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ماهنامه اجتماعی - اقتصادی

استان  فارس

شماره 11/ سال ششم

شهریورماه  1400 خورشیدی

محرم / صفر  144٣  مهشیدی

August - September 2021

مدیر مسئول: امین رجبی
سردبیر: غالم رضا شعبان پور
با همکاری شورای نویسندگان

اجرا: مؤسسه مطبوعاتی
 فارس پژواک نی ریزان 

نشانی:

فارس/ نی ریز/ خیابان طالقانی/ مؤسسه 

فرهنگی هنری کوثر نور تارم/ طبقه سوم

راه های ارتباطی:

5٣8٣7028 - 071                  تحریریه
5٣8٣0901 - 071                  دورنگار
09178001808                        همراه

09178001808   تلگرام و واتساپ

neytaak@gmail.com :رایانامه

لیتوگرافی و چاپ:
عصر مردم: شیراز/چهارراه مالصدرا

- مطالب درج شده در ماهنامه الزامًا نظر 
شورای نویسندگان نمی باشد.

- نی تاک در ویرایش مطالب آزاد است.

- مطالب دریافتی بازگردانده نمی شود.

من دوستاِر دلیران ام: اما شمشیرزنی بس نیست. باید دانست که را به شمشیر باید زد!
وچه بسا در خویشتن داری و بگذاشتن و بگذشتن دلیرِی بیشتری هست: از این راه می توان خود 
را برای دشمنی ارزنده تر نگاه داشت!... می باید بسیاری را بگذارید و از کنارشان بگذرید. به ویژه 
از کنار بسی فرومایگان که در گوش ِتان درباره ِی ملت و ملت ها هیاهو می کنند.  چشمان ِتان را از 
»باد« و »مباد« ایشان پاک نگاه دارید! آنجا حق بسیار است و ناحق بسیار؛ و هرکه بدان ها بنگرد 
خون اش به جوش می آید. ... راِه خویش در پیش گیر و بگذار ملت و ملت ها به راه های خویش روند، 

که به راستی راه هاِی تاریکی ست که بر آنها دیگر هیچ امیدی پرتوافکن نیست!  /  فردریش نیچه

در این شماره می خوانید: 

/  سرمقاله

از افغانستان تا ایران، عراق،  لیبی و یمن
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شیر شهید پنجشیر                                              6-35
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کتابخانه ای به اندازه یک کامیون
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/ امین رجبی/ مدیرمسئول

از  یکی  را  را که ورق می زنیم، شهریور  تاریخ 
می یابیم.  منطقه  و  ایران  پرحادثه  ماه های 
حوادثی که هر کدام می تواند مسیر تاریخ یک 

ملت را عوض کند:
 1٣20 شهریور   26 تا   ٣( ایران  اشغال   -
خورشیدی( در خالل جنگ جهانی دوم و تبعید 

رضاشاه
-  مرگ غیرطبیعی صمد بهرنگی در  رود  ارس )9 

شهریور 1٣47(
- قیام 17 شهریور )1٣57(

-  آغاز رسمی جنگ ایران و عراق )٣1 شهریور 
)1٣59

شهریور   8( نخست وزیری  دفتر  در  انفجار   -
)1٣60

- درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی )19 
شهریور  1٣58(

- ترور آیت اله مدنی )21 شهریور 1٣60(
- ترور احمدشاه مسعود فرمانده نظامی و  وزیر 
دره  شیر  به  مشهور  افغانستان  پیشین  دفاع 

پنجشیر )18 شهریور 1٣80(
- و دو روز بعد حمله به برجهای دوقولوی آمریکا 
توسط القاعده که حمله آمریکا به افغانستان و 

حضور 21 ساله در این کشور را درپی داشت.
- شهریور امسال هم نیروهای آمریکایی بعد از 
21 سال افغانستان را ترک کردند تا طالبان باری 

دیگر بر این کشور سیطره یابند.
منطقه ای پر حادثه داریم که در طول تاریخ از آن 
همواره دود و آتش برخاسته و مردمانش در رنج 

زیسته اند.
کشور ما اگرچه درگیر جنگ نیست اما مردم در 

میانه منطقه ای پرآشوب، با مشکالت کم سابقه و 
عمیق اقتصادی دست به یقه اند و شمار زیادی از 
مردمان این کشوِر ثروتمند و کم نظیر در زیر خط 
فقر هستند. کرونا نیز در این پهنه لنگر انداخته و 

روزی 600 و اندی نفر را صید می کند و می برد.
داشتم فکر می کردم این همه رنج و مرارت از 
چیست و ما چه باید کنیم تا سیمرغ نعمت را به 

جای جغد  نکبت بر شانه های خود ببینیم؟ 
آیا هر کس باید کوله بار ببندد و سرزمین مادری 
را بگذارد و ُبگذرد و برود؟ پس با ریشه هایش چه 
کند؟ آیا اینک این همه افغان با دل خوش وطن را 
ترک می کنند؟ تکلیف آنها که نمی توانند بروند 

چیست؟
در همین افکار با  نامه دکتر پرویز ناتل خانَلری به 

فرزندش مواجه شدم.
او این نامه را برای آینده فرزند خود نوشت گرچه 
فرزندش را در 8 سالگی از دست داد تا هیچگاه 
نتواند نامه پدر را بخواند و فراراه خود قرار دهد. 
آینده  فرزندان  برای  ماندگار شد  اما  نامه  این 
این ُملک، و بیشتر از همیشه برای این روزهای 

سرزمین ما، که آن را بخوانند و راه را بیابند.
متن کامل نامه را در صفحات پایانی آورده ایم 
اما در این نوشتاِر آغازین به اوج آن اشاره ای الزم 

است.
ما اگر در این محنت و سختی افتاده ایم علت نه در 
ضعف نظامی و حتی اقتصادی و سیاسی است که 

در ضعف دانش و فضیلت و آموزش است.
سالهاست که همه دلسوزان فریاد می زنند که اگر 
می خواهید کشور پیشرفت کند دنبال تجهیزات 
نظامی و کارخانه و سد و نیروگاه هسته ای نباشید. 
بروید از دورافتاده ترین روستاها تا بزرگ ترین 
شهرها مدارس را اصالح کنید، کتابخانه بسازید، 

از افغانستان تا ایران، عراق،  لیبی و یمن

رنج مردم خاورمیانه از چیست؟

له
مقا

سر
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آموزش دهید، قدم به قدم و محله به محله.
و  کرد  بهمن بیگی  محمد  زنده یاد  که  کاری 

آموزش عشایری را بنیان گذاشت.
راه پیشرفت کشور ما انرژی هسته ای نیست که 
جنگ افزارهای  دارند.  شمالی  کره  و  پاکستان 
گونه گون نیست که صدام و قذافی و شوروی 

داشتند.
حتی ثروت بی شمار نیست که عربستان دارد.

راه فقط و فقط از دانایی عمومی و فضیلت و 
آموزش می گذرد.

علوم دانشگاهی جزئی از دانایی عمومی است نه 
همه آن. منظور تربیت مردمی است آگاه که راه 
خیر و شر خود و فرزندانشان را خوب تشخیص 
بدهند، اهل مطالعه باشند، فرهنگ و تاریخ خود 
را بشناسند، از جهل و تبعات آن به دور باشند، 

تحت تأثیر خرافات نباشند.
کرده های  تحصیل  از  میلیونی  آمار  هرچه  ما 
دانشگاهی بدهیم، این جای دانایی عمومی را 

نمی گیرد.
یک فارغ التحصیل دانشگاهی حتی در رشته های 
و  تاریخ  مطالعه  اهل  که  مهندسی  و  پزشکی 
فرهنگ نباشد، در نهایت یک متخصص محض 
است. او اگر تاریخ را نداند، مدام مجبور به تکرار 
آن است. بازیچه اخبار دروغ و انحرافی می شود.

اهل نقد و نظر و آزادگی فکری نیست.
امام مردمانی که به دانایی عمومی رسیده باشند، 
اجازه حکمرانی افراد ناالیق بر خود را نمی دهند و 

حاکمان الیق را بر کار می نشانند.
اپیدمی مانند کرونا پیش آمد، پیشگیری  اگر 
می کنند و به درمان نه نمی گویند و درمانهای 

عجیب و غریب و خرافی را نمی پذیرند.
چنین کشوری به اقتصاد شکوفا هم می رسد، 
صلح و آرامش را هم تجربه می کند، قدرتمند 
می گیرد،  قرار  کشورها  دیگر  الگوی  می شود، 
دچار بحرانهای عدیده اجتماعی و فرهنگی و 
زیست محیطی نمی شود، مردم به شادی زندگی 

می کنند، و ...
ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، مصر، لیبی، 
درگیری  اگر  مشابه  و خیلی کشورهای  یمن، 
دارند، اگر روی خوش نمی بینند، اگر مجبود به 
ترک وطن می شوند، به واسطه همین نبوِد دانایی 
است. و چه نیک و ژرف گفته فردوسی »توانا بود  

هرکه دانا بود«.
بی تردید تبدیل شدن یک کودک بیگناه به یک 
تروریست خشن، نه حاصل دین او که حاصل  
تربیت و آموزش اوست. چه می خواهد مسلمان 

باشد و چه مسیحی و یهودی.
اقتصاد    199٣ نوبل  برنده  نورث  داگالس 

می گوید:
اگر می خواهید بدانید کشوری توسعه می یابد یا 
نه، اصاًل الزم نیست سراغ فناوری ها و ابزارهایی 
که در کارخانه های آن کشور استفاده می شود، 
ابزارها را  این فناوری ها و  بروید چرا که تمام 

می توان خرید یا کپی کرد یا حتی دزدید.
برای ارزیابی توسعه و پیش بینی آینده یک کشور 
به پیش دبستانی ها و دبستان های آن بروید و 

ببینید کودکانشان را چگونه آموزش می دهند.
بیش از آنکه مهم باشد چه چیزی آموزش داده 
می شود، این مهم است که این آموزش چگونه 
انجام می شود!  اگر کودکان را پرسشگر، خالق، 
صبور، نظم پذیر، خطرپذیر، اهل گفتگو و تعامل 
و دارای روحیه مشارکت جمعی و همکاری بار 
می آورند، می توان امیدوار بود همین نسل در 

آینده کشورشان راتوسعه دهند.
*****
خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

ستایش خرد را به از راه داد
خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای
کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کردٔه خویش ریش
فردوسی بزرگ

سرمقاله
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پرونده ویژه

21 سال پس از ترور
احمد شاه مسعود

شیر شهید 
پنجشیر

/  نگاهی گذرا به زندگی و زمانه مسعود
/  مسعود به روایت پری گل

/  نسبت ایران با احمدشاه مسعود
/  شیر پنجشیر شیفته شعر پارسی

/  خاطره فرزند شهید از پدر

/  کتابخانه ای به اندازه یک کامیون
/  ُکلگی ای عملیات ها از خاطر اَمی ادبیاته!

/  پایان حماسه مسعود
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پرونده ویژه

/  به کوشش: امین رجبی

یکی از مهم ترین اخبار این روزهای جهان، 

در کنار کرونا، تسلط ناگهانی گروه طالبان 

بر افغانستان در پی خروج بی برنامه آمریکا از 

این کشور پس از 20 سال اشغال است.

بود  غافل گیرکننده  و  ناگهانی  همه چیز 

یعنی  ماجرا  اصلی  بازیگران  برای  حتی 

آمریکا، دولت غنی و حتی خود طالبان. آنها 

باور نمی کردند که به این راحتی بتوانند بر 

افغانستان مسلط شوند.

در میانه این شوک  بزرگ اما توجه ها به دره 

پنجشیر است که چون دژی تسخیرناپذیر 

همچنان از اختیار طالبان به دور است.

نام پنجشیر به قهرمان ملی افغانستان شهید 

»احمدشاه مسعود« گره خورده است. هم او 

که این دژ بزرگ را سالها در برابر ارتش تا 

دندان مسلح شوروی حفظ کرد و نگذاشت 

آن  به  شوروی  پیشرفته  تانک های  شنی 

را  آنها  پیچیده  عملیاتهای  بارها  و  برسد 

خنثی کرد و تلفات زیادی روی دست روسها 

گذاشت. تا جایی که قید این دره زیبا را زدند 

و آن را به حال خود رها کردند. حتی برخی 

اعتقاد دارند شکست شوروی در افغانستان 

را »احمدشاه مسعود« رقم زد و هم او باعث 

فروپاشی ابرقدرت شرق شد.

پس از آن مسعود درگیر جنگهای داخلی 

با گروه های جهادی رقیب شد تا همچنان 

آرزوی صلح در کشوِر جنگ ها بر دل او باقی 

بماند.

»احمدشاه مسعود« درست 21 سال پیش 

در 18 شهریور 1٣80 خورشیدی و دو روز 

پیش از حمله به برج های دوقلوی تجارت 

انتحاری  انفجاری  در  آمریکا،  در  جهانی 

عوامل  از  عرب تبار  تروریست  دو  توسط 

القاعده که در پوشش خبرنگار برای مصاحبه 

با او آمده بودند ترور شد.

این روزها بعد از ٣٣ سال از شکست شوروی 

و 21 سال از ترور »احمدشاه مسعود«، نبود 

افغانستان  مردم  برای  همیشه  از  بیش  او 

به  آن که طالبان  بویژه  احساس می شود. 

آسانی بر پهنه افغانستان حکم می راند. البته 

21 سال پس از ترور احمد شاه مسعود

شیر شهید پنجشیر
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این حکمرانی بر افغانستان، منهای پنجشیر 

است. زادگاه »احمدشاه مسعود« و جایی 

که هیچگاه به تسخیر شوروی و طالبان در 

نیامد.

نام »احمدشاه مسعود« به دلیلی دیگر نیز 

زنده شده و آن حضور تنها پسرش یعنی 

»احمد مسعود« در پنجشیر است که پرچم 

پدر را برداشته و اعالم کرده در برابر طالبان 

می ایستد.

کورسوی  آخرین  شاید  جوان  مسعوِد 

دهه هاست  که  باشد  مظلوم  مردمی  امید 

طعم جنگ و آوارگی و اختالف و تحجر را 

چشیده اند و دیگر رمقی برای ماندن در زیر 

بیرق طالبان ندارند.

در این شماره نی تاک که همزمان است با 

سالروز شهادت شیر دره پنجشیر، و همچنین 

اشغال افغانستان به دست طالبان، به این 

قهرمان ملی از زوایای متفاوتی پرداخته ایم 

بویژه از زبان همسرش و همچنین درباره 

عالقه مفرط او به زبان و شعر فارسی.
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سنبله/شهریور   11( مسعود  احمدشاه 

 )1٣80 سنبله/شهریور   18  -  1٣٣2

سیاستمدار و فرمانده نظامی و وزیر دفاع 

پیشین افغانستان بود. او در جنگ شوروی 

در افغانستان و جنگ های داخلی افغانستان 

نقش مهمی داشت.

برجسته  فرماندهان  از  مسعود  احمدشاه 

افغانستان علیه اشغال شوروی بین سالهای 

1979 تا 1989 بود. در دهه 1990 شاخه 

نظامی دولت افغانستان را علیه شبه نظامیان 

رقیب رهبری می کرد و پس از غلبه طالبان، 

نیروهای نظامی مخالف طالبان در شمال 

سرانجام  می کرد.  رهبری  را  افغانستان 

مسعود در روز 18 شهریور 1٣80 )دو روز 

پیش از حادثه 11 سپتامبر(، بر اثر انفجار 

دو فرد انتحاری مظنون به ارتباط با شبکه 

کرده  معرفی  خبرنگار  را  که خود  القاعده 

تخار  والیت  بهاءالدین  خواجه  در  بودند، 

افغانستان کشته شد.

مسعود یکی از بهترین فرماندهان جنگ های 

چریکی در قرن بیستم بود و با یوسیپ بروز 

تیتو، هو شی مین و چه گوارا مقایسه می شود، 

به ویژه به دلیل آنکه به دفعات توانست از 

حمالت  برابر  در  پنجشیر  دره  زادگاهش 

ارتش سرخ شوروی و بعدها طالبان دفاع کند 

و از اشغال پنجشیر جلوگیری کند. بعدها 

دولت افغانستان به او لقب »قهرمان ملی« 

داد.

فرماندهان  از  یکی  تردید  بدون  مسعود 

افغانستان  مردم  مقاومت  دوران  شاخص 

در برابر اشغالگران شوروی سابق و مبارزه 

با سلطه گروه طالبان است که به پاس آن 

خدمات او را قهرمان ملی خوانده اند و سالروز 

ترور او را به عنوان سرآغاز هفته شهید در این 

کشور قرار داده اند.

مسعود که جدا از دغدغه ای که برای تحصیل 

نگاهی گذرا 
به زندگی
و زمانه 
مسعود

پرونده ویژه
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و گوشه چشمی هم به حوزه شعر و ادبیات 

هم  از  تن  هزاران  مانند  ناچار  به  داشت 

میهنانش مجبور به ورود به جنگ با ارتش 

سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق شد که در 

دی ماه سال 1٣58 خورشیدی به افغانستان 

لشکرکشی کرده بودند.

او یکی از توانمندترین فرماندهان مجاهدین 

افغانستان در مبارزه با ارتش سرخ بود و بعد 

از آن که پس از 10 سال مبارزه، اشغالگران 

بیرون رانده شدند، و فاتحان نتوانستند در 

شیوه اداره کشور و تقسیم قدرت به تفاهم 

برسند و درگیری های داخلی با لجاجت ها 

و زیاده خواهی های افرادی مانند »گلبدین 

حکمتیار« شروع شد باز مسعود برای کاهش 

شعله جنگ داخلی تالش کرد.

مسعود به رغم آن که تالش داشت خود را از 

درگیری ها قدرت دور نگه دارد، این حوادث 

از  بعد  به میدان می خواند و  را  او  بود که 

ظهور طالبان و سلطه آنها بر پهنه افغانستان 

فرماندهی  و  آمد  نبرد  به میدان  او دوباره 

نیروهای مخالف طالبان موسوم به نیروهای 

شمال را بر عهده گرفت تا این که در انفجار 

انتحاری به شهادت رسید.

15 مهر سال 1٣80 یعنی در حالی که هنوز 

بود،  نگذشته  مسعود  شهادت  از  ماه  یک 

افغانستان هدف حمله و اشغالگری نظامیان 

پوشش  در  غربی  کشور  چند  و  آمریکایی 

مبارزه با طالبان و انتقام گیری از واقعه 11 

ژه
وی

ده 
ون

پر
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سپتامبر قرار گرفت.

جانفشانی ها و حمالت چریکی وی در مبارزه 

با اشغالگران و تروریست ها برای دفاع و حفظ 

خاک کشور چهره فراموش ناشدنی در زمان 

زندگی و مرگ وی به جا گذاشته است. جمله 

معروفی از وی نقل شده است که گفته بود: »تا 

زمانی که اندازه کاله من در گوشه این کشور 

برایم جایی باقی مانده باشد، کشور را ترک 

نمی کنم و از این خاک دفاع خواهم کرد«.

افغانستان پس از خروج نیروی ارتش سرخ 

برای  مجاهدین  موفقیت  عدم  و  شوروی 

تشکیل دولت فراگیر، درگیر جنگ داخلی 

قومی  احزاب  و  متخاصم  گروه های  بین 

خسارات  و  تلفات  که  جنگ هایی  شد. 

جبران ناپذیری از خود برجای گذاشت که 

تداوم همین جنگهای داخلی بین احزاب را 

یکی از عوامل ظهور طالبان می دانند.

به دلیل ادامه جنگهای داخلی برسررسیدن 

به قدرت که طرفهای اصلی در آن حزب 

»برهان الدین  رهبری  به  اسالمی  جمعیت 

ربانی« که مسعود نیز تحت پوشش همین 

به  اسالمی  حزب  می کرد،  فعالیت  حزب 

رهبری »گلبدین حکمتیار«، حزب جنبش 

ملی به رهبری ژنرال »عبدالرشید دوستم«، 

حزب وحدت اسالمی به رهبری »عبدالعلی 

مزاری« و حزب حرکت اسالمی به رهبری 

»محمد آصف محسنی« بودند، در بین مردم 

وجهه خود را تاحدودی از دست دادند و از 

سطح رهبران ملی به سطوح رهبران اقوام و 

استان ها سقوط کردند.

به همین دلیل تا امروز شخصیت این افراد با 

پرسش های چندگانه مواجه است و همزمان 

با انتقاد و حمایت مواجه هستند.

هرچند مسعود از این قاعده مستثناء نیست 

و همزمان موافقان و مخالفان زیادی دارد، اما  

ویژگی های خاص مسعود او را از دیگر رهبران 

جهادی به کلی جدا کرده و جایگاه خاصی به 

او بخشیده است.

پرونده ویژه
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بهترین کسی  معصومه همسر مسعود شاید 

باشد که بتواند درباره او سخن بگوید. کسی که 

از 17 سالگی با مسعود ازدواج و خصوصی ترین 

ویژگی های او را تجربه کرد.

مسعود به او پری می گفت. حاصل ازدواج آنها 

یک پسر و 4 دختر بود. پری و فرزندانش پس از 

شهادت مسعود سالها در ایران زندگی کردند.

*****

... او بزرگ شدن مرا ندید و هیچ وقت نشنیدم 

که درباره من حرف بزند. او حتی حضور مرا از 

یاد برده بود. مثل تمام دختران هم سن و سالم 

عاشقانه او را تحسین می کردم و هرازگاهی 

مانند آنها در گوشه ای پنهان می شدم و او را در 

حال مطالعه، راه رفتن و حرف زدن با سربازانش 

نگاه می کردم. گاهی به عمویم که برای او 

»بگذار  کنان می گفتم:  التماس  می برد،  غذا 

برای یک بار هم که شده خودم را پشت سرت 

پنهان کنم. او را از فاصله نزدیک تر ببینم« این 

رؤیای همه بود... . ... یک روز بعدازظهر جوانان 

است،  خوابیده  او  اینکه  گمان  به  مجاهدین 

گفته  آنها  از  یکی  می کردند.  با هم صحبت 

دختر  تاج الدین،  خواجه  که  »می دانی  بود: 

بسیار زیبایی دارد؟« دیگری گفته بود: »تو از 

کجا می دانی؟« »من او را دیده ام« »خوب به 

مسعود به روایت پری گل

ژه
وی

ده 
ون

پر



 13

14
00 

ور
هری

 / ش
11 

اره
شم

م / 
شش

ال 
س

خواستگاری اش برو! وگرنه قبل از تو خودم این 

کار را می کنم.« پدرم مردی خودرأی و کمی 

خونسرد بود، در نتیجه هیچ کدام از این جوانها 

جرئت اقدام به چنین کاری را نداشتند. به این 

ترتیب مسعود از وجود من باخبر شد و خیلی 

هم طولش نداد... . ... درحالی که سر تا پا لباس 

سبزرنگی بر تن داشتم و به مادرم چسبیده 

بودم، لرزان وارد اتاقش شدم. آنقدر خجالت 

می کشیدم که با صدای بسیار آهسته ای به او 

سالم کردم. با مهربانی و مالیمت فراوان گفت 

که چقدر از ازدواج با من خوشحال است. برایم 

توضیح داد که عقیده دارد نباید ازدواج را به 

یک دختر جوان تحمیل کرد و دوست دارد نظر 

مرا درباره این وصلت بداند. سرم را پشت شانه 

مادرم قایم کرده بودم و کلمه ای بر زبان نیاوردم. 

نه می توانستم به او نگاه کنم و نه می توانستم او 

را مورد خطاب قرار بدهم. بدون اینکه بخواهم 

کفر بگویم، گویی خدای روی زمین بود که با من 

صحبت می کرد. به مادرم رو کردم و جواب دادم 

»بله«، معجزه زندگی با او شروع شد... .

... تازه که ازدواج کرده بودیم وقتی با او حرف 

می گرفتم.  چشمانم  جلو  را  دستانم  می زدم 

اوایل به آرامی دستانم را کنار می زد و چیزی 

نمی گفت. فکر می کرد این کار را ترک خواهم 

کرد. اما این اتفاق نیفتاد. یک شب با حالتی 

بقیه  شوم  مجبور  »می ترسم  گفت:  جدی 

زندگی ام را در کنار زنی بگذرانم که چشمانش 

لوچ است. چشمانت را به من نشان بده!« دستم 

را برداشتم. فریاد زد: »خیلی دیر شده! دیگر 

چشمانت لوچ شده!« و ما از خنده روده بر 

شدیم... . 

و  فارسی  جغرافی،  ریاضی،  کتاب های  با   ...

تاریخ به خانه بازگشت و دوران تلمذ من آغاز 

شد. اگرچه مدت با هم بودن مان کوتاه بود، او 

اختصاص  من  آموزش  به  را  زمانی  همیشه 

می داد... . 

پرونده ویژه
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... به تدریج مرا به حرف زدن و سؤال کردن 

واداشت. آنقدر اعتماد به نفس به من داده بود 

که گاهی اوقات من هم نظر خود را در مورد 

ساده  آنقدر  می کردم.  ابراز  مختلف  مسائل 

نبودم که فکر کنم او نظرهای مرا اجرا می کند 

اما به حدی جدی به حرف هایم گوش می داد 

که گویی من آدم خیلی مهمی بودم... . 

... حادثه شگفت انگیز همیشه، لحظه آمدنش 

بود. وقتی خبر آمدنش را می شنیدم صورتم 

که  جوانی  دختر  می شد.  زیباتر  و  نورانی 

خدمتکار ما بود، می خندید و می گفت: »زود 

اسفند دود کن، هرکس تو را ببیند بالفاصله 

متوجه می شود که آمر صاحب دارد نزدیک 

می شود...« 

بود:  باز  باالی سرمان  بی سیمش همیشه   ...

آنجا  کرده...  عقب نشینی  جبهه  »اینجا 

شده...  زخمی  فالنی  کرده...  پیش روی 

اوقات  بیشتر  و...«  داریم  احتیاج  تجهیزات 

ناگهان از جا می پرید و بی سیم به دست ساعات 

متمادی طول اتاق را می آمد و می رفت... . ... 

»پری آیا فکر می کنی من جنگ را دوست دارم؟ 

گمان می کنی من در روح و روانم یک جنگجو 

هستم؟ من از جنگ متنفرم. گمان می کنی 

روزی برسد که ما زندگی طبیعی داشته باشیم؟ 

بازخواهند  به مدرسه  ما  بچه های  دوباره  آیا 

گشت؟ دوست داشتم خانه ای کوچک در یکی 

از باشکوه ترین مناظرمان داشتیم و من صبح ها 

عازم کار می شدم و بعدازظهرها پیش تو بر 

می گشتم.  پری به من بگو که روزی آرزوی من 

برآورده خواهد شد.«

... چهار ماهه باردار بودم. به من گفت: »اگر 

گردنه ها پربرف باشد، ممکن است نتوانم به 

موقع برگردم. در آن صورت اگر فرزندمان پسر 

بگذاریم  احمد  را  اسمش  دارم  باشد دوست 

و اگر دختر بود عایشه...« ... احمد را که خیلی 

محکم در قنداق پیچیده بودم، آوردم. نشستم و 

قنداقش را درآوردم و او را کاماًل عریان در آغوش 

پدرش گذاشتم تا ببیند که بچه اش چقدر زیبا 

و قوی است. چه هیجانی داشت. خوشحالی اش 

به خاطر این نبود که بچه اش پسر بود. هنگام 

احساس خوشحالی  تولد دخترها هم همان 

را ابراز می کرد... . ... نسبت به آخرین بچه اش 

نسرین، با آن چشمان سنجابی درشت، خندان 

و شیطان رقت قلب وافری داشت. وقتی وسط 

شب از راه می رسید و نسرین را می دید که کنار 

من خوابیده، او را می بوسید و از خواب بیدار 

می کرد و نسرین به محض اینکه چهره پدرش 

را می دید بی دلیل می خندید. این لبخند، دل 

هیجان زده فرمانده جنگ را که در زندگی 

شخصی اش مهربان ترین بابای دنیا بود، ذوب 

می کرد. بی شک آگاه بود که بزرگ شدن او 

را نخواهد دید و به همین دلیل سعی می کرد 

کمتر از او جدا شود. او تعداد زیادی از جلسات 

مهمش را در حالی که نسرین در بغلش خوابش 

برده بود، با شلوار خیس ترک می کرد... . ... همه 

با هم دور استخر می نشستیم و به اشعار احمد 
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گوش می دادیم و برای اینکه عیش مان تکمیل 

شود، شوهرم اشعار حافظ را که به آن عالقه 

خاصی داشت از حفظ می خواند یا ترانه های 

معروف را زیر لب زمزمه می کرد... .

... دوربین را از دستم گرفت و از من خواست 

سوار االکلنگ شوم و از من فیلم گرفت. بعد از 

بچه ها فیلم گرفت و در آخر او باالی االکلنگ 

رفت و من از او فیلم گرفتم. زیر درختان هوا 

عالی بود. سیب ها هنوز نرسیده بودند اما بوی 

عطرشان به مشام می رسید. با خودم فکر کردم: 

»به زودی می توانم مربا درست کنم.« ما یک 

خانواده خوشبخت بودیم. پایان تابستان بود و 

پایان زندگی او... .

پاگرد  نرده های  به  و  رفتم  معمول  طبق   ...

تکیه دادم. زمانی که از پله ها پایین می رفت 

نگاهش را از من برنمی داشت. مثل همیشه به 

تراس اتاق مان رفتم تا خارج شدنش از خانه را 

تماشا کنم. به آرامی از پله هایی که از میان باغ 

می گذشت، پایین رفت. روی هر پله رویش را به 

طرف من می چرخاند. بار دیگر با نگاه هایمان از 

هم خداحافظی کردیم... .

... او را از سردخانه بیرون آورده بودند تا قبل از 

رسیدن من آماده باشد. مرد مقتدری که آن 

همه برای من محبوب و قابل احترام بود، اکنون 

تبدیل به جسدی رنگ پریده، سفت و سخت 

مرتب  عاشق  که  زیبایش  موهای  بود.  شده 

کردنشان بودم، تمامًا سوخته بود و جسمش پر 

از جراحت بود. او که از سرمای زمستان متنفر 

بود به مجسمه ای یخی تبدیل شده بود... . 

منبع: 

 17 زندگی،   یک  از  طرحی  شرق،  ضمیمه 

شهریور 1٣90

از: احمد شاه مسعود روایت صدیقه  به نقل 

فرانسوا  ماری  و  هاشمی  شکیبا  مسعود؛ 

کولومبانی، ترجمه: افسر افشار

پرونده ویژه
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پیشینه  ایران  با  مسعود  احمدشاه  رابطه   

بر  او  دانشجویی  دوران  به  و  دارد  زیادی 

می گردد و اثری که او از جریان روشنفکری 

از  گزیده ای  درزیر  است.  گرفته  ایران 

گفتگوی شرق با محسن روحی صفت رئیس 

سابق ستاد افغانستان در وزارت امور خارجه 

را می خوانید:

احمدشاه  و  ایران  رابطه  بخواهیم  اگر 
مسعود را به چند دوره تاریخی تقسیم 
ای  عده  است؟  امکان پذیر  کنیم، 
این رابطه بیشتر نظامی بود  معتقدند 

و حتمًا این بخش حساسیت برانگیزتر 
است.

دوره  بدانیم.  را  دوران  آن  فضای  باید 

می شود.  تمام  داوود  کودتای  با  ظاهرشاه 

بود و در سال  داوود پسرعموی ظاهرشاه 

علیه  کودتا  به  اقدام  خورشیدی   1٣52

ظاهرشاه می کند. ظاهرشاه که برای عمل 

اجازه  او  به  داوود  بود،  رفته  رم  به  چشم 

نمی دهد به کشور بازگردد و پایان سلطنت و 

شروع دوره جمهوری را اعالم می کند. داوود 

دنبال یک کشور مدرن برای افغانستان بوده 

که نهادهای جدید و ارتش قوی داشته باشد 

نسبت ایران با احمدشاه مسعود

ژه
وی

ده 
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و تفکرات الئیک داشت. برای این کار هم در 

وهله اول رو به شوروی آورد.

داوود در سال 1٣42 نخست وزیر شده بود 

دوره  در  بود.  پادشاه  ظاهرشاه  که  زمانی 

نخست وزیری تالش کرد با غرب ارتباط و 

آمریکایی ها  اما  بگیرد،  نظامی  تسلیحات 

و غرب حاضر نشدند با افغانستان کار کنند. 

پاکستان هم که از اول پیدایش، با افغانستان 

مشکالت مرزی داشت. در این بلوک بندی، 

آمریکا علیه هند و شوروی با پاکستان متحد 

بود و به نظرشان افغانستان سرزمینی بود 

که چندان اهمیتی نداشت؛ بنابراین آمریکا 

حاضر نشد با افغانستان ارتباط برقرار کند.

در چنین وضعیتی داوود تمایل پیدا کرد که 

برای توسعه اقتصادی کشور و ایجاد طبقه 

بوروکرات همچنین ایجاد صنایع و احداث 

راه های مواصالتی از اتحاد جماهیر شوروی 

کمک بگیرد.

ایران فضای  این دوره در خاورمیانه و  در 

روشنفکری و دانشجویی مسلمان مبارز در 

برابر جو مبارزات مارکسیستی مطرح بود. 

دوره سخنرانی های آتشین دکتر شریعتی 

خیلی  در  است.  انقالبی  جریانات  اوج  و 

کشورهای دیگر جو انقالبی وجود داشت. 

ایران  از فضای دانشجویی  کابل نیز متأثر 

دانشجویان  است.  مصر  در  قطب  سید  و 

دکتر  سخنرانی های  تحت تأثیر  مسلمان 

شریعتی موجودیت خود را در برابر جریان 

نشان  است،  و چپ  حاکم که کمونیستی 

می دهند. دانشگاه پلی تکنیک کابل را که 

روس ها ساخته بودند، یکی از همین محافل 

و  مارکسیستی  چپ  دانشجویان  رقابت 

که  همان جا  بود.  مسلمان  دانشجویان 

احمدشاه مسعود و گلبدین حکمتیار درس 

خواندند.

خیلی شبیه فضای انقالبی ایران است. 
دانشجویان تحصیل کرده در سیستم 

پرونده ویژه
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همان  علیه  شاهنشاهی  دانشگاهی 
سیستم قیام می کنند؟

بله، احمدشاه مسعود به دره پنجشیر رفت 

و جوانان را جمع کرد و به آنها آموزش های 

و  اسالمی  معارف  می داد،  ایدئولوژیک 

مطالب دکتر شریعتی و فلسفه غرب عالمه 

به  حکمتیار  می کرد.  بحث  را  طباطبایی 

منطقه خودش یعنی جنوب شرق می رود 

و جوانان دورشان جمع می شوند و از طرف 

دیگر آقای ربانی که استاد دانشگاه کابل بوده 

با همکاری مسعود، حزب جمعیت اسالمی را 

تشکیل می دهند.

دکتر شریعتی برای او جایگاه خاصی 

داشت؟
بله.

یعنی همانطور که جمعیت انقالبی ایران 
در آن سالها تحت تأثیر دکتر شریعتی 

بودند، طیف مجاهدین هم بودند؟
نه تنها افغانستان، کل خاورمیانه تا آفریقای 

جنوبی این طور بود. اوایل انقالب سفری به 

مکه داشتم، یکی از جوانان آفریقای جنوبی 

یک  تیراژ  با  را  شریعتی  کتابهای  گفت 

میلیون در آن کشور منتشر می کنیم. تیراژ 

یک میلیونی در 40 سال قبل خیلی بود. 

شریعتی را باید خیلی وسیع تر دید. منحصر 

به جامعه ایران نبود. حتی در افغانستان که 
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نزدیک ترین کشور به ایران و هم زبان بود، 

که  داشتیم  کوچک  احزاب  زیادی  تعداد 

خودشان را متأثر از شریعتی می دانستند. 

البته تنها کتابهای شریعتی نبود.

در بین کتابهایی که در آن دوره به عنوان 

کتابی  میشد،  منتشر  اسالمی  روشنفکری 

نبود که مسعود نخوانده باشد. چیزی که 

می گفت از ایران برای من بیاورید، کتاب بود 

نه سالح.

با  مسعود  شاه  احمد  مبارزه  دوره  در 
شوروی، ایران حامی مجاهدین و احمد 

شاه مسعود بوده است یا نه؟
البته  بود؛  از حامیان مجاهدین  ایران  بلی 

اشغال  همه دنیای غیرکمونیست، مخالف 

این کشور به دست شوروی بود. آن زمان 

ایران درگیر دفاع در برابر صدام بود. روس ها 

پیشنهاد کردند دست از حمایت افغانستان 

صدام  از  حمایت  در  هم  ما  و  بردارید 

چون  می گیریم؛  پیش  در  را  مالحظاتی 

منبع اصلی تأمین تسلیحات صدام شوروی 

بود. ولی ما این کار را نکردیم؛ چون اعتقاد 

آزادی خواهانه  افغانستان  مبارزات  داشتیم 

است و نمی شود آنها را قربانی کرد.

یعنی پیشنهاد مشخصی از جانب روس 
ها در این زمینه بود؟

بله، می گفتند از افغانستان حمایت نکنید، 

ما هم فالن موشک یا فالن سالح را به صدام 

نمی دهیم. این پیامها از طریق وزارت امور 

نگاه ما  اما، چون  خارجه ردوبدل می شد؛ 

آرمانی بود، از افغانستان حمایت می کردیم. 

آن زمان معتقد بودیم با همه کسانی که در 

ارتباط  باید  می کنند،  مبارزه  افغانستان 

داشته باشیم؛ چون ما همسایه آنها بودیم و 

هر حادثه در افغانستان روی ایران تأثیرگذار 

بود.

بین طیف مسعود و مجاهدین و طیف 
شهید چمران در ایران ارتباطی بوده؟ 

چون نحوه نبردشان شباهت دارد.
به نظرم بعضی بچه ها که جزء طیف چمران 

بودند، به افغانستان برای کمک رفته بودند. 

طیفی از ایرانیان هم بودند که در زمان اشغال 

از سوی شوروی، شخصًا رفته بودند و برخی 

از آنان در آنجا شهید شدند. از افغانستانی ها 

هم در جبهه ما در عراق بودند و همان ها، 

نفر  یک  هست  خاطرم  شدند.  فاطمیون 

در  می گفت  که  دیدم  را  جبهه  در  ایرانی 

افغانستان می جنگیدم. اینها می توانستند از 

طیف چمران باشند.

با  ایران  رابطه  داخلی  زمان جنگ  در 
احمد شاه چطور بود؟

از زمانی که حکومت مجاهدین مستقر شد 

و ربانی رئیس جمهور و مسعود وزیر دفاع 

پرونده ویژه
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می شود، به طور طبیعی سیاست ما این بود 

که هرکس در افغانستان مورد تأیید سازمان 

ملل است، ما هم با او ارتباط خوبی داشته 

باشیم که باعث شد نه تنها رابطه معمول 

داشته باشیم؛ بلکه به دلیل اینکه افرادی که 

آنجا بودند، از دوستان قدیمی بودند، ارتباط 

از  قدرت  انتقال  برای  شد.  برقرار  ویژه ای 

نجیب به دولت مجاهدین، ما در سفارت همه 

مساعدت ها را به وجود آوردیم تا تشریفات 

قانونی چنین انتقالی انجام شود؛ چون آنها 

کادر اداری الزم را نداشتند؛ بنابراین رابطه 

بسیار نزدیکی با حکومت مجاهدین داشتیم.

با مسعود هم به عنوان فرد کلیدی رابطه 

بسیار نزدیکی برقرار بود. یادم است اولین 

در  ما  از  مسعود  رسمی  درخواست های 

کارهای فرهنگی بود. گفت ما نیروی انسانی 

ماهر و تربیت شده برای کارهای هنری و 

کرد  معرفی  را  گروهی  نداریم.  سینمایی 

دیدند.  آموزش  ایران  در صداوسیمای  که 

مسعود یک شخصیت کاماًل فرهنگی بود که 

در کار نظامی هم نخبه بود.

با این گزاره موافق هستید که مسعود 
اما  است،  مبارز  فردی  اینکه  وجود  با 
احواالت  در  گویی  نیست؛  مرد جنگ 
فردی اش او عالقه مند به جنگ نیست، 

اما ناگزیر به جنگ است؟
بله موافقم.

احمد  مبارزات  و  فعالیت  عمده  بخش 
آقای  دولت  با  زمان  هم  مسعود  شاه 
هاشمی رفسنجانی است. بخشی از آن 
هم هم زمان با دولت اول آقای خاتمی 
است. برای مخاطب ایرانی جذاب است 
که مسعود با کدام یک از دولتها در ایران 

رابطه بهتری داشت؟
ریخته  افغانستان  درباره  که  سیاست هایی 

می شد، حاکمیتی بود و مربوط به دولتها 

نبود. رهبری نظر داشتند و در هماهنگی 

کار  این  رئیس جمهور  و  وزارتخانه ها  بین 

انجام می شد؛ بنابراین فرازونشیب نداشت. 

که  آمریکا  مثل  دیگر  کشورهای  برعکس 

به شدت  افغانستان  درباره  سیاست هایش 

حکمتیار  از  دوره ای  دارد،  نشیب  و  فراز 

حمایت می کند، بعد او را تروریست می داند؛ 

داشته  یکسانی  روند  ایران  اما سیاستهای 

است.

در نشست و برخاست با مسعود، نگاهش 
به کدام یک از دولتها در ایران نزدیک تر 
برنامه های  و  خاتمی  آقای  گویا  بود. 
تلویزیون ایران را دنبال می کرد؛ حتی 
بعد  اگر  کرده  توصیه  خانواده اش  به 
افغانستان  ترک  به  مجبور  مرگش  از 

شدند، حتمًا به ایران مهاجرت کنند.
آقای  داشت،  فرهنگی  نگاه  ایشان  چون 

خاتمی در مقایسه با آقای هاشمی، دولتی 
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بیشتری  توجه  بنابراین  فرهنگی تر داشت؛ 

داشت؛ ولی واقعیت این است که در گفتگو ها 

بین طرف ایرانی و آنها، اصاًل وارد موضوعات 

داخلی نمی شدیم. آنقدر حرف و بحث درباره 

وقت  اصاًل  که  داشتیم  افغانستان  مسائل 

نمی کردیم بپرسیم حالت چطور است.

است  آن  از  حاکی  شنیده ها  برخی 
حادثه  از  بعد  ملی  امنیت  شورای  که 
تهران  به  را  مسعود  آقای  مزارشریف 
دعوت می کند. در حالی که طیفی معتقد 
هستند باید با طالبان وارد جنگ شویم. 

چقدر از آن جلسه اطالع دارید.
این اتفاق خیلی بعدتر از شهادت همکاران 

دیپلمات ما در مزارشریف رخ داد. زمانی بود 

که طالبان تسلطشان در مناطق افغانستان 

زیاد می شود و مناطق کمی از جمله پنجشیر 

این  باالخره  نبود.  طالبان  تصرف  تحت 

تردید ایجاد می شود که آیا هنوز هم باید 

این حمایت را ادامه بدهیم؟ اینجا بود که 

برای تصمیم صحیح، مسعود به ایران دعوت 

می شود و در جلسه ای مسئوالن ارشد با او 

گفتگو می کنند و سؤال اساسی این بود که 

آیا شما مقاومت می کنید یا امیدی به ادامه 

کار ندارید؟ او می گوید من تا آخر ایستاده ام و 

مسئوالن امیدوار می شوند که می توانند روی 

ربانی و مسعود به عنوان دولت قانونی حساب 

کنند.

انتقادی نسبت به مسعود دارید؟
کاریزماتیکی  چهره  اینکه  باوجود  مسعود 

برای مردم افغانستان و الگویی برای جوانان 

کشور های اسالمی است، اما مثل هر رهبر 

دیگری اشتباهاتی داشته که مانع نمی شود 

آن بخش ها گفته نشود و اعتقاد داریم اگر 

همکاری بین حزب وحدت و مسعود در غرب 

کابل صورت می گرفت، چیزی به نام حکومت 

طالبان نداشتیم. حتمًا آنها قادر بودند که 

با طالبان مبارزه کنند و طالبان را از کابل یا 

افغانستان بیرون کنند.

منبع:
روزنامه شرق، سه شنبه 18 شهریور 1٣99، 

شماره ٣811

پست اینستاگرامی فرزند احمدشاه مسعود به 
مناسبت شهادت سردار سلیمانی
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احمد شاه مسعود شیفته شعر و زبان فارسی س

بود. او از دوران دانشجویی با آثار نویسندگان 

و متفکران ایرانی همچون کتر شریعتی و 

عالمه طباطبایی انس داشت. اِقبال و ِاشراف 

او به شعر فارسی زبانزد است و گفته می شود 

در کتابخانه او که حتی در میدان جنگ نیز 

فارسی  کتابهای  بسیاری  داشت،  همراه 

وجود داشت. عالقه زیادی به دیوان حافظ 

و اشعار سعدی داشت و همواره اشعار آنان را 

زمزمه می کرد. در این بخش به این موضوع 

پرداخته ایم.

خاطره فرزند شهید از پدر
احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود که 

سالها در ایران بوده و تحصیالت خود را نیز 

در کشور ما پی گرفته در مصاحبه با مجله 

»ایران بزرگ« از رابطه پدرش با شعر فارسی 

می گوید.

»خوب به یاد دارم که در کودکی به شدت 

از ادبیات تنفر داشتم، کتاب داستان زیاد 

می خواندم، ولی شعر و کتب ادبی را اصاًل 

دوست نداشتم. شعر برایم چیزی بی مفهوم 

و بیهوده می نمود، تا اینکه روزی از روزهای 

زمستانی که مکتب ما در افغانستان تعطیل 

یافت. گفت: »چرا  بیکار  را  پدر، من  بود، 

کتابی نمی خوانی؟« گفتم: »کل کتابهای 

قصه را خوانده ام. چیزی نیست.« واقعًا هم 

همینطور بود.

شیر پنجشیر شیفته شعر پارسی
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و برای کودکی چون من جذابیت نداشت و 

شعر هم که برایم بی مفهوم بود. پدرم گفت: 

»با من بیا« با هم به کتابخانه او رفتیم و 

کتابی نسبتًا قطور )البته برای من در آن 

زمان( از قفسه کتابهای خود بیرون آورد.

می  را  »سعدی  گفت:  و  کرد  من  به  رو 

شناسی؟«

گفتم: »چیزهایی شنیده ام.«

گفت: »چه چیزی؟«

گفتم: »معلم مان گفت که شاعر بوده.«

گفت: »شعری از او برایم بخوان.«

گفتم: »بلد نیستم.«

با اخم نگاهی به من کرد…!

گفت: »از این به بعد باید یاد بگیری. من به تو 

یاد می دهم.«

به  که  نداشت  فرصت  هیچگاه  پدرم  قباًل 

من در درسهایم کمک کند یا به من ادبیات 

بیاموزاند. متأسفانه در زمان آرامش دولت 

مجاهدین در کابل، کودک خردسالی بودم، 

بعد هم که جنگهای داخلی و شروع جنگ 

طالبان به پدرم امان نداد که به تعلیم و 

تربیت من چندان توجه کند.

اگرچه همیشه از ایران برای من کتابهای 

که  می داد  سفارش  کودکان  برای  قصه 

بزرگ ترین کمک به زبان پارسی من بود. 

وقتی بسته کتابها می رسید، آن روز بهترین 

روز زندگی من بود.

پرونده ویژه
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گلستان  کتاب  پدر  و  نشستیم  ]خالصه[ 

را باز کرد. از دیباچه گذشت و باب اول، 

باب پادشاهان را شروع به کار کردن با من 

کرد. اول گفت: »بخوان!« بسیار به سختی 

و با مشکالت خواندم. بعد خود ایشان با آن 

صدای زیبایشان حکایت اول از باب اول را 

برایم خواند. هنوز هر وقت حافظ یا سعدی 

می خوانم صدای ایشان در گوشم هست و 

با صدای ایشان می خوانم. حکایت اول را با 

ایشان کار کردم.

گفت: »فردا شب از تو خواهم پرسید.«

تمام روز کوشش کردم که خوب بخوانم. 

برایشان  را  اول  حکایت  شب  فردا  وقتی 

خواندم تبسمی کردند. تبسمی که بهترین 

هدیه زندگی من بوده و هست و خواهد بود. 

بعدها شنیدم که با دوستان خویش چون 

دکتر صاحب عبدالله از من تعریف کرده و 

گفته بود که فکر نمی کردم اینقدر با استعداد 

باشد. بعد دیوان حافظ نیز به کارهای ما 

پدر  تشویق  با  توأم  تبسم  شد.  اضافه 

دریچه های قلب من به روی ادبیات پارسی را 

باز کرد و ادبیات پارسی با طنین صدای پدر 

برای همیشه در قلب من نشست.

ترک  شعر  و  دهم  حکایت  از  متأسفانه 

دو  آن  که  بودیم،  نرفته  پیش تر  شیرازی 

تروریست عرب صدای ادبیات پارسی مرا 

روزی  حال  گرفتند.  من  از  همیشه  برای 

نیست که با غزلی از حافظ سپری نکنم و 

شبی نیست شعری روح مرا نوازش نکند .

شهید مسعود به ادبیات پارسی به شدت 
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عالقه داشت و همیشه همه ما را تشویق به 

مطالعه و دانستن هر چه بهتر زبان پارسی 

می کرد. به همین دلیل موافق به سفر من و 

خانوده ام به هیچ کشور اروپایی، تا قبل از 

فراگیری کامل ادبیات فارسی نبود.«

)برگرفته از: پایگاه خبری تریبون(

کتابخانه ای به اندازه یک کامیون
و  شاعر  جعفریان«،  »محمدحسین 

مستندساز ایرانی که در طول 2 دهه متمادی 

جمله  از  کرده،  سفر  افغانستان  به  بارها 

کسانی است که بیش از یک ماه به صورت 

مسعود  شاه  احمد  کنار  در  شبانه روزی 

بوده است و تمام حوادث و رفتارهای وی 

را در فیلم مستند »حماسه ناتمام« به ثبت 

رسانده است.

با او مصاحبه ای ترتیب  خبرگزاری فارس 

داده که گزیده ای از آن را آورده ایم:

فارس: شما به عنوان یک ایرانی مدتی 
در کنار احمد شاه مسعود بودید، نظر 
ایرانی ها چگونه  ایران و  وی در مورد 
بود؟ از جذابیت های احمد شاه مسعود 
عالقه  ایران  مباحث  به  که  بود  این 

بسیاری داشت.
ایران  مسائل  حوزه ها  تمام  در  جعفریان: 

را دنبال می کرد، در آن روستا که مستقر 

بودم برق و امکانات اولیه نبود اما یک روز 

صبح زمانی که شب قبل بازی تیم استقالل 

تهران با تیم کره ای از شبکه ٣ پخش شده 

بود، با لحنی طنزآمیز به من گفت: »دیشب 

فوتبالیست های شما مثل اینکه نان نخورده 

بودند، دویده نمی توانستند )نمی توانستند 

پرونده ویژه
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بدوند(«.

این برایم خیلی عجیب بود که این مرد حتی 

شدید  کمبود  آن  با  جبهه  مقدم  خط  در 

حتی  و  ایران  تلویزیون  چگونه  امکانات، 

مسابقه استقالل را می بیند.

فارس: احمد شاه مسعود گویا به مطالعه 
هم خیلی عالقه داشت و پیش از این 
شما گفته بودید که یک کتابخانه مفصل 
داشته، کمی در مورد این کتابخانه برای 
ما بگویید، شما خودتان این کتابخانه را 

از نزدیک دیده  اید؟
جعفریان: بله من این کتابخانه را از نزدیک 

دیدم، کتابخانه احمد شاه مسعود برای من 

بسیار جالب بود، در کتابخانه مفصل او بیش از 

یک کامیون کتاب جای گرفته بود و در هنگام 

عقب نشینی اول کتابهایش را منتقل می کرد.

کتاب های  سری  مسعود  کتابخانه  در  من 

علی  »دکتر  و  مطهری«  شهید  »استاد 

شریعتی« و بسیاری از کتاب های دینی و 

ادبی را که در ایران منتشر شده بود دیدم.

در  هم  فارسی  زبان  بزرگ  شاعران  دیوان 

کتابخانه او بود و با این آثار ارتباط نزدیکی 

داشت و چیز عجیبی بود که چگونه آن مرد 

می توانست در آن شرایط مطالعه کند.

فارس: گویا به ادبیات و شعر هم خیلی 
عالقه داشت؟

جعفریان: بله خیلی زیاد، با شعر فارسی و 

ادبیات کالسیک فارسی با حافظ و سعدی 

معدود  مرد جزء  این  و  بود  مأنوس  بسیار 

شعر  به  زیادی  عالقه  بود  سیاسی  مردان 

داشت.

در حوزه شعر فوق العاده بود و شاعران معاصر 

افغانستان را کاماًل می شناخت.

من بخش هایی از مثنوی »پیاده آمده بودم«، 
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»محمدکاظم کاظمی« را خواندم و او اصرار 

داشت که من حتمًا این شعر را برای او پیدا 

کنم و آن زمان من از طریق تلفن ماهواره ای 

کاظم  نتوانستم  و  زدم  زنگ  جا  چند  به 

کاظمی را پیدا کنم.

فارس: آنچه تاکنون از احمد شاه مسعود 
فرمانده  یک  سیمای  بیشتر  دیده ایم 
نظامی و جنگی بوده، به هر حال مسعود 
که  بود  فرمانده مسلمان جهادی  یک 
جنگ های  طالبان  و  شوروی  علیه 
فروانی کرد. او از نظر اعتقادی چگونه 
مردی بود و در کل بگوید او را چگونه 

مسلمانی یافتید؟ 
در  من  همه،  از  بیش  که  آنچه  جعفریان: 

شخصیت احمد شاه مسعود دیدم، دیانت 

وی بود و این مرد به معنی دقیق کلمه یک 

مسلمان و سیاستمدار زاهد بود.

و  محافظان  همه  از  پیش  صبح  وی 

اذان  از  پیش  صبح  نماز  برای  اطرافیانش 

بلند می شد و در یک چادر دیگر نمازهای 

مستحبی می خواند و اذان را که می گفتند 

با یک کلید به تیرک چادر می زد و با صدای 

بلند فریاد می کشید: »نماز، نماز« و همه 

محافظان را برای نماز صبح بیدار می کرد 

بقیه  و  می شد  تمام  نماز  اینکه  از  پس  و 

می خوابیدند وی همچنان بیدار بود.

این فرمانده مسلمان رحلی داشت که با آن بر 

فراز تپه ای می نشست و قرآن می خواند.

پرونده ویژه
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ُکلگی ای عملیات ها از خاطر َامی 
ادبیاته!

/  به قلم: محمدحسین جعفریان
آن روز صبح عملیات سنگینی در محور 

»بندر آی خانم«  در شمال استان تخار 

آغاز شده بود.  صدای شلیک تانک ها و 

کاتیوشاها سرسام آور بود. نیروهای احمد 

شاه مسعود توانسته بودند منطقه وسیعی را 

تصرف کنند. آنها بیشتر از مقدار پیش بینی 

شده پیشروی کرده و اکنون در ارتفاعات 

منتظر  غار«  »خواجه  شهر  به  مشرف 

فرمان بودند که همانجا سنگر بگیرند یا به 

پیشروی ادامه داده و این شهر و فرودگاه 

استراتژیک آن را نیز فتح کنند کنند.

گروهی از فرماندهان با هلیکوپتر از خط 

مقدم جبهه خود را به چادر فرماندهی که 

در یکی از تپه های مجاور و کمی دورتر 

بودند  رسانده  شده،  برپا  نبرد  صحنه  از 

تا از نزدیک کسب تکلیف کنند. از یک 

ساعت پیش، بعد از آنکه شیر دره پنجشیر 

فرمان های الزم را پس از کنترل خط مقدم 

از  و  فرماندهی  قدرتمند  دوربین های  با 

سنگرهای  به  جگوار  سیستم های  طریق 

صرف  به  شروع  بود،  داده  آتش  هدایت 

وقت  من  حین  همین  در  کرد.  صبحانه 

را غنیمت شمرده و چند جلد از مجموعه 

کتاب  جمله  از  ایران،  معاصر  شعرهای 

برگزیده شعرهای خودم را به وی تقدیم 

شلوغی  وقت  چنین  در  اینکه  از  کردم. 

این مجموعه شعرها را به وی دادم کمی 

نگران بودم. بیشتر از آن جهت که شاید 

او به این وقت نشناسی من در دل بخندد 

و مرا تمسخر کند. اما از سوی دیگر بنا 

بود چند ساعت بعد و پس از حدود یک 
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ماه که از همراهی من با شیر دره پنجشیر 

می گذشت، از وی جدا شده و با چرخبالی 

که خود او محبت کرده و دستورش را داده 

بود به تاجیکستان سفر کنم. لذا خطر آن 

وجود داشت که پس از صبحانه، وی بار 

دیگر سرگرم نقشه های نظامی شود و یا 

حتی از یکدیگر جدا شویم. لذا با احتساب 

همه آنچه آمد ترجیح دادم در حالی که 

صدای انفجارها و شلیک و خش خش یکریز 

بی سیم ها ما را احاطه و کالفه کرده بودند 

و در حالی که هر دم خبر تسخیر سنگر و 

مسعود  به  را  دشمن  خطوط  از  خطی 

بزنم  ادبیات  از  حرف  من  می رساندند، 

و مجالت و کتابهایی را درباره شعر امروز 

ایران به او هدیه کنم.

گوشه ای  به  را  کتابها  او  تصور،  برخالف 

نیانداخت تا دوباره سرگرم کنترل اصابت 

موشکهای کاتیوشا به اهداف مورد نظر از 

شود.  نظامی  دوربرد  دوربین های  طریق 

و  کرده  رها  ناتمام  را  صبحانه اش  بلکه 

مشغول تورق کتاب ها شد و با دقت کتاب ها 

را دید و زمان مدیدی را در آن بحبوحه 

صرف این کار کرد. همه اطرافیان مسعود 

و  با خشم  نداشتند،  اعتراض  جرئت  که 

غضب و با نگاه های مالمت گر و معترض، 

به من خیره شده بودند. وقتی پس از قریب 

به نیم ساعت شیر دره پنجشیر کتاب ها را 

بست، من خیالم راحت شد که دیگر از شّر 

نگاه های سنگین و پر سرزنش اطرافیان 

وی نجات یافته ام. اما اکنون تازه سؤاالت 

وی شروع شده بود. او بدون توجه به آنچه 

حوصله ای  با  و  می گذشت  اطرافش  در 

باورنکردنی پرسش های پی درپی و دقیقی 

را درباره کتاب ها، شاعران آنها، شعرهای 

موجود در آنها و نیز شعر و شاعران معاصر 

پرسش  کرد.  مطرح  افغانستان  و  ایران 

محوری او بحث شعر نو و شعر کالسیک 

بود.

در این فرصت قصد توضیح پرسش های 

وی و نقل پاسخ های خود را ندارم. فقط 

این را بگویم که بحث ما به درازا کشید. به 

خوبی می توانستم بفهمم فرماندهانی که 

از خطوط مقدم برای کسب تکلیف نسبت 

به پیشروی و تصرف شهر خواجه غار و یا 

ارتفاعات  در  نیروهایشان  زمینگیر شدن 

بودند  آمده  فرماندهی  چادر  به  منطقه 

از این بحث تخصصی ما دو تن که حول 

محور شعر مدرن و وجوه تمایز آن از شعر 

کالسیک دور می زد هیچ نمی فهمیدند.

دو سه کیلومتر پایین تر جنگ به سختی 

در جریان بود و آنها بی صبرانه و مضطرب 

منتظر فرمان مسعود بودند. کاماًل مشهود 

بود که همه آنها هر لحظه به درخواست 

متوالی نیروهای زیردست شان که از طریق 

بی سیم های دستی به وضوح شنیده می شد 

و دم به دم می پرسیدند که چه باید بکنند، 

پرونده ویژه
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پاسخ های موهومی داده و آنان را به صبر 

و تحکیم مواضع تا لحظاتی دیگر دعوت 

می کردند.

کاماًل  من  و  بود  مشهود  دیگر  سوی  از 

آنها  از  یک  هیچ  که  بفهمم  می توانستم 

و شکستن  بحث  این  در  دخالت  جرئت 

آنها  ندارند.  را  مسعود  شاه  احمد  کالم 

بحث  از  صاحب«  »آمر  تا  بودند  منتظر 

شعر و شاعری دست کشیده و دوباره به 

میدان جنگ باز گردد. از سوی دیگر شیر 

دره پنجشیر با علم به آنچه در پیرامونش 

می گذشت ترجیح می داد به این بحث که 

به سختی میان ما دو تن در گرفته و داغ 

شده بود ادامه دهد. شاید چنان گرم این 

موضوع شده بود که موقتًا از بحث جنگ و 

نبرد غافل شده و فراموش کرده بود که ما در 

چادر فرماندهی و در میدان جنگ هستیم. 

او به شدت از شعر کالسیک دفاع می کرد و 

مدعی بود که نمی تواند ضرورت شعر مدرن 

و به ویژه شعر بی وزن را در ادبیات معاصر 

فارسی دریابد. هرچند که منکر این نوع از 

شعر و زیبایی های آن هم نبود. سروده های 

نو و سپید بسیاری را از شعر معاصر ایران و 

افغانستان حفظ بود که گهگاه برای نمونه و 

استناد در بحث آنها را می خواند و من در دل 

به این توجه و ذوق و سواد آفرین می گفتم. 

بگذریم. در حالی که مسعود مرتب یکی 

از کتابها را می گشود و نمونه ای می خواند 

و بعد، ابیاتی از شاعران کالسیک را شاهد 

مثال آورده و با این دست از اشعار مقایسه 

می کرد، یکی از فرماندهان او دیگر تاب 

نیاورد و هنگام صحبت من، وارد بحث شد 

و گفت:

گپ  اکنون(   =( حاضر  صاحب،  آمر   -

)=حرف( عملیات است، نه ادبیات!

و متعاقب این سخن خود خندید و سعی 

کرد به این وسیله رفتار خود را توجیه کند 

و پیامد آن شروع کرد به تشریح وضعیت 

خط مقدم و آرایش نیروها و ...

اما در این زمان مسعود حرف او را قطع 

کرد و جمله ای حکیمانه گفت که هرگز از 

خاطرم نمی رود. او نگاه سرزنش باری به آن 

فرمانده انداخت و گفت:

گپای  ُکلگی  مه  نکن!  قطع  مهمانه  گپ 

مخابره َر مشَنوم )= من همه صحبتهای 

بی سیم را می شنوم( ضروری باشد فرمانده 

)= دستور( می دم. از یادت نروه، ُکلگی ای 

عملیات ها از خاطر اَمی )= همین( ادبیاته! 

اَمی بچه ها َر ]و در این حال به پایین تپه و 

به سوی خطوط مقدم حبهه که انفجارها و 

دود و غبار آن را در بر گرفته بود اشاره کرد.[ 

از خاطر اَمی ادبیات دلو پایین میده میده 

)= تکه تکه( می کنن!

منبع:

نشریه پروین شماره 7 شهیور 1٣81 ص 8
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از مسعود به عنوان یکی از مهم ترین فرماندهان 

برده  نام  شوروی  اتحاد  علیه  افغانستان  جهاد 

می شود. مسعود در جنگ چریکی نبوغ خاصی 

دوران  همبازی های  از  یکی  قول  به  و  داشت 

کودکی اش،  بازی مورد عالقه او در خردسالی این 

بود که پسران هم سن و سال خودش را در دامنه 

کوه نزدیک خانه شان در کارته پروان کابل به دو 

گروه تقسیم کرده و با آنها بازی جنگ چریکی با 

تفنگ های چوبی به راه اندازد. خودش همیشه 

رهبری یکی از این دو گروه را بر عهده می گرفت و 

می خواست گروه تحت فرمانش با نظم عمل کند.

در دوران جهاد علیه اتحاد شوروی مسعود نشان 

داد که نه تنها یک فرمانده نظامی با ابتکار است 

با  او  هست.  نیز  زیرک  سیاستمدار  یک  بلکه 

آتش بس با لشکر 40 اتحاد شوروی در سال 1982 

موفق شد دامنه نفوذش را از دره تنگ پنجشیر به 

جانب شمال و شرق افغانستان گسترش بخشد. 

با چنین ابتکارهای سیاسی بود که او توانست 

در آستانه سقوط رژیم دکتر نجیب الله، کابل 

را تحت کنترل خود در آورد. هرچند که این 

کار او با جنگهای احزاب جهادی همراه شد و به 

وجهه مسعود شدیداً ضربه زد. مسعود در جنگ 

علیه طالبان هم یگانه شخصیت نظامی مبتکر 

این میدان بود که نیروهای جبهه متحد علیه 

طالبان را رهبری کرد و توانست تا از سقوط کامل 

افغانستان به دست طالبان جلوگیری کند. همین 

نیرو بود که در شکست رژیم طالبان بعد از یازدهم 

سپتامبر با آمریکا همکاری کرد.  در خزان سال 

1996 نیروهای طالبان پس از شکست خطوط 

دفاعی شرق کابل، وارد این شهر شدند و نیروهای 

تحت فرمان مسعود به سوی شمال کابل عقب 

از آن به بعد جنگ های خونینی در  نشستند. 

شمال کابل به راه افتاد و مسعود توانست حمالت 

طالبان را دفع کند. طالبان می دانستند که در 

صف مقابل فقط یک فرد مصمم به مبارزه وجود 

دارد که توانسته است محوری برای گرد آمدن 

پایان 
حماسه 
مسعود

پرونده ویژه
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دیگران باشد و اگر او حذف شود، این مقاومت 

درهم خواهد شکست، اما نمی دانستند چگونه 

این کار را سامان دهند. برای این کار با رهبران 

القاعده مشورت کردند و تصمیم گرفته شد تا 

از یک جنگجوی قدیمی عرب به نام ابوعلی که 

سالها در جنگ علیه نیروهای شوروی در شمال 

کابل سپری کرده بود و فرماندهان و مجاهدین 

می  خوبی  به  را  منطقه  این  در  متحد  جبهه 

و  فراهم  کار  مقدمات  بگیرند.  کمک  شناخت 

تصمیم گرفته شد که هدف اصلی، دستگیری 

احمدشاه مسعود باشد نه کشتن او، کشتن او باید 

آخرین گزینه و فقط در صورت ناگزیری باشد.  

جنگجویان عرب در مورد اینکه مسعود کشته 

شود یا نه باهم اختالف داشتند. شهید عبدالله 

عزام، رهبر معنوی و فکری القاعده، در وصیتنامه 

خود، از مسعود در شمار کسانی نام برده بود که 

باید به عنوان یک مجاهد راه اسالم، به او احترام 

گذاشته شود در حالی که در این وصیتنامه، نامی 

از رهبران طالبان در میان نبود. شاید همین شک 

و تردید موجب شد تا نقشه، قبل از عملی شدن 

افشا شود و کار به جایی نرسد. اما نقشه دوم چند 

سال بعد به دست گرفته شد و آن زمانی بود که 

بعد از انفجار های دارالسالم و نایروبی، طالبان 

زیر فشار آمریکا و غرب قرار گرفتند تا اسامه بن 

الدن را تحویل دهند. اسامه دیگر پول فراوانی 

نداشت تا از ثروتش برای ادامه جنگ به طالبان 

کمک کند. همانگونه که ابومصعب سوری یکی 

از رهبران القاعده در مورد وضع آن زمان نوشته 

است، خانواده های عرب  در افغانستان اکثراً با 

مشکالت اقتصادی مواجه بودند و مال محمد عمر 

رهبر طالبان در بعضی موارد به آنها کمک مالی 

می کرد. 

در میان طالبان این سؤال مطرح شد که آیا پناه 

دادن به اسامه، ارزش این همه مشکالت برای 

امارت اسالمی را دارد؟ فشارهای جامعه جهانی 

و تعزیرات اقتصادی تحمیل شده بر افغانستان 

این احساس را میان بعضی از سران طالبان قوت 

می بخشید که حضور اسامه به تدریج  غیرقابل 

تحمل می شود. طالبان از اسامه خواستند تا از 

مصاحبه  کند.  خودداری  رسانه ها  با  مصاحبه 

راه  یگانه  اسامه  برای  خارجی  رسانه های  با 

رسانیدن پیام به جهانیان بود و این محدودیت 

برای او قابل تحمل نبود اما اکنون مجبور بود آن 

را رعایت کند. هرچند جنگجویان عرب به دلیل 

نقشی که در جهاد افغانستان داشتند، افغانستان 

را وطن خودشان می دانستند اما اسامه احساس 

می کرد اگر وضع تغییر نکند، احتمال دارد تا 

مخالفت علیه او در میان طالبان سرانجام موجب 

دو دستگی جدی شود و رهبر طالبان هم نتواند از 

او حمایت کند. اسامه باید دست به کاری می زد 

تا دیگر کسی در صف طالبان جرئت نکند بگوید 

حضور وی نفعی به حال طالبان نداشته است. او 

باید هدیه ای به طالبان می داد. همزمان با این 

جریانات، واقعه ای اتفاق افتاد که می توانست در 

تغییر ذهنیت جنگجویان عرب در مورد مسعود 

مؤثر باشد. 

ولسوالی  در  ویرانگری  زلزله   2000 سال  در 

مالی  و  جانی  تلفات  به  تخار  والیت  رستاق، 

به  کمک  برای  مختلف  کشورهای  انجامید. 

زلزله زد گان ابراز آمادگی کردند و این کمک ها 
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باید از مسیر تاجیکستان ارسال می شد. اسرائیل 

هم اعالم کرد که حاضر است به زلزله زده ها کمک 

کند. مشخص نیست که کمک اسرائیل به رستاق 

رسید یا نه اما پخش همین خبر کافی بود تا از 

آن به عنوان انگیزه ای برای ترور انتحاری استفاده 

شود و به خصوص اینکه شایعاتی نیز پخش شد 

که نمایندگانی از جبهه متحد قبال با اسرائیل در 

اروپا  تماس بوده اند. سفر احمدشاه مسعود به 

و سخنانی که در آنجا علیه القاعده و طالبان بر 

زبان آورد و از القاعده به نام یک خطر بزرگ برای 

دنیای غرب نام برد، مزید بر علت شد و طرح ترور 

او بار دیگر در دستور کار قرار گرفت اما این بار 

مسئله کشتن به صورت جدی مطرح بود. تصمیم 

گرفته شد تا اواًل باید ترور انتحاری باشد و دوم 

اینکه طالبان تا عملی شدن طرح در جریان قرار 

نگیرند. القاعده می خواست به تنهایی این کار را 

انجام دهد و قدرت خود را به رخ طالبان بکشاند و 

نیز از افشای احتمالی این راز قبل از اجرای عمل 

جلوگیری شود.  برای اجرایی ساختن این طرح، 

از یکی از با تجربه ترین جنگجویان القاعده دعوت 

به عمل آمد. ابوهانی تبعه مصر که از بوسنی به 

افغانستان فراخوانده شد، از نظر تجربه جنگی و 

ابتکار با مسعود قابل مقایسه بود. او در بسیاری از 

میدان های نبرد از افغانستان و تاجیکستان گرفته 

تا چچن و بوسنی سهم گرفته و در سومالی در کنار 

ژنرال فرح عدید علیه آمریکایی ها جنگیده بود. 

دعوت از چنین شخصی برای طرح نقشه هایی با 

این دقت، مصداق »نشاید کوفت آهن جز به آهن« 

بود. ابوهانی تنها یک رزمنده نبود بلکه نویسنده و 

روزنامه نگار توانایی هم بود. 

آماده کردن مقدمات این کار نیاز به زمان داشت 

اما ابوهانی با ابتکاری که در چنین زمینه هایی 

توانست  کوتاه  نسبتًا  زمانی  فاصله  در  داشت، 

آماده عملی شدن کند. در قدم  را  طرح خود 
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اول او توسط تلفن ماهواره ای از قندهار با استاد 

سیاف در شمال افغانستان تماس گرفت. سیاف 

از شنیدن صدای یک دوست قدیمی بعد از سالها 

ابراز خوشحالی کرد. ابوهانی گفت که از بوسنی 

صحبت می کند. از آنجا که ابوهانی در بوسنی 

ازدواج کرده بود، این مسئله برای سیاف ایجاد 

شک نکرد. ابوهانی به سیاف گفت که چهره جبهه 

متحد به خاطر جنگ با طالبان و القاعده در جهان 

عرب به شدت خدشه دار شده است. الزم است تا 

در این زمینه روشنگری صورت گیرد زیرا بسیاری 

از یاران جهاد افغانستان در جهان عرب، جبهه 

متحد را عامل ایران و روسیه می دانند. سیاف با 

این حرف موافق بود و ابوهانی گفت که دو تن از 

خبرنگاران عرب برای این هدف قصد رفتن به 

شمال افغانستان را دارند. او از سیاف تقاضا کرد 

که به این افراد وقتی به خطوط جبهه در شمال 

کابل می روند کمک کند تا به شمال افغانستان 

از آنجا به تهیه گزارش بپردازند و به  بروند و 

خصوص زمینه را برای مالقات آنان با احمدشاه 

از  تن  زمان دو  فراهم کند. در همین  مسعود 

جنگجویان عرب به نامهای کریم و قاسم آماده 

عملیات انتحاری برای کشتن احمدشاه مسعود 

فیلمبردار  و  به عنوان خبرنگار  باید  شدند که 

عازم مناطق تحت اداره جبهه متحد در شمال 

افغانستان می شدند. این دو، پاسپورت بلژیکی 

داشتند و ظاهراً از طرف یک مرکز خبری به نام 

»المرصد االعالمی االسالمی« معرفی شده بودند. 

دوربین  گرفتند.  فرا  را  الزم  آموزش های  آنها 

فیلمبرداری که باید به عنوان بمب از آن استفاده 

می شد در پاکستان آماده و از طریق کویته به 

قندهار فرستاده شد. این مسئله نشان می داد 

که عناصری در پاکستان هم در این نقشه دست 

داشتند اما همه این کارها با مهارت فراوان که جز 

تعدادی از رهبران القاعده، دیگران از آن مطلع 

نبودند سازماندهی شد. صبح روزی که این دو 

تن باید از قندهار به کابل می رفتند، همه رهبران 

القاعده در خانه محل اقامت آنان برای مشایعت 

حاضر بودند و این مسئله موجب حیرت کسانی 

که از جریان اطالعی نداشتند، شد. اسامه بن 

الدن، ابوحفص کبیر، دکتر ایمن الظواهری، سیف 

العدل، ابوحفص صغیر موریتانی و بسیاری دیگر... 

همان روز به کابل رسیدند و عبدالهادی عراقی 

مسئول میهمانخانه اسامه در کابل از آنان در 

میدان هوایی استقبال کرد. فردای آن روز وزارت 

امور خارجه در جریان این سفر گذاشته شد و 

نامه ای به امضای عبدالرحمن زاهد معاون وزارت 

خارجه به آنها داده شد تا طالبان در خط اول جبهه 

مزاحم رفتن این دو به سوی جبهه مقابل نشوند. 

در آن سوی جبهه طبق هماهنگی قبلی با استاد 

سیاف، آنها به جبل السراج و از آنجا به شمال 
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افغانستان فرستاده شدند و ارتباط آنان با مرکز 

قندهار برای همیشه قطع شد. در قندهار اسامه 

و یارانش در انتظار روز حادثه بودند اما مدت ها 

گذشت و خبری نشد. تا اینکه ساعاتی پس از 

نیمه شب 9 سپتامبر 2001 تعدادی از رهبران 

القاعده به سرعت خود را به دفتر مال محمد عمر 

رساندند تا از طریق بی سیم به رهبر طالبان در 

منزلش خبر بدهند که احمدشاه مسعود کشته 

شده است. آنها این خبر را از طریق رادیو شنیده 

ترانزیستوری  رادیو های  آنان  از  بعضی  بودند. 

خود را همراه آورده بودند. مدتی بعد، دو خودرو 

جلوی دفتر امارت توقف کرد و مال محمد عمر 

از یکی از آنان پیاده و به سرعت وارد دفتر شد. 

در  احمدشاه مسعود  از مجروح شدن  رادیوها 

یک حمله انتحاری خبر دادند اما سران القاعده 

از همان ابتدا به این باور بودند که مسعود دیگر 

زنده نیست شاید به این دلیل که آنها از قدرت 

مواد منفجره ای که در عملیات به کار رفته بود با 

خبر بودند. ابوحفص کبیر به کمک یک مترجم 

برنامه این ترور را برای رهبر طالبان تشریح کرد. 

اسامه در این زمان در قندهار نبود اما بقیه سران 

القاعده همه به مالمحمد عمر مشورت دادند تا به 

تمام جبهه ها دستور دهد تا قبل از اینکه جبهه 

متحد به دور یک رهبر دیگر جمع شوند، نیروهای 

طالبان دست به حمله بزنند؛ زیرا روحیه طرف 

مقابل اکنون به شدت درهم شکسته است و مجال 

مقاومت ندارند، اما در جبهه مقابل، طالبان برای 

جلوگیری از ضعف ناگهانی روحیه جنگجویان، 

مرگ مسعود را برای مدت یک هفته پنهان نگه 

داشتند.  چند روز بعد، احمدشاه مسعود فرمانده 

با مشایعت هزاران  افغانستان،  افسانه ای جهاد 

قلب پر اندوه و چشم اشکبار در بلندی یک تپه 

نزدیک روستای زادگاهش در پنجشیر به خاک 

کتاب  نامش  به  او  از  بعد  یارانش  سپرده شد. 

نوشتند و حماسه سرایی کردند اما... با رفتن او این 

حماسه پایان گرفت و به افسانه ها پیوست.

پرونده ویژه
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داستان کوتاه

ببینم نبضتان 
می زند؟

شوق به وطن

نامه دکتر پرویز ناتل 

خانلری به فرزندش
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پژوهشگر تاریخ و فرهنگ

ماماهای  مدرن،  طبِّ  پیدایِش  از  پیش 

باردار  زناِن  حمِل  وضِع  عهده دار  محلی 

بوده اند. بسیاری از زناِن آبستن، خود زایمان 

می کردند یا به زنان و پیره زنانی که در این 

زمینه تجربیاتی کسب نموده بودند و به آن ها 

می شدند.  متوسل  می شد  گفته  »ماما« 

هرچند که تجربیاِت آنها مؤثر و مفید واقع 

می گشت ولی در زایمان های سخت، کاری 

اعماِل  آنها برنمی آمد و بعضًا به  برخی  از 

به  مرِگ  ُخرافی دست می زدند که منجر 

مادر و نوزاِد به دنیا نیامده می گشت.

استهبان،  در  دور  نه چندان  در گذشته ای 

فرا  که  آبستن  زِن  حمِل  وضِع  هنگاِم 

معمواًل  که  را  محلی  ماماِی  می رسید، 

کامله زنی بود و باتجربه، به خانه می آوردند. 

در کِف همان اتاق، گودالی را می َکندند. در 

ِکناِر گود، ِگِل اندوِد )خاِک ُرِس( اََلک  شده 

حاشیه ی  به   را  آبستن  زِن  و  می ریختند 

گود می آوردند و او را بر روِی ِگِل اَندودها 

می نشاندند. دایم به او می گفتند: زور بزن! 

زور بزن!

زِن آبستن می نالید و بی تابی می کرد و از 

درد به خود می پیچید. ماما و اطرافیان او را 

به آرامش و زور زدن دعوت می کردند. ماما 

روبروی اش می نشست و دو زانوِی زِن زائو را 

روِی پاِی خود قرار می داد. دست در کمرش 

می پیچید و او را واداِر به  زور زدن می کرد. 

خونابه از زیِر پایش روان می شد. سپس بچه 

به دنیا می آمد و همه چیز به خوبی و خوشی 

تمام می شد.

امان از هنگامی که با همه ی این احوال، بچه 

به دنیا نمی آمد. یا این که بچه می خواست با پا  

بیاید. در این صورت، هیچ امیدی برای به دنیا 

آمدِن بچه و زنده ماندِن مادر نبود. بسیار 

اتفاق افتاده بود که مادر جان به جان آفرین 

تسلیم کرده بود و بچه هنوز امیِد به زنده  

تعریف  خدابیامرزم  خاله ی  داشت.  ماندن 

می کرد: همسایه ای داشتیم که می خواست 

زایماِن ُسنتی در استهبان
ی

شف
ن ک

س
 ح

ید
 س

س:
عک



38

14
00 

ور
هری

 / ش
11 

اره
شم

م / 
شش

ال 
س

ت
بیا

و اد
گ 

هن
فر

وضِع حمل کند. ماما و ما همسایه ها هرکاری 

کردیم، بچه نیامد. یعنی آمد ولی با پا! مادر 

که  هنگامی  بود.  بیرون  بچه  پاِی  و  ُمرد 

ُمرده شور، مادر را غسِل میت می داد، من یک 

ِپنَجَرکی )ویشگونی( از پاِی بچه گرفتم. بچه 

زنده بود. زیرا پای اش را به خود کشید.

اینگونه بود وضِع حاِل زایمان درگذشته.

خوراکی ها و داروهای گیاهی
بیاتو. بیاتو معجونی بود که اینگونه درست 

می کردند: آرد را در روغِن خوب )حیوانی( 

بو می دادند. ادویه و شکر برآن می افزودند. 

ِچل  فوَفل،  مثِل  گیاهی  داروهاِی  سپس 

گیاه، سنبل الطیب، زوفا، مارزنجوبا، و چاِی 

سفید بر آن اضافه می کردند و همین طور که 

بر روِی آتش بود، خوب به هم می زدند تا قوام 

یاَبد.

خرما و روغن هم خوراکِی دیگری برای زِن 

زائو بود. اگر خانواده ی وضع خوبی بودند، 

بیشتر از سهمیه ی زِن زائو درست می کردند 

و به در و همسایه و قوم و خویش می دادند. 

آن هم در عوض، به عنواِن شادمانی، پول یا 

پارچه و یا لباِس نوزاد، هدیه می دادند. اگر 

هم خانواده ی ضعیفی بودند به همان میزاِن 

خوراِک زِن زائو َبسنده می کردند.

رفتارها و باورها
و اّما رفتارها و باورهایی هم داشتند که به 

برخی از آنها اشاره می کنیم:

1 -  همین طور که همگی دعایی را زیِر لب 

یک  آبستن،  زِن  شوهِر  می کردند،  زمزمه 

ِخشِت خام می آورد و سه بار، دوِر شکم و 
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کمِر زنش می چرخاند و سپس آن ِخشت را 

می ُبرد بر سِر یک حوِض ُپرآب. نّیت می کرد 

و ِخشت را باالِی سِر خود می ُبرد و آن را در 

حوض، پرتاب می کرد. معتقد بودند که تا 

خشِت خام در آِب حوض از هم وامی شود، 

زن هم زایمان اش سهل و آسان می گردد.

2 - تعداِد 50 الی 100 عدد ِگردو را در یک 

غربال می ریختند و آن را به نزدیِک زِن زائو 

می آوردند. زن را راست کرده و همین طور 

که دیگری غربال را به حرکت درآورده بود، 

گردوها  میاِن  در  را  دستش  آبستن،  زِن 

به حرکت درمی آورد. پس از این کار، گردوها 

را بیِن زناِن قوم و خویش و همسایه تقسیم 

می کردند و می گفتند: زود زود بشکنید!

زیرا هر چه زودتر این گردوها شکسته شود، 

زن هم زودتر فارغ می شود.

دلش  و  نمی شد  بچه دار  که  زنی   -٣

می آمد  باشد،  داشته  می خواست  بچه 

زائو را  به جای ماما می نشست و کمِر زِن 

می گرفت و زِن زائو هم دست در گردِن آن 

هرچه  که  می کرد  دعا  و  می انداخت  زن 

زودتر بچه دار شود. در همین احوال، ماما 

هم به پشِت زِن زائو می رفت و با ُمشِت مالیم 

به کمِر او می زد.

4 - اگر بچه می آمد و َهمُرو )همراه، جفت( 

نمی آمد، زِن زائو می ُمرد.

5 - هنگامی که زن، وضِع حمل می کرد 

دلشان  زیرا همه  داری.  نمی گفتند دختر 

اگر  بیاورند.  به دنیا  پسر  می خواست 

و  می شد  شوکه  است،  دختر  می فهمید 

موجباِت  و  می کشید  به باال  را  جفت اش 

مرگش را فراهم می کرد.
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6 - َهمُرو )همراه، ُجفت( که می آمد و در 

گوداِل زیِر پا می افتاد، با خاک انداز آن را 

برمی داشتند و یک پوسِت انار و یک نعِل 

خری را می گذاشتند به رویش و به دسِت زنی 

می دادند که صاحِب فرزند نمی شد. او آن 

خاک انداز را به مستراح می ُبرد و به داخِل چاه 

می انداخت. به او توصیه می کردند که حتمًا 

پس از خالی کردِن آن در چاه، ُبول کن، 

وگرنه بچه دار نمی شوی!

7 - اگر شکِم بچه باد می کرد، همان زن را 

به دیواِر مستراحی که همُرو  تا  می آوردند 

)همراه، ُجفت( در آن ریخته است، ُمشت 

بزند. زیرا می گفتند: به خاطِر همُرو است، 

چون باد کرده، باید بادش را تخلیه کند تا 

شکِم بچه آسوده گردد.

بیاید،  به دنیا  می خواست  که  بچه ای   -  8

زودتر از همه ماما می فهمید پسر است یا 

دختر. زیرا بر این باور بودند که اگر صورِت 

بچه رو به ماما باشد، دختر است و اگر پشِت 

سرش رو به ماما باشد، پسر است.

9 - بچه که به دنیا می آمد، برای این که از ناِف 

بچه خون جاری نشود، حتمًا می بایست با 

یک بنِد سیاه و سفید، دوِر کمر و ناِف بچه را 

ببندند.

10 - زنی که بچه دار نمی شد، مقداری از 

خوِن زِن زائو را به پشِت پای اش می کشیدند 

تا بچه دار شود.

11 - مقداری گندم در دستمالی پیچیده 

ت
بیا

و اد
گ 

هن
فر
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به فقیری  به دوِر شکِم زن می چرخاندند و 

می دادند.

12- ماما سه بار با سر به شکِم زن می زد.

1٣- شوهِر زن، با کِف پا، پشِت زنش را مالش 

می داد تا نجات یابد.

14- باباِی بچه باید برود و َدِر مسجِد محله را 

از جاگردان بلند کند و به زمین بگذارد.

اگر بچه می آمد و جفتش )همراه(   - 15

نمی آمد، زنی گیسویش را در حلِق زِن زائو 

می کرد تا با ُعق زدن، جفِت بچه آزاد شود.

ُجفت  ولی  می آمد  به دنیا  بچه  اگر   -  16

به ُکَلنگی  را  بچه  ناِف  نمی آمد،  )همراه( 

می بستند تا به بچه دان برنگردد که موجِب 

مرِگ مادر شود.

17 - اگر بچه به دنیا می آمد و زن از هوش 

زن  دامِن  در  جو  مقداری  می رفت، 

می ریختند و اسبی گرسنه را می آوردند تا 

با خوردِن جوها و کشیدِن فوَکه، زن به هوش 

آید.

18 - قرآِن برگ برگ شده ای را می آوردند و 

ت
فرهنگ و ادبیا
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روِی زِن زائو می ریختند.

بر  عالوه  کار،  انجاِم  حیِن  در  ماما   -  19

خواندِن آیاتی از قرآِن مجید و گفتِن اذان، 

دعاها و ترکیباِت و جمالِت زیر را بر زبان 

جاری می کرد:

َنجلنا و َخلصنا ِبَحقِّ ِبسم الله الرحمانِ الرحیم

بده نجاِت من ای خداِی کریم!

الله اکبر! الله اکبر! زور بزن! زور بزن!

ای خداِی َرمِل َجلی

به حِق احمد و به جاِن علی

بده نجاِت من یا سیِّد کریم!

خدایا! گوشت از گوشت جدا کن!

الله اکبر! زور بزن!

20 - خطاب به نوزاد:

اگر  ُبوآت،  تیشه ی  و  ِکِلند  پسری،  اگر 

دختری، جهاِز ننه ت!

21 - پنجه ی مریم را در آب می گذاشتند و 

ریزه ریزه که باز می شد، بچه به دنیا می آمد.

22 - چادِر زِن زائو را به ِگرو می گذاشتند و در 

اِزاِی آن چیزی دریافت می کردند.

ت
بیا

و اد
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هن
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می گذاشتند تا او از بالیا مصون باشد.

*****

سنتِی  ماماهای  از  تن  چند  ناِم  اینجا  در 

استهبان که در گذشته ای نه چندان دور، 

وظیفه ی خطیِر مامایی را بر عهده داشته اند، 

دینی  َاداِی  تا  می شود  آورده  به نیکی، 

)کوچه  ِنساخانم  َمش  َنَنه ی  باشیم:  کرده 

)کوچه  آبی بی  َنَنه ی  رستم،  َنَنه ی  پنار(، 

)مشهدی  خانم  َمش فادَمه  آَمدکریما(، 

فاطمه خانم( )کوچه برف کشی(، زِن نظر 

)محله ی میری(، َمش شهربانو، َنَنه ی َمش 

ماَمدخلیل )کوچه شاه(، َک ُرقیه )کربالیی 

رقّیه(، صغری باقرا ، َنَنه ی َمش نرگس، َنَنه ی 

فاطمه ی َکَله بَِلرزون، ُرقّیه  ی فسی )فسایی(، 

َنَنه ی کوچوک علی )مادِر کوچک علی(، عمه 

َکرو )محله ی َکزمان(، َنَنه ی فاطمه )کوچه 

برف کشی(، َنَنه ی ماَمدعلی )کوچه پنار( و ... 

خانم مریم بیگِم ناظمی در ساِل 1٣28 و 

ماماهاِی  نخستین   1٣٣5 دانشی  خانِم 

بودند که در دهه ی سِی  تحصیل کرده ای 

قرِن حاضر عهده داِر این مسئولیت شدند و 

مامایِی ُمدرن را بنیاد نهادند.

خانه دار،  بیسواد،  پرچمی،  بتوِل  گوینده: 
متولِّد 1٣05 )87 ساله(

توضیح: عکسها تزئینی است.

ت
فرهنگ و ادبیا
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/  امین فقیری

برخالف همه که در می زنند و وارد می شوند، 
این کار را نکرد.  قیژ قیژ لوالی زنگ زده را 
نشنیدم. بین خستگی حاصل از ذوب مغز 
بلند  سر  واژه،  بهترین  کردن  پیدا  برای 
کردم. اگر پشتم به صندلی نبود شاید پس 
می افتادم. ترسیدم، بسیار هم ترسیدم. در 
یک آن هزاران فکر مغزم را در هم پیچاند، 
و در نهایت فکر کردم با این همه زیبایی 
شاید موجودی زمینی نباشد. جرئت ندارم 
لب ها  و  بینی  تناسب  گونه ها،  از چشم ها، 
حرف بزنم؛ چون واژه ها بیشتر وقت ها لیاقت 

ندارند.
تا خودش به زبان نیامده بود، در همان گیجی 

اولیه دست و پا می زدم.
 - من مکانی هستم، ژاله مکانی.

 این بار مغزم یاری کرد.
- شما بودید که دو روز پیش زنگ زدید؟

به  اشاره  میز.  گوشه  گذاشت  را  کیفش 
صندلی کردم: »راحت باشید.«

دو دستش را مانند هندی ها که سالم یا تشکر 
می کنند به هم چسباند. سر انگشتانش به زیر 
چانه خوش ترکیبش خورد و بعد سرش را 
به آرامی پایین آورد. این همه یعنی »چشم!« 
چیزهایی می گفت که هیچگاه به آنها فکر 
نکرده بودم؛ اینکه کسی در حسرت دیدار به 
سوزد. طنزی پیرامونم در جریان بود که بویی 
از تمسخر و استهزا داشت. بالفاصله گفتم: 
»می شود این تعارف ها را کنار بگذارید؟ از 
من چه می خواهید؟ داستانی، شعری همراه 

دارید؟«
 پیش از این که جوابم را بدهد دست در 
بود  چه  هر  آورد.  در  بسته  و  کرد  کیفش 
دورش  روزنامه   نداشت.  مشخصی  حجمی 
مچاله شده بود. آن را پاره کرد. سفال آبی 

داستان کوتاه

ببینم نبضتان 
می زند؟
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رنگی بود. گرفتش طرف من. کله یک جغد 
بود با چشمانی تو رفته. برایش با رنگ سفید 

ابرو گذاشته بود.
 مجبور بودم برق چشمان خمار او و نگاه 

خالی جغد را توأمان تحمل کنم.
- خودم آن را ساخته ام.

 تشکر کردم. جغد رو به روی من روی میز قرار 
گرفت مغز سرش سوراخ بود تا مثاًل دسته 
گلی در آن قرار بگیرد. اصاًل نمی توانستم فکر 
کنم که یک دستی گل، به هر زیبایی، چه 

تناسبی می تواند با این کله جغد داشته باشد.
- من فارغ التحصیل دانشکده هنرم.

کند مدلش  تقاضا  نکند  ترسیدم  آن  یکی 
بشوم. خودم را جمع و جور کردم. کمکم 
می ترسیدم. لب باز کند. نمی دانستم بعد از 
هدیه دادن جغد می خواهد چیزی از چندش 

بیرون بیاورد.
 - می دانید من از نقاشی مجسمه سازی و 
می برم.  لذت  کمی  فقط  و  فقط  موسیقی 
را  هنرها  این  درباره  نظر  اظهار  صالحیت 
ندارنم. اما اگر شعری یا قصه ای باشد می توانم 

درباره آنها قضاوت کنم.
- دوباره به دست هندی ها دو کف دست را بر 

هر هم نهاد و تعظیم کرد.
- من در مدت دانشکده به طور دائم با خودم در 
جدال بودم. نه مجسمه سازی، نه سفالگری، 
نقاشی و حتا تئاتر مرا راضی نکرد و با وجودی 

که در همین رشته ها فارغ التحصیل شدم.
- با کنجکاوی گفتم: »خب فهمیدم؟!«

دارم  نوشتن عالقه  به  فقط  فهمیدم که   -

می خواهم قصه بنویسم.
- قصه چه کسانی را؟

از شما  آمده ام  نکرده ام.  فکر  آنها  درباره   -
کمک بگیرم.

به جغد نگاه کردم. چشمها طوری در صورت 
کاشته شده بودن که از هر طرف نگاهش 

می کردم، به من زل میزدند!
- حاال نوشته ای همراهتان هست؟

گذاشت.  احترام  هندی ها  بررسم  هم  باز 
از توی کیفش دسته یادداشتی پریشان و 
کوچک بیرون آورد. روی هر صفحه یکی دو 
جمله نوشته بود اما یک صفحه انگار از باال 
تا پایین سیاه شده بود. از آن فاصله دسته ای 
مورچه مرده را می مانستند. که روی کاغذ 
پخش شده باشند. صفحه را جلویم گذاشت. 
از دیدن کلمه های در هم احساس سردرد و 
پریشانی کردم چگونه می توانستم این متن 

را بخوانم؟ مستأصل نگاهش کردم.
یعنی  نمی خوانم  را  متن  این گونه  من   -
خطوط  این  از  چیزی  بخوانم.  نمی توانم 
نمی فهمم. سردرگم می شوم. باید یا ماشین 
شده  نوشته  خوب  خط  به  یا  باشد  شده 
باشدو بین هر سطر هم فاصله باشد تا بتوانم 

اصالحات را بین سطرها بنویسم.
مات نگاهم کرد. انگار توقع دیگری از من 
داشت. فکر کردم شاید امید دارد همه چیز را 

پشت زیبایش پنهان کنم.
- بهتر از خودتان بخوانید.

دست ها را به هم چسباند. سرش را به عالمت 
احترام پایین آورد. بعد یادداشت را از دستم 

ت
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گرفت و خواند و خواند و خواند تا تمام شد. 
هنوز نفس تازه نکرده بود که گفت: »چطور 

بود استاد؟!«
چیزی نفهمیده بودم.

عیب و ایرادش کجا بود؟ آیا شرایط داستانی 
را رعایت کرده بود؟ طرح و توطئه، تعلیق، 

کشش، گره، همه چیز سر جایش است؟
پریشان نگاهش کردم، چرا این بار زیبایی 

چشم را تحت تأثیر قرار نداد؟
- یادداشت را بدهید به من.

 سراسر آن را از نظر گذراندم همه چیز زیر 
ساده ترین  از  حتا  اصاًل،  می لغزید.  نگاهم 

جمله ها هم سر درنمی آوردنم.
 من...  می خواستم بگویم خسته ام. ذهنم قفل 

شده   است.
گفت: موضوع که خیلی ساده است.

حس کردم که پیشانی ام زیر عرق است. شاید 
نگاه بره ی بسمل  شده را داشتم.

صادق رجبی, ]12.04.21 18:1٣[
گفت:» موضوع الهامی است از زندگی خودم 
آخر می دانید من هر شب قبل از خواب، 
باشد، می روم  حاال هر ساعتی می خواهد 
دستم  یک  سوسکها  سراغ  آشپزخانه  در 
حشره کش هست یک دستم  دمپایی. با نظم 
و ترتیبی خاص سوسک ها را  می کشم. راه 
فرارشان را می بندم و شروع می کنم خسته که 
شدم شروع می کنم به شمارش کشته ها یادم 
می رود چند کشته را شمرده ام، قاتی می کنم 
در هم می روند سر و دم هیچ کدام معلوم 

نیست. مثل شبهای تابستان که ستاره ها را 
می شمردم  فردا شب دوباره هستند. بیشتراز 
شب قبل. االن دو سال است این کار را می کنم 
اما  بمیرند.  که  آنها دسته جمعی می آیند 
بعضی از آنها درست روبروی می ایستند و 
نگاهم می کنند. هیچ گاه نتوانستم این نگاه را 
تفسیر کنم. یک جوری هستند. ردیف به من 
زل می زنند. انگار با زبان بی زبانی می گویند 
اول مرا بکش. به یکدیگر التماس می کنند 
که بگذارید مرا بکشند. اگر فرقی ندارد، پس 
چه عیبی دارد اول مرا بکشد. دیر یا زود دارد، 
سوخت و سوز ندارد. همه ما را می کشد. هر 

شب همین کار را می کنم.
خداحافظی  می  شنود  را  حرف هایشان   
بچه های  از  دلهایشان،  در  می کنند،  که 
غصه  می گویم  زنانشان.  از  کوچکشان، 
نخورید. همین فردا یا دست کم تا یک ماه 
دیگر نوبت شماها هم می رسد، تا آن زمان 

بچه هایتان بزرگ شد ه اند.
ازنگاه شان  من  خدای!  وای  نگاهشان،   
می فهمیدم که کدامشان آمادگی بیشتری 

برای مرگ دارد.
االن نگاه شما درست مانند سوسک هاست. 
چقدر خالی و بی احساس است این چشم ها. 
درونشان اثری از حیات نیست. اصاًل ببینم 

نبضتان می زند؟!
 بلند شد. شاید زیبایش را جا گذاشته بود. 
فقط در زمینه ای مات و لرزان می دیدم که به 
طرفم می آید مگر از آن طرف میز تا  این طرف 

چقدر فاصله است .
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پرویز ناِتل خانَلری )زادٔه 29 اسفند 1292 و درگذشته 1 شهریور 1٣69( از اهالی ناتل نور مازندران، استاد 

دانشگاه تهران، ادیب، سیاست مدار، زبان شناس، نویسنده و شاعر معاصر ایرانی بود.

از کارهای ارزشمند خانلری، انتشار مجّلٔه سخن از سال 1٣22 تا 1٣57 بود که جمعًا 27 دوره منتشر 

شد. شمارٔه اوِّل مجله به صاحب امتیازی ذبیح الله صفا منتشر شد، اّما با رسیدن خانلری به سی سالگی، 

صاحب امتیازی مجّله به او منتقل شد. مجّلٔه سخن، به خصوص در دوره های اّول خود، دریچه ای به روی 

ادبّیات جهان بود و محّلی برای انتشار آثار نویسندگان تازه نفس و شاعران نوگرا بود، و نقش بسزائی در 

جهت گیری ادبّیات فارسی در دورٔه معاصر داشت.

روش خانلری و نوشته های او در سخن، راهگشای جوانان مستعد شد. بسیاری از نویسندگان و شاعران 

نامدار چون جالل آل احمد، محمدعلی اسالمی ندوشن و بهرام صادقی اّولین اثرشان در مجّلٔه سخن به 

چاپ رسید. مجّلٔه سخن در دوران دراز انتشار خود دو نسل از شاعران، مترجمان، محّققان، داستان نویسان 

و ناقدان را تربیت کرد.

پرآوازه ترین شعر او مثنوی بلند »عقاب« او است که به صادق هدایت تقدیم شده و این گونه آغاز می شود:

چو ازو دور شد اّیام شباب گشت غمناک دل و جان عقاب 

آفتابش به لب بام رسید دید کش ُدور به انجام رسید 

ره سوی عالم دیگر گیرد… باید از هستی دل برگیرد 

چاره ای جوید و در کار کند خاست تا چارٔه ناچار کند! 

دانشنامٔه ایرانیکا »عقاب« را سرشناس ترین شعر فارسی قرن بیستم دانسته است.

پرویز ناتل خانلری در شبی از شب های سال 1٣٣0، پس از آن که پسر خردسالش را می خواباند، می نشیند 

به نوشتن نامه ای برای او. آن زمان در تصورش هم نمی گنجید که خواننده ی اصلی نامه اش پیش از آن که 

ببالد تا بتواند روزی نامه را در کنجی بیابد و بخواند، در هشت سالگی از دنیا برود. اما این نامه ی پرویز ناتل 

خانلری با عنوان »شوق به وطن« همچون نام و یاد خوِد پرویز ناتل خانلری و  آثارش مانا شد.

شوق به وطن

نامه دکتر پرویز ناتل 

خانلری به فرزندش
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نامه ای به پسرم

در  تو  که  نیست  بیش  من! دمی چند  فرزند 

آغوش من خفته ای و من به نرمی سرت بر بالین 

گذاشته و آرام از کنارت برخاسته ام و اکنون به 

تو نامه می نویسم. شاید هر که از این کار آگاه 

شود تعجب کند، زیرا نامه و پیام آنگاه به کار آید 

که میان دو تن فاصله ای باشد و من و تو در کنار 

همیم.

اّما آنچه مرا به نامه نوشتن وا می دارد بعد مکان 

نیست بلکه فاصله زمان است. اکنون تو کوچکتر 

از آنی که بتوانم آنچه می خواهم با تو بگویم. 

سال های دراز باید بگذرد تا تو گفته های مرا 

دریابی، و تا آن روزگار شاید من نباشم. امیدوارم 

که نامه ام از این راه دراز به تو برسد، روزی آن را 

برداری و به کنجی بروی و بخوانی و درباره ی آن 

اندیشه کنی.

من اکنون آن روز را از پشت غبار زمان به ابهام 

می بینم. سالهای دراز گذشته است. نمی دانم 

که وضع روزگار بهتر از امروز است یا نیست. 

اکنون که این نامه را می نویسم زمانه آبستن 

حادثه هاست. شاید دنیا زیر و رو شود و همه چیز 

دگرگون گردد. این نیز ممکن است که باز زمانی 

روزگار چنین بماند.

من نیز همانند هر پدری آرزو دارم که دوران 

خانلری، هوشنگ طاهری و شفیعی کدکنی در مراسم سالگرد مجلٔه سخن
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اّما  جوانی تو به خوشی و خوشبختی بگذرد. 

جوانی بر من خوش نگذشته است و امید ندارم 

که روزگار تو بهتر باشد. دوران ما عصر ننگ و 

فساد است و هنوز نشانه ای پیدا نیست از اینکه 

آینده جز این باشد. آخر سال نکو را از بهارش 

دل  خون  من  سرگذشت  شناخت.  می توان 

خوردن و دندان به جگر افشردن بود و می ترسم 

سرگذشت تو نیز همین باشد.

شاید بر من عیب گیری که چرا دل از وطن 

برنداشته و تو را به دیاری دیگر نبرده ام تا در 

آنجا با خاطری آسوده تر به سر ببری. شاید مرا 

به بی همتی متصف کنی. راستی آن است که این 

عزیمت بارها از خاطرم گذشته است. اما من و 

تو از آن نهال ها نیستیم که آسان بتوانیم ریشه 

از خاک خود بر کنیم و در آب و هوایی دیگر نمو 

کنیم. پدران تو تا آنجا که خبر دارم همه با کتاب و 

قلم سر و کار داشته اند. یعنی از آن طایفه بوده اند 

که مأمورند میراث ذوق و اندیشه گذشتگان را 

به آیندگان بسپارند. جان و دل چنین مردمی 

با هزاران بند و پیوند به زمین خود بسته است. از 

این همه تعّلق گذشتن کار آسانی نیست.

اّما شاید ماندن من سببی دیگر نیز داشته باشد. 

دشمن من که دیو فساد است در این خانه مسکن 

دارد. من با او بسیار کوشیده ام. همه خوشی های 

زندگیم بر سر این پیکار رفته است. او بارها از 

در آشتی در آمده و لبخند زنان در گوشم گفته 

است: »بیا! بیا! که در این سفره آنچه خواهی 

هست.«

اما من چگونه می توانستم دل از کین او خالی 

بپذیرم؟  را  کنم؟ چگونه می توانستم دعوتش 

دکتر خانلری درکتابخانه شخصی

ت
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آنچه می خواستم آن بود که او نباشد.

اینکه تو را به دیاری دیگر نبرده ام از این جهت 

بود که از تو چشم امیدی داشتم. می خواستم که 

کین مرا از این دشمن بخواهی. کین من کین 

همه بستگان و هموطنان من است، کین ایران 

است. خالف مردی دانستم که میدان را خالی 

کنم و از دشمن بگریزم. شاید تو نیرومندتر از من 

باشی و در این پیکار بیشتر کامیاب شوی.

اکنون که اینجا مانده ایم و سرنوشت ما این است 

باید به فکر حال و آینده ی خود باشیم. می دانی 

که کشور ما روزگاری قدرتی و شوکتی داشت. 

امروز از آن قدرت و شوکت نشانی نیست. ملتی 

پراکنده ایم.  پهناور  سرزمینی  در  و  کوچکیم 

در این زمانه، کشورهای عظیم هست که ما در 

ثروت و قدرت با آنها برابری نمی توانیم کرد. امروز 

ثروت هر ملتی حاصل پیشرفت صنعت اوست و 

قدرت نظامی نیز عالوه بر کثرت عدد با صنعت 

ارتباط دارد. عّدت و آلت ما در جهان امروز برای 

کسب قدرت کافی نیست و هر چه از دالوری 

پدران خود یاد کنیم و خود را دلیر سازیم با 

حریفانی چنین قوی پنجه که اکنون هستند 

کاری از پیش نمی توانیم برد.

این نکته را از روی نومیدی نمی گویم و هرگز 

یأس در دل من راه نیافته است. نیروی خود را 

سنجیدن و ضعف و قدرت خود را دانستن از 

حریفان  از  پر  امروز  دنیای  نیست.  نومیدی 

زورمند است که با هم دست به گریبانند. ما زوری 

نداریم که با ایشان در افتیم و اگر بتوانیم بهتر 

از آن چیزی نیست که کناری بگیریم و تماشا 

کنیم. اما یقین ندارم که این کار میسر باشد. 

حریفانی که بر هم می تازند هر گوهر یا کلوخی 

که به دستشان بیاید بر سر هم می کوبند و دیگر 

از او نمی پرسند که به این سرنوشت راضی هست 

یا نیست.

در این وضع شاید بهتر آن بود که قدرتی کسب 

کنیم آنقدر که بتوانیم حریم خود را از دستبرد 

آلتی  را  ما  که  نگذاریم  و  داریم  نگه  حریفان 

بشمارند و در راه مقصود خویش به کار برند. 

اما کسب این قدرت مجالی می خواهد و معلوم 

نیست که زمانه آشفته چنین مجالی به ما بدهد.

پس اگر نمی خواهیم یکباره نابود شویم باید در 

پی آن باشیم که برای خود شأن و اعتباری جز از 

راه قدرت مادی به دست بیاوریم، تا دیگران به 

مالحظه آن ما را به چشم اعتنا بنگرند و جانب ما 

را مراعات کنند. و اگر گردش زمانه ما را به ورطه 

نابودی کشید، باری، آیندگان نگویند که این 

دکتر خانلری درسالهای پایانی عمر

ت
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مردم، الیق و سزاوار چنین سرنوشتی بوده اند.

این شأن و اعتبار را جز از راه دانش و ادب حاصل 

نمی توان کرد. ملتی که رو به انقراض می رود 

نخست به دانش و فضیلت بی اعتنا می شود. به 

این سبب برای مردم امروز باید دلیل و شاهد آورد 

تا بدانند ارزش ادب و دانش چیست. اما پدران ما 

این نکته را خوب می دانستند و تو می دانی که اگر 

ایران در کشاکش روزگار تاکنون به جا مانده و 

قدر و آبرویی دارد سببش جز قدر و شأن هنر و 

ادب آن نبوده است.

جنگ ها و پیروزی ها اثری کوتاه دارند. آثار هر 

پیروزی تا وقتی دوام می یابد که شکستی در 

پی آن نیامده است. اما پیروزی معنوی است که 

می تواند شکست نظامی را جبران کند. تاریخ 

گذشته ما سراسر برای این معنی مثال و دلیل 

است. ولی در تاریخ ملت های دیگر نیز شاهد و 

برهان بسیار می توان یافت. کشور فرانسه پس از 

شکست ناپلئون سوم در سال 1870 مقام دولت 

مقتدر درجه اول را از دست داده بود. آنچه بعد از 

این تاریخ موجب شد که باز آن کشور مقام مهمی 

در جهان داشته باشد دیگر قدرت سردارانش 

نبود بلکه هنر نویسندگان و نقاشانش بود.

ما نیز امروز باید در پی آن باشیم که چنین 

نیرویی برای خود به دست بیاوریم. گذشتگان 

ما در این راه آنقدر کوشیده اند که برای ما آبرو 

و احترامی بزرگ فراهم کردند. بقای ما تاکنون 

مدیون و مرهون کوشش آن بزرگواران است. 

امروز ما از آن پدران نشانی نداریم. آنچه را ایشان 

بزرگ داشتند ما به مسخره و بازی گرفته ایم. 

دیو فساد در گوش ما افسانه و افسون می خواند. 

انباشتن  اندیشه  در  جز  که  هستند  کسانی 

کیسه های خود نیستند. دیگران نیز از ایشان 

سر مشق می گیرند و پیروی می کنند. اگر وضع 

چنین بماند هیچ الزم نیست که حادثه ای عظیم 

ریشه وجود ما را برکند. ما خود به آغوش فنا 

می شتابیم.

اما اگر هنوز امیدی هست آن است که جوانان ما 

همه یکباره به فساد تن در نداده اند. هنوز برق 

آرزو در چشم ایشان می درخشد. آرزوی آنکه 

بمانند و سرافراز باشند. تا چنین شوری در دلها 

هست همه بدی ها را سهل می توان گرفت. آینده 

به دست ایشان است و من آرزو دارم که فردا تو 

در صف کسانی که به قدر و شأن خود پی برده اند، 

می دانند که اگر برای ایران آبرویی نماند خود 

نیز آبرو نخواهند داشت. می دانند که برای کسب 

این شرف کوشش باید کرد و رنج باید برد.

آرزوی من این است که تو هم در این کوشش و 

رنج شریک باشی. مردانه بکوشی و با این دشمن 

درون که فساد است به جنگ برخیزی. اگر در 

این پیکار پیروز شدی دشمن بیرون کاری از 

پیش نخواهد برد. و گیرم که بر ما بتازند و کار ما را 

بسازند، باری اینقدر بکوشیم تا پس از ما نگویند 

که مشتی مردم پست و فرومایه بودند و به ماندن 

نمی ارزیدند.

زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ

آخر کم از آنکه دست و پایی بزنیم؟

ت
فرهنگ و ادبیا
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روز سینما 
با آلبومی از فراق

پرده نقره ای
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/  محمد جاللی

ورود نخستین دوربین فیلمبرداری و نمایش فیلم 
به ایران در سال 1279 خورشیدی برابر با 1900 
میالدی توسط مظفرالدین شاه و نخستین فیلمبردار 
ایرانی یعنی ابراهیم خان عکاس باشی را »روز سینما« 

نام نهاده اند ...
در سال 1٣79 همزمان با بزرگداشت صدمین سال 
ورود سینما به ایران 21 شهریورماه به عنوان روز ملی 
سینما شناخته شد و به همین خاطر هر ساله جشن 
خانه سینما برگزار  و این روز نمادین گرامی داشته 

می شود.
اما از شهریور  1٣99 تا شهریور 1400 در سینمای 
باید  تنها  که  باقی شدند  دیار  راهی  کسانی  ایران 

انگشت حیرت و افسوس به دهان گرفت.
شاید تصور این بود تا پیش از کرونا دنیای پر زرق و 
برق سلبریتی ها از مردم جداست. کسانی که خود 
را چهره می دانستند و از همین باب نگاهی از باال به 
پایین داشتند و مردم هم انگار آنها را جدای از خود 

می دیدند.
و  مردمی اند  که  بازیگرانی  هستند  و  بوده  البته 

دوست داشتنی؛ نه بادیگارد دارند و نه دیدنشان رؤیا...
اما کرونا نشان داد که خط قرمزی برای هیچکس قائل 
نیست و به راحتی جان ستانی می کند. هر چند سؤالی 
بی پاسخ هم وجود دارد که چرا این همه مرگ و میر 

بین پزشکان و هنرمندان بیشتر به چشم می آید و 
خبری از سیاسیون نیست و اگر هم آنها کرونا بگیرند 

ُپز رسانه ای اش به خود بیماری می چربد... 

اما بعد...
غالبًا یکی از بخشهای جشنواره های فیلم نشان دادن 
آنانی است که کوچ کرده اند و به دیار باقی شتافته اند. 
به نظر می رسد امسال آلبوم این بخش پر پیمان تر و 

قطورتر از هر زمان دیگری است.
بی تردید جبران کسانی را که از دست داده ایم برای 
هنر هفتم و پرده نقره ای، کاری سخت و باور ناپذیر 

است.
آواز  استاد  سحر«  »مرغ  نباشد  بد  بار  این  شاید 
تصاویر  روی  بر  زنده یاد محمدرضا شجریان  ایران 
درگذشتگان انداخته شود. تصاویری از جمله خود 
شجریان که آواِز خوان »دلشدگان« بود و بسیاری 
نقره ای  پرده  روی  بر  تصنیف هایش  و  ترانه ها  از 
طنین انداز می شد. او در 17 مهر 1٣99 برای همیشه 

پر کشید...
چگونه می شود از رفتگان نام برد و نامی از  کامبوزیا 
پرتوی کارگردان سینمای کودک و گربه آوازه خوان 
نبرد؛ سیروس گرجستانی مرد همیشه خندان سینما 
که در سریالهای طنزش بارها و بارها مرگ را تجربه 
کرد و دیگر هجرت برایش تکراری شده بود؛ چنگیز 
جلیلوند با آن صدای جاودانه اش خود را برای دیدار 

روز سینما 
با آلبومی از فراق

پرده نقره ای
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زبده  کارشناس  عالمی  اکبر  فاخر جشنواره ای اش، 
سینما و تلویزیون، پرویز پورحسینی با سریال هایی 
از جنس قاب جادو، صدیقه کیانفر مادر بزرگ خوب 
سریال های تلویزیونی، ماه چهره خلیلی خارج نشین 
ایران دوست،  احمد پورمخبر پیرمرد طناز سینما با 
آن نفس گرمش، علی انصاریان بازیگری که دوست 
داشت جشنواره ای شود کسی که محال بود با دیدنش 
نخندی اما تلخ ترین روزهای بهمن 1٣99 را رقم 
زد و به دیدار رفیق همیشگی اش مهرداد میناوند 
دوست  اما  پرحاشیه  مجری  نامداری  آزاده  رفت، 
داشتنی که خودکشی اش در 1٣ فروردین عجیب، 
سخت و باورنکردنی بود، بابک خرمدین کارگردان 
سینمایی که توسط پدرش تکه تکه شد و هنوز سؤال 
پا برجاست که چرا؟! پرویز کاردان بازیگر قدیمی 
زبردست  بدلکار  اقدسی  ارشیا  تلویزیون،  و  سینما 
ایرانی و فرشته طائرپور تهیه کننده و مادر غزل شاکری 

بخشی از همه آنانی بودند که دیگر باید به سنگ قبر 
ساده اشان نگاه کنیم و پرده نقره ای در نبودشان به 

سوگ نشسته...
چه خوب رضا عطاران در اختتامیه جشنواره فجر 
درخواست نمود تا واکسن زن ها را زیاد کنند تا مردم 
زودتر از َشر این  ویروس کرونا نجات یابند. اما هنوز 
هم خبری از واکسیناسیون پر شتاب نیست و دلتا 
پشت دلتا، واریانت پشت واریانت و مرگ پشت مرگ 
روزهای خاکستری را برای ایران عزیزمان رقم زده 

است.
شرایط نامساعد سبب شده تا برای رفتن به سینما 
دلهره داشته باشیم چرا که ترس از ابتال به کرونا تردید 
و دودلی ایجاد می کند و به همین دلیل بسیاری از 
فیلم هایی که می خواهند دیده شوند پشت خط اکران 
مانده اند و واهمه دارند که آیا اکران آنها جوابگوی 

هزینه های شده خواهد بود؟
و این است ماجرای سینمایی که نمی شناسمش...
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