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یک افسر نظامی در 
شهر کابل ترور شد

ادامه ارسال 
پیام های تبریک 

رهبران جهان به 
بایدن و هریس؛ 
ابراز تمایل برای 
احیای همکاری ها

فرمانده پولیس 
ولسوایل پشت رود فراه 

در حمله ی نفوذی 
طالبان کشته شد

حاصالت 
جلغوزه ی ننگرهار 
۳۷ درصد افزایش 
یافته است

متس هوملس:
اگر خوش شانس تر 

بودیم، بایرن را 
می بردیم
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کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۱۲۶ مریض جدید 
و فوت شش نفر در شبانه روز گذشته

این وزارت تست شده که نتایج آزمایش ۱۲۶ مورد آن مثبت تشخیص 
شده است. این تعداد موارد مثبت کرونا در | صفحه 2

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور اعالم کرد که در بیست وچهار 
ساعت گذشته، ۴۶۳ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای 

برچسب های تبلیغاتی، 
نارضایتی شهروندان 
و تأثیر محیط زیستی

خانه های  دیوار  و  در  روی  بر  می کند  کار  چشم  تا 
کرده  خوش  جا  تبلیغاتی  برچسب های  مسکونی 
است. شهروندان از آلودگی برچسب های تبلیغاتی بر 
دیوار و دیوار خانه های شان شکایت دارند. می گویند 
قالین شویی،  لوله بازکنی،  خدماتی  شرکت های  برای 
 ... و  خشکه شویی ها  باربری ها،  آموزشی،  کورس های 
تنها این مهم است که مشتریان بیشتری پیدا کنند. 
این که چه بر سر در و دیوار می آید، برای آن ها اهمیتی 
با اطالعات  از شهروندان در گفت وگو  ندارد. شماری 
از طرف کسانی  این  کار  به  اعتراض  روز گفته اند در 
که برچسب هاب تبلیغاتی می زنند به جای پاسخ، ناسزا 

شنیده اند. 
در  قانون  نظر  از  تبلیغاتی  برچسب های  چسباندن 
کابل  است. شهرداری  ممنوع  تثبیت نشده  مکان های 

می گوید با افراد متخلف در...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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کار با جو بایدن 
هم آسان نیست

حدود سه سال پیش از امروز پس از ماه ها انتظار، 
دونالد ترمپ استراتژی تازه امریکا را در افغانستان 
اعالم کرد. در آن زمان این استراتژی با استقبال 
گسترده مواجه شد و بازگشت امید را هم برای 
حکومت افغانستان و هم برای شهروندان افغانستان 
افغانستان  برای  ترمپ  که  استراتژی  داد.  نوید 
داشت، نویدبخش بود؛ زیرا پیام اصلی آن پیروزی 
این  ترمپ  که  روزی  بود.  افغانستان  جنگ  در 
استراتژی را از کنار گورستان نظامی آرلینگتون 
 ۴۰۰ و  دوهزار  از  زیادی  تعداد  دفن  محل  که 
افغانستان  جنگ  در  کشته شده  امریکایی  سرباز 
است، اعالم کرد، گفت برخالف خواسته اولیه اش 
با خروج نظامیان امریکایی در افغانستان مخالف 
است. او در سخنانش نسبت به خروج عجوالنه از 
افغانستان هشدار داد و گفت نمی خواهد اشتباه 
رهبران امریکا در خروج سریع و گسترده نظامیان 
ایاالت متحده از عراق در زمان ریاست جمهوری 
باراک اوباما را تکرار کند. در آن زمان مهم ترین 
چیزی که باعث دلگرمی شهروندان و حتا حکومت 
افغانستان شد، موضع امریکا در قبال پاکستان بود. 
آقای ترمپ به پاکستان هشدار داد که نمی خواهد 
در  طالبان  مانند  گروه هایی  حضور  قبال  در 

پاکستان ساکت بماند...
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اصابت مرمی هاوان طالبان 
در شهر غزنی هشت کشته و 
هفت زخمی بر جای گذاشت

وی ارتش  چهار نیر
در حمله ی طالبان 
در قندوز کشته شدند

کابل نان؛ 
جادوگِر پیش جکشن برق )1(
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اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی می گویند 
که در پی اصابت مرمی هاوان گروه طالبان بر 
خانه های مسکونی در مربوطات شهر غزنی، هشت 
غیرنظامی کشته و هفت غیرنظامی...

غمی بزرگ تر از خانه
اگر سهیال بورسیه می رفت، زنده می ماند

که  مادری  است؛  عادی  غم  یک  از  بیشتر  سهیال  مادر 
یک هفته است یا گریه می کند یا در شوک و کما به سر 
می برد. حال پدر سهیال نیز مانند مادرش است. او توان 

صحبت  کردن در مورد سهیال را ندارد...

هر بار وقتی دروازه خانه باز می شد، صدای گریه از اتاق 
مادر  زار  گریه  های  و  ناله  آه،  می  رسید.  گوش  به  دیگر 
سهیال یاری که هفته پیش در حمله بر دانشگاه کابل 
جانش را از دست داد. از دست دادن دختر ۲۲ ساله برای 
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پیروزی یوونتوس 
در لحظه آخر 
از دست رفت

در سوم نوامبر ۲۰۲۰ دموکراسی امریکا به رأی گذاشته 
این  که  تفاوتی  اما  شد،  پیروز  امریکا  دموکراسی  شد؛ 

پیروزی را رقم زد نباید بزرگ نمایانده شود...

عصر بایدن
دموکراسی امریکا چگونه از دست 
دونالد ترمپ جان سالم به در برد

2

غنی و عبداهلل پیروزی 
جو بایدن در انتخابات 

ریاست جمهوری امریکا را 
تبریک گفتند
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حاصالت جلغوزه ی ننگرهار ۳۷ درصد افزایش یافته است
اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت ننگرهار می گویند که میزان حاصالت جلغوزه در 

سال جاری نسبت به سال گذشته در این والیت، ۳۷ درصد افزایش یافته است.
انعام الدین صافی، رییس زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار دیروز )یک شنبه، ۱۸ عقرب( 
به روزنامه اطالعات روز گفت که در جریان سال جاری، ۶۲۷ تُن جلغوزه در این والیت 

جمع آوری شده است.
آقای صافی افزود که این میزان حاصالت جلغوزه افزایش ۳۷ درصدی را نسبت به سال 
گذشته در ننگرهار نشان می دهد. در این والیت سال گذشته، ۴۵۵ تُن جلغوزه جمع آوری 
شده بود. او دلیل افزایش حاصالت جلغوزه در ننگرهار را توزیع وسایل فنی به دهقانان و 

گسترش ساحات امن در این والیت خواند.
در هشت  جلغوزه  که جنگل های  کرد  تأکید  ننگرهار  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  رییس 

ولسوالی این والیت وجود دارد که یک هزار و ۱۰۰ هکتار زمین را در بر می گیرد.
جلغوزه ی  خرید  تقاضای  که  می دهد  تشکیل  را  کشور  صادراتی  مهم  مواد  از  جلغوزه 

افغانستان هم اکنون در بیش از ۱۶ کشور جهان وجود دارد.

یض جدید  کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۱۲۶ مر
و فوت شش نفر در شبانه روز گذشته

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور اعالم کرد که در بیست وچهار ساعت گذشته، 
۴۶۳ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت تست شده که نتایج 

آزمایش ۱۲۶ مورد آن مثبت تشخیص شده است.
قندوز،  تخار،  ننگرهار،  بلخ،  قندهار،  کابل،  والیت های  در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 
ترتیب، شمار  این  به  به ثبت رسیده است.  لوگر، غزنی، میدان وردک و پنجشیر  پروان، 

مبتالیان به ویروس کرونا در کشور به ۴۲ هزار و ۱۵۹ نفر افزایش یافته است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته، ۱۲ فرد مبتال به 
کرونا بهبود یافته اند. شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به ۳۴ هزار و ۴۵۸ نفر 

رسیده است.
همچنان در بیست وچهار ساعت گذشته، شش مریض »کووید۱۹« جان داده اند. شمار 
یافته  افزایش  نفر  به یک هزار و ۵۶۲  از مریضی »کووید۱۹« در کشور  ناشی  فوتی های 

است.

اصابت مرمی هاوان طالبان در شهر غزین 
هشت کشته و هفت زخمی بر جای گذاشت

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی می گویند که در پی اصابت مرمی هاوان گروه 
بر خانه های مسکونی در مربوطات شهر غزنی، هشت غیرنظامی کشته و هفت  طالبان 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
واحداهلل جمعه زاده، سخن گوی والی غزنی می گوید که حوالی ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر 
دیروز )یک شنبه، ۱۸ عقرب( سه فیر مرمی هاوان جنگ جویان گروه طالبان در منطقه ی 

نوآباد حوزه ی ششم امنیتی شهر غزنی اصابت کرده است.
به گفته ی جمعه، زاده، در این رویداد، هشت نفر از جمله چهار کودک و سه زن کشته و 

چهار کودک و سه مرد زخمی شده اند.
زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه والیتی غزنی منتقل شده اند.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.
والیت غزنی در جنوب کشور یکی از والیات ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان در 

بخش های آن حضور و فعالیت تروریستی دارند.

فرمانده پولیس ولسوایل پشت رود فراه 
در حمله ی نفوذی طالبان کشته شد

اطالعات روز: داداهلل قانع، رییس شورای والیتی فراه می گوید که فرمانده پولیس ولسوالی 
پشت رود این والیت توسط افراد نفوذی گروه طالبان کشته شده است.

آقای قانع به روزنامه اطالعات روز گفت که پس از کشته شدن فرمانده پولیس پشت رود، 
جنگ جویان گروه طالبان دو شب پیش )شنبه، ۱۷ عقرب( بار مقر فرماندهی پولیس این 

ولسوالی حمله و ساختمان فرماندهی پولیس را آتش زده اند.
رییس شورای والیتی فراه جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد.

مقام های محلی و امنیتی فراه نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
طالبان نیز هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند. 

فراه در غرب کشور جز والیت های به شدت ناامن شمرده می شود. طالبان در بخش هایی از 
این والیت از جمله ولسوالی پشت رود حضور و فعالیت گسترده تروریستی دارند.

افراد ناشناس یک دادستان را 
در هرات ُکشتند

از  تأیید می کنند که عبدالسمیع رحمتی،  امنیتی در والیت هرات  اطالعات روز: منابع 
دادستان های دادستانی این والیت توسط افراد مسلح ناشناس ترور شده است.

عتیق اهلل وثیق، سرپرست مطبوعات پولیس هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
رویداد حوالی ساعت ۸:۰۰ صبح دیروز )یک شنبه، ۱۸ عقرب( در منطقه ی »باباحاجی« 
ناحیه ی دوزادهم شهرداری هرات رخ داده است. او افزود که مهاجمان سوار بر یک عراده 

موتورسایکل بوده و پس از کشتن این دادستان از ساحه فرار کرده اند.
آقای وثیق تأکید کرد که تالش پولیس برای بازداشت آنان جریان دارد.

در این اواخر ترورها در شهر هرات در غرب کشور افزایش نگران کننده یافته است. در 
واکنش به افزایش ناامنی ها دو روز پیش )شنبه، ۱۸ عقرب( شورای والیتی هرات، سلطان 

داوود، فرمانده پولیس این والیت را فراخوانده بود.

یک نریوی امنیت ملی در انفجار ماین در لوگر کشته شد
اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت لوگر تأیید می کنند که در نتیجه ی انفجار ماین در 

ولسوالی برکی برک این والیت، یک نیروهای امنیت ملی کشته شده است.
دیدار لونگ، سخن گوی والی لوگر افزوده است که این رویداد شام دو روز پیش )شنبه، ۱۷ 

عقرب( در مربوطات ولسوالی برکی برک رخ داده است.
آقای لونگ افزوده است که سه سرباز دیگر نیروهای دولتی به شمول یک سرباز امنیت ملی 

نیز در این انفجار زخمی شده اند.
هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

از سویی هم، در یک خبر دیگر، سخن گوی والی لوگر گفته است که در ضدحمله ی نیروهای 
دولتی بر ساختمان ولسوالی خروار این والیت، دو جنگ جوی گروه طالبان کشته شده است.
دیدار لونگ افزوده است که طالبان این حمله  شان را دو شب پیش بر ساختمان ولسوالی 
خروار راه اندازی کرده اند. او تأکید کرد که در جریان درگیری ها به نیروهای امنیتی تلفاتی 
وارد نشده است. والیت لوگر در جنوب کابل از والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه 

طالبان در بخش هایی از این والیت حضور و فعالیت گسترده دارند.
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انتظار همه این بود که استراتژی ترمپ تحول 
مردم  و  دولت  برای  نظامی  و  سیاسی  مثبت 
افغانستان در پی داشته باشد. اما در طول حدود 
نه تنها  شد.  عکس  بر  معادله  گذشته  سال  سه 
افغانستان  از  را  عجوالنه  سیاست خروج  ترمپ 
روی دست گرفت که در غیاب حکومت افغانستان 
مذاکرات مستقیم صلح با طالبان را شروع کرد. با 
طالبان توافق نامه صلح امضا کرد و تا یک قدیمی 
پیش  دوید  در کمپ  طالبان  رهبران  از  دعوت 
رفت. هشداری که به پاکستان داده بود نه تنها 
عملی نشد که نقش و جایگاه پاکستان در جنگ 

و صلح افغانستان پررنگ تر از گذشته شد. 
استراتژی  خیر  از  ترمپ  چرا  این که  دلیل  یک 
نظامی سه سال پیش خود در افغانستان گذشت، 
است.  ترمپ  متزلزل  و  دمدمی مزاج  سیاست 
این تغییر یک دلیل اصلی دیگر هم دارد: نقش 
به دلیل  افغانستان.  حکومت  ناکارآمد  و  ضعیف 
ما  حکومت  رهبران  داخلی،  سیاسی  اختالف 
نتوانستند از استراتژی ترمپ استفاده کند. سراسر 
حکومت وحدت ملی در اختالف های کشنده ی 
سیاسی گذشت. فرصتی که در آن زمان پیش 
آمده بود بی نظیر بود. اما به دلیل ضعف دیپلماسی 
به  را  خود  جای  و  رفت  دست  از  فرصت  این 
بی اعتمادی عمیق داد. این هشدار را ترمپ در 
همان زمان که استراتژی نظامی خود را اعالم 
کرد، داده بود. او گفته بود: »تعهد ما نامحدود 
نیست و حمایت ما یک چک سفید امضاشده 
را  این هشدار  افغانستان  اما حکومت  نیست.«. 

درک نکرد. 
خوش بینی این روزها در افغانستان از روی کارآمدن 
جو بایدن در امریکا، درست مشابه زمانی است 
که ترمپ استراتژی نظامی امریکا را در افغانستان 
اعالم کرده بود؛ با این تفاوت که سه سال پیش 
طالبان نه به اندازه امروز قدرت نظامی داشت و 
نه جایگاه سیاسی. مرور کارنامه آقای بایدن نشان 
پاکستان  از عینک  را  افغانستان  او  می دهد که 
رییس جمهور  چهل وششمین  برای  می بیند. 
امریکا به گفته ی خودش پاکستان پنجاه مرتبه 
مهم تر از افغانستان است و افغانستان یک کشور 
پیام  است. روشن ترین  و درست نشدنی  سه پاره 
این دیدگاه این است که همچنان برای امریکا 
این  ترس  بنابراین،  نیست.  اولویت  افغانستان 
است که آقای بایدن نیز مدیریت جنگ و صلح 
افغانستان را از چشم پاکستان تعریف کند. در 
تغییر  به  تنها  دلخوش کردن  وضعیتی  چنین 
قدرت در امریکا برای افغانستان بیشتر به سراب 
شبیه است و به معنای مسیر خطرناک و خونبار 

افغانستان است. 
دست  روی  باید  افغانستان  حکومت  که  کاری 
بگیرد، در قدم اول تالش برای بازسازی روابط 
افغانستان  با واشنگتن است. دو سال است که 
منزوی  امریکا  طرف  از  دیپلماسی  سطح  در 
دیپلمات های  حتا  مثال  به عنوان  است.  شده 
امنیت  مشاور  با  دیدن  از  امریکا  پایین رتبه 
رییس جمهور ابا می ورزند. در سایر بخش ها نیز 
است.  تعارف سیاسی  دیپلماسی در حد  سطح 
افغانستان  حکومت  کاستی ها  همین  به دلیل 
نتوانست کاری کند که توجه و عالقه ترمپ را 
ترمپ  برخالف  کند.  جلب  افغانستان  آینده  به 
بایدن سیاست مدار وابسته به دیپلماسی است. 
بنابراین، جای خالی دیپلماسی فعال افغانستان 
به معنای ادامه سیاست بی تفاوتی امریکا نسبت 
به افغانستان است. در قدم دوم، انسجام نیروهای 
سیاسی داخلی در افغانستان است. در طول چند 
سال گذشته، سیاست تکروانه ی اشرف غنی و 
حذف نیروهای سیاسی دیگر در صحنه قدرت 
با  داخلی  سیاسی  جناح های  گرم گرفتن  باعث 
خلل ناپذیر  و  قاطع  قومی  رویکرد  شد.  طالبان 
سیاسی  جناح های  شد  سبب  رییس جمهور 
به  جنگیدند،  سرسختانه  طالبان  با  سال ها  که 
تعامل با این گروه به  عنوان بدترین گزینه برای 
توافق بر سر مشارکت سیاسی متنوع تن دهند. 
بنابراین، به همان میزان که پیروزشدن بایدن در 
انتخابات امریکا برای افغانستان فرصت بازبینی 
در روابط و جلب توجه امریکا نسبت به سرنوشت 
نیز  بزرگ تری  خطر  می تواند  است،  افغانستان 
متوجه افغانستان کند: این که در نتیجه ی ضعف 
داخلی  سیاسی  نیروهای  تشتت  و  دیپلماسی 
بایدِن عاشق پاکستان و ناامید از افغانستان کامال 
پاکستان  عینک  از  را  افغانستان  و صلح  جنگ 

تعریف کند. 

چهار نریوی ارتش در حمله ی طالبان در قندوز کشته شدند
از سویی هم، سخن گوی والی قندوز افزود که مقدار مهمات و تجهیزات جنگی طالبان 

نیز در این حمله ی شان به دست نیروهای دولتی افتاده است.
گروه طالبان اما با نشر اعالمیه ای گفته است که در این حمله ی جنگ جویانش، شش 
نیروی دولتی کشته و هشت نیروی دیگر زخمی شده اند. طالبان تأکید کرده اند که در 

جریان درگیری به جنگ جویان این گروه آسیبی نرسیده است.
گروه  جنگ جویان  که  است  نامن  والیت های  از  کشور  شمال شرق  در  قندوز  والیت 
فعالیت  و  امام صاحب حضور  ولسوالی  جمله  از  والیت  این  از  بخش هایی  در  طالبان 

گسترده دارند.

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت قندوز تأیید می کنند که در نتیجه ی حمله ی 
جنگ جویان گروه طالبان بر پاسگاه های نیروهای ارتش در ولسوالی امام صاحب این 

والیت، چهار سرباز کشته شده اند.
عصمت اهلل مرادی، سخن گوی والی قندوز به روزنامه اطالعات روز گفت که طالبان این 
حمله ی شان را دو شب پیش )شنبه، ۱۷ عقرب( در روستای »اُستامینگ« ولسوالی 
امام صاحب راه اندازی کرده بودند. آقای مرادی گفت که در جریان درگیری در این 
حمله ی طالبان، دو نیروی دیگر ارتش نیز زخمی شده اند. او گفت که به جنگ جویان 

طالبان نیز در این درگیری تلفاتی وارد شده، اما رقم آن هنوز مشخص نشده است.

یک افرس نظامی در شهر کابل ترور شد
بررسی پولیس قرار دارد. فرامرز در عین حال گفت که تالش ها برای بازداشت عامالن 

این رویداد آغاز شده است.
فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

این افسر نظامی درحالی از سوی افراد ناشناس در کابل ترور شده است که دو روز 
پیش نیز در انفجاری در ساحه ی مکروریان چهارم ناحیه ی اول شهر کابل، سه نفر از 

جمله یما سیاوش، خبرنگار مطرح و کارمند بانک مرکزی کشته شدند.

اطالعات روز: پولیس کابل می گوید که یک افسر نظامی صبح دیروز )یک شنبه، ۱۸ 
عقرب( در شهر کابل ترور شده است.

فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این افسر نظامی از سوی افراد مسلح ناشناس در ساحه ی پلچرخی از مربوطات حوزه ی 

بیست ویکم امنیتی شهر کابل کشته شده است.
او در مورد هویت این افسر نظامی چیزی نگفت، اما تأکید کرد که قضیه تحت کشف و 

یک گفتند یکا را ترب یاست جمهوری امر غین و عبدهللا پریوزی جو بایدن در انتخابات ر
باشد. 

براساس گزارش رسانه های بین  المللی، جو بایدن نامزد حزب دموکرات، دونالد ترمپ، 
رییس جمهور کنونی و نامزد حزب جمهوری خواه امریکا را در انتخابات ریاست جمهوری 

آن کشور شکست داده است.
گزارش شده است که جو بایدن با کسب بیش از ۷۴ میلیون رأی، نصاب الزم ۲۷۰ 
رأی الکترال برای پیروزی را تکمیل کرده است. کسب بیش از ۷۴ میلیون رأی از سوی 
بایدن، باالترین تعداد آرای یک نامزد ریاست جمهوری در تاریخ امریکا گفته شده است. 
در مقابل، دونالد ترمپ نیز توانسته است بیش از ۷۰ میلیون رأی کسب کند. تعداد 
امریکا گزارش  انتخابات ریاست جمهوری  تاریخ  آرا در  نیز دومین رکورد  ترمپ  آرای 

شده است.

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی پیروزی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات امریکا 
در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را تبریک گفته است.

آقای غنی دیروز )یک شنبه، ۱۸ عقرب( در تویتی همچنان نوشته است که افغانستان 
به دنبال ادامه ی همکاری های استراتژیک چندجانبه با امریکا از جمله همکاری های 

اساسی در راستای مبارزه با تروریزم و آوردن صلح در افغانستان است.
در همین حال، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز »پیروزی 

چشم گیر« بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تبریک گفته است.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور نیز پیروزی جو بایدن و کامال هریس را در 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا تبریک گفته است. او ابراز امیدواری کرده است که 
سیاست و روابط دولت بایدن با افغانستان به طور کامل بر ایجاد صلح و ثبات متمرکز 

گزارشخبرهای داخلی

سر نبش یکی از بزرگ ترین و شلوغ ترین خیابان های کابل یک 
برج برق موقعیت دارد که مردم به آن جکشن برق می گویند. 
ردیف  یک  مثل  برق  صندوق  ده -پانزده  آن  دیوارهای  پای 
دندان  نامرتب پس ،  پیش، تا و باال کنار هم شانده شده و روی 
صندوق ها برچسپ عالمت خطر چسپانده شده است. با این 
حال یک مرد میان سال با قواره ی فرازمینی  پیش یکی از آن 
صندوق ها راحت به عالمت خطر تکیه داده و مصروف کارو بار 

است. کاروبارش جادوگری و فال گیری است. 
در حدود نیم ساعتی دوروبرش چرخیدیم تا نوبت گیرم بیاید 
ولی نیامد. یک نفر می رفت، دو نفر دیگر می آمدند. یک حلقه ی 
شش-هفت نفری در اطرافش بود که از تراکم آن کاسته نمی شد. 
ناچار خودم را به درون حلقه گنجاندم و با صدای بلندی توجه 
مال را به خود جلب کردم: »مال صاحب، شب وقتی که ما خواب 
بودیم، دزدان وارد اتاق ما شده ، جز کپسول گاز دیگر همه چیز 
ما را برده اند. سه لب تاپ ، سه موبایل و یک اوتو... حتا شلوارها و 
جمپرهای ما را که سِر ُکت بند آویزان بودند، نیز برده اند. کیف 
پول های ما را که در جیب های لباس های ما بود، نیز برده اند.« 

مال با استفاده از گردن کوتاهش، اندکی کله اش را به یک طرف 
کج کرد و از پشت شیشه های عینکش که درست مثل کون 
دو گیالس  چای روی بینی اش قرار داشت، به من نگاه درازی 

انداخت ولی حرف کوتاهی گفت: »کی؟«
از ساعت  بعد  پیش...  دادم: »همین دو شب  ادامه  با هیجان 
دوی شب آمده داخل. با کفش شان آمده داخل. چاپ خاکی 
کمپیوتر های  است.  مانده   فرش  روی  هنوز  کفش های شان 
ما همه به چارجر وصل بودند، وقتی برداشته و طرف دروازه 
رفته، سیم های چارجر تا دهان دروازه از دنبال شان رفته و بعد 
خطا خورده و افتاده... صبح رفتیم حوزه، حوزه اصال عریضه ی 
ما را نگرفتند. گفتند بیش از ده هزار دزد در این شهر زندگی 
می کنند، ما از کجا بفهمیم چه کسی به اتاق شما آمده اند؟ به 

همین دلیل مجبور شدم پیش شما بیایم مال صاحب.«
این چیزهایی را که به مال می گفتم حتا یک کلمه اش هم دروغ 
نبود؛ عین حقیقت بود، اما دوشب پیش اتفاق نیفتاده بود، شش 
سال پیش در اتاق ما واقع در کارته سخی اتفاق افتاده بود... مال  
با تحکم به من گفت که منتظر بمانم تا  فال خانمی را بگیرد 
که پیش از من آمده بود و با تضرع رو به روی مال نشسته بود. 
قرآن کهنه ای را از پیشش برداشت و به خانم گفت: »فالت را 

نیت کن همشیره!« 
خاله در خودش فرو رفت و مال زیر لب ورد هایی خواند و قرآن 
را باز کرد. هفت ورق پیش رفت، سپس هفت سطر پایین آمد. 
به همین مناسبت  با حرف »ف« شروع می شد.  سطر هفتم 
شعری را برای خانم خواند که این گونه بود: »ف آمد به فالت 
کامیابی/ میان سرفرازان نام یابی/ سوی این کار که می خواهی 
برو زود/ که در نزد بزرگان کامیابی.« بعد از شعر گفت: »ای 
صاحب فال، فال شما داللت می کند به شادی و خرمی. چنان 
که در این فال هویدا است، از بزرگی تحفه ای به شما می رسد که 
راهنمایی سعادت و نیک بختی است.« خاله مات و منگ نگاهش 
می کرد ولی مال ادامه نداد، حرف هایش را با این جمله به پایان 
رساند: »شیرینی فال شما دوصد افغانی می شود.« خاله خسته 
و درگیر معلوم می شد. جیب هایش را پالید و صد افغانی روی 
قرآن مال گذاشت. بعد عذر کرد که صد افغانی دیگر را ببخشد، 

چون خیلی نادار و دستش تنگ است.
خالصه نوبت به من رسید. مجبور شدم، داستان را دوباره از سر 
برایش تعریف کنم. به افراد حاضر در حلقه گفتم دور بروند که 
مشکل من خصوصی است. آنان هم پراکنده شدند. مال گفت 
باالی کسی مشکوکی؟ منم برای این که ماجرا به پیش برود 
گفتم آره. گفت برو به نانوایی بگو که از خمیر بی نمک، برایت 
نان بپزد. بعد نان را بیاور و من به آن دعایی می خوانم. بعد تو 
ببر نان را به آن نفر که باالیش مشکوکی بده، اگر او دزد باشد، 

انشااهلل و تعاال که پدرش قورت نمی تواند. 
می خواستم بگویم نان با نمک چه اشکال دارد، ولی نگفتم. به 
جایش گفتم: مال صاحب مه سر چند نفر مشکوکم و نمی توانم 
به آن ها بگویم این نان را بخورند، ناراحت می شوند. مال کمی 
باز کرد که اسمش  را  بعد کتاب کهنه ای  مستأصل گشت و 
را گشود  باب دزدی«  بود. فصل »در  »مجمع الدعوات کبیر« 
و چند سطر را با انگشت دستش مطالعه کرد. آخرش گفت: 
»باالی چند نفر که مشکوک باشی مصرفت کمی باال می رود.«

گفتم چقدر باال؟ گفت دو هزار افغانی، اما شک نکن که حتما 
پرسیدم چطور  خدا.  ولی  و  زور خدا  به  می کنم  پیدا  را  دزد 
این کار را می کنی؟ گفت اسم تمام افراد مشکوک را در کاغذ 
می نویسم و به یک کاسه ی پر از آب، دعا ُچفت می کنم، بعد 
کاغذها را در آب می اندازم. هر اسمی که غرق شد، همان آدم 

دزد است.        
در همین حال سرم را  باال کردم که ببینم در اطراف ما چه 
خبر است. دیدم یک دختر بسیار زیبا از روی بیلبورد کالن یک 

دانشگاه خصوصی به ما لبخند می زند.
ادامه دارد...

جادوگِر پیش جکشن برق )1(

نمی گوینـد و برخـی دیگـر از او می خواهنـد تـا آن را 
نچسـباند و بـا خـود بـه خانـه می برنـد.

کاری خالف قانون
سـمیرا رسـا، سـخن گوی شـهرداری کابـل می گویـد 
هـر نـوع »اشـتهارات و اعالنـات« بـر روی در و دیـوار 
و هـر قسـمتی از شـهر کـه شـهرداری تثبیـت نکرده 
باشـد، خـالف قانون بـوده و مطابـق با قانون بـا آن ها 
برخـورد خواهـد شـد. او می گویـد براسـاس جریده ی 
رسـمی ۱۱۳۶ شـهرداری کابل، ماده پنجـم، بند دوم 
تعلیـق، چسـباندن، حـک، تحریـر و هر نـوع اعالنات 
توسـط  تثبیت شـده  مکان هـای  از  غیـر  تبلیغـات  و 
شـاروالی کابل ممنوع اسـت. براسـاس ماده  دوازدهم، 
بنـد دوم و ششـم همیـن جریـده وسـایل اشـتهاری 
از محـالت غیرمجـاز جمـع آوری خواهـد شـد و افراد 
خاطـی بایـد در بـدل فی متـر مربـع ۱۰ هـزار افغانی 
جریمـه پرداخـت کنند. خانم رسـا می گویـد هنوز در 
ایـن مـورد شـکایتی از مـردم دریافـت نکـرده اسـت: 
»مـردم می تواننـد بـا توجه بـه همین مـاده ی قانونی 
شـکایات خـود را از شـرکت های خصوصـی و اصنـاف 
در شـهرداری درج کننـد کـه بـر همیـن اسـاس بـا 
آن هـا برخـورد می شـود. همچنیـن مـردم می تواننـد 
بـا شـهرداری کابل از طریـق رسـانه های اجتماعی در 
تمـاس باشـند و یـا بـا شـماره ۱۵۵ تمـاس گرفتـه و 
مشـکالت خـود را مطـرح کننـد.« او افـزود عالوه بـر 
جبـران خسـارت وارده بـه متضرر، شـرکت ها در بدل 

هـر اعـالن، ۵۰۰ افغانـی جریمـه خواهند شـد

نگرانی بزرگ تر
تبلیغاتـی  برچسـب های  زیسـت محیطی  پیامدهـای 
اسـتاد  بهنـام،  بتـول  اسـت.  بزرگ تـری  نگرانـی 
اسـتفاده  دربـاره  زیسـت  محیـط  فعـال  و  دانشـگاه 
اعالنـات  بـرای  پالسـتیکی  و  رنگـی  برگه هـای  از 
می گویـد ایـن کاغذهـا بعـد از مدتـی وارد طبیعـت 
می شـود و چرخـه ای از آسـیب های زیسـت محیطی 
را دامـن می زنـد: »اغلـب بر ایـن باورند که مشـکالت 
بـه  نسـبت  کمتـری  اهمیـت  از  محیط زیسـتی 
مشـکالت دیگـر در افغانسـتان برخـوردار اسـت، امـا 
ایـن فقـط یـک بهانه اسـت مشـکالت محیط زیسـتی 
بسـیار کالن اسـت، چـون تأثیـرات آن در درازمـدت 

مشـاهده خواهـد شـد.«
کاظـم همایـون، رییـس اداره ی حفاظـت از محیـط 
زیسـت کابل می گویـد از نظر این اداره برچسـب های 
به شـمار  آالینده هـای محیط زیسـتی  تبلیغاتـی جـز 
حـاوی  برچسـب ها  ایـن  می گویـد  او  مـی رود. 
رنگ هایـی اسـت که محیط زیسـت را آلـوده می کند: 
»در بسـیاری از کشـورهای جهـان تبلیغـات چاپـی 
وجـود نـدارد. بیشـتر برقـی اسـت. بایـد کنسرسـیوم 
شـکل بگیـرد از تمامـی شـرکت ها و ضمانـت بگیرند 
تـا زمانـی که شـهرداری مجـوز ندهد، آن ها کارشـان 

را پیـش نخواهنـد بـرد.«

مخالـف فرهنـگ شهرنشـینی اسـت: »کابـل زیبایـی 
کـه در گذشـته داشـتیم بـه چـه روز درآمده اسـت؟ 
کسـانی کـه اعالنـات خـود را می چسـبانند، نبایـد از 
اماکـن عامـه و خانه هـای مـردم اسـتفاده کننـد. از 
سـوی دیگـر ایـن کار بـار اقتصـادی دارد. یـک دیوار 
رنـگ می شـود دوبـاره پـاک می شـود و چـه مـردم، 
چـه دولـت، چه بخـش خصوصی اگـر آن را پاک کند 

هزینه بـردار اسـت.«

»راه دیگری نداریم«
برچسـب  ده هـا  کـه  خانـه ای  دیـوار  و  در  روی  بـر 
تبلیغاتـی نصـب شـده، چشـمم بـه برچسـب »لولـه 
بازکنـی بـا فنـر برقـی« می خورد. شـماره تمـاس هم 
گذاشـته  و گفته شـده خدمات ۲۴ سـاعته دارد. زنگ 
می زنـم گوشـی را آن طـرف کسـی بـه نـام ابراهیـم 
برمـی دارد. می گویـد یـک سـال پیـش از ایـران بـه 
کابـل آمـده اسـت. وقتـی از ابراهیم در مورد شـکایت 
مـردم از برچسـب های تبلیغاتی بـر در و دیوار خانه ها 
می پرسـم، پاسـخ این اسـت کـه برای جلب مشـتری 
چـاره ی دیگـری نـدارد. می گوید ۱۵ هـزار دانه کارت 
را بـه قیمت شـش هزار افغانـی چاپ کـرده و افرادی 
هسـتند کـه هـر هـزار دانـه را در بـدل ۵۰۰ افغانـی 
می چسـبانند: »آن قـدر هزینـه ندارم کـه از روش های 
دیگـر تبلیغاتی اسـتفاده کنـم. اما بـرای گرفتن جواز 
بـه شـهرداری مراجعـه کردم کـه اجازه ندادنـد و من 
فقـط بـرای مدت یک یـا دو مـاه تبلیغـات می کنم تا 

مشـتری پیـدا کنم«
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا می دانـد ایـن 
کارش باعـث ناراحتـی شـهروندان می شـود و زیبایی 
پیامدهـای  همچنیـن  و  می زنـد  برهـم  را  شـهری 
از  کـه  نیسـت  او  تنهـا  گفـت  دارد،  محیط زیسـتی 
ایـن راه تبلیـغ می کنـد، بلکـه بـر روی هـر دروازه و 
دیـوار ده هـا برچسـب اسـت که فقـط یک یـا دو دانه 
آن متعلـق بـه اوسـت. ابراهیـم می گویـد زمانـی کـه 
از مـردم چیـزی  را می چسـباند برخـی  برچسـب ها 

معصومه جعفری
گزارشگر

تـا چشـم کار می کنـد بـر روی در و دیـوار خانه هـای 
مسـکونی برچسـب های تبلیغاتـی جـا خـوش کـرده 
اسـت. شـهروندان از آلودگـی برچسـب های تبلیغاتی 
دارنـد.  شـکایت  خانه های شـان  دیـوار  و  دیـوار  بـر 
می گوینـد بـرای شـرکت های خدماتـی لوله بازکنـی، 
باربری هـا،  آموزشـی،  کورس هـای  قالین شـویی، 
کـه  اسـت  مهـم  ایـن  تنهـا   ... و  خشکه شـویی ها 
مشـتریان بیشـتری پیـدا کننـد. این کـه چـه بر سـر 
نـدارد.  اهمیتـی  آن هـا  بـرای  می آیـد،  دیـوار  و  در 
شـماری از شـهروندان در گفت وگـو بـا اطالعـات روز 
گفته انـد در اعتـراض بـه ایـن  کار از طـرف کسـانی 
کـه برچسـب هاب تبلیغاتـی می زننـد به جای پاسـخ، 

شـنیده اند.  ناسـزا 
چسـباندن برچسـب های تبلیغاتـی از نظـر قانـون در 
شـهرداری  اسـت.  ممنـوع  تثبیت نشـده  مکان هـای 
کابـل می گویـد بـا افـراد متخلـف در صورت شـکایت 
مـردم برخـورد قانونـی  شـود. همزمـان اداره محیـط 
زیسـت کابـل می گویـد برچسـب های تبلیغاتـی بـر 
آن،  غیر قانونی بـودن  عالوه بـر  خانه هـا  دیـوار  و  در 
شـمار  در  و  دارد  نیـز  زیسـت محیطی  پیامدهـای 

مـی رود.  به شـمار  زیسـت محیطی  آالینده هـای 

دشنام به جای پاسخ
فرضـی حسـین بسـاط لیالمـی فروشـی دارد. جایـی 
کوچـه  در  واقـع  خانه هـای  از  یکـی  دیـوار  پشـت 
قلعه وزیـر پـل سـرخ بسـاط اش را پهـن کـرده اسـت. 
کـه  کسـانی  می گویـد  برچسـب ها  بـه  اشـاره  بـا 
و  زود  صبـح  می زننـد،  را  تبلیغاتـی  برچسـب های 
یـا شـب ها اسـت کـه کسـی نیسـت و دور از چشـم 
صاحـب  خانـه اسـت. او می گویـد شـهرداری کابـل 
می توانـد جلـو ایـن خودسـری را بگیـرد، زیـرا راحت 
قابـل شناسـایی اسـت: »روی دروازه هـای مـردم را 
پـر کرده انـد. بسـیار بـد اسـت صاحـب خانـه زحمت 
کشـیده و رنـگ کـرده اسـت. روی تمـام دروازه هـا 
دیـوار  روی  هسـت.  هـم  پالسـترها  روی  هسـت، 
پـاک  اصـال  و  می مانـد  لکـه اش  چسـبانده اند.  هـم 

نمی شـود.«
عبـداهلل از شـهروندان کابـل با ناراحتـی از آلوده کردن 
تبلیغاتـی  برچسـب های  توسـط  خانـه  دیـوار  و  در 
از  »مـن  دارد:  شـکایت  وضعیـت  ایـن  از  می گویـد 
می کنیـم  رنـگ  را  دروازه  دارم.  شـکایت  این هـا 
می آینـد تاپـه می زننـد. تاپه هـا را می َکنیـم امـا جای 
داغ اش باقـی می مانـد. آن طرف را کنـده ام این طرف 
را ببینیـد چـه حـال اسـت؟« عبـداهلل که چنـد بار به 
ایـن شـرکت ها بـرای اعتـراض تمـاس گرفتـه اسـت، 

می گویـد در پاسـخ دشـنام دریافـت کـرده اسـت. 
برچسـب های تبلیغاتـی به عنـوان یک چالش شـهری 
ضمـن خسـارت، نارضایتـی شـهروندان و ضایع شـدن 
حقـوق شـهروندی، سـبب زشـت و نازیباشـدن شـهر 

می شـود.  هم 
محمدجان افشـار، از سـاکنان کابـل می گوید این کار 

سهراب سروش

برچسب های تبلیغایت، انرضاییت هشروندان 
و أتثیر محیط زیسیت

سمیرا رسا، سخن گوی شهرداری کابل می گوید هر نوع »اشتهارات و اعالنات« 
بر روی در و دیوار و هر قسمتی از شهر که شهرداری تثبیت نکرده باشد، خالف 

قانون بوده و مطابق با قانون برخورد خواهد شد.

سمیرا رسا، سخن گوی شهرداری کابل 
می گوید هر نوع »اشتهارات و اعالنات« 

بر روی در و دیوار و هر قسمتی از شهر 
که شهرداری تثبیت نکرده باشد، خالف 

قانون بوده و مطابق با قانون با آن ها 
برخورد خواهد شد. او می گوید براساس 

جریده ی رسمی 1136 شهرداری کابل، ماده 
پنجم، بند دوم تعلیق، چسباندن، حک، 
تحریر و هر نوع اعالنات و تبلیغات غیر از 

مکان های تثبیت شده توسط شاروالی 
کابل ممنوع است. 
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وظایفی که بایدن پیش رو دارد 
بدون کدام بزرگ نماییی عظیم 
است. اگر بایدن از چالش های 
حقوقی و لفاظی که ترمپ در 
روزها و هفته های آینده برایش 
خلق می کند، سالم عبور کند، 
دوره ی ریاست جمهوری بایدن 
در کشوری عمیقا دوقطبی، آغاز 
می شود. کشوری که چندپارچه تر 
و قبیله ای تر از آنی است که 
نظرسنجی ها پیش بینی کرده  
است.

ترجمه

اما  ــ  می ماند  مبهم  پرگویی  به  اغلب  که 
موفق  ندرت  به  خود  عمومی  زندگی  در 
نمی شود.  باکیفیت  هم دلی  نشان دادن  به 
اندازه  به  است  ممکن  او  ویژگی  این 
او  جذابیت  برای  سیاسی اش  پیشنهادات 

نزد رأی دهندگان ضروری بوده باشد.
ترمـپ هرگـز نمی توانـد خـودش را متقاعد 
کنـد کـه وعـده ی انتقـال منظم قـدرت به 
امریـکا دهـد. او بـدون هیچ شـکی دیگران 
ناکامـی اش  بـرای  می کنـد،  سـرزنش  را 
بـا  و  می کنـد  جعـل  توطئه آمیـز  دالیـل 
توجـه بـه سـابقه اش، دوره خـود را با دوره 
آبراهـام لینکلـن مقایسـه می کنـد. دشـوار 
اسـت کـه تصـور کنیـم ترمـپ در مراسـم 
تحلیـف بایـدن ظاهر شـود و حتـا یک ذره 
متانـت در رفتـار خـود نشـان دهـد. او بـه 
خوبـی می دانـد چه چیزی منتظرش اسـت 
و تحمـل آن را نـدارد. جو و جیـل بایدن به 
کاخ سـفید نقـل مـکان می کننـد و او بـه 
ماراالگـو عقب نشـینی می کنـد؛ جایـی کـه 
از  دفـاع  را صـرف  آینـده  بایـد سـال های 
خـودش در برابر طلـب کاران، دادسـتان ها، 
سـرویس درآمـد داخلـی امریـکا و قضاوت 
تاریـخ کنـد. ترمـپ ممکن اسـت دسـت به 
ایجـاد یک پـروژه ی رسـانه ای جدیـد بزند. 
او حتـا ممکن اسـت بـرای انتخابات ۲۰۲۴ 
ایـن  اساسـی  قانـون  کنـد.  برنامه ریـزی 

اجـازه را می دهـد.
اما حتا اگر کار ترمپ در سیاست مبتنی بر 
انتخابات به پایان رسیده باشد، ترمپیسم به 
 ،۲۰۱۶ سال  در  یافت.  خواهد  ادامه  نوعی 
دستگاه جمهوری خواهان  بی صداقتی  به  او 
نامزدهای  زود  خیلی  و  برد  پی  خودش  با 
مارکو  و  بوش  جب  مانند  حزب  پیش تاز 
روبیو را از سر راه خود برداشت. او به عنوان 
رییس جمهور حزب جمهوری خواه را از آن 
تحت  را  خود  پیشین  مخالفان  کرد،  خود 
فرمان خود درآورد و هرکسی را که اقتدار، 

فیسبوک  طریق  از  پدرش  اما  سفر.  در  پدرش  و  دارد 
دیده است که سهیال چگونه در خون خود رنگین گشته 
است و شبانه رهسپار کابل می  شود. جسد بی  جان سهیال 
به سردخانه  ی شفاخانه محمدعلی  بلکه  نه،  به خانه  را 
تا  می  دهد  انتقال  سهیال  خانه  یک کیلومتری  در  جناح 
مبادا قلب مادرش از کار بیفتد. رضا به مادرش می  گوید 
 ۴۰۰ در شفاخانه  ی  و  برداشته  زخم  اندکی  که سهیال 
بستر تحت مراقبت است. مادرش کمی خیالش راحت 
یک  در  فقط  سهیال  آن که  از  بی  خبر  اما  می شود، 
او در سردخانه  ی شفاخانه محمدعلی جناح  کیلومتری 

در سفر ابدی رفته است. 

در سودای رهبری
وقتـی بـا رضـا وارد خانه شـدم، رضـا بـدون معطلی به 
سـراغ یادگارهای سـهیال رفـت. کتاب  هایـش را زیرورو 
کـرد، قلم  هـای رنگارنگش را که بـا ذوق خاص دخترانه 
در داخـل یـک قوطـی چیـده شـده بـود، به من نشـان 
داد، اسـناد و مدارکـش را دانـه دانـه ورق زد. حالـت 
رضـا عـادی نبـود و انـگار دیدن و بـه نمایش گذاشـتن 
یادگارهـای خواهـر کوچکش دردش را اندکی تسـکین 

می  داد.
رضا حدود ۲۵ مدرک باقی مانده از سهیال را یکی پشت 
دیگر ورق زد و دست آوردهای خواهرش در زمان مکتب 
خورشیدی   ۱۳۹۴ سال  در  سهیال  برشمرد.  دانشگاه  و 
از لیسه  ی نسوان فیضه ولسوالی جاغوری والیت غزنی 
غزنی  شهر  در  سال  همان  کانکور  امتحان  در  و  فارغ 
وارد رقابت می  شود. رشته  های سیاسی و حکومت  داری 
اعالم  کانکور  نتایج  وقتی  بعد  سال  می کند.  انتخاب  را 
و  اداره  دانشکده  وارد  نمبر   ۳۰۰ از  بیش  با  می  شود، 

پالیسی عامه  ی دانشگاه کابل می  شود. 
عامـه  پالیسـی  و  اداره  دانشـکده  در  کامیاب شـدن  بـا 
در  می  کنـد.  جـزم  رهبرشـدن  بـرای  را  عزمـش 
چندیـن  او،  از  باقی مانـده  مـدارک  و  اسـنادها  میـان 
کورس  هـای  و  برنامه  هـا  از  مـدرک  و  تصدیق  نامـه 
زنـان  برنامه  هـای  در  اشـتراک  و  سـخنوری  رهبـری، 
بـه چشـم  اجتماعـی  و  مناظره  هـای سیاسـی  موفـق، 
و کمپیوتـر  انگلیسـی  اسـناد  تقدیرنامه  هـا،  می  خـورد. 

می  دهـد.  تشـکیل  را  اسـناد  ایـن  دیگـر  بخشـی 
و  آرزوها  مورد  در  برمی  گشت  به خانه  وقت  سهیال هر 
برنامه  هایش با رضا و دیگر برادران و خواهرانش صحبت 
می کرد. ماستری و دکترا در بخش رهبری از آرزوهای 
اصلی سهیال بوده است. رضا به تصدیق  نامه ی سهیال از 
و   »Kabul Model United Nations« برنامه  ی
»Youth Leadership Camp« عمیق نگاه می  کند 
داشت.  سر  در  بزرگ  بسیار  »»آرزوهای  می  گوید:  و 
می  گفت که می خواهم یک رهبر بسیار موفق شوم و به 

مردم خود خدمت کنم.«
سهیال در سال ۱۳۹۷ خورشیدی از طریق رقابت آزاد 
موفق به دریافت بورسیه ی تحصیلی کشور هند از طریق 
اما  می  شود.   »)ICCR( هند  فرهنگی  روابط  »شورای 
پالیسی  و  اداره  تا  می ماند  کابل  در  نمی رود.  هند  به 
بخواند و بعد از آن ماستری خود را از طریق برنامه  های 
دانشگاه  های جهان  بهترین  از  یکی  در  معتبر  تحصیلی 
بخواند. رضا بعد از یک آه سرد گفت که شاید بورسیه 

این  شیوع  علیه  پیش گیرانه  اقدامات 
هزار  ده ها  بی مورد  مرگ  مسئول  ویروس، 
و  بی پروایی  نشانه  مهم ترین  است.  نفر 
رز  در  که  بود  مراسمی  ترمپ  بی توجهی 
گاردن کاخ سفید برای اعالم نامزدی ایمی 
و  شد  برگزار  عالی  دیوان  برای  برت  کنی 
چند روز بعد معلوم شد که این مراسم که 
ماسک  بدون  آن  شرکت کنندگان  عمده ی 
کامال  ردیف های  در  حاضران  و  بودند 
چسبیده به هم نشسته بودند، در واقع یک 

»مراسم ابرناقل« ویروس بوده است.
تفاوت های شخصیتی  کووید۱۹  همه گیری 
دو نامزد را نیز برجسته کرد. ماه ها پس از 
ترمپ  متحده،  ایاالت  در  همه گیری  شروع 
هم نوعی  است. حس  نگران  که  نداد  نشان 
وجود  وی  احساسی  واژگان  قاموس  در 
ندارد. او در گردهمایی های خود یا پرحرفی 
می کرد یا بی تفاوتی از خود نشان می داد. او 
مایل نبود که شدت همه گیری را به صورت 
شمار  درحالی که  او  کند.  تصدیق  انسانی 
کشته های کووید۱۹ بیشتر و بیشتر می شد 
این  به  ابتال  موارد  از  زنگ موج جدیدی  و 
امریکا  محله ی  و  شهر  صدها  در  بیماری 
»ما  که  کرد  اعالم  بارها  درآمد،  صدا  به 
وقتی  ترمپ  می کنیم.«  کامل  را  خود  دور 
لحظه ای  برای  مبتال شد،  به کرونا  خودش 
که  افرادی  با  که  کرد  وانمود  زودگذر، 
می ترسند،  ویروس  از  یا  بیمارند  مرده اند، 
این  می کند.  تجربه  را  هم دردی  ذره ای 

لحظه هم خیلی زود گذشت.
بهبودیافتن  و  دست دادن  از  بایدن،  برای 
در  او  است.  زندگی  شرایط  خود  آن،  از 
نوجوانی دختر و همسر اولش را در تصادف 
بر  بزرگش  پسر  اخیرا  داد.  دست  از  موتر 
دارای  مردی  او  داد.  جان  مغز  سرطان  اثر 
تصامیم  جمله  از  ــ  است  واضح  نقایص 
دوره ی طوالنی  در  وی  قابل تأسف  سیاسی 
سخنرانی اش  سبک  و  سنا  در  کاری اش 

بایدن  اگر  است.  عظیم  بزرگ نمایی  کدام 
ترمپ  که  لفاظی  و  حقوقی  چالش های  از 
برایش  آینده  هفته های  و  روزها  در 
دوره ی  کند،  عبور  سالم  می کند،  خلق 
عمیقا  کشوری  در  بایدن  ریاست جمهوری 
که  کشوری  می شود.  آغاز  دوقطبی، 
که  است  آنی  از  قبیله ای تر  و  چندپارچه تر 
ایاالت  است.  پیش بینی کرده   نظرسنجی ها 
آن  در  که  است  کشوری  اکنون  متحده 
کامل  را  دیگر  نیمه ی  نمی تواند  نیمه  یک 
است  روبرو  کشوری  با  بایدن  کنند.  درک 
که از یک همه گیری رو به وخامت، اقتصاد 
فلج، بی عدالتی نژادی و بحران اقلیمی رنج 
از  نفر  میلیون ها  که  بحران هایی  می برد. 

پذیرفتن آن خودداری می کنند.
بودند  امیدوار  بایدن  هواداران  از  بسیاری 
پایان  در  شوند.  پیروز  آرا  اکثریت  با  که 
دو  آرای  تفاوت  این که  به  توجه  با  اما 
بود،  ناچیز  ایالت ها  از  بسیاری  در  نامزد 
باید  بایدن از همین که ترمپ را کنار زده 
ویسکانسین  میشیگان،  در  او  باشد.  راضی 
سال  در  کیلنتون  هیالری  از  پنسیلوانیا  و 
را  بازی  زمین  و  کرد  عمل  بهتر   ۲۰۱۶
جایی  داد،  گسترش  جورجیا  و  آریزونا  به 
پا  و  دست  آن  در  سال ها  دموکرات ها  که 
مانند  دوباره  که  نظرسنجی ها  بودند.  زده 
دست  را  ترمپ  از  حمایت   ۲۰۱۶ سال 
شدند؛  ثابت  غلط  همه  بودند،  گرفته  کم 
و  ترمپ  دولت  که  آبی«  »موج  پیش بینی 
با  را  او  خاطره چهار سال ریاست جمهوری 
خودش می شوید و می برد، یک خیال از آب 
ریاست جمهوری  پایان  این حال  با  درآمد. 
قابل توجه  لحظه  یک  نظر،  هر  از  ترمپ، 
سال  چهار  امریکاست.  معاصر  تاریخ  در 
ناگوار  پیامدهای  ترمپ  ریاست جمهوری 
سال  چهار  که  نیست  شکی  است.  داشته 
دیگر خسارت ها را بی اندازه افزایش می داد.

خود  ریاست جمهوری  دوره  طی  ترمپ 
جنگید  دموکراتیک  نهادهای  علیه  آشکارا 
و سیاست بی رحمی، تعصب و تفرقه آشکار 
را  ریاست جمهوری  او  گرفت.  پیش  در  را 
به صحنه اتهام زنی و ابراز خودبینی تبدیل 
کرد. اما آنچه که سرانجام او را در معرض 
شکست قرار داد، کوتاهی ها و سوءمدیریت 
دولت در مقابله با همه گیری کووید۱۹ در 
ایاالت متحده بود که تاکنون جان نزدیک 
امریکایی  میلیون  یک  یک-چهارم  به 
او  کارشناسان  گفته  به  است.  گرفته  را 
و  پزشکی  تخصص  و  علم  خوارداشت  با 
ابتدایی ترین  روی دست گرفتن  از  خودداری 

دیوید رمنیک، نیویورکر
مترجم: جلیل پژواک

امریکا  دموکراسی   ۲۰۲۰ نوامبر  سوم  در 
امریکا  دموکراسی  شد؛  گذاشته  رأی  به 
پیروزی  این  که  تفاوتی  اما  شد،  پیروز 
جو  شود.  نمایانده  بزرگ  نباید  زد  رقم  را 
بایدن، پیروز آرای مردم با اختالف بیش از 
چهار میلیون رأی، برنده رأی الکترال شده 
است و چهل وششمین رییس جمهور ایاالت 
هاریس،  کاماال  سناتور  متحده خواهد شد. 
هندی- مادری  و  سیاه پوست  پدری  دختر 

رییس جمهور  معاون  به عنوان  امریکایی، 
تاریخ ساز خواهد شد. 

به عنوان  را  خود  دوره ی  که  ترمپ،  دونالد 
دفتر  تاکنون  که  شخصیتی  عیب جوترین 
را  سفید  کاخ  ریاست جمهوری  بیضی 
اشغال کرده، به پایان می رساند، تا آخرین 
پایان شمارش  از  قبل  و  لحظه دروغ گفت 
که  را  »آن ها«  و  کرد  پیروزی  ادعای  آرا 
تالش  به  هستند،  کی ها  نیست  معلوم 
کرد.  متهم  او  از  انتخابات«  »سرقت  برای 
او مصمم است که پرونده  ــ هرچند ناحق 
جناح  رسانه های  و  دادگاه ها  در  را  اش  ــ 
از طرف خود  او  اگر  کند.  پی گیری  راست 
هیچ  هم  برانگیزد  را  مدنی  ناآرامی های 
سال  چهار  این  اگر  بود.  نخواهد  شوک آور 
کرده  ثابت  ترمپ  مورد  در  چیزی  گذشته 
هر  به  دست  می تواند  که  است  این  باشد 

کاری بزند.
ترمپ  درهم برهم  مطبوعاتی  کنفرانس 
سفید  کاخ  در  چهارشنبه  روز  صبح  اوایل 
متحدان  نزدیک ترین  از  برخی  برای  حتا 
نمایش  آن  در  بود.  عصبانی کننده  وی 
خود  توان  تمام  با  بی ثبات  خودکامه  یک 
یکی  تلویزیون  الیو  طریق  از  داشت  سعی 
را  دموکراتیک  نظام های  قدیمی ترین  از 
در  تقلب  »این  گفت:  او  کند.  تضعیف 
کشور  برای  این  است...  امریکا  مردم  حق 
مدرکی  هیچ  بدون  او  است.«  شرم   ما 
را[  انتخابات  ]این  ما  من  نظر  »از  گفت: 
سر  از  همیشه  مثل  ترمپ  برده ایم.«  قبال 
حاضر  قدرتش،  حفظ  برای  و  خودخواهی 
بود منافع و ثبات کشور را به خطر بیندازد. 
عصر پنج شنبه، ترمپ این نمایش بدنهاد و 
رقت انگیز را تکرار کرد؛ او به اتاق مطبوعات 
مدرک  بدون  دوباره  و  رفت  سفید  کاخ 
حق  در  فاسد«  نظام  »یک  که  کرد  ادعا 
شمارش  درحالی که  می کند.  »خیانت«  او 
روی  از  ترمپ  داشت،  جریان  همچنان  آرا 
متنی از قبل آماده شده گفت که آرای وی 
توطئه  نظریه  یک  او  می رود.«  شده  »کم 
»ناشایسته«  مقامات  مورد  در  را  بی اساس 
انتخابات ایاالت متحده به زبان آورد، گفت 
انتخاباتی  مقامات  و  ترکیده  رأی  لوله  که 
آرا  شمارش  از  نگذاشته اند  را  وی  ناظران 
تلخ  هم زمان  او  سخنان  کنند.  نظارت 
از  حکایت  او  صدای  بود.  ریخته  هم  به  و 
شکست داشت. خطرناک تر از این سخنان، 
توسط یک رییس جمهور امریکا رانده نشده 
است. و باید دید که سرانجام رهبری حزب 
رها  خودش  حال  به  را  او  جمهوری خواه 

می کند یا خیر.
بدون  دارد  پیش رو  بایدن  که  وظایفی 

و  نیوهمپشایر  آیووا،  در  رقابت  از  پس  اما 
نوادا، بایدن دوام آورد و همین خودش بودن 
تا  او  پیام  واقع شد.  عادی بودنش جذاب  و 
رییس جمهور  معاون  که  بود  این  حدی 
را  شانس  بیشترین  و  بوده  اوباما  باراک 
در  او  دارد.  ترمپ  شکست دادن  برای 
جیمز  حمایت  لطف  به  جنوبی  کارولینای 
اوباما  دولت  در  بودن  از  میراثش  کلیبرن، 
سیاه پوست،  رأی دهندگان  قوی  حمایت  و 
این جا  از  پیروز شد.  مقدماتی  انتخابات  در 
گشت.  زنده  وی  انتخاباتی  کارزار  بعد  به 
را  خود  بحث  سندرز  و  بایدن  همچنان که 
این حس شکل گرفت که در  ادامه دادند، 
از  ریاست جمهوری  مدعیان  همه ی  میان 
وجود  اساسی  اولویت  یک  دموکرات  حزب 
دوم  دوره  از  جلوگیری  اولویت  آن  و  دارد 

ریاست جمهوری ترمپ است.
از  پس  سندرز  اپریل،  هشت  در 
مبارزات  اولیه  شکست های  متحمل شدن 
درآورد.  تعلیق  حالت  به  را  خود  انتخاباتی 
خواند  شایسته«  »مردی  را  بایدن  سندرز 
ایدئولوژیک  او در بحث  و اظهار داشت که 
و  دست مزد  حداقل  اقلیم،  تغییر  پیرامون 
بسیاری مسائل دیگر پیروز شده است. و از 
جهاتی حق با او بود. او نتوانسته بود بایدن 
بیاورد  دموکرات  سوسیالیسم  مسیر  به  را 
بلندپروازی  جهت  در  را  او  دست کم  اما 
بیشتر سوق داده بود. بایدن که مبارزه اش 
را به عنوان پابندترین نامزد حزب دموکرات 
به اصول این حزب آغاز کرد، اکنون به نظر 
می رسید که درک کرده بود که بازگرداندن 
متحده  ایاالت  به  اوباما  دوران  ویژگی های 

کافی نیست.
است.  ارزیابی  برای  فرصتی  بایدن  انتخاب 
چهار  برای  ترمپ  بی پروایی  و  ترمپ  اگر 
بهداشت  فاجعه  می یافت،  ادامه  دیگر  سال 
با  مقابله  زمان  می شد؛  تشدید  عمومی 
دامن گیر  هم اکنون  از  که  اقلیمی  فاجعه 
می رفت؛  هدر  به  پیش  از  بیشتر  ماست 
ترمپ که تمامیت خواهی اش باعث می شود 
که  کند  احاطه  مشاورانه  با  را  خودش 
کار  وی  فرمان  و  خواسته  اجرای  از  غیر 
اگر  و  می شد؛  جسورتر  نمی کنند،  دیگری 
مطبوعات  می بود،  دیگر  سال  چهار  ترمپ 
و سرانجام خوِد حقیقت بیشتر مورد حمله 

قرار می گرفت.
 ۲۰۱۶ سال  انتخاباتی  مبارزات  جریان  در 
و بعد از آن، اوباما در کل از سنت احتیاط 
متحده  ایاالت  در  ریاست جمهوری  پسا 
حالت  بدترین  از  او  اما  می کرد،  پیروی 
این  نمی توانست  همیشه  و  داشت  ترس 
تیم  به  باری  او  کند.  مهار  را  خود  ترس 
که  گفت  کلینتون  هیالری  معاون  کین، 
زمان  اکنون  که  باش  داشته  یاد  به  »تیم، 
بهترین بودن نیست. شما باید یک فاشیست 

را از کاخ سفید دور نگه دارید.«
حزب  عضو  که  اندازه  همان  به  بایدن  جو 
نیز  دموکراسی  حامی  است،  دموکرات 
است. پس از چهار سال می توان پایان یک 
دی سی  واشنگتن  در  را  مخرب  کارناوال 
مشاهده کرد. ترمپ به عنوان رییس جمهور 
هرگز به نظر نمی رسید که متوجه خسارت 
کشورش  به  که  باشد  معنوی  و  سیاسی 
وارد می کند. اهمیتی هم نمی داد. برای او، 
ریاست جمهوری ایاالت متحده نمایشی بود 
همه  بقیه  و  بود  خودش  ستاره  آن  در  که 
ریاست جمهوری  می بودند.  تماشاچی  باید 
کاروانی  بزرگ،  عمارتی  او  برای  امریکا 
هواپیمای  یک  موتورسوار،  محافظان  از 
بی حدوحصر  فرصت های  خارق العاده، 
ساعته   ۲۴ توجه  بهتر،  همه   از  و  تجاری 
اواخر  در  ترمپ  آورد.  همراه  رسانه ها 
در  گردهمایی  یک  در  انتخاباتی اش  کارزار 
در  که  هجده چرخی  به  نگاهی  پنسیلوانیا، 
و  انداخت  بود،  شده  پارک  نزدیکی  همان 
با پوزخندی گفت: »شما فکر می کنید که 
و  بپرم  آن ها  از  یکی  روی  من  دارد  امکان 
جهنم  این  از  دارم  دوست  من  بروم؟ خب 
بزنم بیرون. از این جهنم خالص شوم. چه 
یک زندگی خوبی داشتم. زندگی من عالی 

بود.«
و این گونه همه چیز ریاست جمهوری ترمپ، 

تا آخر درباره ترمپ و برای ترمپ بود.

قضاوت یا عقل او را زیر سوال برد، از حزب 
به  جمهوری خواهان  رهبری  کرد.  تبعید 
زمانی  تا  مایلند  که  دادند  نشان  صراحت 
یابند،  دست  می خواهند  آنچه  به  که 
سوءاستفاده های  و  ترمپ  مسخره بازار 
برای  او  جذابیت  بگیرند.  نادیده  را  وی 
همان  به  تقریبا  کنگره  جمهوری خواهان 
رأی دهندگان  برای  که  بود  ترس آور  اندازه 
داده  دست  از  را  انتخابات  ترمپ  بایدن. 
انتخابات  می توان  سختی  به  اما  است 
کرد.  توصیف  ترمپ  رد  را  متحده  ایاالت 
کاذب  لیبرالیسم  یا  امریکایی  میلیون  ده ها 
تأیید  را  او  تعصب آمیز  و  کینه  سیاست  و 
دلیلی  به  بودند  مایل  دست کم  یا  کردند 
آینده ی  این که  از آن دفاع کنند.  از دالیل 
که  سوالیست  می کشد،  کجا  به  ترمپیسم 

پاسخ آن را زمان خواهد داد.
نیـز  بایـدن  ریاسـت جمهوری  چشـم انداز 
چنیـن اسـت. بایـدن در ابتـدا کارزارش را 
لـق و لـرزان آغاز کـرد، وعـده ی اصالحات 
از  اصالحاتـی  بـه  مایـل  کـه  گفـت  و  داد 
مقـرون  مراقبـت  قانـون  گسـترش  قبیـل 
بـه صرفـه اسـت و ایـاالت متحـده را بـه 
توافـق  ماننـد  بین المللـی  پیمان هـای 
بـاز  پاریـس  پیمـان  و  ایـران  بـا  برجـام 
رقیـب  برخـالف  بایـدن  امـا  می گردانـد. 
»انقـالب«  از  هرگـز  برنـی سـندرز،  خـود 
یـا »جنبـش« بـرای توصیـف اهـداف خود 
اسـتفاده نکـرد. او کـه بیـش از چهل سـال 
امیـد  ایـن  بـا  گذرانـده،  واشـنگتن  در  را 
وارد رقابـت شـد کـه بتوانـد نامـزدی برای 
ترمیـم امریـکا، سـازش امریـکا و اطمینان 
امریـکا باشـد؛ بازگشـت بـه نوعـی وضعیت 

غیرقابل تعریـف. »عـادی « 
مقدماتی  رقابت های  و  مناظره ها  در  بایدن 
انتخابات ۲۰۲۰ ایاالت متحده، تلوتلوخوران 
ناصاف،  سابقه  بر  وی  مخالفان  رفت.  پیش 
اشتباهات لفظی و سن او انگشت گذاشتند. 
هوادارانش  به  او  اولیه  انتخاباتی  مبارزات 
صاحب نظران  نمی داد.  نفس  به  اعتماد 
سال  در  چگونه  او  که  کردند  یادآوری 
انجمن های  آرای  از  درصد  یک   ۲۰۰۸
حزبی آیووا را کسب کرد و خیلی زود کنار 
کشید. صاحب نظران می پرسیدند که آیا در 
سال ۲۰۲۰ نیز همین اتفاق خواهد افتاد؟ 
خطرات عمل کرد وی در جلسات استماعیه 
کالرنس توماس و دیگر موارد قضاوت غلط 
او  تالش  گرفت.  را  نامزدی اش  دامن  وی، 
به  مشخص  هدف  بدون  وامانده،  و  خسته 

نظر می رسید.

می  رفت، خوب بود: »حاال حد اقل زنده می  بود.«
او  اتاق  در  که  کتاب  هایش  از  شماری  رضا  وقتی 
اوباما  میشل  »شدن«  کتاب    می  زد،  ورق  مانده،  باقی 
دم دست تر از همه بود. به گفته رضا، سهیال کتاب  های 
سیاسی  معادالت  حکومت  داری،  بخش  در  را  زیادی 
خوانده  قدرت  جهانی  بازی  های  و  افغانستان  داخلی 
میشل  و  ملی  الگوی  ثمر  سیما  که  گفت  رضا  است. 

اوباما الگوی جهانی سهیال بود. 

هدف هوشمندانه سهیال
»اگـر بخواهـی این گونـه بخوابـی آینـده ای کـه بـا هـم 
برایـش برنامه ریـزی می کردیـم چـه می شـود؟ خـودت 
تـالش  بیشـتر  را  آخـرم  سمسـترهای  بـودی  گفتـه 
می کنـم تـا فیصـدی  ام خیلـی خـوب باشـد و هـم تا تو 
بیایـی تافـل می گیـرم و ایـن بـار هـر طـوری هـم کـه 
شـده ماسـتری را بـا هم بخوانیـم. تو که رفیـق نیمه راه 
نیسـتی... مـن می دانـم در ایـن اواخـر چقـدر بیشـتر 
از  ناوقت تـر  شـب ها  حتـا  می کـردی،  تـالش  قبـل  از 
همـه می خوابیـدی و صبح هـا وقت تـر از همـه بیـدار 
بـودی حاال چه شـده کـه این گونـه بـر روی کتابچه ات 
کـه  آمـد  یـادم  آهـاااا  خیلـی خسـته ای؟  خوابیـدی؟ 
می گفتـی این گونـه کـه در وسـط مطالعـه بـرای چنـد 
ببـرد  خوابـت  کتابچـه ات  و  کتـاب  روی  بـر  دقیقـه 
خیلـی لذت بخـش اسـت، امـا عزیـزم کافی سـت دیگر، 
یادداشـت  ایـن یکـی خوابـت خیلـی طوالنـی شـد.« 
حلیمـه اکبـری، یکـی از دوسـتان نزدیک سـهیال را در 

فیسـبوکش.
سهیال برای هر سمستر خود برنامه   منظم داشته است. 
ریخته  ششم  سمستر  برای  که  را  سهیال  برنامه  رضا 
 SMART( بود، به من نشان داد. »هدف هوشمندانه
Goal(« عنوان برنامه  ی درسی سهیال بود که روی یک 
می  خواهم  »چه  بود:  شده  طراحی  بزرگ  کاغذ  تخته 
چه  بدهم؟  انجام  باید  را  کارهای  چه  بیاورم؟  به دست 
چگونه  داشت؟  خواهم  ضرورت  حمایت  های  و  منابع 
تعیین شده  تاریخ  و  ارزیابی کنم؟  را  فعالیت  های خود 
در  سهیال  که  است  پرسش  های  درس ها؟«  مرور  برای 
اخذ  است.  داده  پاسخ  آن ها  تک تک  به  خود  برنامه  ی 
بیشتر از ۸۵ درصد نمرات در آزمون  های دانشگاه، مرور 
درس ها،  در  منظم  اشتراک  روزانه،  به صورت  درس  ها 
بیرونی  مطالعه  صنف،  داخل  بحث های  در  اشتراک 
از  گروه  یک  ایجاد  و  دانشگاه  درس  های  مورد  در 
هم صنفی  هایش برای مرور درس  ها نکات کلیدی برنامه 

او به شمار می  رود. 
آن که  با  دارد.  ویژه  جایگاه  او  برنامه  در  سهیال  مادر 
مادرش در ناحیه سیزدهم شهر کابل زندگی می  کند اما 
سهیال ترجیح می  دهد که در روزهای هفته در خوابگاه 
خواهرش  مدارک  درحالی که  رضا  بماند.  کابل  دانشگاه 
»می خواست  گفت:  بود،  کرده  پخش  دوروبرش  در  را 
وقتش در راه رفت وآمد ضایع نشود، از خانه به خوابگاه 
می  خواهد  وقتی  سهیال  حادثه  از  قبل  روز  دو  رفت.« 
و  رفتنش شده  مانع  مادرش  برود،  خوابگاه  به  خانه  از 
هر  مادرش  حاال  می  کند.  پخته  شوربا  برایش  چاشت 
باری که به حال می  آید، می  گوید که ای کاش سه روز 
دیگر هم مانع رفتن سهیال می  شد تا او حاال زنده بود. 

عرص ابیدن
دموکراسی امریکا چگونه از دست دونالد ترمپ جان سالم به در برد

عبدالواحد حیدری
گزارشگر

هر بار وقتی دروازه خانه باز می شد، صدای گریه از اتاق 
مادر  زار  گریه  های  و  ناله  آه،  می  رسید.  به گوش  دیگر 
بر دانشگاه کابل  سهیال یاری که هفته پیش در حمله 
ساله   ۲۲ دختر  دست دادن  از  داد.  دست  از  را  جانش 
برای مادر سهیال بیشتر از یک غم عادی است؛ مادری 
که یک هفته است یا گریه می کند یا در شوک و کما 
به سر می برد. حال پدر سهیال نیز مانند مادرش است. او 

توان صحبت  کردن در مورد سهیال را ندارد. 
بزرگ سهیال دروازه  ی خانه  اش  برادر  یاری،  وقتی رضا 
را به رویم باز کرد، در و دیوار خانه پوسترهای کوچک 
و بزرگ نصب شده بود که عکس  هایی از سهیال همراه 
با اشعار دردناک روی آن ها به چشم می  خورد. خانه  ی 

بزرگی بود، اما غم کشته شدن سهیال بزرگ  تر از آن.

آتش جنگ، آشوب غم
 ۱۱:۲۷ ساعت  عقرب(،   ۱۲ )دوشنبه،  گذشته  هفته  ی 
قبل ازظهر، دفتر رضا از طریق اسکایپ پیامک کوتاهی 
حامل  پیامک  این  می  کند.  ارسال  کارمندانش  به  را 
خبری از انفجار و درگیری در دروازه  ی شمالی دانشگاه 
عادی  رضا  دفتر  برای  پیامک  این  هرچند  است.  کابل 
وقتی  است.  نگران  کننده  و  ناگوار  رضا  برای  اما  است، 
نمی شود،  داده  پاسخ  سهیال  سوی  از  رضا  تماس  چند 
می  رساند  کابل  دانشگاه  دروازه جنوبی  به  را  رضا خود 
و تالش می  کند وارد دانشگاه شده از خواهرش خبری 
نزدیک شدن  اجازه  او  به  امنیتی  تدابیر  اما  بگیرد. 

نمی دهد .
درب  به  دانشجویان  نزدیکان  از  زیادی  جمع  و  رضا 
به دست  خبری  عزیزان  شان  از  بتواند  تا  رفته  شمالی 
دانشگاه  وارد  که  نمی  گذارد  امنیتی  نیروهای  اما  آورد، 
شود. جنگ و انفجار همچنان جریان دارد، اما از سهیال 
تمام  از  دوستانش  کمک  به  رضا  نیست.  خبری  هنوز 
شفاخانه  های نزدیک که زخمی  های رویداد را به آن جا 
رضا  که  لحظه های  می  گیرند.  خبر  داده اند،  انتقال 
شفاخانه به شفاخانه به دنبال سهیال است، نمی داند که 
سهیال در میان دود و باروت هدف گلوله  ی تروریستان 

قرار گرفته است: »هیچ باورم نمی  شد.«
مسلح  مهاجمان  و  امنیتی  نیروهای  میان  جنگ  آتش 
دل  در  غم  آشوب  اما  بود،  شعله ور  کابل  دانشگاه  در 
باورم  اما  ناامید شدم،  رضا در حال جوشیدن: »کم کم 
است،  جور  است  جور  که  می  داد  گواهی  دلم  نمی شد، 

صحتمند است.«
می  کند.  چک  را  اجتماعی  شبکه  های  رضا  دقیقه  هر 
اجتماعی  شبکه های  در  زیادی  فیلم  های  و  عکس  ها 
 Kabul« فیسبوکی  گروه  به  وقتی  می  شود.  نشر 
Security« سر می زند، می  بیند که خواهرش سهیال 
سرخ  تر  خون  با  سرخ  رنگش  چپتر  و  شده  زمین  نعش 
نیز  او  که  دیگرش  خواهر  فوزیه  به  رضا  است.  گشته 
دانشجوی دانشگاه کابل است، تماس می گیرد تا بپرسد 
که سهیال چه لباس و چه چادری پوشیده بوده است. 

پاسخ فوزیه کشته شدن سهیال تأیید می کند. 
وقتی رضا در بیرون برای گرفتن احوال سهیال بی  تابی 
از صنف مادرش  می  کند، سهیالی زخمی در گوشه ای 
را صدا می زند. شکیال هم صنفی سهیال که از این حادثه 
جان سالم به در برده، به بی بی سی گفته است که سهیال 

تا آخرین نفس مادرش را صدا زد. 
در این حادثه  ی تروریستی که هفته گذشته در دانشگاه 
کابل رخ داد، به گفته مسئوالن دانشگاه کابل ۱۹ تن 
کالس  دانشجوی   ۱۶ دانشگاه،  کارمند  یک  به شمول 
دانشجوی  دو  و  عامه  پالیسی  و  اداره  دانشکده  چهارم 
کابل  دانشگاه  مسئوالن  باختند.  جان  حقوق  دانشکده 
سه روز بعد از وقوع این حمله تروریستی در ۱۵ عقرب 
نیز در  در یک نشست خبری گفتند که ۳۸ تن دیگر 

این رویداد زخمی شده  اند. 
که  می  گفت  و  می  شد  بیرون  سرعت  به  »آمبوالنس  ها 
و  اقوام  است.  دختر  دو  یا  پسر  دو  آمبوالنس  این  در 
تا  می  آوردند  هجوم  آمبوالنس  به سوی  شهدا  بستگان 
دانشجویان شان را پیدا کنند.« پس از پایان یافتن حمله 
رضا تنها دو آمبوالنس را می  تواند بررسی کند. تصمیم 
گرفته می  شود که برای یافتن سهیال به شفاخانه ۴۰۰ 
بستر برود. وقتی آن جا می  رسد آمبوالنسی سهیال و یک 

هم  صنفی دیگرش را به آن جا می  رساند. 
می  کشد،  پایین  را  پالستکی  خریطه  ی  زیب  وقتی 
چشم بی قرار رضا به صورت بی جان سهیال می افتد. رضا 
می  بیند که بیک کوچکی که سهیال همیشه به بازویش 
آویزان می  کرده، هنوز به بازویش آویزان است و تلفنش 

آغوشته در خون.
انتقال  را  سهیال  بی  جان  جنازه  ی  که  می  گیرد  تصمیم 
دهد اما نمی  داند که به کجا ببرد. مادرش تکلیف قلب 

غمی بزرگ تر از خانه
اگر سهیال بورسیه می رفت، زنده می ماند

برای  ترمپ  بی پرواییی  و  ترمپ  اگر  است.  ارزیابی  برای  فرصتی  بایدن  انتخاب 
چهار سال دیگر ادامه می یافت، فاجعه بهداشت عمومی تشدید می شد؛ زمان 
مقابله با فاجعه اقلیمی که از هم اکنون دامن گیر ماست بیشتر از پیش به هدر 
مشاورانه  با  را  خودش  می شود  باعث  تمامیت خواهی اش  که  ترمپ  می رفت؛ 
احاطه کند که غیر از اجرای خواسته و فرمان وی کار دیگری نمی کنند، جسورتر 
می شد؛ و اگر ترمپ چهار سال دیگر می بود، مطبوعات و سرانجام خوِد حقیقت 

بیشتر مورد حمله قرار می گرفت.



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

همزمان به دیگر نگرانی ها نیز توجه خواهیم کرد.«به 
نقل از وی گزارش شده بود که این اقدامات شامل کاری 
فوری برای آزادی امریکایی ها بازداشتی در ایران و در 
همیشگی  نقض  توقف  با  ارتباط  در  ایران  از  خواست 
حقوق بشر از جمله اعدام کشتی گیر نوید افکاری طی 
وکیل  مانند  سیاسی  زندانیان  بازداشت  و  جاری  هفته 

حقوق بشر، نسرین ستوده خواهد بود.
آقای ظریف اما مصاحبه ای که اخیرا انجام داده مذاکره 
مجدد بر سر توافق هسته ای برجام را رد کرده و گفته 
است »اگر می خواستیم مذاکره مجدد کنیم چهار سال 

پیش این کار را با دولت ترمپ انجام می دادیم«.
راهی  توانیم  »می  که  است  داده  توضیح  ظریف  آقای 
تکرار  معنی  به  این  اما  کنیم  پیدا  دوباره  تعامل  برای 
مذاکره نیست بلکه به معنی آن است که ایاالت متحده 

به میز مذاکره برگردد«.
نیز در یک  ایران  این، آیت اهلل خامنه ای رهبر  از  پیش 
سخنرانی که روز انتخابات امریکا ایراد شده بود، درباره 
موضع کشورش گفته بود »در مورد امریکا سیاست ما 
حساب شده و مشخص است و این سیاست با رفت و 

آمد اشخاص تغییر نمی کند«.
حسن روحانی رییس جمهور ایران اما در موضعی نرم تر 
در جلسه هیات دولت گفته بود »برای ما مهم نیست 
انتخاب می شود. ولی شیوه ای که  امریکا  چه کسی در 

امریکا در پیش می گیرد مهم است«.
رییس جمهوری ایران گفته بود برای ما این مهم است 
چندجانبه  و  بین المللی  معاهدات  قانون،  به  امریکا  که 
برگردد و به مردم ایران احترام بگذارد، حاال هر کسی 

که می خواهد باشد.

اعالم  گفت وگویی  در  ایران  خارجه  وزیر  این،  از  پیش 
کرده بود کشورش بین دونالد ترمپ یا جو بایدن هیچ 
یک را ترجیح نمی دهد و آنچه اهمیت دارد »رفتار کاخ 
سفید بعد از انتخابات است نه آنچه نامزدها در دوران 

مبارزات انتخاباتی وعده می دهند«.
بود  گفته  مصاحبه  همین  در  ظریف  آقای  اگرچه 
»موضع گیری های تیم آقای بایدن بهتر است اما به هر 

حال بایست منتظر ایستاد و دید«.

بایدن در مقابل ایران چه موضعی دارد؟
در جریان مبارزات انتخاباتی جو بایدن در مقاله ای در 
سایت شبکه خبری سی ان ان موضعش درباره ایران را 
روشن  کرد و نوشت که سیاست فشار حداکثری ترمپ 
امریکا  منافع  به  و  شده  تمام  ایران  سود  به  نهایت  در 

ضربه ای قابل توجه وارد کرده است.
آقای بایدن در همان یادداشت وعده داد که در صورت 
پیروز »به تهران مسیر قابل اطمینانی را برای بازگشت 
به دیپلماسی پیشنهاد خواهم داد. اگر ایران به تعهدات 
توافق  به  نیز  امریکا  بازگشت،  ای  هسته  توافق  دقیق 
به عنوان نقطه شروعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی 

بازخواهد گشت«.
او گفته بود با متحدان امریکا برای »تقویت و گسترش 
مفاد توافق هسته ای« کار خواهد کرد و در این زمینه به 
موارد دیگری از جمله آزادی امریکایی ها بازداشتی در 
ایران و توقف نقض همیشگی حقوق بشر و تهدیدهای 

ایران علیه کشورهای منطقه نیز خواهد پرداخت.
تقویت  »برای  متحدانش  با  امریکا  که  است  گفته  وی 
و  کرد  خواهیم  کار  هسته ای  توافق  مفاد  گسترش  و 

رییس جمهوری ایران هم از شکست دونالد ترمپ ابراز 
رضایت کردند.

با  ایران،  امنیت ملی  علی شمخانی, دبیر شورای عالی 
ابراز رضایت از شکست دونالد ترمپ، در حساب کاربری 
خود در تویتر نوشت که »بیشتر مردم  امریکا  بر کارنامه 
سراسر ناکامِی آن تفکری که قلدری و زورگویی را حالل 

مشکالت می دانست، مهر مردودی زدند«.  
اسحاق جهانگیری، معاون رییس جمهوری ایران نیز روز 
شنبه با استقبال از شکست آقای ترمپ گفت که امیدوار 
است »سیاست های مخرب امریکا« با پیروزی جو بایدن 

تغییر کند.
به گزارش رسانه های دولتی ایران او گفت: »ملت ایران 
که با مقاومت در مقابل سیاست فشار حداکثری ترمپ 
معیشت  در  گسترده  اخالل  از  ناشی  رنج های  ایستاد، 
سردار  ترور  و  دارو  به  بیماران  دسترسی  عدم  خود، 
 سلیمانی عزیز را فراموش نخواهد کرد. امیدوارم شاهد 
تغییر سیاست های مخرب امریکا و بازگشت به قانون و 

تعهدات بین المللی و احترام به ملت ها باشیم.«
کیهان، روزنامه محافظه کار ایران هم در مطلبی نوشت 
از شکست دونالد ترمپ ابراز رضایت کرده است و آن را 
شکست سیاست های خارجی امریکا و فشار حداکثری 
به  این  است  »بدیهی  روزنامه،  این  نوشته  به  دانست. 
در  نیز  او  که  چرا  نیست  بایدن  از  استقبال  معنای 
دشمنی و کینه توزی علیه ایران اسالمی با ترمپ تفاوتی 
ندارد«. در این مطلب بدون اشاره به امکان گفت وگو با 
امریکا، از دولت خواسته شده تا »از فرصت حدود شش 
ماهه ای که تا تثبیت دولت جدید امریکا« در پیش است 

برای »دور زدن تحریم ها« استفاده شود.

اطالعات روز: حسن روحانی رییس جمهوری ایران، یک 
روز پس از اعالم پیروزی جو بایدن از دولت آینده امریکا 
اشتباهات  جبران  برای  پیش آمده  فرصت  »از  خواست 
گذشته استفاده کند« و اضافه کرد که ایران، همواره به 
تعهدات خود در صورت رعایت مسئوالنه از سوی همه 
را  با جهان  سازنده  تعامل  و  بوده  پایبند  تعهد،  اطراف 

راهبرد خود می داند.
در جلسه  روحانی  فارسی، حسن  بی بی سی  به گزارش 
بایدن،  جو  دولت  از  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
قواعد  به  احترام  با  خواست  منتخت  رییس جمهوری 
المللی،  بین  تعهدات  به  پایبندی  مسیر  به  جهانی، 

بازگردد.
دبیر  جمله  از  ایرانی  مقام های  از  شماری  پیشتر 
اولین  معاون  همچنین  و  ملی  امنیت  عالی  شورای 

روحاین با اطمینان دادن از »تعامل سازنده«ی ایران از بایدن خواست گذشته را جربان کند

یس؛ ابراز تمایل برای احیای همکاری ها یک رهربان جهان به بایدن و هر ادامه ارسال پیام های ترب

دارد. نه تنها برای روحیه دادن و کمک به گریزمان بلکه 
پایان  به  بارسا  پیروزی  بدون  بازی  روند چهار  اینکه  برای 

برسد.
مسی که به جای آنسو فاتی مصدوم به میدان آمد تنها در 
انداخت بلکه کمک  بارسا را پیش  عرض ۴ دقیقه نه تنها 
کرد تا اعتماد به نفس گریزمان بار دیگر به او برگردد. مسی 
این کار را بدون اینکه پایش به توپ اصابت کند انجام داد. 
سانتر کوتاه جوردی آلبا از سمت چپ ارسال شد ولی مسی 
از باالی سر براووی جلو آمده وارد  اینکه توپ را  به جای 
در  و  رد شده  پاهایش  از الی  توپ  داد  اجازه  دروازه کند 
حالی به گریزمان برسد که او دروازه خالی را در مقابل دارد.
از  هیچکس  درحالیکه  توانست  نمی  هم  گریزمان  حتی 
دروازه محافظت نمی کند این توپ را از فاصله ۱۲ قدمی از 
دست بدهد. این گل استثنایی اما به نقطه عطف بازی برای 

بارسلونا تبدیل شد و همه چیز را به کل تغییر داد.
ثمر رساند  به  را  پنالتی فصلش  پنجمین  از آن  بعد  مسی 
تا اختالف بارسا دو گله شود. خود مسی و پدری در اواخر 
بازی دو گل دیگر هم به ثمر رساندند تا بارسا در نهایت با 
واقعا  بازی  برای  نتیجه  این  برسد.  پیروزی  به  نتیجه ۲-۵ 
منصفانه بود چرا که بارسا نه تنها در نیمه دوم بلکه در نیمه 
اول هم تیم برتر میدان بود. تنها چیزی که در نیمه اول 
اجازه نداد بارسا از حریفش پیش بیفتد ناکامی گریزمان در 
گلزنی بود. ناکامی ای که با ورود مسی به زمین و جادوی او 

به موفقیت تبدیل شد.

کرد: »ترجیح می دهم در این باره نظری ندهم، چون باعث 
از چیزی که هست جلوه  بزرگتر  این موضوع  می شود که 
می توانند  کرده اند  بازی  مسی  کنار  که  آنهایی  همه  کند. 
تیم  جوان  بازیکنان  به  او  است.  فوق العاده  چقدر  بگویند 
خیلی کمک می کند و عالوه بر اینکه بازیکن بزرگی هست، 

یک انسان بزرگ هم به شمار می آید.«
ریاست  از  بارتومئو  ماریا  خوسپ  استعفای  درباره  سوارز 
بارسلونا گفت: »واقعیت این است که دیگر اتفاقاتی که در 
بارسلونا رخ می دهد برای من خیلی مهم نیست. من االن 
بازیکن اتلتیکومادرید هستم و برای این تیم بازی می کنم. 
می هد،  رخ  اینجا  که  روی چیزهایی  می دهم  ترجیح  پس 

تمرکز داشته باشم.«

انتقادهای تاکتیکی فراتر گذاشته و  از  پا را  بود. منتقدین 
در  لیزارازو  نیست.  تاکتیکی  فقط  او  مشکل  بودند  معتقد 
بود:«  گفته  او  درباره  گریزمان  منتقدین  نظر  جمع بندی 
گریزمان دیگر نمی داند بازی کردن با پیراهن بارسا یعنی 

چه«.
بدون  گریزمان  است.  اغراق آمیز  کمی  البته  انتقادها  این 
شک فوتبال را فراموش نکرده بود. آنچه او فراموش کرده 
شنبه شب  بازی  اول  نیمه  در  که  چیزی  بود.  گلزنی  بود 
قبل  تا  بتیس هم مشاهده می شد. گریزمان  مقابل  بارسا 
از پاس گل استثنایی مسی سه فرصت را خراب کرده بود. 
مهمترین فرصت او که خشم هواداران بارسا را برانگیخت 
از دست دادن پاس تماشایی پشت پای پدری بود که می 

توانست به گل تبدیل شود.
زمانی که مسی هنوز روی نیمکت نشسته بود هم فرصتی 
عالی در اختیار گریزمان قرار داده شد تا او بتواند اولین گل 
فصلش را به ثمر برساند. مسی از روی نیمکت ها همبازی 
فرانسوی اش را تشویق می کرد ولی پنالتی ضعیف گریزمان 

توسط کلودیو براوو سنگربان بتیس دفع شد.
باقیمانده  نفس  به  اعتماد  اندک  که  بود  مشخص  کامال 
به خصوص وقتی چند  رفته.  به هوا  و  گریزمان دود شده 
ثانیه پیش از پایان نیمه اول بتیس گلزنی کرد تا گل دمبله 
اینکه  با  برسد.  پایان  به   ۱-۱ اول  نیمه  و  کرده  خنثی  را 
کومان تصمیم گرفته بود مسی به استراحت نیاز دارد ولی 
بین دو نیمه مشخص بود که بارسا به کاپیتانش نیاز مبرم 

نمی شود. ما همیشه آماده کمک به یکدیگر هستیم.«
مهاجم اروگوئه ای درباره شروعش در اتلتیکومادرید گفت: 
»خیلی خوب بوده. در ابتدا با توجه به تغییراتی که برای 
خانواده ام به وجود آمد و مسائلی مانند پیدا کردن خانه و... 
کمی سخت بود اما باشگاه در این مدت به من کمک های 
شود.  آسان  خیلی  برایم  چیز  همه  تا  کرد  فوق العاده ای 
که  رقابتی  می برم.  لذت  چیز  همه  از  و  راحتم  االن  من 
هم تیمی هایم هر روز در تمرینات نشان می دهند مرا تحت 
تأثیر قرار داده است. من هم تا پای جان به این تیم کمک 
می کنم. اگر تیم بتواند توانایی های خود را باور داشته باشد، 

ما به چیزهای مهمی دست پیدا خواهیم کرد.«
بزند  بارسلونا گل  به  اگر  این سؤال که  به  سوارز در پاسخ 
احترام  به  »نه،  داشت:  اظهار  کرد،  خواهد  خوشحالی 
زیادی  من چیزهای  به  که  باشگاهی  و  سابقم  هم تیم های 
روبه رو  حال  این  با  کرد.  نخواهم  خوشحالی  است،  داده 
شدن با بارسلونا و تمام دوستانی که در این تیم دارم بسیار 
پیراهن  اعتبار  از  جان  پای  تا  من  اما  بود  خواهد  خاص 
این  تمام  در  که  همانطور  می کنم  دفاع  اتلتیکومادرید 
سال های اخیر برای پیراهن تمام تیم هایی که در آنها بازی 
اتلتیکومادرید  در  بازی  از  دارم  واقعاً  من  جنگیدم.  کردم، 
نشان دهم که چه  دنیا  تمام  به  و می خواهم  لذت می برم 

بازیکنی هستم.«
بارسلونا  او درباره مصاحبه اخیر کیکه ستین، مربی سابق 
عنوان  است،  سختی  بسیار  کار  مسی  مدیریت  گفته  که 

به  نیمکت  روی  از  بارسا شنبه شب  ابرستاره  لیونل مسی 
میدان آمد و با یک پاس گل استثنایی به آنتوان گریزمان 
به او امکان گلزنی داد. گلی که گریزمان مدتی بود به آن 

نیاز مبرم داشت.
پیروزی ۵-۲ بارسلونا مقابل رئال بتیس که شنبه شب در 
نوکمپ اتفاق افتاد بدون شک شب درخشش لیونل مسی 
بود. مسی که بازی را از روی نیمکت آغاز کرده بود با زدن 
دو گل در این بازی نقش مهمی در پیروزی پرگل تیمش 
پاس گل  بازی  این  دیگر  مهم  اتفاقات  از  یکی  اما  داشت. 
استثنایی مسی برای آنتوان گریزمان بود. مسی با این پاس 
به گریزمان کمک کرد گلی که مدتی است به آن نیاز مبرم 

دارد را به ثمر برساند.
گریزمان در هفته های اخیر با سیلی از انتقادها مواجه شده 

در حالی که عملکرد لیونل مسی در بازی های اخیر بارسلونا 
باعث به وجود آمدن شک و شبهاتی شده است، هم تیمی 

سابق اش لوییس سوارز به دفاع از او پرداخت.
ماه  چند  گلزنی اش  آمار  در  بخصوص  مسی  عملکرد  افت 
پس از آنکه به صورت رسمی درخواست جدایی کرده بود، 
سبب شده که شائبه بی انگیزگی او برای بازی در بارسلونا 

شکل بگیرد.
از  یکی  اتلتیکومادرید  به  انتقالش  از  پیش  تا  که  سوارز 
ستاره  عملکرد  درباره  بود،  مسی  به  افراد  نزدیک ترین 
آرجانتینی به روزنامه »آ. اس« اسپانیا گفت: »من در مسی 
همانقدر برای بازی کردن و کسب موفقیت انگیزه می بینم 
و  است  ساله   ۳۳ مسی  می دیدم.  او  در  این  از  پیش  که 
می داند که در هر شرایطی چه کاری را باید انجام دهد. به 
نظر من او دارد از بازی هایش لذت می برد و تسلیم نمی شود 
و همین مهم است. حاال گاهی اوقات ممکن است توپ وارد 
انجام  را  او تالشش  اما  نه  اوقات هم  برخی  و  دروازه شود 

خواهد داد.«
ارتباط است،  با مسی در  اینکه آیا هنوز هم  سوارز درباره 
گاهی  و  هستم  ارتباط  در  مسی  با  هم  هنوز  »من  گفت: 
اوقات با او صحبت می کنم اما االن دیگر فقط درباره مسائل 
شخصی و زندگی مان با هم حرف می زنیم و البته اتفاقات 
روزمره. اخیراً تولد پسر من بود و کمی قبل تر از آن هم تولد 
پسر او و ما درباره این چیزها با هم حرف زدیم. رابطه من و 
مسی خوب است و ارتباط مان تنها به مسائل فوتبال محدود 
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یا:  دی مار
دوست دارم فوتبامل 
در PSG تمام شود

 PSG آرجانتینی  ستاره  دی ماریا  آنخل 
پایان  به  فصل  پایان  در  قراردادش  اینکه  با 
به  تیم  این  در  دارد  قصد  می گوید  می رسد 

فوتبالش پایان دهد.
پاری  آرجانتینی  ستاره  ماریا  دی  آنخل 
تیم  این  با  جاری  فصل  پایان  تا  ژرمن  سن 
قرارداد دارد ولی او می گوید مشتاق است که 
دی  برساند.  پایان  به   PSG در  را  فوتبالش 
اینکه  برای  گفت  خبرنگاران  به  البته  ماریا 
چنین اتفاقی بیفتد ابتدا باشگاه پاریسی باید 
به مذاکره درباره قرارداد او تمایل نشان بدهد.
پیروزی  اصلی  ستاره  شنبه  روز  دی ماریا 
PSG مقابل رن بود و دو گل از سه گل این 
گل  پاس  او همچنین  رساند.  ثمر  به  را  تیم 
تا ستاره  داد  کین  مویس  به  را   PSG سوم 
بی چون و چرای شنبه شب پاری سن ژرمن 

باشد.
از   PSG برای  ماریا  دی  دیدار  اولین  این 
از  بعد  او  که  چرا  بود  سپتامبر   ۲۸ تاریخ 
درگیری با آلوارو مدافع مارسی در آن تاریخ 
و پرتاب آب دهان به او چهار بازی از همراهی 

تیمش محروم شده بود.
دی ماریا در پایان بازی به کانال پالس گفت: 
در  را  ام  اروپایی  فوتبال  دارم  دوست  من   «
پاری سن ژرمن به پایان برسانم ولی این فقط 
به من بستگی ندارد. من آمادگی باالیی دارم 
این  راضی هستم.  فعلی خودم  از وضعیت  و 
باشگاه و هوادارانش به من لطف دارند و من 
دارم تمام سعی ام را برای این تیم می کنم«.

یزمان جادوی میس و احیای گر
بوی خوش آشیت و اعتماد در بارسلونا

سوارز: 

اتفافات بارسا دیگر برایم مهم نیست

متس هوملس:
گر خوش شانس تر بودیم،  ا

بایرن را می بردیم
از  که  است  معتقد  دورتموند  باتجربه  مدافع 
عامل  بدشانسی  و  ها  موقعیت  دادن  دست 

شکست شان برابر بایرن مونیخ بود.
بازی  حساس ترین  در  دورتموند  بوروسیا 
هفته هفتم بوندسلیگا در زیگنال ادونا پارک 
از بایرن پذیرایی کرد و با نتیجه سه بر دو تن 
به شکست داد. ابتدا مارکو رویس دورتموند 
زود  آالبا خیلی  دیوید  ولی  انداخت  پیش  را 
نیز  دوم  نیمه  در  و  مشاند  تساوی  به  را  کار 
های  گل  سانه  لروی  و  لواندوفسکی  روبرت 
تک  رساندند.  ثمر  به  بایرن  برای  را  دیگری 
کاهش  را  فاصله  تنها  نیز  هالند  ارلینگ  گل 

داد و مانع شکست دورتموند نشد.
مت هوملس مدافع دورتموند در پایان بازی 
اما  بودیم  بدشانس  امشب  متاسفانه  گفت:» 
طبق  نتایج  همیشه  و  است  همین  فوتبال 
از  را  زیادی  فرصت های  نیست.  شما  روال 
دست دادیم. اگر از فرصت های خود به خوبی 
استفاده می کردیم، اکنون نتیجه دیگری رقم 

خورده بود.
پشت  را  خوبی  شب  هم  دفاعی  خط  در 
شد.  باز  ما  دروازه  بار  سه  و  نگذاشتیم  سر 
شویم  ظاهر  این  از  بهتر  بسیار  می توانستیم 
اما متاسفانه از فرصت های به دست آمده به 

خوبی استفاده نکردیم.«
کیمیش  دیدگی  آسیب  درباره  هوملس 
بازیکن کلیدی بایرن گفت:» من نتوانستم آن 
داد  نشان  کیمیش  واکنش  ببینم.  را  صحنه 
که آسیب دیدگی او جدی است. امیدوارم هر 
چه سریع تر بهتر شود. او بازیکن بسیار خوبی 

است و شخصیت خوبی هم دارد.«

پریوزی یوونتوس در لحظه آخر از دست رفت
جایگزینش  دیباال  پائولو  و  کرد  ترک 
پایان  به  ثانیه  چند  تنها  حالی  در  شد. 
بازی باقی مانده بود کایسدو دروازه تیم 
تقسیم  امتیازها  تا  کرد  باز  را  تورینی 

شود. 
سوم  رتبه  در  امتیاز   ۱۳ با  پیر  بانوی 
را  دوم  جایگاه  به  صعود  فرصت  و  ماند 

از دست داد. 

برای  نداد  اجازه  با یک مهار خوب  رینا 
دومین بار دروازه اش باز شود. 

در نیمه دوم التزیو چند فرصت گلزنی 
برساند  تساوی  به  را  بازی  تا  داشت 
هم  یوونتوس  و  نداد  رخ  اتفاق  این  اما 
می توانست اختالف را بیشتر کند که به 
گل دوم دست نیافت. رونالدو در دقیقه 
را  زمین  جسمانی  مشکل  دلیل  به   ۷۶

دنبال  به  بازی  شروع  در  تیم  دو  هر 
نخست  گل  یوونتوس  که  بودند  گلزنی 
کریستیانو  کرد.  ثبت  خود  نام  به  را 
کوادرادو  پاس  با   ۱۵ دقیقه  در  رونالدو 
دروازه التزیو را باز کرد. در ادامه ستاره 
پرتگالی ضربه اش به تیرک برخورد کرد. 
نیمه  پایانی  یوونتوس در دقایق  مهاجم 
اول صاحب یک ضربه آزاد شد که په په 

دیـدار  اضافـه   وقت هـای  در  یوونتـوس 
تـا  شـد  بـاز  دروازه اش  التزیـو  برابـر 
فرصـت صعـود بـه رتبـه دوم سـری آ را 

بدهـد. از دسـت 
یوونتوس دیروز یکشنبه در هفته هفتم 
سری آ ایتالیا به مصاف التزیو رفت که 
این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان 

رسید. 

ورزشیخبرهای خارجی

در  تا  است  آماده  کشور،  دو  روابط  و  همکاری  گسترش 
همکاری  بایدن  با  منطقه  و  افغانستان  در  صلح  خصوص 

کند
از سوی دیگر داالیی الما، رهبر معنوی بوداییان تبت، طی 
بیانیه ای پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 
تبریک گفت و نوشت: »بشریت  امریکا »از صمیم قلب« 
آزاد  به عنوان رهبر جهان  امریکا  به دیدگاه مردم ساالرانه 

امیدهای بزرگی دارد.«

واکنش شخصیت ها و جشن حامیان در امریکا
را  پیروزی  این  حزبی  و  سیاسی  مقام های  نیز  امریکا  در 
پذیرفته و بایدن را به عنوان رییس جمهوری منتخب مورد 

اشاره قرار دادند.
کشور،  این  نمایندگان  مجلس  رییس  پلوسی،   نانسی 
گفت: »برنده شدن بایدن طلوع یک روز جدید امید برای 

امریکاست.«
باراک اوباما و همسرش هم در پیام هایی جداگانه به بایدن 

و کاماال هریس تبریک گفته اند.
غیرعادی«  »چالش های  از  امریکا  سابق  رییس جمهور 
بایدن در کاخ سفید سخن گفت و خواستار فرصت دادن 

به او از سوی مردم امریکا شد.
کارزار  حامیان  از  که  اوباما،  باراک  همسر  اوباما،  میشل 
نامزد  ترمپ،   دونالد  حامیان  به  اشاره  بوده، ضمن  بایدن 
باشیم  یاد داشته  نوشت: »به  تویترش  جمهوری خواه، در 
به  اگر  حتی  موجود،  وضعیت  به  نفر  میلیون  ده ها  که 
معنای حمایت از دروغ، نفرت، هرج و مرج و تفرقه باشد، 

رای دادند.«
میت رامنی، سناتور جمهوری خواه و  نامزد سابق انتخابات 
ریاست جمهوری،  هم در صفحه تویترش این پیروزی را به 

بایدن و معاون اول تبریک گفت.
رامنی آن ها را »انسان های با اراده خوب و شخصیت قابل 

تحسین« خواند.
او همچنین بر اتحاد در میان مردم کشور و بر مشارکت در 
انتخابات برای نقش آفرینی در سرنوشت کشور تأکید کرد.

براساس تصاویری که از مقابل کاخ سفید در تویتر منتشر 
شده،  جمعیت زیادی در پی اعالم پیروزی جو بایدن برای 
پیروزی  برگزاری جشن  و  تجمع  به  برپایی جشن دست 

زده اند.

کاماال هریس،  به  تبریک  با  اسرائیل همچنین  دفاع  وزیر 
اولین زنی که به معاونت  او به عنوان  بایدن، گفت  معاون 

رییس جمهوری امریکا رسیده »تاریخ ساز« شده است.

تبریک مقام های آسیا و آفریقا
دولت های  اروپایی،   کشورهای  مقام های  با  همزمان 
کشورهای آسیایی و همچنین آفریقا نیز به پیروز انتخابات 

امریکا تبریک گفتند.
جمله  از  خاورمیانه  کشورهای  برخی  مقام های  نام 
فهرست   در  عراق  و  عمان  قطر،  عربی،  متحده  امارات 

تبریک  گویندگان به بایدن دیده می شود.
بایدن،  به  تبریک  با  لبنان  میان،  رییس جمهوری  این  در 
درباره »بازگشت تعادل در روابط بین امریکا و لبنان« در 

دولت جدید ابراز امیدواری کرد.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، که روابط نزدیکی با دونالد 
ترمپ رییس جمهوری امریکا دارد نیز  با تبریک به بایدن 
نوشت او در مقام معاون اولی کمک مهم و ارزشمندی به 
تقویت روابط هند و امریکا کرده و مشتاق است تا دوباره 

با او همکاری کند
عمران خان، نخست وزیر پاکستان، نیز با تبریک پیروزی 
به  تمایل  کنار  در  که  گفت  هریس،  کاماال  و  بایدن  جو 

بایدن زود است.
به عنوان یک  را  تبریک نخست وزیر اسرائیل: شما 

دوست بزرگ اسرائیل می شناسم
ــال  ــدن و کام ــو بای ــه ج ــی ب ــو در تویت ــن نتانیاه بنیامی
ــه ۴۰  ــک ب ــا نزدی ــک گفــت و نوشــت: »م ــس تبری هری
ســال اســت کــه یــک رابطــه شــخصی طوالنــی و گــرم 
ــزرگ  ــت ب ــک دوس ــوان ی ــما را به عن ــن ش ــم و م داری

اســرائیل می شناســم.«
هر  با  منتظر همکاری  که »مشتاقانه  کرد  تاکید  نتانیاهو 
دوی شما برای تقویت بیشتر اتحاد ویژه بین ایاالت متحده 

و اسرائیل هستم.«
گبـی اشـکنازی، وزیـر خارجـه اسـرائیل، نیـز در تویتی با 
اشـاره به »نزدیک نیم قرن« دوسـتی و حمایت جو بایدن 
از اسـرائیل، پیـروزی او را در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
امریـکا تبریـک گفت و ابراز امیـدواری کرد روابـط امریکا 
و اسـرائیل در زمـان بایـدن شـاهد »رشـد و شـکوفایی« 

بیشـتری باشد.
همزمان بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، در تویتی پیروزی 
»از  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  بایدن  جو 
صمیم قلب« تبریک گفت و او را »دوست و حامی قدیمی 

اسرائیل« خواند.

بایدن،   جو  پیروزی  اعالم  از  پس  بالفاصله  روز:  اطالعات 
نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا، مقام های 
کشورهای جهان ضمن تبریک به او برای همکاری متقابل 

جهت حل مشکالت کنونی جهان ابراز آمادگی کردند.
از سوی دیگر،  شخصیت های سیاسی از احزاب دموکرات و 
جمهوری خواه نیز پیروزی تیم بایدن را پذیرفته و بر حل 

چالش های این کشور تاکید کردند.
امانوئل  جانسون،   بوریس   اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
دیپلماتیک  مقام های  و  رهبران  ماس،   هایکو  و  مکرون 
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان هستند که در 
نخستین دقایق اعالم پیروزی بایدن در صفحه تویتر خود 
امریکا  به عنوان رییس جمهور چهل و ششم  را  او  انتخاب 

تبریک گفتند.
و  خواند  کشورش  متحد«  »مهم ترین  را  امریکا  جانسون 
اقدام مشترک برای حل چالش های  مکرون نیز خواستار 

فعلی جهان شد.
ایرلند،  جمله  از  دیگر  کشورهای  نخست وزیران  همزمان 
نیوزیلند، سوئد، یونان و اسکاتلند نیز پیروزی کارزار بایدن 

و کاماال هریس،  معاون اولش،  را تبریک گفتند.
 جـوزپ بـورل، مسـئول سیاسـت خارجـه اتحادیـه اروپا و 
ینـس اسـتولتنبرگ، دبیـرکل ناتو، هـم پیـروزی بایدن و 
هریـس را تبریـک گفتند، اسـتولتنبرگ بایـدن را »حامی 
ابـزار  او  بـا  همـکاری  بـرای  و  خوانـد  ناتـو  سرسـخت« 

کرد.  اشـتیاق 
پیام  در  اروپا،  کمیسیون  رییس  فون درالین،   اورزوال 
متحد  و  دوست  امریکا  و  اروپا  اتحادیه  گفت  تبریکش 

یکدیگرند و شهروندانشان عمیق ترین ارتباط ها را دارند.
شامگاه شنبه شبکه های سی ان ان و فاکس نیوز و همچنین 
بودند که  خبرگزاری آسوشیتدپرس نخستین رسانه هایی 

همزمان بایدن را پیروز رقابت معرفی کردند.
از سوی دیگر  نیکالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال، در 
امریکا اعالم  با دولت  صفحه تویتر خود برای گفت و گو 
آمادگی کرد و نوشت: به جو بایدن رییس جمهور منتخب 
و معاون او کاماال هریس پیروزی شان را تبریک می گویم. 
ونزوئال همواره آماده گفت و گو و تفاهم با مردم و دولت 

امریکاست.
جنوبی  همسایه  مکزیک،  رییس جمهوری  میان  این  در 
ایاالت متحده، گفت که هنوز برای تبریک گفتن به جو 
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عباس اسدیان

حیات برهنه
خوانشی از رمان »زمستان« اثر ضیا قاسمی

نسـیم شـادان آواره و بی خانـه شـده اسـت، او نمی توانـد زندگـی در آوارگـی و بی خانمانـی را تحمـل کند. 
تحمـل ایـن نـوع زندگـی بـرای او دشـوار اسـت، بـرای همیـن او بـه نوشـتن روی می آورد. نسـیم شـادان 
را تحمـل  تـا بتوانـد زندگـی در آوارگـی  او پنـاه گاه اسـت. او می نویسـد  بایـد بنویسـد. نوشـتن بـرای 
کنـد. شـاید بهتـر از آدورنـو ژرژباتـای وضعیـت نسـیم را توصیـف کـرده باشـد. باتـای می گویـد »مـن 

می نویسـم تـا دیوانـه نشـوم«. نسـیم در عالـم مهاجـرت و آوارگـی بـه نوشـتن پنـاه می بـرد.

گزاره  این  عینی تر  »زمستان« صورت  رمان  در  زیستن«. 
تبلور یافته است. نسیم شادان آواره و بی خانه شده است، 
او نمی تواند زندگی در آوارگی و بی خانمانی را تحمل کند. 
تحمل این نوع زندگی برای او دشوار است، برای همین او به 
نوشتن روی می آورد. نسیم شادان باید بنویسد. نوشتن برای 
او پناه گاه است. او می نویسد تا بتواند زندگی در آوارگی را 
تحمل کند. شاید بهتر از آدورنو ژرژباتای وضعیت نسیم را 
توصیف کرده باشد. باتای می گوید »من می نویسم تا دیوانه 
نشوم«. نسیم در عالم مهاجرت و آوارگی به نوشتن پناه 

می برد.
بی پناهی،  تنهایی،  است.  آشکار  آوارگی  تبعات  که  البته 
افسردگی و شاید هم بی معنایی از مهم ترین تبعات آن باشد. 
معموال آدم ها زمانی که چیزی را در اختیار دارند متوجه 
اهمیت اش نمی شوند، اما به محض آن که از آن فاصله گرفت 
آن وقت می فهمند که وجود چیزی که قبال برایش مهم 
احساس نمی شد، چقدر مهم بوده است. ایمانوئل کانت در 
مقدمه کتاب »نقد عقل محض« می نویسد »کبوتر سبک بال 
که هوا را در پرواز آزادانه خود می شکافد و مقاومِت آن را 
حس می کند، می توانست تصور کند که پروازش در فضای 
خالی از هوا بسیار راحت تر است« )نقد عقل محض، ۷۱(. 
اما واقعیت این است که پرواز در فضای خالی ناممکن است، 
به واسطه  تا  باشد  نیروی مقاوم و »تکیه گاه«ی  باید  زیرا 
آن پرواز ممکن شود، و هوا همان تکیه گاه است. یعنی به 
واسطه هوا است که پرواز برای کبوتر ممکن می شود. شبیه 
به قضیه های از این دست در مورد آدم ها هم صدق می کند. 
یکی از این موارد اهمیت حضور دیگران است. گاهی ما شاید 
به این نکته فکر کنیم که دیگری همیشه برای ما مزاحم 
است و اگر در تنهایی به سر می بردیم زندگِی به مراتب بهتر 
واقعیت جور درنمی آید.  با  این  اما  و راحت تر می داشتیم. 
واقعیت و تجربه ی آدم ها چیزی خالف این را ثابت کرده 
است. نسیم به درستی به این نکته پی برده است: »آدمی 
با بودن، حتا یک نفر در  به بوی آدمی زنده است. آدمی 
پهلویش، دل می گیرد و ترسش کم تر می شود« )ص۱۷(. 
شاید هم نسیم شادان بعد از آن که تنهایی را تجربه کرد به 
اهمیت حضور دیگران در زندگی پی برد و فهمید »آدمی به 

بوی آدمی زنده است«.

خانه ی پروانه ها
در جست وجوی  »زمستان«  رمان  این که  هم  آخر  دست 
پروانه ها  خانه ی  که  است  پرسش  این  برای  پاسخ  یافتن 
کجاست؟ یا پروانه چگونه و در کجا خانه  می سازد؟ این یکی 
از سواالتی است که ذهن نویسنده رمان را به شدت درگیر 
کرده است، و البته این سوال به هیچ وجه بی ربط به وضعیت 
بی خانمانی افغانستانی ها نمی باشد. به هرحال، شاید پروانه 
خانه داشته باشد، شاید هم نداشته باشد؛ نویسنده رمان در 
این مورد چیزی نمی داند. این نکته چندان مهم هم نیست. 
مهم این است که بدانیم خانه ی آوار گان، و با توجه به نکاتی 
که گفته آمدیم، خانه ی افغانستانی ها کجاست؟ به راستی، 
با این وضعیت وطن برای ما خانه می شود؟ به صورت  آیا 

قطعی پاسخ »بلی« است، اما چگونه؟

مگس به سبب بی توجهی خدمه ها به داخل اتاق نفوذ کرده، 
و این یعنی کسی در این مورد مقصر است. مگس هرچه 
زودتر یا باید بیرون انداخته شود و یا هم کشته شود؛ زیرا در 
کنار این که او مزاحم است زندگی اش نیز هیچ ارزشی ندارد. 
چیزی و یا کسی که حضورش ارزش و معنا نداشته باشد 
بیش از همه در معرض نابودی قرار می گیرد. این موضوع 
ما را به سمت ارزش و اهمیت زندگی کسانی می کشاند 
که ما قبال تذکر دادیم در وضعیت استثنایی به سر می برند، 
شاید هم بیش از همه به کسانی باید توجه کنیم براساس 
اصول اخالقی زندگی می کنند. ولی این مورد آخر بیشتر 
به »فرد« مربوط می شود. آن  چه در این جا باید به آن توجه 

شود »جمع« است.
این نکته را بیان  از این موضوع می تواند  خوانش نمادین 
کند که زندگی یک کتله ی عظیم مردم افغانستان بیشتر 
از ارزش زندگی همان مگس نیست. این ها در واقع همانند 
همان مگسی اند که در درون دفتر رییس دانشکده خودش 
را هر لحظه به شیشه می کوبید تا راه خروج را پیدا کند، 
این  طبقه در وطن  خودشان  واقع،  اما موفق نمی شد. در 
اسیرند. حقوق شان عین آب خوردن زیر پا گذاشته می شود، 
و خودشان هم تبدیل به هوموساکر شده اند. هر وقت نیاز 
شد ازشان استفاده می شود، اما به محض آن که نیازمندی 
یک  که  می شود  انداخته  دور  راحتی  همان  به  شد  رفع 
دستمال کاغذی تفاله شده دور انداخته می شود. سرنوشت 

نسیم شادان بازگوکننده سرنوشت این جماعت است.
اما از طرف دیگر یک تعداد معدود همه چیز را به دست 
دارند: قدرت، پول و بارگاه. این ها محفوظ اند، از زندگی شان 
محافظت می شود. قدرت و پول از آن ها محافظت می کند. 
از پس پشت دیوارهای سمنتی و آپارتمان های شان بدبختی 
مردم را نگاه می کنند؛ مثال موترهای زرهی دارند و قانون 
را برحسب میل خودشان تغییر می دهند. و این طبقه تا 
به حال در افغانستان مدام پیروز بوده است. نسیم شادان، 
به عنوان نمونه ای کوچک از درون همین جامعه، از دست 

همین طبقه متواری می شود.

آواره و نوشتن
آنچه گفته شد ابعاد اجتماعی رمان »زمستان« را برجسته 

می کرد. از درون مایه های فردی آن هم نباید غافل ماند.
عین حال  در  هم  شاید  و  پرکاربردترین  از  یکی 
سخن  این  بیستم  قرن  فلسفی  گزاره  منحرف شده ترین 
آدورنو است: »کسی که خانه ندارد، نوشتن امکانی ست برای 

معموال در پیوند مجدد با صور متنوِع حیات اجتماعی ظاهر 
می شود – صراحتا به پرسش گرفته و به عنوان بنیان غایی 
قدرت سیاسی ملغا شود. آن سوژه ی غایی  که الزم است 
تا در آن واحد هم به استثنا بدل شود و هم در دولت شهر 
ادغام گردد، همواره حیات برهنه است )آلن بدیو؛ وسایل 

بی هدف، ص ۱۸(.
وضعیت  در  مدام  افغانستان  مردم  از  عظیم  کتله ی  یک 
استثنایی به سر می برند )البته مراد من از وضعیت استثنایی 
معنای  آن  به  و  است  مخاطره آمیز  وضعیت  این جا  در 
فلسفی اش توجه چندان ندارم(. هیچ فرقی ندارد که این  
صحبت  زبان  کدام  به  و  دارند  تعلق  قوم  کدام  به  طبقه 
می کنند؛ در هر صورت بدبخت و بیچاره اند. در یک کالم، 
این ها کسانی اند که نه پول دارند و نه قدرت )ترجمه درست 
این   فساد(.  منبع  باشد:  این  احتماال  افغانستان  در  قدرت 
طبقه ابزار است؛ هر وقت قدرت مندان خودشان را به آن ها 
نیازمند احساس کردند به آن ها رو می آورند، اما به محض 
آن که نیازشان برطرف شد خیلی زود فراموش شان می کنند. 
البته میزان بدبختی این طبقه آن قدر زیاد و فشار زندگی 
زیادتر است که فراموش می کنند روزی قدرت مندان به آن ها 
وعده »بهبود وضعیت زندگی شان« را داده بودند. از این رو، 
این کتله مردم اکثرا برای  شان دادخواهی نکرده اند و وضعیت 
به همان گونه که بود باقی می ماند. »زمستان« این وضعیت 
را به گونه قابل قبول توضیح داده است. مثال نسیم شادان 
)شخصیت اصلی رمان( که نه قدرت دارد و نه پول کافی در 
وضعیت استثنایی به سر می برد. البته با این حال نسیم فرد 
اخالق مدار نیز است. به نظر می رسد در جامعه ای که عدالت 
و انسانیت را قبل از همه زیر پا کرده اند اخالقی زندگی کردن 
بسیار دشوار است. برای همین نسیم شبان گاه و مخفیانه از 

خانه اش آواره می شود.
در کنار این ها، به باور من، یکی از نمادین ترین و کلیدی ترین 
نکات رمان »زمستان« همان جایی است که نسیم شادان به 
اتاق رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل احضار 
می شود تا برای این که به خواسته ی یک قومندان زورگو 
تمکین نکرده است، مورد بازجویی قرار بگیرد. نسیم برای 
این که شغل دانشگاهی اش را از دست ندهد باید بورسیه 
تحصیلی نمره اول صنف را به قومندان بسپارد، اما او این 
کار را انجام نمی دهد و به این ترتیب شغلش را از دست 
می دهد و از وطنش نیز آواره می شود. در حین این که نسیم 
با رییس دانشکده درباره ی این موضوع حرف می زند، یک 
پشه خودش را هر لحظه به شیشه پنجره می کوبد و تقال 
می کند تا از اتاق بیرون شود، اما هرگز موفق نمی شود. پشه، 
و یا مگس، اگرچند نمی تواند شیشه را بشکند و به رهایی 
برسد اما هر لحظه آرامش اتاق را به هم می زند و در واقع 

مزاحمت ایجاد می کند. حضور او تحمل ناپذیر است.

از صبح هفتم ثور ۱۳۵۷ که مردم کابل با غرش طیاره ها 
از رادیو  بودند و  بیدار شده  از خواب  تانک ها سراسیمه  و 
کابل اعالن پیروزی انقالب خلق را شنیده بودند، جنگ و 
امروز  تا  روز  آن  از  از آن مهاجرت مردم شروع شد.  پس 
که من در این کمپ منتظر گرفتن پناهندگی هستم، هر 
کس که توانسته جان و زندگی اش را برداشته و از مملکت 
برآمده است. خانواده ای در افغانستان نمانده که عضوی از 
آن در کشورهای دیگر آواره نباشد )زمستان، ص ۱۰۶(. این 
قطعه به صورت اجمالی وضعیت افغانستاِن حال حاضر را 
بازگو کرده است. رمان »زمستان«، جدیدترین اثر سید ضیا 
قاسمی، روایتی است از مهاجرت، و در کنار آن، آوارگی در 
وطن. رمان با دیدن  مستندی درباره ی باغ وحش کابل، در 
یکی از کمپ های مهاجرین در مسیر اروپا، شروع می شود 
و بعد از بازگویی زندگی نسیم شادان در مسیر راه به پایان 

می رسد.
این که بگوییم یک فرد در وطنش آواره است ظاهرا گزاره ای 
افغانستان  جامعه  واقعیت  اما  برده ایم،  به کار  را  متناقضی 
همین است. اکثر شهروندان آن، در کشور خودشان، مثل 
یک »آواره« و »بی پناه« زندگی می کنند. نه عدالت  اجتماعی 
وجود دارد، نه قانون هست و نه کار. در ادامه تالش می کنم 
با استفاده از رمان »زمستان« روی چند موضوع متمرکز 

شویم.

حیاِت برهنه
اگر قرار باشد یکی از پیش پاافتاده ترین مصداق ها برای مفهوم 
بزنیم بی گمان حیات شهروندان  را مثال  »حیات برهنه« 
افغانستان مصداق آن خواهد بود. )باید یادآوری کنم که 
مفهوم »حیات برهنه« ابداع جورجو آگامبن است. معنای 
ساده این مفهوم بی ارزش قلمدادشدن زندگی توده ها است(.

افغانستان محافظت نمی شود، نه تنها  از حیات شهروندان 
محافظت نمی شود، بلکه هر لحظه در معرض تهدید و نابودی 
نیز قرار دارد. اما این تهدید بیش از همه از جانب »سیاست« 
صورت می گیرد، یعنی در واقع این ناکارآمدی سیاسی است 
که باعث شده مردم گرفتار چنین وضعیتی شوند. پیرزنی 
فرتوت و زجرکشیده با گویش هزارگی می گفت »بیچاره 
»نظامی های  یعنی:  اَلَغی  ِشیه«.  بَلی  خونای ِشی  عسکرا! 
او  است«.  روز در کف دستان شان  بیچاره! حیات شان هر 
زمانی این سخن را گفته بود که از درگیری پولیس با دزدان 
و راه زنان به او گفته بودند، و این که آن ها چگونه مجبورند 
شب وروز با این ماجراها درگیر باشند.  آن پیر زن این گونه 
نگرانی اش را از وضع موجود بیان کرده بود. اما این واقعیت 
مختص به نظامی های افغانستان نیست، تمام شهروندانش 
در این وضعیت به سر می برند. به عبارت دیگر »خون همه 
در کف دستان شان قرار دارد«. زندگی افغانستانی ها، برهنه 
و محافظت نشده هر روز در معرض تهدید قرار دارد، و هر 
روز کشته می شوند. در این جا اگر کسی صبح از خانه اش 
بیرون شد و شب سالم به خانه اش برگشت خودش را خیلی 
خوش شانس می داند. این جا حیات برهنه و بی ارزش است. 
را  این حیات  برهنگی  به سهم خودش  »زمستان«  رمان 

روایت می کند.

وضعیت استثنایی
وضعیت استثنا که شخص حاکم هربار در مورد آن تصمیم 
می گیرد، دقیقا زمانی رخ می دهد که حیات برهنه – که 

مگس به سبب بی توجهی خدمه ها به داخل 
اتاق نفوذ کرده، و این یعنی کسی در این مورد 
مقصر است. مگس هرچه زودتر یا باید بیرون 
انداخته شود و یا هم کشته شود؛ زیرا در کنار 
این که او مزاحم است زندگی اش نیز هیچ 
ارزشی ندارد. چیزی و یا کسی که حضورش 
ارزش و معنا نداشته باشد بیش از همه در 
معرض نابودی قرار می گیرد. 
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