با درد انــدوه کتاب نمی خوانند. 
اگرچــه درکل، بلندبــودن نرخ بی ســوادی، مطالعه ی 

کتاب را در کشور، در سطح پایین نگه  داشته است.
»خانه  ادبیات افغانســتان« با راه اندازی نشــریه ی 
الکترونیکی و چاپی کتاب نامه، که به همت شــماری از 
پژوهش گران دلســوز و اهل فضل و ادب صورت گرفته 
اســت، باب دلپذیــری را در مــورد معرفــی کتاب های 
ارزنــده، باز کرده  اســت که خود اقدامی اســت بزرگ و 
ابتکاری اســت ســترگ، این گام ارزشمند می تواند کار 
مهمی را در زمینه ی معرفی کتاب برای کتاب دوســتان 

انجام دهد.
دوازده شــماره ی منتشره شــده ی این نشریه مورد 
اســتقبال جوانان و اهل مطالعه قرار گرفته اســت. این 

کتاب نامه، نامی جذاب برای عاشقان کتاب

صدیق الله توحیدی

بدان معنی اســت کــه هنوز هم کشــور از اهل فضل و 
عاشق کتاب خالی نیســت و این خود می تواند مایه ی 
دلگرمی دســت اندرکاران در خانه ادبیــات و کتاب نامه 
باشــد. به قول معروف: مســتمع صاحب ســخن را به 

سرکار آورد.
مخاطبــان خود قــوه ی محرکه ی دســت اندرکاران 
رســانه هایند. دوســتان، برای حل معضل عدم مطالعه 
راه درســت و راستی را سنجیده و در رفع این معضل به 
نشــر کتاب نامه پرداخته اند که اجرشان بر خدای بزرگ 
خواهد بود. امیدوارم روزی برسد که در افغانستان هم، 
کتاب خواندن مانند کارکردن یک امر ضروری پنداشته 

شود.
معتقدم کــه کتاب خوانی حالل مشــکالت موجود 
خواهد بود، زیرا مطالعــه ملکه ی عقل را تقویت کرده و 
باعث تقویت خرد می شــود، تا فرد زیان و سود خویش 
را بهتر شناســایی کرده و تصمیم های خردورزانه اتخاذ 
کند. بلند رفتن ســطح ســواد و رواج مطالعه ی کتاب، 
نقــش ارزنــده ای در توســعه ی سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگــی دارد و ملت هــای بافرهنــگ و توســعه یافته، 
مطالعــه را در برنامه ی روزانه ی خویــش گنجانده اند و 
از این طریق بر بســیاری از مشــکالت و چالش ها فایق 

آمده اند.
کتاب نامه، ایــن وزین نامه ی دلچســپ کتاب هایی 
را در عرصــه ی ادب، شــعر و داســتان معرفی می کند 
که می تــوان از البــه الی آن کتاب های تــازه، جذاب و 
دل پذیــری را شــناخت و مطالعــه کرد. بایــد گفت که 
گزارش های ادبــی و محافل ادبی بخش دیگری از این 

نامه است که خود مشوقی برای اهل مطالعه است. 
نشــر دوازده شــماره ی این نشــریه را برای دســت 
انــدرکاران و دوســت داران کتــاب مبارک بــاد گفتــه، 
دســت های دوســتان در خانــه  ادبیــات افغانســتان و 
کتاب نامه را به گرمی می فشارم. موفقیت مزید اعضای 
خانــه ی ادبیــات و کتاب نامه را از بــارگاه حضرت منان 

التجا نموده و توفیق مزیدشان را تمنا دارم.
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ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

کتاب نامه راهی به سوی دانایی
در این برهوت هیچ و پوچی که قرار 
داریــم، هــر قلمی که بزنیــم راهی 
است به سوی روشنایی. هر روزنه ای 
که نور را به ســمت ما هدایت کند، 
یک قدم ما را از خفه شدن و در قعر 

تاریکی ماندن دور می سازد. 
همــان  از  یکــی  کتاب نامــه 
روزنه هایــی اســت که هــرگاه برای 
برگ های آن چیــزی هر چند ناقص و ناکامل را می نویســم، 
احســاس می کنم غرق در روشنایی می شــوم و ذهنیاتم گل 
می دهند و شــروع می کنند به ریشه دوانیدن، ریشه دوانیدن 
به سمت فردایی که نسل های بعد از من، این پریشان گویی ها 
را بخوانند و پی به دورانی ببرند که گلوی قلم بریده بود، ولی 

هم چنان از میان موجی از خون، زمزمه سر می داد.
می خواهم این سرچشــمه ی اندیشــه و دانایی صدساله 
شــود و همچنان با قوت و انگیزه مــا را به فرداهای خوب تر و 

زیباتر برساند.
برای دســت اندرکاران این مجله ی وزین، دســتی تواناتر 
و دلی عاشــق تر و تپنده تر به فرهنگ و مدنیت این ســرزمین 

خواهانم.

دل خوشِی شروع هر ماه
درســت یــک  ســال از عمــر ماهنامــه 
کتاب نامــه می گــذرد. بــرای مــن که 
طوالنی تریــن همــکاری مرتبــم را بــا 
اتفــاق  می کنــم،  تجربــه  نشــریه ای 
دوست داشــتنی و مبارکــی  اســت. در 
فضای ادبــی- فرهنگی کابل، که هیچ 
نشریه ای به صورت اختصاصی به کتاب 
نمی پردازد، انتشار ماه نامه کتاب نامه و 

مخصوصًا مطلب نوشتن برای آن، دلخوشی کمی نیست. 
من که کتاب هایی به زبان انگلیســی با موضوع افغانســتان را 
در کتاب نامه معرفی می کنــم، در این مدت توفیق اجباری یافته ام 
تا در مورد افغانســتان بیشــتر کتاب بخوانم و نوع نــگاه و پردازش 
نویسندگان غیر افغانستانی را نسبت به فرهنگ و اجتماع این کشور 
بیشتر بدانم و چشم اندازهای جدیدی را برای بررسی مسائل مربوط 

به آن بیابم. 
از نشر نخستین شــماره ی کتاب نامه تا اکنون که دوازدهمین 
شماره ی آن در دسترس خوانندگان قرار گرفته است، شروع هر ماه 
خورشــیدی برای من با حس خوب نشر شماره ی جدید کتاب نامه 
همراه است. امیدوارم کتاب نامه هر ماه پربارتر از ماه پیش نشر شود 

و در ترویج آگاهی و دانایی جامعه، نقش تأثیرگذاری داشته باشد.

محمدحســین محمــدی دوســت 
داستان نویسم، پارسال از راه اندازی 
مــاه نامــه ای خبــر داد و خواهان 
همکاری شــد. مــن بالفاصله این 
پیشنهاد را پذیرفتم. گفتم از رمانی 
کــه در حال خواندنش اســتم کار را آغــاز می کنم. محمدی 
قبول کــرد. رمانی کــه آن  روزها در حال مطالعــه اش بودم، 
»آوازهای روسی« احمد مدقق بود. به هر روی، همکاری ام با 
کتاب نامه با همین یادداشت کلید خورد. در جریان این یک 
سال خیلی کم نوشتم با این که کم نخواندم. هم چنین در این 
مدت، فراوان از یادداشــت ها و نقدهــای کتاب نامه آموختم. 

تک تک نوشته ها قوتم بخشیدند و روشنم داشتند.
آنچه مرا در حیرت فرو می برد و هم زمان نیرو می بخشید، 
کوشــش یک گروه کوچک با پشــت کار فراوان بود، در بیست 
سال اخیر، با کمتر مجله ی ادبی و فرهنگی ای مواجه بوده ایم 

که در این اوضاع و شــرایط اسف بار، یک سال عمر کند و تاب 
بیاورد. نوشتن در افغانســتان امر غریبی است و هر از گاهی 
باید حتی کنایه هایی را هم به صرف تکیه بر امر نوشتن به جان 
خرید. اما من این امر غریب را دوســت دارم و آن را به مثابه ی 
یک پناهگاه می بینم. هر کتاب تازه ای که می خوانم، از خودم 
و نثرم و فعالیت هایم بیشتر ناامید می شوم. شاید این خصلت 
یک متن عالی اســت. به قــول کافکا، یک کتــاب باید مانند 

تیشه ای برای شکستن دریای یخ زده ی درون ما عمل کند.
جمعــه ای کــه گذشــت، ســید ضیا قاســمی شــاعر و 
مدیرمســئول ما، در گروه نویســندگان کتاب نامه خواســت 
که هــر کدام مان از خاطره ی یک ســاله ای که بــا کتاب نامه 
داشــته ایم بنویســیم. این یادداشــت را به پاس پایداری او و 
همه ی همکاران نوشته ام؛ امیدوارم سال آینده نیز سالگره ی 
کتاب نامه را تجلیل کنیم و نویسندگان و خوانندگان کتاب نامه 

هر سال بیش تر از پارسال شوند.

حسین بیوک

نیلوفر نیک سیرجالل نظری
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قبل از همــه یك ســالگی »کتاب نامه« را بــه همکاران 
پرتــالش و دردمند این ماه نامه و اهالــی ادبیات و زبان 
فارسی صمیمانه تبریك می گویم. محمدصادق دهقان، 
در اوایــل ســال١٤٠٠ ازم خواســت برای یك ســالگی 
کتاب نامه چیزی بنویسم، اما سر هزارسودا و برنامه های 
پراکنده ی من ســبب شــد تا نزدیکی های بسته شــدن 
مطالب شماره ی سیزدهم این دین ادا نشود. از سردبیر 
علــی یعقوبی، ضمن عذرخواهی خواســتم برای چند 

کلمه سیاهه ی من جا بگذارد. 
وقتــی تصمیم به نوشــتن گرفتم حیران شــدم که 
از کجــای این ماه نامه و ســرای ســرگرداِن ادبیات این 
ســرزمین باید نوشــت؟ اصال ادبیــات، در میــان این 
همــه خون و خرابی و کشــتار چه می کنــد و در کجای 
ایــن ســرزمین قــرار دارد؟ وزارت اطالعــات و فرهنگ 
آیا هیچ واکنشــی در طول این یك ســال نشر کتاب نامه 
داشــته اســت؟ یك نفر، حتی یك نفر، بــه همکاران و 
دســت اندرکاران ایــن ماه نامه، یك روز، حتــی یك روز، 
خســته نباشــید گفته اســت؟ چقدر در میــان اهالی 
فرهنگ و ادب، این درد نوشــته های ماهیانه اســتقبال 
شده و اصال چند تا آدم درست و حسابی، روی ماه نامه 
یك بحث و بررســی جدی کرده اســت؟! مثل این چند 
سؤال، ده ها سؤال دیگر در ذهنم گشت، اما واقعیت تلخ 
و سوگ مندانه این اســت که پاسخ تمام این پرسش ها، 
منفی است. با تمام این ها، باید به تالش های خستگی 

سرای سرگردان ادبیات

عبدالله اکبری

ناپذیــر و عاشــقانه ی اعضای خانه ادبیات افغانســتان 
و همــکاران کتاب نامه باید خســته نباشــید گفت، که 
بدون هیچ چشم داشــتی، فارغ از تمام هیاهوهای این 

سرزمین، کار ادبی و فرهنگی می کنند. 
واقعیت تلخ اما عینی این است که در این ستم کده، 
نیــروی اصلی و ســازنده پیوســته قربانی بوده اســت. 
سربازان و ســرداران بی ادعای این خاك، برای پایداری 
این خاك دمادم بر خاك افتاده اند، اما تبهکارانی فاسد، 
همواره در پی لیالم آن خون ها و رنج خانواده های شان 
بوده اند. در بخــش فرهنگ نیز، داســتان از این دایره 
بازار لیالم، خارج نبوده اســت. با تاســف باید گفت که 
ادبیات و شعر و داســتان، کار فرهنگی برای یك بخش 
از به اصطــالح فرهنگیان این ســرزمین، فقط پروژه و 
درخواســت چهار ِقران در حد پیاز و کچالو بوده است. 
انجمن ها و اتحادیه های فرهنگِی بنام و پر ســر و صدا، 
اما استوار بر باد و بی هیچ کارنامه ی روشنی، همواره در 

پی فریب خلق و جامعه ی فرهنگی بوده است. 
کارنامه ی »خانه ادبیات افغانستان« در طول سالیان 
به صورت شــفاف از تمام پروژه بازی های دزدانه پاکیزه 
بوده است. می شــود به جرأت ادعا کرد کارنامه ی این 
نهاد، یکی از پربارترین در میان دیگر نهادهای فرهنگی 
کشور اســت. کار شده اســت بدون هیچ سرو صدا. نه 
کاغذی به منابع، برای لقمه نانی به امضا داده اســت و 
نه هیاهو کرده اســت که تنها ســنگ و سایه بان ادبیات 
کشور است. یك مجموعه ی مخلص، که از خود و زمان 
خود هزینه کرده است تا کاری مستقل و تا حدی قابل 
قبول بــرای جامعه فرهنگی و ادبی انجام داده باشــد. 
همان گونه که هیچ دانه سالم از چشم تاریخ پنهان نمی 
ماند، کارنامه خانه ادبیات نیز به روشــنی تمام خواهد 

درخشید.
دست همگی را به گرمی تمام می فشارم و برای همه 

آرزوی شادی و بهروزی دارم.
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الف - شعر نامه 
نمایه ی تمام 33 مجموعه شــعر معرفی شده در یک سال انتشار 
کتاب نامه، از 3۱ شاعر کشور، شامل 3۲ مجموعه شعر فارسی 
و ۱ مجموعه شعر پشتو )دو مجموعه شعر دو  بار معرفی شده  اند 

و دو مجموعه شعر هم گردآوری شعر بوده اند.(
جرم یوسف / مهران پوپل / انتشارات کامگار، هرات، ۱398 	 

/ کتاب نامه ی اول، افسانه واحدیار
مجنون، لیلی و بچه ها / محبوبه ابراهیمی / انتشارات تاک، 	 

کابل، ۱39۶ / کتاب نامه ی دوم، علی یعقوبی
صلح تن به تن / اکرام بسیم / انتشارات جوان، هرات، ۱397 	 

/ کتاب نامه ی دوم، افسانه واحدیار
شــگفتن با گل ســرخ / غالم احمد نوید / انتشارات تاک، 	 

کابل، ۱397 / کتاب نامه ی دوم، کاوه شفق
فراموش کابل / ابراهیم امینی / انتشــارات آی خانم، کابل، 	 

۱397 / کتاب نامه ی دوم، ضیا قاسمی
د جوالی شپارســمه )لندی، شعر پشــتو( / ایمل پسرلی / 	 

انتشــارات وایکل چاپ، کابل، ۱398 / کتاب نامه ی دوم، 
لطیف آرش

روح اندوهگین یک شــاعر / سیدرضا محمدی / انتشارات 	 
شهرســتان ادب، تهران، ۱397 / کتاب نامه ی ســوم، علی 

یعقوبی
دیوان اشــعار / خلیل الله خلیلی / انتشارات عرفان، تهران، 	 

۱388 / کتاب نامه ی سوم، صادق دهقان
خاکستر نور / عبدالله نایبی / انتشارات تاک، کابل، ۱399 / 	 

کتاب نامه ی چهارم، علی یعقوبی
گل نارنج  / محمود جعفری / انتشــارات مقصودی، کابل، 	 

۱398 / کتاب نامه ی چهارم، صادق دهقان
هیاهوی زرد / حمیده میرزاد / انتشارات آن، هرات، ۱399 / 	 

کتاب نامه ی پنجم، نصیر آرین
سیب های ســرخ چیدنی / حکیم بینش / انتشارات عرفان، 	 

تهران، ۱393 / کتاب نامه ی پنجم
برادریدن / مرتضی صمدی / انتشارات آن، هرات، ۱398 / 	 

کتاب نامه ی پنجم، روح الله بهرامیان
رفتن / سپنتا علی زاده / انتشارات فصل پنجم، تهران، ۱398 	 

/ کتاب نامه ی پنجم، محمدسرور رجایی
من ناله می نویسم / بی رنگ کوه دامنی / انتشارات بوک پرس، 	 

انگلیس، ۲003 / کتاب نامه ی پنجم، عبدالله اکبری
صلح تن به تن / اکرام بســیم / انتشارات نشر جوان، هرات، 	 

۱397 / کتاب نامه ی پنجم، نیلوفر نیک سیر
عقب نشــینی به باغ های انار / وحید بکتاش / انتشارات آن، 	 

هرات، ۱399 / کتاب نامه ی ششم، ضیا قاسمی
ســرمه در فنجان / مریم احمدی / انتشــارات تاک، کابل، 	 

۱395 / کتاب نامه ی ششم، علی یعقوبی
کوچ خورشید / شــفیقه یارقین / انتشارات شورای گسترش 	 

زبــان و ادبیــات، تهــران، ۱39۱ / کتاب نامــه ی ششــم، 
محمدسرور رجایی

ســاعت در عکس هم برعکس نمی رود / نورمحمد نورنیا 	 
/ انتشــارات کانون ادبی دیگر، بلــخ، ۱399 / کتاب نامه ی 

ششم، محمدنبی کهندژپور
کارته هیچ / مرتضی برالس / انتشارات امیری، کابل، ۱393 	 

/ کتاب نامه ی هفتم، محمدسرور رجایی
چای و غزل / فرید ســلطانی / انتشــارات دانشگاه، کابل، 	 

۱397 / کتاب نامه ی هفتم، ضیا قاسمی
عبور از ســنگ / حکمت نظری / انتشارات دانشگاه، کابل، 	 

۱398 / کتاب نامه ی هفتم، رحمت رشیق
سوره ی گیسو / مهتاب ساحل / انتشارات تاک، کابل، ۱39۶ 	 

نمایه ی کتاب های معرفی شده

اشاره: در این بخش، نمایه و فهرست تمام ۱5۴ کتاب  معرفی شده در دوازده شماره نخست کتاب نامه، به تفکیک موضوع 
و به ترتیب انتشار، ارائه شده است. برخی از کتاب ها بیش از یک بار معرفی شده اند.
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/ کتاب نامه ی هفتم، عبدالله اکبری
چهار ســیاره در اتاقم  / عاصف حسینی / انتشارات مولف، 	 

کابل، ۱39۱ / کتاب نامه ی هفتم، خاطره نورزایی
گزیدۀ ادبیات معاصر )۱3۲(: گزیده اشــعار / محمدتقی 	 

اکبری / انتشارات کتاب نیستان، تهران، ۱380 / کتاب نامه ی 
هشتم، محمدکاظم کاظمی

نامه ای از الله ی کوهی / زهرا حسین زاده / انتشارات عرفان، 	 
تهران، ۱38۲ / کتاب نامه ی هشتم، عصمت الطاف

آتش پاره ها / جمشید حیدری / انتشارات تاک، کابل، ۱39۶ 	 
/ کتاب نامه ی نهم، امین نیازی

خاطره های منجمد / علی تابش / انتشارات فرهنگ، کابل، 	 
۱399 / کتاب نامه ی دهم، سخی ظفری

این پرنده را از کما درآورده ام / فریبا حیدری / انتشارات آن، 	 
هرات، ۱399 / کتاب نامه ی دهم، حمیده میرزاد

گیسوانت گهواره  شــعرهای جهان است / نیلوفر نیک سیر / 	 
انتشارات انجمن ادبی هرات، هرات، ۱395 / کتاب نامه ی 

دهم، خاطره نورزایی
نان و گناه / میرحسین مهدوی / انتشارات تاک، کابل، ۱397 	 

/ کتاب نامه ی دوازدهم، ضیا قاسمی
رفتن / سپنتا علی زاده / انتشارات فصل پنجم، تهران، ۱398 	 

/ کتاب نامه ی دوازدهم، محمدسرور رجایی
من فقط سیاه نبودم / حکیم علی پور / انتشارات تاک، کابل، 	 

۱39۶ / کتاب نامه ی دوازدهم، زهرا زاهدی
بیا تفنگ را فراموش کنیم / محمود جعفری / انتشارات میم، 	 

کابل، ۱38۲ / کتاب نامه ی دوازدهم، سیدصالح صدر

ب- رمان نامه 
نمایه ی تمام 39 رمان  معرفی شده در یک سال انتشار کتاب نامه، 
از 3۲ نویسنده کشور و ۲ نویســنده خارجی، شامل 3۲ رمان 
فارســی، ۴ رمان پشــتو، ۲ رمان ترجمه از انگلیسی و ۱ رمان 
ترجمه از فرانسوی )برخی رمان ها دو یا سه  بار معرفی شده اند، 

از برخی نویسندگان هم دو یا سه رمان معرفی شده است.(
زندگی به سفارش پشــه ها / کاوه جبران / انتشارات زریاب، 	 

کابل، ۱395 / کتاب نامه ی اول، ضیا قاسمی
هزارخانه خواب و اختناق / عتیق رحیمی / انتشــارات تاک، 	 

کابل، ۱395 / کتاب نامه ی اول، علی افتخاری
پایان روز / محمدحسین محمدی / انتشارات چشمه، تهران، 	 

۱397 / کتاب نامه ی اول، رحمت رشیق
آوازهای روســی / احمد مدقق / انتشارات شهرستان ادب، 	 

تهران، ۱39۶ / کتاب نامه ی اول، حسین بیوک
ســبز، ســرخ، آبی / عارف فرمان / انتشــارات تاک، کابل، 	 

۱395 / کتاب نامه ی اول، امین نیازی

جادوگر هزار دست / وفا ســمندر / انتشارات آرَون، تهران، 	 
۱399 / کتاب نامه ی اول، وفا سمندر

زمین زهری / محمدآصف ســلطان زاده / انتشــارات واژه، 	 
کابل، ۱398 / کتاب نامه ی دوم، عصمت الطاف

مدرســه زیبایی کابل )رمان انگلیســی( / دبورا رودریگز / 	 
ترجمه ی شهره میرعمادی / انتشارات نگاه، تهران، ۱398 / 

کتاب نامه ی دوم، مجتبی نوروزی
پی گم / عزیزالله نهفته / انتشــارات تــاک، کابل، ۱397 / 	 

کتاب نامه ی سوم، اشکبوس
ســینماگر شهر نقره / محمدآصف ســلطان زاده / انتشارات 	 

تاک، کابل، ۱398 / کتاب نامه ی سوم، محمدسرور رجایی
آتشــگاه / احمد مدقق / انتشــارات صاد، تهــران، ۱399 / 	 

کتاب نامه ی سوم
آوازهای روســی / احمد مدقق / انتشارات شهرستان ادب، 	 

تهران، ۱39۶ / کتاب نامه ی سوم، فروه موسوی
همســفر سانســکریت / حشــمت رســتگار / انتشارات 	 

Buchdruk، آلمان، ۲0۱9 / کتاب نامه ی سوم
پایان روز / محمدحســین محمدی / انتشارات تاک، کابل، 	 

۱397 / کتاب نامه ی سوم، ریحانه بیانی
در فراق وطن / صالحه محک یادگار / انتشارات مقصودی، 	 

کابل، ۱399 / کتاب نامه ی سوم
تلواسه / قاسم سام قاموس / انتشــارات بنیاد اندیشه، کابل، 	 

۱395 / کتاب نامه ی سوم
آنتونیای من )رمان انگلیسی( / ویال کاتر / ترجمه ی محمد 	 

کریمی / انتشارات شــب خیز، تهران، ۱398 / کتاب نامه ی 
چهارم، ضیا قاسمی

دختر دریای کابل / حمیرا قادری / انتشــارات تاک، کابل، 	 
۱39۴ / کتاب نامه ی چهارم، مجتبی نوروزی

مــرگ زنده / روح اللــه بهرامیان / انتشــارات امیری، کابل، 	 
۱399 / کتاب نامه ی چهارم، بیژن برناویچ

ناروغ )رمان پشــتو( / مومند محمدی / انتشارات اکسوس، 	 
کابل، ۱398 / کتاب نامه ی چهارم، لطیف آرش

ســینماگر شهر نقره / محمدآصف ســلطان زاده / انتشارات 	 
تاک، کابل، ۱398 / کتاب نامه ی پنجم، علی یعقوبی

در کشوری دیگر / سپوژمی زریاب / انتشارات سپیده باوران، 	 
مشهد، ۱398 / کتاب نامه ی پنجم، فروه موسوی

رنګه غوږونه )رمان پشتو(  / نصیر احمد احمدی / انتشارات 	 
مهمند، ننگرهار، ۱399 / کتاب نامه ی پنجم، لطیف آرش

زمســتان / ضیا قاســمی / انتشــارات تاک، کابل، ۱398 / 	 
کتاب نامه ی پنجم، عزیزالله نهفته

پنجره / روســتا باختری / انتشــارات تاک، کابل، ۱395 / 	 
کتاب نامه ی ششم، رحمت رشیق
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یادداشت های دیشب / ظریفه الماس / انتشارات نویسنده، 	 
بلخ، ۱397 / کتاب نامه ی ششم، تقی واحدی

مرگ و برادرش / خســرو مانی / انتشــارات نبشت، اروپا، 	 
۱39۶ / کتاب نامه ی ششم، معصومه امیری

ســکه ای که ســلیمان یافت / رهنورد زریاب / انتشــارات 	 
زریاب، کابل، ۱397 / کتاب نامه ی ششم، حسین بیوک

زمســتان / ضیا قاســمی / انتشــارات تاک، کابل، ۱398 / 	 
کتاب نامه ی هفتم، فروه موسوی

تا دم صبح / شــفیق نامدار / انتشارات آمو، تهران، ۱397 / 	 
کتاب نامه ی هفتم، محمدحسین محمدی

ســنگ صبور )رمان فرانســوی( / عتیق رحیمی / ترجمه ی 	 
سیامند زندی / انتشارات زریاب، کابل، ۱39۴ / کتاب نامه ی 

هفتم، مجتبی نوروزی
میین جمهوریت )رمان پشــتو( / عبدالهــادی احمدزی  / 	 

انتشارات سروش، کابل / کتاب نامه ی هفتم، لطیف آرش
سرگم / بتول سیدحیدری / انتشارات تاک و مقصودی، کابل، 	 

۱399 / کتاب نامه ی هفتم، غضنفر کاظمی
سال ها تنهایی  / منوچهر فرادیس / انتشارات زریاب، کابل، 	 

۱387 / کتاب نامه ی هفتم، رحمت رشیق
پایان روز / محمدحســین محمدی / انتشارات تاک، کابل، 	 

۱397 / کتاب نامه ی هشتم، فریبا حیدری
تنها آمده / عزیزالله نهفته / انتشارات تاک و مقصودی، کابل، 	 

۱399 / کتاب نامه ی هشتم، فروه موسوی
آتشگاه / احمد مدقق / انتشارات نشر صاد، تهران، ۱399 / 	 

کتاب نامه ی هشتم، لیال جعفری
فروپاشــی  / مهســا طایع / انتشــارات آن، هرات، ۱398 / 	 

کتاب نامه ی نهم، نیلوفر نیک سیر
زنی از خوابگاه / ببرک ارغند / انتشارات تاک، کابل، ۱398 	 

/ کتاب نامه ی نهم، علی یعقوبی
آواره / قدیراحمد شیرزاد / انتشارات مقصودی، کابل، ۱399 	 

/ کتاب نامه ی نهم، صادق دهقان
چارگرد قال گشــتم، پای زیب طال یافتــم / رهنورد زریاب / 	 

انتشــارات زریاب، کابل، ۱397 / کتاب نامه ی نهم، حکیم 
رشیدی

خدایان منســوخ / سیامک هروی / انتشــارات آن، هرات، 	 
۱399 / کتاب نامه ی دهم،  همایون کریم پور

مفســد )رمان پشتو( / ایمل پســرلی / انتشارات اکسوس، 	 
کابل، ۱399 / کتاب نامه ی دهم، لطیف آرش

بود و نبــود / محمدجواد خاوری / انتشــارات تاک، کابل، 	 
۱399 / کتاب نامه ی دهم، امین نیازی

شات چشم هایش / احمد سهیل احمدی / انتشارات امیری، 	 
کابل، ۱398 / کتاب نامه ی یازدهم، محمدسرور رجایی

ج- داستان نامه
نمایه ی تمام ۱7 مجموعه داستان  معرفی شده در یک سال انتشار 
کتاب نامه، از ۱۶ نویســنده کشور )یک مجموعه داستان دو  بار 

معرفی شده  است(
چشم سگ / عالیه عطایی / انتشارات چشمه، تهران، ۱398 	 

/ کتاب نامه ی اول، فروه موسوی
ناداســتان ها / شهریار آرمان / انتشــارات مقصودی، کابل، 	 

۱397 / کتاب نامه ی دوم، محمدحسین محمدی
تلک گرگ / عبدالواحد رفیعی / انتشارات تاک، کابل، ۱397 	 

/ کتاب نامه ی چهارم، حسین بیوک
مارهای زیر درخت های سنجد / رهنورد زریاب / انتشارات 	 

امیــری، کابل، ۱39۴ / کتاب نامه ی پنجم، محمدحســین 
محمدی

برادرم رمضان / تینا محمدحســینی / انتشارات آگه، تهران، 	 
۱390 / کتاب نامه ی ششم، محمدحسین محمدی

انجیرهای سرخ مزار / محمدحســین محمدی / انتشارات 	 
تاک، کابل، ۱395 / کتاب نامه ی ششم، مجتبی نوروزی

شکار فرشته / سپوژمی زریاب / انتشارات تاک، کابل، ۱39۱ 	 
/ کتاب نامه ی هفتم، نیلوفر نیک سیر

کرانه های نزدیک / شــهریار آرمان / انتشــارات مقصودی، 	 
کابل، ۱399 / کتاب نامه ی هفتم، نجیب الله پویا

شمع ها تا آخر می سوزند / عبدالقادر مرادی  / انتشارات تاک، 	 
کابل، ۱398 / کتاب نامه ی نهم، محمدحسین محمدی

سیب های درون قاب / حکیم سروش / انتشارات مقصودی، 	 
کابل، ۱397 / کتاب نامه ی نهم، رحمت رشیق

آتش و طراوت برگ / موســی فرکیش / انتشارات آن، هرات، 	 
۱399 / کتاب نامه ی دهم، نیالب موج سالم

بادیگارد / حبیب صادقی / انتشارات تاک و آمو، کابل، ۱390 	 
/ کتاب نامه ی دهم، محمدسرور رجایی

ناســور / خداداد حیدری / انتشــارات تاک، کابل، ۱398 / 	 
کتاب نامه ی یازدهم، محمدجواد خاوری

 گل  سرخ دل افگار / محمدجواد خاوری / انتشارات عرفان، 	 
تهران، ۱387 / کتاب نامه ی یازدهم، محمدحسین محمدی

برادرم رمضان / تینا محمدحســینی / انتشارات آگه، تهران، 	 
۱390 / کتاب نامه ی دوازدهم، جاویدرضا حسینی  

دو هزار و بیســت رقم منت / حکیم ســروش / انتشــارات 	 
مقصــودی، کابل، ۱399 / کتاب نامــه ی دوازدهم، رحمت 

رشیق
دستمال خامک دوزی / ریحانه بیانی / انتشارات تاک و آمو، 	 

کابل، ۱39۶ / کتاب نامه ی دوازدهم، محمدحسین محمدی
افســانه های مادرم / ریحانه رها / انتشــارات امیری، کابل، 	 

۱399 / کتاب نامه ی دوازدهم، حبیب همدرد
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د- ادبیات نامه
نمایه ی ۱3 کتاب  معرفی شــده در زمینه های نقد ادبی، پژوهش 
ادبی، زبان شناسی و تاریخ ادبیات در یک سال انتشار کتاب نامه، 
از ۱0 نویسنده کشور، شامل ۱۲ کتاب به زبان فارسی، و ۱ کتاب 
به زبان انگلیســی )از برخی نویسندگان دو یا سه کتاب معرفی 

شده است.(
لهجه ی بلــخ و دریافت بهتر ســخن موالنا / محمدآصف 	 

فکرت / انتشارات عرفان، تهران، ۱39۲ / کتاب نامه ی دوم، 
احمد عزتی پرور

فرهنگ مترجمان داســتان خارجی در افغانستان معاصر / 	 
فرید بیژن / انتشــارات امیری، کابل، ۱397 / کتاب نامه ی 

چهارم، محمدحسین محمدی

دســتور نقش گــرای نظام مند هالیدی / راحلــه حمید زی / 	 
انتشارات نشر کابلستان، کابل، ۱398 / کتاب نامه ی پنجم، 

فروه موسوی

گشودن / یعقوب یسنا / انتشارات مقصودی، کابل، ۱399 / 	 
کتاب نامه ی پنجم، رحمت رشیق

زنان، جنگ و رادیکال ســازی اســالمی در افغانستان مریم 	 
 Monash محبوب )انگلیســی( / فرید بیژن / انتشــارات
University، اســترالیا، ۲0۱۶ / کتاب نامه ی ششم، فروه 

موسوی

چه ها که نوشــتیم / رهنورد زریاب / انتشــارات بنیاد آرمان 	 
شهر، کابل، ۱393 / کتاب نامه ی هفتم، مرتضی نیکزاد

روایت در حکایت / نصیراحمد آرین / انتشارات مقصودی، 	 
کابل، ۱399 / کتاب نامه ی هشتم، فروه موسوی

بی معنایی، رهاشده گی و متن / نورمحمد نورنیا / انتشارات 	 
کانون ادبی دیگر، بلخ، ۱399 / کتاب نامه ی هشتم، حبیب 

همدرد

محمود طــرزی و صدرالدین عینی )تأثیــر متقابل ادبیات 	 
افغانستان و تاجیکستان( / دینا محسنی / انتشارات امیری، 

کابل، ۱395 / کتاب نامه ی نهم، فروه موسوی

روش تحقیق / محمدجواد برهانی / انتشــارات مقصودی، 	 
کابل، ۱399 / کتاب نامه ی نهم، میرحسین مبارز

هم زبانــی و بی زبانــی / محمد کاظم کاظمی / انتشــارات 	 
عرفان، تهران، ۱38۲ / کتاب نامه ی دهم، احمد عزتی پرور

نگارش و روش تحقیق / یعقوب یسنا / انتشارات مقصودی، 	 
کابل، ۱397 / کتاب نامه ی دهم، حجت یگانه

روشنگری افسون / یعقوب یسنا / انتشارات مقصودی، کابل، 	 
۱399 / کتاب نامه ی یازدهم، صادق دهقان

ه - کودک نامه
نمایه ی 5 کتاب  داســتان کودک معرفی شده در یک سال انتشار 
کتاب نامه، از 3 نویسنده ی کشــور و ۲ نویسنده ی خارجی )از 
یکی از نویسندگان ۲ کتاب معرفی شده است و یکی از کتاب ها 

دارای دو نویسنده  است.(
ســبزه ی بهار / غالم حیدر یگانه / انتشــارات مرکز معلومات 	 

افغانستان، کابل، ۱399 / کتاب نامه ی دوم، کاظم حمیدی رسا
دختر آفتاب و دیو سیاه / محمدحسین محمدی / انتشارات 	 

کانــون پرورش فکری، تهران، ۱398 / کتاب نامه ی ســوم، 
محمدحسین محمدی

قصه های شبانه برای کودکان شــجاع / فرانسیسکا کاوالو و 	 
الینا فاویلی / ترجمه ی آرزو آریاپور / انتشارات گهواره، کابل، 

۱399 / کتاب نامه ی نهم، عزیزالله نهفته
خواب خرگوشی / محمد شریفی / انتشارات دانشگاه کابل، 	 

کابل، ۱399 / کتاب نامه ی یازدهم، زهرا نعیمی
ماه و ماهی / محمدحسین محمدی / انتشارات تاک و آمو، 	 

کابل، ۱399 / کتاب نامه ی دوازدهم، حسن نوروزی

و- سیاست نامه
نمایه ی ۱۶ کتاب  معرفی شــده در حوزه ی سیاست در یک سال 
انتشــار کتاب نامه، از ۱0 نویســنده ی کشــور و 5 نویسنده ی 
خارجی، شــامل ۱0 کتاب به زبان فارسی، 3 کتاب با ترجمه ی 
فارســی، ۱ کتاب به زبان پشتو و ۲ کتاب به زبان انگلیسی )یک 

کتاب دو  بار معرفی شده  است(
جامعه شناسی سیاسی افغانستان / عبدالقیوم سجادی / انتشارات 	 

واژه، کابل، ۱395 / کتاب نامه ی اول، محمدعلی جویان
اســتقرار صلح / جان پال لیدراک / ترجمه ی حسن رضایی / 	 

انتشارات واژه، کابل، ۱39۶ / کتاب نامه ی دوم، محمود جعفری
گفتمان روشنایی، اعالمیه های جنبش روشنایی / محمد نبی 	 

احمدی / انتشــارات جنبش روشــنایی، کابــل، ۱39۶ / 
کتاب نامه ی سوم، علی مطهری

جریان هــای سیاســی- ایدئولوژیــک و قومــی هزاره ها 	 
/ عبدالغفــور ربانــی / انتشــارات بی نا، کویتــه، ۲0۱۲ / 

کتاب نامه ی سوم، عبدالله اکبری
کی. جی. بی در افغانستان / واســیلی متروخین / ترجمه ی 	 

حمید سیماب / انتشارات حزب همبستگی، اروپا، ۱39۴ 
/ کتاب نامه ی چهارم، علی یعقوبی

سیاســت خارجی امریکا در افغانســتان /  فرامــرز تمنا / 	 
انتشــارات پژوهش کده مطالعات راهبردی، تهران، ۱387 / 

کتاب نامه ی چهارم، علی جواد دهقان
آمریکا در افغانســتان / محمداکرام دانشــمند / انتشــارات 	 
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میوند، کابل، ۱38۴ / کتاب نامه ی ششم، ضیا قاسمی
قرارداد صلح میان آمریکا و طالبان )زبان پشتو( /  نظرمحمد 	 

مطمئن / انتشــارات د ســبا فکری ټولنه، کابــل، ۱399 / 
کتاب نامه ی ششم، لطیف آرش

جامعه شناسی سیاســی افغانســتان / عبدالقیوم سجادی / 	 
انتشارات انتشارات دانشــگاه خاتم النبیین، کابل، ۱395 / 

کتاب نامه ی هشتم، کوثر مرسل
کوچه بازاری ها / خادم حســین کریمی / انتشارات دانشگاه، 	 

کابل، ۱398 / کتاب نامه ی هشتم، رحمت رشیق
روایت های طالبان: به کارگیری و قدرت داستان ها در منازعه 	 

افغانستان )زبان انگلیسی( / توماس اچ.جانسون، متیو دوپی 
کسفورد، آمریکا، ۲0۱7 /  و ولی شاکر / انتشارات دانشگاه آ

کتاب نامه ی نهم، جالل نظری
چشــم انداز یک توافق  جامع صلح برای افغانســتان )زبان 	 

انگلیســی( /  بنیاد رند / انتشــارات َرنــد، آمریکا، ۲0۱9 / 
کتاب نامه ی دهم، جالل نظری

یا سوسیالیســم یا توحش / عتیق اروند / انتشــارات امیری، 	 
کابل، ۱399 / کتاب نامه ی دهم، علی یعقوبی

تاریخ، فرهنگ و هویت ملی / محمد اشرف غنی / انتشارات 	 
اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، کابل، 

۱399 / کتاب نامه ی یازدهم، علی یعقوبی
تحلیل اقتصاد سیاسی افغانستان / آرن استرند و همکاران / 	 

ترجمه ی احمدرضا دانش / انتشــارات واژه، کابل، ۱399 / 
کتاب نامه ی یازدهم، احمدرضا دانش

جمهوری و دشــمنان آن / عمر صدر / انتشارات انستیتوت 	 
مطالعات استراتژیک افغانستان، کابل، ۱399 / کتاب نامه ی 

دوازدهم، علی یعقوبی
توسعه ی سیاســی در افغانســتان / فرامرز تمنا / انتشارات 	 

موسســه تحصیــالت عالی افغانســتان، کابــل، ۱399 / 
کتاب نامه ی دوازدهم، کمال الدین غفاری

ز- دیگر کتاب ها
نمایه ی 3۱ کتاب  معرفی شده در حوزه های هنر، روان شناسی، 
حقوق، حقوق بشــر، زنــان، تاریــخ، مهاجرت، ســفرنامه ، 
زندگی نامه، خاطرات و... در یک ســال انتشار کتاب نامه، از ۱8 
نویسنده ی کشور، 3 نویسنده ی ایرانی و ۱۱ نویسنده ی خارجی، 
شامل ۱9 کتاب به زبان فارســی، 5 کتاب با ترجمه ی فارسی، 
۱ کتــاب به زبان پولندی و ۶ کتاب به زبان انگلیســی )یکی از 

کتاب ها دارای دو نویسنده  است.(
بلخی های هند / میرویس بلخی / انتشارات بنیاد افغانستان-	 

هند، کابل، ۱398 / کتاب نامه ی اول، روح الله بهرامیان

غرب کابل، شرق نیویورک )زبان انگلیسی( / تمیم انصاری / 	 
انتشارات St. Martin Press، آمریکا، ۲003 / کتاب نامه ی 

دوم، عارف یعقوبی
بانوی رود نیل )مصاحبه( / عتیق رحیمی / گفتگو از حسین 	 

دانش / انتشارات نبشــت، اروپا، ۱398 / کتاب نامه ی دوم، 
عزیزالله نهفته

روان درمانی چیست )ترجمه( / آلن دباتن / ترجمه ی محمد 	 
کریمی / انتشــارات نیک، تهران، ۱398 / کتاب نامه ی دوم، 

زهرا زاهدی
جانستان کابلستان / رضا امیرخانی / انتشارات افق، تهران، 	 

۱390 / کتاب نامه ی سوم، زینب مرتضایی فرد
افغانســتان و حق بر توسعه / صادق دهقان / انتشارات مرکز 	 

سراج، کابل، ۱388 / کتاب نامه ی سوم، پریسا سروری
کارناوال کابل، سیاســت های جنسیت در افغانستان )زبان 	 

انگلیســی( / جولی بیالد / انتشارات دانشــگاه پنسیلوانیا، 
آمریکا، ۲0۱5 / کتاب نامه ی سوم، جالل نظری

شگفتی های بامیان، واقعیت و افسانه / محمدجواد خاوری 	 
/ انتشارات عرفان، تهران، ۱39۶ / کتاب نامه ی چهارم، ضیا 

قاسمی
شــهید مشــتاق چهــره ی ممتاز جهــاد / جعفــر عادلی / 	 

انتشارات بنیاد مشتاق، کابل، ۱388 / کتاب نامه ی چهارم، 
محمدسرور رجایی

تاریخ افغان ها در اســترالیا / کریســتین استیونز / ترجمه ی 	 
لطف اللــه جاللی / انتشــارات فکــرآوران، قــم، ۱389 / 

کتاب نامه ی چهارم، زکریا فصیحی
سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان  / عبدالوهاب مددی 	 

/ انتشارات عرفان، تهران، ۱390 / کتاب نامه ی پنجم، عارف 
جعفری

حقــوق بین الملــل خصوصــی / عبدالواحــد افضلی و 	 
محمداســحاق رحیمی / انتشارات دانشگاه ابن سینا، کابل، 

۱397 / کتاب نامه ی پنجم، صادق دهقان
در آیینه جنگ / ابوذر غزنوی / به کوشــش عبدالله اکبری / 	 

انتشارات موسسه تاریخ شفاهی افغانستان، کابل، ۱398 / 
کتاب نامه ی پنجم، محمدعارف احمدی

هیچ مردی یــک جزیره نیســت )زبان انگلیســی( / ادی 	 
دومونت / انتشارات َهِشــت، استرالیا، ۲0۱۶ / کتاب نامه ی 

پنجم، مهدی حبیبی
افسوس برای نرگس های افغانستان / ژیال بنی یعقوب / انتشارات 	 

کویر، تهران، ۱39۴ / کتاب نامه ی ششم، رضا عطایی
متن کامل قوانین اساسی افغانستان  / سرور دانش / انتشارات 	 

بنیاد اندیشه، کابل، ۱398 / کتاب نامه ی ششم، صادق دهقان
دختران زیر زمینی کابل )زبان انگلیســی( / جنی نوردبرگ / 	 
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انتشارات کراون، آمریکا، ۲0۱۴ / کتاب نامه ی هشتم، جالل 
نظری

افغانســتان و دوستم / ســلیم یاوز / ترجمه ی محمدعارف 	 
صدری / انتشــارات اندیشه نو، تهران، ۱388 / کتاب نامه ی 

هشتم، عبدالله اکبری
کتابشناســی اوراسیای مرکزی و افغانســتان / الهه کوالیی 	 

/ انتشــارات انتشــارات دانشــگاه تهران، تهــران، ۱39۴ / 
کتاب نامه ی هشتم، رضا عطایی

دریاها تمســاح دارند / فابیو گدا / ترجمه ی مرجان مردانی 	 
/ انتشــارات آموت، تهــران، ۱399 / کتاب نامه ی هشــتم، 

علی الله سلیمی
هزاره ها در اســکاندیناوی  / محمدرضا ضیایی / انتشارات 	 

مقصودی، کابل، ۱398 / کتاب نامه ی نهم، تقی واحدی
در آیینه جنگ / ابوذر غزنوی / به کوشــش عبدالله اکبری / 	 

انتشارات موسسه تاریخ شفاهی افغانستان، کابل، ۱398 / 
کتاب نامه ی نهم، رضا عطایی

نقش راه ابریشم در تبلور فرهنگ و تمدن باختر زمین  / فرهاد 	 
شمال / انتشارات وزارت تحصیالت عالی، کابل، ۱39۲ / 

کتاب نامه ی دهم، فروه موسوی
مخاطرات خرد / علی امیری / انتشــارات ناســوت، کابل، 	 

۱399 / کتاب نامه ی دهم، صادق دهقان
ســه زن هراتــی / ورانیکا دبــل دی / ترجمــه ی عبدالعلی 	 

نور احراری / انتشــارات بنیاد آرمان شــهر، کابل، ۱395 / 
کتاب نامه ی دهم، حسین رهیاب 

زیســت نامه ی تاچ / شــاه نور تاج / انتشــارات کاج، کابل، 	 
۱399 / کتاب نامه ی دهم، عبدالله اکبری

نور، یادداشت هایی از افغانســتان )زبان پولندی( / مونیکا 	 
بوالی / انتشــارات نشــنال جئوگرافیک، پولنــد، ۲0۱7 / 

کتاب نامه ی یازدهم، دروتا سواپا
جنگ و مهاجرت )زبان انگلیســی( / الســاندرو مونسوتی 	 

/ انتشارات گروه تیلور و فرانســیس راتلج، آمریکا، ۲005 / 
کتاب نامه ی یازدهم، جالل نظری

یادداشت های میثم / میثم غزنوی / انتشارات موسسه تاریخ 	 
شــفاهی افغانســتان، کابل، ۱395 / کتاب نامه ی یازدهم، 

محمدعلی سرابی
حقوق بشــر / مختارحسین حیدری / انتشارات واژه، کابل، 	 

۱399 / کتاب نامه ی دوازدهم، صادق دهقان
افغانســتان در ســینما )زبان انگلیســی( / مارک گراهام / 	 

انتشــارات دانشــگاه الینویز، آمریکا، ۲0۱0 / کتاب نامه ی 
دوازدهم، جالل نظری

لحظه های گرگ و میش  / عارف احمدی / انتشارات کاتب، 	 
کویته، ۱398 / کتاب نامه ی دوازدهم، رضا عطایی

یادداشت ها، گزارش ها و گفت وگوها
اشــاره: در این بخــش، نمایه و فهرســت تمام یادداشــت ها، 
گزارش ها و گفت وگوهای منتشــر شده دوازده شماره ی نخسِت 

کتاب نامه، به ترتیب انتشار، ارائه شده است.
گریز از چرخه ی باطل / سرمقاله / کتاب نامه ی اول، ضیا قاسمی	 
بی کتابی / یادداشت / کتاب نامه ی اول، صادق دهقان	 
ما و سرنوشــت غم انگیز کتاب در افغانســتان / یادداشت / 	 

کتاب نامه ی اول، علی مدد رضوانی
روایتی از ویرانی فرهنگــی / گفت وگو با حیدری وجودی / 	 

کتاب نامه ی اول، محمدسرور رجایی
گریز از مغاک خاموشی / سرمقاله / کتاب نامه ی دوم، ضیا قاسمی	 
گذر از بال و ابتال / سرمقاله / کتاب نامه ی سوم، ضیا قاسمی	 
چشــم اندازی از یک کتاب فروشــی در کابــل / گزارش / 	 

کتاب نامه ی سوم، لطیف آرش
رنگین ساختن ابرها / سرمقاله / کتاب نامه ی چهارم، ضیا قاسمی	 
پیامبــراِن  ارزاِن کاغذی / یادداشــت / کتاب نامه ی چهارم، 	 

سخی داد هاتف
کتاب نامــه ما را به هم دیگر نزدیک تر می کند / یادداشــت / 	 

کتاب نامه ی چهارم، محمد دشتی
دیداری از نمایشــگاه دوره ای کتاب یار مهربان / یادداشت / 	 

کتاب نامه ی چهارم، علی افتخاری
صلح و حق آزادی بیان / ســرمقاله / کتاب نامه ی ششم، ضیا 	 

قاسمی
میراث زرین زریاب / سرمقاله / کتاب نامه ی هفتم، ضیا قاسمی	 
ادبیات داســتانی افغانســتان طعم متفاوتی دارد / گفت وگو با 	 

غسان حمدان، مترجم عراقی / کتاب نامه ی هفتم، حسین بیوک
کوله پشــتی ای پر از کتاب / گــزارش / کتاب نامه ی هفتم، 	 

جالل نظری
ما و این یار مهربان / سرمقاله / کتاب نامه ی هشتم، ضیا قاسمی	 
واپســین دیدار با عاشــق واقعــی کتاب، ره نــورد زریاب / 	 

یادداشت / کتاب نامه ی هشتم، صادق دهقان
قاف قصه، زمینه ای برای گسترش فرهنگ مطالعه در دانشگاه 	 

/ گزارش / کتاب نامه ی هشتم، محمد باقریان
گذر از بال و ابتال / سرمقاله / کتاب نامه ی نهم، ضیا قاسمی	 
گفت وگو با علی یعقوبی، مدیر انتشــارات و کتاب فروشی 	 

دانشگاه / کتاب نامه ی نهم، رضا جعفری
موریانه هایی که کتاب را می خورند / یادداشت / کتاب نامه ی 	 

نهم، حسین بیوک
کتاب سوزان / سرمقاله / کتاب نامه ی دهم، ضیا قاسمی	 
تداوم دانایی / سرمقاله / کتاب نامه ی دوازدهم، ضیا قاسمی	 
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اشــاره: در این بخش، برخی از مهم ترین نمودارها و آمارهای دوازده شماره نخست کتاب نامه، بر حسب تعداد یا درصد، 
ارائه شده است، تا امکان مطالعه و مقایسه ی برخی موارد قابل توجه فراهم شده باشد.

نمودارها و آمارهای کتاب نامه
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ضیا قاسمی   
۱۸ نوشته )۱۰ سرمقاله، نقد و معرفی ۵ 

کتاب، معرفی کوتاه ۳ کتاب(

گریز از چرخه ی باطل / سرمقاله / کتاب نامه ی اول	 
قصــه ی آن جدال بی پایان / نقــد و معرفی رمان »زندگی به 	 

سفارش پشه ها« نوشته ی کاوه جبران / کتاب نامه ی اول
گریز از مغاک خاموشی / سرمقاله / کتاب نامه ی دوم	 
حدیث غربت شــاخه ها / نقــد و معرفی مجموعه شــعر 	 

»فراموش کابل« سروده ی ابراهیم امینی / کتاب نامه ی دوم
گذر از بال و ابتال / سرمقاله / کتاب نامه ی سوم	 
رنگین ساختن ابرها / سرمقاله / کتاب نامه ی چهارم	 
مستند نگاری افســون ها و افســانه ها / نقد و معرفی کتاب 	 

»شگفتی های بامیان، واقعیت و افسانه« نوشته ی محمدجواد 
خاوری / کتاب نامه ی چهارم

این نام را به خاطر بســپاریم: محمد کریمی / معرفی کوتاه 	 
ترجمه ی رمان »آنتونیای من« نوشته ی ویال کاتر، ترجمه ی 

محمد کریمی / کتاب نامه ی چهارم
صلح و حق آزادی بیان / سرمقاله / کتاب نامه ی ششم	 
عقب نشینی به قلمرو رئالیسم / نقد و معرفی مجموعه شعر 	 

»عقب نشــینی به باغ های انار« ســروده ی وحید بکتاش / 
کتاب نامه ی ششم

روایاتــی از  فراز و فــرود یک رابطه  / معرفــی کوتاه کتاب 	 
»آمریکا در افغانســتان« نوشــته ی محمداکرام دانشمند / 

کتاب نامه ی ششم
میراث زرین زریاب / سرمقاله / کتاب نامه ی هفتم	 
از پس پنجره ی عشق / معرفی کوتاه مجموعه شعر »چای و 	 

غزل« سروده ی فرید سلطانی / کتاب نامه ی هفتم

ما و این یار مهربان / سرمقاله / کتاب نامه ی هشتم	 
گذر از بال و ابتال / سرمقاله / کتاب نامه ی نهم	 
کتاب سوزان / سرمقاله / کتاب نامه ی دهم	 
تداوم دانایی / سرمقاله / کتاب نامه ی دوازدهم	 
گزارش بازی گوشــِی گنجشک ها به هایدگر / نقد و معرفی 	 

مجموعه شعر »نان و گناه« ســروده ی میرحسین مهدوی / 
کتاب نامه ی دوازدهم

علی یعقوبی   
۱۰ نوشته )نقد و معرفی ۹ کتاب، معرفی 

کوتاه ۱ کتاب(

هراس از جان و جهان / نقد و معرفی مجموعه شعر »مجنون، 	 
لیلی و بچه ها« سروده ی محبوبه ابراهیمی / کتاب نامه ی دوم

اندوه و خشم، امید می آفریند / نقد و معرفی مجموعه شعر 	 
»روح اندوهگین یک شاعر« سروده ی سیدرضا محمدی / 

کتاب نامه ی سوم
مروری بر کتاب کی. جی. بی در افغانســتان / معرفی کوتاه 	 

کتــاب »کی. جی. بی در افغانســتان« نوشــته ی واســیلی 
متروخین / ترجمه ی حمید سیماب / کتاب نامه ی چهارم

شــعر با طعم سرخ / نقد و معرفی مجموعه شعر »خاکستر 	 
نور« سروده ی عبدالله نایبی / کتاب نامه ی چهارم

تخیل، جنایــت را متوقــف می  کند / نقــد و معرفی رمان 	 
»ســینماگر شهر نقره« نوشــته ی محمدآصف سلطان زاده / 

کتاب نامه ی پنجم
خوانش زن در شعر زنان / نقد و معرفی مجموعه شعر »سرمه 	 

در فنجان« سروده ی مریم احمدی / کتاب نامه ی ششم
روایتی از واقعیِت همیشــه زمســتاِن خوابــگاه کابل / نقد 	 

نمایه ی نویسندگان کتاب نامه
اشــاره: در این بخش، نمایه و فهرست تمام نوشته هایی که هر یک از نویســندگان کتاب نامه در دوازده شماره ی نخست 
کتاب نامه ارائه کرده اند، به ترتیب انتشار آورده شده است، تا هم نمایی باشد از میزان و نوع سهم گیری شان در معرفی و نقد 
کتاب در کتاب نامه، هم تقدیری باشد هرچند ناچیز از مشارکت و همراهی شان، و هم نمایه ای باشد برای ثبت در حافظه ی 

جمعی فضای فرهنگی کشور.
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و معرفی رمان »زنــی از خوابگاه« نوشــته ی ببرک ارغند / 
کتاب نامه ی نهم

آیا تنها بدیل توحش، سوسیالیســم اســت؟ / نقد و معرفی 	 
کتاب »یا سوسیالیســم یا توحش« نوشــته ی عتیق اروند / 

کتاب نامه ی دهم
هویت علیه کرامــت / نقد و معرفی کتاب »تاریخ، فرهنگ 	 

و هویت ملی« نوشــته ی محمد اشرف غنی / کتاب نامه ی 
یازدهم

خیانت به جمهــوری / نقد و معرفی کتــاب »جمهوری و 	 
دشمنان آن« نوشته ی عمر صدر / کتاب نامه ی دوازدهم

صادق دهقان   
۱۰ نوشــته )نقــد و معرفــی ۸ کتاب، ۲ 

یادداشت(

بی کتابی / یادداشت / کتاب نامه ی اول	 

دیوانی رنگارنگ از ظاهر و معنا / نقد و معرفی مجموعه شعر 	 
»دیوان اشعار« سروده ی خلیل الله خلیلی / کتاب نامه ی سوم

نمودی از بوم زیســت و چهار فصــل افغانی / نقد و معرفی 	 
مجموعه شــعر »گل نارنج « ســروده ی محمود جعفری / 

کتاب نامه ی چهارم

دریچه ای گشــوده به مباحث پیچیــده ی حقوق بین الملل 	 
خصوصی / معرفی کتاب »حقــوق بین الملل خصوصی« 
نوشــته ی عبدالواحــد افضلی و محمداســحاق رحیمی / 

کتاب نامه ی پنجم

آینه نمای فراز و فرود حقوق اساســی در افغانستان / معرفی 	 
کتاب »متن کامل قوانین اساسی افغانستان « نوشته ی سرور 

دانش / کتاب نامه ی ششم

واپســین دیدار با عاشــق واقعــی کتاب، ره نــورد زریاب / 	 
یادداشت / کتاب نامه ی هشتم

آوارگی، سرنوشت محتوم انسان در سرزمین فاجعه / نقد و معرفی 	 
رمان »آواره« نوشته ی قدیراحمد شیرزاد / کتاب نامه ی نهم

آب ریختن در خوابگاه مورچگان / معرفی کتاب »مخاطرات 	 
خرد« نوشته ی علی امیری / کتاب نامه ی دهم

از ساده انگاری تا روشــن گری / معرفی کتاب »روشنگری 	 
افسون« نوشته ی یعقوب یسنا / کتاب نامه ی یازدهم

ســخن گفتن از »حقوق بشر« در زمانه ی بیم و امید / نقد و 	 
معرفی کتاب »حقوق بشر« نوشته ی مختارحسین حیدری / 

کتاب نامه ی دوازدهم

فروه موسوی   
۱۰ نوشته )نقد و معرفی ۸ کتاب، معرفی 

کوتاه ۲ کتاب(

عالیه عطایی، نویسنده ی قصه های بدون مرز / نقد و معرفی 	 
مجموعه داســتان »چشم سگ« نوشــته ی عالیه عطایی / 

کتاب نامه ی اول
زندگی چیزی جز تکرار نیست / نقد و معرفی رمان »آوازهای 	 

روسی« نوشته ی احمد مدقق / کتاب نامه ی سوم
شــرق و غرب به روایت »در کشوری دیگر« / نقد و معرفی 	 

رمــان »در کشــوری دیگر« نوشــته ی ســپوژمی زریاب / 
کتاب نامه ی پنجم

دســتور نقش گرای هالیــدی / معرفی کوتــاه کتاب » گذر 	 
از مقوله و میزان به دســتور نقش گــرای نظام مند هالیدی « 

نوشته ی راحله حمیدزی / کتاب نامه ی پنجم
زنان در ســایۀ جنــگ و مهاجرت / معرفی کتــاب »زنان، 	 

جنگ و رادیکال سازی اسالمی در افغانستان مریم محبوب 
)انگلیسی(« نوشته ی فرید بیژن / کتاب نامه ی ششم

مهاجرت به مثابه ی تجربه ای تروماتیک / نقد و معرفی رمان 	 
»زمستان« نوشته ی ضیا قاسمی / کتاب نامه ی هفتم

تالش بــرای بقا / نقد و معرفی رمان »تنها آمده« نوشــته ی 	 
عزیزالله نهفته / کتاب نامه ی هشتم

نخستین کتاب روایت شناســی در افغانستان / معرفی کوتاه 	 
کتاب »روایــت در حکایت« نوشــته ی نصیراحمد آرین / 

کتاب نامه ی هشتم
دگراندیشان سده ی بیســتم / معرفی کتاب »محمود طرزی 	 

و صدرالدیــن عینــی )تأثیر متقابــل ادبیات افغانســتان و 
تاجیکستان(« نوشته ی دینا محسنی / کتاب نامه ی نهم

فرهنگی ترین جاده بازرگانی تاریخ / معرفی کتاب »نقش راه 	 
ابریشم در تبلور فرهنگ و تمدن باختر زمین « نوشته ی فرهاد 

شمال / کتاب نامه ی دهم

محمدحسین محمدی   
۹ نوشته )نقد و معرفی ۹ کتاب(

آدم های زیر پوســت شــهر / نقد و معرفی مجموعه داستان 	 
»ناداستان ها« نوشته ی شهریار آرمان / کتاب نامه ی دوم

من، دختر آفتاب و دیو ســیاه / سرگذشــت کتاب مجموعه 	 
داســتان کــودک »دختر آفتــاب و دیو ســیاه« نوشــته ی 

محمدحسین محمدی / کتاب نامه ی سوم
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ما و فرهنگ ترجمه / نقد و معرفی کتاب »فرهنگ مترجمان 	 
داستان خارجی در افغانستان معاصر« نوشته ی فرید بیژن / 

کتاب نامه ی چهارم
عنصر تکرار در داســتان  های ره نورد زریاب / نقد و معرفی 	 

مجموعه داستان »مارهای زیر درخت های سنجد« نوشته ی 
رهنورد زریاب / کتاب نامه ی پنجم

در غیــاب برادر / نقــد و معرفی مجموعه داســتان »برادرم 	 
رمضان« نوشته ی تینا محمدحسینی / کتاب نامه ی ششم

حریف شــب های تار / نقد و معرفی رمــان »تا دم صبح« 	 
نوشته ی شفیق نامدار / کتاب نامه ی هفتم

زندگي در کابوس هاي آشفته / نقد و معرفی مجموعه داستان 	 
»شــمع ها تا آخر می سوزند« نوشــته ی عبدالقادر مرادی  / 

کتاب نامه ی نهم
افســانه های نو / نقد و معرفی مجموعه داستان » گل  سرخ 	 

دل افگار« نوشته ی محمدجواد خاوری / کتاب نامه ی یازدهم
در خانه ی تنهایی / نقد و معرفی مجموعه داستان »دستمال 	 

خامک دوزی« نوشته ی ریحانه بیانی / کتاب نامه ی دوازدهم

محمدسرور رجایی   
۹ نوشــته )نقد و معرفی ۷ کتاب، معرفی 

کوتاه ۱ کتاب، ۱ گفت وگو(

روایتی از ویرانی فرهنگی / گفت و گو 	 
با مرحوم حیدری وجودی / کتاب نامه ی اول

تخت ســنگی میریزدان بخش / نقد و معرفی رمان »سینماگر 	 
شهر نقره« نوشته ی محمدآصف سلطان زاده / کتاب نامه ی سوم

تعریف یا تخریب / نقد و معرفی کتاب »شهید مشتاق چهره ی 	 
ممتاز جهاد« نوشته ی جعفر عادلی / کتاب نامه ی چهارم

پنجــره ی باز رفتــن / معرفی کوتاه مجموعه شــعر »رفتن« 	 
سروده ی سپنتا علی زاده / کتاب نامه ی پنجم

چــراغ گل ســرخ / نقد و معرفــی مجموعه شــعر »کوچ 	 
خورشید« سروده ی شفیقه یارقین / کتاب نامه ی ششم

شعرهایی که نام و نشان ندارند / نقد و معرفی مجموعه شعر 	 
»کارته هیچ« سروده ی مرتضی برالس / کتاب نامه ی هفتم

مجموعه ای که بــوی جنگ می دهد / نقد و معرفی مجموعه 	 
داستان »بادیگارد« نوشته ی حبیب صادقی / کتاب نامه ی دهم

استعداد دوست داشتن / نقد و معرفی رمان »شات چشم هایش« 	 
نوشته ی احمد سهیل احمدی / کتاب نامه ی یازدهم

رفتن، تصویر قشــنگی نیست / نقد و معرفی مجموعه شعر 	 
»رفتن« سروده ی سپنتا علی زاده / کتاب نامه ی دوازدهم

جالل نظری   
۷ نوشته )نقد و معرفی ۶ کتاب انگلیسی، 

۱ گزارش(

کارناوالــی در کابل / نقد و معرفی کتــاب »کارناوال کابل، 	 
سیاست های جنســیت در افغانســتان )زبان انگلیسی(« 

نوشته ی جولی بیالد / کتاب نامه ی سوم
کوله پشــتی ای پــر از کتاب / گزارش گــروه کتاب خوانی / 	 

کتاب نامه ی هفتم
بچه پوشی، نمودی از مردساالری  / معرفی کتاب »دختران 	 

زیر زمینی کابل )زبان انگلیسی(« نوشته ی جنی نوردبرگ / 
کتاب نامه ی هشتم

برتــری طالبــان در خلق روایــت مســلط  / معرفی کتاب 	 
»روایت های طالبان: به کارگیری و قدرت داستان ها در منازعه 
افغانستان )زبان انگلیسی(« نوشته ی توماس اچ.جانسون، 

متیو دوپی و ولی شاکر / کتاب نامه ی نهم
صلح افغانســتان در چشــم انداز بنیاد َرند  / معرفی کتاب 	 

»چشــم انداز یک توافق  جامع صلح برای افغانستان )زبان 
انگلیسی(« نوشته ی  بنیاد رند / کتاب نامه ی دهم

جنگ افغانســتان و تحمیل مهاجرت بــر هزاره ها / معرفی 	 
کتاب »جنــگ و مهاجرت )زبان انگلیســی(« نوشــته ی 

الساندرو مونسوتی / کتاب نامه ی یازدهم
شــناخت ســینمایی جهان از افغانســتان / معرفی کتاب 	 

»افغانســتان در ســینما )زبان انگلیســی(« نوشته ی مارک 
گراهام / کتاب نامه ی دوازدهم

رحمت رشیق   
۷ نوشــته )نقد و معرفی ۶ کتاب، معرفی 

کوتاه ۱ کتاب(

گشــودن، پنجره  یی بــر چند مبحث  / نقــد و معرفی کتاب 	 
»گشودن« نوشته ی یعقوب یسنا / کتاب نامه ی پنجم

تعویق زیبا و خواندنی در پنجره / نقد و معرفی رمان »پنجره« 	 
نوشته ی روستا باختری / کتاب نامه ی ششم

روی دیگــِر غزنی / معرفی کوتاه مجموعه شــعر »عبور از 	 
سنگ« سروده ی حکمت نظری / کتاب نامه ی هفتم

جایگاه خواننده در »ســال ها تنهایی« / نقد و معرفی رمان 	 
»سال ها تنهایی « نوشــته ی منوچهر فرادیس / کتاب نامه ی 

هفتم
از گــزارش واقعیت تــا نیت خوانی  / نقــد و معرفی کتاب 	 
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»کوچه بازاری ها« نوشته ی خادم حسین کریمی / کتاب نامه ی 
هشتم

بحران و انتظاِر سیب های درون قاب / نقد و معرفی مجموعه 	 
داستان »ســیب های درون قاب« نوشته ی حکیم سروش / 

کتاب نامه ی نهم
جامعه در پرتو »دوهزار و بیســت رقم منت« / نقد و معرفی 	 

مجموعه داســتان »دو هزار و بیســت رقم منت« نوشته ی 
حکیم سروش / کتاب نامه ی دوازدهم

لطیف آرش   
۷ نوشــته )نقد و معرفی ۶ کتاب پشتو، ۱ 

گزارش(

د جوالی شپارسمه )پشــتو( / نقد و معرفی مجموعه شعر 	 
»د جوالی شپارســمه )لندی، شعر پشتو(« سروده ی ایمل 

پسرلی / کتاب نامه ی دوم
چشــم اندازی از یک کتاب فروشــی در کابــل / گزارش / 	 

کتاب نامه ی سوم
ناروغ یــو اروایی ناول / نقد و معرفی رمــان »ناروغ )رمان 	 

پشتو(« نوشته ی مومند محمدی / کتاب نامه ی چهارم
نخســتین رمان علمی تخیلی در زبان پشتو / نقد و معرفی 	 

رمان »رنګه غوږونه )رمان پشــتو( « نوشــته ی نصیر احمد 
احمدی / کتاب نامه ی پنجم

طالبان و آمریکا چگونه به توافق دست یافتند / معرفی کتاب 	 
»قرارداد صلح میان آمریکا و طالبان )زبان پشتو(« نوشته ی  

نظرمحمد مطمئن / کتاب نامه ی ششم
جمهوریت عاشــق یا رئیس جمهور عاشق / نقد و معرفی 	 

رمان »میین جمهوریت )رمان پشتو(« نوشته ی عبدالهادی 
احمدزی  / کتاب نامه ی هفتم

بازارچه ی سیاه فســاد / معرفی رمان »مفسد )رمان پشتو(« 	 
نوشته ی ایمل پسرلی / کتاب نامه ی دهم

عبدالله اکبری   
نقد و معرفی ۵ کتاب

شبه ایدئولوژیک / نقد و معرفی کتاب »جریان های سیاسی- 	 
ایدئولوژیک و قومی هزاره ها« نوشــته ی عبدالغفور ربانی / 

کتاب نامه ی سوم
ناله هاي کوه دامني / نقد و معرفی مجموعه شــعر »من ناله 	 

مي نویسم « سروده ی بي رنگ کوه دامني / کتاب نامه ی پنجم

ســوره ي گیســوي  ســاحل / نقد و معرفی مجموعه شعر 	 
»سوره ی گیسو« سروده ی مهتاب ساحل / کتاب نامه ی هفتم

بی نظم اما مفید / نقد و معرفی کتاب »افغانستان و دوستم« 	 
نوشــته ی ســلیم یاوز / ترجمه ی محمدعــارف صدری / 

کتاب نامه ی هشتم
سند دســت اول  / نقد و معرفی کتاب »زیست نامه ی تاچ« 	 

نوشته ی شاه نور تاج / کتاب نامه ی دهم

حسین بیوک   
۵ نوشــته )نقــد و معرفــی ۳ کتــاب، ۱ 

گفت وگو، ۱ یادداشت(

چون باد در طبیعت / نقد و معرفی رمان »آوازهای روسی« 	 
نوشته ی احمد مدقق / کتاب نامه ی اول

تلک گرگ؛ روایت مــرگ و زندگی / نقد و معرفی مجموعه 	 
داســتان »تلــک گــرگ« نوشــته ی عبدالواحــد رفیعی / 

کتاب نامه ی چهارم
رمــان ضد وضعیت و تاریخ اســت  / نقــد و معرفی رمان 	 

»ســکه ای که ســلیمان یافت« نوشــته ی رهنورد زریاب / 
کتاب نامه ی ششم

ادبیات داستانی افغانســتان طعم متفاوتی دارد / گفت و گو 	 
با غســان حمدان، مترجم عراقی ادبیات فارســی به عربی/ 

کتاب نامه ی هفتم
موریانه هایی که کتاب را می خورند / یادداشت / کتاب نامه ی نهم	 

مجتبی نوروزی )نویسنده ی ایرانی(   
نقد و معرفی ۴ کتاب

نقــدی بر فهم ایرانی از مســائل افغانســتان / نقد و معرفی 	 
رمان »مدرسه زیبایی کابل )رمان انگلیسی(« نوشته ی دبورا 

رودریگز / ترجمه ی شهره میرعمادی / کتاب نامه ی دوم
روایت تاریخ از حاشیه: تالشی برای دست یافتن به جهانی 	 

انسانی تر / نقد و معرفی رمان »دختر دریای کابل« نوشته ی 
حمیرا قادری / کتاب نامه ی چهارم

بازگشت طالبان و معمای جنگ و صلح در افغانستان / نقد 	 
و معرفی مجموعه داستان »انجیرهای سرخ مزار« نوشته ی 

محمدحسین محمدی / کتاب نامه ی ششم
جهان گفتمانی عتیق رحیمی  / نقد و معرفی رمان »ســنگ 	 

صبور )رمان فرانســوی(« نوشته ی عتیق رحیمی / ترجمه ی 
سیامند زندی / کتاب نامه ی هفتم
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رضا عطایی   
نقد و معرفی ۴ کتاب

از »افســوس برای نرگس های افغانستان« تا »افسوس برای 	 
سیاست های مهاجرتی ایران« / نقد و معرفی کتاب »افسوس 
برای نرگس های افغانســتان« نوشــته ی ژیال بنی یعقوب / 

کتاب نامه ی ششم
درباره ی یک گنجینه / معرفی کتاب »کتابشناسی اوراسیای 	 

مرکزی و افغانســتان« نوشــته ی الهه کوالیی / کتاب نامه ی 
هشتم

بازخوانی انتقادی تاریــخ معاصر در آیینه ی جنگ / معرفی 	 
کتاب »در آیینه جنگ« نوشــته ی ابوذر غزنوی / به کوشش 

عبدالله اکبری / کتاب نامه ی نهم
لحظه هــای گــرگ و میش یــک مهاجر / معرفــی کتاب 	 

»لحظه های گــرگ و میش « نوشــته ی عــارف احمدی / 
کتاب نامه ی دوازدهم

عزیزالله نهفته   
نقد و معرفی ۳ کتاب

دین، اســتعمار و آنتاگونیســم قومی / نقد و معرفی کتاب 	 
»بانوی رود نیل )مصاحبه(« نوشته ی عتیق رحیمی / گفتگو 

از حسین دانش / کتاب نامه ی دوم
پروانه هــا هم مهاجــرت می کننــد / نقــد و معرفی رمان 	 

»زمستان« نوشته ی ضیا قاسمی / کتاب نامه ی پنجم
یکــی بود یکــی نبود، دختری بــود که ... / نقــد و معرفی 	 

مجموعه داســتان کودک »قصه های شــبانه بــرای کودکان 
شجاع« نوشته ی فرانسیسکا کاوالو و الینا فاویلی / ترجمه ی 

آرزو آریاپور / کتاب نامه ی نهم

امین نیازی   
نقد و معرفی ۳ کتاب

مثلث ســبز، ســرخ، آبی / نقد و معرفی رمان »سبز، سرخ، 	 
آبی« نوشته ی عارف فرمان / کتاب نامه ی اول

دل دل نکن زمان گناهت رســیده است / معرفی مجموعه 	 
شعر »آتش پاره ها« سروده ی جمشید حیدری / کتاب نامه ی 

نهم
بــود، نبود، بودگار بــود / نقد و معرفی رمــان »بود و نبود« 	 

نوشته ی محمدجواد خاوری / کتاب نامه ی دهم

نیلوفر نیک سیر   
نقد و معرفی ۳ کتاب

من سرزمین جبهه های سرد و گرمم / نقد و معرفی مجموعه 	 
شعر »صلح تن به تن« ســروده ی اکرام بسیم / کتاب نامه ی 

پنجم
ســبک و لحن زنانه در داستان زنان / نقد و معرفی مجموعه 	 

داســتان »شــکار فرشــته « نوشــته ی ســپوژمی زریاب / 
کتاب نامه ی هفتم

جنگ و عشــق / نقد و معرفی رمان »فروپاشــی « نوشته ی 	 
مهسا طایع / کتاب نامه ی نهم

احمد عزتی پرور )نویسنده ی ایرانی(   
نقد و معرفی ۲ کتاب

لهجه یابی یا فرهنگ نامه ی شــعری / نقــد و معرفی کتاب 	 
»لهجــه ی بلــخ و دریافت بهتر ســخن موالنا« نوشــته ی 

محمدآصف فکرت / کتاب نامه ی دوم
چند نقد و نظر بر هم زبانی و بی زبانی  / نقد و معرفی کتاب 	 

»هم زبانی و بی زبانی« نوشــته ی محمد کاظــم کاظمی / 
کتاب نامه ی دهم

افسانه واحد یار   
نقد و معرفی ۲ کتاب

پرونده ی جرم یوســف / نقد و معرفی مجموعه شعر »جرم 	 
یوسف« سروده ی مهران پوپل / کتاب نامه ی اول

در بطن صلح تن به تن / نقد و معرفی مجموعه شعر »صلح 	 
تن به تن« سروده ی اکرام بسیم / کتاب نامه ی دوم

تقی واحدی   
نقد و معرفی ۲ کتاب

زنانگی کیهان در داستان بلند یادداشت های دیشب / نقد و 	 
معرفی رمان »یادداشت های دیشب« نوشته ی ظریفه الماس 

/ کتاب نامه ی ششم
درخشــش فردی، عقب ماندگی اجتماعی / معرفی کتاب 	 

»هزاره ها در اسکاندیناوی« نوشــته ی محمدرضا ضیایی / 
کتاب نامه ی نهم
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حبیب همدرد   
نقد و معرفی ۲ کتاب

پراکند گــی معنا در یــک روایــت / نقــد و معرفی کتاب 	 
»بی معنایی، رهاشده گی و متن« نوشته ی نورمحمد نورنیا / 

کتاب نامه ی هشتم

 خالصه شــده در روایت افســانه ای / نقد و معرفی 	 
ِ

تاریــخ
مجموعه داستان »افسانه های مادرم« نوشته ی ریحانه رها / 

کتاب نامه ی دوازدهم

خاطره نورزایی   
نقد و معرفی ۲ کتاب

ســاختارگرایی و »چهار ســیاره در اتاقــم«  / نقد و معرفی 	 
مجموعه شــعر »چهار ســیاره در اتاقم « سروده ی عاصف 

حسینی / کتاب نامه ی هفتم

شــاعر زن و گفتــار زنانه / نقــد و معرفی مجموعه شــعر 	 
»گیسوانت گهواره  شــعرهای جهان است« سروده ی نیلوفر 

نیک سیر / کتاب نامه ی دهم

روح الله بهرامیان   
نقد و معرفی ۲ کتاب

بلخی های هنــد / نقد و معرفی کتــاب »بلخی های هند« 	 
نوشته ی میرویس بلخی / کتاب نامه ی اول

از تعریف وضعیت تا انتقال حس وضعیت / نقد و معرفی مجموعه 	 
شعر »برادریدن« سروده ی مرتضی صمدی / کتاب نامه ی پنجم

زهرا زاهدی   
نقد و معرفی ۲ کتاب

بخش تاریک وجــود ما / نقد و معرفی کتاب »روان درمانی 	 
چیســت )ترجمه(« نوشــته ی آلن دباتن / ترجمه ی محمد 

کریمی / کتاب نامه ی دوم

شعر جعبه سیاه زندگی است / نقد و معرفی مجموعه شعر 	 
»من فقط سیاه نبودم« سروده ی حکیم علی پور / کتاب نامه ی 

دوازدهم

عصمت الطاف   
نقد و معرفی ۲ کتاب

کشت زار ماین / نقد و معرفی رمان »زمین زهری« نوشته ی 	 
محمدآصف سلطان زاده / کتاب نامه ی دوم

ماه پیشــانی بلند / نقد و معرفی مجموعه شــعر »نامه ای از 	 
الله ی کوهی« سروده ی زهرا حسین زاده / کتاب نامه ی هشتم

علی افتخاری   
۲ نوشــته )نقــد و معرفــی ۱ کتــاب، ۱ 

گزارش(

از دردی مشترک 	  روایتی خواب گونه 
/ نقد و معرفی رمان »هزارخانه خواب و اختناق« نوشــته ی 

عتیق رحیمی / کتاب نامه ی اول
دیداری از نمایشــگاه دوره ای کتاب یــار مهربان / گزارش / 	 

کتاب نامه ی چهارم

علی مدد رضوانی   

ما و سرنوشــت غم انگیز کتاب در افغانســتان / یادداشت / 	 
کتاب نامه ی اول

وفا سمندر   

مکتــوب کردن صداهــای نامکتــوب زنان / سرگذشــت 	 
کتاب رمان »جادوگر هزار دســت« نوشــته ی وفا سمندر / 

کتاب نامه ی اول
افسانه واحدیار   

پرونده ی جرم یوســف / نقد و معرفی مجموعه شعر »جرم 	 
یوسف« سروده ی مهران پوپل / کتاب نامه ی اول

محمدعلی جویان   

نگاهی به کتاب جامعه شناســی سیاسی افغانستان / نقد و 	 
معرفی کتاب »جامعه شناســی سیاسی افغانستان« نوشته ی 

عبدالقیوم سجادی / کتاب نامه ی اول
فرشته حسینی   

ناگهان من و روز جهانی کتاب / یادداشت طنز / کتاب نامه ی اول	 
کاوه شفق   

قصه ی شــگفتن با گل سرخ / سرگذشــت کتاب مجموعه 	 
شعر »شــگفتن با گل سرخ« ســروده ی غالم احمد نوید / 

کتاب نامه ی دوم

دیگر نویسندگان کتاب نامه
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کاظم حمیدی رسا   
کتاب توانا، ســبزه ی بهار / نقد و معرفی مجموعه داســتان 	 

کــودک »ســبزه ی بهــار« نوشــته ی غالم حیــدر یگانه / 
کتاب نامه ی دوم

عارف یعقوبی   
مروری بر کتاب غرب کابل، شرق نیویورک / نقد و معرفی 	 

کتاب »غــرب کابل، شــرق نیویورک )زبان انگلیســی(« 
نوشته ی تمیم انصاری / کتاب نامه ی دوم

محمود جعفری   
فقط بلدیم که خوب بجنگیم / نقد و معرفی کتاب »استقرار 	 

صلح« نوشته ی جان پال لیدراک / ترجمه ی حسن رضایی 
/ کتاب نامه ی دوم

اشکبوس   
اســتحاله ی مرگ و عشــق / نقد و معرفی رمــان »پی گم« 	 

نوشته ی عزیزالله نهفته / کتاب نامه ی سوم
ینب مرتضایی فرد )نویسنده ی ایرانی(    ز

بسیار به هم نزدیک و بسیار دور از هم / نقد و معرفی کتاب 	 
»جانستان کابلستان« نوشته ی رضا امیرخانی / کتاب نامه ی 

سوم
یحانه بیانی    ر

گشــودن کلکین امید / نقــد و معرفی رمــان »پایان روز« 	 
نوشته ی محمدحسین محمدی / کتاب نامه ی سوم

یسا سروری    پر
حق بر توسعه، بسترساز تحقق توسعه پایدار / نقد و معرفی 	 

کتاب »افغانستان و حق بر توسعه« نوشته ی صادق دهقان / 
کتاب نامه ی سوم

علی مطهری   
گفتمان روشنایی در یک نگاه / نقد و معرفی کتاب »گفتمان 	 

روشنایی، اعالمیه های جنبش روشنایی« نوشته ی محمد نبی 
احمدی / کتاب نامه ی سوم

سخی داد هاتف   
پیامبراِن  ارزاِن کاغذی / یادداشت / کتاب نامه ی چهارم	 
بیژن برناویچ   

مرگ زنده: تالشــی بــرای آزمودن واقعیــت در ذهن / نقد 	 
و معرفی رمــان »مرگ زنده« نوشــته ی روح الله بهرامیان / 

کتاب نامه ی چهارم
یا فصیحی    زکر

بود و باش افغان ها در استرالیا / معرفی کتاب »تاریخ افغان ها 	 
در استرالیا« نوشته ی کریستین استیونز / ترجمه ی لطف الله 

جاللی / کتاب نامه ی چهارم
محمد دشتی )نویسنده ی ایرانی(   

کتاب نامــه ما را به هم دیگر نزدیک تر می کند / یادداشــت / 	 
کتاب نامه ی چهارم

علی جواد دهقان   
افغانســتان؛ ویترین کام یابی یا ناکامی سیاســت خارجی 	 

امریــکا؟ / معرفی کتاب »سیاســت خارجــی امریکا در 
افغانستان« نوشته ی  فرامرز تمنا / کتاب نامه ی چهارم

ین    نصیر آر
شوِر شــناور در هیاهوی زرد / نقد و معرفی مجموعه شعر 	 

»هیاهوی زرد« سروده ی حمیده میرزاد / کتاب نامه ی پنجم
عارف جعفری   

موســیقی افغانســتان در پیچ و خم تاریــخ / معرفی کتاب 	 
»سرگذشــت موســیقی معاصــر افغانســتان « نوشــته ی 

عبدالوهاب مددی / کتاب نامه ی پنجم
محمدعارف احمدی   

حکایت جنگ و رؤیــای صلح / معرفی کتــاب »در آیینه 	 
جنگ« نوشــته ی ابوذر غزنوی / به کوشش عبدالله اکبری / 

کتاب نامه ی پنجم
مهدی حبیبی   

فرهنگ افغانی از زبان یــک خارجی / معرفی کتاب »هیچ 	 
مردی یک جزیره نیســت )زبان انگلیســی(« نوشته ی ادی 

دومونت / کتاب نامه ی پنجم
معصومه امیری   

مــن و کتابی از مانی  / نقد و معرفی رمان »مرگ و برادرش« 	 
نوشته ی خسرو مانی / کتاب نامه ی ششم

پور    محمدنبی کهندژ
تصویری از شعر دیگر بلخ / معرفی مجموعه شعر »ساعت 	 

در عکس هم برعکس نمی رود« گردآوری توسط نورمحمد 
نورنیا / کتاب نامه ی ششم

مرتضی نیکزاد   
گریزی از قصه گفتن نیست / نقد و معرفی کتاب »چه ها که 	 

نوشتیم« نوشته ی رهنورد زریاب / کتاب نامه ی هفتم
غضنفر کاظمی   

م؛ روایتی زنانــه از زندگی زنان / نقــد و معرفی رمان 	 
ُ
ســرگ

»سرگم« نوشته ی بتول سیدحیدری / کتاب نامه ی هفتم
نجیب الله پویا   

داســتان های کوتاه کابل / نقد و معرفی مجموعه داســتان 	 
»کرانه هــای نزدیک« گردآوری توســط شــهریار آرمان / 

کتاب نامه ی هفتم
محمدکاظم کاظمی   

قیافه ی قافیه                  ها / نقد و معرفی مجموعه شعر »گزیدۀ ادبیات 	 
معاصر )۱3۲(: گزیده اشعار« سروده ی محمدتقی اکبری / 

کتاب نامه ی هشتم
یبا حیدری    فر

زبــان و شــخصیت پردازی در رمان »پایــان روز« / نقد و 	 
معرفی رمان »پایان روز« نوشته ی محمدحسین محمدی / 
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کتاب نامه ی هشتم
کوثر مرسل   

چهره تاریک استبداد / معرفی کتاب »جامعه شناسی سیاسی 	 
افغانستان« نوشته ی عبدالقیوم سجادی / کتاب نامه ی هشتم

علی الله سلیمی   

ســفر عنایت الله تا ایتالیا / معرفی کتاب »دریاها تمســاح 	 
دارنــد« نوشــته ی فابیو گــدا / ترجمه ی مرجــان مردانی / 

کتاب نامه ی هشتم
لیال جعفری   

نقطــه ی امیدی در ادبیات کــودک و نوجوان / نقد و معرفی 	 
رمان »آتشگاه« نوشته ی احمد مدقق / کتاب نامه ی هشتم

یان    محمد باقر

قاف قصه، زمینه ای برای گسترش فرهنگ مطالعه در دانشگاه 	 
/ گزارش  »×« نوشته ی × / کتاب نامه ی هشتم

حکیم رشیدی   

زندگــی و پیچ وخم هایــش / نقد و معرفی رمــان »چارگرد 	 
قال گشتم، پای زیب طال یافتم« نوشــته ی رهنورد زریاب / 

کتاب نامه ی نهم
میرحسین مبارز   

راهنمــای تحقیق برای همه  / معرفی کتاب »روش تحقیق« 	 
نوشته ی محمدجواد برهانی / کتاب نامه ی نهم

رضا جعفری   

گفت وگو با علی یعقوبی، مدیر »انتشارات و کتاب فروشی 	 
دانشگاه« / کتاب نامه ی نهم

حسین رهیاب   

خاطره ای از زندگی، عشــق و دوستی در افغانستان / معرفی 	 
کتاب »ســه زن هراتی« نوشته ی ورانیکا دبل دی / ترجمه ی 

عبدالعلی نور احراری / کتاب نامه ی دهم
حجت یگانه   

نوشتن؛ به مثابه ی مرز میان مرد گان و زند گان / نقد و معرفی 	 
کتاب »نگارش و روش تحقیق« نوشــته ی یعقوب یســنا / 

کتاب نامه ی دهم
سخی ظفری   

دیــدار من و تو عمر یک ســیگار اســت / نقــد و معرفی 	 
مجموعه شعر »خاطره های منجمد« سروده ی علی تابش / 

کتاب نامه ی دهم
حمیده میرزاد   

در زباِن شــعر فریبا حیدری هیچ تعمدی نهفته نیست / نقد 	 
و معرفی مجموعه شــعر »این پرنده را از کمــا درآورده ام« 

سروده ی فریبا حیدری / کتاب نامه ی دهم
نیالب موج سالم   

آســیاب خشــک؛ در آتش و طراوت برگ / نقــد و معرفی 	 
مجموعه داســتان »آتش و طراوت برگ« نوشــته ی موسی 

فرکیش / کتاب نامه ی دهم
یم پور     همایون کر

راوی ای که مرده بود / نقد و معرفی رمان »خدایان منسوخ« 	 
نوشته ی سیامک هروی / کتاب نامه ی دهم

دروتا سواپا )نویسنده ی پولندی(   

روایتــی شــاعرانه از یــک ســفر / معرفی کتــاب »نور، 	 
یادداشت هایی از افغانستان )زبان پولندی(« نوشته ی مونیکا 

بوالی / کتاب نامه ی یازدهم
محمدجواد خاوری   

چیزهایی در ســایه، چیزهایــی در آفتاب / نقــد و معرفی 	 
مجموعه داســتان »ناســور« نوشــته ی خداداد حیدری / 

کتاب نامه ی یازدهم
زهرا نعیمی   

تابو شــکنی در ادبیــات کــودک و نوجوان / نقــد و معرفی 	 
مجموعه داستان کودک »خواب خرگوشی« نوشته ی محمد 

شریفی / کتاب نامه ی یازدهم
احمدرضا دانش   

اقتصاد سیاســی؛ رابطه ی  ثروت و قــدرت / معرفی کتاب 	 
»تحلیل اقتصاد سیاســی افغانستان« نوشته ی آرن استرند و 

همکاران / ترجمه ی احمدرضا دانش / کتاب نامه ی یازدهم
محمدعلی سرابی   

نگاهــی از درون / معرفــی کتاب »یادداشــت های میثم« 	 
نوشته ی میثم غزنوی / کتاب نامه ی یازدهم

سیدصالح صدر   

تلخ کامی های یک نســل / معرفی مجموعه شعر »بیا تفنگ 	 
را فراموش کنیم« ســروده ی محمود جعفری / کتاب نامه ی 

دوازدهم
کمال الدین غفاری   

چیستی و چگونگی توسعه ی سیاسی در افغانستان / معرفی 	 
کتاب »توسعه ی سیاسی در افغانستان« نوشته ی فرامرز تمنا 

/ کتاب نامه ی دوازدهم
حسن نوروزی   

قصه ی ماهی عاشــقی که سرخ بود / نقد و معرفی مجموعه 	 
داستان کودک »ماه و ماهی« نوشته ی محمدحسین محمدی 

/ کتاب نامه ی دوازدهم
جاویدرضا حسینی     

دنیــای من، روایت مــن / نقد و معرفی مجموعه داســتان 	 
»برادرم رمضان« نوشته ی تینا محمدحسینی / کتاب نامه ی 

دوازدهم
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با نوشته هایی از:

صادق دهقان
علی مدد رضوانی
ضیا قاسمی
علی افتخاری
محمدسرور رجایی
فروه موسوی
رحمت رشیق
حسین بیوک
 امین نیازی
وفا سمندر
افسانه واحدیار
 روح الله بهرامیان
محمدعلی جویان
فرشته حسینی

ســال اول  شــماره اول  ســرطان/ تیــر 1399
در قلمرو دنیای کتاب افغانســتان

سال اول  شماره  چهارم  میزان/ مهر 1399

دنیای کتاب افغانستان
با نوشته هایی از:

            • سخی داد هاتف
            • ضیا قاسمی

             •  مجتبی نوروزی
                • بیژن برناویج

                • لطیف آرش
            •  محمدحسین محمدی

           • علی یعقوبی
          • صادق دهقان

      • محمدسرور رجایی
      • زکریا فصیحی

   • حسین بیوک
 • محمد دشتی

   • علی جواد دهقان
      • علی افتخاری

سال اول  شماره ی هفتم  جدی/ دی 1399

در قلمرو کتاب افغانستان

با نوشته هایی از:

فروه موسوی
محمدحسین محمدی
حسین بیوک
سرور رجایی
ضیا قاسمی
جالل نظری
مرتضی نیکزاد
نیلوفر نیک سیر
مجتبی نوروزی
لطیف آرش
رحمت رشیق
غظنفر کاظمی
رحمت رشیق
نجیب الله پویا
عبدالله اکبری
خاطره نورزایی

با نوشته هایی از:
جالل نظری، علی یعقوبی، فروه موسوی، صادق دهقان، احمد عزتی پرور، حسین رهیاب، 
عبدالله اکبری، حجت یگانه، ســخی ظفری، حمیده میــرزاد، خاطره نورزایی، نیالب موج 

یم پور، محمد سرور رجایی، لطیف آرش و امین نیازی سالم، همایون کر

سال اول  شماره ی دهم  حمل/ فروردین 1400

در قلمرو کتاب افغانستان

با نوشته هایی از:
علی یعقوبی
افسانه واحدیار
کاوه آهنگ شفق
ضیا قاسمی
عصمت الطاف
محمدحسین محمدی
کاظم حمیدی رسا
لطیف آرش
مجتبی نوروزی
احمد عزتی پرور
عارف یعقوبی
عزیز الله نهفته
محمود جعفری
زهرا زاهدی

سال اول  شماره دوم  اسد/ مرداد 1399
در قلمرو دنیای کتاب افغانســتان

سال اول  شماره ی پنجم  عقرب/ آبان 1399

در قلمرو کتاب افغانستان

با نوشته هایی از:

محمدحسین محمدی
علی یعقوبی 
 نصیر آرین
عارف جعفری 
فروه موسوی
 روح الله بهرامیان
 لطیف آرش
رحمت رشیق
 عبدالله اکبری
 عزیزالله نهفته
 نیلوفر نیک سیر

صادق دهقان 
محمدعارف احمدی
مهدی حبیبی

با نوشته هایی از:
یبا حیدری، فروه موســوی، حبیــب همدرد ،   صادق دهقــان، محمدکاظــم کاظمی، فر
جالل نظری، کوثر مرســل، عبدالله اکبری، رحمت رشیق، رضا عطایی، علی الله سلیمی، 

یان  لیال جعفری، عصمت الطاف و محمد باقر

سال اول  شماره ی هشتم  دلو/ بهمن 1399

در قلمرو کتاب افغانستان

سال اول  شماره ی یازدهم  ثور/ اردیبهشت 1400

در قلمرو کتاب افغانستان

با نوشته هایی از:
علی یعقوبی، دروتاسواپا، جالل نظری، 
محمد جواد خاوری، زهرا نعیمی، محمد 
حســین محمدی، محمدســرور رجایی، 
احمدرضــا دانش، محمدعلی ســرابی و 

صادق دهقان

یور 1399 سال اول  شماره سوم  سنبله/ شهر

در قلمرو دنیای کتاب افغانســتان

با نوشته هایی از:

اشکبوس
محمد سرور رجایی
فروه موسوی
زینب مرتضایی فرد
ریحانه بیانی
علی یعقوبی
صادق دهقان
پریسا سروری
محمد حسین محمدی
علی مطهری
عبدالله اکبری
جالل نظری
لطیف آرش

سال اول  شماره ی ششم  قوس/ آذر 1399

در قلمرو کتاب افغانستان

با نوشته هایی از:

ضیا قاسمی
علی یعقوبی
محمدحسین محمدی
رحمت رشیق
رضا عطایی
صادق دهقان
فروه موسوی
تقی واحدی
مجتبی نوروزی
معصومه امیری
لطیف آرش
حسین بیوک
محمد سرور رجایی
محمد کهن دژپور

#جان_پدر_کجاستی؟

با نوشته هایی از:
محمــد حســین محمــدی، نیلوفــر نیک ســیر، علی 
 یعقوبی، عزیزالله نهفته، رحمت رشــیق، صادق دهقان، 
 حکیــم رشــیدی، تقــی واحــدی، فــروه موســوی، 
جالل نظری، امین نیازی،  میرحسین مبارز، رضا عطایی، 

رضا جعفری و حسین بیوک

سال اول  شماره ی نهم  حوت/ اسفند 1399

در قلمرو کتاب افغانستان

سال اول  شماره ی دوازدهم  جوزا/ خرداد 1400

در قلمرو کتاب افغانستان

به یاد شهیدان دانایی

با نوشته هایی از:
ضیا قاسمی 
محمدسرور رجایی 
زهرا زاهدی
سیدصالح صدر
علی یعقوبی
کمال الدین غفاری
صادق دهقان
حسن نوروزی
جاویدرضا حسینی خراسانی 
رحمت رشیق
محمدحسین محمدی 
جالل نظری
رضا عطایی 
حبیب همدرد


