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راه مدنیـت: عبداللـه عبداللـه، رییس شـورای عالی مصالحـۀ ملی گفته که 

هیـات گـروه طالبان با بهانه تراشـی های ناموجه، دالیـل و انگیزه های نامعقول، 

باعـث تاخیـر در آغـاز مذاکـرات صلـح گردیـده و به جـای مذاکـره روی قضایـای 

اصلی، پایان جنگ و خشونت،  مسلامن کشی و افزودن به...

 پژوهشـگری سـوری به نـام محمـد م. األرناؤوط کتابـی 174صفحه  یـی پرداخته 
بـه نـام »مـن التاریـخ الثقافـی للقهوة والمقاهـي« )بخشـی از تاریخ فرهنگـی قهوه و 
قهوه خانه هـا( )بیـروت، جداول للنشـر والتوزیـع، 2012( و در آن بر اسـاس منابعی که 

در دسترس اش قرار داشته از نخستین مواجهۀ مسلمانان با قهوه ...

عــنوان های مـهم

عبدالله:  
گروه طالبان  مرصوف بحث های حاشیه یی اند

قهوه، نوشیدنی حرامی که به تدریج حالل شد
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به دنبـال بن بسـت در مذاکـرات دوحه و احتـامل بازنگری توافق نامه دولت پیشـین 

امریـکا بـا طالبـان از سـوی بایـدن، روز پنج شـنبه )16دلـو( نشسـتی میـان آنتونـی 

بلینکـن، وزیرخارجـه و زملـی خلیل زاد، فرسـتاده ویژۀ امریکا برای صلح افغانسـتان در 

واشـنگنت صـورت گرفـت.  در ایـن نشسـت، پیرامـون اقدامـات پیـش رو، محافظـت از 

امریـکا علیـه تهدیـد تروریـزم، دسـت یابی بـه یک توافق سیاسـی پایـدار و نیـز برقراری 

آتش بـس دایمـی در افغانسـتان گفتگـو شـد. پـس از ایـن دیـدار، خلیـل زاد در رشـته  

توییت هایـی گفـت کـه وزیر خارجـه امریکا را در خصـوص راهکار امریـکا در مورد صلح 

افغانسـتان آگاه سـاخته؛ در عیـن حـال، دربـاره اسـراتیژی مـروط امریـکا نیـز میان 

ایـن دو مقـام امریکایی صحبت شـده اسـت. )اسـراتیژی مروطی  کـه بتواند صلح را 

تامین کند. همچنین امریکا و متحدانش مصون باشند و از خاک ...

 شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری یکی از 

از  پس  که  است  حارض  عرص  اصلی  ویژگی های 

و درسال های  اوج گرفت  اروپا  در  انقالب صنعتی 

کشورهای  در  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 

این  قابل توجهی داشت.  نیز شتاب  درحال توسعه 

امر همچنین در کشورهای جهان سوم من جمله 

افغانستان رشد مضاعف و بدون برنامه یی داشته، 

شهر کابل یکی از شهرهایی ست که مردم در آن با 

از  شهری  تسهیالت  و  امکانات  افزایش  به  توجه 

قریه ها و سایر نقاط کشور برای سکونت ...-

لبخند زنی که قاب مردی ویران
زملی خلیلزاد او انتوين بلېنکن  را در خودش دارد

افغانستان کې پر روان وضعیت او 
راتلونکو ګامونو غږېديل

ناتو  به  طالبان: به  تعهدتان مبنی بر 
کاهش خشونت و قطع رابطه با گروه های 

تروریستی  عمل کنید

بایډن:
 امریکا یمن کې د سعودي مالتړ ختموي

نتایج یک نظرسنجی در روسیه: مقبولیت 
پوتین علی رغم رسکوب معرتضین ثابت ماند

 فرهنگ  شهرنشینی
عدمتوجهمردمبهآدابشهرنشینیموجباختاللدرفرآیندشهرنشینیمیشود

آتش بس دایمی با کدام راهکار؟ 
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

دیدار خلیل زاد و بلینکن؛ 

رایزنی برای پایان بحران؟

طبقآماربهدستآمده،درافغانستانبیشتر
خانمهاپایتعهدخودمیمانندتامردان

قانون گذاران و آگاهان روابط بین امللل تحلیل می کنند که دولت جدید امریکا به اشتباه دولت پیشین )ترمپ( پی  برده که توافق نامه 

با طالبان شتاب زده بود و حاال انتظار می رود که تغییرات و تصامیمی از سوی اداره بایدن در قبال این توافق نامه اتخاذ شود.



 راه مدنیت: سفارت پولند در هند اعالم 

بانک نوت های  از  دسته  اولین  که  کرده 

تحویل  گذشته  هفته  را  افغانستان  جدید 

داده است. 

)۱۷دلو(  روزجمعه  هند  در  پولند  سفارت 

که  قراردادی  طبق  گفت،  پیامی  نر  با 

 )PWPW( پولند  پول  امنیتی چاپ  رشکت 

۳۸۰میلیون  کرده،  امضا  افغانستان  با 

 ۵۰ افغانی،   ۲۰ افغانی،   ۱۰( بانک نوت 

افغانی و ۱۰۰ افغانی( چاپ می شود. 

این  پولند،  سفارت  معلومات  براساس 

قرارداد در سال گذشته میالدی امضا شده 

۲۰۲۲میالدی  سال  پایان  تا  است  قرار  و 

بانک نوت ها چاپ و تحویل داده شود. 

این  سفارت،  این  گفته های  بنیاد  بر 

پوشش  با  و  مدرن  فن آوری  با  بانک نوت ها 

به  نسبت  که  می شود  تولید  آلودگی  ضد 

محلول های  برابر  در  قبلی  بانک نوت های 

شیمیایی و آلودگی مقاوم است. 

این  که  کرده  تاکید  هند  در  پولند  سفارت 

که   )Coat4Note( جالی  از  بانک نوت ها  

پول  چاپ  امنیتی  رشکت  منحرص  روش  به 

پولند تولید می شود، پوشیده شده است.

مسوول  برکی،  میرعزیز  حال،  عین  در 

مرکزی  بانک  پرداختی های  عمومی 

برنامۀ  افغانستان، روز سه شنبه )۷ دلو( در 

که  بود  گفته  ملت،  به  دولت  حساب دهی 

سال گذشته با یک رشکت پولندی قرارداد 

شده  امضا  جدید  بانک نوت های  تولید 

در  اکنون  تا  کرونا  شیوع  دلیل  به  اما  بود، 

دسرس این بانک قرار نگرفته است. 

حارض  حال  در  وی،  معلومات  براساس 

است  گردش  در  افغانی  ۲۹۳٫۴میلیارد 

شامل  آن  ۶۱۷٫۴میلیون  میان،  این  از  که 

پنج افغانی  و  دو  یک،  فلزی  سکه های 

می باشد.

دست کم  ساالنه  که  گفت  برکی  آقای 

فرسوده  بانک نوت  افغانی  ۳٫۶میلیارد 

جمع آوری و از دوران خارج می شود. 

بانک نوت های  چاپ  موضوع  همه،  این  با 

روز  چند  در  مرکزی  بانک  سوی  از  جدید 

از  شامری  و  بوده  آفرین  جنجال  گذشته 

که  بودند  گفته   منایندگان  مجلس  اعضای 

بانک  ریاست  رسپرست  احمدی،  اجمل 

منایندگان  مجلس  تایید  رای  که  مرکزی 

روی  ندارد  حق  نیاورده،  به دست  را 

بانک نوت های جدید امضا کند. 

واحدالله  شد  اعالم  که  بود  این  از  پس 

نوشیر، رسپرست پیشین بانک مرکزی روی 

بانک نوت های جدید را امضا کرده است.

***

شفاخانه کویید۱۹ در غور آتش گرفت
راه مدنیت: جمعه گل یعقوبی، رییس صحت 

شفاخانه  که  می گوید  غور  والیت  عامه 

بخاری  انفجار  اثر  در  والیت  این  کویید۱۹ 

گازی آتش  گرفته است. 

راه  روزنامه  با  صحبت  در  یعقوبی  آقای 

حوالی  آتش سوزی  این  که  گفت  مدنیت 

)۱۷دلو(  جمعه  روز  دقیقۀ   ۹:۲۰ ساعت 

رخ داده و دو ساعت بعد از سوی مسووالن 

اطفاییه خاموش گردیده است. 

وی ترصیح کرد که در اثر آتش سوزی بخش 

آن  تجهیزات  متام  با  شفاخانه  این  اداری 

حریق شده و به اتاق مریضان ویروس کرونا 

نیز آسیب رسیده است. 

والیت  عامه  صحت  رییس  گفته های  طبق 

کرونایی  بیامر  پنج  شفاخانه  این  در  غور، 

بسر بوده و به آنها آسیب نرسیده است، اما 

وارد  شفاخانه  این  به  را  هنگفتی  خسارات 

کرده است.  رییس صحت عامه غور می افزاید 

وارد  خسارات  میزان  مورد  در  بررسی ها  که 

شده، بر شفاخانه کویید۱۹ آغاز شده است.  

همچنین آقای یعقوبی عالوه کرد که عرضه 

خدمات به مریضان جریان دارد و این روند 

معلومات  براساس  است.  نگردیده  مختل 

شیوع  روز  نخستین  از  عامه،  صحت  وزارت 

تا کنون، در والیت غور بیش  ویروس کرونا 

از ۶۶۰نفر به کرونا مبتال شده اند که از این 

میان، بیش از ۵۶۰نفر بهبود یافته و نزدیک 

به ۲۰نفر دیگر جان داده اند.

انتوين  وزیر  نوي   چارو  بهرنیو  د  امریکا  د 

بلېنکن د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي 

استازي زملي خلیلزاد رسه کتيل دي.

ښاغيل بلېنکن پنجشنبه پر خپله ټوېټر پاڼه 

لیکيل، له زملي خلیلزاد رسه یې افغانستان 

کې د راتلونکو ګامونو، د ترهګرۍ له ګواښه د 

امریکا د خوندي ساتلو، په افغانستان کې د یو 

منصفانه او دوامداره جوړجاړي او دې هېواد 

کې پر دایمي او بشپړ اوربند خربې کړې دي.

زملي خلیلزاد هم پر خپله ټوېټر پاڼه لیکيل 

چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته یې د افغان 

نوموړی  ورکړل.  مالومات  اړه  په  بهیر  سولې 

وایي:

»موږ په رشایطو پورې تړلې خپلې سراتیژۍ 

په اړه خربې وکړې، داسې یوه سراتیژي چې 

افغانستان ته سوله راويل، وګړو ته یې د باثباته 

اجازه  ته  راتلونکي تضمین وکړي، هو هېچا 

ورنکړي چې له افغانستانه امریکا ته او یا هم 

متحدینو ته یې ګواښ پېښ کړي.«

امریکا  د  خلیلزاد  زملی  چې  وي  دې  یاده 

پر  واکمنۍ  ټرمپ  ډونلډ  ولسمر  پخواين 

د ځانګړی  لپاره  افغان سولې چارو  د  مهال 

استازي په توګه ګومارل شوی و.

خو د امریکا د بهرنیو چارو نوي وزیر انتوين 

بلېنکن څو ورځې وړاندې اعالن وکړ چې په 

به هم زملی خلیلزاد د اوس  اداره کې  نوې 

لپاره خپلې دندې ته دوام ورکوي. 

خلیلزاد  زملی  چې  دی  ځل  لومړی  دا 

د  کې  واکمنۍ  په  بایډن  جو  ولسمر  د 

افغانستان د وضعیت په اړه له یوه جګپوړي 

امریکایي چارواکي رسه لیدنه کوي. 

سولې  افغان  د  چې  کېږي  مته  نوموړي  له 

درېديل بهیر د بیا پیلولو لپاره یو ځل بیا خپلې 

هلې ځلې پیل کړي.

یاده دې وي چې د ولسمر جو بایډن ادارې 

امریکا  د  رسه  طالبانو  له  چې  کړی  اعالن 

خپلمنځي تړون ته به له رسه کتنه کوي، او 

څه  کې  تړون  دې  په  چې  يش  پوه  غواړي  

راغيل دي.

د  چې  ده  شوې  ټاکل  کې  وخت  ورته   په 

امریکا نوی ولسمر جو بایډن به پنجشنبه 

اړه  په  پالیسۍ  بهرنۍ  خپلې  د  ماسخوتن 

لومړنۍ وینا کوي. 

پر  افغانستان  د  به  نوموړی  چې  کېږي  مته 

وضعیت او دې هېواد کې د امریکا پر راتلونکو 

ګامونو او سراتیژۍ هم خربې وکړې.

ورځ  یوه  یوازې  وینا  له دې  بایډن  د ښاغيل  

وضعیت  د  افغانستان  د  کې  امریکا  وړاندې 

له  چې  کړې  سپارښتنه  ډلې  یوې  ارزولو 

افغانستان د امریکايي ځواکونو د ایستلو نېټه 

دې وځنډول يش او دا چاره دې د طالبانو له 

خوا د دوحې په هوکړه کې د شویو ژمنو عميل 

کولو رسه وتړل يش.

نړیوالو  د  کې  افغانستان  حکومت  افغان 

ځواکونو د پاتې کېدو په اړه د امریکا کانګرس 

لپاره چمتو شوي دې ځانګړي رپوټ هرکلی 

کړی.

خو طالبانو د دې رپوټ مخالفت کړی او وایي، 

د دوحې تړون ماتول به بدې پایلې ولري او 

مسئولیت به یې د هغه چا پر غاړه وي چې له 

دې هوکړې په شا کېږي. 

په دوحه کې د افغانستان اسالمي  جمهوریت 

او طالبانو د مرکچي  پالو ترمنځ د سولې خربې 

له څو اوونیو راهیسې په ټپه والړې دي.

افغان حکومت تور لګوي چې د دولت پالوی 

په دوحه کې د خربو لپاره موجود دی،  خو د 

طالبانو مرکچیان د بهرنیو هېوادونو په سفرونو 

بوخت دي. 

له دې رسه سم په دې وروستیو کې دسیايس 

تود  بحث  حکومت  لنډمهايل  د  ترمنځ  ډلو 

شوی او ځینې کسان او ډلې یې په یوه ډول 

مالتړ کوي.

خو افغان ولسمر محمد ارشف غني ټینګار 

الرې  له  ټاکنو  د  یوازې  به  واک  چې  کړی 

راتلونکي ولسمر ته پرېږدي. »بی بی سی«

 راه مدنیـت: ینس اسـتولتنربگ، رسمنشـی 

از  )ناتـو(  شـاملی  اتالنتیـک  پیـامن  عمومـی 

بـه  کـه  اسـت  خواسـته  طالبـان  گـروه 

تعهدات شـان در زمینۀ کاهش خشـونت و قطع 

روابـط بـا گروه هـای تروریسـتی از جمله شـبکۀ 

القاعده عمل کنند.

آقـای اسـتولتنربگ در یـک نشسـت خـربی در 

بروکسـل بـه خربنـگاران گفـت: »مـا حمالتی را 

نیـز علیـه افراد، خربنـگاران و دیگران مشـاهده 

بسـیار  خشـونت  بلنـد  میـزان  و  کرده ایـم 

ه   ن کننـد ا نگر

اسـت.«

بـا ایـن حـال، قرار 

اسـت وزیران دفاع 

عضـو  کشـورهای 

ناتـو در تاریخ ۱۷و 

فـربوری  ۱۸مـاه 

جـاری  سـال 

مـورد  در  میـالدی 

و  پایان بخشـیدن 

یـا ادامـه ماموریت 

در  ناتـو  نظامـی 

تصمیم  افغانستان 

بگیرنـد.

صلـح  توافق نامـۀ  در  کـه  حالی سـت  در  ایـن 

امریـکا و گـروه طالبان کـه در تاریخ ۲۹فربوری 

سـال ۲۰۲۰ در قطر امضا شـد، توافق شـد در 

صـورت کاهـش خشـونت، پیش رفـت مذاکرات 

و  افغانسـتان  دولـت  و  طالبـان  میـان  صلـح 

قطـع رابطـۀ طالبـان بـا گروه هـای تروریسـتی، 

نیروهـای امریـکا تـا ماه مـی ۲۰۲۱افغانسـتان 

را تـرک کننـد. امـا جـو بایـدن، رییس جمهـور 

توافق نامـۀ  کـه  گفتـه  متحـده  ایـاالت  جدیـد 

دوحـه را بررسـی می کنـد کـه آیـا طالبـان بـه 

تعهدات شـان عمـل کرده انـد یـا خیـر.

همچنیـن وزارت دفـاع امریـکا در یـک گـزارش 

گفتـه که گـروه طالبان بـه تعهدات خـود مبنی 

بـر کاهـش خشـونت  و قطـع رابطـه بـا شـبکۀ 

القاعـده عمل نکـرده و ادامۀ ایـن وضعیت روند 

بـا مشـکل مواجـه خواهـد  مذاکـرات صلـح را 

کرد. 

ایـاالت  پیشـین  رییس جمهـور  ترمـپ،  دونالـد 

ریاسـت جمهوری  پایانـی  روزهـای  در  متحـده 

در  مسـتقر  امریکایـی  نیروهـای  شـامر  خـود، 

افغانسـتان را بـه دوهزار و ۵۰۰تـن کاهش داد 

کـه کم تریـن میـزان حضـور نظامـی امریـکا در 

افغانسـتان از ابتـدای جنـگ در سـال ۲۰۰۱ 

می باشـد.

 راه مدنیـت: وزارت مالیـه کشـور می گوید 

تاریـخ  تـا   ۱۴۰۰ مالـی  سـال  آغـاز  از  کـه 

مبلـغ  وزارت  ایـن  جـاری،  مـاه  ۱۵دلـو 

۱۸میلیـارد و ۲۰۹میلیون افغانی عواید ملی 

جمع آوری کرده است. 

ایـن وزارت بـا نـر خربنامه یـی گفتـه کـه از 

عوایـد جمـع آوری شـده، مبلـغ یک میلیـارد و 

از مسـتوفیت ها، چهارمیلیـارد  ۱۶۰میلیـون 

مالیاتـی  عوایـد  از  افغانـی  ۷۲۵میلیـون  و 

اسـت.  آمـده  به دسـت 

شـده  تاکیـد  خربنامـه  ادامـه  در  همچنیـن 

و ۲۸۷میلیـون  دومیلیـارد  مالیـه  وزارت  کـه 

افغانـی دیگـر از عواید غیرمالیاتی و ۹میلیارد 

گمـرکات  بخـش  از  افغانـی  ۶۸۶میلیـون  و 

اسـت.  جمـع آوری منـوده 

ایـن در حالی سـت کـه آمنه احمـدی، رییس 

برنامـه  در  مالیـه  وزارت  گمـرکات  عمومـی 

تجلیـل از روزجهانـی گمـرکات گفتـه بـود که 

گمـرکات یکـی از منابـع عوایـدی حکومـت 

تطبیـق  طریـق  از  می توانیـم  و  می باشـد 

اصالحـات و مبـارزه علیـه فسـاد، جلـو فـرار 

به صـورت  را  کشـور  و  گرفتـه  را  ملـی  عوایـد 

خودکفایـی  و  مالـی  ثبـات  بـه  تدریجـی 
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بخشی از بانک نوت های جدید 
توسط پولند به افغانستان

عبدالله: تحویل داده شد
گروه طالبان  مرصوف بحث های حاشیه یی هستند

ناتو به طالبان: به تعهدتان مبنی بر کاهش خشونت و قطع 
رابطه با گروه های تروریستی عمل کنید

عواید ملی از شروع سال مالی ۱۴۰۰ به بیش از ۱۸میلیارد افغانی رسید

زملی خلیلزاد او انتوين بلېنکن 
افغانستان کې پر روان وضعیت او 

راتلونکو ګامونو غږېديل

صالح: طالبان مسوول متامی حمله های هدفمند هستند
امرالله صالح، معاون نخست  ریاست جمهوری می گوید که مسوول متامی حمله های هدفمند در کشور گروه طالبان هستند. آقای صالح در گفتگو با تلویزیون ملی تاکید   

کرد که گروه طالبان اراده یی برای صلح ندارند.
او در ادامه ترصیح کرد: »این ها آمده اند به کشنت زن، طفل، خربنگار حاال در این روزها در تکسی ها بم می مانند.« این در حالی ست که با رشوع گفتگوهای صلح، میزان 

خشونت و ترورهای هدفمند در رسارس کشور افزایش پیدا کرده است.

شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله  مدنیت:  راه 

عالی مصالحۀ ملی گفته که هیات گروه طالبان با 

انگیزه های  و  دالیل  ناموجه،  بهانه تراشی های 

صلح  مذاکرات  آغاز  در  تاخیر  باعث  نامعقول، 

روی  مذاکره  به جای  و  گردیده 

و  جنگ  پایان  اصلی،  قضایای 

افزودن  و  مسلامن کشی  خشونت،  

به درد و آالم مردم، مرصوف سفرها و 

بحث های حاشیه یی هستند.

روز  ملی  مصالحۀ  عالی  شورای 

خربنامه یی  نر  با  )17دلو(  جمعه 

که  گفته  عبدالله  آقای  از  نقل  به 

نیروهای این گروه همچنان به جنگ 

و خشونت علیه مردم ادامه می دهد.

هيات  که  کرد  تاکید  عبدالله  آقای 

دوحه  در  کامل  صالحیت  با  دولت 

متام  در  می توانند  و  دارند  حضور 

قضایا و محورهایی که میان دو طرف 

بعد از نهایی شدن طرزالعمل و وقفۀ 

دور اول تبادله گردید، مذاکره کنند.

وی می افزاید که هیات افغانستان براساس توافق 

قبلی، در تاریخ معین برای آغاز دور دوم مذاکرات 

به دوحه برگشت. این هیات که از کرثت و تنوع 

حامیت  از  می کند  منایندگی  جمهوری  نظام 

کامل شورای عالی مصالحه ملی، نظام جمهوری، 

برخوردار  افغانستان  مردم  و  سیاسی  رهربان 

می باشد.

به  که  آمده  این خربنامه  از  بخشی  در  همچنین 

هیات مذاکره کنندۀ دولت در جریان اقامت شان 

عالی  شورای  رهربی  کمیتۀ  سوی  از  کابل،  در 

اسالمی  جمهوری  کلیت  از  )که  ملی  مصالحۀ 

رهنمودهای  می کند(  منایندگی  افغانستان 

واگذار  و  ارایه  کافی  صالحیت های  و  مشخص 

شده است.

کرد:  عالوه  ملی  مصالحۀ  عالی  شورای  رییس 

کنندۀ  تسهیل  کشورهای  و  میزبان  کشور  »از 

مذاکرات صلح تشکر و قدردانی می کنیم و به این 

باور هستیم که قضیۀ افغانستان، در قدم نخست 

مربوط افغان ها می باشد و ما باید برای پایان دادن 

به  و  بنشینیم  با یک دیگر  برادرکشی  و  به جنگ 

اسالم،  مبین  دین  ارشادات  و  رهنمودها  اساس 

عرف و قوانین بین املللی و با در نظر داشت منافع 

علیای کشور، مشکل خود را با دست یافنت به یک 

راه حل سیاسی فراگیر و همه شمول حل مناییم.« 

او افزود: به این باور هستیم که فرصت استثنایی 

برای حل بحران کشور از طریق مذاکره و گفتگو 

فراهم گردیده است. اجامع منطقه  یی و بین املللی 

از پایان جنگ در افغانستان، 

رفنت به سوی صلح، استقرار، 

جدیدی  فصل  گشوده شدن 

و  منطقه  یی  همکاری های  از 

شکل گیری  از  و  بین املللی 

یک افغانستان آزاد، مستقل، 

دموکراتیک و در صلح و صفا 

همسایگان  با  داخل،  در 

حضور  از  عاری  و  جهان  و 

و  دهشت افگن  گروه های 

افراطی حامیت می کند.

حاال  وی،  گفته های  طبق 

و  ما  ملی  و  اسالمی  وظیفه 

این  از  تا  است  طالبان  گروه 

جنگ  پایان  برای  فرصت 

استفاده کنیم.

این  به  عده یی  اگر  که  کرد  تاکید  عبدالله  آقای 

و  مذاکره  از  غیر  راه هایی  از  که  هستند  باور 

بخشند،  پایان  مشکل  این  به  می توانند  گفتگو 

تاریخی راه  با استناد به شواهد  و  مانند همیش 

اشتباهی را در پیش  گرفته اند.

این در حالی ست که از از آغاز دور دوم مذاکرات 

هیات های دو طرف در دوحه پایتخت قطر بیش از 

سه هفته سپری می شود، اما مذاکرات نتیجه یی 

در پی نداشته است.



دیدار خلیل زاد و بلینکن؛ 

رایزنی برای پایان بحران؟

۸۵طالب در قندهار کشته و زخمی شدند

احتـامل  و  دوحـه  مذاکـرات  در  بن بسـت  به دنبـال 

بازنگـری توافق نامـه دولـت پیشـین امریـکا بـا طالبـان از 

میـان  نشسـتی  )16دلـو(  پنج شـنبه  روز  بایـدن،  سـوی 

آنتونـی بلینکـن، وزیرخارجـه و زملـی خلیـل زاد، فرسـتاده 

ویـژۀ امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان در واشـنگنت صـورت 

گرفت. 

در ایـن نشسـت، پیرامـون اقدامـات پیـش رو، محافظت از 

امریـکا علیـه تهدیـد تروریـزم، دسـت یابی بـه یـک توافـق 

در  دایمـی  آتش بـس  برقـراری  نیـز  و  پایـدار  سیاسـی 

افغانسـتان گفتگـو شـد.

پـس از ایـن دیـدار، خلیـل زاد در رشـته  توییت هایی گفت 

کـه وزیـر خارجـه امریـکا را در خصـوص راهـکار امریـکا 

در مـورد صلـح افغانسـتان آگاه سـاخته؛ در عیـن حـال، 

دربـاره اسـراتیژی مـروط امریکا نیـز میان ایـن دو مقام 

امریکایی صحبت شـده اسـت. )اسـراتیژی مروطی  که 

بتوانـد صلـح را تامین کند. همچنین امریـکا و متحدانش 

افغانسـتان تهدیـدی متوجـه  از خـاک  و  باشـند  مصـون 

کشـورهای دیگر نباشـد.(

مقام هـای ارشـد امریکایـی، درسـت زمانـی صلـح و جنگ 

افغانسـتان را مـورد گفتگـو قـرار می دهنـد کـه از یک سـو 

مذاکـرات دوحـه عمـال متوقـف اسـت و از سـوی دیگـر، 

توافق نامـه امضاشـده دولـت ترمپ با طالبـان، زیر ذره بین 

اداره بایـدن قـرار گرفته اسـت. 

از جانـب دیگـر، بـا رشوع بازنگـری این توافق نامـه، هیات 

و  پرداختـه  منطقه یـی  یارگیری هـای  بـه  طالبـان  گـروه 

حداقـل  گـروه  ایـن  مناینـدگان 

دو  بـه  اخیـر،  هفتـه  دو  طـی 

قـدرت منطقه یـی )ایران-روسـیه( 

مراجعـه کـرده و بـه دنبـال تقویت 

هسـتند. خـود  دیپلامسـی 

در البـه الی ایـن تحـوالت پیرامون 

صلـح، پرسشـی  مطـرح می شـود 

کـه سیاسـت مداران امریکایـی بـا 

طالبـان  می داننـد  اینکـه  وجـود 

کاهـش  بـر   مبنـی  تعهـدات 

آتش بـس  تامیـن  و  خشـونت ها 

را نقـض کرده انـد، بـا ایـن غایلـه 

کـرد؟  خواهنـد  برخـورد  چگونـه 

مجلـس  اعضـای  از  شـامری 

روابـط  آگاهـان  و  مناینـدگان 

بین امللـل بـه ایـن پرسـش پاسـخ 

اسـت،  ممکـن  کـه:  می دهنـد 

تغییرات و تعدیالتی در توافق نامه 

امریـکا بـا طالبان به وجـود بیاید.

عبدالقـادر قالتـوال، عضـو مجلس مناینـدگان بـه روزنامه 

راه مدنیـت گفـت: امریکایی هـا بـه این مسـاله پی برده اند 

کـه امضـای توافق نامـه توسـط دولـت ترمـپ شـتاب زده 

کـه  مـی رود  انتظـار  به همین خاطـر  بـود.  اشـتباه  یـک  و 

تغییـرات و تحوالتـی از سـوی اداره بایـدن در قبـال ایـن 

توافق نامـه و مسـاله صلـح افغانسـتان رقـم بخـورد.

اسـاس  بـر  مناینـدگان،  مجلـس  عضـو  ایـن  گفتـۀ  بـه 

توافق نامـه امضاشـده، طالبـان تاکیـد دارنـد کـه تـا اول 

مـاه مـی سـال جـاری میـالدی، هیـچ رسبـاز امریکایی در 

افغانسـتان حضـور نداشـته باشـد امـا دیـده می شـود کـه 

ایـاالت متحـده در ایـن مورد تجدیـد نظر کـرده؛ چیزی که 

مهـم پنداشـته می شـود ایـن اسـت کـه مذاکـرات بـدون 

اسـت. بی فایـده  آتش بـس 

اول  کـه  اسـت  همیـن  هـم  جهـان  در  پذیرفتـه  اصـل   

آتش بـس بعـد مذاکـره. »اگـر از طریـق مذاکـره بـه تفاهـم 

نرسـند، جنـگ راه حـل آخـری اسـت کـه میـان طرف های 

می شـود.  اسـتفاده  درگیـر 

سلسـله  یـک  بـا  مذاکـرات  کـه  می شـود  معلـوم  حـاال 

مشـکالتی مواجـه شـده، احتـامل مـی رود کـه بن بسـت 

شـود.« زمان گیـر  و  دوام دار  دوحـه  مذاکـرات 

قالتوال معتقد اسـت تاکنون سیاسـت مشـخص و روشـن 

رییس جمهـوری امریـکا در قبال صلح و جنگ افغانسـتان 

مشـخص نشـده و ممکـن اسـت کـه ایـن سیاسـت ها بـا 

گرفتـه  تصمیم هایی کـه  و  توافق نامـه  در  نظـر  تجدیـد 

مـردم  دیگـر،  جانـب  از  شـود.  روشـن  شـد،  خواهـد 

افغانسـتان توقـع دارنـد کـه راهـی بـرای حـل ایـن معضل 

جسـتجو شـود کـه در قـدم اول جنـگ قطع شـود. در قدم 

دوم نیـز تفاهـم دایمی شـده و صلح همیشـگی در کشـور 

برقـرار گـردد.

از سـویی هـم، سـیدباقر محسـنی، آگاه روابـط بین امللل 

بـه روزنامـه راه مدنیـت تاکیـد کـرد که مسـاله افغانسـتان 

بـه این سـادگی نیسـت کـه رصف بـا اراده و اختیـار دولت 

بایـدن رقم زننده باشـد. او همچنـان ادامـه داد: هم اکنون 

دولـت بایـدن به دنبـال ارزیابـی و بررسـی صلـح و جنـگ 

افغانسـتان اسـت. کنگـره امریـکا هـم خواسـتار درنـگ و 

تامـل در امـر خـروج نیروهـای امریکایی شـده و با توجه به 

ایـن مسـایل، بـه نظر می رسـد کـه دولـت جدید امریـکا از 

توافق نامـه بـا طالبـان رضایـت چندانـی ندارند.

کنونـی  دولـت  کـه  اسـت  باورمنـد  همچنـان  محسـنی 

بتوانـد  تـا  نـدارد  را  ظرفیـت  و  توانایـی  ایـن  افغانسـتان 

محـور اعتـامد را در کشـورهای منطقه یـی بـه وجـود آورد 

و به همیـن منظـور، ایـاالت متحـده به دنبـال یـک راه حـل 

معقـول برای خـروج رسبازان و تداوم نظـام دموکراتیک در 

داخـل افغانسـتان اسـت.

بـه گفتـۀ ایـن آگاه بین امللـل، ابقـای خلیـل زاد در امـر 

پیش بـرد صلـح و تـالش دولـت جدیـد بایـدن بـرای اقنـاع 

خارجـی  نیروهـای  حضـور  تـداوم  خصـوص  در  طالبـان 

واشـنگنت  کـه  را می رسـاند  ایـن  افغانسـتان،  داخـل  در 

امضـای  در  را  ترمـپ  دولـت  شـتاب زدگی  می خواهـد 

جـربان،  ایـن  بـا  و  کنـد  جـربان  طالبـان  بـا  توافق نامـه 

به دنبـال راه حلـی خواهد رفت کـه ارزش های دموکراتیک 

نظـام جمهـوری حفـظ و صلـح پایـدار را بـه همراه داشـته 

باشـد.

پس از خربهای منترشـده مبنی بـر بازنگری توافق نامه، 

طالبـان اعـالم کردند کـه در توافق نامه امضا شـده، ایجاد 

حکومـت موقـت ترصیـح شـده کـه ایـن امـر رسوصداهای 

بین امللـل  روابـط  آگاهـان  امـا  کـرد؛  ایجـاد  را  زیـادی 

معتقدنـد کـه دموکرات هـا در صـدد احیـای اعتبار 

امریکا هسـتند؛ زیرا چگونگی قضایای افغانسـتان 

بـه  بنابرایـن،  می زنـد.  صدمـه  امریـکا  اعتبـار  بـه 

نظـر می رسـد کـه آنهـا بـا تغییـرات جزیـی و قانـع 

کـردن طالبـان در امـر پذیـرش رشکـت در قـدرت و 

معـادالت داخل افغانسـتان، تـالش خواهند کرد تا 

وضعیـت بـا ثباتـی را بـه وجـود آورند.

بحـث  کـه  منـود  خاطرنشـان  محسـنی  سـیدباقر 

سیاسـت مداران  بـرای  امـارت  و  جمهوریـت 

امریکایـی جـدی نیسـت و نظـام امـارت یـک بحث 

مختومه حتی برای جهان اسـت؛ اما واشـنگنت راه 

حـل میانه یـی را جسـتجو می کند که صلـح تامین 

شـود. افغان هـا گـرد یـک سـاختار سیاسـی جمـع 

شـوند و از ایـن طریق پایـان بحـران را اعالم کنند. 

»ایـن یکـی از اهـداف امریکایی هـا از بحـث بحران 

اسـت که سـاختار و چارچوبی تعریف شـود که هم 

خواسـت هایی که  هـم  و  شـود  تامیـن  جمهوریـت 

طالبـان پیرامون آن جنگ می کنند، تامین شـود.«

سیاسـی  آگاهـان  از  شـامری  حـال،  همیـن  در 

می گویند: سیاسـت های امریـکا در چنددهه اخیر 

یـک رسه شکسـت خورده بـوده و یـک رونـد نـاکام 

را در دو دهـه اخیـر طـی کـرد کـه ایـن ناکامی هـا 

خلیـل زاد  شـد؛  فربه تـر  خلیـل زاد  آقـای  توسـط 

مسـوولیت مدیریت و بحران افغانسـتان را به عهده 

گرفـت تـا بـه مرحلـه جدیـدی برسـاند، اما نـه تنها 

بـه مرحلـه جدیـدی نرسـید؛ بـل نتیجـه معکـوس 

داد. رشـد و تقویـت بیشـر گـروه  طالبـان نتیجـه 

تالش هـای خلیل زاد اسـت کـه حتی زمینـه تامین 

ثبـات را هـم در افغانسـتان از بیـن بـرد.

امتر: جهان اسالم باید جنگ و خشونت را محکوم و خواستار برقراری آتش بس شوند
محمدحنیف امتر، وزیر امور خارجۀ کشور گفت که جهان اسالم باید جنگ و خشونت را با صدای واحد و یک پارچه محکوم کرده و خواستار برقراری آتش بس در افغانستان شوند. آقای امتر در دیدار با آقای اوغوزخان   

ارطغرل، سفیر ترکیه در کابل از کمک های ترکیه به افغانستان در دو دهه گذشته و تعهد آن کشور در جریان کنفرانس ۲۰۲۰افغانستان در جینوا و حامیت از روند صلح قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش موثر ترکیه به عنوان یک کشور مسلامن در روند صلح گفت که جهان اسالم باید جنگ و خشونت را با صدای واحد و یک پارچه محکوم کرده و خواستار برقراری آتش بس در افغانستان شوند.

افغانستان اطمینان داد. از روند صلح  همچنین آقای ارطغرل از حامیت قاطع ترکیه 

رسمقاله

ــا وزارت  ــکا ب ــده امری ــاالت متح ــاص ای ــفیر خ ــدار س  دی

ــرد کاخ  ــر در رویک ــامل تغیی ــدن، احت ــو بای ــه اداره ج خارج

ــح  ــۀ صل ــوص پروس ــتان، به خص ــه افغانس ــبت ب ــفید را نس س

جدی تــر ســاخت. آنتونــی بلینکــن بــا زملــی خلیــل زاد از 

ــا رویکــرد آتش بــس دایمــی  اســراتیژی جدیــد کاخ ســفید ب

ــد کــرده  ــه تأکی ــق عادالن ــک تواف ــه ی ــدار خــرب داده و ب و پای

است. 

ــس  ــی از آتش ب ــکا درحال ــده امری ــاالت متح ــه ای ــر خارج وزی

کــه  می گویــد  ســخن  عادالنــه  موافقت نامــه  و  دایمــی 

بــه روز شــعله ورتر شــده  آتــش جنــگ در افغانســتان روز 

را  بزرگ تــری  گســرۀ  طالبــان  گــروه  خشــونت های  و 

درمی نــوردد. 

آزادی  از  پــس  گــروه  ایــن  جنگ افروزانــۀ  رویکــرد 

ــا  ــد. ب ــر گردی ــت افغانســتان قوی ت ــد دول زندانیان شــان از بن

امضــای توافق نامــۀ ایــن گــروه بــا امریــکا در دوحــه، جســارت 

ــرای  ــری ب ــس زیادت ــه نف ــامد ب ــده و اعت ــر ش ــان بیش ت طالب

خارجــی  و  داخلــی  حــوزه  در  افزون طلبــی  و  باج خواهــی 

ــد.  ــدا کردن پی

معادلــۀ جــاری در عرصــۀ جنــگ و صلــح افغانســتان بــه 

ــال  ــش در قب ــازش و نرم ــت س ــه سیاس ــان داد ک ــی نش خوب

گروه هــای جنگجــو در افغانســتان، از جملــه طالبــان پاســخ 

ــوار  ــای ناگ ــل پیامده ــته، ب ــه نداش ــتی آوری و صلح جویان آش

ــت.  ــته اس ــر داش ــی را در ب منف

ــکا از  ــه امری ــی وزارت خارج ــت اعالم ــف، سیاس ــن وص ــا ای ب

ــده  ــاالت متح ــی ای ــی عمل ــا پالیس ــی ب ــن، زمان ــان بلینک زب

امریــکا ســازگاری پیــدا خواهــد کــرد کــه فشــارهای سیاســی، 

مالــی و نظامــی بــر ایــن گــروه بیش تــر گردیــده و عــالوه 

ــی  ــان جهان ــوی حامی ــه از س ــی ک ــای زبان ــر محکومیت ه ب

افغانســتان صــورت می گیــرد، در عمــل نیــز ایــن گــروه و 

ــرد.  ــرار گی ــر ق ــار جدی ت ــت فش ــی اش تح ــان منطقه  ی حامی

ایــن رضورت زمانــی از اهمیــت زیــادی بــرای ایــاالت متحــده 

امریــکا بــه عنــوان قــدرت برتــر جهانــی قابــل احســاس 

اســت کــه ایــن کشــور بــه حفــظ اتوریتــه   و پرســتیژ خویــش 

در  قــوی  نظــام  یــک  پایه هــای  تحکیــم  بــه  منطقــه،  در 

افغانســتان نیازمنــد اســت؛ زیــرا واشــنگنت بــا درک موقعیــت 

ــی  ــارراه ترانزیت ــک چه ــوان ی ــتان به عن ــک افغانس ژیوپولیتی

قــاره آســیا، رسمایه گذاری هــای زیــادی در طــول دو دهــه در 

ایــن کشــور انجــام داده و نبایــد بــا اهــامل و ندانم کاری  هــای 

ــرود.  ــه هــدر ب ناشــیانه، ایــن دســتاوردها ب

نظــام سیاســی  تضعیــف  در صــورت  کــه  نیســت  شــکی 

دموکراتیــک در کابــل، جایــگاه سیاســی کاخ ســفید نــه 

تنهــا در افغانســتان کــه در منطقــه و خاورمیانــه نیــز متزلــزل 

خواهــد شــد و امریــکا بــه هیــچ وجــه خواهــان مواجــه شــدن 

بــا چنیــن رشایطــی منی باشــد. 

بنابرایــن، آتش بــس پایــدار، توافــق سیاســی عادالنــه و رفــع 

تهدیدهــای تروریــزم نســبت بــه امریــکا و منافــع آن از خــاک 

افغانســتان، بــا سیاســت اعالنــی و تعارف هــای دیپلوماتیــک 

میــر نخواهــد شــد، بــل نیازمنــد فشــارهای جــدی و اجــرای 

ــده در  ــود آم ــه وج ــارت ب ــد جس ــه بتوان ــت ک ــی اس اقدامات

ــرد  ــش داده و رویک ــروه را کاه ــن گ ــۀ ای ــۀ جنگ طلبان روحی

ــا چارچوب هــای دموکراتیــک ســازگار ســازد.  ــن گــروه را ب ای

آتش بس دایمی با کدام راهکار؟ 
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عبدالقادر قالتوال، عضو   
مجلس نمایندگان به 

روزنامه راه مدنیت گفت: 
امریکایی ها به این مساله 

پی برده اند که امضای 
توافق نامه توسط دولت 
ترمپ شتاب زده و یک 

اشتباه بود. به همین خاطر 
انتظار می رود که تغییرات و 

تحوالتی از سوی اداره 
بایدن در قبال این توافق نامه 
و مساله صلح افغانستان رقم 

بخورد.

»اگر از طریق مذاکره به   
تفاهم نرسند، جنگ راه حل 

آخری است که میان طرف های 
درگیر استفاده می شود. حاال 

معلوم می شود که مذاکرات با 
یک سلسله مشکالتی مواجه 

شده، احتمال می رود که 
بن بست مذاکرات دوحه 

دوام دار و زمان گیر شود.«

سید مهدی حسینی   گزارشگر

قانون گذاران و آگاهان روابط بین الملل تحلیل می کنند که دولت جدید امریکا به اشتباه دولت پیشین )ترمپ( پی  برده که توافق نامه 
با طالبان شتاب زده بود و حاال انتظار می رود که تغییرات و تصامیمی از سوی اداره بایدن در قبال این توافق نامه اتخاذ شود.

راه مدنیــت: وزارت دفــاع کشــور اعــالم کــرد کــه در نتیجــۀ عملیــات 

مشــرک نیروهــای دفاعــی و امنیتــی بــا حامیــت قــوای هوایــی، ۶۲طالب 

کشــته و ۲۳تــن دیگــر در قندهــار زخمــی شــدند.

ایــن وزارت روز جمعــه )۱۷دلــو( بــا نــر خربنامه یــی گفتــه کــه طالبــان 

تروریســت در مربوطــات ولســوالی های ارغنــداب، پنجوایــی و دنــد والیــت 

قندهــار تجمــع منــوده و برنامــه حملــه بــر نیروهــای دفاعــی و امنیتــی را 

داشــتند.

در ادامــه خربنامــه آمــده کــه در نتیجــه، عملیــات مشــرک نیروهــای 

دفاعــی و امنیتــی کشــور بــا حامیــت قــوای هوایــی، دو موضع رسپوشــیده 

ــن  ــان از بی ــروه طالب ــامت گ ــه و مه ــه وخفیف ــالح ثقیل ــاد س ــدار زی ــا مق ب

رفــت. همچنیــن از ایــن گــروه ۶۲ نفــر کشــته و ۲۳ نفــر زخمــی شــدند.

ــروه  ــوی گ ــه از س ــن ک ــه مای ــی ۸۳حلق ــاع مل ــات وزارت دف ــق معلوم طب

میونــد  و  پنجوایــی  ارغنــداب،  ولســوالی های  مربوطــات  در  طالبــان 

ــا  ــی جابه ج ــی و نظام ــردم ملک ــرار دادن م ــدف ق ــت ه ــت جه ــن والی ای

شــده بــود، توســط تیــم انجنیــری قــول اردوی ۲۰۵اتــل کشــف و خنثــی 

شــده اند. 

ــه  ــت از جمل ــن والی ــت دارد. ای ــور موقعی ــوب کش ــار در جن ــت قنده والی

والیت هــای ناامــن کشــور به شــامر مــی رود کــه گــروه طالبــان در بخشــی 

از والیــت قندهــار فعالیــت گســرده دارنــد.



 پژوهشـگری سـوری به نـام محمـد م. األرنـاؤوط کتابـی 174صفحه  یی پرداختـه به نام 
»مـن التاریـخ الثقافـی للقهـوة والمقاهـي« )بخشـی از تاریخ فرهنگـی قهـوه و قهوه خانه ها( 
)بیـروت، جـداول للنشـر والتوزیـع، 2012( و در آن بر اسـاس منابعی که در دسـترس اش قرار 
داشـته از نخسـتین مواجهـۀ مسـلمانان بـا قهـوه سـخن زده و از رواج و گسـترش روز افزون 
قهوه خانه هـا در قرن هـای پانزدهـم و شـانزدهم میـادی در شـهرهای مختلـف اسـامی از 

مکه و شام تا مصر و بوسنیا و پیامدهای آن حرف زده است. 
بـر اسـاس ادعـای کتاب، واقعه یی در سـال 1917/1916 میادی در شـهر مکـه روی داد که 
از آن بر می آیـد قهـوه دسـت کم چنـد سـال پیـش از ایـن تاریـخ بـه سـرزمین حجاز رسـیده 
بـود و در ایـن جغرافیـا گسـترش یافتـه بـود تـا جایی کـه آیین هایی ویـژه برای خود دسـت 

و پـا کـرده بود.
داسـتان از ایـن قرار اسـت که سـلطان قانصـوه غـوری )1500-1516 میادی( شـخصی را 
بـه نـام خایـر بـک مسـوول ِحسـبه )چیزی شـبیه دسـتگاه امر بـه معـروف و نهـی از منکر( 

در مکـه گماشـته بود. 
روزی خایـر بـک در سـال 1511 میـادی گروهـی از کسـانی را که از میاد حضرت رسـول 
تجلیـل می کردنـد مشـاهده کـرد کـه مراسـمی برگـزار کرده انـد و فضـای مجلـس شـبیه 
فضـای محفـل شراب نوشـی اسـت و پیاله هایـی را شـبیه پیاله هـای شـراب در میـان خـود 
می چرخاننـد. پرسـید کـه ایـن نوشـیدنی چیسـت؟ گفتنـد کـه دانـه ایـن نوشـیدنی از َیَمـن 
می آیـد و قهـوه نامیـده می شـود و اسـتفاده از ایـن نوشـیدنی در شـهر مکـه افزایـش یافته و 
دکان هایـی شـبیه دکان هـای شراب فروشـی بـه آن اختصاص داده شـده و در ایـن دکان ها با 

راه انـدازی بـازی شـطرنج و ایـن قبیـل سـرگرمی ها بسـاط قمار باختـن پهن اسـت. 
مسـوول احتسـاب در شـهر مکه ناگزیر شـد بـرای تصمیم گیـری در این زمینـه علمای دینی 
مشـهور شـهر را دعـوت کنـد. فقیهان پس از بحث و بررسـی بـه این نتیجه رسـیدند که باید 
میـان قهـوه و مراسـمی کـه با آن همـراه اسـت و منکراتی که ممکـن اسـت در قهوه خانه ها 

و قهوه نوشـی ها روی دهـد فرق قایل شـد. 
بدین گونـه فتـوا صـادر کردنـد که »ایـن قبیـل گردهم آمدن هـا اجماعًا حـرام اسـت و باید از 
آن جلوگیـری شـود«، امـا حکـم دانـۀ قهـوه شـبیه حکم دیگـر گیاهان اسـت و اصـل در آن 
اباحـت اسـت؛ چـون خداونـد متعـال می فرماید:»هوالـذی خلـق لکـم مـا فـی االرض جمیعًا 

)خداونـد همـۀ مواهـب زمیـن را برای شـما آفریده اسـت(.«
 بـا این همـه، موضـوع را بـه پزشـکان واگـذار کردنـد تـا در ایـن بـاره نظـر بدهنـد کـه آیـا 
نوشـیدن قهـوه بـه جسـم یـا عقل انسـان آسـیب زننده اسـت یـا خیر. بـه همین جهـت خایر 
بـک فـوری دو تـن از طبیبـان نامدار شـهر را نـزد خـود فراخوانـد و آن ها شـهادت دادند که 
نوشـیدنی یی که از پوسـتۀ قهوه سـاخته می شـود »سـرد و خشـک و تباه کنندة جسـم معتدل 
اسـت.« وقتـی یکـی از حضـار اعتـراض کـرد کـه قهـوه مبـاح و سـودمند و ضد بلغم اسـت 
در پاسـخ بـه او گفتـه شـد، حتـا اگـر قهـوه مباح هم باشـد امـا به جهـت این که بـه معصیت 
منتهـی می شـود از اعتبـار سـاقط اسـت و بایـد حرام دانسـته شـود. وقتـی موضوع بـه این جا 
رسـید خایـر بـک دسـتور داد جارچیان در شـهر مکه اعام کنند که کسـی از ایـن پس اجازه 

نـدارد از قهوه اسـتفاده کند. 
ایـن  ناصـر شـافعی، مفتـی وقـت مکـه، در  بـن  نورالدیـن  این جاسـت کـه شـیخ  طرفـه 
گرد هم آیـی علمایـی از مدافعـان قهـوه بـود و ایـن موجـب شـد بـه مشـکاتی دچـار شـود 

چـون برخـی از علمـای حاضـر در ایـن نشسـت او را تکفیـر کردنـد. 
در ایـن زمینـه موضع گیـری شیخ االسـام زکریـای انصـاری )1420-1520 میـادی( نیـز 
قابـل توجـه اسـت. زکریـای انصـاری شـاگردان برجسـته یی در سـرزمین حجاز و شـهرهای 
شـام و مصـر از خـود بـه یـادگار گذاشـت و از این جهـت فهـم دیـدگاه او را در این خصوص 
از اهمیـت ویژه یـی برخـوردار اسـت چـون این موضع گیـری بر رفتـار شـاگردانش در مناطق 

دیگـر نیـز اثر گـذار بود. 
جالـب توجـه ایـن اسـت کـه زکریای انصـاری نیـز رفتار یک دسـتی نسـبت به قهـوه از خود 

بـروز نـداده اسـت؛ گاهـی این نوشـیدنی را حـرام دانسـته و زمانی حال. 
عیدروسـی در »النـور السـافر« روایتـی را نقـل می کنـد مبنـی بر این کـه انصـاری در آغاز بر 
اسـاس مشـورت کسـانی کـه بصیـرت و آگاهی یـی در ایـن زمینـه نداشـتند فتـوا بـه تحریم 
نوشـیدن قهـوه داد و ایـن خبـر در همـه جا پخش شـد. امـا افراد قهوه دوسـت دسـت به کار 
شـدند و بـا او در ایـن زمینـه گفتگـو کردنـد. انصـاری دسـت بـه آزمایـش زد و بـه چنـد تن 
قهـوه نوشـاند و سـپس بـا آن ها حـرف زد تا تأثیـرات قهـوه را در روح و روان آن هـا بیازماید. 
متوجـه شـد که دگرگونـی بزرگی در رفتـار آنان پدید نیامده؛ بل اندکی سرخوشـی و انبسـاط 
حاصـل شـده اسـت. بـه همیـن جهت بر آن شـد کـه رسـاله یی در اثبـات حال بـودن قهوه 
بنویسـد. بـا آن کـه ایـن رسـاله بـه دسـت مـا نرسـیده امـا بازتابـش را در عملکرد شـاگردان 

انصـاری می تـوان مشـاهده کرد. 
ابـن باکثیـر مکـی )1499-1581 میـادی( از شـاگردان انصاری اشـعاری در سـتایش قهوه 
سـروده اسـت. شـاگرد دیگـر انصـاری، محمد البکـری الصدیقی )مـرگ: 1585 میـادی( به 
حـال بـودن قهـوه فتـوا داده و نیـز اشـعاری در ایـن زمینه به رشـته تحریر کشـیده اسـت. 

یکـی از افـراد نـام آوری کـه در مخالفـت بـا زکریـای انصـاری قـرار داشـت و بـا پدیـدة 
قهوه نوشـی مبـارزه می کـرد قاضـی القضـاة ابن شـحنۀ حلبـی )1447-1515 میـادی( بود 
کـه از حلـب بـه قاهـره نقـل مـکان کـرده بـود و در آن جـا سـرگرم درس و فتـوا بـود و نیز 
قضـای قاهـره را بـر عهـده گرفته بـود تـا این که سـرانجام مصاحـب و ندیم سـلطان غوری 
شـد. او فتوایـی در تحریـم قهـوه صـادر کـرد. از مهم تریـن شـاگردانش محمـد بن سـلطان 
دمشـقی، مفتی شـهرهای شـام بود که مسـوولیت دسـتگاه قضا را به جانشـینی از اسـتادش 

در قاهـره بـه دسـت گرفـت و بـرای تحریـم قهوه فتـوا صـادر کرد. 
در چنیـن فضایـی و بـر مبنـای اسـتادی و شـاگردی دسـته های مختلفـی از علمـای دیـن 
تشـکیل یافتنـد کـه در قاهـره و دمشـق و مکـه عده یـی در دفـاع از قهوه و عده یـی دیگر در 
مخالفـت بـا قهـوه صف آرایـی کردنـد و کشـمکش های پر تنش دینـی و اجتماعی و سیاسـی 

را پدیـد آوردند.
بـرای مثـال، در شـهر مکـه کـه جرقـه اصلی جنجـال از آن جا شـروع شـده بود دسـته بندی 

علمـای دیـن در مخالفـت یـا موافقت با قهـوه ادامه پیـدا کرد و حتـا به مرور زمـان عمیق تر 
شـد و میـراث فقهـی و ادبی قابـل توجهی را به وجـود آورد. 

اختاف هـا و کشـمکش ها بـر سـر قهـوه بـه شـهرهای شـام هـم سـرایت کـرد و همیـن 
صف بندی هـا در  آن جـا نیـز نمـود یافـت و رسـاله ها و در آن جـا اشـعاری در سـتایش یـا 

نکوهـش قهـوه بـه نشـر رسـید. 
نکتـۀ قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت کـه سیاسـتمداران نیـز ترجیـح می داده انـد در ایـن 
کشـمکش ها جانـب یکـی از طرفیـن را بگیرنـد و هـرگاه حاکم شـهر طرف دسـته یی خاص 
را می گرفتـه بـه دلیـل در اختیـار داشـتن قوه قهریـه طرفداران آن دسـته پیروز می شـده اند و 
چـون ایـن حاکـم معزول می شـده یـا وفـات می یافته دو بـاره قضیه بـر همان منوال پیشـین 

اسـت.  جریـان می یافته 
ایـن وضعیـت در مصـر و شـام و مکـه بـر همین منـوال جریان داشـت تـا این کـه در فرجام 
و بـا گسـترش قهـوه و قهوه خانه هـا مخالفـان مجبـور شـدند عقب نشـینی کننـد و میـدان را 
بـه دوسـت داران قهـوه واگـذار کننـد. بـه گفتۀ یکی از شـاعران عـرب، حاال در حـال بودن 

نوشـیدن قهـوه اجماع وجـود دارد. 
یکـی از انگیزه هـای مخالفـت بـا قهـوه تشـابه اسـمی یی بـوده کـه میـان آن و میان شـراب 

وجـود داشـته چـون در گذشـته ها شـراب را نیـز قهـوه می نامیده انـد. 
روایـات تاریخـی در ایـن زمینـه که اولین شـخصی کـه اقدام بـه وارد کردن قهـوه در منطقه 

مـا کـرد چـه کسـی بود دچـار اختاف اسـت، اما قـدر مشـترک ایـن روایت ها این اسـت که 
انتشـار و گسـترش قهوه در مصر و شـام و سـپس در جاهای دیگر به دسـت شـخصیت های 
صوفی مسـلک صـورت گرفتـه اسـت. شـاید یکـی از علت هـای تمایـل صوفیان به نوشـیدن 
قهـوه ایـن بـوده کـه ایـن نوشـیدنی صوفیـان را در بر پـا کـردن مراسـم و آیین های شـان 
یـاری می رسـانده و در شـب زنده داری بـه یاری شـان می شـتافته اسـت. پیونـد میـان قهـوه 
و سلسـله های صوفیـه بـه ویـژه طریقـۀ شـاذلیه پیونـدی محکـم و وثیق اسـت تـا جایی که 
مثـًا در کشـور الجزائـر قهـوه را با انتسـاب به شـاذلی، بنیان گـذار طریقت صوفیانۀ شـاذلیه، 

می نامند. »شـاذلیه« 
بحـث و کشـمکش بـر سـر حال یا حـرام بودن قهـوه به شـهرها و مناطقی خـاص منحصر 
نمانـد؛ بـل بـه مسـأله یی عمومی تبدیل شـد تا جایـی که شیخ االسـام خافـت عثمانی نیز 

ناگزیـر به پرداختن به این مسـأله شـد. 
قانونـی )1520-1546 میـادی( قاضیـان و علمـای  یک بـار در زمـان خافـت سـلیمان 
نامـدار شـهر دمشـق رأی بـه حـرام بودن نوشـیدن قهـوه دادند و سـپس این موضـوع برای 
تصمیم گیـری نهایـی بـه شیخ االسـام عثمانـی کـه در آن زمـان ابو السـعود افنـدی بـود و 
مدتـی دراز ایـن منصـب را بر عهده داشـت سـپرده شـد. با آن که شیخ االسـام مزبـور آدمی 
روشـن بین بـود امـا مسـأله قهـوه بـه صـورت نادرسـت بـه او توضیـح داده شـده بـود و این 
باعـث شـده بـود کـه ابوالسـعود فتـوا بـه حـرام بـودن آن بدهـد. در اسـتفتا گفتـه شـده بود 
کـه قهـوه »نوشـیدنی یی اسـت کـه فاسـقان بـرای نوشـیدن آن گردهم آیی هایـی صـورت 
می دهنـد.« شیخ االسـام در پاسـخ نوشـته بود،»بایـد کسـانی کـه از خـدا می ترسـند و تقـوا 
دارنـد از آن کاری کـه اهـل فسـق و فجـور بر انجـام دادن آن گرد هـم می آینـد بپرهیزند.«

روی هم رفتـه، یکـی از انگیزه هـای اصلـی مخالفـت عالمان دین با نوشـیدن قهـوه آیین هایی 
بـوده کـه بـا ایـن نوشـیدنی معمـواًل همـراه می شـده اسـت. بـرای مثـال، در قهوه خانه ها در 
کنـار نوشـیدن قهـوه غالبـًا پاره یـی از کارهـای خـاف شـرع از قبیـل قمار بـازی و دیگر لهو 

و لعب هـای نـا روا صـورت می گرفته اسـت. 
عیـن ایـن ماجـرا را در خصـوص مخالفت علمـای دین با موسـیقی در تاریخ اسـام می توان 
مشـاهده کـرد. از قرائـن بر می آیـد کـه یکـی از دالیـل عمـدة موسیقی سـتیزی بسـیاری از 
علمـای دیـن، تـوأم بـودن موسـیقی بـا برخـی محّرمـات شـرعی مثـل باده پیمایـی و رقص 

بوده اسـت. 
بـا این همـه، روشـن نیسـت کـه چـرا دانشـمندان دینـی نخواسـته اند یـا نتوانسـته اند میـان 
قهوه نوشـی یـا موسـیقی نوازی و میـان محّرماتـی کـه ممکـن اسـت همزمان بـا آن صورت 

بگیـرد تمایـزی قایـل شـوند و بـرای هـر کـدام از آن دو حکمـی جداگانـه صـادر کنند. 
از حادثـه برخـورد عالمـان دیـن با قهـوه و حوادثـی مشـابه آن بر می آید که فقیهان مسـلمان 
از همـان سـابق بـا پدیده هـای تـازه در آغـاز بـا بدبینـی برخـورد می کرده انـد و در مرحلـۀ 
دوم دچـار اختـاف می شـده اند و پـس از رواج و گسـترش آن پدیده هـا آهسـته آهسـته 
ایـن  دانسـتن آن می جسـته اند. گویـا  بـرای حـال  راه چـاره  عقب نشـینی می کرده انـد و 
فقیهـان در آغـاز ایـن قاعـدة فقهی مشـهور یاد شـان نمی بـوده که اصل در اشـیا مبـاح بودن 

اسـت مگـر این کـه خـاف آن ثابت شـود. 
گاهـی در ایـن مخالفت هـا انگیزه هـای مـادی و اقتصـادی نیـز دخیـل بـوده اسـت. بـه این 
نمونـه توجـه کنیـد: در بسـیاری از کشـورهای عربـی، از مصـر و بـاد شـام تـا کشـورهای 
حاشـیه خلیـج فـارس، شـیرآب را »حنفیـه« می نامنـد. می گوینـد، علـت نام گـذاری شـیرآب 
بـه »حنفیـه« این اسـت کـه بـاری محمدعلی پاشـا، حاکـم نوگرای وقـت مصـر و بنیانگذار 
مصـر نویـن خواسـت بـه پیـروی از اروپاییـان برای ایجـاد تسـهیات، در مسـجدها و برخی 
از خانه هـای اعیان نشـین لوله کشـی کنـد و  شـیرآب هایی نصـب کنـد برای آسـان تر شـدن 

وضـو سـاختن نمازگـزاران و نیـز بـه منظور آسـان شـدن اسـتفاده های دیگـر از آب. 
در گذشـته، در قاهـره، هماننـد شـهرهای دیگـر مسلمان نشـین، معمـواًل تشـت های بـزرگ 
یـا کوچـک را پـرآب می کردنـد و هـر وقـت ضـرورت می شـد از آب آن تشـت ها اسـتفاده 

می کردنـد کـه طبعـا دردسـرها و مشـکاتی داشـت.
قاهـره  در  مسـلمان  فقیهـان 
در مـورد ورود ایـن تکنالـوژی 
جدیـد بـه مصـر بـه دو گـروه 
شـافعی ها  شـدند.  تقسـیم 
ایـن  ورود  بـا  مالکی هـا  و 
تکنالـوژی بـه مصـر مخالـف 
بـر  داشـتند  اصـرار  و  بودنـد 
این کـه نصـب شـیرآب و نیـز 
لوله کشـی خانه ها و مسـجدها 
در  کـه  چـرا  اسـت؛  بدعـت 
چنیـن  مسـلمانان  گذشـته، 
نشـده اند!  مرتکـب  را  چیـزی 
امـا فقیهـان حنفی مذهـب بـر 
ایـن بـاور بودنـد کـه رسـاندن 
لولـۀ آب بـه خانه ها و مسـاجد 
و تعبیـه شـیرآب در حوض هـا، 
باعـث رفع مشـقت و درد سـر 
نـه  و  می شـود  مسـلمانان  از 
تنهـا بدعت نیسـت کـه خوب 
هـم هسـت. آن هـا می گفتنـد 
اصـا این مسـایل، چـه ربطی 
بـه بدعـت بـودن یـا نابدعـت 

دارد؟ بـودن 

 حنفی هـا در ایـن معرکـۀ سرنوشت سـاز توانسـتند حرف هـای خـود را بـه کرسـی بنشـانند 
و بدین گونـه محمد علـی پاشـا رخصـت یافـت در برخـی از مسـجدها و خانه هـا لولـۀ آب را 
برسـاند و شـیرآب  نصـب کنـد تا مـردم بتواننـد  برای وضـو گرفتن یـا کارهای دیگـر از آبی 
کـه از شـیرآب ها سـرازیر می شـود اسـتفاده کننـد. از آن زمـان بـود کـه شـیرآب را در زبـان 
عربـی »حنفیـه« نامیدنـد بـرای این کـه ورود ایـن تکنالـوژی بـه مصـر پیونـدی تنگاتنگ با 
فقیهـان حنفی مذهـِب قاهـره داشـت؛ چـرا که فقیهـان حنفی بودنـد کـه از ورود آن به قاهره 

کردند. اسـتقبال 
گفتـه می شـود، انگیـزة فقیهـان شـافعی و مالکـی در مخالفت شـان بـا لوله کشـی و نصـب 
شـیرآب، انگیزه یـی اقتصـادی بـود و نـه علمـی و مذهبـی. فقیهان شـافعی و مالکی سـقایی 
خانه هـای قاهـره را در انحصـار خـود داشـتند و از ایـن راه پول هایـی بـه دسـت می آوردنـد. 
از همیـن رو، نمی خواسـتند بـا وارد شـدن شـیرآب در خانه هـا و مسـجدها، بازار سقایی شـان 

مواجـه بـه کسـاد شـود ومنافـع اقتصادی شـان در خطـر بیفتد.
در تاریـخ اندیشـه اسـامی بارهـا بـا ایـن مسـأله بر می خوریـم کـه عالمـان دیـن در آغـاز با 
مسـایل و پدیده هـای نو ظهـور از در مخالفـت در می آینـد امـا آهسـته آهسـته ایـن پدیده ها و 
مسـایل را بـه رسـمیت می شناسـند. داسـتان مخالفـت شیخ االسـام عثمانی بـا ورود مطبعه 
بـه کشـورهای اسـامی کـه موجـب شـد مسـلمانان بـرای دو قـرن از ایـن نعمـت محـروم 

بماننـد مشـهورتر از آن اسـت کـه بـه تفصیل بـه آن پرداخته شـود.
 راه دوری نمی رویـم، تـا همیـن سـال های اخیـر در کنـار گـروه طالبـان، بسـیاری از علمای 
مذهبـی بـا ویدیـو و عکـس تـا سـرحد دشـمنی مخالفـت می ورزیدنـد و حاضـر نبودنـد سـر 
سـوزنی از مواضـع خـود کوتـاه بیاینـد. امـا حـاال مشـاهده می کنیـم کـه هـم طالبـان و هم 
علمـای دینـی بـرای قـرار گرفتـن در قـاب تصویـر سـر و دسـت می شـکنند و بـا یکدیگـر 
مسـابقه می دهنـد. گاهـی زمانـه بسـیاری از مشـکات عاج ناپذیـر را بـه گونـه ای حـل 
می کنـد کـه هرگـز در اول تصـور نمی شـد. آیـا در حـال حاضر در این کـه قهوه نوشـی از نظر 

دینـی حـال و از نظـر اجتماعـی امـری مطلوب اسـت شـکی وجـود دارد؟
نکتـه دیگـری کـه در هنـگام بررسـی جنجال هایـی کـه در حـول و حـوش قهوه پدیـد آمده 
جلـب توجـه می کنـد این اسـت که موضوع نوشـیدن یا ننوشـیدن قهـوه در اصـل موضوعی 
جزیـی و کم اهمیـت اسـت، امـا همیـن موضـوع کم اهمیـت در تاریـخ مـا گاهی تـا جایی به 
محـل تنـش و درگیـری تبدیـل می شـده که موجـب می گشـته یکـی از طرف هـا دیگری را 
بـه کفـر و خـروج از دیـن متهم کند و بکوشـد مسـأله یی حاشـیه یی را به موضوعـی بنیادین 

تبدیـل کنـد. در تاریـخ اندیشـه اسـامی از ایـن قبیل موارد فـراوان یافت می شـود. 
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 »شکوه و پهنۀ زبان پارسی« رونمایی شد
کتاب »شکوه و پهنۀ زبان پارسی« در گسرته تاریخی حوزه متدنی و جفرافیایی فارسی به نوشته استاد غالم محمد محمدی، رومنایی شد. استاد غالم محمد محمدی پژوهش گر و نویسنده این کتاب 
می گوید که در 20سال اسناد تاریخی و مرتبط به زبان فارسی را برای نوشنت این کتاب جمع آوری کرده است؛ اما با آن هم ادعا ندارد که این کتاب کمبودی ندارد، زیرا عظمت و شکوه زبانی پارسی وسیع تر از 
گنجایش منت این کتاب است. در این کتاب، پیشینۀ تاریخی زبان فارسی، حوزه متدنی و فرهنگی این زبان با استناد بر متون و شواهد تاریخی رشح داده شده است. در کتاب آمده که پارسی تحول یافتۀ زبان 

باخرتی، اوستایی، اریک یا آریایی است و اولین کتبیۀ پارسی یا پرسوی که بعداً پهلوی شده به ۵۰۰ سال قبل از میالد برمی گردد که کم ترین زبانی در دنیا چنین قدامت تاریخی دارد.

مهران موحد 

قهوه، نوشیدنی حرامی که به تدریج حالل شد

از حادثه برخورد عالمان دین با قهوه و حوادثی مشابه آن بر می آید که فقیهان مسلمان از همان سابق با پدیده های تازه در آغاز با بدبینی 
برخورد می کرده اند و در مرحلۀ دوم دچار اختالف می شده اند و پس از رواج و گسترش آن پدیده ها آهسته آهسته عقب نشینی می کرده اند و راه 

چاره برای حالل دانستن آن می جسته اند. 



آبـی بـه نظـر می ر سـد؛  آسـامن کابـل پـاک و 

باشـند. شسـته  را  آسـامن ها  گویـا 

بـا گذشـنت از دل کوچه هـای پـر خم وپیـچ گل 

بـا زنجیـر کـه در  را  بـزرگ چوبـی  بـاغ، دروازه 

وسـط آن آویختـه شـده بـود، تـک تـک کـردم.

قامـت  و  لـرزان  صـدای  بـا  بی بـی گل  خانـم 

خمیـده اش دروازه را بـاز کرد، او که مهربانی در 

چشـامنش بـرق مـی زد، مرا بـه داخـل خانه اش 

کرد. دعـوت 

صدوقچه یـی  یـک  شـبیه  کـه  حولی شـان 

خانه هـای  می رسـید،  نظـر  بـه  راز  و  رمـز  پـر 

کاهگلـی مخروبـه در گوشـه و کنـار آن، شـبیه 

می خـورد. چشـم  بـه  آفتاب پرسـت 

را  برهنـه  درختـان  خنـک  بـاد  حالی کـه  در 

تـکان مـی داد، کمـی آن سـوتر دخر کـه لباس 

زمسـتانی رسخ به تن داشـت، در حال کشیدن 

آب از چـاه بـود. وقتـی دولچـه پـر از آب را در 

درون بشـکه   ها ریخـت، بـا شـتاب بـه اسـتقبامل 

آمـد. او کـه بـا حـرکات و زبـان اشـاره یـک دنیـا 

عشـق را منتقـل می کـرد، دروازٔه دهلیـز را بـاز 

فرسـودٔه  زینه هـای  از  بی صـدا  و  آرام  کـرده، 

کاهگلـی مـرا بـه داخـل اتـاق رهنامیـی کـرد.

به محض وارد شـدن در اتاق، سـاختامن جالب 

و قدیمـی آن توجـه ام را به خـودش جلـب کـرد. 

نـور آفتـاب کـه از شیشـه های بی غبـار کلکیـن 

بـه درون اتـاق تابیـده بـود، فضـای آن  را کامـال 

صـاف و طالیی جلـوه می داد، با تعـارف رحیمه 

در  پنجـره،  کنـار  مخملـی  توشـک های  روی 

گوشـه صندلـی بـه زیر لحـاف گرمی فـرو رفتم. 

بی بـی گل کـه در کنـارم نشسـته و هنـوز حـال 

رحیمـه  می کـرد،  پرس وجـو  زند گـی ام  احـوال 

بـا پتنـوس چـای سـیاه بـه داخـل اتـاق شـد؛ 

در حالی کـه عطـر چـای هیـل دار او در فضـای 

اتـاق پراکنـده شـده بـود، پای قصه هـای رشین 

بی بی گل نشسـته و از عکسـی سـیاه  و سپیدی 

کـه در وسـط دیـوار نصب شـده بـود، پرسـیدم.

بـی بـی گل چنـد دقیقـه بـه عکـس بی کیفیـت 

یـاد آوری  بـا  بعـد  و  مانـد  خیـره  دیـوار  روی 

صدایـش  آنکـه  بـا  غم انگیـزش،  رسگذشـت 

لبانـش  بـر  کـه  ملیحـی  لبخنـد  بـا  می لرزیـد، 

داد: ادامـه  را  سـخنانش  بـود،  بسـته  نقـش 

»ای عکـس شـوهرم غالم محمـد اسـت، یـادش 

بخیـر مـردی مهربانـی بـود. 

بچیـم! آدمـای خـوب دیـر منی مانـه، مـه شـش 

بطنـم  در  حنیفـه  حالی کـه  در  عـروس،  ماهـه 

بود، عشـق و حامی زندگـی را در زمان حکومت 

)حفیـظ اللـه امیـن( از دسـت دادم.«

و  مـی دارد  بـر  را  چایـش  گیـالس  بی بـی گل 

می گویـد: آخریـن دیـدار ما دقیق یادم هسـت. 

هـامن روز کـه قـرار بـود غالم محمـد بـه سـوی 

کار بـرود، صبـح زود برایـش قیامق چـای و نان 

کـه  روزی  همـو  از  بعـد  کـردم.  آمـاده  روغنـی 

رفـت، دیگـه برنگشـت. 

بـاورم منی شـه کـه غـالم محمـد  تـا هنـوز  مـه 

نباشـه. زنـده 

بعـد از دوری او فهمیـدم کـه درد دوری عزیـز و 

گریه هـای بی صـدا چـه مفهومـی دارد. 

هـر روز چشـمم بـه دروازه بـود، کـه شـاید امروز 

بـر می گـرده یـا فـردا، روزهـا گذشـت، هفته هـا 

و همینطـور ماه هـا گذشـت؛ امـا از غالم محمـد 

خـربی نشـد، دخـرم در نبـود پـدرش بـه دنیـا 

آمـد. بعـد از تولـد حنیفـه از قـوم و خویـش و 

بیگانـه؛ هـر کسـی کـه بـا مـه مقابـل می شـد 

برایـم گوشـزد می کـرد کـه دوبـاره ازدواج کنم و 

زند گـی  مـه از نـو بسـازم؛ امـا مـه پـای عهـد و 

وفایـم مانـدم و گپ هیچ کسـی را قبـول نکردم. 

وقتـی بعد از گذشـنت دو سـال که نـه خانه پدر 

قبـومل  کـرد و نـه خانـه شـوهر، بالخـره مجبـور 

شـدم کـه دنبـال کار بگـردم. 

ادامـه  و  می نوشـد  را  چایـش  بی بـی گل 

می دهـد: دخـرم! مه بعد از گم شـدن شـوهرم، 

خیلـی زحمت هـا و رنج هـا ره دیـدم؛ تـا بالخـره 

در همینجـه  و  بـاغ کشـیده شـد  در گل  پایـم  

مانـدم. باقـی 

زندگـی  بـاغ  همـی  در  کـه  سال هاسـت  مـن 

می کنـم. حـس می کنم، بـا گِل و خشـت اینجه 

پیونـد عمیقـی پیـدا کـردم. دخـرم حنیفـه در 

همینجـه بـزرگ شـد، ازدواج کـرد؛ امـا از بخـت 

بـد او هـم د ر جوانـی بیوه شـد و از او یک دخر 

نواسـه گکم  مانـده،  باقـی  )رحیمـه(  ناشـنوا 

رحيمـه بـا آنکـه متـام کارهـا ره بلـد اسـت؛ امـا 

مـادرش  منی تانـه،  زده  گـپ  کـه  ای  بابـت  از 

می کنـه.« تشـویش  همیشـه 

بی بـی گل  رشیـن  قصه هـای  بـه  مـن  وقتـی   

رسگـرم شـده بـودم، رحیمـه سـفرٔه تکه یـی کـه 

بـا دسـتان هرنمنـد خامک دوزی شـده بـود، در 

عقـب صندلـی پهـن کـرد و سـپس بوالنی هـای 

گـرم تنـوری و یـک خمـره ماسـت را در گوشـه 

و کنـار آن قـرار داده و بـه طـرف مـا اشـاره کـرد.

محبـت  و  عشـق  بـا  مملـو  کـه  تنـوری  بوالنـی  

آمـاده شـده بـود، چنـان لـذت داشـت کـه ایـن 

همـه محبـت و لـذت را در هیـچ سـفره یی پـر 

زرق و بـرق خانواده هـای مرفـه منی تـوان تجربه 

کرد.

بعـد از رصف غـذا دوسـت داشـتم با آنها بیشـر 

را  گلیم چه یـی  رحیمـه  کنـم.  پیـدا  آشـنایی 

بـه روی تخـت بـام خانـٔه شـان پهـن کـرد و مـا 

بـا پیاله هـای چـای بـه روی تخـت بـام رفتـه و 

لحظـات به منظره های افرده  و تاکسـتان های 

آن جـا خیـره شـديم، در حالی کـه نسـیم مالیـم 

بـوی زمسـتان را در فضـا پراکنـده کرده بـود، از 

بی بـی گل در بـارٔه ایـن کـه چگونه امـرار معاش 

پرسـیدم: می کنـد، 

او می گویـد: »حنیفـه سـه سـاله بـود کـه مـه در 

همـی مزرعـه کار پیـدا کـردم، او بـا انگشـتش 

و  می دهـد  نشـان  را  دوردسـت  زمین هـای 

کـه  زمین هـای  آن  تـا  همینجـا  از  می گویـد: 

می شـود،  دیـده  آن  در  بی شـامری  درختـان 

مربـوط خـان همیـن دهکـده اسـت، خداوند او 

را غریـق رحمـت کنـد، مـن همیشـه دعاگویش 

هسـتم، او مثـل یک پدر مهربان سـبب شـد که 

مـه با کار کـردن  در زمین هایـش، زندگی  خودم 

و دخرمـه ادامـه بتم و بالخره بـا زحامت فراوان 

چندیـن سـاله و بـا کمـک هـامن مـرد مهربـان 

تانسـتم، دو گاو را خریـداری کـرده و با فروخنت 

دوغ، چکه، شـیر و ماسـت، با لبنیات فروشـی ها 

خـوب  همه چیـز  شـکر  حـاال  ببنـدم.  قـرارداد 

اسـت بـا آنکـه خـودم از اثـر پـا دردی منی تانـم 

زیـاد کار کنـم؛ امـا دخـرا هسـتند و گاه گاهـی 

مـه هـم همرایشـان دست پیشـی می کنـم.«

توانسـته  مـردی  بـدون هیـچ  کـه  بـی گل  بـی 

آشـیانه  بـا کار کـردن و عشـق ورزیـدن  اسـت 

محبتـش را بـا برجا نگهـدارد، شـجاعت زنانگی 

بـوده  تحسـین  قابـل  کوچکـش،  خانـوادٔه  و  او 

بـر  مقابل شـان  در  را  کسـی  هـر  احـرام  و 

نگیـزد. می ا

فریبـا بیـات اسـتاد دانشـگاه و مشـاور خانـواده 

زوج هـا  تعهـد  بـه  ارتبـاط  در 

: یـد می گو

بـا  همیشـه  مشـرک  »زندگـی 

تعهـد آغـاز می شـود و تعهـد در 

مسـایل ازدواج بیشـر به میزان 

زوج هـا  عالقه منـدی  و  محبـت 

بسـتگی دارد، با آنکه انسـا ن ها 

بـاز  هسـتند،  متغیـر  موجـوات 

کسـانی   محـدود  هسـتند  هـم 

کـه بـا پذیرفنت متام مشـکالت، 

پـای تعهـد خـود می ماننـد.

بـا آنکـه مـا منی توانیـم به طـور 

تعهـد  بیـن  مقایسـه  در  کلـی 

آقایـان و خانم هـا، برتـری یکـی 

ایـن  بـه  ارتبـاط  را در  آن هـا  از 

امـا  کنیـم؛  مشـخص  موضـوع 

در  آمـده،  به دسـت  آمـار  طبـق 

افغانسـتان بیشـر خانم ها پای 

تعهـد خـود می مانند تـا مردان.

آنکـه  بـا  تعهـد  پـای  مانـدن 

امـا کاری  اسـت؛  کار قشـنگی 

از  منی توانـد  کسـی  هـر  کـه  دشـوار  اسـت، 

بیایـد.« بـر  عهـده اش 

بعـد از دیـدن بی بـی گل او را زنـی یافتـم که بر 

پایـٔه عهـد و وفایش ایسـتادگی کـرده و در برابر 

متـام خمپاره هـای رسنوشـت هـم چـون کوهـی 

از هیـچ زمیـن  و  شـكوهمندی مقاومـت کـرده 

لرزٔه نهراسـیده اسـت. 

زیست محیط 
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 شهرنشـینی و افزایـش جمعیـت شـهری یکـی از ویژگی هـای اصلـی 

اروپـا اوج گرفـت و  انقـالب صنعتـی در  از  عـرص حـارض اسـت کـه پـس 

درسـال های پـس از جنـگ جهانـی دوم در کشـورهای درحال توسـعه نیـز 

شـتاب قابل توجهی داشـت. این امر همچنین در کشـورهای جهان سـوم 

من جملـه افغانسـتان رشـد مضاعـف و بدون برنامه یی داشـته، شـهر کابل 

یکـی از شهرهایی سـت کـه مـردم در آن بـا توجـه بـه افزایـش امکانـات و 

تسـهیالت شـهری از قریه هـا و سـایر نقـاط کشـور بـرای سـکونت بـه آن 

مهاجـرت کرده انـد، مردمـی کـه با فرهنـگ شهرنشـینی آشـنایی ندارند و 

عـدم توجـه آنان بـه آداب ورسـوم شهرنشـینی موجب هرج ومـرج و اختالل 

در فرآیند شهرنشینی می شود. 

فرهنـگ شهرنشـینی مجموعه یـی از ارزش هـا، هنجارها، نهادهـا، فضاها، 

امکانـات، مقـررات و آدابـی اسـت کـه بـه زندگـی در جامعـۀ شـهری نظـم 

و تعـادل می بخشـد. از ایـن منظـر فرهنـگ شهرنشـینی امـروزه بخـش 

مهمـی از فرهنـگ عمومـی هـر جامعه را تشـکیل می دهد کـه کیفیت آن 

نقش اساسـی در فرآیند توسـعۀ پایدار، کیفیت زندگی، سـالمت و شـادابی 

عمـوم مـردم دارد. ازجمله آداب ورسـوم اصلی فرهنگ شهرنشـینی، رعایت 

نظافـت و پاکـی شـهر اسـت کـه شـهروندان جدیـد ایـن اصـل را به خوبـی 

رعایـت منی کننـد و همکاری الزم را با شـاروالی ندارنـد. همین امر موجب 

شـده کـه اقدامـات 

فعالیت هـای  و 

لی  ا و ر شـا

بایـد،  آن چنان کـه 

بـه نتیجـه مطلوب 

بایـد  مـردم  نرسـد. 

شـهر را خانـه خـود 

بـرای  و  بداننـد 

نظافـت  و  متیـزی 

تـالش  نهایـت  آن 

را  الزم  همـکاری  و 

با شـاروالی داشـته 

باشـند تـا با کمـک یکدیگر بتوانند شـهری متناسـب برای آسـایش و رفاه 

مناینـد. ایجـاد  خـود 

شـهری  بی نظمی هـای  و  ناهنجاری هـا  نابسـامانی ها،  از  جلوگیـری 

همچـون تخریـب امـوال عمومـی، عـدم توجـه بـه محیط زیسـت شـهری، 

عـدم توجـه بـه حقوق شـهروندی یکدیگر،خسـارت بـه وسـایط حمل ونقل 

عمومـی و... نیازمنـد برنامه ریزی هـای فرهنگـی و ایجـاد بسـر مناسـب از 

طـرف مسـوولین و مدیـران مربوطه اسـت تـا فرهنگ شهرنشـینی مطلوب 

را ایجـاد مناینـد. 

یکـی از کارآمدتریـن سـازوکارهای ارتقای فرهنگ شهرنشـینی شـهروندان 

ارتقـا دانـش و تقویـت مهارت هـا، کسـب عادت هـای صحیـح  در جهـت 

زندگـی اجتامعـی و رفتارهای مطلوب شـهروندی به ویـژه در راه بهره گیری 

مناسـب از امکانـات شـهری، آمـوزش و توامنندسـازی شـهروندان اسـت. 

همچنیـن به طـور خالصـه می تـوان بـه راه حل هـای گوناگـون و مناسـبی 

فرهنـگ  ارتقـا  بـرای  کـه  را 

اسـت؛  مناسـب  شهرنشـینی 

کـرد: اشـاره 

تجربیـات  از  اسـتفاده   -1  

شـهرهای موفـق دنیـا 2- آگاهـی 

مشـارکت  و  همـکاری  فوایـد  از 

 -3 شـاروالی ها  و  شـهروندان 

و  سـازمان ها  از  بهره گیـری 

ایجـاد   -4 خصوصـی  ارگان هـای 

اسـتفاده   -5 محـالت  شـورای 

 -6 جمعـی  رسـانه های  از 

غنـی  فضاهـای  ساخت وسـاز 

و.... فرهنگـی 

نتیجـه  می تـوان  به طورکلـی 

هم زمـان  کابـل  شـهر  در  گرفـت 

شهرنشـینی  و  شـهر  رشـد  بـا 

شهرنشـینی  فرهنـگ  متاسـفانه 

اسـت  نداشـته  چندانـی  رشـد 

بیـن  عاقالنه یـی  هامهنگـی  و 

شـهر  کالبـد  و  فضاهـا  سـاخت 

فیزیکـی  و  طبیعـی  محیـط  و 

فرهنگـی  و  اجتامعـی  وضـع  بـا 

نیامـده،  وجـود  بـه  کابـل  غنـی 

ایجـاد  مسـایل  ایـن  حـل  الزمـه 

دسـتگاه های  بیـن  هامهنگـی 

رفتـار  اصـالح  و  تصمیم گیرنـده 

همچنیـن  اسـت.  شـهروندان 

آمـوزش کلیـد اصلـی ارتقـای فرهنـگ شهرنشـینی و عامل اصلی توسـعه 

فرهنگـی و اجتامعـی و کاهنـده ی مشـکالت شـهری در نظر گرفته شـود. 

تـا زمانـی کـه رفتـار و کـردار شـهروندان دچـار تغییـر و تحول نشـود هرگز 

اقدامـات انجام شـده بـه نتیجـه نخواهـد رسـید. شـهروندان بـا رفتار هـای 

هوشـمندانه و تغییر سـبک زندگی برای رفع مسـایل و مشـکالت شـهری 

گام بردارنـد و این گونـه نباشـد کـه به جـای همراهی، از جایگاه شـهروندی 

و مسـوولیت آن شـانه خالی کنند و بر دامنه مشـکالت و مسـائل شـهری 

بیفزاینـد.

زندگی مشرتک   
همیشه با تعهد آغاز 
می شود و تعهد در 

مسایل ازدواج بیشرت 
به میزان محبت و 
عالقه مندی زوج ها 

بستگی دارد، با آنکه 
انسا ن ها موجوات 

متغیر هستند، باز هم 
هستند محدود کسانی  

که با پذیرفنت متام 
مشکالت، پای تعهد 

خود می مانند.

جلوگیری از   
نابسامانی ها، 

ناهنجاری ها و 
بی نظمی های شهری 

همچون تخریب اموال 
عمومی، عدم توجه به 
محیط زیست شهری، 
عدم توجه به حقوق 

شهروندی 
یکدیگر،خسارت به 

وسایط حمل ونقل 
عمومی و... نیازمند 

برنامه ریزی های 
فرهنگی و ایجاد بسرت 

مناسب از طرف 
مسوولین و مدیران 

مربوطه است تا 
فرهنگ شهرنشینی 

مطلوب را ایجاد 

ضرورت ها در رابطه با زباله های شهری، سالمت و ایمنی 
جواد مرادی؛ کارشناس شهرسازی: از لحاظ تاریخی، مهم ترین ضرورت ها در رابطه با زباله های شهری، سالمت و ایمنی بوده است. 
موضوع زباله ها باید به نحوی مدیریت شود که حداقل خطر را براي سالمت انسان داشته باشد. مهم ترین دالیل اهمیت مدیریت زباله 
ها را می توان چنین برشمرد: اول، جلوگیري از آلودگی محیط زیست، چون آلودگی حتی در مقدارهای کم باعث تغییر در وضعیت محیط 
زیست )اتمسفر، آب و خاك و...(می شود و با ورود زباله ها به چرخه طبیعت )مانند نشت شیرابه از محل هاي دفن به آب زیرزمینی و 
سایر موارد( محیط زیست به ویژه فضاهاي شهري دچار آسیب جدی می شود و نیاز فوری به یک استراتژی جامع جهت مدیریت 

زباله ها براي کاهش فشار وارد بر محیط زیست، با هزینه یی مقرون به صرفه وجود دارد.

لبخند زنی که قاب مردی ویران را در خودش دارد
طبقآماربهدستآمده،درافغانستانبیشترخانمهاپایتعهدخودمیمانندتامردان

  مجتبی حسینی         عضو انجمن شهرسازان افغانستان

شمیم فروتن

 فرهنگ شهرنشینی
عدم توجه مردم به آداب  شهرنشینی موجب 

اختالل در فرآیند شهرنشینی می شود



انسـتاگرام در تـالش اسـت تـا نحوه مشـاهده فید اسـتوری را به روش 

ایـن  اسـت  ممکـن  و  کنـد  شـبیه تر  تیک تـاک  فیداسـتوری  مشـاهده 

»فیـد اسـتوری عمـودی«  قابلیـت مشـاهده  بـا  را  اپلیکیشـن محبـوب 

به روز رسـانی کنـد. کاربـران تیک تـاک در حـال حـارض بـا کمـک قابلیت 

مشـاهده »فید اسـتوری عمودی« )Feed Vertical Stories( می توانند با 

کشـیدن انگشـت خـود به سـمت بـاال و پاییـن اسـتوری ها را مشـاهده 

کننـد. ایـن در حالـی اسـت که در حـال حارض کاربـران انسـتاگرام برای 

روی  راسـت  یـا  به سـمت چـپ  را  انگشـت خـود  اسـتوری ها  مشـاهده 

منایش گـر حرکـت می دهنـد. بـر اسـاس گـزارش منتر شـده از طریـق 

»TechCrunch« انسـتاگرام روی توسـعه ایـن ویژگـی جدیـد بـه سـبک 

انسـتاگرام  کـه  نیسـت  نخسـتین بار  ایـن  می کنـد.  کار  تیک تـاک 

ویژگی هـای تیک تـاک را الگوبـرداری می کنـد. انسـتاگرام ریلـز نیـز در 

واقع از ویژگی های تیک تاک کاپی برداری شده است.

انسـتاگرام سـعی می کند با شـبیه تر شـدن به تیک تـاک بتوانـد کاربران 

فعلـی خـود را حفـظ کـرده و از رقیـب رسسـخت خود جـا منانـد. یکی از 

توسـعه دهندگان به نـام »اسـاندرو پالوزی« کـدی را رویت کرده که نشـان 

می دهـد انسـتاگرام در حـال توسـعه قابلیـت جدیـد مشـاهده عمـودی 

فید اسـتوری اسـت. تصویر به اشـراک گذاشته شـده توسـط السـاندرو، 

روابـط کاربـری سـاده یی را نشـان می دهد. وی به همراه تصویر اسـکرین 

شـات، در پسـت اخیر خود توضیـح داده که کاربـران می توانند به صورت 

عمودی اسـتوری های انسـتاگرام را مشـاهده کنند.

بـا ایـن وجـود منی تـوان به صـورت قطعـی گفـت کـه انسـتاگرام قطعـا 

سـخنگوی  داد.  خواهـد  قـرار  کاربـران  دسـرس  در  را  ویژگـی  ایـن 

»TechCrunch« تاییـد کـرده کـه فعـال منونـه اولیـه ایـن ویژگـی توسـعه 

یافته و در حال حارض قرار نیسـت نسـخه آزمایشـی منتر و در دسـرس 

کاربـران قـرار گیـرد.

بایـد ایـن نکتـه را نیـز در نظـر گرفـت کـه کاربـران بـه پیامیـش افقـی 

تغییـر  ایـن  اسـت  و ممکـن  انسـتاگرام عـادت کرده انـد  اسـتوری های 

خوشـایند برخـی از کاربران نباشـد. به عـالوه در حال حـارض از پیامیش 

عمـودی بـرای هدایت کاربران به وب سـایت و یا صفحات دیگر اسـتفاده 

می شـود کـه در صـورت تغییر و بروز رسـانی با ویژگی جدیـد باید تدبیری 

جایگزیـن بـرای ایـن موضـوع در نظـر گرفته شـود.

عـالوه بـر این، یکی دیگـر از موضوعاتی که در منبع مربوطه بدان اشـاره 

شـده این اسـت که انسـتاگرام عالوه بر توسـعه ویژگی مشـاهده عمودی 

فیـد اسـتوری قصـد دارد پسـت های ویدیویـی را نسـبت بـه پسـت های 

تصویـری در الویـت مشـاهده قـرار دهـد کـه ایـن تغییـر می توانـد مزیت 

رقابتـی بـا تیک تاک ایجـاد کند.

***

تصاویر رسی اوپو فایند اکس۳ افشا شد: 
Neo Pro ،X3 X3 و Lite X3 در راهند

 Oppo Find X3 –۳بـه زودی قـرار اسـت رسی اوپـو فاینـد اکـس

 Neo Pro ،X3 X3 معرفـی شـوند. اکنون تصاویری واضح از موبایل هـای

و Lite X3 منتـر شـده اسـت. تـا کنـون چندیـن تصویر و تیـزر از رسی 

اوپـو فاینـد اکـس۳ منتر شـده اسـت. حـال تصاویـر واضح تـری از این 

رسی منتر شـده اسـت. این تصاویر توسـط Evan Blass منتر شده و 

قابل اعتامد است. 

در ایـن عکس هـا، کل مجموعـه  Find X3 یعنـی اوپو فایند اکـس۳ پرو، 

 Lite X3 فاینـد اکـس۳ نئـو و فایند اکس۳ الیت وجـود دارند. قرار اسـت

بـا نام تجـاری 5G Reno5 روانه بازارها شـود.

بایـد منتظـر مبانیم و ببینیم درون این دسـتگاه ها چه سـخت افزاری قرار 

خواهـد گرفـت. اوپـو اخیـرا مترکـز زیـادی بـر روی دوربیـن کرده اسـت و 

ممکـن در ایـن دسـتگاه ها نیـز مـوارد هیجان انگیـزی را اضافه کند.

خنـک کنـد.  یکـی از نـکات قابـل توجـه در مـورد یومـا 60 ال این اسـت 

که سـبزیجات، به رشایطـی گرم تر از یخچال های معمولـی متایل دارند. 

ایـن یخچال هـا دمایی بین 12 تـا 18درجه فراهم می کنـد و با نگه داری 

سـبزیجات در رطوبـت داخلـی باال، عمر مفیـد آن هـا را افزایش می دهد.

دانـش و تکـنالوژی
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انستاگرام احتامال ویژگی فید عمودی 
استوری ها را از تیک تاک کاپی  برداری می کند

رسطـان بـرای توصیـف گروهـی از بیامری هـا به کار 

مـی رود کـه بیـش از ۲۷۰نـوع دارد و روی ارگان هـا یـا 

بافت هـای بـه خصوصـی از بـدن تأثیـر می گـذارد. بـه 

عبـارت دیگـر، رسطـان بیامری سلول هاسـت و انـواع آن 

بـا یک مشـکل رشوع می شـود. آسـان ترین تعریـف برای 

از  بـدن  سـلول های  تکثیـر  و  رشـد  انحـراف  رسطـان، 

مسـیر طبیعـی خـود اسـت. در حالت عادی سـلول های 

بـدن مـا عمر محـدودی دارنـد و وقتی وظیفٔه خـود را در 

بیـن  از  دهنـد  انجـام  بـدن  در  مربوطـه  عضـو  قبـال 

می رونـد. ایـن مـرگ سـلولی معمـوالً بـر موازیـن علمـی 

اسـتوار اسـت و فرمـان مـرگ برنامه ریزی شـدٔه سـلولی 

مـرگ  همیـن  و  می شـود  سـلول صـادر  هسـتٔه  توسـط 

حقیقـت  در   Apoptosis یـا  سـلولی  برنامه ریزی شـدٔه 

منشـأ اصلـی حیـات اسـت. امـا گاهـی ژن هـای موجود 

در هسـتٔه سـلول دچـار عارضـه می شـوند و در نتیجـه 

دسـتور مـرگ برنامه ریزی شـده برای خودکشـی سـلولی 

را به موقـع صـادر منی کننـد و در نتیجـه سـلول تکثیـر 

می یابـد. افزایـش تعـداد بی رویـٔه سـلول ها کـه بـا بر هم 

خوردن متابولیسم عضو همراه است رسطان نام دارد.

 از رشوع رسطان تا متاستاز

رسطـان وقتـی آغـاز می شـود کـه اطالعـات ژنتیکی یک 

تقسـیم  باعـث  اتفـاق  ایـن  و  می شـود  تخریـب  سـلول 

سـلولی بـه میـزان غیرقابـل کنرلـی شـود. حاصـل ایـن 

تقسـیم غیرطبیعـی اغلـب بـه شـکل تـوده یا برجسـتگی 

ظاهـر می شـود کـه معمـوالً بـه عنـوان تومـور شـناخته 

می شـود. تومـور می توانـد خوش خیـم یـا بدخیم باشـد. 

تومـور خوش خیـم بـه خـارج از محـل اولیـٔه خـود تکثیـر 

منی یابـد و وارد اندام هـای دیگـر منی شـود امـا تومـور 

تشـکیل می شـود  از سـلول های رسطانـی  کـه  بدخیـم 

ایـن  اگـر در  و  تکثیـر می شـود  ابتـدا در هـامن محـل 

سـایر  بـه  می تواننـد  آنهـا  نشـود  رشوع  درمـان  مرحلـه 

نهایـت  در  و  شـوند  تکثیـر  کننـد،  مهاجـرت  اندام هـا 

تبدیـل بـه رسطـان تهاجمـی شـوند کـه آن را متاسـتاز 

می نامنـد.

علل و عوامل ایجاد رسطان

اینکـه هنـوز علـت بسـیاری از رسطان هـا مشـخص  بـا 

نـوع شـیؤه زندگـی مثـل  نظـر می رسـد  بـه  امـا  نشـده 

خورشـید،  نـور  برابـر  در  طوالنی مـدت  گرفـنت  قـرار 

نـوع رژیـم غذایـی، عوامـل روانـی و  سـیگار کشـیدن، 

معنـوی یـا مـواد موجـود در محیـط زیسـت مثـل مـواد 

شـیمیایی، رادیواکتیو و آزبسـتوز در ایجـاد رسطان مؤثر 

هسـتند. ایـن عوامـل از طریـق واکنش های شـیمیایی، 

سـلول های  تولیـد  باعـث  ویروسـی  یـا  رادیواکتیـوی 

کـم  دریافـت  می شـوند.  رسطـان  ایجـاد  و  غیرطبیعـی 

از  بیـش  دریافـت  مغـذی،  مـواد  و  آنتی اکسـیدان ها 

کربوهیدرات هـا  زیـاد  مـرصف  طریـق  از  کالـری  حـد 

جملـه  از  غیراشـباع  چربی هـای  ویـژه  بـه  چربی هـا،  و 

عوامـل ایجـاد رسطان هسـتند که با تغذیٔه نامناسـب در 

ارتبـاط اسـت. به طورکلـی برخـی از علل ایجـاد رسطان 

کـه تـا امـروز شـناخته شـده، شـامل مـوارد زیـر اسـت:

استعامل دخانیات

مرصف الکل

عوامل شغلی مثل متاس با مواد شیمیایی

هورمون ها

آلودگی های خاک و آب

آلودگی هـای هـوا با آالینده هـای صنعتـی و آالینده های 

ناشـی از سوخت وسوز

آلودگی هـای درون خانـه و محیـط مثـل گرمایـش تنـور 

در خانه هـای روسـتایی

آلودگی غذا

داروهای مرصفی

تابش پرتو

عفونت های مزمن

رژیم غذایی و تغذیٔه نامناسب

پیرفـت رسطـان یـک پروسـٔه بیالوژیـک پیچیده اسـت 

کـه کامالً شناخته شـده نیسـت و تحقیقات دانشـمندان 

هنـوز در ایـن زمینـه ادامـه دارد، اما هورمون هـا، رشایط 

ایمنـی و دگرگونی هـای توارثـی در مواد ژنتیکی سـلول، 

داشـته  نقـش  رسطـان  پیرفـت  در  می توانـد  همگـی 

باشـند. با این وجود سـهم کوچکی از رسطان ها توسـط 

ژن هـای معیـوب به وجـود می آیـد و تنها درصـد کمی از 

رسطـان یعنـی بیـن ۲ تـا ۱۰درصـد از مـواد کل رسطان 

ارثـی هسـتند، امـا رسطان هـا با تغییـر ماهیـت ژن ها به 

علـت عوامـل خطـری که در باال به آنها اشـاره شـد ایجاد 

می شـود.

مطابـق آمار وزارت صحت، در سـال ۲۰۲۰  حدود 

۲۲هـزار ۸۱۷واقعـه رسطـان در کشـور ثبت شـده که 

بیش تر این مبتالیان زنان استند.

از میـان مریضـان رسطـان ۱۶هزار و ۱۸ تـن آن جان 

خـود را از دسـت داده اند.

فردیـن  جـواد  احمـد  آزادی،  رادیـو  گـزارش  مطابـق 

بیامرسـتان  در  رسطـان  و  داخلـه  متخصـص 

فرانسـوی ها گفته اسـت که رسطان  بیشـر در سـنین 

می کنـد. بـروز  سـال   ۵۰ و   ۴۰ از  باالتـر 

دخانیـات،  از  اسـتفاده  هـوا،  آلودگـی  وراثـت،  او 

از  بعضـی  و  آفتـاب  شـعاع  وزن،  اضافـه  الکهـول، 

میکروب هـا را از عامل هـای ایجـاد بیـامری رسطـان 

نـد. می دا

آقـای فردیـن گفت: »در مجموع تـداوی رسطان ها که 

شـامل جراحـی، تـداوی دوایـی و شـعاع می شـود. دو 

نـوع تـداوی تا فعـال در افغانسـتان امکان پذیر اسـت. 

تـداوی دوایـی و تداویـی جراحـی. متاسـفانه تـداوی 

ایجـاد  امکاناتـش  افغانسـتان  در  هنـوز  تـا  شـعاعی 

نشـده، در مرکـز رسطـان کـه در شـفاخانه جمهوریت 

اسـت فعـال تـداوی جراحـی و تـداوی دوایـی صـورت 

شـعاعی  تـداوی  بـه  نیـاز  کـه  مریضانـی  و  می گیـرد 

داشـته باشـند متاسـفانه راجـع سـاخته می شـوند بـه 

کشـورهای بیـرون.«

از  رسـمی  آمـار  می گویـد  هرچنـد  فردیـن  آقـای 

بیشـرین نـوع رسطان در افغانسـتان وجود نـدارد اما  

می افزایـد بیشـرین مراجعان نزدشـان رسطـان جهاز 

هضمـی یعنـی مـری و معـده و در خانم هـا افـزون بـر 

آن رسطـان سـدیه می باشـد.

رسطان هـا  در  مرگ ومیـر  زمـان  پزشـکان  بـاور  بـه 

متفـاوت بـوده و هرچـه در مراحل مقدماتی تشـخیص 

شـود چانـس بهبـودی بیشـر اسـت.

صحـت   وزارت  سـخنگوی  معـاون  جعفـری  معصومـه 

دربـاره مرکزهـای تـداوی بیـامری رسطـان نیـز گفتـه 

بلـخ  در  جمهوریـت  شـفاخانه  کابـل  »در  اسـت: 

شـفاخانه ابوعلـی سـینا و در هرات شـفاخانه حوزوی 

هـرات بخش هـای مربـوط به تـداوی رسطـان را دارند 

بـه صـورت مجموعی در رسارس افغانسـتان ۹۵ بسـر 

بـرای تداوی مریضـان رسطانی اختصاص داده شـده 

کـه نسـبت بـه واقعـات کـه در افغانسـتان داریـم کـم 

است.«

هرچنـد بیـامری رسطـان نـزد بیشـر افـراد بـه معنـی 

مرگ تعبیر می شـود و حتا شـامری زیادی از بیامران 

بـا  امـا حـاال  آگاه نیسـتند،  از بیامری شـان  رسطـان 

پیرفـت طبابـت  پزشـکان قـادر بـه تـداوی برخـی از 

نـوع رسطان هـا شـده اند کـه بیـش از ایـن  منجـر بـه 

شده اسـت. خیلی هـا  مـرگ 

برنامه ملی کنرتول رسطان

همـه  جهـان  صحـی  سـازمان  تخمیـن  اسـاس  بـر 

سـاله نزدیـک بـه 20000، افغـان بـه انـواع مختلـف 

رسطان هـا مبتـال می گردنـد و بیـش از 15000، تـن 

از اثـر ایـن مریضـی جان خـود را از دسـت می دهند. 

شـایع ترین نـوع رسطان هـا در افغانسـتان عبارتنـد از 

رسطـان ثدیـه، معـده، مـری، لـب و دهن، عنـق رحم، 

و شـش می باشـد. 

در سـال 2017 میـالدی برنامه ملـی کنرول رسطان 

بـه منظـور جواب گویـی به وقوعـات روزافـزون رسطان 

ایجـاد شـده که بـا ارایه خدمات در بخش هـای وقایه، 

تشـخیص مقـدم، تشـخیص و تـداوی، مراقبت هـای 

حامیـوی، رسویالنـس و ثبـت ارقـام امـراض رسطانـی 

مـرصوف ارایـه خدمـات به مردم افغانسـتان اسـت.

وقایه

بـر اسـاس راپـور سـازمان صحـی جهـان 35 الـی 50 

درصـد واقعـات رسطـان قابـل وقایـه اسـت. تنباکو به 

تنهایـی بزرگریـن عامـل خطـر قابل وقایـه رسطان ها 

به شـامر مـی رود و در ضمـن وقایـه تنباکـو از جملـه 

ذکـر  قابـل  اسـت.  ابتدایـی  وقایـه  روش  موثرتریـن 

اسـت کـه در افغانسـتان پالیسـی جامـع در ارتباط به 

کنـرول تنباکـو وجـود دارد و در ارتبـاط بـه تطبیـق 

ملـی  برنامـه  توسـط  فعالیت هـا  و  کارهـا  بعضـی  آن 

اسـتفاده  تـا  اسـت  گرفتـه  کنـرول رسطـان صـورت 

تنباکـو بـه حداقـل رسـانیده شـود.

 رژیـم غذایـی غیـر صحـی، چاقـی یـا اضافـه وزنـی، 

عـدم فعالیـت فزیکـی، اسـتفاده از الکـول، و انتانـات 

بعضـی  جملـه  از   HPV و   HBsانتانـات مخصوصـا 

عوامـل خطـر دیگـری اسـت کـه چانـس مبتـال شـدن 

می بخشـد. ازدیـاد  را  رسطان هـا  بـه 

گوناگـون  عوامـل  بنابـر  افغانسـتان  در  همچنیـن 

ماننـد عـدم آگاهی، مشـکالت اقتصـادی، اجتامعی، 

فرهنگـی و فـردی معمـوال اکرثیـت مـردم در مراحـل 

اکـرثاٌ  کـه  می کننـد  مراجعـه  تـداوی  بـرای  آخـر 

می سـازد.  ناممکـن  حتـا  یـا  و  مشـکل  را  تـداوی 

ماننـد  رسطان هـا  بعضـی  کـه  اسـت  یـادآوری  قابـل 

دهـن،  رحـم، جـوف  عنـق  سـینه، رسطـان  رسطـان 

امعـا و پروسـتات از جملـه رسطان هایـی اسـت که در 

مراحـل ابتدایـی قابـل تشـخیص و تـداوی می باشـد. 

برنامـه ملـی کنـرول رسطـان صدهـا برنامـه آموزشـی 

و  انسـتتیوت ها،  پوهنتون هـا،  شـفاخانه ها،  در  را 

مکان هـای دیگـر ماننـد پارک هـا و باغ هـا راه انـدازی 

و کارمنـدان  آگاهـی مـردم  بتوانـد سـطح  تـا  منـوده 

خدمـات صحـی را بلنـد بـربد تـا کـه سـبب تشـخیص 

گـردد.  ابتدایـی  مراحـل  در  واقعـات رسطـان 

ناشی از سوخت وسوز

آلودگی هـای درون خانـه و محیط مثـل گرمایش تنور 

در خانه های روسـتایی

آلودگی غذا

داروهای مرصفی

تابش پرتو

عفونت های مزمن

رژیم غذایی و تغذیٔه نامناسب

پیچیـده  بیالوژیـک  پروسـٔه  یـک  رسطـان  پیرفـت 

تحقیقـات  و  نیسـت  شناخته شـده  کامـالً  کـه  اسـت 

امـا  دارد،  ادامـه  زمینـه  ایـن  در  هنـوز  دانشـمندان 

هورمون هـا، رشایـط ایمنـی و دگرگونی هـای توارثـی 

در  می توانـد  همگـی  سـلول،  ژنتیکـی  مـواد  در 

پیرفـت رسطـان نقـش داشـته باشـند. با ایـن وجود 

سـهم کوچکـی از رسطان هـا توسـط ژن هـای معیـوب 

رسطـان  از  کمـی  درصـد  تنهـا  و  می آیـد  وجـود  بـه 

یعنـی بیـن ۲ تـا ۱۰درصـد از مـواد کل رسطـان ارثی 

هسـتند، امـا رسطان هـا بـا تغییـر ماهیـت ژن هـا بـه 

علـت عوامـل خطـری کـه در بـاال بـه آنهـا اشـاره شـد 

می شـود. ایجـاد 
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ایالن ماسک: تسال تا پایان ۲۰۲۱ به باالترین سطح فناوری خودران دست پیدا می کند 
کلیـد اصلـی رسـیدن بـه ایـن نقطـه از پیرشفت، اسـتفاده از فلم های دوربین و پردازش خودکار فلم ها توسـط سیسـتم عصبی تسـال اسـت. 

در حال حارض تسال در حال کار بر روی ابرکمپیوتری به نام »Dojo« است که این وظیفه را برعهده دارد. 
او در ادامـه ضمـن اعـالم ایـن مسـاله کـه دسـت او بـرای گرفـنت مجوز این فنـاوری کامال باز اسـت، عنوان کرد کـه در حال حارض بـرای صدور 

مجـوز فنـاوری خودران با سـایر تولیدکنندگان در حال مذاکره اسـت.

گردآوردنده: نجمه رسا



گـزارش تـازه سـازمان ملل متحـد نشـان می دهـد 

یمـن  در  القاعـده  شـاخه  رهـرب  باطرفـی،  خالـد  کـه 

بازداشـت شـده و معـاون اول سـعد بـن عاطـف 

العوقلـی هـم چندماه پیش در جریـان عملیاتی 

در رشق یمن کشته شده است.

کارشناسـان  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 

گروه هـای  بـه  مربـوط  امـور  در  ملـل  سـازمان 

امنیـت،  شـورای  بـه  گزارشـی  در  افراط گـرا 

کرده انـد. تاییـد  را  باطرفـی  خالـد  بازداشـت 

از  تاییدناشـدۀ  گزارش هـای  ایـن  از  پیـش 

بـود. شـده  منتـر  باطرفـی  بازداشـت 

گـزارش سـازمان ملـل فـاش منی کند کـه خالد 

کجـا  در  و  شـده  بازداشـت  چگونـه  باطرفـی 

می شـود. نگهـداری 

اعضـای شـاخه القاعـده در یمـن کـه خـود را سـازمان 

نزدیـک  می نامـد،  عربسـتان  شـبه جزیره   در  القاعـده 

بـه دو دهـه اخیـر هـدف حمـالت پهپادهـای امریـکا 

بوده انـد.

افـزون بـر ایـن، دولـت یمـن در زمـان علـی عبداللـه 

صالـح و پـس از آن هـم نیروهای طرفیـن اصلی جنگ 

داخلـی یمـن بـا القاعـده درگیـر بوده انـد.

در  و  داده  انجـام  را  مرگبـاری  حمـالت  گـروه  ایـن 

بـه تـرصف مناطقـی در یمـن شـده  مقاطعـی موفـق 

اسـت.

اسـت  آن  از  حاکـی  تاییدنشـده  گزارش هـای  برخـی 

کـه نیروهـای وفـادار بـه عبدربـه منصور هـادی پس از 

بازداشـت باطرفـی، او را به عربسـتان سـعودی تحویل 

داده اند.

شـورای امنیـت سـازمان ملل متحـد روز پنج شـنبه 

)16دلـو( از اعـالم حکومـت نظامی در میامنار توسـط 

نیروهـای ارتـش ایـن کشـور، در بیانیه یـی عمیقـا ابراز 

متامـی  آزادی  خواسـتار  و  کـرده  نگرانـی 

را  کشـور  ایـن  در  کودتـا  امـا  شـد  بازداشت شـدگان 

محکوم نکرد.

دیپلامت هـا  از  شـامری  یورونیـوز،  گـزارش  بـه 

گفته انـد کـه در مـنت 

بریتانیـا،  پیشـنهادی 

در  نظامـی  کودتـای 

میامنـار محکوم شـده 

کشـورهای  امـا  بـود 

امنیـت  عضـو شـورای 

ملل متحـد  سـازمان 

حامیـت  جلـب  بـرای 

چیـن و روسـیه کـه بـا 

کودتـا مخالـف بودند، 

تغییـر  را  مـنت  ایـن 

دادنـد.

امنیـت  شـورای 

بـه  خـود  بیانیـه  در 

و  گفتگـو  رضورت 

مـردم میامنـار  ارادۀ  و  اسـاس خواسـت  بـر  مصالحـه 

اسـت. کـرده  تاکیـد 

دیپلامت هـا مذاکـره بـا چیـن در خصـوص میامنـار را 

دشـوار ارزیابـی کردنـد، چـرا کـه بـه گفتۀ آن هـا چین 

مسـاله  یـک  عنـوان  بـه  میامنـار  امـروز  وضعیـت  از 

بایـدن  جـو  هـم،  سـویی  از  می کنـد.  یـاد  داخلـی 

در  )16دلـو(  پنج شـنبه  روز  امریـکا  رییس جمهـوری 

اولیـن سـخرنانی سیاسـت خارجـی خـود اعـالم کـرد 

کـه ارتـش میامنـار بایـد قـدرت را واگـذار و مقام هـا و 

کنـد. آزاد  را  بازداشت شـده  فعـاالن 

رییس جمهـوری امریـکا در این سـخرنانی خـود تاکید 

کـرد که امریـکا درحال همکاری با متحـدان و رشکای 

خـود برای رسـیدگی بـه کودتای جرنال هـا در میامنار 

است.

خـود  سـخنان  دیگـری  بخـش  در  همچنـان  بایـدن 

تاکیـد ورزیـد کـه هیـچ نیرویـی نبایـد هرگـز به دنبـال 

غلبـه بـر اراده مـردم باشـد و یـا تـالش کنـد کـه نتایـج 

یـک انتخابـات معتـرب را از بیـن بـربد.

ایـن  بـا  پیـش رو  هفتـه  دوشـنبه  روز  بایـدن  آقـای 

اسـتدالل كـه امریـكا تحریم هـای قبلـی علیـه میامنار 

را بـرای کمـک بـه تقویـت دموكراسـی در ایـن کشـور 

برداشـته بـود، تهدیـد به اعـامل مجـدد تحریم ها علیه 

دولـت میامنـار كـرد.

ارتـش میامنـار روز دوشـنبه هفته گذشـته با بازداشـت 

کشـور  ایـن  غیرنظامـی  رهـرب  سـوچی،  سـان  آنـگ 

دولتـی  مقام هـای  و  سیاسـت مداران  از  جمعـی  و 

بـه دسـت گرفـت. را  میامنـار، قـدرت 

یـک نظرسـنجی تـازه در روسـیه نشـان می دهـد که 

رییس جمهـوری  پوتیـن  والدیمیـر  مقبولیـت  میـزان 

اخیـر مخالفـان خـود،  بـا وجـود رسکوب هـای  روسـیه 

تغییر چندانی نکرده است.

روز  ایـن نظرسـنجی کـه  نتایـج  یورونیـوز،  بـه گـزارش 

پنج شـنبه )16دلو( از سـوی موسسـه مسـتقل سنجش 

نشـان  شـده،  منتـر  به نام»لـوادا«  عمومـی  افـکار 

می دهـد کـه تجمعات اعراضی اخیر در رسارس روسـیه 

برای درخواسـت آزادی الکسـی ناوالنـی و رسکوب های 

تاثیـر  کشـور  ایـن  پولیـس  توسـط  مخالفـان  گسـرده 

ناچیـزی در میـزان مقبولیـت پوتیـن داشـته اسـت.

ایـن نظرسـنجی بـر اسـاس یـک منونـه آمـاری نسـبتا 

نـزد  روسـیه  جمعیـت  145میلیـون  بـرای  محـدود 

1616فـرد بزرگ سـال در پنجـاه منطقـه و ناحیـه ایـن 

اسـت. انجـام شـده  کشـور 

حکـم  اعـالم  از  پیـش  کـه  لـوادا  موسسـه  نظرسـنجی 

نشـان  شـده،  انجـام  ناوالنـی  الکسـی  محکومیـت 

می دهـد کـه میـزان مقبولیـت پوتیـن تنهـا یک درصـد 

بـه  نوامـرب  مـاه  در  65درصـد  از  و  داشـته  کاهـش 

اسـت. رسـیده  64درصـد 

در همیـن حـال، بر اسـاس گـزارش خربگـزاری رویرز، 

در طـول دوره زمانـی انجـام نظرسـنجی از ۲۹جنـوری 

ناوالنـی  الکسـی  اظهـارات  از  ویدیویـی  ۲فـربوری  تـا 

از  بیـش  کـه  شـده  منتـر  پوتیـن  والدیمیـر  بـاره  در 

اجتامعـی  شـبکه های  و  انرنـت  در  ۱۰۰میلیون بـار 

افکارسـنجی  موسسـه  مدیـر  اسـت.  داشـته  بازدیـد 

لـوادا در مسـکو بـه رویـرز افـزوده اسـت: »رسخوشـی 

در جامعـه لیـربال بـه وضـوح بسـیار اغراق آمیـز اسـت. 

تـوده اصلـی مـردم بـه متـام وقایع مرتبـط بـا ناوالنی به 

می دهنـد.« نشـان  واکنـش  بی پاسـخ  شـکلی 

بـه گفتـۀ وی: »ایـن مسـاله در میان جوانـان کمی بدتر 

تـوده اصلـی مـردم عمـال تغییـری  بیـن  امـا در  اسـت 

حاصـل نشـده اسـت.«

گفتنـی 

میـزان  اسـت، 

لیـت  مقبو

یمیـر  د ال و

سـال  پوتیـن 

بـا  گذشـته 

نخسـتین مـوج 

شـیوع ویـروس 

و  کرونـا 

همه گیـری آن، 

بهـر  از  پیـش 

اوضـاع  شـدن 

پایین تریـن  بـه 

خـود  حـد 

بـود. رسـیده 

در  ایـن 

اسـت  حالـی 

روز سه شـنبه هفتـه گذشـته  روسـیه،  در  کـه محکمـۀ 

بین املللـی  جامعـه  درخواسـت های  بـه  توجـه  بـدون 

در خصـوص آزادی الکسـی ناوالنـی، وی را بـه دلیـل 

نقـض  و  مسـمومیت  از  پـس  کشـورش  خـاک  تـرک 

مقـررات مربـوط بـه حبـس تعلیقی که حکـم آن پیش تر 

علیـه وی صـادر شـده بـود، بـه تحمـل مجـازات قطعـی 

کـرد. محکـوم  زنـدان  سـال  سـه ونیم 

مکرون: تالش می کنم که یک میانجی امین بین امریکا و ایران باشم

امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه می گوید که حارض است برای احیای توافق هسته یی ایران و قدرت های جهانی، نقش یک»میانجی امین« را   
میان ایران و امریکا بازی کند. مکرون که با اندیشکده شورای اتالنتیک صحبت می کرد، افزود: »من هرکاری را که در توانم هست، انجام خواهم داد تا از 
اقدام طرف امریکایی برای تعامل دوباره و وارد شدن به یک گفتگوی پرچالش حامیت کنم.« رییس جمهوری فرانسه گفت: »تالش می کنم که یک 

میانجی امین و یک میانجی متعهد در این گفتگو باشم.«
گفتنی است، پاریس دو سال پیش نیز پیشنهاد داده بود که یک خط اعتباری 15 میلیارددالری برای ایران باز شود که در صورت بازگشت تهران به اجرای 

محدودیت های هسته یی برجام، درآمدهای نفتی ایران را تضمین کند.
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بازداشت رهرب شاخه القاعده در یمن توسط سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل خواستار آزادی بازداشت شدگان میانمار شد

نتایج یک نظرسنجی در روسیه: مقبولیت پوتین ثابت ماند
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بایډن:
 امریکا یمن کې د سعودي مالتړ ختموي

پـه ورځ د خپـل  بایـډن د پنجشـنبې  امریـکا ولسـمر جـو  د 

هېـواد بهرنیـو چـارو وزارت کـې وویـل، چـې د یمـن جګـړه کـې د 

سـعودي په مـرۍ ټلواله باندې پرمختللې وسـلې پلـورل او پوځي 

مرسـتې دروي، خـو زیاتـه یـې کـړه چې نیت لـري د هغـو توغندیزو 

بریدونـو پـه فـاع کـې د ریـاض مالتـړ وکـړي چـې »د ایـراين وسـلې 

کارولو« رسه کېږي.

نومـوړي بېـګا مازیګـر د بهرنیو چـارو وزارت کارمنانو او سـفیرانو ته- 

چـې دې جلسـه کـې یـې پرلیکـه ګـډون درلـود- وویـل: »نـړۍ تـه 

ووایـئ، امریـکا د ډيپلوماسـۍ مېـز ته سـتنه شـوې ده.«

لـه هغـه وروسـته چې پـر ۲۰۱۳کال د یمـن حويث وسـلوالو د دغه 

او  وپرځـاوه  حکومـت  هـادي  منصـور  عبدربـه  ولسـمر  د  هېـواد 

نومـوړی ریـاض تـه جـال وطن شـو، سـعودي د حوثیانو پرضـد د اتو 

عـرب هېوادونـو ټلوالـه جګـړه کـړه چـې نومـوی بېرته واکمـن کړي.

دغـه شـپږ کلنـه جګـړه کـې پـر یـو لـک لـس زرو کسـانو وژل کېدو 

رسبېـره میلیونونـه یمنیـان بـې کـوره شـول او د ملګـرو ملتونـو د 

رپـوټ لـه مخـې، دا جګـړه »د پېـړۍ تـر ټولـو بـد ناوریـن« دی.

لـوږې یمـن نیولی او تېرو څو کلونو کې د دغـه هېواد د خوارځواکو 

ماشـومانو انځورونـو بیـا بیـا د انسـاين حقونـو مالتـړي او د ملګـرو 

ملتونـو چارواکي پـارويل دي.

د امریـکا او د فرانسـې پـه څېـر څـو نـورو لوېدیځـو هېوادونـو تېـرو 

۶کلونـو کـې تـر ډېـره د وسـلو او اسـتخباراتو برخه کې یمـن کې د 

سـعودي پـه مـرۍ ټلوالـې مالتـړ کوي.

خـو د دغـه هېـواد د مـيل امنیـت سـالکار جیـک سـالېون وايـي، د 

جـو بایـډن پرېکـړې رسه به نور واشـنګټن پرمختللې او د نښـه کولو 

ډېـرې کـره وسـلې پـر ریـاض او اماراتو ونـه پلوري.

خو یمن کې د القاعد ضد همکاري دې بندیز کې شامله نه ده.

امریـکا دوه اونـۍ مخکـې چـې د جو بایـډن حکومت واکمن شـوی 

پـر سـعودي او اماراتو د وسـلو پلـورل او سـپارل ځنډويل دي.

دې کـې اماراتـو تـه د هغـو اېـف ۳۵ډولـه الوتکـو پلـور سـپارل هـم 

شـامل دي چـې د امریـکا پخـواين ولسـمر ډونلـډ ټرمپ یـې د ور 

کـړې ژمنـه کـړې وه او دې پسـې امـارات او ارساییـل ډيپلوماټیـک 

اړیکـي هـم پیـل کړل.

یمـن کـې د عرب ټلوالـې پوځي مالتـړ ځنډول د پخواين ولسـمر 

ډونلـد ټرمـپ او بهرنیـو چـارو وزیر مایـک پمپیو له سیاسـت رسه یو 

مـخ په ټکر کـې دي.

مایـک پمپیـو- چـې اوس یـې پـر ځای انتـوين بلېنکـن دی- د واک 

وروسـتیو ورځـو کـې حوثیـان د بهرنیو چـارو وزارت د ترهګـرو نوملړ 

تـه زیـات کـړل چـې ور رسه پـر دغه ډلـه د امریـکا سـخت بندیزونه 

ولګېږي.

خـو سـپینې ماڼـۍ تـه د جـو بایـډن تـر تـګ څـو ورځـې وروسـته 

بهرنیـو چـارو وزارت د دې پرېکـړې ځنډولـو رسه ځینـې برخـو کـې 

د یمـن ځینـې بانکـي بندیزونـه د لنډمهـال لپـاره بې اغېـزې کړل.

ښـاغيل پمپیـو د حـويث وسـلوالو د ترهګـرو بللـو پرېکـړې المل هم 

د ایـران پـه مالتـړ د دوی »بـدې چـارې« وبللې.

خـو د انسـاين حقونـو ادارو د نومـوړي دا پرېکـړه یمن ته د انسـاين 

مرسـتو د لېـږد خنـډ وبللـه چـې میلیونونه وګـړي یې د لـوږې او بې 

وزلـۍ رسه مخ دي.

ملګـري ملتونـه وايـي، د یمـن اتیـا سـلنه وګړي سـماليس مرسـتې 

او مالتـړ تـه اړ دي او دا هېـواد لـه خـورا سـخت ناوریـن رسه مـخ 

دی.»بی بی سـی«
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سوارز: بارسا به خاطر جایگاه فعلی اش مدیون مسی است

لوئیز سوارز مهاجم اتلتیکومادرید و دوست صمیمی لیونل مسی، از افشای قرارداد مسی انتقاد کرد و مدعی شد که بارسا به خاطر جایگاه فعلی اش   
مدیون مسی است. سوارز، تابستان گذشته از بارسلونا و رفیق صمیمی اش لیونل مسی جدا شد و راهی اتلتیکومادرید شد. رفاقت این دو با وجود جدایی 

از هم، همچنان ادامه دارد و از هم دیگر در هر حالتی حامیت می کنند.
سوارز در این مورد به اوندا رسو گفت: »من از خواندن قرارداد مسی در مطبوعات تعجب کردم. منی دانم چطور برخی های اینقدر بد هستند و بدی 
می کنند. باید به این ها بگویم که بارسا در جایگاهی قرار دارد که مدیون مسی است. او در سطح متاشایی بازی می کند، بهرتین بازیکن جهان است. او هر 

جا که بخواهد بازنشسته خواهد شد. او می تواند تصمیم بگیرد که در بارسلونا بازنشسته شود یا جای دیگر.« 

 وقتـی کیـم کارداشـیان می پرسـد: »بـرای بازدیـد از بـاغ وحـش هیجان زده یـی؟« نمی توانـی قبـول کنی که کاسـه یی زیر نیم کاسـه نیسـت. ما 
در یـک اسـتودیوی عکاسـی بـاالی هادسـن ریـور هسـتیم و کیـم، بـا پیراهنی بلنـد، می خرامد. هوشـیار و دلنشـین اسـت و دارد پیـش از آنکه عکس 

جلد مجله را بگیریم، چند لحظه یی استراحت می کند. بعد از عکاسی برای گردش به باغ وحش خواهیم رفت.
رفتـِن کیـم بـه بـاغ وحـش ریاکارانـه به نظـر می رسـد؛ چراکه سـال گذشـته پتـا، جایـزة »سـلبریتی گرینـچ« را بـه ایـن زن داد؛ دلیلش عاقـۀ او به 
باالپـوش پوسـت روبـاه، بیگ هـای پوسـت تمسـاح و بوت  هـای پوسـت مار بـود. از ایـن گذشـته، در ماه مارچ، یک کنشـگر حقـوق حیوانـات در حالی 

کـه بـا لحنـی شـبیِه لحـِن پتـا، فریـاد مـی زد باغ وحش هـا »زنـدان حیوانات انـد، عجوزة خزپـوش« به سـمتش پوقانه هـای پـر از آرد پرتـاب کرد.
امـا در دنیـای کارداشـیان، همـه چیـز تجـارت اسـت و تبلیغـات. بعیـد نیسـت توییت هایـش هم اسپانسـر داشـته باشـند و محصوالتـی را تبلیـغ کنند. 
بنابرایـن بازدیـد از باغ وحـش می توانـد روشـی موذیانـه باشـد کـه شـمارة جدیـد مجلـۀ بریتانیایـی زوو، مجله یـی مخصوص مـردان، با انتشـار تصویر 
کارداشـیان بـا لبـاس زیـر بـرای ترغیـب مخاطبانش به کار گرفته اسـت. یا شـاید هم برای قسـمت دیگـری از برنامـۀ واقعیت نمـای تلویزیونی اش به 

نـام »پابه پـای خانـوادة کارداشـیان ها« باشـد کـه بـه سـفری اختصـاص دارد کـه این خانـواده در مـاه جون بـه باغ وحش سـن دیاگو داشـتند.
از سـوی دیگـر، کیمبرلـی نوئـل کارداشـیان، بـی بـرو برگـرد خدای رسـانه اسـت؛ 
خـواه رسـانه های اجتماعـی باشـد یـا رسـانه های دیگـر، بنابرایـن شـاید در پـس 
بازیگوشـی هایش مقابـل دوربیـن، اسـتعاره یی نهفته باشـد. خوِد او یکـی از حیواناِت 
بـاغ وحـش اسـت، درسـت مانند پلنـگ زندانـی در شـعر ریلکـه: »میله، صـد میله، 
هـزاران میلـه می بینـد/ در ورای میله هـا گویـی جهانـی نیسـت« خـوب، شـاید هم 

نباشـد. چنین 
امـا ایـن شـماره مخصـوص ُمـد اسـت و وجـود یـک بـاغ وحـش در آن خـوراک 
خوبـی بـرای بحـث  دربارة ددمنشـی اهل ُمـد فراهم می کنـد؛ یعنی همان عاشـقان 
لبـاس، آن ادا اطواری هـا و خودنماهـا. در صنعـت مـد، ماننـد هـر جنـگل دیگـری، 
کشت وکشـتار و خـون و خون ریـزی حکمفرماسـت، و کیـم ایـن وحشـی گری ها را 
مسـتقیم تجربـه کـرده اسـت: در مـاه می طراحـی به نام رالـف روچـی در ماءعام، 
پیشـنهاد طراحـی لبـاس بـرای او را بـه سـخره گرفـت و گفـت »حـرام زاده ام اگـر 

بکنم.« کاری  همچیـن 
یـا... شـاید هـم فقـط دوسـت دارد بـه بـاغ وحـش بـرود. از حـق نگذریـم، بـه نظر 
می رسـد خواهـران کارداشـیان آدم هـای خوبی باشـند. وقتـی کیم در حال بازگشـت 
بـه میـز گریـم بـا لبخندی مهربـان می گویـد »گاهـی خانۀ ما شـبیه به بـاغ وحش 
می شـود«، زیـر لـب خـودم را بـرای طعنه هایـم سـرزنش می کنـم؛ شـاید باغ وحش 

فقـط باغ وحش اسـت.

مـردم کارهـای کارداشـیان ها را دسـت مایۀ طنـز می کننـد. ویـرد ال یانکوویـچ یک 
واحـد زمانـی به نـام »کارداش« سـاخته که معادل 72روز اسـت؛ یعنـی همان مدت 

زمـان میـان ازدواج و طاق کارداشـیان از کریـس هامفریز. 
ایتـان زاکرمـن، اسـتاد دانشـگاه ام .آی.تـی، اصطـاح »کارداشـیان« را به عنـوان 
واحـدی برای سـنجش شـهرِت نـاروا وضع کرده اسـت: یـک »کارداشـیان« معادل 
توجـه رسـانه های جهانـی بـه کیم کارداشـیان در طول یک روز اسـت که براسـاس 

جسـتجوهای گـوگل اندازه گیـری می شـود. 
جوشـان  اشـتیاق   KimKierkegaardashian@ توییتـری  شـاهکار  اکانـِت 
فیلسـوف  تـرِس  بـا  را  سـابق«  روال  »بـه  برگشـتن  و  آیسـکریم«  »ماسـت  بـه 
اگزیستانسیالیسـت دنمارکـی درآمیختـه و نتیجـه اش شـده توییت هایـی ماننـد: » 
صبـح بـه خیـر میامـی! اینجـا همه چیـز در محضـر خداوند لخـت و عریان اسـت و 

آگاهـی جایـی بـرای پنهان شـدن نـدارد.«
یـا شـاعر دیگـری، شـعر هجـوی بدین مضمـون سـروده کـه ازدواج کیـم »کارش 
کشـید به تصادف« و »کارداشـیان شـوت شـد بیـروِن ُمد« جان هـام و دنیل کریگ 

هـم اخیـراً خانـوادة کارداشـیان را »احمق هـای ملعـون« نامیده اند.
فریبندگـِی بـدوِن  اصالـِت پدیده یـی همچون کارداشـیان، دلیل نفرت از او را روشـن 
می کنـد. نخسـت اینکـه، خانـوادة او نوعـی شـهرِت حاشـیه یی بـرای خود دسـت و 
پـا کرده اسـت و بیـش از یک بـار در رسـوایی شـخصیت های معروفی، کـه بهترین 
دوستان شـان بوده اند، سـهیم شـده اسـت. ابتدا سـروکلۀ پدرشـان، رابرت، پیدا شـد 
کـه درخـال دادگاه او.جـی.8 همیشـه کنار او می نشسـت )دوسـتانی قدیمـی بودند 
و رابـرت یکـی از اعضـای تیـم دفـاع او بـود( بعـد کیـم آمـد؛ در زیـر لـوای پاریس 

هیلتـون در فـرش سـرخی در اوایل قرن. 
سـپس در حرکتی مشـکوک به سـمت مرکـز توجهـات، فلمی از رابطۀ جنسـی کیم 
هـم بـه بیرون نشـت کرد؛ فلمی کـه او در بخش عمـدة  آن در حال سـاجق جویدن 
بـود. برنامـۀ واقع نمـای شـبکه »ای!« کل تخـم و ترکـۀ کارداشـیان را بـه مـردم 
معرفـی کـرد. در ایـن برنامـه بروس جنـر، قهرمان سـابق المپیـک و پدرخواندة کیم 
نیـز حضور داشـت و بـا هلیکوپترهـای کنترولی اش بـازی می کرد، ایـن درحالی بود 
کـه یک بـار، همسـر او مقابـل دوربیـن خـودش را تـر کـرد و بعـد به تبلیغ پوشـک 

مخصـوص بی اختیـاری ادرار پرداخت.
به نظـر می رسـید خانـواده مطلقـا سـر سـازگاری بـا آن خـط و مرزهایـی را ندارنـد 
کـه بـه بقیـۀ ما احسـاس نظـم را در جهـان می بخشـد. دیـدن اینکه کارداشـیان ها 
مرزهـای میـان خـود و دیگـری، خصوصـی و عمومی، جسـم و جـان، کار و تفریح، 
واقعـی و قابـی را سرخوشـانه زیرپـا می گذارنـد و از ایـن رهگـذر بـه موفقیـت 
می رسـند، تصورات مـان را درمـورد اینکـه چـه چیـزی درسـت اسـت، بـه چالـش 
می کشـد. آیـا سـتایش کیـم از بوت هـای پشـت بنـددار در توییتـر از صمیـم قلـب 
اسـت یـا چـون برای ایـن کار 10هـزار دالر پول گرفته اسـت، چنین حرفـی می زند؟ 
آیـا صـرف از روی عاقـه اسـت کـه کوکتـِل گیاهـی بـه دسـت دارد، یـا دلیل اش 
قـراردادی اسـت کـه امضـا کـرده؟ اینکـه در این اواخـر با مردانـی قرار می گذاشـته 
کـه اسم شـان بـا ک شـروع می شـود )کریـس، و حـاال هـم کانیـه وسـت( اتفاقـی 
اسـت، یـا دارد از الگـوی مـادرش، کریـس جنر، پیـروی می کند که به نظر می رسـد 
اسـم دخترهایـش را نـه از کتاب اسـم های کودکان، بـل از یک راهنمـای برندینگ 
انتخـاب کـرده باشـد؛ کیـم، کلویی، کنـدال، ِکیلی. )اصـا چه اهمیتـی دارد؟ کلویی 
در پنج سـال گذشـته به یکی از پرطرفدارترین اسـامی کودکان تبدیل شـده اسـت.( 
یـک حسـی می گویـد همه چیز بـرای فروش اسـت و هیچ چیـز نباید از قلـم بیفتد.

شـغل کیـم، بـه طور اخص این اسـت کـه خودش باشـد )یا آن نسـخه یی از خودش 
باشـد کـه مـردم می خواهنـد( و بدین منظـور بی وقفـه کار می کنـد. او تصمیم گیری 
روزانـه دربـارة برق لـب اش را بـه هـوش گروهـی تفویض می کنـد و بـرای انتخاب 
نخسـتین موسـیقی رقـص در مراسـم عروسـی اش از »نازنازی های وفـادارش« نظر 
می گیـرد. از دنبال کننده هایـش در توییتـر پرسـید نخسـتین عطـرش چـه رایحه یی 
داشـته باشـد، و پاسـخ گرفـت آمیزه یـی از عطـر پیـچ امین الدولـه و دانـۀ تونـکا. او 
اعـام کـرد تصمیـم گرفته مراسـم عروسـی اش از تلویزیون پخش شـود، چراکه در 
غیـر ایـن صورت »طرفـداران « اش که »در این سـفر همـراه من بوده اند« احسـاس 
می کننـد فریـب خورده انـد. کیـم احتماال نخسـتین آواتار انسـانی اسـت کـه در یک 

بـازِی نقش آفرینـی آنایـن، بـا کاربران فـراوان، بـازی می کند.

دقیقـا از همیـن روی اسـت کـه او، بـا 15.7میلیـون دنبال کننـده، نهمیـن انسـان پرطرفـدار در توییتـر اسـت. بـه همین دلیل اسـت که اخیـرا، به گفتۀ 
یکـی از کارشناسـان برندینـگ، بـه طـور مشـترک بـا اسـنوکی در رأِس شـاخِص وفـاداری به سـلبریتی قرار گرفتـه و این نیـز کـه او گران قیمت ترین 

هنرپیشـۀ تلویزیونـی در سـال منتهـی بـه ماه می گذشـته بـود، دلیل دیگـری ندارد. 
آنچـه بـه نظـر برخـی مادی گرایـی احمقانـه می آیـد، در نزد عده یـی دیگر رؤیـای امریکایی اسـت. چیزی کـه بعضی ُپرگویـی دربارة زندگی شـخصی 
دیگـران می داننـد، بـرای عده یـی دیگـر شـنیدنی اسـت. هـر طـور در مـورد کارداشـیان ها و برنامه هـای گوناگـون تلویزیونی شـان فکـر کنیـد، محال 
اسـت ببینیدشـان -دعـوا می کننـد، جیـغ و داد بـه راه می انـدازد و دروغ می گوینـد، امـا در عیـن حـال از یکدیگـر حمایـت می کننـد، بـا هـم ارتبـاط 
دارنـد و عشـق می ورزنـد- و ایـن فکـر بـه ذهن تـان خطـور نکنـد که ایـن شـیوة عجیب و غریـب زندگـی، نوعی الگـوی سـودمند برای همبسـتگی 

اسـت. خانوادگی 
اخیـراً کیـم در جهـان ُمـد جایـی بـرای خـود باز کـرده اسـت. او عاقۀ حرفه اش بـه مد را بـا طراحی گنجۀ لبـاس آغاز کـرد. کیـم و خواهرانش مالک 
فروشـگاه های زنجیره یـی لبـاس بـا نـام دش و یک »فروشـگاه سـبک زندگی« به نـام کارداشـیان ِکـی اوس در الس وگاس هسـتند. لباس های آن ها 
و الک ناخن هایشـان )بـا برنـد کارداشـیان کالـرز( در فروشـگاه های زنجیره یـی سـیرز )بـا نـام 
مجموعـۀ کارداشـیان( و شـبکۀ تلویزیونـی کیـو وی.سـی )بـا نام کـی دش( فروخته می شـود. 
سـرمایۀ شـودزل، خـرده فروشـی آناینـی کـه کیـم در سـال 2009 یکـی از بنیان گـذاران آن 
بـود، بـه بیـش از 60میلیـون دالـر افزایـش یافتـه اسـت. تصویـر او بـه عنـوان مـدل روی جلد 
مجله هایـی همچـون دابلیـو، هارپـرز بازار و لو اومو ُوگ منتشـر شـده اسـت. الیزابـت تیلور بُت 
او بـود و کیـم سـال گذشـته 65هـزار دالـر در حـراِج جواهـراِت الیزابـت تیلـور پول خـرج کرد. 
می گویـد: »مـن عاشـق طراحـی ام. هـر روز صبح بـا خواهرهایـم دربـارة طراحی هـای مختلف 

می کنم.« صحبـت 
نفـوذ بی حدوحصـر کارداشـیان ها دقیقـا در نقطـۀ مقابـل جهان مد اسـت؛ جهانی بـا حصارهای 
محافـظ و تمایزهـای سفت وسـخت. ُمـد موجـودی اسـت دوجنسـه، بی اشـتها، خـود تنبیه گر و 
منبـع الیـزال اعتماد به نفـس بـرای نوکیسـگان. می خواهـد از مناسـبات همگانی تجـارت فراتر 
رود. از سـکس متنفـر اسـت؛ ولـو آنکـه خـود فروشـندة بی احسـاس سـکس اسـت. از جسـم 
متنفـر اسـت. کیـم کارداشـیان -کامجویـی بـا بدنـی خوش تـراش و سـرینی بـزرگ، عیاش و 
سـرمایه داری تمام عیـار- توهیـن بـه تمامـی مقدسـات مـد اسـت. نمی تـوان بـرای مدلـی که 
ظاهـرش را بـه یـک امپراتـوری تجـاری بـدل کـرده اسـت، عنوانی جـز -کارآفریِن- تحسـین 

برانگیـز بـه کار بـرد، بـا ایـن حـال ایـن جهـان، جهـان مدل هایـی همچون کیم نیسـت.
در بـاغ وحـش، بـه سـرعت توجـه مـردم بـه او جلـب می شـود. امـواج شناسـایی و هیجـان 
بـه راه می افتنـد. دوربیـن گوشـی ها روشـن می شـوند و بـه سـمت او می گردنـد. مـردم بـا 
آرنـج بـه یکدیگـر می زننـد، او را نشـان همدیگـر می دهنـد و اسـمش را صـدا می زننـد. چنـد 
نفـری می خواهنـد بـا او عکـس بگیرند. )دیگر کسـی از یـک سـتارة تلویزیون امضـا نمی گیرد، 
بـل می خواهـد بـا او عکـس داشـته باشـد.( کیـم مودبانـه درخواسـت ها را رد می کنـد؛ »خیلـی 
متأسـفم« و توضیـح می دهـد کـه در حـال انجـام یـک مصاحبـه اسـت. از محافظـی کـه 

همراهمـان اسـت می خواهـد مانـع فلـم گرفتـن مـردم شـود.
بی هـدف در بـاغ وحـش راه می رویـم؛ چندبـار بـه بن بسـت می خوریـم و دوبـاره بازمی گردیـم. 
از کنـار الک پشـت ها و پانداهـای سـرخ می گذریـم. کیـم عکسـی از پلنگی برفـی می گیرد که 

متفرعنانـه چنـگ و دنـدان نشـان می دهـد و می گویـد: »خیلی هـم عالی«. 
ایـن ِزن کیـم اسـت؛ یعنی کیمی که از اشـتباهات جوانی اش درس گرفته اسـت؛ کسـی که بعد 
از پایـان ازدواج اش چهـار مـاه در خانـۀ مادرش گذراند، که »شـش ماه دوسـت پسـر نداشـت«، 
کـه قسـم خـورد دو مـاه آرایـش نکنـد )و تقریبا شـش هفته بـدان پایبند بـود( کـه برایش مهم 

نیسـت دیگـران چه فکـری می کنند. 
کیـم بـه گزارش هـای »مضحکـی« کـه مجلـه اُکـی اخیـراً منتشـر کـرده می خنـدد؛ همـان 
گزارشـی کـه درآن ادعـا شـده رابطـۀ  او با کانیه شـکرآب شـده اسـت، چرا کـه کانیه بـه اندازة 
کافـی سرشـناس نیسـت و از زمانی که با هم دوسـت شـده اند جسـتجوی اسـم کیـم در گوگل 
کاهـش یافتـه اسـت. می گویـد: »قبـًا خیلی درگیـر این چیزهـا بودم. امـا حاال واقعًا احسـاس 

آرامـش بیشـتری دارم و هیـچ اهمیتـی نمی دهم.«
ُمـد حلقـۀ اتصـال ایـن زوج بـوده اسـت. از کنار اسـتخر شـیرهای دریایـی عبور می کنیـم. کیم 
می گویـد: »اگـر مـن یـا او یک جلسـه طراحـی لباس داشـته باشـیم، وقتـی برگردیـم در مورد 
جلسـه بـا هـم صحبـت می کنیـم. ایـن عالـی اسـت چراکـه اگـر بـا کسـی صحبـت کنـی که 
حرفـت را می فهمـد، می توانـی بـا او عمیق تـر و عمیق تـر شـوی... ایـن هم یک شـباهت بامزه 
اسـت کـه مـا داریـم. فکـر می کنـم تفاهـم مهـم اسـت. وقتی بـه اواخـر زندگـی برسـیم و در 
هشـتاد سـالگی دونفری جایی نشسـته باشـیم، باید چیزهای مشـترکی باشـند که درموردشـان 
حـرف بزنیـم. فکـر می کنـم ایـن موضوعـی اسـت کـه قبـًا به انـدازة کیفیـت شـخصیت فرد 
بـدان اهمیـت نمـی دادم.« چنـد روز دیگـر، سـایت رادارآنایـن خبـر خواهـد داد کیـم و کانیـه 
دربـارة مشـارکت در راه انـدازی یک خـط تولید بوت با فرانسـوا هنـری پینال ماقـات کرده اند.

همـان طـور کـه در محـدودة حیوانـات گرمسـیری، از مقابل یک میمون سـاکی صورت سـفید 
می گذریـم، کیـم می گویـد: »عجیـب اسـت کـه چـرا در عالـم حیوانات نرهـا جذاب تر هسـتند؛ 
مثـل شـیرها و طاووس هـا.« چنـد دقیقـه بعد، در پیـاده روی چوبی بـه دو طـاووس برمی خوریم 
کـه مقابل مـان ایسـتاده اند. کیـم می گویـد: »خـدای مـن! اینجـا را ببیـن! سـام بچه هـا« خم 
می شـود تـا عکـس بگیرد. ایسـتادن پشـِت کیـم کارداشـیاِن خم شـده وضعیت عجیبی اسـت. 
سـخت بتـوان تصـور کـرد اصـًا چنین تصویـری بر جلد مجله ُوگ منتشـر شـود. آیـا کیم این 
آرزو را نـدارد؟ می گویـد: »هیچ وقـت هدفـی مثل چاپ شـدن عکسـم روی جلـد مجاتی مانند 
وگ را نـدارم. فکـر می کنـم هدفـم ایـن اسـت که محصـول خـودم را در ُمد توسـعه بدهم و در 
آن موفـق باشـم. هـدف نهایـی ام این اسـت. مـن نمی گویـم »وای می خواهـم روی این مجله 
باشـم یـا آن کار را انجـام دهـم.« همـۀ این چیزها سـرگرمی اسـت. قطعـًا دوسـت دارم تبدیل 

بـه آدم دیگـری بشـوم؛ فکر می کنم هر عکسـی شـخصیت متفاوتـی دارد.«
وقتـی داشـتیم از بـاغ وحش خارج می شـدیم، دختـر نوجوانی ترسـان و لرزان نزدیک شـد. کیم 
درخواسـتش را بـرای عکس گرفتـن نپذیرفـت امـا به او گفت: »رنگ چشـم هات خیلی قشـنگ 

اسـت« و حسـابی حال او را خوب کرد.
... تصویربـرداری فصـل هفـت به پایان رسـیده اسـت و کیم ماه آینـده را مرخصـی خواهد بود، 
امـا پـس از ایـن همه سـال تعقیب شـدن توسـط دوربین، عادت کرده اسـت طـوری زندگی کند 
کـه انـگار دارنـد تماشـایش می کننـد. »فکـرش را بکـن هـر دفعـه کـه بخواهیم دست شـویی 
برویـم بایـد مایکروفن هـا را جـدا کنیـم، امـا مـا ایـن کار را نمی کنیـم. آن هـا می گوینـد بـه 
گـوش  اصـا  انـگار  می کننـد؛  خاموشـش  بشـنوند،  را  دست شـویی  صـدای  آنکـه  محـض 
نمی کننـد... مطمینـم تدوینگرهـا همه چیـز را شـنیده اند، فقـط بـه روی خودشـان نمی آورنـد.«

بـه هرحـال چنین وضعیتـی به نوعـی پارانویـا می انجامد. »وقتـی تصویربرداری تمام می شـود، 
گاهـی دوسـت داریـم -خدایـا- درمورد یک دوسـت یا کس دیگـری صحبت کنیـم و نخواهیم 
بقیـه بفهمنـد. بایـد در ایـن مـوارد هوشـیار باشـیم. بنابرایـن عـادت کرده ایـم چنین چیـزی را 
بشـنویم :» صدایـش تبدیـل بـه زمزمه شـد«؛ »خیلی خوب، کسـی صـدای من را می شـنود؟«

پینوشت
*بنجامیـن واالس؛ سـردبیر سـابق مجلـۀ ونیتی فـر و روزنامه نـگار حـوزة سـبک زندگی اسـت. 
کتـاب او بـا نـام سـرکۀ میلیونرهـا جـزء پرفروش تریـن کتاب هـای ناداسـتان در نیویارک تایمز 

بوده اسـت.
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