سر نامه کرد آفرین خدای
کجا هست و باشد همیشه بهجای

به مناسبت یکصد و یکمین سالگرد امضای عهدنامه دوستی و مودت میان ایران و افغانستان
یکم تیرماه  /سرطان ۱۴۰۱

ویژهنامه «خاطرات خوب»
به قلم :دانشگاهیان و فعالین مدنی ایران و افغانستان

به کوشش:
رز فضلی و ماندانا تیشهیار
با سپاس از :داود عرفان ،راضیه مینایی و فاطمه ناصری

(منتشر شده در سایت انجمن علمی مطالعات صلح ایران)
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فهرست مطالب
پیشگفتار
پوستر فراخوان
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عابد اکبری /شمع دانش و پژوهش
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ثریا سقزچی /دریادل
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سید مجتبی طاهری /از محبت تا مودت
اصلی عباسی /بیپیرایه زیستن در سایهسار مودتی کهن
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جواد عباسی  /از مزارشریف تا شمیران و اتاوا
لیدا عبدالواحد /بیم و امید
داوود عرفان /دری گشوده خواهد شد
رضا عطایی /بومیترین ایرانی
حمیدرضا علومی یزدی /همکاریهای دانشگاهی؛ تنها راه تقویت مبانی همکاریهای سیاسی ـ اقتصادی
عبدالحمید علیزاده /آن روز در خانه فرهنگ ایران در کابل
عبدالرحمن حمید  /خاطرههایی از همدلی و هم زبانی
نعمتاهلل فاضلی /عام کاظم و حکایت آشنایان غریب
هالل احمد محب فرشیدورد /و هر ایرانی اصیل و آزاده ترا دوست دارد
رز فضلی  /خاطر شما که خون و خاک نیستید
مرتضی فضلی /سوءظن
نسرین فقیه ملک مرزبان /افق ما
دکتر خسرو قبادی /دوستانی بهتر از آب روان
عبدالسمیع قریشی /دوستی دو ملت ایران و افغانستان در پرتو پیوندهای عمیق و ناگسستنی
محمدجواد غالمرضاکاشی /افغانستان در سه برداشت
لیدا کاووسی /عموزادگان همسایه
محمدکاظم کهدویی /ایثاری بهیادماندنی
شهین گرجی /مرد آریایی
عبدالغفور لیوال /از همدلی تا همزبانی
سیدرضا محمدی  /در سایه باغ مادربزرگ تفرشیام
غالمرضا مستعلی پارسا /تاریخی که با هم زیستهایم
برکت اله مسعودی /دوستان دانشگاهی
نوید مشعوف /نگارگران مهر
محمد منصورنژاد /خاطرات دوستی
محمدداود منیر  /دانشگاهی که خانه من است
سید حمید اهلل موسویان /ایران مقصدی برای مهاجرت اکثر افغانها ،اما چرا؟
حکمتاهلل میرزاده /خاطرهای از نخستین سفر ام به جمهوری اسالمی ایران
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نوریه نورزاده /ز جلوۀ تو چی گوید ،زبان حیرت من؟
فرزانه نورزهی /غریبهای آشنا
محب اهلل نوری /آخرین معجزه سده بیستم
عباسعلی وفایی  /خاطراتی از ادب دوستی و ادبپروری مردم افغانستان
نجیبه یفتلی /دوستیهای علمیمان جاودانه باد
دوستدار مهاجر /شکلگیری نخستین حلقه فکری مشترک ایرانی  -افغانستانی در دانشگاه تهران
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پیشگفتار

من از نهایت شب حرف میزنم،
من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه من آمدی،
برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم (فروغ فرخزاد)
حوالی فروردین  1401است ،از مرداد سال پیش تا بهار امسال ،بسیاری زن و کودک و مرد در همسایة ایران؛
افغانستان ،خانههایشان را در قطرات اشک ،فروچکیده و راهی سرزمینهای دیگر شدند و از خانة مادری به خانة
مادری :ایران .موج درد و هجرت و تنگنای زمانه آغشته به بدخواهیِ سالیانِ دشمنانِ ذهن و زبانِ این دیار میرفت
و میرود که کام خویشی بازیافته را به تلخی دشمنی ای برساخته تلخ سازد .در این میان ،بر آن شدیم که از
آتشدلمان شعلة شمعی برافروزیم برابر زمهریر کینخواهی و فراموشی.
فراخوان «خاطره خوب» حاصل اندیشة این شعله افروزی بود .بر آن شدیم تا از فرهیختگان و دانشگاهیان دو
همسایه بخواهیم که در این تلخیِ به جان نشسته ،نور یاد بعضی نفر و نفرات را که روشنشان داشته است ،بر کوچة
آشتیکنان ما بیفکنند .شگفت که در انتظار بیست تا سی شعلة همراه ،این مجموعه به رقص هفتاد و هشت شعله
روشن شده است ،از قلم دانشگاهیان ،فعالین مدنی ،نویسندگان ،کارمندان ،زنان خانهدار و ...
متون رسیده اغلب خاطره و گاه یادداشتهای کوتاه تحلیلی و زمانی دلنوشته بودند ،ارزش نگاه و صداقت متن و
همت واالی نگارندگان ما را بر آن داشت که همه را در آتش این گلستان به شعلة مشعلش گیریم .ویرایشهای
اندکی در متنها صورتگرفته است و تمام کوشش بر این بوده که رنگینکمان لحن و گویش در نوشتهها حفظ
شود تا بر آسمانِ آبیِ این مجموعه ،رنگِ شعاعهای نورِ پس از باران زند.
گر از ما رمقی به سعی ساقی مانده است ،آن ساقی شمایید و آن باده ،بادۀ عشق و همدلی لحظهلحظة زندگی
س به نور نشسته به همت
شماست .خواهران و برادران اهل ایران و افغانستان ،دستهایتان را میبوسیم و این فانو ِ
واالیتان را از این دریچه به شما وارثانِ سرزمینِ نور پیشکش میکنیم.
با مهر و سپاس
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مروری بر یک خاطره

عزیز آریافر
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی

سالِ پار با جمعی از دوستانم برای تفریح و سیاحت ،وارد ایران شدیم .ابتدا از شهر باصفای
مشهد ،دیدن نمودیم و عاشقانه و مشتاقانه به دیدارِ استادِ بیبدیل و حماسهسرای بینظیرِ
زبان فارسی ،حکیم ابوالقاسم فردوسی شتافتیم .عظمت و شُکوهِ این بزرگمرد و شاهنامهاش را از نزدیک حس
نمودیم و لذت وافر بردیم .هزار سال به گذشته رفتیم و تمام رویدادهای پیرِ خردمند را بادقت مرور کردیم و از
دیده گذراندیم .محمود غزنه را بر تخت دیدیم که چه مغرورانه حکم میراند و فرخی و عنصری چه قصیدههایی
که در وصفشان نمیسرودند و چه صلههای بزرگی که سلطان برایشان نمیبخشید .نسخة خطی شاهنامه و طرز
سرودن حماسه بر وزن متقارب را توسط استاد توس به چشم خویش دیدیم که چه جانانه و رستمانه با قلمِ نی
مینوشت و مینوشت .زندگیِ ساده و بیپیرایة آن تک ناژوی زمان ،شگفت برانگیز بود .کارش مطالعه بود و تحقیق
بود و نوشتن بود .با خود هی زمزمه میکرد و میگفت« :چو ایران نباشد تنِ من مباد  /برین بوموبر زنده یک تن
مباد» .با تأسف ،زمان زود گذشت و ما هم با دلی آکنده از مِهر ،با آن بزرگمردِ حماسهساز بدرود گفتیم و بهسوی
حکیمِ رباعی سرا ،ریاضیدان و منجم بزرگ نیشابور حرکت کردیم .روبهروی این ستارۀ ستارهشناس ،رباعی،
سَرکشیدیم و از می و مُطرب و زمانِ حال حرف زدیم و کیفیتها بردیم.
پس از آن ،سوی شهر شیراز حرکت کردیم .در نخستین روزِ ورود به شهرِ شعر و ادب ،سراغ مقبرۀ استاد سخن و
معلم اخالق ،حضرت شیخ مشرفالدین مُصلحِ سعدیِ شیرازی رفتیم و تا ناوقتِ شب ،آنجا بودیم .گلستان و بوستان
را از نزدیک قدم زدیم و ورق زدیم .برخی اشیای زینتی هم از آنجا جهت یادبود برای خود و خانواده خریدیم .پس
از گذراندن شب اول ،بامدادِ روزِ بعد ،مشتاقانه به زیارتِ بلبلِ خوشالحانِ شیراز ،حضرت حافظ ،آن دلدار با وفای
شاخِ نبات شتافتیم .همان روز را با خوانشِ فال و گذراندن حال با لسانالغیب ،و آهنگهای ناب خسرو موسیقی
ایران گذراندیم و غرق در شهد غزلِ ناب و موسیقی تاپ ایران شده بودیم .
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سپس رهسپار همدان شدیم .اوی سینای بلخی را با قامتی افراشته و ردای سپید بر تن ،در بلندای این شهرِ سبز
و بانشاط دیدیم که قانون مینوشت و جمعی از بیماران را شفا میداد .آثار پزشکی وی را یکییکی بادقت نظاره
کردیم و بر بزرگی ایشان سالمی دادیم و بدرودی گفتیم و رفتیم.
بعد از ادای احترام بر قلههای معنویتِ بشریت ،بهسوی هرمزگان روانه شدیم؛ تا از اقاربِ خویش هم دیدن نماییم.
در مسیر راهِ تهران  -ـ هرمزگان ،دقیقاً میان شهرهای یزد و شیراز به شهری برخوردیم که نامش هرات بود .تصور
کردم در شهر جامی و خواجة انصار گذرمان فتاده است .داشتیم از هوای سرد و درختان سبز این شهر لذت
میبردیم که به ایست بازرسی برخوردیم .مأموری که آنجا ایستاده بود ،ماشین ما را به سمت پارکینگ هدایت
نمود .نخست از من پرسید« :بچه کجایی؟» گفتم« :بچة خراسان» باز گفت« :مدارک بده» گفتم« :اجازه است یک
سؤال از شما بپرسم؟» گفت« :بگو» گفتم« :اصالً چرا میان اینهمه ،ابتدا از من چنین سواالی کردید؟» گفت« :از
قیافهات معلومه که افغانستانی هستی » گفتم« :میشه یک لطفی بکنید؟» گفت« :بفرما ،چه لطفی؟» گفتم« :اگر
ممکن است از من «دیانای» بگیر و خونم را چک کن ،ببین خون کدام دیار در رگانم جاریست؟» گفت« :زیاد
حرف مفت می زنیها» گفتم« :نخیر .قصد جسارت ندارم .صرفاً یک خواهش کردم و بس» گفت« :مگر با خون
معلوم می شه اهل کجایی؟» گفتم« :پس چی؟» و ادامه دادم که «مگر انسانیت تابع مرز و جغرافیاست که از من
مدرک طلب میکنی؟ اهل همین زمینم و در زیر این سقف کبود زندهگی میکنم .بندۀ خدا! من و تو دارای
فرهنگ ،زبان ،هویت و تاریخ مشترک چندهزارساله هستیم .انگلیس پیر و روسیة تزار بین ما مرز کشیدند؛ شما
شُدید ایرانی و ما هم شدیم افغانی .درحالیکه اصل ما یکی است و نباید به این چیزهای کوچک بها دهیم و این
مسئله باعث دلرنجی ما شود ».گفت« :آفرین چقدر قشنگ حرف میزنی .از حرفات خیلی خوشم میاد .تا حال
کسی این حرفها را نزده بود .د ر مدرسه از معلمان خود شنیده بودم که زمانی افغانستان جزء ایران بوده ،ولی
اینقدر نمیدونستم ،واقعاً نمیدونستم» گفتم« :بههرحال ،اینم پاسپورت و اینم ویزا .نگاه کن و مرا بگذار برم»
گفت« :زیاد عذر میخوام ،منم یه سربازم ،مسئولیت دارم .ولی شرمندهام بابت اینکه در این مدت ،با مهاجران
افغانستان که از اینجا میگذشتهاند برخورد خوبی نداشتهام» سرش را چندین بار اینوروآنور کرد و گفت« :واقعاً
برای خودم متأسفم» گفتم« :عزیز برادر ،خودت میدانی که مردم ما از روی مجبوری و بدبختی دست به مهاجرت
میزنند وگرنه هیچکس عالقهای ندارد خانه و کاشانهاش را رها کند و هفتخوانِ رستم را بپیماید تا برای زن و
بچهاش لقمه نانی تهیه نماید» گفت« :آره میدونم» قطرههای اشک چشمانش را خیس کرد .با دستمالی که در
جیب داشت ،چشمانش را پاک کرد و گفت« :از کجا معلوم که ما هم به چنین روزی در نیفتیم؟» گفتم« :خدا
هیچکسی را مثل ما بیوطن و آواره نکند» گفت« :نه ،نه .ما هم شاید این روز را تجربه کنیم و برای لقمه نانی چه
معلوم ،گذر ما به کشور شما نیفته؟ آنوقت ما چطور طرف چشمان شما ببینیم؟» باز گفتم« :خدا نکنه .این را باور
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کن مردم ما هم مثل شما مادر و پدر دارند ،زن دارند ،دختر و پسر کوچک دارند که دلواپس دیدار پدرشان هستند
و یا مادر پیری دمِ سرا ،انتظار آمدن فرزندش را میکشد» باز دیدم که اشک در چشمانش حلقه زد و گلویش را
بغض سنگینی فشرد .گفت« :من یک بچه کوچولوی سهساله دارم هر لحظه مرا یاد میکنه و مادرش زنگ میزنه
که با مهسا جان صحبت کن .صحبت که میکنم ،برایم میگوید :بابایی زودتر بیا ،دلتنگت شدم .بعد از هر وقفة
کاری ،یه سری حتماً به بچهام میزنم .او را بو میکنم و میبوسم .اگر یه روز نبینمشان میمیرم» گفتم« :یکلحظه
خودت را جای ما بگذار که این پدرهای پیر و دردمند ما که هرروزه از اینجا میگذرند ،همة شان مثل خودت پسر
و دختر دارند و دلشان تنگ خانوادهشان میشوند؛ اما برای بهدستآوردن خرج زن و بچهاش ناگزیرند یکی دو سال
را در ایران بگذرانند .تو فکر کن بچههایشان چهقدر دلتنگ دیدار پدر خود میشوند» گفت« :آقا! من اقرار میکنم
که حق با شماست و تا حاال اصالً به این قضیه دقیق فکر نکرده بودم .زین پس کوشش میکنم جور دیگر برخورد
کنم» در اخیر گفت« :کاری نداری؟ باید برم!» گفتم« :تشکر ،سالمت باشید» دستم را گرفت و صورتم را بوسه زد،
درحالیکه چشمانش سرشار از اشک بود ،با ما خداحافظی کرد .ما هم حرکت کردیم و برای ما دست تکان داد و
ابراز محبت کرد.
چه زیباست که آن آشنایان سابق ،آن دوستانی که امروزه ناآشنا شدهاند ،باری دیگر به زبان مشترک ،هویت
مشترک و تاریخ مشترک خویش بنگرند .دوستان و برادران از دست دادۀ خود را باز شناسند .به استعمار و توطئة
دشمن ،نه بگویند .قبل از همه چیز ،ما انسانیم و به انسانیت ارج میگذاریم؛ پس از آن به گفتة حضرت موالنا،
هرکسی که از اصل خود دور شود؛ چارهای جز وصل شدن مجدد ندارد و ما آن روز را به انتظار نشستهایم.
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یادی از یگانگیها

شمس الحق آریانفر
مسئول بنیاد شهید احمدشاه مسعود
زیستمندان امروزین افغانستان و ایران که هزاران سال ملتی یگانه در
جغرافیایی واحد بودند ،خاطرات بزرگ و ارجمند فرهنگی و زیستی را بر رواق
تاریخ خاور زمین ثبت کردهاند.
از روزگار اسکندر تا یورشهای انگلیس و روس و امریکا ،تلخ و شیرینهای زیادی را با هم تجربه کردهایم.
دردناکترین خاطره در حافظه تاریخی ما ،دسایس و ترفندهای استعمار است برای استحمار و ایجاد تفرقه و نفاق
در میان ملتهای ما به نامهای ایرانی و افغانی و تاجیکی و با جعل تئوری سه زبان فارسی ،دری و تاجیکی و با
عناوین قوم و مذهب ،میان ما خطکشی کردند.
لطف آفریدگار است که هیچ یک از این ترفندها کارگر نیفتاد و ما همچنان دوستدار هم برادر هم و خیرخواه هم
در کنار هم باصفا و برادری ماندهایم.
ایبسا توطئهها که در همین روزگار ما به راه افتاد و نقشبرآب شد و برعکس محبتها بیشتر شد.
پنجاه سال است زیستمندان افغانستان ،به دلیل فقر اقتصادی و از بد حادثه به ایران میآیند .گاه با اسناد و زمانی
با شدت حادثه ،بدون اسناد .این دولت و ملت بزرگ ایران است که با قلب بزرگ و روحیه عالی اسالمی و انسانی،
این مهاجرتهای بزرگ و الم بار را تحمل کرده است و مینماید  ...در رویدادهای سال  ،1400باز هم اگر روزنهای
بهجانب ایران باز نمیشد ،فاجعه غیر قابلباوری را در افغانستان شاهد میبودیم.
خاطره فراموش ناشدنی ما از ایران و ملت خردمند آن:
_ در نتیجه مهاجرتهای کاری به ایران ،زندگی هزاران خانواده افغانستانی متحول شد و بهبود یافت.
_ افغانستانیها مهارتها و تواناییهای کاری را به میهن انتقال دادند.
_ شیوه زندگی حتی در روستاهای افغانستان تغییر یافت .داشتن کاالها و وسایل خانه ایرانی ،مظهر مدنیت مردم
ما در روستاها شد.
_ جوانان ما دانش بر تر را از ایران بردند ،قسمی که تحصیل یافتگان ایران در شمار نخبگان دانش افغانستان ،جا
یافتند.
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_ در  1۳۷۵زمانی که تروریستها بر افغانستان غلبه یافتند ،جمهوری اسالمی ایران در کنار مردم افغانستان ایستاد
و بیشترین همکاریها را نمود.
_ در روزگار جاری ،دولت و ملت ایران بیشترین توجه را به مهاجران افغانستان دارند .ناگوارترین توطئهها را عالمانه
مدیریت کردند .اجازه ندادند دسیسههای استکبار ،در ایجاد نفاق میان ملتهای ما مؤثر واقع شود و این بزرگترین
رویداد و خاطره ماندگار است.
_ بعد از پیروزی جهاد افغانستان در سال  1۳۷0و ایجاد دولت اسالمی ،بنده به حیث رئیس رادیو تلویزیون و افغان
فلم افغانستان در رأس هیئتی به ایران آمدم .در دیدار با رئیس صداوسیمای وقت ،گفتم :ما از سالها در آرزوی
روزی بودیم که بدون مانع به ایران سفر بتوانیم و با یگانگیهای خویش یگانه شویم .گفتم آرزوی ما این بود که
ایران تاریخی ،ایران اسالمی و ایران فرهنگی را زیارت کنیم و برای اعتالی همگانی در منطقه کوشش کنیم .در
آن سفر ما را به شهرهای شیراز ،اصفهان ،نیشابور و مشهد بردند .برآورده شدن چیزی که سالها در مخیله داری،
عالیترین خاطره است که فراموش نمیشود.
تا باد چنین بادا
به آرزوی برادریها و یگانگیهای باز هم بیشتر.
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درد بی خاطرهگی!

شیرین احمدنیا
دانشیار جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو هیئتمدیره انجمن جامعهشناسی
ایران
هنگامیکه قرار شد ،به مناسبت این فراخوان؛ خاطرهای شخصی با افغانستانیها را مکتوب
کنم ،به فکر فرورفتم .حاصلِ تأملی که در این زمینه با خود داشتم ،برایم تکاندهنده بود.
اندیشیدم من سالهاست با افغانستانیها در شهر و دیار خود بهنوعی همشهری،
هممحلهای و حتی همسایه بودهام ،با اینهمه؛ کمتر فرصت و امکانی پیشآمده است که معاشرتی میانمان
شکلگرفته باشد و برای یکدیگر خاطرهساز شده باشیم! امان از این "فاصله اجتماعی"! فاصلههای اجتماعیای که
خواهی نخواهی در برابرِ تعامل متعارفمان ،دیوارهای بلند فرا ساختهاند! با وجود اشتراکات بسیاری که میدانیم
میانمان ،بنا به سوابق تاریخی وجود داشته و دارد  ...ما در کنار هم در سرزمینی زندگی میکنیم که دیوارهایی
مرئی و نامرئی ،مدام بینمان ،فاصله انداخته و مدام بر درازای این فاصلهها میافزاید؛ بدون آن که نسبت به این
دیوارهای خودساخته ،آگاهی یا هوشیاری داشته باشیم یا لحظهای وجودشان را زیر سؤال برده و در جهت
ازبینبردنشان کوششی کرده باشیم.
دریافتم که مهاجران افغانستانی برای منِ ایرانی ،با مهاجران دیگر کشورها تفاوت معنادار داشتهاند؛ البته نه تفاوت
معنیدار به لحاظ آماری ،بلکه تفاوت معنیدار به لحاظ کیفی .به یادم آمد من همسایگانی از جوامع دیگر مانند
ایتالیا ،آلمان ،ژاپن و انگلستان و حتی هند و ترکیه را هم در طول زندگیام شناخته بودم ،اما ایشان ،افرادی بودند
که بهراحتی به سراغشان میرفتم و حتی سد نا همزبانی را هم به جد ،مهار میکردم تا به استقبال و دیدارشان
بروم ،باب گفتگو را با ایشان بگشایم ،مترصد فرصتی باشم برای یاریشان و در کوشش باشم تا رسم "مهماننوازی
ایرانی" را مصرانه به آنها اثبات کنم ،اما ،وقتی نوبت به همسایگان افغانستانیام رسید" ،ناگهان آسمان تپید"؟!
متوجه شدم نهتنها دیواری بلند میانمان برافراشته بودم که حتی ،وقتی از پنجرههای این دیوار بلند به آنسوی
دیوار مینگریستم ،هم ،انسانهای پشت دیوار برایم نامرئی بودهاند و چشم من نابینا و ادراک من نسبت به ایشان
کور بوده است ،کور و ناتوان از درک وجود ذیقیمتشان ،برای درک هویتهای انسانیشان با فرهنگی آشنا ،با زبان
و آموزههایی مشترک که اگر زمانی متوجه حضورشان هم میشدم ،آنها را به بیگانههایی نام زبان تقلیل میدادم
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که قرار نبوده سر صحبت را با آنها باز کنم و به دوستیشان بشتابم .چهبسا هنگامی که سخن از هرات و کابل به
میان آمده همواره اظهار عالقه کردهام تا به آنجا سفر کنم و از ابنیه تاریخی و رسوم فرهنگ کهن آن دیار هم
دیدن کنم ،اما چگونه است که نمایندگان حیوحاضر این فرهنگ غنی که چند وقتی است مهمان دیار ما شدهاند
را ،غریبه دانسته و با ایشان فاصله داشتهام .نه میزبانشان شدهام و نه مهمانشان شدهام تا از هم بیاموزیم و اشتراکات
فرهنگیمان را بربخواهیم .هرچند همواره از فضائل اخالقی این همسایگان متواضع و مهربان شنیدهام و ادعای
نوعدوستی و ستایشم از مزیتهای تنوع فرهنگی و کوششم برای رفع تبعیضها و مبارزه و مقابله با نژادپرستی و
نظایر آن گوش فلک را هم کر کرده است.
شخصاً نزدیکترین تجربه آشنایی یا ارتباطم با همسایگان افغانستانیام محدود به دانشجویان مستعد و خوش خوی
افغانستانیام در محیط دانشگاه بوده است و بس! چهرههای دیگری هم در خاطرم شکلگرفته است در قالب
دیدارهای کوتاه یا مواجهههای کاری؛ اما روابطی گذرا بوده است ،همچنان بافاصله و فاقد هرگونه استمرار که ارزش
نقل کردن داشته باشد .رمانهایی درباره افغانستان خواندهام ،اخبارشان را دنبال کردهام ،شجاعت سرداران
افغانستانی را ستودهام ،به سمنهای حامی کودکان افغانستانی مراجعاتی داشتهام ،دلم همواره برای افغانستان و
افغانستانیها که زیباترین چهرهها و فروتنانهترین منشها را داشتهاند ،تپیده است؛ اما در عمل ،امروز ،خود را با
درد بی خاطره گی نسبت به ایشان ،مواجه میبینم .دردی که شرمگین کننده ،افشاکننده و درعینحال ،بیدارکننده
است! باشد که زین پس مسیری نو در پیش گیرم و زمانی دیگر ،این بار ،از خاطرات شیرینی سخن بگویم که در
جریان ارتباط صمیمانهتر و معاشرت مهربانانهتر با یاران و عزیزان افغانستانی پیرامونم شکلگرفته و من را مفتخر
به شرحشان کند!
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خاطره خوب از تجارب زیسته در ایران

افسانه اسماعیلی
معاون اداری مدرسه خودگردان فرهنگ
نزدیک هشت سال است که در ایران زندگی میکنم .در واقع در ایران به دنیا آمدم ،اما
دوره کودکیام در افغانستان سپری شده است .اینکه اصالتاً از کجا هستم ،همیشه پرسش
بسیار سختی برایم بوده است .من اصالتاً از افغانستان هستم ،اما خودم را ایرانی میدانم.
من در ایران به دنیا آمدم .درست است که کودکیام در افغانستان بوده ،اما محتوایی که در کودکی و آغاز نوجوانیام
در تلویزیون دیدهام ،محتوای صداوسیمای ایران بوده است .من با خاطرات کودکی میلیونها ایرانی که هم سن من
هستند ،خاطره مشترک دارم .چهره موردعالقهام در برنامههای کودک ،عمو پورنگ و فتیلهایها بودهاند .من با خاله
شادونه زندگی کردهام و هر جمعه پای تلویزیون منتظر بودم مسابقه محله کی نوبتش به محله ما میرسد؟ من در
افغانستان بودم ،اما بیننده برنامههای کودک صداوسیمای ایران!
وقتی به ایران ،مهاجرت کردیم ،احساس غریبگی نمیکردم چرا که کوچه و خیابان همانهایی بود که در تلویزیون
میدیدم .آدمها همانهایی بودند که دیده بودم و زبان هم که فارسی بود .تا چند ماه اول دنبال خاطرات مشترک
میگشتم .دنبال این بودم که به خودم ثابت کنم که ایران هم خانه توست .به دلیل نداشتن مدرک معتبر اقامتی،
مدرسه خودگردان افغانستانی میرفتم و هر روز یک ساعت در راه بودم تا به مدرسه برسم .در این مسیر که شامل
راهآهن ،شوش و میدان خراسان میشد ،آدمهای متفاوت زیادی میدیدم .گاهی لبریز از حس یکی بودن ،گاهی
هم حس دیگری بودن ،با شنیدن نام افغانی .افغانی بودم و هستم اما این لفظ ناراحتم میکرد .بعضی روزها
میخواستم بلند بگویم من افغانی نیستم .اما افغانی بودم .افغانی که معنیهای زیادی را برای گویندگانش شامل
میشد :کارگر ،بیچاره ،مهاجر ،بی جا شده و  ...حس تنفر و نازیبایی! در آن روزها من خسته از مسیر ،گاهی با
خانمی برخورد میکردم که میگفت کل شهر را افغانیها گرفتهاند و اینجا خوش میگذرانند .گاهی هم با خانمی
برخورد میکردم که با دیدن صورت خسته و صبحانه نخوردهام ،جایش را در اتوبوس به من میداد و برایم لقمه
نان و پنیر به همراه گردو میپیچید و میگفت برای شوهرم که در بیمارستان است صبحانه میبرم و گویا قسمت
تو بوده است .تو هم مثل دختر من هستی.
او و صدها خانم و آقایی که بهخاطر انسانیت مهرباناند و به افغانی یا ایرانی بودن نگاه نمیکنند؛ از خانم روانشناسی
گرفته که وقتی فهمید نتوانستم به دانشگاه وارد شوم ،بدون گرفتن هزینه برای کارگاهش ،در دانشگاه شهید
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بهشتی دعوتم کرد و نمیدانست یک روز در دانشگاه بودن ،برایم چقدر شیرین و بهیادماندنی خواهد بود که با
نشستن پشت صندلی دانشگاه یکی از آرزوهایم که دور رفته ،برآورده شد تا راننده خطی تاکسی که دیگر میداند
کجا پیاده میشوم و مغازهدارهای پوشاک که از همزیستی خوبشان با دیگر مغازهداران افغانستانی میگویند و
بهگونهای از مردم افغانستان در ایران حرف میزنند که گویی مردم افغانستان مثل دیگر اقوام در ایران هستند.
مردم ایران بسیار مردم مدارا گر و صبوری هستند که مردم جنگزده و جنگدیده افغانستان را در هر شرایطی که
بودند و هستند ،پذیرفتند .من بهعنوان یک افغانستانی مردم ایران را جدا از ایرانی بودنشان مردمی میبینم که
مدارا گری بسیار دارند و موارد نامهربانی را هم در هر جامعهای میتوان یافت .بعضی جاها کمرنگ و بعضی جاها
هم پررنگ.
کنون پنج سال میشود که در مدرسهای که ویژه کودکان افغانستانی است در بخشهای اداری و معلمی فعالیت
دارم .باتوجهبه اتفاقات اخیر در افغانستان که شهرهایش یکبهیک سقوط کردند ،دانشآموزان بسیاری را در مدرسه
کوچکمان جای دادیم و در این میان ،خیلی از خانوادههای افغانستانی که سواد نداشتند را همسایه ایرانی یا
صاحبکار ایرانی به مدرسه آورده است و تمام مراحل طوالنی ثبتنام را با گذاشتن از وقتش به انجام رسانده است.
برای همه ما در مدرسه این نشان مهر ایران و ایرانیان در این روزهای سخت است که همراه کودکان و خانوادههای
افغانستانی بوده است .من از همه ایرانیان سپاسگزارم که پنج میلیون جمعیت همسایه را به خانهشان پذیرفتند تا
که بهدوراز جنگ و ناامنی زیست کنیم.
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شمع دانش و پژوهش

عابد اکبری
رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران
همیشه روزهای پیش از برگزاری همایش ،روزهای سخت و شلوغی هستند؛
مخصوصاً اگر قرار باشد همایش در مهر باشد و همزمان با آغاز سال تحصیلی ...
خبری که از تلویزیون پخش میشود ،نگاهم را از روی نوشتهها به تلویزیون
میکشاند .به نظر میرسد محاصره کابل در حال کامل شدن است .نگرانی غریبی همه وجودم را میگیرد .برخی
از دوستانم تا امروز افغانستان را ترک کردهاند ،اما هنوز بودند دوستانی که یا نخواسته بودند و یا فرصتی فراهم
نشده بود که از کابل خارج شوند .تلفن همراهم را برداشتم تا پیامهایی که برایشان فرستاده بودم را نگاه کنم.
هیچکدام دیده نشده بودند! امیدوار بودم به دلیل مشکل ایجاد شده برای اینترنت باشد؛ اما هرچه به زمان ارسال
پیامها نگاه میکردم و مدت طوالنی دیده نشدن آنها را میدیدم ،نگرانیام بیشترمی شد .در همین اثنا بود که
دکتر بدخشانی تماس گرفت .همیشه انرژی زیادی از گفتگو با این مرد فرزانه میگرفتم .پس از کمی گفتگو و جویا
شدن آخرین تحوالت افغانستان از وی ،دکتر بدخشانی گفت یکی از شاگردان سابقش توانسته بهسختی خود را به
ایران برساند و عالقهمند است با من در محل کارم مالقاتی داشته باشد.
فردای آن روز مرد جوانی که حدوداً ۳0ساله (شاید هم کمتر؛ -این روزها همه مردم افغانستان با اندوه بزرگی که
در دل دارند ،چند سال بیشتر از سنشان به نظر میرسند) روبهروی من در اتاق محل کارم نشسته بود.
علیرغم همه مشکالتی که به نظر میرسید داشته باشد ،باعزت نفس باالیی سخن میگفت .متأسفانه به شکل
غیرقانونی و توسط قاچاقچیان انسان وارد ایران شده بود و قاچاقچیها افزون بر هزینههای انتقالش به ایران ،همه
داشتههای ارزشمندش ،تلفن همراه ،پول و حتی لباسهایش را هم از او گرفته بودند .سه روز بود که به تهران
رسیده بود و برای تهیه کمی پول که بتواند مایحتاج اولیه خود را فراهم نماید ،در یک کارگاه خیاطی مشغول به
کار شده بود .تحتتأثیر داستان غمانگیز و سخت ورودش به ایران بودم که گفت تازه مدرک کارشناسی ارشدش
را گرفته .بهار گذشته کتابی را زیر نظر یکی از استادانش درباره روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان منتشر نموده
و کمک میخواست تا کتاب دومی را که درباره جایگاه افغانستان در کریدورهای منطقهای در حال نگارش آن بود،
به پایان برساند و منتشر نماید ...
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داشتم خودم را جای او میگذاشتم که اگر در شرایط امروز او بودم ،هنوز هم مجالی برای فکرکردن به تحقیق و
پژوهش برایم باقی میماند یا نه که با جمله آخرش اشک در چشمانم حلقه زد” :فقط میخواهم رابطهام با پژوهش
قطع نشود! ”
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حاال حاالها منتظرش نبودم

عصمت الطاف
داستاننویس و دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی
یک روز سرد ماه دلو /بهمن سال  1۳99خورشیدی بود .در اتاق نسبتاً گرم ،در
طبقة دوم ساختمان بنیاد اندیشه ،واقع در منطقة کارتهسة شهر کابل کار
میکردم .فکرم را از عالموآدم بریده بودم و روی متنی متمرکز کرده بودم .اکنون دقیقاً یادم نیست که روی چه
کتاب یا مقالهای کار میکردم .قطعاً از این سه امکان خارج نبود؛ یا کتابی را بازخوانی میکردم یا گزارش ادبی و
فرهنگیای را مینوشتم یا هم گفتوگویی را پیاده و اصالح میکردم .سمت راستم ،در صدر اتاق حسین حیدر
بیگی ،دبیر فصلنامة فرهنگی ،هنری و ادبی «ادبیات معاصر» و مدیر بنیاد اندیشه ،سمت چپم محمدرضا قربانی،
طراح مجلة «ادبیات معاصر» ،پشت سرم ،نجیب پویا ،همکار دیگرمان ،پیش پنجرۀ غربی هم رضا یمک؛ یکی از
عکاسان و سینماگران افغانستان ،نشسته بودند .رضا از بیبرقی بیرون فرار کرده بود ،خود را آنجا رسانده بود تا
بتواند پروژۀ دم دستش را تکمیل کند .میز شیشهای سهپایه ،مبل سیاهرنگ سهنفری ،بخاری قهوهایرنگ زغالی
که در وسط اتاق میسوخت و فضا را گرمی میانباشت به اضافة دوپایه پرینتر بزرگ ،کامپیوترهای دیسک تاپ،
چوکیهای چرخکی و میزهای زردرنگ چوبی ما ،داشتة اتاق را تشکیل میدادند.
بیهیچ کالمی فکر و دل الی واژگان سپرده بودیم و در دنیای متنها پرسه میزدیم .اتاق را سکوت و گرمای
بخاری پرکرده بود .دوروبر ساعت ده قبل از چاشت بود که گوشیام به لرزه افتاد .شماره را میشناختم .فوری
گوشی را برداشتم .احمدی بود ،کارمند رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .در چندین محفل فرهنگی با هم
اشتراک کرده بودیم .ازآنجاییکه دبیر بخش رویداد فصلنامة «ادبیات معاصر» بودم ،از چنین برنامهها عکاسی
میکردم و گزارش هم تهیه میکردم .آشنایی من و احمدی هم از این محفلها کلید خورد .چند قطعه عکس از او
و شخصیتهای فرهنگی گرفتم و آنها را برایش فرستادم .این شد که بیشتر آشنا شدیم .گوشی را برداشتم و با
هم احوالپرسی کردیم .او برخالف انتظارم گفت« :الطاف جان ،خبر خوبی دارم برایت».
با خود فکر کردم که این خبر خوش چه بوده میتواند اما حدس زده نتوانستم .با این هم حس خوبی در وجودم
دوید و سراسر تنم را درنوردید .میز را رها کردم .به پشتی چوکی تکیه زدم و گفتم« :خوشخبر باشی احمدی».
خندیده گفت« :خوشخبرم .شیرینی داره مقصد».
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من اکنون برای شنیدن خبر خوش او لحظهشماری میکردم .بیتردید و مشتاقانه گفتم« :مشکلی نییه ،1خبر
خوش ره بگوی .مه در خدمتم».
حیدر بیگی در آن لحظه از اتاق بیرونزده بود و با کسی تلفنی صحبت میکرد اما رضا ،نجیب و یَمَک در اتاق
بودند .رضا و نجیب از گپ و گفتم دریافتند که خبرهایی هست .رضا درحالیکه موسخندی 2میکرد ،رو کرد به
نجیب« :خوب شد شیرینی هم دَرَک ۳شد ».و بعد خودش بلندتر خندید و بهسوی من هم چشمک زد .نجیب که
داشت پیالهاش را پر از چای میکرد ،گفت« :آری به خدا ،دیر شده بود کسی شیرینی نداده بود».
احمدی از پشتگوشی میگفت« :نتیجة بورسیهها معلوم شده .لیستی از وزارت علوم ایران دریافت کردیم که نام
خودت هم هست».
هیجانزده شدم .خوشحالی زیر پوستم خزید و به رقص و پایکوبی وامیداشتم .با تأکید گفتم« :واقعاً؟»
«بلی ،خوشبختانه .برایت تبریک میگویم الطاف».
لبخند زدم ،نفس راحتی کشیدم .روی چوکی کمی پایینتر لغزیدم .با خود فکر میکردم که سعادت دیگر درِ
خانهام را زد .مقطع دیگر تحصیلیام هم زمینهاش فراهم شد .با شادمانی تشکری کردم« :واقعاً خوشحالم کردی با
این خوشخبریات احمدی .سپاسگزارم از شما و دولت جمهوری اسالمی ایران .من منتظر بودم اما نه به این
زودی .امیدوارم از این فرصت استفادۀ شایسته کرده بتوانم».
سپس احمدی نوعیت بورسیه و مزیتها و بایدها و نبایدهایش را توضیح داد .گفت که چندی هم منتظر باشم تا
دانشگاهم مشخص شود .فعالً فقط با درخواستم موافقت صورتگرفته و افزود« :بسیار فرصت خوبی یافتی .با
شناختی که دارم ،میتوانی استفاده کنی .برایت آرزوی موفقیت میکنم».
با هم خداحافظی کردیم .گوشی را روی میز گذاشتم و فوری از روی چوکی برخاستم .مشتهای بستهام را در هوا
تکان دادم و هورا کشیدم.
نجیب و رضا اکنون هر دو کنار بخاری ایستاده بودند و پاهایشان را گرم میکردند .رضا کوبای سیاهرنگ و
پیراهنکش 4سرمهای به تن داشت با لبخند گفت« :او بچه چه گپ اس؟ بگوی که یک شیرینیخوری خو کنیم».
نجیب شلوار کوبای آبی ،یخن قاق سفید و پیراهن نصواری به تن داشت .باالپوش بَرَک خود را کشید و به پشتی
چوکیاش آویخت .گفت« :برار چه شده؟ گمانم کدام جای رفتنی شدی».

 .1نیست
 .2لبخند
 .۳میسرشدن
 .4جمپر
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کنار بخاری به آنها پیوستم .سرم را نزدیک بردم ،آهستهتر از قبل ،با لبخند گفتم« :بین خودمان باشه .ده ایران
برای دورۀ دکتری قبول شدم ».به محضی که این را گفتم ،هر دو مشتهای بستهشان را در هوا بلند کردند .تکان
دادند و هورا کشیدند« :هووووو ،تبریک ،تبریک آقای دکتر ».و هر سه خندیدیم.
رضا نزدیکم بود ،با کف دست به بازویش زدم« :او بچه آرامتر .گفتُم بین خودمان باشه ،شما کل کابل ره خبر
کردید».
هر دو دوباره زدند زیر خنده و قیتقیت خندیدند .نجیب یک قُل ۵چای شوپ کرد و گفت« :خوب میکنیم اَلَی.6
پروا نداره کسی خبر شوه».
رضا یمک پشت سرمان نشسته بود و روی پروژهاش کار میکرد .با هورا کشیدن نجیب و رضا سرش را از روی
کمپیوتر برداشت و گفت« :بچای ریزه ۷ ،چه شده؟»
رضا از نجیب پیشدستی کرد .درحالیکه پای چپش را به بخاری نزدیک کرده بود ،دستش را بهسوی من نشانه
رفت و با لبان خندان ،شوخی کنان گفت« :همی دکتر ریزه قبالً به ایران درخواست بورسیه داده بود ،تازه قبولیاش
آمده».
«بهبه باچه ریزه! باز هم باچه ریزه! تبریک میگم .چقدر عالی!»
یمک با من و رضا و نجیب شوخی داشت و همیشه بچههای ریزه میگفتمان .رویم را برگرداندم و گفتم« :خیلی
ممنونم استاد یمک».
«باچه ریزه ،تو ماستری را کجا خواندی که ما خبر نشدیم».
نجیب پیالة چایش را روی میز گذاشت ،زودتر از من گفت« :ماستری ره دانشگاه کابل خواند».
رضا خندیده گفت« :خوب دکتر ،گپ از این بزن ،شیرینی ره کی مییاری؟» پشت سرش بیشتر خندید .خندهاش
هم بهخاطر این بود که از همین حاال دکتر میگفتم.
نجیب اضافه کرد« :با شیرینی دفاع ماستریات ،دوتا میشود .سَیل 8کن هر دو را در یک روز نیاری که حیف
میشوند ».بعد بهسوی رضا چشمَک زد و اضافه کرد« :تو ره به مرگ بگیریم که به درد راضی شوی».
هر دو دوباره خندیدند .رضا گفت« :ها ،راست میگویی».
گفتم« :فردا مییارم به خیر».
«مقصد یادت نروه».
 .۵یک جرعه
 .6عزیز
 .۷بچههای کوچک
 .8نیکصددکردن .دیدن.
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«ابداً».
بیشتر از سه یا چهار ماه میشد که درخواست داده بودم اما یادم مانده نبود که نتیجهاش چه وقت معلوم میشود.
حاالحاالها منتظرش نبودم .پذیرفتهشدنم برای دورۀ دکتری یکی از خبرهای خوش زندگی بودم .احساس میکردم
یکی از خوشچانسترینان هستم که ادبیات فارسی را در جایی میخوانم که باید بخوانم.
احمدی کمتر از یک ماه دیگر دوباره برایم خبر داد که دانشگاهش هم معلوم شد« :دانشگاه عالمه طباطبایی» .این
خبر خوش دیگری بود که میشنیدم .در دلم از لطف دولت جمهوری اسالمی ایران تشکر میکردم .خوش بودم
که این فرصت عالی را برایم هدیه کرده بود تا بتوانم با استفاده از این فرصت و امکانات و فضای علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی ،به توانایی و دانشم بیفزایم.
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خاطرۀ خوب با اغماض

آرمین امیر
عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
چرا با اغماض؟ چون نمیشود رنجها را نادیده گرفت و فقط از خوبیها نوشت.
سانسور کردن رنجها خودش عملی بر علیه خوبی است.
حمید و امین دو دوست نسبتاً جدید من هستند .این یک سال اخیر بهخاطر شرایطی و از جمله کرونا ،قرارهای
کاری و دوستانهام را در کافهای در محلة خودمان میگذارم .همینجا با حمید و بعد امین آشنا شدم .باید این دو
را سالن کار و سوپروایزر بنامم که اولی خوراکها را میآورد و میبرد ،و دومی سفارشها را ثبت میکند و بر کار
سالنکاران نظارت دارد.
بعد از سال  96که به کابل و پنجشیر رفتم ،غالب گفتگوهایم با افغانها را اینطور آغاز میکنم که «اهل کجایی؟»
برخی جایی در ایران را نام میبرند و برخی میگویند ایرانی نیستم .گروهی هم مستقیم نام شهر یا والیتشان در
افغانستان را میگویند و بعد از اینکه میگویم «من کابل و پنجشیر را دیدهام» چشمانشان برقی میزند که شما
هیچ آدم دیگری را نمیتوانید با این چند کلمة مختصر اینهمه خوشحال کنید.
اول با حمید دوست شدم و بعد امین ،بعدتر فهمیدم برادر کوچکتر حمید هم در آشپزخانه مشغول است .در این
یکسال گهگاه تلفنی صحبت میکنیم .کسی تا امروز نمیدانست اما راستش یکی از دو دلیلِ مهم من برای انتخاب
این کافه رستوران به عنوان پاتوق ،همین رفقای باصفا هستند .سخت هم هست که نمیدانی کجا زندگی میکنند،
نمیتوانی زیاد با آنها صحبت کنی چون صاحب رستوران حساس میشود ،دزدکی شمارهشان را گرفتم که صاحب
رستوران گمان نکند میخواهم کارمندان خوب او را بربایم.
اولازهمه حمید رفت .گویی حقوقی که بهش میدادند کفاف هزینههایش را نمیداد .بهش زنگ زدم گفت ساکن
کرج شده و مشغول آرماتوربندی که درآمد بهتری دارد ،خوشحال شدم که وارد کار فنّی شده چون باالخره از
سفارش گیری در رستوران امکان پیشرفت بیشتری دارد .دیگر حمید را ندیدم.
بعد امین رفت .یکی دو باری خواستیم تلفنی صحبت کنیم اما نمیدانم یا خطها جواب نمیدهند ،یا اینترنت کند
است ،یا شماره را کس دیگری جواب میدهد ،یا اصالً شماره دیگر در شبکه موجود نیست .آدم دوستان افغانش را
راحت گم میکند و این شوربختی است.
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حاال فقط برادر امین مانده که ارتقا پیدا کرده و از آشپزخانه به سالن آمده و البته بهجای حمید و امین هم
افغانهای جدیدی آمدهاند.
برخالف نسل قبل مهاجران که خاموش بودند و تماماً در حاشیه ،نسل جدید جای خودش را پیدا میکند البته با
خیلی سختی با خیلی تبعیض با خیلی تبعیضهای حقوقی برای ابتداییترین حقوق انسانی.
دوستان مرا ببخشید که از بس دغدغههای شخصی و کمی هم اجتماعی دارم که نتوانستم برای حقوق شما تالشی
بکنم ،گاهی لبخندی زدم خودم را معرفی کردم و گفتم افغانستان را دیدم .این سهم من بوده ،خیلی کم بوده،
ببخشید مرا.
وقتی رنج هست و زیاد هست اصالً دست و دلم نمیرود از خوبی بنویسم ،لطفاً البهالی این خطوط خودتان خوبیها
را پیدا کنید .شاید من آدم بدبینی هستم به زندگی ،همان قدر که من بدبینم شما دوستانم امید دارید و تالش
میکنید .آنجا که ما نشستهایم و راه روشنی نمیبینیم شما سنگ و کلوخها را با دست میکنید تا نوری به درون
بتابد.
زود همدیگر را میبینیم ،لطفاً اینقدر نروید.
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خاطراتی از هرات ،شهری از خراسان بزرگ

بهرام امیراحمدیان
عضو هیئتعلمی مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه عالمه طباطبائی
نخستین و آخرین دیدار من از هرات به سال  1۳91بازمیگردد .من با گروه
دیپلماسی هند یک اتاق فکر هندی متشکل از سفرا و امرای بازنشسته ارتش هند
در چند کنفرانس مربوط به بحران افغانستان شرکت داشتم .در این کنفرانسها
شادروان حسین شیخاالسالم دیپلمات پیشین جمهوری اسالمی ایران نیز شرکت داشت .برای رسیدن به هرات،
من از تهر ان به دوبی و از دوبی به کابل و از کابل به هرات پرواز کردم .سفر طوالنی با خستگی همراه بود ،ولی
شوق دیدار از هرات همه این سختیها را آسان کرد .کنفرانس بینالمللی دهه تغییرات و نقش منطقهای از -18
 22اکتبر  29 ،۳0 ،2012میزان  1۳91در محل قلعه تاریخی اختیارالدین شهر هرات برگزار میشد.
در این کنفرانس سفرای خارجی ،از جمله کنسول ایران در هرات و کاردار ایران در کابل شرکت داشتند .خانم
شاهدخت ایندیا ،دختر اماناهلل خان ،شاه افغانستان در آن برنامه شرکت داشت .از اماناهلل به نیکی یاد میشود و
در یک کشور جمهوری ،شاهزادهای هم شرکت داده میشود.
قلعه هرات ،با بنای آجری ،بسیار عالی و در شرایطی بسیار مناسب نگهداری میشود .برخالف آنچه در عکسها از
این قلعه دیده بودم ،شکوه و عظمتی داشت که از طریق کمکهای خارجی در بازسازی صرف شده بود .در شب
پایانی ،ضیافتی از سوی والی هرات در این قلعه برای مهمانان ترتیب داده بودند که بیمانند بود.
در شهر هرات با شگفتیهایی روبرو میشوم .نخست اینکه ،این شهر فرهنگ ایرانی دارد .زنان چادربهسر بیش از
زنان برقع پوش هستند ،برقع کم دیده میشود .در شهر تعداد زیادی جمعیت شیعیان زندگی میکنند ،چادر زنان
شیعه متفاوت از چادر زنان سنی است .زنان شیعه مذهب چادر سیاه به سر میکنند درحالیکه چادر زنان سنی
مذهب ،چادر نماز است و برخی هم برقع به سر میکنند .اینجا را با کابل مقایسه که میکنم میبینم اوضاع
اجتماعی بهتر است .جوانهای تحصیلکرده و شیک بسیاری ،در مشاغلی در نهادهای خارجی مشغولاند که برخی
از آنها تحصیالت خود را در خارج از افغانستان گذراندهاند .آنها بسیار باادب و شیکپوش و به زبانهای خارجی
مسلط هستند.
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در شهر هرات به ایرانیها بسیار احترام میگذارند .فاصله هرات تا ایران حدود  12۷کیلومتر است که دارای شاهراه
آسفالتهای است که آن را ایران ساخته و به مردم افغانستان هدیه داده است .میگویند که شهر هرات جایی است
که هرکسی میتواند ادعا کند که این شهر ،شهر اوست .در این شهر شاهعباس صفوی به دنیا آمده است .بزرگانی
چون علی شیر نوایی (وزیر الغ بیک تیموری) ،گوهرشاد خانم ،عبدالرحمن جامی ،خواجه عبداهلل انصاری،
کمالالدین بهزاد ،امام فخر رازی و برخی مشاهیر دیگر در این شهر خفتهاند .اینجا زادگاه مکتب هرات است.
به من گفته میشود که در هرات شماره  ۳9نحس شمرده میشود .زمان دیدار من از هرات فصل انگور بود .شهری
که بیش از  ۷0نوع انگور دارد و کشمش آن زبانزد است .اخیراً در هرات کشت و تولید زعفران رونق گرفته است
که میگویند بهقصد جایگزینی با تریاک ،از ایران این فن کشت و تولید زعفران را به افغانستان آوردهاند .اکنون
زعفران افغانستان پس از تولید ،در آلمان بستهبندی و به بازارهای اروپایی صادر میشود .هر مثقال زعفران
بستهبندی در آلمان ،در فرودگاه کابل حدود  8دالر آمریکایی بود.
یک سال پس از اعالم استقالل افغانستان در سنبلة  1299خورشیدی نشریه «اتفاق اسالم» در هرات با مدیرمسئولی
عبداهلل قانع آغاز به نشر کرد .شگفت آنکه روزنامه «اتفاق اسالم» قدیمیترین روزنامه افغانستان و شرق که در
هرات هنوز هم منتشر میشود (گویا چندین سال پیش به سبب نبود بودجه کافی تعطیل شد).
مزار باشکوه خواجه عبداهلل انصاری را در یک عصر پائیزی زیارت کردم .اینجا محوطهای بسیار دلگشا و زیبا با سبک
معماری ایرانی است .فضای روحانی این درگاه ملکوتی انسان را متحیر میسازد .در شگفت میشوی از اینهمه
هنر ،زیبایی ،اصالت و یگانگی عظمت .در ستونهای آستانه ورودی ،کاشیکاریهای زیبایی وجود دارد .گفته
میشود تمام کاشیکاریها همان است که در دوره تیموری بوده و هیچ نوع دستکاری و تعمیری در آن انجام
نشده است .گچبریها و کاشیکاریهایی بسیار زیباست .کفشهای خود را به پیرمرد کفشدار میسپارم و وارد
میشوم .افسوس که آفتاب در حال غروب است و نمیتوانم عکسهای زیبایی تهیه کنم .با خود عهد میکنم که
در سفری دیگر در این مکان مصفا و روحانی مدت زیادی میمانم .نمیدانستم که افغانستان آبستن حوادث دیگر
خواهد بود.
بر سر مزار خواجه شعری با خط نستعلیق نوشته شده است:
هوالعزیز

دهد تا ساقی عرفان دلت را جام هشیاری
درا در بزمگاه خواجه عبداهلل انصاری
بود لوح مزارش نازنین شوخی که از سوی
مالیک را چو قمری کرده گرم ناله و زاری
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پس از زیارت خواجه عبداهلل و خواندن فاتحه بر مزارات بیرون میآیم .در پیرامون مزار و در محوطه آن تعداد
زیادی حجره و اتاق است که میگویند در روزهای دوشنبه و شب جمعه دراویش در آنجا گرد میآیند و به ذکر
مشغول میشوند.
آرامگاه کمالالدین بهزاد ،بنیانگذار مکتب مینیاتور هرات در اینجاست .از آن دیدار میکنم .در درون این آرامگاه
سنگ مزار «هفتقلم» قرار دارد.
میگویند سلطان حسین بایقرا از فرمانروایان تیموری به سنگتراش مشهوری به نام شمسالدین دستور میدهد
سنگ قبری برای او بسازد پر از نقشونگار که پس از مرگ آن را بر روی مزارش بگذارند .این سنگتراش چنان
نقشی پدید میآورد که با هفتقلم تهیه شده و از زیبایی مانند عروس هفتقلم است.
تراش این سنگ حدود  ۷سال به درازا میکشد و در این مدت قریب میرزا ،فرزند سلطان حسین بایقرا میمیرد و
این سنگ مزار را بر مزار او مینهند .پس از این رویداد ،او از سنگتراش میخواهد که سنگ مزار دیگری بتراشد.
استادان سنگتراش میگوید که تراشیدن این سنگ هفت سال طول کشیده است ،اگر تراشیدن دوباره سنگ دیگر
را آغاز کنیم زمان درازی الزم است و ممکن است عمر سلطان کفاف ندهد ،او میگوید که من هنوز قصد مردن
ندارم.
از سنگ مزار عکس میگیرم و سپس مسئول آرامگاه بر روی قابی شیشهای که بر روی سنگ مزار کشیدهاند،
پارچه سبزی میکشد و آرامگاه را قفل میکند .بیرون میآیم و در باغ گردش میکنم .در اینجا ساختمانی
کالهفرنگی در میان باغ قرار دارد ،درست شبیه باغ فین کاشان که به آن نمکدان میگویند.
امیر علیشیر نوایی دستور ساخت آن را داده است .ازبکها برای میهمانان نانونمک میآورند و در اینجا امیر با
نانونمک از میهمانان پذیرایی میکرد که آنها را نمکگیر کند تا به او خیانت نکنند و حرمت نانونمک را نگهدارند
(این رسم امروزه تا روسیه هم کشیده شده است و از مهمانان رسمی با نان پذیرایی میکنند .روسیه خود دو و نیم
سده زیر سلطه مغوالن بود).
جوی آبی به میان بنا میرود و در میان آن پس از گذشتن از حوض بیرون میرود و در جنوب بنا از آبشاری به
بلندی یک متر میگذرد و به میان باغ میرود.
در سالهای اخیر با کمک بنیاد آغاخان این مجموعه بازسازی و بازپیرایی شده است .بنا کاشیکاری ندارد و از آجر
ساخته شده است.
در فرصت بعدی از مسجد جامع شهر هرات دیدار داشتم .مسجدی به این زیبایی در جهان اسالم کمنظیر است
(بدون اغراق در میان شمار زیادی مساجد که در مسیر جاده ابریشم و در آناتولی و هندوستان و عربستان و سوریه
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 ...دیدهام ،این مسجد شکوهی دیگر دارد) .این مسجد شاهکار معماری ایرانی است و حدود  800سال قدمت دارد.
مسجد توسط سلطان غیاثالدین غوری ،از سلسله پادشاهی غوریان برای امام فخرالدین رازی ساخته شده است.
کاشیکاریهای بینظیری دارد .دورتادور شبستانها با کاشیهای فیروزه و اشعاری به زبان فارسی به خط نستعلیق
آراسته شده است .کف حیاط مسجد ،سراسر مرمر است و هنگام ورود به مسجد موزه از پای برمیگیرند.
در گوشهای از حیات مسجد ،کارگاه کاشیسازی قرار دارد که کاشیهای موردنیاز برای بازسازی را توسط استادکارها
تولید میکند.
در هرکجا هنگامی که میگویم از ایران هستم ،مردم هرات به نیکی از ایران یاد میکنند .در سفر قبلیام به کابل
و مسافرت به پیرامون بهسوی بگرام ،چاریکار و استالف و گل قندی و پیرامون شهر ،همه مردم بال استثناء از ایران
به نیکی یاد میکردند ،درحالیکه همه میدانیم که ما ایرانیها در برخورد با افغانهای مهاجر مقیم ایران ،نگاهمان
به آنها تحقیرآمیز است.
شود آیا که دوباره هرات را ببینم؟ به امید آن روز
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پدر در «کاهفروشی» نان از آهن در میآورد

مسعود ایمانی کله سر
دکترای روابط بینالملل از دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان و دبیر خبر
یورونیوز
در روزهای دلتنگی و سخت« ،خاطره خوب» جستن که ظاهراً عنوان این
کتاب نیز هست ،آسان نیست ،خصوصاً از افغانستان .نشئهآورتر از تریاک هلمند و داروی کاذبِ آرامبخشی خواهد
بود که به خورد سلولهای خاکستری مغز خواهیم داد تا لحظاتی درد و حرمان فراموش کنیم.
خاطرات خوب و شیرین همه ما با تصاویر آن روز میدان هوایی کابل ،موج فرهیختگانی که ترک کشور کردند ،و
اینک گرسنگی و رنج کودک افغانستان ،به یکباره ویران شد .آنچه در  1۵اوت  24/2021اسد  1400از جانب
گروهی از ما «تحصیلکردگان و رهبران جوان» و طالبان بر کابل و افغانستان برفت ،خاطرات شیرین را برای سالها
به یغما برد ...
اما اگر بخواهم دعوت دوست اجابت کنم و نیمه پر لیوان را ببینم ،دلم میخواهد دوباره سری به کوچه کاه فروشی
کابل بزنم.
مردی تنومند و بلندقامت بود با ریشی سپید و پرپشت ،دستهایی زمخت و بزرگداشت با لبخندی ممتد بر لب در
غرفهای در کوچه کاه فروشی .آهن را در اجاق میگداخت و میکوبید و از آن چاقو و اسباب دیگر میساخت .پدر،
نان از آهن در میآورد.
از غرفه پرندهفروشان و پارچهفروشانِ دستار به سر گذشته و به غرفه او رسیده بودم .نمیشد نایستاد و کنارش
ننشست و لهجه شیرینش را ننوشیده رد شد.
از زندگی ،معاش ،شهر و حکومت و انتحار پرسیدم .سخنان او مرا دلنشینتر و امیدبخشتر از مجموع بحثهایی
بود که با دوستان همدانشگاهی و صاحبان مناصب وقت پیرامون موضوعات مختلف داشتیم؛ از اقوام و زبان و تاریخ
کهن افغانستان گرفته تا سالهای متأخر جنگ و چارهجوییهای اخوانی و فدرالیسم و رضاخانی و آمریکایی و
غیره.
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پدر سالها چکش بر سندان کوفته و کارش را بلد بود .ممکن بود یکی از روزهایی که به سرکار یا خانه میرفت،
او هم قربانی یکی از عملیات انتحاری شود .هر کابلی میداند که زندگی در این شهر به مویی بند است .پدر آهنگر
اما اقیانوس امید بود و ساحل امن برای گمشدگانی که نمیدانند درد هر جاست ،دوا آنجاست.
هنوز کلیدواژههایش را بع ِد چهار سال بهخاطر دارم .میگفت تا نفسی بر میآید ،باید شاکر بود .هر «باشنده» باید
در حرفه و منصب خود مفید خود و مملکت باشد ،مرگ و زندگی دست خداست ،تا هستیم باید نان از عرق جبین
در بیاوریم ،کار کنیم و بسازیم.
هنوز چهره پدر آهنگرِ کوچه کاهفروشی همسان تصویر دره پنجشیر در خاطر من زنده است؛ شاید به این دلیل که
به زبان ساده و همهفهم و بهدوراز واژههای قلنبه سلنبه محافل کنفرانسی و اندیشکدهها حرفهای دل مرا میزد و
افکارمان هممدار بود .اینکه بیمنت حاتم طایی و به مدد همت و کار و باور به وطن ،میتوان کوچه و کشور را
ساخت.
ایکاش همه فرهیختگان ،صاحبان منصب ،طالب و غیر طالب و هرکسی در هر وظیفهای ،وجدان کاری ،پاکی،
قناعت و غیرت پدر پیر آهنگر را داشتند .آنوقت افغانستان آباد و آرام نمیبود؟
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به نام خدای "عبدالبصیر"

مهدخت بروجردی
استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی
در سالهای پرافتخار تدریسم در دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشجویان افغانستانی را از
جنس دیگری میدیدم؛ مؤمن ،صادق ،پیگیر و پرتالش که آمده بودند «یاد» بگیرند نه
اینکه «مدرک» بگیرند.
در میان این دانشجویان ،دانشجویی بااخالق و باخدا به نام «عبدالبصیر» داشتم که هر
بار در کالس حضور غیاب میکردم ،با بردن نام او بیاختیار بر زبانم جاری میشد که :چه نام زیبایی! نامی که
بندگی خدای بصیر در آن مستتر است و یک روز به او گفتم باید از والدینت برای انتخاب این نام سپاسگزاری
کنی.
بعدها عبدالبصیر مرا بهعنوان راهنمای پایاننامهاش انتخاب کرد و کار آغاز شد.
او میخواست برای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ به پرسشهای تحقیق خود ،از روش "کیو" ( )Qاستفاده کند.
جامعه آماری او را صاحبنظران و روزنامهنگاران افغانستانی تشکیل میدادند که در سراسر جهان به روزنامهنگاری
اشتغال داشتند و قرار بود پرسشنامه او را از طریق ایمیل پر کنند.
او باانگیزه و اشتیاق و با زحمت زیاد ایمیل این روزنامهنگاران را به دست آورده بود و پرسشنامهها را برای آنها
فرستاده بود و دادههای جمعآوریشده و برای ورود به نرمافزاری موسوم به "کوائل" آماده بودند.
دادهها را برای گرفتن خروجی به یکی از همکاران که سالها بود با این نرمافزار کار میکرد ،دادیم .زمانی که
خروجی برنامه به دستم رسید ،در نگاه نخست متوجه شدم که خروجی داده نمیتواند درست باشد و این اشتباه
ناشی از دادن دستور غلط به نرمافزار بوده است.
همکارم در نهایت پذیرفت که نحوه دادن دستور به نرمافزار را فراموش کرده و از ادامه کار عذرخواهی کرد.
کامالً بههمریخته بودم ولی از پا ننشستم .به جوانی خوشفکر و خالق که در یک گروه مهم فناوری اطالعات
مشغول به کار بود ،متوسل شدم و از او خواستم که همه هوش و حواس خود را برای استفاده درست از این برنامه
به کار بیندازد .اضطرار و التماسهای من کار خودش را کرد و او قول همکاری داد و به قولش عملکرد؛ بارهاوبارها
خروجی گرفت .خروجیهایی که با دادههای خام مغایرت داشتند و آشکارا نادرست بودند.
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در یک عصر دیگر ،آخرین خروجی برایم فرستاده شد .این آخرین تیر ترکش همکارم در بخش فناوری اطالعات
یک دانشگاه جامع بود؛ تیری که به هدف اصابت نکرده بود.
تنها کاری که در آن بعدازظهر گرم میتوانستم بکنم ،گریستن بود .از گوشه پنجره نگاهی به آسمان کردم و گفتم
خدایا ،تو بصیری و از حال بندگانت آگاه و این هم عبدالبصیر است و بنده تو .خدایا تو میدانی که مدت اجاره
خانهاش به سر آمده و باید به همراه زن و فرزندش به افغانستان برگردد و اگر نتواند بهموقع دفاع کند ،همه زندگی
او به هم میریزد .یا بصیر! عبدالبصیر را دریاب و راهی پیش پای ما بگذار.
شاید باورکردنی نباشد .حدود یک ربع بعد ،همکار بخش فناوری اطالعات تماس گرفت و گفت :یک خروجی دیگر
به روش آزمونوخطا گرفتم ،ببین درست است؟
انگار چشمانم گویههای تحقیق و اعداد روبروی آنها را میخوردند .خروجی کامالً درست بود و منطبق بر دادههای
خام و نظر پاسخگویان :رویدادی در حد یک معجزه!
باورم نمیشد که خداوند عالم به این سرعت به التماسهای یک معلم پاسخ داده باشد  ...امروز عبدالبصیر استاد
یک دانشگاه در افغانستان است .گاهی زنگ میزند و احوالی میپرسد .صدای او پژواک یک فریاد است که :واهلل
السمیع البصیر.
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ضرورت تعامل میان ـ شهروندی بین افغانستان و ایران

میرویس بلخی
وزیر پیشین معارف در افغانستان و استاد دانشگاه جرج تاون قطر
روابط مردمی میان افغانستان و ایران در واقع مصداق عینی مفهوم یک ملت  -دو دولت
است .افغانستان و ایران دارای تاریخچه طوالنی است که بر اساس تاریخ ،فرهنگ و زبان
مشترک است .این روابط در مسیر زمان ،از روزگاران دیرین تاکنون با فرازوفرودهایی به
همراه بوده است .در هر دوره تاریخی ،عنصر یا عناصری در ارتباطات و پیوندها دخالت داشته و کیفیت روابط میان
دو ملت را تعریف کرده است ،اما در روزگار کنونی ،هیچ عامل پیونددهنده در تحکیم یک روابط محکم و پایدار
مهمتر از پیوندهای میان شهروندی بین افغانستان و ایران ،نبوده است .بهویژه این که حکومتها در منطقه ما بر
اساس ایدئولوژیها میآیند و میروند اما ملت همیشه ماندهاند .ازاینجهت ،دو سرزمین بر روابط مردم با مردم
میتوانند حساب دایمی و باثبات باز کنند.
برای این که منظور از «روابط مردم با مردم» در چهارچوب روابط بین دو دولت واضح شود ،در این اینجا کوتاه به
واکاوی این مفهوم در چهارچوب روابط دولت ملت میپردازم .ارتباط مردم با مردم به معنای تعامل میان شهروندان
عادی دو کشور افغانستان و ایران در سطوح مختلف بدون هیچگونه دخالت و جهتدهی رسمی و حکومتی است.
بدیهی است که برای چنین تماسهایی ،مردم در میان خود باید مجوز و اسناد تردد مناسب به سرزمینهای
یکدیگر را دریافت کنند که نقش اداره حکومتی در میان میآید ،اما این نقش به همینجا ختم میشود و فراتر از
آن ،روح تعامل و تفاهم مردم افغانستان و ایران است که ایدهها ،افکار و پاسخها را شکل میدهند .چنین تماسهایی
میتواند بهصورت انفرادی یا از طریق نهادهای حرفهای مانند شوراهای فرهنگی ،اتاقهای تجارت و انجمنها،
گروههای صنعتگران ،مؤسسات علمی  -آموزشی و هنرمندان ،موسیقیدانان ،خوانندگان ،شخصیتهای سینمایی،
ورزشکاران ،زنان و غیره باشد .حتی مبادله رایگان کتاب ،نشریات و روزنامه و برنامههای تلویزیونی نیز به دلیل
تأثیر آنها بر ایجاد عقیده و بهبود روابط ،در محدوده ارتباطات مردمی قرار میگیرند.
شاید این پرسش به میان بیاید که چرا عامل پیوند میان ـ شهروندی در روابط افغانستان و ایران پایدارتر و مهمتر
از دیگر عواملی است که دو ملت روی آن حساب دایمی باز میکنند و این بعد بر دیگر ابعاد روابط سایه افکنده
است؟ پاسخ من خیلی ساده خواهد بود .در تمام ابعاد روابط میان ملتها ،پای منافع ملی به میان میاید که معرف
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«من و دیگری» است .تعامالت ،مشترکات و پیوندها در آن بر اساس «فایده و ضرر» تبیین میشوند .اما در
پیوندهای میان ـ شهروندی ،مرزها و محدودیتها فراتر از منافع میروند و پای غریزه به میان میآید که در آن
تعامل ،باهمی و پیوند ،از ذات اجتماعی بودن انسان برمیخیزد .درحالیکه حکومتها بر پایه اعتماد و امنیت عمل
میکنند ،شهروندان متمایل به روابط صلحآمیز و همزیستی مسالمتآمیز هستند.
پس مانع اصلی در فراراه پیوندهای میانـ شهروندی ،عدم اعتمادی است که حکومتها بر پایه فلسفه وجودی
تأمین امنیت و حفظ منافع ملی بنا شده است .در روزگاری که پیوندهای میان شهروندی در مناطق مختلف جهان
تقویت شده است ،و ملتها در سرزمینهای یکدیگر تردد بدون مجوز رسمی دارند ،مفاهیمی چون پاسپورت و
ویزه و مدارک قانونی به حداقل رسیده است ،در منطقه ما ،این اسناد هر روز که میگذرد ،مضاعف و بغرنجتر
میشود .این وضعیت باعث میشود تا فضای بیاعتمادی و ایجاد تقویت خط «من و دیگری» مبتنی بر منافع ملی
که «حکومت محورانه» است ،در میان مردم تسری پیدا کند؛ چنان که درگذشته چنین بود.
من ریشه توسعهنیافتگی فرهنگی در منطقه بزرگ ما را در تحمیل بیاعتمادی حکومتی بر مردم کشورها میدانم.
این عامل بنیادین و اصلی است که بر تمام عوامل دومی و وابسته به خود تأثیر مستقیم دارد .درحالیکه انسانهای
مضر و مخرب که یک اقلیت غیرقابلتوجه (که در آمارها نمیگنجند) علی الرغم همه قیودات و تعیین شرایط،
برای انجام اعمال زشت خود ،به مقاصد خود تردد میکنند .اما در باز شدن مرزها و تردد بدون «اگرمگرها» خیرهای
فراوان وجود دارد .امنیت و سعادت واقعی در گروه ذات اجتماعی بشر و تقویت پیوندهای میان شهروندی کشورها
نهفته است.
بااینحال ،تقویت پیوند میان شهروندی بین مردم افغانستان و ایران یک ضرورت است .البته برای کل منطقه یک
ضرورت است ،اما چون این نوشته به مناسبت یکصد و یکمین سالگرد امضای پیمان دوستی و مودت میان
افغانستان و ایران نگارش یافته است ،بهضرورت تقویت پیوندهای مردمی میان دو کشور تأکید میکند .به آرزوی
این که روزگار چنان آید که تردد میان شهروندان افغانستان و ایران به سرزمینهای یکدیگر بدون هیچ مانعی
صورت گیرد.
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ایران و افغانستان یک روح در دو بدن

حسن بهشتی پور
کارشناس ارشد مسائل بینالملل و عضو شورای علمی مؤسسه ایراس
مردم ایران و افغانستان طی دو سده اخیر با آنکه به دالیل متعدد از لحاظ
سیاسی و حاکمیتی در دو کشور مختلف قرار گرفتند و دست استعمارگران
همچنان میکوشد آنها را از هم جدا نگه دارد؛ اما پیوندهای عمیق تاریخی و
فرهنگی میان مردم دو کشور ،بهدوراز آنکه کدام دولتها بر تهران یا کابل حاکم بودهاند ،همچون حبلالمتین
محکم و استوار سرنوشت آنها را به هم گرهزده است.
صدالبته برخی تفاوتهای فرهنگی میان دو کشور کامالً مشهود است و کسی نمیتواند منکر این تفاوتها شود،
اما این تفاوتها هیچگاه موجب نشده ایرانیها و افغانستانیهای آگاه به شعر ،ادبیات ،هنر و بهویژه موسیقی ،خود
را از یکدیگر جدا بدانند .درواقع روح لطیف مشترکی قلبها آنها را به همپیوند میزند.
کافی است شعری ا ز مولوی خوانده شود یا بخشی از گلستان سعدی را در مجلسی روایت کنند و گوشهای از
دستگاه شور اجرا شود ،در اینجاست که دلوجان هر شنوندهای در هرات باشد یا مشهد ،بلخ باشد یا یزد ،قندهار
باشد یا شیراز ،به وجد میآید.
از ناصرخسرو تا بیهقی ،از بیدل تا حافظ ،از نظامی گنجوی تا خواجه عبداهلل انصاری ،همه طالیهداران فرهنگ این
مردم هستند که ستونها ی سترگی از اندیشه برای حفاظت از روح بزرگ فرهنگ مشترک ایران و افغانستان
برافراشتند تا نگهبان جاودانهای برای پایداری این مردم باشد.
اندیشمندانی چون بوعلی سینا ،فارابی ،ابوریحان بیرونی ،خوارزمی ،بیهقی ،عنصری بلخی ،مالصدرا ،میرداماد و ...
ستونهایی از نور معرفت برپا کردند تا این همدلی میان ایرانیها و افغانها بازشناسی شود .این مسیر در تاریخ
معاصر بعد از جدایی ناخواسته ،باز هم توسط متفکرین بزرگ پاکنهاد عمق و عظمت بیشتری پیدا کرد.
تحوالت سیاسی و تغییرات چشمگیر در هر دو کشور طی یک سده گذشته ،در مقاطع گوناگون گاهی موجب ضعف
و گاهی موجب قوت پیوندها میان افغانستان و ایران شده و میشود .همچنان که اشغال افغانستان توسط قدرتهای
بزرگ مانند بریتانیا ،شوروی و این اواخر آمریکا ،ضربههای جدی به این پیوند روحانی میان دو کشور زد؛ اما
هیچگاه نتوانست آغوش گرم مردم دو کشور را به دشمنی تبدیل کند.
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البته گلهمندی و آه و ناله از مشکالت و رفتارهای نابهنجار در میان مردم هر دو کشور بوده و هست ،اما وقتی از
سطح کالن به روابط مردم دو کشور نگاه میکنیم ،میبینیم که نقش بیبدیلی از میهماننوازی و کار و کوشش
برای سازندگی در هر دو کشور قابلمشاهده و ارزیابی است .اینکه گاهی شاهد رفتار ناشایست با افغانستانیها در
ایران و یا ایرانیها در افغانستان بودیم ،هیچگاه به معنای تعمیمدادن آن به کل مردم نبوده و نیست.
در تابستان  ،1400به قدرت رسیدن مجدد طالبان در کابل شوک دیگری به روابط دو کشور وارد کرد .این بار نیز
بخشی از مردم مصیبتزده افغانستان مسیر مهاجرت به ایران و ازآنجا به دیگر کشورها را در پیش گرفتند .در این
دوره گرچه خوشبختانه تعارض جدید میان دولتهای تهران و کابل به وجود نیامد ،اما شاهد نقطه عطف جدیدی
در روابط دو کشور هستیم که ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بسیار متنوع و متکثری را شامل میشود
که از نگاه نگارنده ،تفاوت اساسی نسبت به گذشته دارد.
در این مجال که بحث اصلی ما پرداختن به پیوندهای مردم دو کشور بر اساس میراث و تاریخ مشترک ،سرنوشت
مشترک و منافع مشترک است ،واردشدن به تحلیل شرایط کنونی خالی از طریقت صواب به نظر میرسد .در اینجا
تنها اشارتی کافی است که بدانیم بیش از گذشته باید به تقویت این پیوندها کمک کنیم .در این دوره ،رسالت
دانشگاهیان و فرهیختگان در افغانستان و ایران برای آبیاری درخت تناور دوستی میان دو کشور از راه اندیشهورزی
و تولید فکر و راههای توسعه و تعمیق روابط ،بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.
اینجانب امیدوارم به سهم خود بتوانم مانند سه دهه گذشته که تا آنجایی که توانستم تمام همت خود را بر توسعه
کمی و کیفی همکاریهای فرهنگی بین دو کشور قرار دادم ،در این دوره نیز بیش از گذشته از راه همفکری با
دوستان و رفقای بسیار صمیمی که در افغانستان و شبکههای اجتماعی دارم ،گام مؤثری در زمینه برطرفکردن
موانع و پیداکردن راهحلها بردارم.
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داستان من و «راستان» ایران
فرامرز تمنا
استاد و رئیس دانشگاه افغانستان

۱
پدرم عبدالکریم تمنا که شاعر و ادیبی پیشکسوت در هرات و افغانستان هستند ،به سال  1۳۵8و با وقوع انقالب
کمونیستی راهی تهران شدند .پیوند ملموس من و خانوادهام با ایران چنین ریشهای دارد .اگرچه من به دلیل
نداشتن کارت شناسایی و امکان آموزش ،مدت کمی با پدر و مادرم در تهران زندگی کردم ،اما هرازگاهی میآمدم
و همراه ایشان به خانه مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری ،دکتر مظاهر مصفا ،دکتر باستانی پاریزی ،دکتر حبیب
یغمایی ،و بعدها دکتر فریدون جنیدی ،دکتر ایرج افشار ،دکتر شفیعی کدکنی و دیگر ادبای برجسته زبان فارسی
میرفتم.
 ...دو دهه بعد در سال  1۳۷6با دریافت بورسیهای وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران شدم.
۲
یادم می آید که انسانی نیکوسرشت و با اخالقی ستوده که آقای اسوَر نام داشت ،در بخش دانشجویی وزارت امور
خارجه ایران به من کمک کرد تا بورسیه تحصیلی که از زمان حکومت استاد ربانی به من داده شده بود با آمدن
طالبان ،نسوزد .پس از نهایی شدن کارهایم ،پدرم شعری نوشتند تا به آقای اسور تقدیم کنم .مطلع آن شعر تا
جایی که بهخاطر دارم این بود:

مدد اگر کندم طبع پرتوان اسور
برآن سرم تا کنم از تو امتنان اسور
ز سعی توست فرامرز اگر قبولی یافت
گذشت ساده چو رستم ز هفتخوان اسور ...
39

این مثنوی نسبتاً طوالنی سپس وضعیت افغانستان را حکایت داشت .شعر را خودم بر کاغذ ابروباد خطاطی کردم
و به آقای اسور تقدیم کردم .از اسور گرامی بیخبرم .هرجا هست خدایا بهسالمت دارش.
***
در دانشگاه شهید بهشتی نماینده دانشجویان خارجی شدم و اولین کنفرانس بینالمللی گفتوگوی تمدنها را که
دولت آقای خاتمی به گسترش آن ایده همت گمارده بود ،با محوریت دانشجویان و دیپلوماتهای خارجی مقیم
ایران برگزار کردم .آقای هادی خانیکی و دکتر جواد ظریف از سخنرانان کلیدی این نشست بودند و سخنرانی دکتر
محمود سریعالقلم ،الماسترین نگین آن انگشتری بود.
من نیز در همان آوان جوانی در حضور این استادان سخنرانی کردم و در مطلع سخنم این بیت شاعر هموطنم
استاد عبدالغفور آرزو را آوردم:

من از دیار سنایی سرود آوردم
هزار سینه سالم و درود آوردم ...
دکتر محمد روشن که آن هنگام معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی بود ،به من اعتماد زیادی داشت .ایشان
یکی از بااخالقترین و سالمترین و محترمترین انسانهایی بود که در عمرم دیدهام .هرجا هست عمرش بلند باد.
۳
با زانوی تلمذ در محضر استادان دانشمندی چون دکتر سریعالقلم ،دکتر عبدالعلی قوام ،دکتر حاجی یوسفی ،دکتر
فردانش ،دکتر تاجیک ،و دیگر استادان گرانقدرم و بعدها در محضر دکتر حمیرا مشیرزاده ،دکتر قاسم افتخاری،
روانشاد دکتر عسکرخانی و دیگر بزرگان نشستن ،تحول عظیمی در من آفرید.
از میان همه این استادان اما آشنایی با دکتر محمود سریعالقلم ،موجب بروز انقالب فکری و رفتاری در من شد.
سخنی بهگزاف نیست اگر بگویم باورها و ارزشهای فرامرزِ امروز ،بیش از هشتاد درصد ساخته شده در دستگاه
تفکر ،رفتار ،تدریس و آثار ارزشمند دکتر سریعالقلم است.
گاهی اوقات با خود فکر میکنم اگر در مسیر زندگی خود با استادی به این وارستگی ،متانت ،ادب ،فروتنی و فراتر
از همه با کهکشانی از دانایی روبرو نمیشدم ،دستاورد من از این زندگی علمی چه میتوانست باشد .بهیقین که
هیچ!
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البته من اعتراف میکنم که آنچه در باب آداب و توسعه از دکتر سریعالقلم میتوان آموخت ،بهمراتب از
استانداردهای زندگی در جامعه افغانستان و ایران فراتر است .این کمالگرایی که من از ایشان آموختم ،گاهی اوقات
زندگی در کشوری کثیرالمشکل چون افغانستان را به کامم تلخ کرده است .روزی همسرم آرزو ،وقتی از وضعیت
مدیریتی کشورم ناراحت بودم ،به شیوه انتقادآمیزی به من گفت که :اگر دانشجوی دکتر سریعالقلم نمیبودی و
کمالگرایی ایشان در تو ریشه نمیدواند ،اینقدر از وضعیت کشور هم عذاب نمیدیدی .منظورش این بود که گاهی
باید بیخیال بود( .البته که بیخیالی باروحیه کمالگرایی در تناقض است ،ولی در کشورهای ما معموالً باید بیخیال
بود و در نتیجه آرامش داشت!!!)
۴
زندگی دانشجویی من در تهران سرشار بوده است از آشنایی با انسانهای خوب .به یمن دانشگاهی بودن و هم
دیپلمات بودن در سفارت افغانستان در تهران ،آشنایان زیادی در این بوموبر دارم .برخی از همکالسیهایم اینک
از مقامات مهماند که از ذکر نام آنها و دیگر مقامات خودداری میکنم .در میان جامعه علمی اما نمیتوانم از
همکالسی دانای خود ،دکتر محمود یزدانفام رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی ،دکتر طیبه واعظی استاد
خردمند دانشگاه تهران ،و همدانشگاهی گرامی و بافضیلت خود در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی ،بانو دکتر
ماندانا تیشهیار استاد دانشگاه عالمه طباطبایی (که این متن را به فرموده بامحبت ایشان نوشتهام) ،یاد نکنم .ایشان
به معنای واقعی کلمه عاشق زادگاهم هرات و افغانستان است.
استاد ارجمند آقای دکتر محمد رجبی (رئیس پیشین کتابخانه ملی ایران) که دریایی از فضیلت و انسانیتاند،
دکتر مجتبی مقصودی ،دکتر منیره عرب ،دکتر محمد حیدری ،مهندس حسن سامی ،دکتر مریم راد ،دکتر جعفر
حق پناه ،دکتر بهمنی قاجار ،دکتر زندی و دیگر دوستان نیز جایگاه برجسته خود را در قلب و زندگی من داشته
و دارند.
۵
بزرگترین داشته زندگی علمی من در ایران ،دوستان خوبی است که به قول سهراب سپهری بهتر از برگ درختاند.
دوستانی که به علم تعهد دارند و کشورم را نیز خوب و به شیوه علمی میشناسند .امیدوارم درخت دوستی مردمان
دو کشور با هم برادر و همزبان و هم تمدن افغانستان و ایران بار بار ،بار محبت و همدلی بر آرد و دولتمردان نیز با
خرد سیاسی و با نگاهی درازمدت که ریشه در پیوندهای دیرینه و تمدنی مردمان ما دارد ،روابط دوجانبه را
بهگونهای مدیریت کنند که نفع آن به مردم هر دو سرزمین باستانی برسد.
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خاطرهای از جنس خوبیها

محمد طاهر تنزهای
دانشآموخته دکترای روابط بینالملل ،دانشگاه عالمه طباطبائی و معاون علمی
دانشگاه غالب هرات
چه خاطرهای خوبتر از این میتواند باشد که شیرینترین دوران تحصیلتان را
(ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و پیشدانشگاهی) در شمالیترین استان ایران،
مازندرانِ همیشه سرسبز سپری کرده باشید و دوستانی از آن دوران تا هنوز به یادگار برایتان مانده باشند که اگر
نگوییم همیشه ،غالباً جویای احوالت میشوند! و چه خاطرهای خوبتر از این که در امتحان کنکور شرکت کنید و
رتبه برتر بیاورید و در یکی از بهترین دانشگاههای ایران (عالمه طباطبائی) قبول شوید و متواتر سه مقطع لیسانس،
ارشد و دکتری را همان جا بخوانید و احساس غرور بکنید از اینکه اگر زمان به عقب برگردد ،باز هم همان مسیر
را انتخاب میکنید!
از گذر زمان گفتیم! بسیار کم اتفاق میافتد که اگر به خود بگوییم درصورتیکه زمان به عقب برمیگشت ،آیا
همین مسیر را مجدداً خواهیم پیمود! و آیا از این مسیر پیموده شده راضی هستیم؟ و در جواب بگوییم «بلی»؛ از
آن جمله افرادی هستم که با افتخار خواهم گفت «بله» از این مسیر پیموده شده راضی هستم و همین مسیر
پیموده شده را مجدداً خواهم پیمود .باید هم راضی باشم! مگر میشود هم ناراضی بود ،دوستانی داشته باشید مثل
برگ گل! معلمان و اساتیدی داشته باشید مثل آب زالل! که هرآنچه داریم از تالشهای آنان هست و بس!
سال آخر و ترم آخر دوره فوقلیسانس بود! ایام امتحانات نهایی بود! تمامی امتحانات سپری شده بود به جز یک
درس! عادتم بود در خوابگاه در کنار میز مطالعهام ساعت و زمان دقیق برنامه امتحانی را مینوشتم! ظاهراً درسی
را بهاشتباه زمان امتحانش را بهجای  8صبح ساعت  10صبح نوشته بودم! مسیر خوابگاه تا دانشگاه نیم ساعت بود
سرویسهای رفت به دانشگاه طوری تنظیم شده بود که یا ساعت  8یا  10میتوانستیم خود را به دانشگاه برسانیم!
با فرض اینکه ساعت  10امتحان هست ساعت  9و نیم از طرف خوابگاه به سمت دانشگاه عزم حرکت بستم! روبروی
دانشکده رسیدم میبینم همکالسیهایم درباره راحتی و سختی سؤاالت با هم بحث میکنند! از این میان یکی از
دوستانم وقتی مرا دید گفت چرا سر جلسه امتحان نبودی؟! گفتم مگر ده دقیقه دیگر به امتحان نمانده! آنجا بود
که فهمیدم امتحان ساعت  8بوده و من از امتحان جاماندهام! برای لحظهای نفس بند شد! انگار آسمان بر روی
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سرم خراب شده! نفسنفس به سمت کالسی رفتم که امتحان برگزار شده بود .یادم هست کالس  10۷طبقه اول
دانشکده حقوق بود! میبینم مسئول آموزش به همراه استاد درس (دکتر سید اسداهلل اطهری) در کالس هستند و
آخرین برگه امتحان را هم جمع کردند و امتحان بهنوعی تمام شد! استاد وقتی مرا دید بدون اینکه دیالوگی بین
ما ردوبدل شود با مشاهده چهره پریشانم متوجه موضوع شد! حرفی نتوانستم بزنم چشمهایم پر اشک شد! از اینکه
در طول دوران تحصیلم در هیچ مقطعی هیچ درسی را نیفتاده بودم و بهخاطر یک اشتباه تایمی داشتم از یک
درس میفتادم ،نای حرکت نداشتم!
استاد به هم گفتند بیایید بشینید! به مسئول آموزش گفتند من از این دانشجو باید امتحان بگیرم! و امتحان را هم
شفاهی اخذ میکنم با سؤاالت متفاوت از این سؤاالتی که طرح شده است! مسئول آموزش کمی مقاومت کرد و
قوانین را توضیح میداد که اجازه این کار نیست و از این مدل بحثها! بحث بین آن دو داغ شد تا اینکه نهایتاً
استاد گفت با مسئولیت خودم این امتحان را با طرح سؤاالت جدید از دانشجو ام اخذ میکنم و همینطور هم شد!
و من که در شوک داشتم به سر میبردم نمیفهمیدم چه اتفاقی دارد میفتد! سؤاالت شفاهی در حضور داشت
مسئول آموزش یکی پس از دیگری پرسیده میشد و جواب میدادم! خالصه اینکه در انتها گفتند شما برید و
امتحانتان ختم شده است! از کالس بیرون آمدم نمیدانستم خوشحال باشم از اینکه امتحان را سپری کردم و یا
نگران از اینکه آیا امتحانم مورد قبول اداره قرار خواهد گرفت یا که خیر؟ نهایتاً بعد از چند مدت نتایج درسها
اعالم شد و در آن درس قبول شده بودم!
مهربانی و درک این استاد تا حال نسبت به خودم یادم نرفته است! تا حال با آن استاد ارتباط دوستانه دارم!  8سال
از آن روز گذشته است و به این فکر میکنم که در جایگاهی که حال قرار دارم ،اگر مهربانی و عطوفت و درک این
استادم نبود کارنامه نمراتم با یک حفره خالی و رنگ سرخ و ناکامی متبلور بود و من بهواسطه همان اشتباه کوچک
شاید نمیتوانستم در جایگاه فعلی باشم! این شیرینترین خاطرهام از یکی از مهربانترین اساتیدم بود که در ذهنم
داشتم و هیچوقت از یادم نخواهد رفت!
در کنار این خاطره خاطرات شیرین بسیار زیاد دیگری هم دارم که همیشه در ذهنم میآیند و حس خوبی بهم
دست میدهند! امروز بعد از آنهمه سالها خودم معلم شدهام و وقتی دانشجویی سر صحنه امتحان دیر میرسد،
همان روز یادم میآید! حاال بعد از  ۳0سال به خانه و وطنم برگشتهام ،و همه آنانی که در رشد و بالندگیام نقش
داشتند را به احترام یاد میکنم و خاطراتشان را از یاد نمیبرم!
و در اخیر با کمی تقلید از سهراب به پایان میرسانم این نوشته کوتاه را!

اهل افغانستانم
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روزگارم بد نیست
تکه نانی دارم خرده هوشی سرسوزن ذوقی
مادری دارم بهتر از برگ درخت
دوستانی بهتر از آب روان
و خدایی که در این نزدیکی است
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افغانی گک شدهایم

ماندانا تیشه یار
عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه ای
موسسه آموزش عالی بیمه اکو ،دانشگاه عالمه طباطبائی

۱
دکتر دهکردی 9آمد و فایل کتاب را به دستم داد و گفت :بخش اول را من نوشتهام ،بخش دوم را هالل .10زودتر
بخوان که دکتر فضلی 11میخواهد بفرستد برای آقای صدر .12به خانه نرسیده ،خواندن را شروع میکنم .چه روان
و شیوا نوشته شده! خیلی زود میرسم به صفحه  2۵و دیگر نمیتوانم جلو بروم .هرچه میکنم ،این پرده اشک که
بر چشمانم نشسته ،نمیگذارد که واژهها را درست ببینم .بلند میشوم .اینهمه خاطره از دوستان افغانستانیام در
1۳

ایران و افغانستان دارم ،هیچکدام چنین دلنشین نبودهاند .دکتر دهکردی صحنه نخستین دیدارش با آقای رسولی

و در آغوش کشیدن یکدیگر را چنان زیبا به تصویر کشیده که مرا ،بیآنکه آنجا باشم ،تماشاچی دیدار میان دو
برادر پس از سالها دوری کرده است.
«انگار دو رفیق دیرینه ،دو اَندیوال ،یکی از کندوز و دیگری از دهکرد ،همدیگر را در فرودگاه کابل بهصورت
غیرمترقبه یافتهاند ،یافتنی!»

 . 1دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی ،دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه عالمه طباطبائی است.
 .2هالل احمد محب فرشیدورد ،شاعر جوان و پر آتیه افغانستانی است.
 . ۳دکتر رز فضلی ،عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه عالمه طباطبائی و متخصص مسایل افغانستان است.
 .4سیدضیاالدین صدر ،مدیر مرکز نشراتی افغانستان امروز است.
 .۵عبداله رسولی ،مدیر اجرایی موسسه میدیوتیک افغانستان است.
 . 6موسسه میدیوتیک افغانستان ،نهادی مدنی است که در سال های اخیر در زمینه آموزش فرهنگ صلح آفرینی میان روزنامه نگاران جوان در والیات گوناگون
افغانستان برنامه های فرهنگی بسیاری را به اجرا درآورده است.
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کتاب «همدلی بیمرز است» در بهار  1۳99به همت مؤسسه میدیوتیک 14در کابل به چاپ رسید و ما در دانشگاه
عالمه طباطبائی در تهران برنامه رونمایی از این کتاب را برگزار کردیم .هنوز هم هرازگاهی میروم و صفحه  2۵را
میخوانم؛ انگار که خاطره خودم است ...
۲
نشسته بودیم در البی هتل زیبا و تاریخی اینترکنتینانتال کابل ،چند هفته پیش از یورش طالبان و ویرانسازی
هتل .پکر بود .گفت :میشود به من یک بورسیه بدهید که به ایران بیایم؟ گفتم :تو که همین چند ماه پیش به
کابل برگشتی! گفت :اینجا زندگی دشوار است .گاه حس میکنم در شهر خودم غریبم .دوستانم مرا نمیفهمند.
من گوشهوکنایههای آنها را درست نمیفهمم ،آنها هم تکه کالمهای مرا گاهی درک نمیکنند .عالیقمان با هم
تفاوت دارد ،من شجریان و ناظری گوش میدهم ،آنها موسیقی اینجا را  ...به من میگویند «ایرانی گک شدهای!»
پرسیدم :یعنی چی؟ گفت :یعنی شبیه ایرانیها شدهام .گفتم :چقدر جالب! میدانی! مدتی است که با برخی از
استادان دانشگاه عالمه که گپ میزنم ،واژگان و اصطالحاتی که در کابل رواج دارند را به کار میبریم؛ از هم
میپرسیم «جانتان جور است؟» به هم میگوییم «از دیدنتان خوش شدم» و به هنگام خداحافظی گاه میگوییم
«به خیر باشید» .ما این روزها کتابهای عتیق رحیمی و محمدحسین محمدی و محمد آصف سلطانزاده و عالیه
عطایی و بسیاری دیگر را میخوانیم و به یکدیگر به امانت میدهیم .گوشدادن به فرهاد دریا و کاوه اکبری و دیگر
خوانندگان افغان نیز برایمان امری عادی شده .احمد ظاهر هم که جای خود دارد .به دوستانت بگو« :ما هم افغانی
گک شدهایم» .با صدای بلند خندید و من به این فکر کردم که چقدر جان و جهانمان یکی است.
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ایران و افغانستان :یگانگی دلها ،بیگانگی دستها /سیاستها

هجرت اهلل جبرئیلی
پژوهشگر و استاد علوم دینی
عضو بنیاد جهانی سبز منش

پیش گپ
وقتی از مرز اسالم قلعه  /دوغارون بگذری چی برایت دست میدهد؟ ممکن هرکسی تجربه خاص و ویژه خود را
داشته باشد .من برای نخستینبار به ایران از راه هوایی آمدم ،به مقصد یک گردش فرهنگی .دومین بار از راه زمینی
وارد ایران شدم.
خاطره واردشدن از راه زمینی به ایران ،متفاوتتر از راه هوایی بود .شما وقتی از راه زمینی وارد ایران میشوید،
چی میبینید؟ دو طرف سربازها و کارمندان مرزبان ،با دو نوع لباس و یک نوع زبان .من این تفاوت را با این عبارت
تعبیر میکنم" :یگانگی دلها ،بیگانگی دستها" .من این تعبیر را از سخنی مشهور درباره کوفیان در هنگام جنگ
یزید و امام حسین علیهالسالم وامگرفتهام .مشهور است که درباره کوفیان میگفتند "دلهایشان با امام حسین بود
و دستانشان با یزید".
وقتی از اسالم قلعه به اینطرف مرز میایی و بهطرف تایباد سفر میکنی ،چی میبینی ،یک زبانی ،یک فرهنگی،
هم تاریخی ،هم تباری و هم آرمانی؛ اما با دو نام :اسالم قلعه و دوغارون.
دو طرف مرز ،لهجههای بسیار نزدیک به هم و شیرین هراتی و مشهدی را از زبان رانندگان میشنوی و این به تو
میگوید که این دو زبان یکی هستند و زبان ،خانه هستی هرکسی است و این دو هستی یکی هستند و این دو،
یک دل هستند.
چی چیزی همدلی را به وجود میآورد؟
گپ یک :حافظه تاریخی پیشامعاصر یکسان؛ من از تاریخ پیش از ورود اسالم و تاریخ پس از ورود اسالم هرچی
فکر میکنم ،سلسلههای حاکمی را مییابم که کموبیش بر هر دو گستره یک دل و یک زبان حکومت کردهاند ،این
حکومتها با زبان دولتی و رسمی و فرهنگی و همدلی فارسی ،چنان حافظه تاریخی یکسان را پدید آورده است
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که حتی عوام ایران و افغانستان از حافظه تاریخی یکسان حکایت میکنند .این روایت تاریخی و داشتن حافظه
تاریخی مشترک ،همیشه ریسمان وصلی است که با هر ایرانی از تایباد تا تبریز مرا وصل کرده است.
گپ دوم :حافظه زبانی مشترک؛ زبان خانه هستی ماست .زبان فارسی خانه هستی مشترک ایران و افغانستان است.
زبان فارسی قهرمانانی دارد که برخاسته از دلاند و نه برخاسته از دست و سیاست .این قهرمانان ،قهرمانان تمام
ایرانیها و افغانستانیها از هر قومی هستند .حافظ و سعدی و موالنا و فردوسی و سنایی و انصاری ،گرانیگاههای
حافظه زبانی مشترک ماست .من حتی با ایرانیهای غیردانشگاهی از هر قومی و از هر استانی ،با این حافظه زبانی
مشترک وصل شدهام.
گپ سوم :حافظه دینی مشترک؛ اسالم با وجود تعلقات فرقهای ،مذهبی و ایدئولوژیکی گوناگون ،هنوز که هنوز
است یک حافظه مشترک دینی را در ناخودآگاه و خودآگاه مشترک ایرانیان و افغانستانیان ترسیم کرده است .من
حتی در طیفهای سکوالر ایران ،این حافظه مشترک دینی را با خویشتن دریافتهام .اسالم بهعنوان یک دین از
هستی خانه ایرانیان و افغانستانیان ،یعنی زبانهای ملیمان ،فارسی ،ترکی ،پشتو و  ...حذف ناشدنی است .باشد
اینکه فرقه بازیها ،مذهب بازیها ،ایدئولوژی بازیها ،چقدر ما را رنجانده است و رنجهای تاریخی فراموش ناشدنی
را در حافظههای ما ترسیم کرده است.
این سه عامل ،یگانگی دلهاست ،اما عامل بیگانگی دستها/سیاستها چیست؟
گپ چهارم :مرزها؛ شکلگیری مرزهای سیاسی عامل بیگانگی است .کموبیش دو صدسال از شکلگیری مرزها با
ترفندهای قدرتهای بزرگ استعماری باعث تشکیل دو کشور مستقل از هم شده است .مرزها ما را متعلق به دو
سرزمین ،دو نظام سیاسی ،دو حکومت و دو هویت ساخت .این ،بیگانگی دستها را خلق کرده است.
گپ پنجم :ناسیونالیسم؛ استاد من دکتر سید عسکر موسوی عزیز ،میگفت :انگلیسها میگویند که تاریخ جهان
را ما نوشتهایم .من در افغانستان مطالعه کردم که مرجع تاریخسازی معاصرمان ،کتابهای انگلیسیها بود .وقتی
ایران آمدم این مرجعیت را در تاریخسازی معاصر ایران نیز یافتم .تاریخسازی معاصر ،تکیه بر غیریتسازی دارد.
در تاریخسازی معاصر جعلی هر دو کشور ،ما برای همدیگر غیریتسازی شدهایم .این غیریتسازی ناسیونالیستی،
دروغین و جعلی است و بیگانگی دستها  /سیاستهاست.
گپ ششم :ائتالف باقدرتهای بزرگ؛ در سیاست خارجی امروز نقش ائتالف باقدرتهای بزرگ تأثیر تعیینکننده
دارد .در دوران معاصر شاهی ،ایران در ائتالف با آمریکا بود و افغانستان در ائتالف با شوروی .در بیست سال اخیر
افغانستان در ائتالف با آمریکا و ناتو بود ،و ایران ضد آن و در ائتالف با چین و روسیه .این بیگانگی دستها/
سیاستها را به وجود آورده است.
گپ هفتم :خوانش افراطی از دین و تروری…
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زخم ناسور

ندا حاجی وثوق
دکترای علوم سیاسی ،عضو هیئتمدیره و دبیر کمیته صلح و زنان در انجمن علمی
مطالعات صلح ایران
شهریور  ،1۳9۳برای شیرجه زدن در جهان غریبه اما آشنای کشور همسایه ،افغانستان
و به دعوت دانشگاه جامی هرات ،با هجومی از ممانعتها و تردیدها از سوی
عزیزترینهایم روبرو شدم .ممانعتهایی که هزار بار مرا از سرزمین امنم و استواری تصمیمم دور میکرد .بله تصمیم
من احاطه شده بود در دودلی و تردید؛ و گویی فضای مبارزهای بود میان بخشیدن آرامش و امنیت به عزیزانم و
بخشیدن تجربهای بدیع به خودم.
هنگام تصمیمگیری ،فضای سرم بمبارانی بود از تردیدها و ترسها و درعینحال خواستنیها .در نهایت دال مرکزی
وجودم که کشف ناشناختهها و پا گذاشتن در سرزمین تازههاست؛ مرا به سفر رهسپار کرد .سفری که لحظه
لحظهاش تبدیل به خاطره یا تجربهای شد.
از بدو ورود به هرات ،با استقبال و مهماننوازی کمنظیری روبرو شدم؛ استقبالی که حکایت از فرهنگِ اصیل
مهماننوازی در کشور میزبان داشت .در کالس درس ،لمس شور و اشتیاقِ فهم توسط دانشجویانی که با تمام وجود
و با امید ایجاد تغییری در بهبود شرایط جامعه ،در آنجا حضور داشتند ،توانی مضاعف میبخشید .جذابیت دوچندان
کالسها حضور زنان با پوششهای متفاوت از چادر رنگی گرفته تا روسریهای گلدار بود .حضوری که افزون بر
تنوع بصری ،جدال سنت و مدرنیته را به رخ میکشید .برق چشمانشان انعکاسی بود از رشد نطفه هویت مستقلِ
فروخورده در طول تاریخ .تشنه مصاحبت با آنان بودم تا ترجمه زنانگی را در آن دیار دریابم .چه مظلومانه برایم
می گفتند از بقایای مردساالری ،حریف قَدر قوانین نوپا که آزادی و حق انتخاب را برایشان به ارمغان آورده بود.
برایم گفتند از غرور و احساسات مچالهشده بهواسطه سنتی که چندهمسری را برایشان پیشکش کرده بود .برایم
گفتند از عشقهای ناکامی که قربانی غیرت مردان زندگیشان شده بود.
و چه زیبا بود آنجا که برایم از آمال و آرزوهایشان میگفتند؛ از رؤیای عدالت جنسیتی ،از طلب حق کار و تحصیل،
از اینکه نمیخواستند همانند مادرانشان هویتی منفعل داشته باشند و نمیخواستند دخترکانی را پرورش دهند
که از سالهای اول تولد ،جنسیت ،محور زندگیشان باشد .من برایشان گفتم از زمانهای که همه چیز را فارغ از
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وظایف و نقشهای جنسیتی خواهیم دید؛ زمانهای که دریچه انسانیت باز خواهد شد و کل جهان ضربآهنگ
انسانیت خواهد نواخت .شک و تردید در چشمانشان جوالن میداد؛ گویی بویی از گذشته به مشامشان رسیده بود.
به آنها گفتم :اگرچه تمام عرفها و فرهنگهای موجود در این جامعه به ما میباوراند که هنوز تا عدالت جنسیتی
و آرمانهای شما فاصله داریم؛ اما سقف سنت ترک برداشته و از چَنبر ایدئولوژی افراطی رهایی یافتهاید؛ حال این
شمایید که با عقالنیت و کنشگری ،وظیفه دشوار گذار از این هزارتو را به عهده دارید .خرسند بودم از اینکه اشتهای
تحریک شده آنان را به برابری و عدالت پاسخ میدادم اما حریف زخمهای سخت روان آنان نبودم؛ زخمهای ناسوری
که نهتنها گذشته را متبلور میکرد ،بلکه هراس از آینده را به همراه داشت.
آن زمان برایم بهدوراز ذهن بود که زیرپوست آن کشورِ در حال تقال برای توسعه ،افراطگرایی در حال نفسگیری
مجدد باشد .به قدرت رسیدن مجدد طالبان و سختگیریهای افراطی برای زنان ،بوی آن زخم ناسور را به مشام
زنان ایران نیز رساند .هزاران بار متأسف شدم برای عرضاندام بیرحمانه ایدئولوژی و غم و درد دلهای زنان آن
دیار.
اما همچنان امید دارم که آینده سپهر سیاسی و اجتماعی افغانستان آبستن اتفاقات بهتری باشد که در آن زنان
نقش آفرینی بسزایی داشته باشند .یقین دارم که درمان این زخم ناسور ،در دستان زنان و دخترکان افغانستان و
کنشگری آنان است.
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نه صد که هزار سال

اسداهلل حبیبزاده
دانشآموخته دکترای روابط بینالملل از دانشگاه عالمه طباطبایی
از من خواسته شده تا درباره دوستی و همدلی میان دو ملت سترگ (ایران و
افغانستان) دلنوشتهای را بنویسم .من این سطور را با دو بیت از شعر آقای نجیب
بارور شاعر جوان کشورمان که در وصف اشتراکات عمیق میان دو ملت ایران و
افغانستان سروده آغاز میکنم .او میگوید:

همصدای شاملو همسنگر نیماستیم

ما سرود رودکی و شعر موالناستیم

پافشاری بر جدای مرزبندی ابلهی است حافظیم و الیقیم و بوعلی سیناستیم
آری!
هرچند از تاریخ امضای رسمی دوستی و مودت میان دو کشور ایران و افغانستان حدود یک صدسال میگذرد ،ولی
بنده یقین کامل دارم که این دوستی و برادری ریشه در تاریخ چندهزارساله این دو ملت بزرگ در حوزه تمدنی
خراسان داشته و دارد.
بنده به ظهور و سقوط دولتها و حکومتها در این گستره سرزمینی کاری ندارم ،ولی خوب میدانم که مشترکات
عمیق زبانی ،تاریخی ،فرهنگی و تمدنی باعث گردیده این پیوند ناگسستنی تر از همیشه گردد.
مهماننوازی ،همدیگر پذیری و نجابت از جمله عناصر ذاتی مردمان ایرانزمین است و ما دو ملت افغانستان و ایران
خودمان را از هم جدا نمیدانیم .ایران و افغانستان جزو حوزه تمدنی واحد هستند.
به نظر بنده هرچند ازنقطهنظر سیاسی و تقسیمات جغرافیایی در شرایط کنونی ،ایران و افغانستان ،دو واحد سیاسی
مستقل هستند؛ اما به لحاظ مشترکات زبانی ،فرهنگی و تمدنی ،هیچگونه فاصلهای را احساس نکرده و نخواهیم
کرد و در حال حاضر و بهخاطر شرایط به وجود آمده در افغانستان ،برادران و خواهران ایرانی طوری با هموطنان
ما که در ایران حضور دارند ،رفتار مینمایند که خود را بیگانه و غریبه احساس نمیکنند .دوستی و مودت میان
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دو ملت ایران و افغانستان بر پایه سهگانه تاریخ مشترک ،میراث مشترک و سرنوشت مشترک ،سبب شده است که
در طول تاریخ پرفرازونشیبشان ،بتوانند همچون رودی خروشان پیوندهای مهر و دوستی را محکم نگه دارند.
در یکصد سال گذشته افغانستان و ایران باوجودآنکه در داخل خود با دولتهای مختلف و بعضاً متضادی روبرو
بودند ،اما هیچگاه این اختالف میان دیدگاههای حاکم موجب نشد که رهبران دو کشور فراموش کنند آنها با اتکا
به میراث پرافتخار گذشته میتوانند زمینههای بسیاری برای همکاری به وجود آورند و اختالف در دیدگاههای
رهبران دو کشور هیچگاه مانع از تداوم دوستیها و همکاریها بین دو کشور نبوده است .چنانچه کمتر کشورهایی
را میتوان در دنیا یافت که بهاندازه ایران و افغانستان به یکدیگر نزدیک باشند.
بنده فکر میکنم باتوجهبه پیشرفتهای عظیم تکنولوژی و قرارگرفتن در عصر ارتباطات ،رسانهها میتوانند در
راستای همدلی و وحدت میان ملتها نقش ارزندهای را ایفا نمایند .مناسبترین آلترناتیفی که میتوان در این برهه
از زمان برای تحکیم بیشتر و روزافزون روابط دو ملت ترسیم نمود ،این است که سازماندهی برنامههای فرهنگی
مختلف ،مانند برگزاری نمایشگاهها ،دعوت از هنرمندان دو کشور ،برگزاری جشنوارهها و فیستوالهای متعدد،
تشکیل دورههای آموزش زبان فارسی ،همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی ،انتشار کتابهای علمی و فرهنگی و
برگزاری تورنمنتهای ورزشی میتواند مودت و دوستی را برای دو ملت ایران و افغانستان به ارمغان بیاورد و بر
همین مبنا فکر میکنم امروزه رسالت بسیار مهم و سنگین بر دوش نخبگان ،فرهیختگان ،علما ،بزرگان دین و
دلسوزان دو ملت برای ایجاد حس همدلی و ارتباطات بیشتر میان جوامع خویش میباشد.
و در اخیر این دلنوشته ،کسب تمام موفقیتهای علمی و آکادمیک خویش را مرهون و مدیون برادران و خواهران
عزیز ایرانی علیالخصوص اساتید فرزانه و دانشمند خود هستم .باید گفت نهتنها بنده بلکه هزاران جوان نخبه افغان
که به درجات عالیه علمی دست یافتند ،این حس را نسبت به برادران و خواهران ایرانی خود دارند چرا که این
بزرگواران با جبینی باز و با آغوشی گرم و با دستانی پرمهر و باتوجهبه شرایط بد اقتصادی که دامنگیر جامعهشان
گردیده ،با آنهم از هیچگونه سعی و کوششی برای این که ما در جمهوری اسالمی ایران احساس کمبود و بیگانگی
نکنیم ،دریغ ننمودهاند .این جای سپاس و قدردانی ویژه دارد و از همینجا و از طریق همین دلنوشته ابراز امتنان
و قدردانی خویش را برای ملت سترگ ،فداکار و انقالبی ایران ابراز مینمایم.
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دو اقیآنوس

رضوان حسنزاده
دانش آموز
دست به قلم بردن و نوشتن از ایران و افغانستان هم سخت است و هم آسان .سخت
ازآنجهت که مطلب آنقدر گستره و طویل است که آدم میماند چه بگویید و آسان
ازآنجهت که ملتهای مسلمان در هیچ چارچوبی نمیگنجد .افغانستان و ایران هر روز
مشغول نشاندادن جلوهای از همدلی و هم زبانی هر دو کشورند از هشتگ افغانستان جان ایران تا سه هزار شهید
و جانباز افغانستانی دفاع مقدس .قصد دارم داستانی برای شما بگوییم که نشاندهنده پیوند عمیق ادبیات و تاریخ
ایران و افغانستان است.
داستان در مورد دو مرد است که یکی از آنها در شهر بلخ افغانستان متولد شد و چون پرندهای مهاجر پرواز کرد
تا به قونیه رسید!
بله ،حتماً حدس میزنید که دارم در مورد موالنا جاللالدین محمد بلخی صحبت میکنم؛ البته این داستان سر
دیگری هم دارد که وصل میشود به شمس تبریزی ،درویش قلندری که در سایه او موالنا لباس محبوبیت نزد
مردم را برکند و لباس مقبولیت نزد خداوند را برداشت و مولوی شد .آن دو همدیگر را در سال  642هـ  .ق در
شهر قونیه مالقات کردند درحالیکه مولوی از اطرافیان بهظاهر مریدش خسته شده بود و شمس در پی رفیقی
میگشت که آینه روحش شود و خداوند صدای تمنای دلشان را شنید و آن دو به همت دوستان حقیقیشان کنار
هم قرار گرفتند و باالخره اقیانوسی که پشت دریایی میرفت ،با اقیانوسی دیگر تالقی کرد .درست جلوی مسافرخانه
شکرفروشان قونیه؛ شمس که قصد محکزدن مولوی را داشت از او خواست که از اسب فرود آید تا هم سطح شوند
و از او سؤالی بپرسد .مولوی پا بر روی نفسش گذاشت و از اسب پایین شد و با همین کار نشان داد که چاپلوسی
هزاران مری د اطرافش باعث غرور در او نشده .در همین زمان شمس از او پرسید که رسول خدا باالتر است یا بایزید
بسطامی ،مولوی با خشم جواب داد که پیغمبر (ص) را با یک صوفی یکالقبا یکی میدانی؟ شمس جواب داد که:
مگر رسول خدا نفرمود ،ای پروردگار تو را ستایش میکنم چندانکه شایستهای نشناختهامت و بایزید بسطامی
گفت خود را ستایش میکنم مرتبهام عالی است زیرا خدا را در خرقهام دارم.
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حال باطن سؤال شمس آنقدر در نظر مولوی جذاب آمد که خشمش فروکش کرد و ذهنش در پی جوابی برازنده
برای سوال شمس برآمد .جواب مولوی این بود که عشق خدا به دریا می ماند و هر انسانی به اندازه ذاتش از آن
برمی دارد .این که هر کسی چقدر آب بردارد ،به گنجایش ظرفش بستگی دارد .پس از آن شمس مهمان مولوی
شد ،برای چهل روز چله نشستند ،چله ای که به جز آن دو ،کسی اجازه ورود به آن را نداشت .پس از چهل روز،
پیوند آن دو ناگسستنی شد .شمس پیله مولوی را پاره کرد و مولوی به سان پروانه ای به پرواز درآمد؛ پروانه ای
که تمامی مردم از لطف و کرمش بهره می برند .البته که پروانه شدن مولوی در نظر بسیاری سخیف و بی ارزش
می نمود؛ چرا که شاعری را کاری پست می دانستند .اما شمس تمایل شاعری را که مولوی آن را پست می شمرد،
از عمق وجود او بیرون کشید و استعداد و طبع شعری او را شکوفا کرد.
دوستنماهای مولوی که از این اتفاق خشمگین بودند ،تغییرات مولوی که در مسیر قرب الهی بود را فریب و
وسوسه شیطان پنداشتند .حتی پسر مولوی نیز در میانشان قرار گرفت و در نهایت او راه ورود به خانهشان را به
قاتلین شمس نشان داد که بهزعم خود برای نجات مولوی از سحر و جادوی شمس آمده بودند تا شمس را بکشند.
به روایتی قاتلین او را بلند کرده و جسم بیجانش را داخل چاه انداختند و صدای برخورد تن او با آب هرگز به
گوششان نرسید .میشود پنداشت که شمس بهعوض سقوط در چاه به آسمان عروج کرد .درست چند لحظه بعد،
موالنا با ندای کجایی جان من شمس عزیزتر از جانم ،پا به حیاط خانهاش گذاشت .بیاراده شده بود .انگار پاهای
او به اختیار خودش نبودند و پیش میرفتند .به سمت چاه سر خم کرد .درون چاه را نگریست و قلبش از دیدن
تن بیجان شمس ،چنان زخمی برداشت که پس از آن هرگز التیام نیافت .انگار که به یکباره مویش سپید و تنش
هزار سال پیر شد .همین غم بزرگ ،مثنوی را به دنیا آورد کتابی که به گفته خود مولوی ،عالمگیر خواهد شد که
البته شد.

بشنو از نی چون حکایت میکند

از جداییها شکـایت میکند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بـگویم شـرح درد اشـتیاق

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست ...
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خورشید سواران

عزیزاهلل حسنزاده هروی
دکترای مدیریت اسالمی
ایران و افغانستان فرزندان خورشیدند ،از نسل خراسان بزرگ ،پرورشگاه عارفان و حکیمان
و ادیبان بنام جهان اسالم .آنها از پستان یک مادر شیر نوشیده و در دامان او بزرگ
شدهاند .حکایت آن دو قصة سی مرغی است که سیمرغ میجستند و خود را سیمرغ
یافتند .افغانستانی اگر ایران را درست بشناسد ،ایرانی و ایرانی اگر افغانستان را درست بشناسد ،افغانستانی است.
چون زیست ،تاریخ ،زبان ،گویش ،لهجه ،روحیات ،ارزش ،باور و درد مشترک دارند .دو برادری میمانند که از
کودکی یکدیگر را گم کردهاند .بعضی از شهرهای افغانستان مانند هرات و فراه و نیمروز ،به تایباد و باخرز و مشهد
نزدیکترند تا تهران و فارس .لهجه و گویش و فرهنگشان نسبت به هم نزدیکتر است .اینها حکایت از تاریخ و
فرهنگ و سرفصل جدایی از زندگی و حیات معنوی و علمی دارند آری قصه مشترک این دو کشور ،خورشید زادگی
آنهاست .بعضی از تاریخنگاران نگاشتهاند فردوسی بزرگ وقتی شاهنامه را نوشت ،آن را نزد سلطان محمود آورد و
او به دلیل بیسوادی و حسادت اطرافیان شاهنامه را بیاهمیت شمرد و به فردوسی گفت :همانند رستم داستان تو
صدها پهلوان در میان لشکریانم موجودند .فردوسی در جوابش گفت :شاید باشد ،ولی همینقدر میدانم که خداوند
چنین رستمی را تا االن نیافریده است و مجلس محمود را ترک کرد و تحفه ناچیز او را به حمامی محل بخشید و
از غزنی خارج شد .سلطان این گفتار و رفتار او را برای خود توهین تلقی کرد ،دستور داد او را دستگیر کنند و
فردوسی شش ماه در هرات مخفی بود.
خاطرهای از اولین مهاجرتم به ایران
بنده در دوران اول طالبان که در لیسة جامی هرات معلم بودم ،بهخاطر فشارهای ناخواسته از راه نیمروز بدون
گذرنامه وارد ایران شدم .به یکی از اتوبوسهای زابل مشهد نشستم .راننده که از قبل با او هماهنگی شده بود و
میدانست من افغانستانی و بیمدرکم ،لبخند با معنایی بهجانب من کرد و گفت :ایرانی تر از ایرانی هستی! در
همین اثنا جمعیتی از مرد و زن که داشتند عروس به مشهد میبردند ،سوار اتوبوس شدند .شروع کردند به دف و
کف زدن .تا رسیدن به مقصد اظهار شعف و شادی میکردند و شادی آنها نیز بر ما طنینانداز شد؛ بهگونهای که
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خستگی های قبلی رفت و راه کوتاه شد .ترس پلیس تخفیف یافت و با امنیت بیشتری به مشهد رسیدیم و این
داستان ماست که در شادی هم شاد و در غصه هم ناشادیم .سخنم را با ابیاتی از قصیدۀ معروف اخوان ثالث که در
آن به هم ریشه بودن ایران و افغانستان اشاره میکند پایان میرسانم:

تـــرا ای گرانمایه ،دیــــرینه ایـران

ترا ای گرامی گـــــهر دوست دارم

ترا ای کــهن زاد بـــــوم بــزرگـان بـزرگ آفرین نامــــور دوست دارم
و گر نقد و نقل سِـــیر دوست دارم

اگر قـــول افسانه یا مـــــتن تاریخ

من افغان همریشه مان را که باغیست به چنگی بتر از تـــتر دوست دارم
چـــــو دیــروز افسانه فردای رؤیات بجان این یک و آن دگر دوست دارم
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شبی امتحانی که شبشعر شد

سید محمد حسینی
استاد پوهنتون غالب کابل
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
دوره دانشجویی خصوصاً دوره لیسانس ،از شیرینترین دورههای تحصیل و شاید کل
زندگی باشد .تعداد زیادی جوان پرانرژی و شاداب که تا حد زیادی از مسئولیتهای
اجتماعی فارغاند ،در فضایی به نام خوابگاه برای مدتی نسبتاً طوالنی با هم زندگی
میکنند که این همزیستی به جبر هم که شده ،آنها را وارد تعامل با یکدیگر میکند و در مواردی باعث شکلگیری
دوستیهایی میشود که تا سالها و گاه شاید تا آخر عمر در ذهن میمانند.
من دوستان خوب زیادی داشتهام ،اما به مناسبت این کتاب خاطرهای از دو دوست ایرانیام نقل میکنم:
باری در دوره لیسانس در دانشگاه فردوسی مشهد ،شبی که فردایش امتحان پایان ترم داشتیم ،با دو دوست بسیار
دوستداشتنی و نازنین ،قرار گذاشتیم که به نمازخانه خوابگاه فجر (فکر کنم فجر  ۳بود) رفته تا صبح درس
بخوانیم و رفتیم...
وقتی به نمازخانه رسیدیم ،ابراهیم امینی که شاعر بود و با واژگان خویشی داشت ،به ذوق شاعرانهاش شعری گفت
که باعث شد مجدالدین جلیلی نیز بر سر ذوق بیاید و شعری بگوید و خب اینهمه ذوق نمیتوانست بر من بیتأثیر
باشد .الجرم من نیز بر سر ذوق آمده شعری خواندم .امینی که ذوقش تشدید شده بود ،شعری دیگر خواند و جلیلی
ساکت نماند و شعری دیگر خواند و باز من به وجد آمدم و خواندم و این چرخه تشدید ذوق و شعر خواندن ادامه
یافت ...
من که قبالً اشعاری گفته و آنها را در یک دفتر مکتوب کرده بودم و تنها برای یکی دو تن از دوستانم خوانده بودم،
یک لحظه با خود فکر کردم درست است اشعار شاعران بزرگ خواندنی و زیباست ،اما چرا از اشعار خودم نخوانم؟
ممکن است پخته و سخته نباشند ،اما چون از خود من است ،احتماالً جذابیت خودشان را خواهند داشت.
با خطور این فکر به مغزم ،مصمم و جدی برخاستم ،به اتاقم رفتم ،دفتر شعرم را برداشتم ،به نمازخانه برگشتم،
به جمع دوستان پیوستم ،نشستم ،دفتر را باز کردم و گفتم :من از این به بعد اشعار خودم را میخوانم .دوستان
که تا این لحظه ساکت بودند ،ناگهان از خنده منفجر شدند .من که از خنده آنها حیرت کرده بودم گفتم چه شده؟
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چرا میخندید؟ گفتند بابا این طوری که تو جدی برخاستی و رفتی و برگشتی و دفتری به دست داشتی ،ما فکر
کردیم از شعر خواندن در شب امتحان ناراحت شدهای و کتاب و جزوه را آوردهای که بساط شعر و شعرخوانی را
جمع کنی و بهطورجدی درس بخوانی! حاال دفتر را باز کردهای و میگویی شعر میخوانم! وضع تو هم که مثل ما
خراب است!!!
و چنین شد که شبی که قرار بود شب امتحان باشد ،شب شعری شد سهنفره و گرم و باصفا .آن شب را تقریباً تا
صبح (اگر درست یادم مانده باشد) شعر گفتیم و خواندیم و شنیدیم و الحق خوش گذشت و حالهای خوشی را
تجربه کردیم .هرچه فکر میکنم یادم نمیآید آن شب درسخوانده باشیم .از حدود ساعت  6صبح ،مانند کسانی
که تازه از خواب غفلت بیدار شده باشند ،تازه به فکر امتحان افتادیم و تا ساعت  8صبح که زمان برگزاری امتحان
بود ،استرسش «قریب زده کشته بود» .درهرصورت مطالعه قبلی درس بهاضافه مقادیری لطف خدا ،باعث شد نمره
نسبتاً خوبی از امتحان فردای آن شب بهیادماندنی بگیریم تا شیرینی آن شب خوب در ذائقهمان بماند و با نمره بد
خراب نشود .ایام گذشت ،دوره لیسانس تمام شد ،هر کس بهسوی سرنوشت خویش رفت و من از آن دوستان
نازنین بیخبرم ،اما خاطره خوبشان را با خود دارم و خواهم داشت.
دوستان! یادتان به خیر ...
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زندگی پر از زیبایی است

سید مسعود حسینی
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه علّامه طباطبائی
صف نانوایی به دو بخش تقسیم شده ،تکی و چندتایی .من در صف چندتایی
ایستادهام .چندنفری پیش از من رسیدند و طبیعتاً باید صبر کنم تا نوبت من
برسد و نان بگیرم و برگردم به خانه .صف خیلی طوالنی نیست؛ اما به دلیل کرونا
مردم بافاصله بیشتری از یکدیگر ایستادهاند .باالخره نوبت به خانمی میرسد که
پیش از من قرار دارد .کارتبانکش را بهطرف شاگرد نانوا دراز میکند و میگوید :یکی و نصف! شاگرد نانوا بدون
اینکه کارت را بگیرد دوتا نان بر میدارد و به سمت خانم دراز میکند و میگوید :صلواتیه! مشخص است که نانوا
با زبان بدن به خانم میگوید :حاال که نان صلواتی است ،بهجای یکی و نصف ،دوتا نان بگیر و برو بهسالمت .خانم
دوتا نان را نمیگیرد و به شاگرد نانوا میگوید :برای ما یکی و نصف نان کافیه! لطفاً یکی را نصف کن و بده به من.
شاگرد نانوا همین کار را میکند و خانم با یک و نصف نان میرود.
نوبت صف تکی است .نوجوانی که به نظر میرسد از همشهریهای من است ،یک اسکناس دوهزاری و یک اسکناس
یک هزاری ،جمعاً سه هزار به سمت نانوا دراز میکند و میگوید :یکی .نانوا بدون اینکه پول را بگیرد یک قرص
نان در دست مشتری میگذارد و میگوید :صلواتیه! انگار همشهری ما منظورش را نمیفهمد و از اینکه شاگرد
نانوا پولش را نگرفته متعجب است .نانوا که احتماالً مشتریهایش را خوبتر میشناسد به جوانک میگوید :خیراته!
همشهری ما نان را میگیرد ،پولش را به جیب میزند و صف تکی را به نفع دیگری خالی میکند.
این نانوایی بربری نزدیک خانه ما معموالً شبها و صبحهای جمعه ،ماه روزه ،بیشتر در ساعات نزدیک افطار ،و در
روزهای مناسبتی مذهبی که ماشاءاهلل در ایران کم هم نیست ،نان صلواتی توزیع میکند .البته خود نانوا که اینهمه
سرمایه ندارد که بتواند این کار را انجام دهد .افراد خیرخواه میآیند و هزینه پخت یک یا دو یا چند تنور نان را
میدهند و خود میروند .نانوا در زمان معین نان را میپزد و بدون حضور آن فرد خیّر ،نان را توزیع میکند .گاهی
هم بهویژه در ماه روزه افراد خیّر باید نوبت بگیرند .هزینه مقدار نانی را که بهعنوان صلواتی توزیع میکنند ،به نانوا
میپردازند و نانوا میگوید که مال شما مثالً فردا ساعت چند تا چند توزیع میگردد.
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نوبت به من میرسد دوتا نان میگیرم و بهطرف خانه حرکت میکنم .سعی میکنم قدمهایم فشرده و کوتاه باشد
تا دیرتر به خانه برسم .در راه هی به آن خانم فکر میکنم .با خودم میگویم اگر من جای او بودم ،آیا دوتا نان را
میگرفتم و میرفتم؟! اما چرا او حاضر نشد که نیم نان را بیشتر از نیاز خود بردارد و برود .به این نتیجه میرسم
که او کار درستی انجام داده؛ شاید این نیم نان برسد به دست کسی که واقعاً نیازمند آن است .از طرفی این نیم
نان درحالیکه بدان نیاز نباشد ،حیف میشود و نهایتاً سر از سطل زباله در میآورد .پس خانم کار درستی انجام
داده ،مگر نه آن است که دینمان ،ما را از اسراف کردن بر حذر داشته است.
با وصف آنکه راه دور نیست ،هنوز به خانه نرسیدم و هنوز به آن خانم فکر میکنم .نهتنها به آن خانم که بلکه
کمکم ذهنم با کل این روند نان صلواتی درگیر میشود .فردی که هزینه پخت این تنور را پرداخت کرده ،کاری
انسانی و شرافتمندانه انجام داده که به فکر کمک به همنوعانش بوده ،تنها این نیست ،او به نانوا اعتماد کرده ،پولش
را پرداخته و رفته پی کارش .نیامده سر صف بایستد و نان را بگیرد و در دست مشتری بگذارد که این منم! آن
آدم خیّر و صدقهدهنده .مرا بشناسید ایهاالناس! و این اعتماد اصل مهمی است که زندگی ما سخت بدان نیاز دارد
و در نبود آن خیلی از کارها نهتنها که به نیکی انجام نمیپذیرد؛ بلکه باعث بروز مشکالت زیادی در زندگی آدمها
نیز میگردد .نکته جالبتوجه دیگر اصل امانت است که بهخوبی در رفتار نانوا مشاهده میشود .همینکه نوبت
کشیدن نان صلواتی از تنور میرسد ،اعالن میکند که نان رایگان است و در توزیع ،تبعیضی میان ایرانی و
افغانستانی روا نمیدارد .آن نیم نان اضافی را هم که به مشتری پیشکش میکند ،حتماً به این دلیل است که فکر
میکند او بدان نیاز دارد .وگرنه میتواند آن را برای خودش نگاه دارد .اصالً میتواند تمام نانهای صلواتی را برای
خودش بفروشد ،اما این کار را نمیکند؛ چون اصل امانتداری باید در جامعه انسانیـ اسالمی حفظ گردد .وقتی
زنگ واحد را میفشارم و پلّهها را باال میروم ،همچنان به روند توزیع نان صلواتی فکر میکنم و به این نتیجه
میرسم که این صف نانوایی چهقدر آموزنده بود .ما باید در کارهای خیر سهم بگیریم .به دیگران اعتماد کنیم.
حریص نباشیم ،در امانت خیانت نکنیم و اینکه میان انسانها تبعیض قایل نشویم .حاال این صف نانوایی را مقایسه
کنید با محیط یک دانشگاه!
حاال که این را نوشتم ،اجازه دهید یک خاطره کوتاه دیگر نیز بنویسم .قرار بود با دوستم جایی برویم .گفتیم بهتر
است از مترو استفاده کنیم .دوستم کارت مترو داشت ولی شارژ آن تمام شده بود .اتفاقاً روز تعطیل بود و مسئول
توزیع بلیت هم حضور نداشت .رفتیم که از دستگاه خودکار ،بلیت تکسفره بگیریم که اتفاقاً دستگاه کاغذ جمع
کرده بود و قابلاستفاده نبود .دستگاههای خودکار شارژ کارت مترو هم کد ملی میخواست که ما نداشتیم .ماندیم
که چه کنیم .البته من کارت داشتم که فقط برای یک نفر قابلاستفاده بود .دو تن از همشهریان هزارۀ ما هم قبل
از ما آنها بودند و در تقالی دریافت بلیت مترو .یکی از مسئوالن نظارت مترو آنجا بود و این دو همشهری ما مشکل
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خود را با وی در میان گذاشتند .کارتش را کشید برای هر دو نفر کارت زد و آنان از محل عبور ،رد شدند .البته
بدون این که هیچ پولی بپردازند .مسئول آنجا از ما پرسید شما چه مشکل دارید؟ دوستم گفت :ما هم مثل آن دو
نفریم .پرسید :اتباعید؟ گفت :بلی .گفت کارت یا مدرکی دارید که نشان دهد شما اتباعید؟ دوستم گفت :ولی از
آن دو که مدرک نخواستی! گفت :آن دو را از روی چهره شناختم و مطمئن شدم که اتباعاند؛ ولی قیافههای شما
بیشتر شبیه ایرانیها است .دوستم گفت :خوب فرض کن ایرانی هستیم ،آنوقت کارت نمیزنی؟ گفت :نه .گفت:
چرا؟ گفت :چون ایرانیها هم کارت بانک دارند و هم کد ملی و میتوانند از دستگاه برای خود بلیت تهیه کنند.
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«این زمان بگذار تا وقت دگر»

شکوه السادات حسینی
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی
تا پیش از سال  1۳9۷و برگزاری همایش «زن و مهاجرت» ،از جامعه فرهیخته و
دانشگاهی افغانستان تنها نام دکتر سرور موالیی ،استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه
الزهرا را شنیده و یکی دو باری هم دیده بودمشان.
از سال  9۷طرحی را روی ادبیات مهاجرت زنان با مطالعه روی ادبیات عربی و دعوت چند شخصیت از جهان عرب
آغاز کردم .در فاز دوم طرح ،به سراغ زنان افغانستان رفتم که سرنوشتشان با آوارگی گرهخورده است و چهرههای
بسیاری از زن و مرد روایت این بیدر کجایی را خوش نگاشتهاند .در آن جلسه که میزبان راویانی از این قصهها و
غصههای تمامنشدنی بودیم ،با میهمانانی از افغانستان عطر کابل در فضایمان پیچیده بود و حرف و گپهای فراوانی
گفتیم و شنیدیم .آنچه آن روز بیش از همه من و شاید دیگران را بهشدت تحتتأثیر قرارداد ،خاطرهٔ مترجمی از
رنجهای دیده و شنیدهاش در اردوگاه پناهندگان افغانستانی در آلمان بود؛ با این مضمون که در ظهری تابستانی
در حال خوردن ماهی در سلف دانشگاه ،از همسفرهاش شنیده بود که خوراک ماهیها این روزها جسدهای
پناهجویان غرق شده در مدیترانه است و او حکایت کرد که آن روز رنج را زیر دندانش چشیده بود!
از آن زمان ،بیشتر در فضای غمانگیز روایتهای تلخ از همسایهای که زمانی پاره تنمان بود شنیدم و با دردهایشان
همراهتر شدم.
سال  1400پیش از آوار شدن سلطه تمامعیار طالبهایی که پابرهنه یکی پس دیگری شهرهای افغانستان را فتح
کردند که اگر مشتی میخ بر سر راهشان ریخته شده بود ،سالحها و مصلحتهای آمریکایی و غیرآمریکایی اینگونه
کشور را دودستی پیشکششان نمینمود ،همکاری درخشانی میان پژوهشگاه علومانسانی و دانشگاه کابل برقرار شد.
همکار فرهیختهمان دکتر یامان حکمت همت بلندی کرد و تفاهمنامهای میان پژوهشگاه و دانشگاه امضا شد و به
لطف دکتر راحله حمیدزی از آن سو و برنامهریزی دقیق دکتر آزیتا افراشی از اینسو ،درسگفتارهایی در حوزه
زبان و زبان شناسی برگزار شد .استادان تراز اول ایرانی با بلندنظری و فراخ دستی ،استادان و دانشجویان مشتاق
افغانستانی را مشحون دستاوردهای باباارزشلمیشان کردند .هرگز آن صحنههای زیبا از تاالر دانشکده ادبیات
دانشگاه کابل که بهصورت دست جمعی ارتباط برخط مخاطبان را برقرار میکرد ،فراموش نمیکنم.
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پس از آن هم در جشنواره ناتمامی که به مناسبت یکصد سالگی ادبیات معاصر فارسی برپا کردیم ،افزون بر پرونده
مفصل معرفی شاعران و نویسندگان افغانستان در صفحه اینستاگرام جشنواره ،گفتوگوهای درخشانی با برخی
چهره های شعر و ادب افغانستان صورت گرفت .دریغ که ناتمام ماند و صد دریغ که آن روزهای شیرین پرثمر
بهسرعت سپری شد و چه خبرهای تلخی که زان پس از آن دیار و ساکنان مظلومش نشنیدیم که به قول پیر بلخ:
شرح این هجران و این خونجگر
این زمان بگذار تا وقت دگر
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مورنینگ سینا

فاطمه حسینی
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مورنینگ سهشنبههای تیم جراحی بیمارستان سینا از سالیان دور با رویکردی علمی
پای برجاست ،این نشستهای بینظیر با حضور ارزشمند اساتیدی چون دکتر حسابی
برگزار میشود .مثل همیشه در ردیفهای ابتدایی نشسته بودم و چشم دوخته بودم به
سکویی که بر آن که رزیدنتها موردهای جالب را ارائه میکردند و هر بار استادی ارزشمند آن را تحلیل میکرد.
آن روز ،دکتر حاجبی متخصص جراحی عمومی از تیم دکتر احمدی آملی بر جایگاه سوپروایزر علمی نشسته بودند.
مورنینگ با صحبتهای اینترن و رزیدنتی جوان آغاز شد .این بار آقایی جوان اهل افغانستان بهعنوان بیمار معرفی
میشد که در اپروچ شکم حاد قرار گرفته بود .رزیدنت جوان که در بیان شرححال اولیه عنوان کرده بود بیمار اهل
افغانستان است ،در پایان صحبتهایش مجدد بر آن تاکید نمود .دکتر حاجبی رو به رزیدنت ،علت تاکید را
پرسیدند؟
رزیدنت گفت :ما خیلی از بیماران افغانی میترسیم.
استاد پرسیدند :چرا؟
رزیدنت گفت :چون بیمه ندارند.
استاد رو به ایشان و همه گفتند من فکر کردم تاکید شما دلیل علمی دارد .شما کار بالین و درمانی خود را بهخوبی
انجام دهید و در مباحثی که مربوط به شما نیست ورود نکنید.
در آن سهشنبه علمی و عالی ،دکتر حاجبی عزیز به زیبایی و شفافیت مرزهای رفتار حرفهای را بیان کردند .آنقدر
این رفتارشان بر جانودل نشست که من تمام آن روز حال دلم خوب بود.
»درمانگاه سینا«
درمانگاه جراحی کولورکتال بیمارستان سینای تهران مثل همیشه شلوغ و پررفتوآمد بود .بیماران در سنین
مختلف ،از شهرهای متفاوت با پوششها و گویشهای گوناگون مراجعه کرده بودند .استاد احمدی آملی با همان
برق نگاه و لبخند آرام همیشگیاش با بیماران صحبت میکرد و آنها را معاینه میکرد .آنقدر آن ارتباط صمیمی
و دلنشین بود و آنقدر استاد رفتار محترمانهای داشت که بیشتر احساس میکردم اگر مترجم رفرنسهای جراحی
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هم نبودند ،باز هم درمانگاه اینقدر شلوغ میشد .آن روز هم استاد پشت میزش که روبه روی در ورودی درمانگاه
قرار داشت ،نشسته بود و من هم طبق معمول پشت سر ایشان ایستاده بودم که ناگاه پیرزنی اهل افغانستان به
همراه خانم جوانتری وارد درمانگاه شد .استاد با دیدن آنها از جایش بلند شد و به استقبالشان رفت و به گرمی
احوالپرسی کرد .مشخص بود بیمار قبلی ایشان میباشد و برای ادامه درمان و پیگیری مراجعه کرده است.
استاد به همه بیمارانش احترام میگذاشت لکن این بار به استقبال بیمارش که اهل افغانستان بود ،رفته بود.
لبخندی عمیق بر جانم نشست .بهراستی که درخت هرچه پربارتر ،افتادهتر.
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«پلهپله تا مالقات خدا»

یامان حکمت تقی آبادی
استاد مهمان در دانشگاه کابل و رئیس انجمن پایندان
بلند داد زد :بَیگ پر از کتاب از کیست؟
همکارش وقتی صدای بلند او را شنید ،دوید سمت ایکس ری ،گفت :باش که ببینم.
من عقبمانده بودم ،چمدانم را زودتر ،داخل ایکس ری گذاشته بودم اما به دلیل
ازدحام ،نتوانستم زودتر از چمدان به آن طرف دستگاه ایکس ری برسم .مأموران میدان هوایی ،چمدانم را کشیده
بودند کنار و منتظر بودند که صاحبش را بیابند.
یادم هست ،اول خزان سال  1۳98بود .آن زمان ،مطابق قانون ،بردن کتاب ،آنهم به این تعداد به کابل ،شک
برانگیز بود و باید از ادارات مربوطه ،برایش مجوز گرفته میشد.
هر دو مأمور تازهوارد بودند ،من نمیشناختمشان .طی سالها رفتوآمد به کابل جان ،با اکثر مأموران فرودگاه
کابل ،آشنا شده بودم  ...اکثر آنها میدانستند وقتی من میآیم ،چمدانم کمی لباس و تعداد زیادی کتاب دارد.
آن اوایل البته یکی دو باری ساعتها معطلمانده بودم ،اما وقتی که فهمیده بودند که من کتابها را برای
کتابخوانها و دانشجویان مشتاق میبرم ،صادقانه از این عمل استقبال کرده بودند  ...خوب به یاد دارم ،همان
اوایل ،یکی از مأموران چند تا از کتابها را بیرون کشید و پس از تورق و خواندن نام کتابها گفت :وال صاحب ما
که گنگس ماندیم همییا رِ چطور محصال میفامن؟
داشتم میگفتم ،آن دو مأمور را بعد از  8سال رفتوآمد به کابل جان تابهحال در میدان هوایی ندیده بودم .رفتم
نزدشان و گفتم :چمدان از من است.
گفت :خودت چی کاره استی؟
گفتم :در دانشگاه آزاد ایران و پوهنتون کابل استاد هستم.
گفت :همو که در سرک داراالمان است؟
گفتم :بله
گفت :میفامی که آوردن این مقدار کتاب ،جواز ،کار دارد؟
گفتم :بله آ میفهمم ،اما من سالهاست هر ماه که به ایران میروم و برمیگردم ،به سفارش دانشجویان برایشان
کتاب میآورم.
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گفت :چند میفروشی؟
گفتم :وال هیچ ،سفارش است.
باورش نمیشد ،میگفت اینها حتماً گران هم هست.
داشتیم با هم چانه میزدیم که ناگهان آمر آنها آمد ،تا مرا دید شناخت و شروع کرد به احوالپرسی.
گفت :چی گپ است استاد؟
ماجرا را تعریف کردم ،سوی آن دو نفر دید ،گفت :همی استاد از خود ماست ،برای بچههای خود ما کتاب میآورد.
ما امتحانش کدیم ،برای خود من هم کتاب روانشناسی آورده ،بسیار فایده ما کد .هیچ زمان پیش رویشه ،نگیرین.
بعد هر چهار نفر بغلکشی کردیم و رفتیم.
ماه بعد که باز برمیگشتم ،همان شیوه انجام شد ،چمدانم زودتر از من رسید ،مأمور داخل کانکس ایکس ری،
فریاد زد :بیگ سیاه از کیست؟
من زود رسیدم سر چمدان ،تا مرا دید ،گفت :اوه استاد خودت استی ،حدس میزدم  ...برو ،خدا جان پشت و
پناهت.
***
چمدان را که گذاشتم روی چرخ ،از شلوغی ،کناری رفتم و از چمدان کتابی برداشتم .رفتم نزدش ،نامش مجیباهلل
بود ،گفتم :بیا مجیب جان ،همی کتابهَ به نیت خودِت آوردم.
ذوقزده آمد بیرون و گفت :دلم بود برایت یک کتاب خوب سفارش بدهم که دلم را باز کند.
گفتم :همی چطور است؟
وقتی نام کتاب را دید ،با عشق و اشتیاق در آغوشم گرفت و پیشانی پر از عرقم را محکم بوسید.
گفت :به واهلل که به دلم بودی الالی قند.
بعد کتاب رو دو بار بوسید ،و گذاشت پشت شیشه کانکس که بقیه مسافرها و همکارانش هم ببینند ،کتابی با جلد
سیاه گالینگور و نامی طالکوب به نام" :پلهپله تا مالقات خدا" از عبدالحسین زرینکوب.
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خاطرههایی از همدلی و همزبانی

عبدالرحمن حمید
رئیس دانشگاه غالب کابل
در این یادداشت کوتاه ،میخواهم از سفرهایی که به کشور ایران داشتم چند خاطره بنویسم.
سال  1۳96بود و با جمعی از فرهیختگان دانشگاهی (اعضای هیئتمدیره اتحادیه
دانشگاههای خصوصی افغانستان) در یک سفر رسمی از راه مرز میان کشورهای ایران و
افغانستان وارد خاک ایران شدیم .بنده که نخستین سفرم بود و پیشازاین در رابطه به برخوردهای سختگیرانه
پلیس و مرزبانان این کشور شنیده بودم ،اضطراب عجیبی داشتم.
برای رد شدن از مرز ،باید بارهای سفری (جامهدانهای) ما را بازرسی میکردند .نوبت من رسید ،منتظر بودم با
چه برخوردی مواجه خواهم شد .یکی از پلیسهای مرز ،بارِ (جامهدان) مرا روی میز موردنظر گذاشت تا بازش کند.
بازرس دیگری که پاسپورت و ویزای بنده را مالحظه میکرد ،بهسوی همکارش که قصد بازکردن بارِ بنده را داشت،
با اشارتی فهماند که از باز کردن بارِ من دست بردارد .پلیسی که پاسپورتم را مالحظه کرده بود با خواندن مشخصات
و شغل بنده از پاسپورت ،فرمود:
بفرمایید آقای دکتر چمدانتان را بردارید ،سفر خوبی داشته باشید.
بارم را از روی میز پایین کردم و وارد خاک ایران شدم .این نخستین برخورد محترمانه پلیس مرزی ایران با بنده
در ذهنم بهعنوان بهترین خاطره هک شده است.
از سال  1۳96تا کنون دهها بار از افغانستان به کشور ایران سفرکردهام .خرسندم که در این مدت در هر جا و هر
مکانی که با مردم شریف کشور ایران مواجه شدهام ،صمیمیت ،همدلی و مهربانی بوده است.
خاطرات جالب دیگری نیز دارم.
زمانی در سال  1۳98در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای فراگیری تحصیالت در مقطع دکترا ثبتنام میکردم،
در بخشپذیرش دانشجویانِ بینالملل ،بانویی که مسئول جمعآوری مدارک بنده بود ،با من به زبان انگلیسی شروع
به حرفزدن کرد و من هم شروع کردم به پاسخدادن به زبان فارسی.
با تعجب و خوشحالی پرسید:
«فارسی بلدید».
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گفتم فارسیزبان مادری منست .فارسیزبان رسمی افغانستان است.
بعد پرسید« :آیا سال و ماه شما هم شبیه سال و ماه ایران هست؟».
کمی بیشتر در رابطه به نام ماههای سال خورشیدی که در افغانستان مرسوم است برایش توضیح دادم .از تجلیل
نوروز و شب یلدا و  ...گفتم که برایش خیلی جالب بود.
طی مدتی که در کشور ایران بودهام ،در کنار خاطرات شیرینی که از برخوردهای نیک مردم هم زبان و هم فرهنگ
این کشور به ذهن دارم ،خاطرات جالبی از آگاهی کمتر عدهای از دوستان ایرانی در رابطه به زبان فارسی که در
افغانستان بهعنوان زبان رسمی در کشور مرسوم است و در رابطه به ریشههای دیرینه فرهنگ و زبان فارسی که در
کشور افغانستان است ،و عدۀ از مردم ایران از آن آگاهی کمتری دارند ،برایم قابلتوجه بوده است.
در تاریخ  2۳برج اسد/مرداد پارسال ،زمانی که خبرهای سقوط نظام جمهوری اسالمی افغانستان و حاکم شدن
دوباره نظام امارت اسالمی (گروه طالبان) در رسانهها منتشر شد ،و من در همان روز که همه شهر را وحشت
فراگرفته بود ،در شهر کابل در دفتر کارم بودم ،نخستین تماسهای تلفونی پس از اعضای خانوادهام ،از دوستان
ایرانیام بود که نگران اوضاع کشور افغانستان بودند و با ارسال پیامها و تماس تلفونی جویای احوال بنده شدند.
این خاطرات کوتاه را در این مجموعه مینویسم تا یادآور لحظههای دلپذیری از برخوردهای صمیمانه و دوستانة
مردم کشور هم زبان و هم فرهنگِ ایران ،باشم.
امیدوارم دوستی میان مردم این دو کشور برای همیشه استوار و پایدار بماند و به ارزشهای مشترک میان دو
کشور ارج گذاشته شود و شاهد دستاوردهای بزرگ و بیشتری از مردمان این دو کشور در عرصههای علمی و
فرهنگی باشیم.
خرد چراغدار راهمان باد.
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اکسیر معنویت شرقی در افغانستان و کیمیای عبدالحی
با الهام از مستند جاسوس دل تولید «جامعة رسانهای بریتانیا»

احمدعلی حیدری
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی
رابرت عبدالحی دار  )Robert Abdul HayyDarr( 19۵1از صوفیة آمریکا که به دین
اسالم مشرف شده است ،درباره تجاربی که راه او را در افغانستان بهجانب عرفان
اسالمی گشوده ،از تجربههای متعددی نامبرده است:
او که در روزگار جنگهای داخلی افغانستان پس از خروج قوای شوروی بهعنوان امدادگر سازمان ملل متحد خدمت
میکرد ،در هنگام توزیع گندم و دارو در والیت وردک گرفتار میشود ،منطقهای که در آن حزب اسالمی افغانستان
حاکم بوده است .نظامیان شهر گمان میبرند که وی جاسوس است ،زیرا با چشمان آبی هیئتی کامالً متفاوت دارد.
آنها خیلی زود دروغ وی را دائر بر این که از اهالی بازارک درۀ پنجشیر است ،درمییابند؛ بازارکیها چشمانی
رنگی و بینی بزرگی دارند .به هنگام بازرسی بدنی کاغذ کوچکی از جبیباش بیرون میآورند که بر آن آیاتِ نخست
سورۀ حمد با خطی خوش نوشته شده است؛ خطاطی زیبایی که سلیقة زیباییشناختی رابرت را مینواخت و
یادگاری از یک دوست بود .مأمور بهمحض دین این عبارت قرآنی منقلب و چشمانش تر میشود .خضوع در برابر
کالم معنوی قرآن و تغییر رفتار این شبهنظامی ،رابرت را دگرگون میکند و کمی راهش را برای ورود به جرگة
اهلِ دلباز میکند.
در جریان سفر امدادی رابرت به ناحیة هزارهجات که رهبری سفر بر دوش برهانالدین ،فردی با صبغهای عرفانی
است و جماعتی از ازبکها نیز او را همراهی میکنند ،به هنگام تنگِ غروب به منطقهای میرسند که در آن مردمی
فقیر و با سابقهای جزماندیش زندگی میکنند .همراهان ازبک برخالف برهانالدین هشدار میدهند که این جا
بیتوته نکنند .برهانالدین میگوید نگران نباشید من با خلقوخوی این مردم آشنا هستم .آنها میهمان میشوند.
عبدالحی میگوید ،مردم بهرغم شدت فقرشان مقداری از ذخیرۀ ناچیز گندم گرانبهای خود را در آن ایام قحط
برای ما تفت دادند (گندم بریان) و با سخاوت بسیار آن را پیشکش کردند .برهانالدین خطاب به عبدالحی میگوید:
بخور و امید آنها را ناکام نکن! آنها بسیار مسرورند که هنوز هم میتوانند میهماننوازی کنند .عبدالحی گویا در
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این ماجرا مفهوم توکل این مردم فقیر اما مؤمن را دریافت .انقالبی در جان او رسوخ کرد .میگوید آن شب اصالً
نخوابیده و تا صبح گریه کرده است.
در سفر به قونیه در سال  1991که در هتلی در مجاورت آرامگاه موالنا سکونت یافته بود ،در حال مراقبه نوری
مشاهده میکند که سراسرِ جان او را پُر میکند؛ تجربهای قوی که بهزعم خودش ناشی از تقرب به مزار موالنا بوده
است .رابرت به چند تن از صوفیه قونیه اعالم میکند که قصد تشرف به اسالم دارد .عبدالحی اشعاری را از خلیلی
زمزمه میکند:
من بادهپرست می آن روز الستم  /در گوشة میخانه نشستم ،نشستم /با ساقی زیبای دلآرایی جهانگیر /از خویش
و ز عقل و خرد جمله برستم ،برستم.
عبدالحی والدت معنوی خود را مرهون صوفی و شاعر بلندپایة افغانستان ،خلیلاهلل خلیلی (متوفی  )198۷و استاد
محمد زارع (متوفی  )2010و استاد همایون اعتمادی ( )200۷نقاش برجستة مینیاتور سبک هرات میداند .اینک
عبدالحی مرشد خانقاهی در کالیفرنیا است که زعامت آن را از استاد زارع به میراث برده است؛ عشق میپراکند و
وجه مثالی انسانهایی است که جستوجوی ژرف غربی را با اکسیر رهاییبخش معنویت اسالمی گره زندهاند و
ترکیبی بدیع در روزگار قحط معنا به دست دادهاند.
از عبدالحی کتاب با عنوان «جاسوس دل» [ ]The Spy of the Heartمنتشر شده است .او در این کتاب مترصد
است وجوه رحمانی اسالم را نشان دهد .رابرت در این اثر آموزهها و تعالیم عملی معنویت معاصر را در افغانستان
موضوع پژوهش خود قرار داده است .نویسنده در این کتاب ،جهان پیچیده تصوف را که همان وجه عرفانی اسالم
است ،بهخوبی ترسیم کرده است .او به این مسئله مهم پرداخته که چگونه بخشی از فرهنگ افغانستان طی سدههای
متمادی به سبب فراز و نشیبهایی که در عرصههای مابعدالطبیعی و کالمی داشته ،منجر به صورتی از معرفت
گردیده است که میتوان آن را جایگزینی در خور برای گرایشهای افراطی و خشونتآمیز در جغرافیای فرهنگی
اسالمی معرفی کرد.
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وسوسه

آفاق دادو
دبیر بازنشسته ،نویسنده و ویراستار
تابستان به نیمه رسیده بود .آن سال هوا بهقدری گرم بود که برگهای درختان از سبزی،
به زردی سوخته متمایل شده بودند .بعد از ماهها سپردهگذاری ،بارها رفتوآمد به بانک،
ارائة مدارک موردنظر ،معرفی ضامن ،پرکردن فرمها و مدتها انتظار ،روز موعود فرارسید و
برای دریافت مبلغ وام درخواستی به همراه همسر و دختر کوچکمان رهسپار بانک شدیم .آن زمان بانک مبلغ وام
را بهصورت نقدی تحویل میداد و به شمارهحساب یا کارت بانکی وامگیرنده واریز نمیشد .در مسیرمان به سمت
بانک ،اتومبیل دچار نقص فنی شد و به دلیل عجله برای رسیدن بهموقع به بانک و پیشگیری از به تعویق افتادن
دریافت وام ،از خودرو پیاده شدیم؛ وسایلمان را که نسبتاً زیاد بود ،برداشتیم و با تاکسی خودمان را به بانک
رساندیم.
بانک شلوغ بود و برق هم قطع شده بود .هوا گرم و دمکرده بود .بوی عرق تن ،بوی پا و ادکلنهای تند ،فضا را
پرکرده بود .قطعی برق باعث کندی یا قطع بعضی خدمات بانکی شده بود و همین مشکل باعث ازدحام بیشتر
بانک و گرمای غیرقابلتحمل شده بود .من و همسرم بهنوبت دخترمان را که از گرما و شلوغی بهشدت کالفه شده
بود ،به محوطة بیرون از بانک میبردیم ،گاهی به او آب میدادیم یا صورتش را با کمی آب ،خنک میکردیم و
دوباره به داخل برمیگشتیم بااینحال از شدت گرما حتی البهالی موهای سرش هم عرق جاری بود و صورتش
ملتهب و سرخ شده بود .پس از دریافت مبلغ وام ،آن را در ساک دستی لباسهای دخترم که همیشه احتیاطاً به
همراه داشتیم ،جا دادم و بهسرعت از بانک بیرون آمدیم.
در نزدیکی بانک ،بستنی و آبمیوهفروشی بزرگی ،چند میز و صندلی هم در محوطة بیرون و زیر درختان بلند و
درهمتنیدۀ چنار و بید که سایة مطبوعی را فراهم کرده بودند ،چیده بود .دور یکی از آن میزها نشستیم و بستنی
سفارش دادیم و قبل از رسیدن بستنی هر سهمان آب فراوانی از پارچ آبخوری تمیز و خنک روی میز که قطرههای
شبنموار سطح آن ،بهخصوص پس از گرمای نفسگیر داخل بانک ،حس خوبی را به ما منتقل میکرد ،نوشیدیم.
هنوز بستنیمان تمام نشده بود که با حالت تهوع و اظهار سردرد بچه متوجه گرمازدگیاش شدیم .بالفاصله وسایل
را جمع کردیم و همسرم با گرفتن تاکسی دربست ما را هرچه سریعتر به منزل رساند.
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پس از ورود به خانه بود که متوجه شدیم ساک محتوی مبلغ وام را با خود نیاوردهایم .هرکدام از ما فکر کرده
بودیم ساک موردنظر در دست دیگری است و با دستپاچگیای که به هنگام جمعکردن کیفدستیهایمان ،عروسک،
قمقمة آب و ...با وضعیت نگرانکنندۀ دخترمان داشتیم ،ساک را که موقع سفارش دادن بستنی روی صندلی
گذاشته بودیم ،ندیده و برنداشته بودیم.
همسرم چارهای جز بازگشت به بستنیفروشی نداشت گرچه حداقل سه ربع زمان میبرد یعنی قطعاً چیزی حدود
یک ونیم ساعت از زمانی که آنجا را ترک کرده بودیم ،میگذشت .او با بیم و امید از منزل خارج شد و من عالوه
بر نگرانی برای وضعیت جسمی دخترم ،با اضطرابی بزرگ از فکر اینکه ساک و محتوای سرنوشتسازش را
ازدستداده باشیم و عواقب جبرانناپذیرش ،دستوپنجه نرم میکردم و میدانستم در دل همسرم هم همین غوغا
برپاست .حدود دو ساعت پر از دلشوره و نگرانی گذشت تا همسرم با ساک به خانه برگشت و برایم جریان را چنین
تعریف کرد:
 به بستنی فروشی که رسیدم ،پیش مرد صاحب مغازه که پشت میزش نشسته بود ،رفتم و از او سراغ ساک راگرفتم .وقتی اظهار بیاطالعی کرد ،آشفته و سردرگم از مغازه بیرون آمدم و با ناامیدی میز و صندلیهایی را که
روی آنها بستنی خورده بودیم ،وارسی میکردم که یک مرد جوان افغان ،عرقریزان جلو آمد .کیسه پالستیکی
بزرگی در دستش بود .از من سؤال کرد که دنبال چه میگردم .وقتی ماجرا را برایش گفتم ،با پرسیدن رنگ ساک
و محتوایش ،از توی کیسة پالستیکی ،ساک را درآورد و به من داد .گفت که احتماالً پس از خروج ما از
بستنی فروشی برای خوردن بستنی پشت همان میز نشسته و ساک را دیده .توی ساک را برای پیداکردن اسم یا
آدرسی جستجو کرده؛ پاکت پر از پول وام را دیده و به قول خودش چارهای جز این نداشته که منتظر بماند تا
صاحبش برگردد .از او پرسیدم که حدود دو ساعت وقتش را تلفکرده درصورتیکه میتوانست ساک را به صاحب
بستنیفروشی تحویل دهد و در این صورت هم خیلی محبت و انسانیت به خرج داده بود .با شرمندگی به من گفت:
 جان برادر ،ببخشید  ...میترسیدم پول او را وسوسه کند و بیخبری نشان بدهد.همسرم از او خواهش کرده بود مبلغی بهعنوان مژدگانی بردارد ،ولی او قبول نکرده بود.

73

سرزمین مشترک فرهنگی

بصیر احمد دانشیار
استاد ژورنالیسم در هرات
افغانها با شهروندان ایران ،وابستگیهای فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی دارند!
حس تعلق افغانها به ایران و شهروندانش پیشینة طوالنی ،تاریخی ،فرهنگی و
اجتماعی ژرفی دارد .در میان افرادی که در این سرزمین زیبا سفر کردند و با مردم
خوب آن ارتباطات و تعامالت فرهنگی دارند ،بهوضوح این حس تعلق قابلمشاهده و توصیف است .بیشترینة
افغانها باتوجهبه رابطههای مختلف و حس تعلقی که نسبت به سرزمین ایران ،ملت ایران و وجوه اشتراک فرهنگی،
اجتماعی ،تاریخی و مذهبی دارند؛ نخستین مسیرهای مسافرت و دیدوبازدید خود را قطعاً سرزمین ایران و همزبانان
خود که همانا ملت شریف ایران بوده گزینش کرده و هنوز هم این روابط ،با استحکام فراوان در بازۀ زمانی کنونی
بهشدت بیشتری ادامه دارد .بدون شک ،هرازگاهی دستانی در پی مختل ساختن همین تعامالت و ارتباطات
اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی بودند و هستند ،ولی با هوشیاری و درایتی که نخبگان ،فرهنگیان و ملتهای دو
سرزمین داشتند و دارند ،قطعاً مانع اختالل ،آتشافروزی و افتراق گردیدند .هرچند عامالن درونی و برونی
کوششهای فراوانی انجام دادند ،نتایج این کوششها قطعاً منجر به ناکامی گردیده که این خود بزرگترین دست
آورد برای فرهنگیان دو جغرافیای با هم برادر و برابر تلقی میگردد.
بیست و یکساله پیش از امروز باتوجهبه وضعیت حاکم آن زمان در کشورم ،وضع محدودیتهای حاکمان و وضعیت
نامطلوب فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی؛ مجبور شدیم کولهبار سفر را ببندیم و نخستین منزلگاه در آیینه ذهنمانکه
تداعی شد ،همانا سرزمین ایران و ملت ایران بود؛ سرزمینی که همواره پایگاه و جایگاه جمع کثیری از هموطنانم
بوده و میهماننوازیهای ملت فهیم ایران را طی سالیان متمادی نمیشود انکار کرد .وقتی محل تولدم ،هرات زیبا
را ترک گفتم و به سوی ایران حرکت کردم ،هرگز احساس بیگانگی در مسیر راه برایم رونما نگردید .گفتار ،کردار
و رسم و عنعنات مشابهی را در مسیر سفر مشاهده نمودم که هرگز همان شوک فرهنگی که امروز در دنیا مروج
است ،شاهدش نبودم .از راننده تاکسی گرفته ،تا مالک رستورانت ،خادم هتل و عامة مردم را آشنا و شبیه خود
احساس میکردم .زیرا زبان مشترک داشتیم ،فرهنگ مشترک داشتیم و همدیگر را بیشتر از هر ملتی دیگر ،با
پوستواستخوان درک میکردیم .نخستین سفرم بیرون از زادگاهم در ظاهر کشور دیگری به نام ایران ،اما در باطن
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به سرزمین مشترک فرهنگیمان بود که خیلی احساس راحتی نمودم و هرگز احساس بیگانگی نکردم و دچار
مشکلی جدی هم در تعامالت و ارتباطات روزمره نشدم.
پس از مستقر شدن در استانهای مشهد ،تهران و قم ،ضمن استقبال صمیمانة فامیلهایمان؛ حتی اهالی و
باشندگان این مناطق که پیوندهای خانوادگی هم با من نداشتند ،با رفتارهای مناسب و دلپذیرشان مایة خرسندی
و خوشیمان گردیدند که هرگز قابلانکار و فراموشی نیست .بیشترینة شهروندان ایران به دیدۀ احترام و ادب به ما
مینگریستند و ما را تکریم میکردند که هر انسان منصفی باید پاسدار این محبت و صمیمیت این ملت فهیم باشد.
بدون شک در این میان رفتارهای خشن و اهانتباری هم اندک به نظر میرسید و مشاهده شد که قابل اغماض
است .آنچه از اهمیت ویژهای برخوردار است ،همانا این است که؛ اصل همدیگر پذیری ،تعامل ،حس انساندوستی
در میان جمع کثیری از ملت ایران بهوفور مشهود است که این در واقع غیرقابلانکار است.
پس از دید و بازدیدهای خودمانی در مناطق یادشده؛ وارد سرزمین گرم و سوزان استان هرمزگان ،شهرستان
بندرعباس شدم .همانطوری که جنبه اقتصادی این استان و بندر معروف اقتصادی ایران شهره است ،گرمی
طاقت فرسای این منطقه نیز شهرۀ عام و خاص است .زمان سفرم هم در این استان باتوجهبه عدم شناخت از
آبوهوای این مناطق ،مصادف گردیده بود با تابستان سوزان و داغی که هرگز همانند خوبی مردمانش فراموشم
نمیشود .درخشش آفتاب سوزان در شهرستان بندرعباس سبب شده بود که من و همراهانم را شدیداً خسته بسازد
و نای گردش و تفریح را در شب و روزهای نخست از ما بگیرد؛ ولی بعد از چند روز و شناخت بهتر آبوهوای این
بندر؛ گرمی سوزانش دیگر نتوانست جلو گشتوگذارهای ما را در اطراف ساحل دریای بندرعباس بگیرد .هرچند
ساکنان بومی این منطقه از فرط گرمی و آفتاب سوزانش پوست تیره دارند و گاهی احساس میکردم که سوختگی
شدید را پشت سر گذاشته باشند ،اما قلبهای مردم و ساکنان این محیط ،همانند برف سپید بود و در رفتار و
گفتارشان محبت ،صمیمیت و انسانیت موج میزد .رهنمایی باشندگان این منطقه ،همراهی و همسوییشان با
توریستان خارجی بهویژه افغانها ،ضمن اینکه مثالزدنی است ،بیانگر نمایش فرهنگ واالیی بود که قطعاً در همین
جغرافیای پهناور ایران  -ـ افغانستان میتوان سراغ کرد .موجهای خروشان کنار ساحل دریا ،به همان اندازه که
زیبایی را به تصویر می کشید ،به همان پیمانه نیز برای من که در دوران نوجوانی قرار داشتم ،ترس و دلهره را به
ارمغان میآورد .پختن ماهی ب ا همان سبک بومی ،غذاهای لذیذ بومی نیز از خاطرات شیرینی دیگری بود که در
ذهنم مجسم گردیده و همواره مرا به یاد آن سفر و مردمان خوبش میاندازد و تصویری شفاف و روشن از تعامالت
و ارتباطات فرهنگی دو ملت با هم برادر را رخنمایی میکند.
پس از برگشت از سرزمین داغ بندرعباس که بهاندازه محبت باشندگانش در فصل سرما گرم بود ،مجدداً رهسپار
تهران شدیم و مدتی را در آنجا سپری نمودیم و با تعدادی از دوستان و فرهنگیان معرفی شدم که همکاران و
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همیاران خوبی بودند .مرا در زمینههای مختلف فرهنگی همکاری نمودند و در برخی از بزمهای علمی و فرهنگیشان
مرا دعوت میکردند که نشانگر حس واالی انساندوستی بود .حتی مدتی در زمینههای مختلف فرهنگی
همکاریهایی با همدیگر داشتیم و تشویقهایی را از سویشان دریافت نمودم که مرا قوت بخشید تا در سال 2001
با سقوط دور نخست حاکمیت طالبان مجدداً به زادگاهم شهر هرات برگردم و درسهای مدرسهام را ادامه بدهم و
تکمیل کنم .انگیزهها و تشویقهای دوستان و فرهنگیان نقطه قوتی بود که گامهای متین و استواری در زمینه
سپری نمودن تحصیالت عالی و دانشگاهی بردارم.
به هر انجام؛ آنچه در جریان سفر سهماهه خود برای نخستینبار از این سرزمین مملو از صمیمیت یافتم ،همانا،
محبت ،اخوت ،صمیمیت و انساندوستی بوده که پاسبان و پاسدارش هستم .نمیتوان رفتارهای خشن ،تند و دور
از کرامت افراد محدودی را هم در آن زمان و بازه زمانی فعلی نادیده گرفت؛ هرچند در مقایسه با مهربانیها،
عطوفتها و ایثار شهروندان نجیب ایران ،قابلمقایسه نیست.
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سه خاطره خوب

نویداهلل دانشیار
عضو هیئتعلمی دانشگاه البیرونی افغانستان ،دبیر کانون دانشجویان بینالملل دانشگاه
عالمه و دانشجوی سال چهارم دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی
به نام خدا و با عرض درود خدمت شما خواننده عزیز ،امیدوارم حالتان خوب باشد.
بنده نویداهلل دانشیار هستم ،استاد دانشگاه البیرونی در افغانستان ،دبیر کانون
دانشجویان بینالملل دانشگاه عالمه و نیز دانشجوی ترم  ۷رشته مدیریت آموزشی این دانشگاه.
میخواهم بهصورت کوتاه "سه خاطره خوب" خود را در جریان تحصیل دکتری در این مدت  ۳سال (از بهمن
 1۳9۷الی اکنون خرداد  )1401در  ۷00واژه بهعنوان تجربه زیسته خدمت شما بیان نمایم.
خاطره  :۱مالقات با خوشاخالقترین کارمند دانشگاه عالمه طباطبائی
زمانی که از طرف وزارت علوم به دانشگاه عالمه طباطبائی جهت تحصیل دکتری معرفی شدم فردای همان روز
آمدم به دانشگاه عالمه که نامه خود را در ساختمان مرکزی دانشگاه ،طبقه اول معاونت آموزشی دانشگاه عالمه
تسلیم نمایم و کار ثبتنام خود را آغاز کنم .در این زمان با "آقای ادهمی" که سکرتر/منشی معاونت آموزشی
بود مالقات کردم که واقعاً یک شخص خوشاخالق و مهربان در دانشگاه عالمه است .وی همیشه وقتی در دفتر
کاریاش دانشجوی بینالملل وارد میشود ،به احترام او میایستد و کلمه زیبایی را میگوید" :بفرمایید قربان".
وقتی روز اول دانشگاه با چنین فردی خوشاخالق برخورد کردیم ،با دوستانم گفتیم "به چه یک دانشگاه عالی
آمدیم واقعاً کارمندان خوشاخالق دارد" و بعداً که از هر دانشجوی بینالملل درباره آن میپرسیدم میگفتند واقعاً
رفتار عالی و محترمانه با تمام دانشجویان دارد .من بهعنوان دبیر کانون دانشجویان بینالملل دانشگاه عالمه دوست
دارم یک تقدیرنامه به آقای ادهمی تحت عنوان "خوشاخالقترین کارمند دانشگاه عالمه" اعطا نمایم.
خاطره  :۲صحبت با یک فرد زیبا اندیش و مهربان ایرانی
روزهای اول آغاز درسهای دانشگاه عالمه ما بود و رفتیم با دوستانم برای اخذ "کارت بانک تجارت" در جریان
فرایند اخذ کارت بانکی بودیم که با یکی از کارمندان بانک که اسمشان یادم نیست صحبت کردیم و گفتند از کدام
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کشور هستید ،گفتم از افغانستان ،ایشان با بسیار مهربانی گفت" :من از طرف همه مردم ایران بهخاطر رفتارشان
با افغانستانیها پوزش میخواهم" گفتم نه من که خاطره بدی از مردم ایران ندارم ،گفت شاید روزی کدام ایرانی
رفتار مناسب نکرده باشد ،بنابراین از شما پوزش میخواهم ،در ادامه گفت ،آقای دانشیار "مردم ایران بد نیستند!
" این مشکالت تورم ،تحریمها ،بیکاری و فقر ،باالی مردم ایران بسیار فشار آورده است که با خود ایرانیها هم
شاید گاهی برخورد مناسب نداشته باشند؛ بنابراین هیچوقت از مردم ایران آزرده نشوید ،ما یک زبان ،یک تمدن و
یک تاریخ مشترک داریم ،ما در سابق یک کشور بودیم ،خون همه ما یک رنگ و یک نژاد است ،پس باید همدیگر
را بپذیریم و با همدیگر دوست باشیم.
سخنان آن آقا واقعاً مرا تحتتأثیر قرارداد و با خود گفتم ببین چقدر این مردم "مردم بافرهنگ و باکالس هستند"
چون باوجوداینکه خودش کدام رفتار بد با افغانستانیها نکرده ولی از طرف مردم ایران پوزش میخواهد و این یک
خاطره خوب من از مردم ایران بود و با دوستانم گفتم ببینید در هر کشور انسانهای خوب یافت میشود.
خاطره  :۳همکاری بدون توقع دانشجوی ایرانی به یک دانشجوی بینالملل
زمانی که ترم چهارم دکتری رشته مدیریت آموزشی بودیم و قرار بود این ترم آزمون جامع بدهیم ،و از اینکه آزمون
جامع بسیار مشکل بود و نیاز به راهنمایی دانشجویان ترمهای باال بود ،من در دانشگاه با فردی که دو ترم از ما
باالتر بود و آزمون جامع را سپری کرده بود معرفی شدم و از ایشان درخواست راهنمایی آزمون جامع کردم ،ایشان
گفتند من نظر به مشغولیتهایم وقت کافی ندارم و شماره وتساپهمکالسیی خود را داد و گفت ایشان همکاریتان
خواهد کرد.
وقتی از طریق وتساپ با ایشان که "خانم مهزا پاکزاد" نام داشت و آن زمان وی دانشجوی ترم  ۵آموزش عالی
بود ،درخواست راهنمایی و کمک کردم ،بدون کدام توقع ،صادقانه با بسیار مهربانی درباره آزمون جامع ،نوشتن
پروپوزال راهنمایی و همکاریام نمود .آنقدر خوبتر موضوعات را از زوایای مختلف و کامل توضیح میداد و
راهنمایی میکرد که من صدای آن را بعد از کسب اجازه از ایشان با دوستانم شریک میساختم و این راهنمایی او
باعث شد که من در بین  ۷نفر همکالسیهای گروه خود مقام اول را در آزمون جامع اخذ نمایم و اولین نفر بودم
که پروپوزال خود را در تحصیالت عالی برای بار اول موفقانه دفاع نمودم و مورد تأیید قرار گرفت.
برایم جالب این بود که خانم پاکزاد را من از نزدیک ندیده بودم و ایشان نیز من را ندیده بود اما از طریق وتساپ
بسیار صادقانه و مهربانانه بدون توقع راهنمایی و همکاری میکرد که واقعاً برایم جالب بود و با خود میگفتم چقدر
انسانهای مهربان در این دنیا وجود دارد.
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«عزیز» محله ما

ابوالفضل دالوری
استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی
دیروز با واتساپ با هم صحبت کردیم ،اما امروز وقتی پروفایلش را در
واتساپ دیدم ،این جمله توجه مرا جلب کرد« :چشمان تو کالنتری بود و
من یک افغان بی مدرک» .این جمله طبعاً اشارهای استعاری به رویدادی
عاشقانه بود که به ازدواجش در دو سال پیش منجر شده بود .اما برای من ،این جمله یادآور رویداد دیگری است
که در زمستان  1۳98یعنی تقریباً دو ماه و نیم پیش از بازگشتش به افغانستان رخ داد و شرح آن را در سطور
بعدی خواهم داد.
عزیز را اولینبار در پاییز  94هنگامی که دنبال خرید آپارتمان مسکونی فعلیام بودم در یک مجتمع مسکونی 20
واحدی نیمهکاره در شهر زیبا دیدم .پسر سرزنده و ریز نقشی که حدود  1۵سال داشت و گویا از  12سالگی از
یکی از روستاهای والیت غور به نام چوقچران به ایران آمده بود .او ابتدا در یک کارگاه سنگبری کارکرده بود و
سپس بهعنوان کارگر در این ساختمان مشغول به کار شده بود .نگهبانی ساختمان و مراقبت از مصالح و ابزارهای
کار این ساختمان نیمهکاره را به عهده داشت و در همان جا نیز ساکن بود ،به همراه تعداد دیگری از هموطنانش
که کارهای بنائی آن ساختمان را انجام میدادند .در کار خود بسیار جدی و دقیق بود .سازنده ساختمان به او عالقه
و اعتماد زیادی داشت .سواد اندکی داشت در حد خواندن و نوشتن؛ اما بسیار بااستعداد بود و در طول دو سالی که
ناظر کارهای مختلف این ساختمان بود ،بسیاری از کارهای بنائی و فنی ساختمانی را تا حدودی یاد گرفته بود .هر
کار و مشکلی در هر نقطه ساختمان پیش میآمد ،او پلههای نیمبند و بلند ساختمان را همچون یک آهوی کوهی
با سرعت و مهارت درمینوردید و خود را به محل موردنیاز میرساند.
از همان اولین برخورد ،احساس صمیمیت دوجانبهای میان او و خانواده ما پیدا شد .همسرم را «خاله» و مرا
«حاجآقا» صدا میکرد  .صمیمیت او به همراه محبت و مساعدت سازنده ساختمان نقش مهمی در انتخاب و
پیشخرید یکی از واحدهای آن ساختمان داشت .در طول قریب  20ماه پس از آن که ساختمان تکمیل شد و
نگارنده نیز بسیاری از نازککاریهای واحد خود را با مشارکت خود انجام دادم ،عزیز با کمال خوشرویی و همکاری
مددکار ما بود .بعد از تکمیل ساختمان و با تمایل سازنده و ساکنان اولیه مجتمع ،بهعنوان سرایدار در مجتمع باقی
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ماند و همچون قبل با جدیت و دقت وظایف محوله را انجام میداد .با حضور او ساکنان هیچ نگرانی در مورد کارها
و مشکالت مجتمع نداشتند .کلید همه واحدها را در اختیار داشت و حتی برخی از ساکنان دیگر مجتمعهای آن
کوچه نیز برای رفع نیازها و حل مشکالت واحدهای خود از او کمک میگرفتند .بههرحال یک عزیز بود و کل
کوچه ما که بیش از  200واحد ساختمانی در آن واقع شده بود .او با کار و درآمدش نه فقط مخارج خود که بخشی
از هزینههای خانوادهاش در افغانستان را تأمین میکرد .در اواخر تابستان  98روزی که برادر کوچکترش در کنکور
قبول شده و به دانشگاه راهیافته بود ،سر از پا نمیشناخت و در مجتمع شیرینی پخش کرد.
در اواخر پائیز  1۳98بود که مداخله صادقانه اما غیرمحتاطانه او برای جلوگیری از اخراج یکی از هموطنانش از
سرایداری یکی از مجتمعهای محل ،باعث ایجاد یک سوءتفاهم و تنش میان همسر مدیر آن مجتمع با عزیز شد.
شکایت آن خانم و طرح اتهاماتی بیپایه علیه او باعث بازداشت او از سوی کالنتری محل و ارجاع پروندهاش به
مجتمع قضائی اطفال و نوجوانان شد .در جریان رسیدگی به پرونده او ،بنده و تعداد دیگری از همسایگان حضور
فعال داشتیم و با شناختی که از عزیز و همچنین اصل ماجرای منجر به بازداشت او داشتیم ،به نفع او شهادت
دادیم و با سپردن وثیقه الزم او را آزاد کردیم .همچنین با کمک ساکنان محل استشهادیهای به امضای بیش از
 ۵0نفر از اهالی محل ،اعم از ساکنان و کسبه و از جمله امام جماعت مسجد محل ،در تأیید درستکاری و سالمت
اخالقی عزیز تهیه و تقدیم دادگاه کردیم .حتی در یک مورد یکی از روحانیون محل که خود از قضات یکی از
مجتمعهای قضائی بود ،در یکی از جلسات بازپرسی او حاضر و از سالمت نفس و بیگناهی او دفاع کرد .قاضی
پرونده هم که بسیار شریف بود ،مساعدت کرد و حکم برائت او را از بابت شکایت مورد اشاره صادر کرد.
با وجود این ،ازآنجاکه ایشان فاقد مدارک و مجوزهای قانونی برای ورود و حضور در کشور ایران بود و این موضوع
در گزارش کالنتری هم آمده بود ،قاضی در وضعیت دشواری قرار گرفت؛ زیرا باید ضمن برائت از اتهام وارده ،حکم
اخراج از کشور را برای ایشان صادر و جهت «رد مرز» تحویل نیروی انتظامی میداد؛ مگر این که عزیز مدرکی دال
بر حضور قانونی در کشور ارائه میداد .همه ما میدانستیم که ایشان چنین مدرکی ندارد ،اما با راهنمائی قاضی و
با استفاده از برخی مقررات که امکان حضور موقت مهاجران افغان را در کشور میداد ،با همکاری سازنده مجتمع،
مدارک الزم برای ایشان فراهم شد و صدور حکم اخراج فوری و «رد مرز» نیز منتفی شد .البته شاکی ایشان
همچنان پیگیر موضوع بود و بعد از ناامیدی از شکایت اول ،در شکایت دیگری موفق به گرفتن حکم خروج عزیز
از محله (نه اخراج از کشور) شده بود و هرازگاهی مأمورانی را برای دستگیری ایشان به درب مجتمع ما میکشاند
که البته با توضیحات و اقدامات متقابل ما ،هیچگاه به بازداشت عزیز منجر نشد.
پس از آن رویداد ،عزیز ما دیگر آن عزیز سابق نبود .در طول دو ماهی که بعد از بازداشتش در ایران بود ،تقریباً
خانهنشین شده بود و هر روز بیشتر مضطرب و افسرده میشد .مرتب به اتاق او میرفتیم و سعی میکردیم به
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تقویت روحیه او کمک کنیم .اواخر تعطیالت نوروز تصمیمش برای بازگشت به افغانستان قطعی شد .طی چند روز
بعد ،حسابهایش را با سازنده ساختمان و دیگر اهالی محل تسویه کرد .وسائل خانگی مانند یخچال ،اجاقگاز و
ماشین لباسشوییاش را که در طول  ۵سال زندگی در مجتمع فراهم آورده بود (که غالباً توسط ساکنان مجتمع
به او هدیه شده بود) به دوستان و آشنایانش بخشید و در شبانگاه جمعهای دلگیر ،با اندک وسائل شخصیاش که
همگی را در یک ساک دستی و یک چمدان چرخدار کوچک جا داده بود ،آماده حرکت بهسوی سرنوشت جدیدش
در افغانستان شد .خداحافظی و بدرقه او با نمهای اشک و دعاها و اهدای یادگاری جمعی از ساکنان مجتمع همراه
بود .او همچون عضوی از خانواده مجتمع و محله ما بود .ارتباط برخی از ساکنان مجتمع هنوز با او قطع نشده
است .او در روستایشان دسترسی به اینترنت ندارد ،اما هرگاه به جایی میرود که دسترسی دارد ،با ما تماس
میگیرد و یا ما با او تماس میگیریم و با هم گفتگو میکنیم .از همه خبر میگیرد و خبرهای وضعیت خود را هم
میدهد .بهویژه دو خبر ازدواج و سپس تولد دخترش (فاطمه) را با شوق فراوان به ما داد .همچنین خبر آمدن
همان برادر دانشجویش به ایران را که بعد از استقرار حکومت طالبان و بستهشدن دانشگاهها ناچار از مهاجرت به
ایران شده بود و اکنون در اطراف تهران به کار ساختمانی مشغول است .ارتباط خانواده ما با برادرش برقرار است و
دائماً وضعیت او را دنبال میکنیم .خود عزیز فعالً در روستایشان به کشاورزی در زمینهای پدر بیمار و تا حدی
ازکارافتادهاش مشغول است ،اما خیال آمدن دوباره به ایران را هم دارد .ما نیز همچنان امیدوار و منتظر بازگشت
او ،این بار به همراه همسر و دخترش هستیم.
رابطه ما و عزیز نمود و نمونهای است از امکان و نیاز همه آدمیان به «دوستی» ،صرفنظر از موقعیت ،شغل ،ملیت،
قومیت ،مذهب و  ...و نقش سازنده آن در زندگی روزمره و خاطره ماندگار و لذتبخش آن در ذهن و روح هر دو
سوی این دوستیها.
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خیمه بزرگان

غالمرضا ذاکرصالحی
عضو هیئتعلمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
روزها به طول انجامید تا آن چادر بسیار بزرگ و سفید در کابل برپا شود .بزرگان اقوام
و طوایف از همهجا آمده بودند ،اما محل گردهمایی که قرار بود باهدف بازسازی و
توسعه افغانستان پس از جنگ امریکا و سقوط طالبان در  2001میالدی برگزار شود،
آماده نبود .باالخره چادر نصب شد ،اما شبهنگام با طوفانی که رخ داد ،مجدداً خیمه فروریخت .اجالس بزرگ و
امیدوارکننده لویه جرگه با چند روز تأخیر آغاز شد و چندین روز نیز به طول انجامید .حتماً بحثهای داغی
پیرامون سرنوشت افغانستان مطرح شده بود .روزی که افتتاحیه این گردهمایی بزرگ از تلویزیون ایران پخش شد،
در صفوف شرکتکنندگان ،چهرهای برایم آشنا به نظر میرسید .درست تشخیص داده بودم :دکتر عصمت اللهی
بود .دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی.
بسیار خرسند شدم که سرمایه انسانی آکادمیک باالخره به بار مینشیند و فعاالن دانشگاهی در بزنگاههای تاریخی
میتوانند نخبگانی نجاتبخش و مؤثر در توسعه سرزمین خود باشند .نمیدانم بر عصمت اللهی در زیر آن خیمة
بزرگ چه گذشت ،اما پس از چند روز ،دود سفیدی از خیمه بلند نشد .گاهی وسوسههای استعمارگران خارجی و
چنددستگیها و اختالفات معموالً مانع نیل به اجماع در میان نخبگان جهانسومی میشود و فرایندهای توسعه و
گشایش را به تعویق میافکند.
صحنه افتتاحیه لویه جرگه مرا به یاد روزهایی برد که عصمت اللهی همراه استادش مرحوم دکتر معتمدنژاد که
بنیانگذار رشته علوم ارتباطات اجتماعی بود ،به وزارت علوم در خیابان استاد نجاتاللهی میآمد و چندین بار با
قیافة مأخوذبهحیا و معصومش پیشنهاد ما را برای صرف نهار اجابت کرد و از خاطرات خود از دوران جهاد با روسها
تعریف میکرد .از فرهنگ مردم افغانستان و زیباییهای منطقه هرات و بزرگان و عرفاً و فالسفه و اندیشمندان این
پایتخت فرهنگی جهان اسالم سخنها میگفت و چهرهاش میشکفت .عصمت اللهی مصداقی از تجربه شیرین
مبادالت آکادمیک میان دو کشور همسایه بود .آن روز که وی را زیر خیمه بزرگان دیدم و آن روز که از سوی
رئیسجمهور حامد کرزی بهعنوان داوطلب وزارت تحصیالت عالیه به پارلمان معرفی شد ،از کوشش اندک خود در
ستاد بازسازی علمی ـ آموزشی افغانستان خرسند بودم .پس از خروج اول آمریکائیها در سال  1۳80این ستاد به
ریاست وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی و دو تن از معاونان ایشان و تنی چند از اعضای حقیقی تشکیل شد.
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اینجانب نیز که آن زمان عضو هیئتعلمی ستاد وزارت علوم بودم ،عضو این ستاد شدم .روح حرکت واقعاً داوطلبانه
بود .فهرست نیازها از وزارت تحصیالت عالی افغانستان استعالم شد .در صدر این فهرست چند اقدام فوری وجود
داشت که نسبت به بسیج امکانات در این زمینه اقدام شد -1:تعمیر برخی از ساختمانهای دانشگاههای کابل و
هرات - 2،اهدای دهها دستگاه کامپیوتر -۳ ،اهدای صدها هزار جلد کتاب برای تجهیز کتابخانههای دانشگاهها و
 -4بورسیه تعدادی از مربیان آموزشی.
خوشبختانه این چند کوشش به ثمر نشست .اکنون نیز این آمادگی وجود دارد که در همه زمینههای موردنیاز و
الویت دار ،این تعامالت آکادمیک استمرار یابد .آرزو میکنم روزی خیمه بزرگان به خیمه توسعه پایدار افغانستان
بدل شود .آمین
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الزام فرهنگی تعمیق روابط ایران و افغانستان

غالمرضا ذکیانی
استاد گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی
کشورهای اروپایی هر روز به سمت پول واحد ،ارتش واحد ،گذرنامه واحد
و ( ...اتحادیه اروپا) حرکت میکنند ولی کشورهای مسلمان هر روز در
جهت تجزیه و دشمنی با همدیگر تالش مینمایند.
ما باید کوشش کنیم این مسیر تجزیه و تخریب همدیگر را بهسوی مسیر وحدت و همافزایی تغییر دهیم.
برای تحقق این هدف مقدس ،الزم است شناخت بهتری نسبت به همدیگر پیدا کنیم .ایران و افغانستان افزون بر
اشتراکاتی چون دین ،زبان ،مرز ،فرهنگ و تمدن (دسته اول) ،از اشتراکات دیگری چون عقبافتادگی ،تعصبات
مذهبی و قومی ،دلنگرانیهای مرزی و ( ...دسته دوم) رنج میبرند .به نظر میرسد تاکید مدام روی اشتراکات
دسته اول و غفلت از اشتراکات دسته دوم نهتنها کمکی به بهرهبرداری الزم از این اشتراکات (دسته اول) نمیکند،
بلکه در اثر سهلانگاری میتواند همه این فرصتها را به تهدید تبدیل کند.
اشتراکات دسته دوم بیشتر جنبه سلبی داشته و مانع تلقی میشوند که باید باتدبیر و دوراندیشی برطرف گردند.
اشتراکات دسته دوم یک مخرج مشترک دارند و آن هم اینکه به نوع نگرش فردی و اجتماعی ما مربوط میشوند.
اگر ما (اهالی ایران و افغانستان) مطلقنگر باشیم و خودمان را حق مطلق بدانیم ،در این صورت دچار تعصبات
قومی و مذهبی میشویم و دیگری را به رسمیت نمیشناسیم و لذا هیچگاه میان ما و دیگری که بهرهای از حق
ندارد ،گفتگو صورت نمیگیرد .بلکه حداکثر این است :ما دیگران را ارشاد یا نهیازمنکر میکنیم .همین اتفاق برای
طرف مقابل نیز میافتد و نتیجهای جز دوری ،اختالف و سوءتفاهم حاصل نمیشود .حال اگر افراطیون دو طرف از
یکسو و امپریالیسم جهانی از سوی دیگر دخالت کنند ،آن دوری و اختالف به جنگ و خشونت نیز منجر میگردد.
(یعنی همین شرایطی که بر کشورهای اسالمی حاکم است)
در این شرایط بر اهل بصیرت الزم است تا عوامل اصلی این اختالف و ستیز را یافته و عالج کنند .به دیگر سخن،
باید میدان را از افراطیون بگیریم تا دشمنان خارجی از جهل آنها بهرهبرداری نکند؛ یعنی باید ریشههای نظری
افراط (مطلقنگری و حق پنداری محض) را بخشکانیم تا راه برای کثرتگرایی گشوده شود .اگر کسی خود را حق
مطلق نداند ،در این صورت دیگران را بهرهمند از حق خواهد دانست و لذا کثرتگرایی را به رسمیت خواهد شناخت.
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بدین ترتیب گفتگو نیز شکل میگیرد؛ یعنی طرفین برای کوبیدن همدیگر (جدل) وارد صحبت نمیشوند؛ بلکه
میخواهند آرا و نظراتشان را در معرض آرا و نظرات دیگران قرار دهند تا در اثر تضارب این آرا ،حقیقت ذواالبعاد
و پیچیده رخ بنماید.
قرآن کریم به زیباترین وجهی این شرایط را به تصویر میکشد« :انا او ایاکم علی هدی او فی ضالل مبین؛ قل
التسئلون عما اجر منا و النسئل عما تعملون» (سبأ؛  )2۵-24خداوند به پیامبرش روش و پیششرط گفتگو را یاد
میدهد« :یکی از ما یا شما راهیافته و دیگری گمراه است؛ البته شما از جرم ما پرسیده نمیشوید و ما از عمل شما
پرسیده نمیشویم ».جالب است که پیامبر به الهام الهی ،جرم را به جناح خود و عمل را به جناح مقابل نسبت
میدهد .یعنی باید نگاهت بهطرف مقابل این باشد که خودت را نه باالتر از او ،بلکه پائینتر از او ببینی تا گفتگو
صورت پذیرد وگرنه گفتگو شکل نمیگیرد.
این طرز نگاه به دیگری ،به معنای به رسمیت شناختن دیگری است .اگر ما مسلمانان همدیگر را به رسمیت
بشناسیم ،میتوانیم با همدیگر گفتگو کنیم و در اثر همین گفتگوهاست که همدیگر را بهتر میشناسیم و متوجه
میشویم که نهتنها اختالف زیادی با طرف مقابل نداریم ،بلکه اشتراکات قابل تأملی با هم داریم و بر اساس همین
اشتراکات میتوانیم بهجای جنگ و غارت همدیگر ،به صلح و مساعدت یکدیگر رویآوریم .در این شرایط ،میتوانیم
به آینده خودمان امیدوار باشیم .انشاءاهلل
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اندر یادمانِ همزادبودگی

محمد مهدی رادان
عضو هیئتعلمی گروه جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال

کمی قبلتر
تازهوارد بودم ،تازهترین .کمابیش مات و مبهوت و گیج .در آن روزهای گرم و مرطوب آگوست  ،2009فقط،
مینگریستم و میکوشیدم وضعیت را بفهمم و با آن کنار بیایم ،هم با محیط و هم با هممحیطیها! اصالً کار
سادهای نبود .محیط با انتظارات و تجربة زیستهام بسیار متفاوت بود .گروههای دوستی نیز از مدتها پیش
شکلگرفته بود .ذائقه و سلیقه و افکار مشترک و متفاوت و متضاد یکدیگر را به نیکی دریافته بودند .هم جدل
داشتند (از مالیم تا جدّی و تُند) و هم دوستی (از سطحی و معمولی تا عمیق و پایدار).
همنشینشان میشدم ،در هر فرصتی؛ شام دورهمی در مغول دربار ،1۵عصرانه دستهجمعی در غرفة (فودکورت)
 ،1624/۷یا گپ و گفت چندنفری در اطاقهای لوهیت .1۷بیشتر از گفتن میشنیدم ،همیشه اینگونهام و در آن
روزها خیلی بیشتر .میگفتند اینجا 60 18گونة جانوری دارد .با وفور مارمولکهای گوشتآلو و تعدّد سگهای
نحیف سرگردان ،و با سنجابهای ریز و فرز خوشطرحونگار و طاووسهای خوشرنگِ بدصدا از قبل آشنا شده
بودم .محیطی چندملّیّتی هم بود .هر روز ،عالوه بر ساکنان دور و نزدیک هند که انگاری هرکدام از کشوری با
فرهنگی متفاوت آمدهاند ،شهروندانی از ایران و افغانستان و آسیا و اروپا و آمریکا را هم میدیدی .اعتراف میکنم
در روزهای آغازین خشنود نبودم ،اصالً! حس ندامت داشتم و ندانمکاری .الیة بیرونیِ محیط آزارم میداد .حس و

 . 1۵مغول دربار نام یک غرفة غذا است.
 . 16نام غرفه غذاخوری است که  24ساعته در هفت روز هفته باز بود و غالباً غذاهای شمالشرق هند را عرضه میکرد.
 . 1۷لوهیت ( )Lohitنام خوابگاه است.
 . 18دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی
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حالم خیلی زود تغییر کرد .دریافتم از این الیة بیرونی باید عبور کرد و به پَسِ آن باید گذر کرد .هر چه به الیههای
درونی بیشتر نفوذ میکردی ،خشنودتر میشدی و لذت عمیقتری را میآزمودی.
کشف همزادبودگی
حفیظ ،منیب ،منصور ،میرویس ،هامون ،کیومرث ،سیدرضا و  ...دوستان حاضر و نا حاضر از افغانستان بودند .با
حاضرین درباره همه چیز چهرهبهچهره میگفتیم و میشنیدیم؛ از داستان دوستان نا حاضر تا دین و سیاست و
اجتماع و اقتصاد و فرهنگ و تاریخ دور و نزدیک.
نقطة عطف ،در آن فاشگوییهای شبهای رمضان بود .گفتوگوهایی در جمعی سه  -چهار نفری که از ساعاتی
قبل از افطار آغاز میشد و تا سحر ادامه داشت .بهصراحت دربارۀ بیگانهپنداری و متفاوتانگاری افغانستانی از دید
ایرانی و ایرانی از نگاه افغانستانی میگفتیم.
نمیدانم واگویی مصادیق این فاشگوییها در اینجا چهقدر مناسب و بهجا و رواست .الجرم ،به گزیدهای اکتفا
میکنم .میگفت در اوایل وقتی میدیدم چند ایرانی با هم نشستهاند ،بافاصله رد میشدم هرچند دوست داشتم
به جمع آنان بپیوندم .من هم در روزهای اول چنین حسی داشتم و برای برقراری رابطه با دوستان افغانستان آماده
نبودم .میگفت دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی (از ایران) در اولین مواجهه گفت که چقدر خوب
فارسی صحبت میکنی! نمیدانست که من دارم به زبان مادریام حرف میزنم .نمیدانست که من هم نمیدانستم.
میگفت در اولین نشستها با ایرانیها در فودکورت  24/۷یکی از بانوان گفت که فالنی دیر به جمع ما پیوسته و
«تو باغ نیست!» نفهمیدم که حرف زشتی زد یا خیر؟! اینها گزیدهای ساده و پیشپاافتاده از آن فاشگوییهاست؛
لیکن چنین میپندارم که درونمایة آن بیگانهپنداری و متفاوتانگاری را به نیکی نمایان میسازد :همزادهایی
دورمانده از یکدیگر هستیم که بهرغم همزادبودگی ،همدیگر را بیگانه میپنداریم .با اندکی مواجهة رودررو،
درخواهیم یافت که خواهران و برادرانی هستیم که از هم غفلت کردهایم .قابلی پلو برای من خیلی «خوشمزه»
است و خورش فسنجان برای او خیلی «مزهدار»! تفاوت در همین است خوشمزه بهجای مزهدار.
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ما نیز مردمی هستیم

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی
برای باالنس و جابهجایی چرخهای عقب و جلو 19ماشین نیسان رفیقم
محمود ،به آپارتی نزدیک فرحزاد آمدهام .پسرکی دوازده سیزدهساله دم
مغازه ایستاده است .از او میپرسم که صاحب مغازه کجاست .بهجای پاسخ،
میگوید« :چی کار داری»  20کارم را میگویم .میگوید« :خیر است .»21تازه متوجه لهجه شیرین کابلیاش میشوم.
میگویم اهل کابلی؟ شگفتزده میشود .میگوید« :مه تا صنف هشتم درس خواندُم و باد ایجه آمدُم .»22میرود
تا جک را بیاورد .میخواهم دخالت کنم و بگویم خودت که نمیتوانی اما صبر میکنم .با خودم میاندیشم« :البد
اول پیچها را بازکرده و بعد صاحبکار خود را صدا میکند» .جک را با جثه کوچکش میکشد و زیر ماشین
میگذارد .پیچها را ،با پیچ بازکن برقی باز میکند .میخواهد الستیک را در بیاورد .میگویم نمیتوانی بگذار کمکت
کنم .میگوید« :مه به کار خود میفامم ،دَه تَه یر دست نزن ،دستت سیه میشه»  .2۳چرخ را در میآورد و بهزحمت
آن را بلند میکند .فاصله دستگاه تنظیم باالنس را که در ارتفاع  ۵0سانتیمتری قرار گرفته ،با آجر پرکرده است.
قدری عقب میرود .دُور میگیرد و چرخ را بهزحمت باال میبرد .با چاالکی و هنرمندی آن را در داخل دستگاه
میاندازد و چرخ را میچرخاند .گاهی میایستد و تکهای سرب را بغل الستیک فرو میکند و باز آن را میچرخاند
و این کار را آنقدر تکرار میکند تا چرخش تایر متوازن شود .بلندکردن تایر از روی دستگاه هم کار دشواری است.
قدری خم میشود تمام زورش را روی دستانش میگذارد و با کمک غیرمستقیم من ،تایر را بیرون آورده و از طریق
سکوی آجری به پایین میآورد .استوانهای فلزی زیر تایر عقب میگذارد که ماشین بدون تایر روی زمین قرار نگیرد
و بعد جک را باز کرده و به شیوهای ضربدری ،جلوی سپر تایر جلو میگذارد و چرخ جلو را هم مثل قبل در میآورد.
حاال نوبت جا زدن چرخ باالنس شده عقب ،بهجای چرخ جلوست .الستیک را با چاالکی روی زمین میزند تا قدری
 19جابجائی چرخهای عقب با جلو به منظور استفاده بیشتر از الستیک انجام میشود .چون معموالً الستیکهای جلو ،اصطکاک بیشتری دارند و زودتر آج
خویش را از دست میدهند.
 20کارتان چیست؟
 21درسته
 22من تا کالس هشتم درس خواندم و بعد اینجا آمدم
 2۳من کارم را بلدم به تایر دست نزن ،دستت سیاه میشود
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باال بجهد و سپس با زحمت آن را جا میاندازد .برای چهار الستیک همین کار را تکرار میکند .ماندهام از اینهمه
جدیت ،توانایی ،خالقیت و اعتمادبهنفس .کارش که تمام میشود ،خیس عرق شده است .کار با تایرهای بزرگی
ازایندست ،برای آدم بزرگسال هم کار سختی است .در دلم به او تحسین و آفرین میگویم .دست در جیب میکنم.
دوتا ده هزارتومانی تا نخوردۀِ نو را ،که تازه از عابربانک گرفتهام ،به سمت او میگیرم و میگویم فعال این را برای
دست گرمی داشته باش .میگوید انعام نمی گیرد .از من میخواهد که هزینه را در دفتر پشت مغازه ،به صاحب
ش مَه بس اس؛ به
کار او بدهم .میگویم به صاحب کارت نمی گویم که انعام دادهام .نمیپذیرد .میگوید« :ما ِ
بخششی ضرورت ندارُم! .»24مناعت طبع و بی نیازیش مرا شگفت زده کرده است به دفتر میروم .به صاحب کارش
مطلب را میگویم .او چیز دیگری در این باره میگوید« :شما "صالح" را نمیشناسی .آدم مغرور و باهوشی است.
اینجا به دلیل مشکل اقامت ،در مدرسه ثبت نامش نکردهاند ،اما کالس زبان میرود .معلمش نخواسته از او شهریه
بگیرد اما او گفته "تهیدست" و "ندار" نیست و بدون دادن شهریه سر کالس نمی رود» .به همین دلیل معلم
زبانش مخفیانه ،هر بار شهریه پرداختی او را به صاحب مغازه برمیگرداند تا او به طریقی روی مزد معمولش بگذارد
تا غرورش آسیب نبیند.
دارم میاندیشم چرا هیچکس این تصاویر شگفت را از مردمان این دیار نمی بیند .تصاویری که شبکههای مختلف
نشان میدهند ،صورت اغراق گونهای از مصیبتهایی است که در این منطقه هست .پُر واضح است که جنگ،
انفجارهای وحشیانه انتحاری ،بدبختی ،فقر و جهل ،واقعیتهای انکارناپذیر این کشورند ،اما در زیر پوست این
سرزمین« ،زندگیهای شگفت» و «قصههای ناگفتهی» بسیاری هم هست که هیچگاه در روایتهای یکسویه و به
تمامی سیاه ،برخی از داستاننویسان ترحمطلب و دوستدار شهرت دیده نمی شود .میدانم که افغانستان نویسندگان
بزرگی از سنخ «محمود دولت آبادی»؛ نظیر «خالد حسینی» دارد که میتوانند به تمامی از ساحتِ انسانی و شگفتِ
افغانستان ،از رنج و دردها و آرزوهای این مردمان بگویند و با صدای رسا به همگان بگویند« :ما نیز مردمی
هستیم*».
*عنوان کتاب مفصل مصاحبه با محمود دولت آبادی ،برگرفته از رمان «جای خالی سلوچ» و درونمایهی اصلی
کل آثار دولت آبادی به تعبیر منتقدان.

 24مزد (معاش) من کافی است؛ به انعام نیازی ندارم
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معرفی یک کتیبه مشترک:
«گشاده باد به دولت همیشه این درگاه /به حق اشهد ان ال اله اال اهلل»

مرتضی رضوانفر
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراثفرهنگی
نزدیک به هشت سال است به دنبال کتیبههای فارسی ،کشورهای زیادی را
بهصورت میدانی در آسیا ،آفریقا و اروپا جستجو کردهام .هدف این طرح
تحقیقاتی ،یافتن کتیبههای فارسی بهعنوان میراث مشترک ایران و کشورهای جهان است.
در این مسیر با مشکالت عدیدهای مانند چندین بار بازداشت توسط پلیس ،سقوط از صخره ،بیماری و بستری
شدن در سه کشور ،اخراج از مراکز تاریخی و مذهبی ،تحقیر و طرد توسط هموطنان شاغل در برخی مراکز
دیپلماتیک ،کارشکنی و سنگاندازی توسط همکاران ،بیپولی و غیره روبرو شدهام .اما هرگاه کتیبهای زیبا و
پُرمحتوا یافتهام که توانسته گوشهای از تاریخ باارزش زبان فارسی را کشف کند ،با طیب خاطر کارم را ادامه دادهام.
گاهی نیز مقابل یک کتیبه ،آرامگاه یا بنای تاریخی مینشینم و از فراموشی و رها شدن آن توسط مراکز مربوطه
در ایران غمگین میشوم ،اما شور بیشتری برای معرفی آن پیدا میکنم.
چند سال پیش در فضای مجازی به دنبال کتیبههای شاخص در افغانستان بودم و به کتیبهای برخوردم که مرا به
یافتن یک جریان در تزئینات معماری کشاند .آرامگاه خواجه محمد در نزدیکی کابل دارای کتیبهای است با این
مضمون «گشاده باد به رحمت همیشه این درگاه /به حق اشهد ان ال اله اال اهلل» .بهخاطر آوردم این کتیبه را در
شهر ایرانیِ «دربند» در منطقه قفقازِ روسیه و همچنین منطقه تاریخی شهر باکو در جمهوری آذربایجان نیز دیدهام.
در تصاویری که برای پروژه میدانی «بررسی کتیبههای فارسی در جهان» تهیه کردهام ،جستجو نمودم .این کتیبه
را در کاخ توپقاپی در شهر استانبول ترکیه بر چند سردر بنای تاریخی و پس از آن نیز در شهرهای پیشاور و
راولپندی در پاکستان تصویر گرفته و مستند کرده بودم .همچنین آقای مجتبی کرمی ،دوست گرامی و سفیر
پیشین ایران در ازبکستان نیز تصویری از این کتیبه بر روی در منزل قاضی کالن در شهر خیوه ،برایم فرستاده
بود.
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فرصتی دست داد تا در برخی از شهرهای ایران نیز جستجو کنم و باید گفت تقریباً در همه شهرهای تاریخی ایران
این کتیبه استفاده شده است ،تا آنجا که فقط در روستای زیبای ابیانه روی یازده دَرِ تاریخی ،این بیت را مستند
کردم.
دقت در این تصاویر نشان میدهد در دورههای متوالی بر سردر و درب خانهها ،کاخها و اماکن عمومی در بسیاری
از کشورهای منطقه ،علیرغم تخاصمات موجود ،این بیت نقش بسته است؛ آنگونه که دو جهانشاهی ایران و
عثمانی ،علیرغم درگیری در جنگ خونین ،هر دو از این بیت بر سردر کاخهای پادشاهیِ خود در توپقاپی استانبول
و عالیقاپوی قزوین استفاده کردهاند.
لذا باید بگویم خوانش کتیبه زیبای آرامگاه خواجه محمد در کابل آغازی بر شروع پروژه شناسایی پرتکرارترین
کتیبة سردر فارسی در منطقه شد؛ کتیبهای که نشانگر گسترش و استفاده از زبان فارسی فارغ از جغرافیا ،سیاست،
دین و حتی زبان بود.
متن کتیبه در برخی موارد با مقداری تفاوت آمده است مثالً در کتیبه کابل ،بهجای کلمه «بدولت» از کلمه
«برحمت» استفاده شده است یا کتیبه روستای ابیانه خانة آقای جلیلی با تفاوت عبارت در مصرع دوم نقر شده
است؛ مصرع دوم «بحق شاه والیت علی ولیاهلل» است .همچنین در شهر مشهد مصرع اول «گشاده باد باعمال خیر
این درگاه» استفاده شده است ،اما وجه قالب همان شکل ذکر شده در باالست .مصرع اول مربوط به ورود به خانه
و مصرع دوم مربوط به ورود به اسالم است و این تقارن از زیبائیهای این متن است.
افغانستان جدای از مشترکات در زبان و ادبیات فارسی ،مهد پرورش و گسیل عرفای بزرگی در منطقه ،بهویژه
شبهقاره بوده است که باعث خلق بناهای فاخری در معماری و کتیبهنویسی بودهاند .راهشان پررهرو باد
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کاخ توپقاپی ،شهر استانبول ،تصویر :مرتضی رضوانفر
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هم زبان ،همپیوند ،هم سرنوشت

سید محمدکاظم سجادپور
استاد دانشگاه روابط بینالملل وزارت امور خارجه ایران
دوستی میان مردم افغانستان و مردم ایران ،منطق خود را دارد .به نظرم ماورای
هم مرزی جغرافیایی ،نوعی هم سرنوشتی و هم زبانی سرشت آن را تشکیل میدهد.
این هم زبانی و هم سرنوشتی ،به نزدیکی خاصی میانجامد که علیرغم نشیب و
فرازهای سیاسی و روابط میان دولتها ،از پیوستگی خاصی برخوردار است.
من در طول زندگیام این پیوستگی را همیشه احساس کردهام و با تمام وجود به آن باور دارم .در دوران کارشناسی
در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در دوران پیش از انقالب ،همدورهایهای افغانستانی داشتیم .آنها
بسیار ،بسیار دوستداشتنی ،مهربان و درسخوان بودند .سرنوشت چنین بود که دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران ،به طور همزمان نخبگان اداری و سیاسی ایران و افغانستان را تربیت میکرد.
در سالهای تحصیل در خارج نیز از بهترین همدورهایهایم ،افغانستانیهایی بودند که واقعاً علم و حلم را ترکیب
کرده بودند .فقط همدورهای نبودیم ،بیش از دیگران یکدیگر را درک میکردیم .این درک مشترک ناشی از
همپیوندیهای مختلف بود.
در دوران کار دیپلماتیک ،یکی از بهترین خاطراتم ،کار با دیپلماتهای افغانستان بود .انسانهای فرهیختهای بودند
که منافع کشورشان را در کنار دانش و بینش گسترده ،بهخوبی تعقیب میکردند .چقدر باسواد بودند .دکتر روان
فرهادی ،نماینده افغانستان در سازمان ملل در نیویورک در دوران اول حاکمیت طالبان که نگذاشت طالبان به
رسمیت شناخته شوند ،بیتردید در زمره باسوادترین نمایندگان و سفرایی است که سازمان ملل به خود دیده است.
با او که صحبت میکردی ،عظمت زبان فارسی در پهنای فالت قاره ایرانی را بهصورت مجسم میدیدی.
در سالهای اخیر ،پیوند مطالعاتی در حوزه روابط بینالملل ،مرا با دنیای اندیشمندان جوان افغانستانی آشنا کرد
و بارها با آنها در تهران ،کابل ،هرات و دهلینو بهصورت دوجانبه و چندجانبه میزگرد و نشست مطالعاتی داشتیم.
همگی آموزنده و پربار و بیتردید متفاوت با میزگرد با کشورهای دیگر.
آخرین بار ،با دوستان هندی و افغانستانی ،چندین سال پیش با میزبانی منحصربهفرد دوستان کابلی ،به دره
پنجشیر رفتیم و یکی از برنامههایی که تدارک دیده بودند ،شاهنامهخوانی بود .چقدر زیبا بود! حتماً دوستان هندی
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لذت بردند ،ولی لذت بیشتر را ما ایرانیها بردیم .دیدیم که این هم مرزی تنها نیست؛ همپیوندی ،هم زبانی و هم
سرنوشتی است که مردمان ایران و افغانستان را به هم نزدیک میکند .پاینده باد این پیوند و برقرار باد این دوستی.

94

صلح ،آشتی ،برادری و همزیستی

حامد سرفرازی
فعال مدنی و عضو موسسه میدیوتیک افغانستان
داستان دوستی و اخوت میان دو ملت ایران و افغانستان از دیرزمان زبانزد عام و
خاص بوده و این اتحاد باعث ایجاد حس همدلی و تحکیم روابط بهتر میان دو
کشور گردیده است .از جانب دیگر مشترکات عمیق زبانی ،دینی ،فرهنگی ،این دو
ملت را بیشتر از بیش به هم نزدیک و نزدیکتر ساخته است .به نظر بنده بیشتر جوانان و تقریباً نیمی از میانساالن
افغانستان که سه دهه یا شاید هم بیشتر مهمان برادران خویش در ایران بودهاند ،بهترین خاطراتشان را از این
کشور بیان میکنند؛ تحصیالت و رشد فرهنگی که بیشتر جوانان افغان دارند را مدیون خدمات و ظرفیتهای
کشور همسایه و دوست ایران هستند.
از دیدگاه اینجانب ،ایران و افغانستان پیوند تاریخی ،فرهنگی و از همه مهمتر اشتراکات عمیق دینی ،جدای از
روابط سیاسی و اقتصادی دارند و این مشترکات عظیم دو ملت ،یکی است .پیام من بهعنوان یک افغان به تمام
مردم بزرگ و متمدن ایران ،پیام برادری ،دوستی و مودت است.
من فکر میکنم تنها راهی که پیشروی دو ملت قرار دارد ،وحدت و اتحاد و کوشش مضاعف در کسب علم و دانش
است؛ چرا که خداوند استعداد علم و دانش را در اختیار همه انسانها قرار داده و در این راه تنها نیازمند تالش
مضاعف ،جهاد و وحدت بوده و از این طریق است که به حس همدلی و همدیگر پذیری خواهیم رسید .ملت آگاه
ایران همواره ندای وحدت ،استقالل ،ا تحاد سر داده و بر این مبنا حرکت کرده است و در سالیان متمادی نیز در
کنار ملتهای منطقه بهویژه کشور عزیزمان افغانستان قرار گرفته است.
بنده ایران را یکی از کشورهای باسابقه در حوزه فرهنگی هنری یافتم .نهتنها ایران به شعرای فارسیزبان خود
افتخار میکند ،بلکه کشورهای همسایه خاصا مردم افغانستان و دیگر کشورهای دنیا نیز به شعرا و دانشمندان
فارسیزبان میبالند .حضور شعرا ،اندیشمندان و بزرگانی در دو سوی مرز حائلی که متأسفانه بهواسطه اعمال
سیاستهای استعماری و توسعهطلبانه برخی قدرتها در چند دهه گذشته میان دو ملتدوست و برادر ایران و
افغانستان فاصله ایجاد کرده ،ولی با آنهم این مودت و دوستی و همدلی این کمبودی را کاسته است و همچنان
صدها نمونه دیگر ،خود دالیل محکمی بر وجود سابقه تاریخی و فرهنگی مشترک دو ملت است؛ چنانچه دو ملت
افغانستان و ایران در سالهای اخیر به جهانیان نشان دادند و ندای خود را به دنیا رساندند که ما به صلح و آشتی،
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برادری و همزیستی افتخار میکنیم .امروز زمان آن نیست که میان ملتها دیوار کشیده شود ،دنیای امروز دنیایی
نیست که میان ملتها و سرزمینهای مختلف فاصله ایجاد کرد .تعامل میان ملتها از طریق رسانه و مسائل
فرهنگی میتواند وحدت و اخوت را بیشازپیش افزایش دهد.
افغانستانیها و ایرانیها بیشترین پیوندهای دینی ،تاریخی و زبانی را با یکدیگر دارند .به همین جهت روابط این
دو ،برخالف دیگر کشورها و همسایگان ،کمترین تنش و ستیز و بیشترین همدلی و همراهی را در طول تاریخ گواه
بوده است .کمک و پشتیبانی ایران از جهاد مردم افغانستان و حضور هزاران افغانستانی در جبهههای جنگ ایران
و عراق و شهادت بسیاری از ایشان در دفاع از خاک و ناموس ایرانی ،تنها یک نمونه از این حقیقت میباشد.
بهیقین میتوانم بگویم یکی از بهترین و باانگیزهترین شخصیتهای فرهیخته و دانشگاهی جمهوری اسالمی که
مدتهاست با ایشان روابط فرهنگی و علمی پرباری داشتم ،خانم دکتر ماندانا تیشه یار عضو هیئتعلمی دانشگاه
عالمه طباطبایی میباشد که واقعاً در راستای بارور نمودن وحدت و همدلی میان دو ملت سترگ ایران و افغانستان
نقش بسیار متبارزی از خود به نمایش گذاشته است و توانسته قدمهای مفید و ارزندهای را برای نخبهگرایی جوانان
افغانستان از خود به جا بگذارد .این یکی از بهترین خاطراتم با برادران و خواهران ایرانیام میباشد.
خالصه کالم این که ملت عزتمند ،باوقار و همنوع دوست ایران همیشه و در تمام عرصهها و شرایط در کنار مردم
و جامعه افغانستان بوده و با حمایتهای مادی و معنوی توانستند التیام زخمهای متعدد و مدید افغانها در طول
تاریخ پرفرازونشیب و بحرانهای عظیم به وجود آمده در این کشور گردند .جا دارد از تالشها و زحمات بی دریغانه
برادران و خواهران ایرانی خود در طول دوران حضور هموطنان ما در کشورشان تقدیر و تشکر نموده و با فریادی
رسا و از سویدای دل برایشان آرزوی موفقیت و شادکامی نمایم.
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دریادل

ثریا سقزچی
مدرس خیاطی و آشپزی
حدود بیست سال پیش در آموزشگاه خیاطی تدریس میکردم .فصل بهار بود و زمان
تهیة نخودفرنگی و باقالی سبز برای استفاده و نگهداری در فریزر .مقداری نخود و
باقالی خریده بودم .یکی از کارآموزها پیشنهاد داد:
 امروز بهجای درس ،اجازه بدین نخود و باقالی را ردیف کنیم.بچهها هم همگی گفتند:
 بلی خانم ،حاضریم و دوست داریم این کار رو بکنیم.باالخره پس از آموزشی کوتاهتر از روزهای پیش ،همگی دستبهکار شدیم .همة نخود و باقالیها را پاک و آمادۀ
بستهبندی و طبخ کردیم .موقع تعطیلی کالس و رفتن شاگردان ،دوتا از آنها که خواهر بودند ،جلو آمدند و گفتند:
 خانم ،میشه از شما بپرسیم با این نخود و باقالیها چه غذاهایی درست میکنید؟گفتم معلومه ،باقالیپلو ،خوراک مرغ ،نخودپلو و غذاهای دیگر.
 آخه ما تا حاال اینا رو نخوردیم .میدونین ،پدر ما مرغفروش است ،مادرمون هم فقط مرغ درست میکنه .غذایدیگهای بلد نیست.
کمی درباره درستکردن باقالیپلو گفتم و آنها یادداشت کردند بعداً تصمیم گرفتم هر روز یک ربع ،کالس آشپزی
داشته باشیم یعنی هر روز خودم یا یکی از کارآموزها طرز تهیة غذایی را توضیح دهیم و همه آن را یادداشت کنند.
نوبت به بانوی افغان رسید .او گفت:
 خانم ،اجازه بدین من عمالً پخت سمبوسة افغانستان را نشان بدهم.فردایش به تعداد دانشآموزان مواد اولیة پخت و وسیلة پذیرایی آورد ،هم آموزش داد ،هم پذیرایی کرد .هر روز
هم طرز درستکردن یک خوراکی یا شیرینی ساده مخصوص کشورش را برای ما توضیح و آموزش میداد.
او مرام یک افغان اصیل را به نمایش گذاشت و محبوب و مورد احترام همة بچههای کالس هم بود .امسال عید
چند پیام تبریک نوروز و سال نو از خارج از کشور داشتم .فکر کردم یکی از آن پیامها را دوستم شهرزاد فرستاده.
تشکر کردم .در جواب نوشت:
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 خانم ،من شهرزاد نیستم .فرزانه هستم ،کارآموز اهل افغانستان شما البته سالها پیش کارآموز شما بودم اگریادتان باشد .دلتنگتان بودم ،پیام فرستادم .گفتم که بهخوبی او را به یاد دارم و هیچوقت ادب ،مهربانی و دست و
دلبازیاش را فراموش نمیکنم .او را مثل زمانی که شاگردم بود ،دریادل خطاب کردم .سپس از او پرسیدم:
 مگر کالً از ایران رفتهاید؟در جوابم تشکر کرد و پاسخ داد:
 بلی خانم .حاال ما هلند هستیم هم من و هم همسرم و هم بچهها درس میخوانیم و کار هم میکنیم .ازراهنماییهای شما زندگی خوبی داریم .من همیشه قدردان محبتها و آموزشهای شما هستم و میخواستم که
بدانید چقدر سپاسگزار شما هستم و دوستتان دارم.
این است مرام و منش انسانی ،چه ایرانی باشد و چه افغان ،فرقی ندارد و این یکی از خاطرات شیرین من از این
بانوی دوستداشتنی و بلندنظر افغان است.
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صلحطلبی زرد را دور بریزیم

علی شاکر
روزنامهنگار و پژوهشگر صلح
تصویر خیلی از ما ایرانیها از افغانستانیها مثبت نیست .این نه تقصیر نژادپرستی
ایرانی است و نه اشکالی متوجه عزیزان افغانستانی است .نمیخواهم در این
یادداشت از نازنین بودن مردم زجرکشیده افغانستان بگویم که نیاز به گفتن نیست
بس که واضح است .میخواهم در عوض بحثی پایهای را مطرح کنم درباره اینکه چرا اینهمه از صلح حرف میزنیم،
ولی در عمل میان کلیات بهظاهر پسندیده گیر افتادهایم و مدام همانها را تکرار میکنیم .شبیه روانشناسهای
زرد که مدام تکرار میکنند «به زندگی لبخند بزنید» ،درحالیکه با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشود.
کسانی که دلخوشی از این همسایگی ندارند ،میگویند افغانستانیها به ایران میآیند و به تعدادی که میآیند
حتی اگر نان بخورند ،از سهم ایرانیها کم میشود .ما حاضر نیستیم منابعی که مال ماست نه با افغانستانیها که
با هیچکدام از غیرایرانیها به اشتراک بگذاریم.
بنابراین با دو مفهوم اساسی در مطالعات صلح مواجهیم« .ما» در برابر «آنان».
آنان (در اینجا افغانستانیها) نهتنها منابع اقتصادی ما را مصرف میکنند ،بلکه به همراه خودشان ارزشها ،آیینها
و فرهنگی تازه هم میآورند .ارزشهایی که الزاماً با هنجارهای جامعه ما هماهنگ نیست.
ولی پرسش اینجاست که اگر همکاری نکنیم چه میشود؟ بگذارید از کتاب «قبیلههای اخالقی» جاشوآ گرین،
روانشناس و فیلسوف آمریکایی ،مثالی بزنم:
جنگلی داریم که در چهارسوی آن قبیلههای مختلفی زندگی میکنند .مردم این چهار قبیله گوسفنددار هستند.
شرایط به این صورت است:
• شرق :تعداد گوسفندها ثابت است .اگر خانوادهای زیاد گوسفند داشته باشد ،شورایی در این قبیله هست
که میگوید باید تعداد را کم کنید.
• غرب :اندازه خانواده میگوید گوسفندان چه تعداد باشند .شورا باید این موضوع را حل کند که مثالً اگر
خانوادهای چهار بچه را از دست بدهند ،چرا باید چهار گوسفند هم کمتر داشته باشد.
• شمال :اهالی ،زمینها را محصور کردند .برخی خانوادهها منابع را زیاد کردند .شورا فقط نظارت دارد.
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• جنوب :همه چیز مشترک است .سر شورا شلوغ است .باید بر کار همه نظارت کند.
جنگل آتش میگیرد و به مرتع تبدیل میشود .برخی میگویند زمانی که اینجا جنگل نبود ،ما اینجا بودیم .برخی
میگویند کتاب مقدس ما این جنگل را به ما وعده داده بود .برخی میگویند زنها نباید برای چوپانی بیایند.
وضعیت دنیای ما چنین است؛ قبیلههای مختلف بهظاهر روی چیزی توافق ندارند ،ولی ما ناچاریم با هم توافق
کنیم و همکاری.
اگر منافع من و ما همراستا باشد ،کار پیش میرود .مثل وضعیتی که در یک طوفان گیر کردیم و هر دو نفر باید
پارو بزنیم تا از مرگ نجات پیدا کنیم .اما اگر در قایق فقط یک جلیقه نجات وجود داشته باشد ،آن موقع با دو
«من» مواجهیم که هر یک میخواهد نجات پیدا کند ،ولی معموالً این اتفاق نمیافتد .به همین دلیل ما به قانون
نیازمندیم تا این چالش را برطرف کند.
موضوع این است که گرچه مغز ما برای همکاری فرگشت پیدا کرده ،ولی همکاری با «برخی از آدمها» .یعنی
همکاری ما «درونگروهی» است و نه «میان گروهی» .چون همکاری با همه گروهها با اصول اولیه انتخاب طبیعی
ما ناسازگار است .اخالقیات ما این گونه فرگشت پیدا کرده که «ما» را بر «آنان» ترجیح دهد نه اینکه «ما» را بر
«من» ترجیح دهد .چون ما انسانها منابع مشترک داریم .باید به یک استراتژی پایدار میرسیدیم که این استراتژی
همان «همکاری» است .ما همکاری میکنیم ،نه به این دلیل که کار خوبی است؛ چون مزیت تکاملی دارد .چون
اگر نمیشد ،دچار «تراژدی منابع مشترک» میشدیم.
ما به یک فرا اخالق احتیاج داریم که همچون یک سیستم کلی اختالف میان ایدهآلهای اخالقی ما را حل کند.
البته هنوز نتوانستیم به این آرمان برسیم .پس فعالً در دو سطح با هم همکاری میکنیم:
سطح اول همکاری :ارتباط با خویشان است .طبق نظریه انتخاب خویشاوندی 2۵علت الفت برادرانه ،ژنهای
مشترک ماست .در نتیجه وقتی کسی کاری انجام میدهد تا امکان زنده ماندن یک وابستة ژنی خود را افزایش
دهد ،بخشی از آن به این واقعیت بر میگردد که در واقع کاری انجام داده که امکان زنده ماندن ژن خود را افزایش
دهد .ما به ژنهای شبیه خود کمک میکنیم تا امکان طول عمر ژنهای خود را افزایش دهیم .این امر در عرصه
فرهنگی و زبانی نیز صادق است .در واقع ما نمیتوانیم از افغانستانیهای فارسیزبان دور باشیم .یادمان باشد
افغانستان هم در گسترۀ فرهنگی  -جغرافیایی نوروز قرار دارد و همین ما را به هم نزدیکتر میکند.

kin selection
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سطح دوم همکاری :ما زیاد همدیگر را میبینیم .هفدهم فروردین  1401روزنامه جمهوری اسالمی اعالم کرد
هشت میلیون افغانستانی در ایران زندگی میکنند و تخمین میزنند روزانه بیش از  10هزار نفر به این تعداد اضافه
میشود .حال شکل ارتباط و تعامل ما باید چگونه باشد؟
ما محکوم به همکاری هستیم .چون ادامه حیات «من» ،وابسته به همکاری با «دیگری» است.
صلح و تعامل میان ایرانیها و افغانستانیها همان قدر که ساده است ،سخت هم هست .شرایط اجتماعی و اقتصادی
در این همکاری تأثیر بسیاری دارد .اما مطمئن باشید راهحل آن صرفاً «برادر» خطاب کردن افغانستانیها نیست.
باید شرایطی را فراهم کرد که این دو قبیله با هم بیشتر تعامل کنند .بفهمند که چهقدر به لحاظ رفتاری به هم
شبیهاند .آن زمان نام کشورهایمان نمیتواند ما را از هم جدا کند.
پس جای پناه بردن به «صلح زرد» بهتر است شرایطی برای حرفزدن بیشتر ،فراهم کنیم .برای هشدار دادن به
حکومتها که نمیتوان از پشم اختالف میان دو همسایه کاله توسعه بافت ،شعار را کنار بگذاریم .ما محکوم به
صلحیم ،این محکومیت را با سطحی گرایی عقب نیندازیم و سعی کنیم به همکاری بیشتر بیندیشیم.
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ماه جبین؛ ماهی که بیفروغ شد

عاطفه شعبانیان
فعال ادبی (آزاد)
این خاطره مربوط به پاییز  1400است .شیرین ،تلخ اما واقعی  ...پاییز
رنگرنگ در دل خود قصههای زیادی دارد .از سماع عارفانه برگها و عاشقانه
رقصیدنشان بی جام باده و زلف یار ،تا ناله درختان و شاخههای پردردِ نوحهگر.
آن سال ،صدای خشخش خزان برای ماه جبین ،رخساری بهارانه نشان داد ،اما دیری نپایید که زمستانِ چیره بر
بهار جز باغی یخزده و تگرگ بسته برایش ارمغانی نداشت ...
مهرماه  1400طب ق فعالیتی که از گذشته در «کتابخانه مشارکتی» دبستان داشتم ،به کتابدار سپرده بودم اگر
امسال دانشآموز ضعیفی نیاز به کمکدرسی داشت ،بی چشمداشت در خدمتم .بعد از گذشت چند روز ،کتابدار
تماس گرفتند و گفتند« :دانشآموزی بسیار ضعیف در پایه چهارم نیاز به کمک دارد ».به مدرسه رفتم .دخترکی
خوش مشرب ،شیرینبیان و زیبا را دیدم .با صدای رسا ،سالم گفت .پایه چهارم بود اما حروف الفبا را نمیشناخت!
از سه سال گذشته که از افغانستان به تربتجام آمده بودند ،در روستای دورافتادهای بدون آنکه چیزی یاد بگیرد،
کارنامه هرسال را با مُهر «قبول شد» تقدیم میکردند .پدر بهخاطر فقر و فاقه از تربتجام همراه با سه فرزند و
مادرشان به تهران آمده بود تا شاید در این شهر رؤیایی معجزهای اتفاق بیفتد و سرایدار برجکی در شهرکی شده
بود ...
بههرحال شروع کردیم و ماه جبینِ قصه ما با تمامِ توان خود پایان آذر به کالس سوم رسید .پشتکار و کوشش این
دخترکِ «ماهپیشانی» عجیب بود! بدون وقفه هر روز به مدرسه میآمد و بع ِد مدرسه در خانه کوشش میکرد تا
آموختههایش تثبیت شود .با مشارکت کتابخانه و اعضای فعال آن ،برای برادر دبیرستانیاش کتابهای
کمکآموزشی تهیه کردیم و مقداری دارو برای کمخونی شدید خواهرش .درست یادم هست سه درس اول فارسی
سوم را خواندیم ،دیماه که طبق روال هر روزینه به کتابخانه رفتم ،او نیامد و این موضوع تا روزها تکرار شد .بعد
از چند هفته متوجه شدم که آنها بهخاطر شرایط بُحرانی و نامساعد مالی ،بدهکاری ،نداشتن گوشی همراه فرزندان
و شرکت نکردن خود و برادرش در کالسهای آنالین به مکانی نامعلوم سفرکردهاند ...
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حال ،ماه جبین با دو چشم گریان ،خشک لب و رخی چون زعفران بارها به خوابم آمده و من آشفتهتر از همیشه
به چنگال فقر که ناخنهای عناب رنگ خود را سالها در قلب ماه جبین و ماه جبینان سرزمین افغانستان فروکرده
و هرازگاهی اندک امید قلبشان را نشانه میگیرد ،میاندیشم ...
ماه جبین خزانزده قصه ما طی دو ماه دوپایه را خواند؛ دخترکی که حتی فرقِ میان «ب و پ» را نمیدانست.
اینهمه عشق و استعداد به کجا خواهد رفت؟! او به دنبال ارزش بود و همه اینها را در زنگتفریحها ،با لهجه
شیرینش میگفت .همه در عمق چشمانِ غمین و کنجکاوش ،ناداری پدر ،آرزوهای ناکام مادر و بیماری خواهرش
هویدا بود ...
شانههای کوچک ماه جبین «ماه بیفروغ» برای این اندوههای ممتد ،ضعیف و شکننده بود ...
حال نمیدانم که سرنوشت ،چونان باد پاییزی که برگهای خشک را به اینسو و آنسو میافکند ،ماه جبین را به
کدام گوشه این روزگار افکنده است؟
برگ کاهم در مسیر تندباد ،خود نمیدانم کجا خواهم فتاد!
(موالنا)
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سالم کابل
حامد شفیعی
روزنامهنگار ،فعال رسانه و صلح
بر فراز آسمان افغانستان که باشی تا چشم کار میکند ،کوه میبینی و کوهستان.
کوهها که به پایان میرسد ،زمین صاف میشود و اندک خانههای دور از هم که نشان
از محدوده کابل میدهد .اینک من در آسمان کابل بودم؛ بر فراز شهری پهناور.
وقتی قرار شد سفری به افغانستان داشته باشم ،نمیدانستم که چه تصویری باید از این کشور همسایه داشت.
گرچه از کودکی نام افغانستان برایم مترادف جنگ و فقر بود .هواپیما که فرود آمد ،تردید با کمی چاشنی ترس
همراهم شد .اخبار را میشنیدم و میدیدم؛ نزاع ،خشونت ،درگیری و خونریزی  ...پیش از سفر دوستی گفته بود
در ساعتهای پایانی شب نمیتوان بهراحتی و امنیت در شهر کابل رفتوآمد داشت .بارها درگیریهای مسلحانه
میان طرفهای شخصی در سطح شهر کابل روی میدهد.
هواپیما در فرودگاه حامد کرزای به زمین نشست .چون از پیش از سفر همه چیز هماهنگ شده بود ،فردی به
پیشواز آمد .بهسوی ماشین که رفتیم ،پیرمردی که جلوی در روی زمین نشسته بود با دیدنم دست تکان داد و
گفت :به خَیر آمدین جوانک! شاید حضورش حکمتی داشت که وقتی این رهگذر را ببینم همه ترس و تردیدم با
دیدن مهربانی بیدلیل و لبخندش از میان برود.
و این اولین برخوردی بود که از کشور میزبان دیدم و سوار ماشین شدیم .از فرودگاه بیرون آمدیم و به محل اقامت
رفتیم .در مسیر سعی کردم فقط نگاه کنم .همه چیز برایم گنگ و نامفهوم بود .برایم سخت بود که باور کنم
میتوان در این کشور و شهر جایی را یافت آرام ،دلانگیز ،روحنواز و البته شگفتآور .میدانستم که افغانستان دارای
پیشینهای به گواه تاریخ است .پیشینهای سترگ و خواندنی.
کابل از زمان طالبان خسارات زیادی دیده و پس از آن سعی کرده بود دوباره جان تازهای بگیرد .در مسیر،
ساختمانهای جدید ،رستورانهای فانتزی و بازارهای شلوغ دیده میشد .گویی فردی که ما را همراهی میکرد،
میدانست چه در ذهنم میگذرد؛ گفت :عجله نکنید کابل جاهایی دارد که باور نمیکنید .خودتان میروید و
میبینید .گفتم :حتماً همینطور است.
مشتاق بودم که زودتر از پس این چهره خسته و زخمخورده شهر ،زیبایی نهفته آن را ببینم .آن کابل که روزگاری
در مسیر شرق و غرب قرار داشت و گذرگاه مهمی بهحساب میآمد .شهری کوهستانی با اقوام مختلف .دوست
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داشتم مزه غذاهای کابل را بچشم .شنیده بودم که طعمی لذیذ دارد .طی مدت  4-۳روزی که قرار بود در این شهر
بمانم ،سعی کردم بتوانم حداقل به بخشی از کنجکاویهایم پاسخ دهم.
دیدن بناهای تاریخیِ قدیمی که حاال بر اثر جنگ تبدیل به خرابه شده بود کمی ناراحتکننده بود ،اما کوشش
مردم کابل برای بازسازی این بناها ستودنی بود .با ورود به فضاهای قدیمی این شهر میشد به قدمت شهر پی برد.
آرامگاه بابر ،قصر داراالمان ،مسجد شاه دو شمشیره و مسجد عیدگاه تنها بخشی از دیدنیهای تاریخی کابل بود.
در کنار این بناها ،این شهر مناظر طبیعی از جمله دریاچه قرغا را هم داشت و شاید مهمتر از همه آنها دریای
کابل بود .رودخانهای که از کوههای پغمان سرچشمه میگیرد .با وجود گذشت مدت زمانی طوالنی از سفر به
افغانستان ،هنوز اما میتوانم مزه غذاهایش را حس کنم :کابلی پلو یا قابلی پلو ،هوسانه یا نارنج پلو یا زرده پلو .یکی
از روزها که در یکی از خیابانها به همراه همراهم گذر میکردم ،دستفروشی دیدم که آب "زردک" (هویج) و
سیب میفروخت .با چرخش میچرخید و هرازگاهی دورش جمع میشدند و از او خرید میکردند .بهطرف
دستفروش رفتم تا بساطش را از نزدیک ببینم .سیبها و هویجها توی سطل آبی بودند و سه لیوان شیشهای
داشت که بعد از رفتن هر مشتری ،توی تشت آبروی چرخدستی ،شسته میشد و آماده برای مشتری بعدی.
در آن دیدار نخست از کابل و سپس سفرهای دیگرم ،باز به کابل و البته هرات ،برایم دیگر افغانستان ،آن کشور
جنگزده و پر از خشونت نب ود .کابل و هرات برایم هویت دیگری داشت .تاریخ بود و طبیعت .مهربانی مردان با
پیراهن تنبان و زنانش با لباسهای گلدوزی ،تکهدوزی پارچههای رنگی و یا سرمهدوزی بود و صفای شهرش و
بوی و عطر غذاهایش .دوست داشتم میتوانستم بیشتر به افغانستان سفر کنم .دوست داشتم بدخشان را ببینم و
از بامیانش لذت ببرم .از بامیان زیاد شنیده بودم :با دشتهای پهناور کچالو؛ با دریاچههای آبی و فیروزهای؛ با
صخرههای تراشیده و غولپیکر که ترکیب رنگشان را کمتر جایی میتوان سراغ داشت و سمت شرقش ،بوی
شاهنامه میدهد شهر ضحاک با قصه کاوه آهنگر.
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ایران و افغانستان؛ میهن مشترک پارسی
شفیق اله شفیق
استاد دانشگاه بلخ
هرگاه حرفی از ایران و افغانستان به میان میآید ،ذهن من ناخواسته در قلمرو مدنیت
مشترک با نامهای برجسته نیاکانی ،تاریخ سیاسی و ادبیات پارسیمان پیوند میخورد
که هرگز از هم جدا نبوده و جداناشدنی میماند .تاریخی که در سرزمین پهناور شعر و
سلطنت ،زیر نام ایرانش هر واقع شده است و اجزای جداناپذیر آن از بلخ تا تیسفون ،از ری تا هرات ،از غزنه تا
نیشاپور ،از اصفهان تا بخارا و کاشغر ،یک میهن زبانی دانسته میشوند که در گستره آن نامهای افتخارآفرین جهان
بشر در یک رابطه ناگسستنی با یکدیگر گرهخوردهاند .از غربیترین نقطه ایرانشهر و آغاز تاریخ تمدن انساندوستانه
و اولین حقوق بشر با شاهنشاهی بزرگ کوروش کبیر تا شرقیترین منطقه ایرانزمین ،احمدشاه مسعود آخرین
فرمانده آزادیخواه و عدالتخواه کوهپایههای هندوکش که در میدان رزم همان ادبیات شاهنشاه هخامنشی را به
لب میآورد« ،جنگ تنها برای عدالت و آزادی مقدس است ،الزمه عملیات ،ادبیات است» یعنی جنگِ بدون اخالق
به تجاوز و ستمگری میانجامد.
از سوی دیگر ،میهنی که عشق و معرفت ،شعر و ادب آن با رودکیِ بخارا و فردوسیِ توس ،سنائی غزنه و عطار
نیشابور ،موالنا بلخ و حافظ شیرازی کلیتی تجزیهناپذیر قلمداد میشود .اضافه بر آن ،دیاری که حتی شاهان
سبکسرش را تا همین دو صدسال قبل جرئت آن نبود که خویش را غیرایرانی بدانند و نمیتوانستند سرزمینهای
فارس و خراسان ،سیستان و کابلستان را جدا از هم روایت کنند؛ امروز به چه بالیی مبتال شدهاند که دشمنان
آگاهانه و دوستان بیخردانه در پی واگرایی و جداییاند؟! ازاینروی برای من پارسیزبان اهل افغانستان که امروز
سرزمینهایمان را غوطهور در آتش نفرت و خشونت میبینم ،جز میهن تاریخی بنام ایرانشهر و تمدن خراسانی،
دیگر میهن افتخارآمیز که از پهنة آن ابنسینا و ابوریحان بیرونی قامت راست کند ،وجود ندارد .درست است که
امروز به نامهای ایرانی و افغانستانی در جهان شناخته میشویم ،اما آن بالندگی و پویایی تمدن ایرانزمین و آن
مدنیت باستانی نیاکانمان را چه شد؟!
رویهمرفته دفترچه خاطرات من با حرفهای شخصیتهای مشترک نیاکانیمان همیشه پُر میشود ،من هنوز یک
فارسیزبان ایران امروز را همان هموطن آریایی در شناسنامه شاهنامه فردوسی بزرگ میبینم و مرزهای تحمیلی
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و ا ستعماری در جدایی ما هرگز کارگر واقع نشده است .باور دارم تا زبان فارسی زنده است «مای» افغانستانی و
ایرانی را کسی از هم جدا نمیتواند.
به قول حضرت فردوسی بزرگ:

چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد
در این بوموبر زنده یک تن مباد
همـه روی یکسر بجـنگ آوریــم
جــهان بر بـداندیـش تنـگ آوریم
همه سربهسر تن به کشتن دهیم
بـه از آنکه کشـور به دشمن دهـیم
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به بهانهای صد و یکمین سالروز مودت ایران و افغانستان

عبدالظاهر شکیب
رییس مرکز مطالعات منطقهای افغانستان
اول سرطان  1401صد و یکمین سالروز مودت میان افغانستان و ایران است،
یعنی درست یک صدو یک سال پیش از امروز به تاریخ اول سرطان 1۳00
هجری خورشیدی ،شاه امان اهلل خان ،پیمان دوستی میان دولتهای افغانستان و ایران را با زمامدار آن کشور به
امضا رسانید .بیش از یک قرن از برقراری روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ایران می گذرد و تا جایی که بنده
اطالع دارم ،ایران یکی از معدود کشورهایی است که طوالنی ترین روابط دوستی را با مردم افغانستان داشته است.
ناگفته پیداست که مشترکات فراوانی میان ملتهای ایران و افغانستان از دیرزمان تا کنون موجود بوده و روابط دو
کشور بیشتر از همه ،ملت محور است؛ بدین معنا که به جای سیاست گران و سکان داران قدرت ،این مردم دو
طرف سرحد هستند که تصمیم گیرنده امور ارتباطی خویش اند .چنانچه در گذشته ،جغرافیایی به نام ایران و
افغانستان کنونی موجود نبود و باشندگان این دو سرزمین ،در جغرافیای مشترکی به نام آریانا و خراسان زیست
می نمودند.
مشترکات تاریخی ،جغرافیایی ،فرهنگی ،زبانی و مذهبی میان ملتهای افغانستان و ایران به حدی است که مشکل
میتوان ایشان را از همدیگر تفکیک و جدا ساخت؛ از همین لحاظ ملتهای این دو سرزمین را گاهی اوقات حتا
اندیشمندان به اشتباه میگیرند؛ زیرا میزان تفکیک پذیری آنها دشوار و چه بسا ناممکن است .بنابراین می توان
گفت که دوستی افغانستان و ایران ،محدود به روابط رسمی دو کشور نمی شود ،بلکه این روابط در عمق وجود
باشندگان دو طرف مرز ریشه دار است و مردمان آن سوی سرحد ،یگانگی و مشترکات فراوانی دارند که به مراتب
ژرف تر و نهادینه تر از ارتباطات سیاسی میان دو دولت است .به همین لحاظ ،من معتقدم که روابط خشک سیاسی
که در طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بوده ،به هیچ نحوی نمیتواند بازگو کننده عمق مدارا و دوستی میان
دو ملت باشد .چون رفت و آمدهای دو ملت و ارتباطات ایشان با همدیگر نشأت گرفته از ریشه مشترک تاریخی و
فرهنگی است که امروز ملتهای افغانستان و ایران بدان فخر می کنند و به خود می بالند.
باورمندم که به منظور افزایش و گسترش مراودات از یک سو و به میان آوردن فضایی که در آن دوستی و صمیمیت
بیشتر گردد ،تطبیق و عملی سازی دیپلماسی علمی -فرهنگی میان دو ملت ضروری است ،نه منافع زود گذر
سیاسی .چون تعدادی از نسل جوان و آینده دو کشور که از هویت تاریخی و فرهنگی خویش اطالعات کافی ندارند،
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میتوانند در پرتو تطبیق دیپلماسی علمی -فرهنگی ،از گذشته مشترک و سرنوشت همسان دو ملت آگاهی یابند.
دیپلماسی علمی -فرهنگی ،میتواند از راههای مختلفی قابل اجرا باشد ،که بنده شماری از آنها را در ذیل به گونه
فشرده بیان میدارم:
❖ اولویت دادن به فرهنگ مشترک مردمان دو کشور :مهمتر از همه این است که فرهنگ در سطح
بزرگتری که شامل زبان ،تاریخ و مذهب میشود ،مورد توجه مسؤوالن دو دولت قرار گیرد ،که طی آن
باشندگان این دو سرزمین میان هم ،از یگانگی و وحدت فرهنگی برخوردار باشند .اولویت گذاری به
فرهنگ مشترک در مراودات سیاسی و اقتصادی ،خود زمینه ساز اعتماد و منتج به دست آوردهای
سازندهتری خواهد شد.
❖ برگزاری نشستهای مشترک علمی میان اندیشمندان دو کشور :به هر میزانی که مراودات میان
اندیشمندان دو کشور ،از طریق برگزاری نشستها ،سمینارها و کنفرانسهای علمی ،بیشتر گردد ،به همان
میزان دوستی و صمیمیت میان نسل دانشگاهی دو کشور فزونی یافته و خود زمینه را برای نزدیک سازی
دو ملت فراهم می سازد.
❖ برگزاری همایشهای فرهنگی مشترک :از رسالتهای مهم دیگری که قشر فرهنگی دو کشور به دوش
دارند ،این است که نمادهای مشترک فرهنگی را پاس داشته و در راستای حفاظت از آن ،از هر طریق
ممکن بکوشند .یکی از راههایی که میتواند در زنده نگهداشتن رسوم مشترک کمک مان کند ،همانا
برپایی همایشهای مشترک فرهنگی است که دو ملت بدان احساس تعلق دارند.
❖ تبادل اساتید و دانشجو :در اکثر کشورها تبادل اساتید و دانشجوها خود عاملی برای تعامل فرهنگی
محسوب میشود ،اما این مهم در افغانستان و ایران ،در راستای تحکیم وحدت فرهنگی به کار میرود .به
همین لحاظ به هر میزانی که دانشجویان و اساتید میان دو کشور رفت و آمد بیشتر داشته باشد؛ به همان
میزان درک نسل تحصیل یافته دو ملت ،نسبت به ارزشهای تاریخی و فرهنگی مشترک شان بیشتر
گردیده و این امر خود زمینه ساز نزدیکی ملتهای ایران و افغانستان خواهد شد.
بنابر این می توان گفت که :امروز همه ما مسؤولیم تا در راستای نزدیک سازی دو ملتی که در گذشته با همدیگر
یکی بوده اند ،از هر طریق ممکن بکوشیم و نگذاریم دشمنان ما موفق به جداسازی مان گردند .به امید روزی که
ارزشهای فرهنگی مشترک دو کشور مرزهای سیاسی را شکسته و ملتهای ایران و افغانستان بیشتر از پیش به
هم نزدیک شوند.
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از محبت تا مودت
سید مجتبی طاهری
دکتری جامعهشناسی سیاسی ،دبیر رسمی آموزشوپرورش و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
سالهاست که آنها را میشناسم .در طول بیش از نیم سده ،بهدفعات با آنها مواجه شدهام
که جز صداقت و مظلومیت ،چیزی ندیدم .در این جا ،به چند نمونه از تجربه زیستی
خود که اثربخشی بیشتری بر ذهن و روان من گذاشتند اشاره میکنم.
اولین تجربه زیستی من به تابستان  1۳6۳بازمیگردد .هنگامی که چون خانه به دوشان ،به منطقه سعادتآباد
تغییر مکان دادیم ،و در خانه نیمه ساختهای که در و پیکری نداشت ،اقامت گزیدیم .اولینبار ،در این مکان بود که
با یکی از برادران افغان روبرو میشدم  ...گویا چند وقتی بود که در آن جا ساکن شده بود و وظیفه داشت خانه را
هرچه سریعتر برای سکونت آماده کند .با تبسم به استقبالمان آمد و چه صمیمانه کوشش کرد تا محیط جدید را
که فاقد هرگونه امکاناتی بود ،برای ما دلپذیرتر نماید .سالها از وی بیخبر بودیم ،تا اینکه در دیداری که پدر
مرحومم از سوریه داشت ،در بازار لباسفروشان دمشق ،پدرم را باز شناخت و با وجود زندگی سادهای که داشت،
بهرسم میهماننوازی و با اصرار ،جامهای بهرسم هدیه تقدیم پدر نمود .باگذشت سالهای متمادی از آن روزها،
خاطره صداقت و میهماننوازیاش از ذهنم محو نشده است.
اما تجربه زیستی دیگر من مربوط است به زمانی که در آموزشوپرورش استخدام شدم .پس از سالها تدریس ،به
درخواست یکی از دوستان ک ه مدیر دبیرستان بود و نیاز مبرم به دبیر داشت ،جهت تدریس به آن مدرسه رفتم.
ویژگی جالب مدرسه این بود که عمده دانشآموزانش افغانستانی بودند .با وجود آن که بیشتر آنها برای معاش
خانوادهشان سخت کار میکردند ،اما نسبت به درس نیز اهمیت میدادند .آنچه بیش از همه مرا تحتتأثیر قرار
میداد ،این بود که آنها (دانشآموزان) تجربه کاری خود را بدون چشم داشتی در اختیار من و دیگر همکارانم قرار
میدادند.
تجربه زیستی دیگر من به سال  1۳9۵مربوط میشود .قطعه زمینی در جابان دماوند خریداری کردم .تصمیم به
آبادی آن گرفتم .هفتهای چند مرتبه مسیر تهران _ جابان را میپیمودم ،تا اینکه زمین آباد شد ،و البته اگر نبود
همکاری کارگران افغان ،این مهم به سرانجام نمیرسید .در این میان ،وجود آقا نصراهلل که سالها پیش به ایران
آمده بود و تشکیل زندگی داده بود و منطقه را بهخوبی میشناخت و همگان نیز او را میشناختند ،نعمت بزرگی
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بود .وی در تأمین نیروی انسانی ،مشاوره و نگهبانی شهرک ،کمک زیادی به ساکنین نموده است تا جایی که اهالی
شهرک کاری را بدون مشورت با وی انجام نمیدهند.
و اما آخرین تجربه زیستی من از نشستوبرخاست با برادران افغان ،به سال گذشته ( )1400مربوط میشود .در
پی جابهجایی منزل و نیاز مبرم به نقاشی ساختمان ،به توصیه یکی از دوستان ،یکی از برادران افغان که گویا در
زمینه نقاشی ساختمان تبحر زیادی داشت را به کار دعوت کردم .پیشازاین بارها اقدام به نقاشی ساختمان کرده
بودم ،اما رضایت کامل حاصل نمیشد  .اما ابراهیم با همه فرق داشت؛ هم به لحاظ نوع کاری که ارائه کرد و هم
به لحاظ قیمت .همین قضیه باعث ایجاد روابط حسنه میان من و ابراهیم شده است .از آن زمان هرکدام از اعضای
خانواده که نیاز به نقاشی پیدا میکنند ،سراغ آقا ابراهیم را از من میگیرند.
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بیپیرایه زیستن در سایهسار مودتی کهن

اصلی عباسی
پژوهشگر حقوق بینالملل بشر و عضو مرکز تحقیقاتی عدالت کیفری و ادله،
دانشگاه نورثمبریا
روابط میان دو ملت ایران و افغانستان ،فراتر از مرزهای جغرافیایی مشترک ،بر پایه
پیوندهای مستحکم تاریخی ،زبانی و فرهنگی ،استوار است که گذر زمان و حتی
تالطمهای سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی نیز ،تاثیر چندانی در زدودن این پیوندها نداشته است.
مانند هر تجربه بهیادماندنی دیگر در انبوه خاطرات خود ،بهعنوان پژوهشگری ایرانی ،در دورانهای مختلف
تحصیالت ،کار و زندگی اجتماعی با پژوهشگران ،دانشجویان و افرادی از ردههای گوناگون اجتماعی افغانستان،
مواجه شدهام؛ یادمان آنهایی که گرچه رفتهاند؛ اما نام نیکشان در صفحه ذهن پابرجا ،باقیمانده است؛ و چه نغز
در این باره «فردوسی بزرگ» سروده:

جهان یادگارست و ما رفتنی
به گیتی نماند بهجز مردمی
به نام نکو گر بمیرم رواست
مرا نام باید که تن ،مرگ راست
در گنجینه خاطرات خود ،نمونههایی غریب اما دلنواز را انباشته کردهام که یکی از دلپذیرترین و درعینحال،
ساده و بیآالیشترین آنها ،در فضایی خودمانی و امن در پناهی معنوی رخ داد که شما را به شنیدن آن ،مهمان
میکنم.
از خاطرات دور خود ،جمع زوار بقعهای در حاشیه پایتخت ایران را ،همچون آیینه ،همواره ،بهخاطر دارم .روزی که
از فرط خستگی ساعات ممتد کار در «شهرک صنعتی تقیزاده» ،همراه با همسرم ،به فضای آرام ،ساده و بیپیرایه
بقعه قدیمی «امامزاده ابراهیم» پناه بردیم .در جوار این بقعه مهماننواز ،قبرستانی است کوچک ،میزبان آرامدهها
ساکن نیازمند آرامش در قبرهای قدیمی و جدیدتر آن.
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آن روز ،بعد از زیارت ،روبهروی مُحَجَّر نشستم و طبق روال مأنوس خود ،در سکوتی امن ،به چرخه مکرر افکار
گذشته و زمان نیامده ،بازگشتم .سر بر آوردنم از این چرخه و بازآمدنم به زمان پیرامون با حضور فراموشنشدنی
بانویی افغانستانی همراه شد که بهرسم نذری ،نانهای گرد محلی زردرنگی را به غریبهای که من بودم ،تعارف کرد.
گرچه ،مانند همه درونگرایان ،از شکلگیری بیمقدمه هر ارتباطی ،حتی کالمی ،واهمه و پرهیز دارم؛ اما حضور
امن آن بانو ،مرا به لبخند و پذیرش ،دعوت کرد .کنارم نشست و اندکی با هم حرف زدیم و چه زود فاصلهها میان
غریبههایی که ما بودیم ،ذوب شدند .بیشتر از خودش گفت و من هم اندکی از خودم .گویی دوستی بود که سالها
پیش ،گم کردهام و اکنون ،در هیئت بانویی مهرورز از افغانستان ،او را دوباره ،بازیافتهام .این مصاحبت شیرین و
بهخاطر ماندنی ،گرچه ،دیری نپایید؛ ولی طعم غریب اما دلنواز آن ،هنوز ،بعد از سالها ،در گنجینه خاطراتم
باقیمانده است .بهدفعات ،به آن بقعه بازگشتم ،اما دیگر نبود و بارها خود را سرزنش کردم که چرا ،غبار انزواطلبی
را از روح خود نزدودم و از او ،نام و نشانی نگرفتم و باز در تکرار مکالمه درونی با خود ،چنین توجیه میکنم که
این مالقات ،برحسب نظام روزگار و مشیت ابدی ،قرار بود دیداری یکباره و تکرارناشدنی باشد.به قول موالنای دانا
به تقدیر:

چون قضا آید ،فرو پوشد بصر
تا نداند عقل ما ،پا را ز سر
سالها پیش ،در خالل انجام پژوهشی بینالمللی در زمینه حقوق آب و مطالعه درباره فراز و نشیبهای تقسیم و
تسهیم گنج آب «هی رمند» ،فرصت ارزشمندی یافتم تا درباره جغرافیا ،تاریخ ،سیاست و فرهنگ ملت افغانستان
بیشتر بدانم تا به شناختی توأم با درک و تفاهم نائل شوم.
اکنون بهخوبی میدانم که ریشههای کهن پیوند میان ملل ایران و افغانستان ،علیرغم تنشها و دگرگونیها ،پابرجا
خواهند ماند؛ زیرا باور دارم که ملتها ،بهدور از سیاستهای بعضاً متناقض دولتها ،همواره ،مسیری برای هم بودی
صلحآمیز و مودت پایا خواهند یافت.
در طی دو دهه کوشش در محیط کار صنعتی ،در دوران تحصیالت ،در زمان فعالیتهای پژوهشی و در حین یازده
سال فعالیت خالصانه ،داوطلبانه و مشتاقانه در حوزه حقوق بشر ،صلح و دموکراسی ،بهویژه در فضای کرسی حقوق
بشر ،صلح و دموکراسی یونسکو ،بهدفعات ،با انسانهایی با تبار افغانستانی ،همراه و همقدم شدم که مرا با ژرفنای
بیشتری از ادب ،هنر ،فرهنگ و مودت ملت افغانستان آشناتر کردند تا بتوانم فراتر از کتابها و مقاالت ،به دیدی
ژرفتر درباره این ملت شریف ،دستیابم.
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علیرغم فراز و نشیبها ،به پایداری مودت میان ملتها باور دارم و اطمینانم به قدرت تفاهم و همکاری ملل ،مرا
به تماشای دورنمایی از صلح جهانی و دموکراسی برخاسته از مشارکت مردمی ،دعوت کرده است.
در بخش سرانجام یادداشت کوتاه خود ،توجه شما خوانندگان گرامی این چند سطر ساده و عاری از آالیش را ،به
نقل قولی ارزنده و کارآمد درباره صلح از خانم «النور روزولت» ،رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
متحد (شورای حقوق بشر کنونی) که عامل اصلی خلق منشور آزادیها و حقوق بنیادین ملل  -اعالمیه جهانی
حقوق بشر  -در سال  1948بود ،دعوت میکنم« :سخنگفتن از صلح ،کافی نیست .باید به صلح باورداشت و باور
به صلح نیز کافی نیست .باید برای صلح کوشش کرد».
امید آنکه با کوشش خستگیناپذیر خود ،از شاهدان تحقق رؤیای صلح باشیم.
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از مزار شریف تا شمیران و اتاوا
(دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن و محمد آصف فکرت هروی ،نمادهای پیوند و یگانگی فرهنگی ایران
و افغانستان)

جواد عبّاسی
دانشیار بازنشسته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
همزمانی یکصدمین سال امضای قرارداد دوستی دو کشور ایران و افغانستان با درگذشت
دو فرزانهمردِ دانشور از دو کشور ،تازهترین تجدید خاطره از پیوندهای دیرین و سترگ
فرهنگی و هویتی دو ملّت را برایم رقم زد .هنگامی که در پنجم اردیبهشت امسال
( )1401دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن در تورنتو درگذشت و به فاصله سه روز ،دوست دیرین او محمد آصف
فکرت هروی نیز در اتاوا زندگی را بدرود گفت ،با شناختی که از این دو زندهیاد و پیوندهای دیرین آنها داشتم به
مدیر دپارتمان مطالعات خاورمیانه و نزدیک دانشگاه تورنتو (دکتر محمد توکّلی طرقی) پیشنهاد برگزاری مراسمی
با حضور خانوادههای دو استاد و دانشورانی از دو کشور را برای واکاوی میراث مشترک آنها بهعنوان نمادهای پیوند
عمیق دو ملّت دادم که با استقبال بیدرنگ ایشان روبرو شد و به برگزاری مراسمی در دانشگاه تورنتو در تاریخ 11
جون  20 / 2022خرداد/جوزا  1401انجامید .تحوالت ناخوشایند ماههای اخیر در افغانستان و تبلیغات بدخواهان
دو ملّت درباره حضور موج جدید پناهندگان و مهاجران افغانستانی در ایران نیز اهمیت برگزاری چنین نشستی را
برایم دوچندان کرده بود .بدین بهانه بر آن شدم تا با مروری کوتاه بر پیوندهای این دو دانشیمردِ فرهنگدوست و
فرهنگپرورِ دنیای پارسیزبان ،نمونهای شاخص و بایسته از پیوند دو ملّت و دو فرهنگ را پیشروی خوانندگان
مجموعه «خاطره خوب» قرار دهم.
نخستین آشنایی اسالمی ندوشن و آصف فکرت در سال  1۳49و در جریان سفر اسالمی ندوشن به بلخ و مزارشریف
به دعوت عبدالحی حبیبی رخ نمود که به یک دوستی بیش از پنجاهساله انجامید .دیدار دوّم آن دو در سال 1۳۵6
و در سفر اسالمی ندوشن ،این بار به کابل ،دست داده بود .دیداری که در جریان آن اسالمی ندوشن چنان شیدای
ییالق پغمان شده بود که هوای اقامت در کابل و خرید زمینی در پغمان را در سرش انداخته بود .این دوستیِ
فرهنگ پایه پس از مهاجرت و اقامت حدوداً بیستساله آصف فکرت در ایران در دهه  1۳60بهنوعی همجواری
کشیده شد و گستره و ژرفای بیشتری یافت .سرانجام نیز پس از مهاجرت آصف فکرت به کانادا در دهه 1۳80
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پس از وقفهای دهساله دوباره به وصال دو یار انجامید و تا سالهای پایانی عمر آنها که هر دو خانهنشین شدند،
ادامه یافت.
در این فاصله پنجاه و دوساله ژرفای دوستی این دو دلباخته فرهنگ و هویت آریایی و زبان و ادبیات پارسی چنان
گسترش یافت که همنشینی آصف فکرت افزون بر خانواده اسالمی ندوشن (دکتر شیرین بیانی و فرزندان) به
خانواده بیانی (دکتر خانبابا بیانی و همسرش ملکزاده بیانی ،دکتر سوسن بیانی و همسرش دکتر سمیعی) که
هرکدام خود از سرشناسان عرصه علم و فرهنگ بودند نیز کشیده شد.
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برای شناخت ژرفای این دوستی که

خاستگاه آن جز فرهنگ ،زبان ،منش و مرام مشترک نبود ،روایت آصف فکرت از نخستین دیدار با دوست دیرین
در اتاوا در سال  1۳8۷ / 2008و پس از سالها دوری از یکدیگر گویاست:

دیدار دوست دیرین و مهربان در خانه جناب پروفسور رضا پس از تقریباً ده سال بهین نعمتی بود .این دیدار
شادیبخش بود ،زیرا خانواده گرامی ندوشن همه با هم به اتاوا آمده بودند .فرزندان گرامی استاد را مدّتها میشد
که ندیده بودم .آنقدر انجمن ما گرم و باحال شد که یکی از فرزندان ندوشن گفت که ایکاش زودتر این دوستان
همدیگر را میدیدند .وقتی پرسیدند :چرا؟ جواب این بود که پدر ،کم سخن میگفت و خورد و نوشش نیز کم شده
بود و امروز میبینم که او را توانی تازه و اشتهایی خوش است (نگاه شود به یادداشت «یاد ندوشن در:
)https://yaadhaa.blogspot.com/
همبستگی فرهنگی و هویتی دو ملّت ایران و افغانستان در نوشتهها و گفتههای اسالمی ندوشن و آصف فکرت
بهروشنی جلبتوجه میکند .اسالمی ندوشن بر این باور بود که «گمان میکنم که هر کس به نحوی با گذشته
ایران سروکار دارد ،دیدار از افغانستان برای او امری واجب است .میتوان گفت کمتر دو کشوری هستند که مانند
ایران و افغانستان به هم شبیه باشند .این شباهت از اشتراک تمدن و فرهنگ و زبان و آیینها آغاز میشود ،تا
میرسد به تشابه سنگ و کوه و دشت و اقلیم و میوهها و گیاهها و آداب؛ بدان گونه که من به هیچ گوشهای از
افغانستان پا ننهادم که گوشهای از ایران به یادم نیاید .گویی خاطرهها چون مرغان مهاجر میان دو کشور در سفرند»
(اسالمی ندوشن ،صفیر سیمرغ) .یکی از جلوههای این یگانی را در توصیف آنها از دره پغمان و شمیران و نیاوران
میتوان دید .درحالیکه برای اسالمی ندوشن پغمان برای کابل مانند شمیران برای تهران بود ،آصف فکرت تجربه
زندگی چندساله خود در نیاوران را در قطعه نیاوران و پغمان چنین به نظم کشید:
 26گستره پیوند آصف فکرت با دانشوران ایرانی به ویژه با حدود دو دهه اقامت او در ایران (مشهد و تهران) بسیار فراتر بود و حتی به دوران اقامت او در کانادا
نیز کشیده شد .او که از حدود نیم سده پیش با کسانی چون محیط طباطبایی نیز حشر و نشر داشت ،پس از مهاجرت به کانادا نیز با دانشوران ایرانی همچون
پروفسور فضل اهلل رضا و دکتر محمد استعالمی که در این کشور می زیستند ،پیوند برقرار کرد و دوستیهایی عمیق با خاطراتی شیرین را با آنان رقم زد .نگاه
شود به وبگاه آصف فکرت https://yaadhaa.blogspot.com :و نیز کتاب گر عشق نبودی  / ...مجموعه اشعار آصف فکرت ،قم ،حلقه کاتبان،1۳94 ،
مقدمه ،صص .2۷-۳۵
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ده سال پیش یا که فزونتر
هر روز  -هر نماز دگر
در کوچههای خاطره خیز نیاوران
میرفتم  -این ترنّم بر لب:

«دل بستهام از آن به هوای نیاوران
کز وی نسیم نکهت پغمانم آورد»
(نگاه شود به یادداشت چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار در)https://yaadhaa.blogspot.com :
مطالعه سرگذشت و میراث علمی و فرهنگی این دو بزرگمرد نمونهای روشن و پندآموز از بسترها و عرصههای
همدلی و همافزایی را برای نسلهای کنونی و آینده و بهویژه دانشوران دو کشور ایران و افغانستان پیشروی ما
میگذارد.
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بیم و امید

لیدا عبدالواحد
کارشناس مامایی ،وزارت صحت عامه افغانستان
خاطرات مهاجرت و مهاجران افغانستانی مثل همه مهاجران دنیا روایت تلخیها و
شیرینیهاست؛ با این تفاوتِ شگرف که پایانی بر آن نیست .حکایت من بهعنوان یک زن
مهاجر نهتنها این تلخیها و شیرینیها ،بلکه تداوم این مهاجرت میان ایران و افغانستان
را روایت میکند.
در اواخر دهه  1۳۷0پس از استیالی طالبان بر کابل ،من و خانوادهام به ایران مهاجرت کردیم .سرزمینی که
موهبتهای بسیاری به من عطا کرد .میآمدم تا زخمهای کهنهام درمان شود.
دختر نوجوانی بودم که بر اساس سنتهای غلط فرهنگی مجبور به ازدواج شدم .ازدواجی که زخمی بر پیکره روحم
گذاشت .مهاجرت ،فقر ،بیسوادی و اکنون تجربه تلخ یک ازدواج ناموفق ،رنجی مضاعف بر من وارد کرد .پس از
ورود به ایران ،در شهر حسنآباد واقع در جاده قدیم قم ساکن شدیم.
بهخاطر بیماری که داشتم ،چندین بار به مطب خانم دکتر فاطمه ارسطویی مراجعه کردم .بیشتر بیماران ایشان
زنان افغان بودند .آنها در کنار مشکالت جسمی ،از مشکالت خانوادگی و فرهنگی و نبود بهداشت بهشدت رنج
میبرند .او سنگ صبور همه زنان و دختران افغان بود .با مراجعات مکرر به مطب ایشان با شرایط روحی ،جسمی
و خانوادگی من آشنا شد .به وساطت او ،پدرم توانست کار پیدا کند و سپس خانهای کوچک اجاره کردیم .من نیز
بهعنوان منشی در مطب او مشغول به کار شدم.
من در مطب خانم ارسطویی ،خدمات پزشکی ،تزریقات و پانسمان را یاد گرفتم به ادامه تحصیل پرداختم .درآمد
اندکی که از کار در مطب به دست میآوردم ،به من امید تازهای برای شوق به آموختن این رشته میداد .آن دوران
من کارآموز جوانی بودم که توانستم روی پای خود بایستم .پس از ازدواج مجدد با پسری افغان ،تهران را به مقصد
اصفهان ترک کردم .با تولد دخترم در اصفهان ،من بیش از گذشته کوشش میکردم.
در اوایل دهه  1۳80پس از سقوط طالبان و آغاز دوران جدید و بازسازی افغانستان من نیز مانند شماری از
مهاجران به کشورم بازگشتم.
باتجربهای که از کار در خدمات پزشکی در ایران به دست آورده بودم در کنکور شرکت کردم و رتبه  2در رشته
مامایی را به دست آوردم .پس از فارغالتحصیلی ،در شفاخانه خیرخانه کابل شروع به کار کردم.
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کار در شفاخانه مرا با این واقعیت مواجه کرد که زنان افغان از سنتهای غلط ،تبعیض و فقر بیشتر از رنجهای
جسمیشان آسیبدیدهاند .کار در ساعتهای طوالنی ،شیفت شب ،مشاهده رنجهای روحی و جسمی زنان و دختران
سرزمینم به من انگیزه بیشتری برای خدمت میداد.
دو دختر دیگرم در کابل به دنیا آمدند .با تسلط دوباره طالبان بر کابل ،محدودیتهای زیادی برای تردد ،اشتغال و
تحصیل زنان ایجاده شده است .خیلی ازافغانهاا بار سنگین مهاجرت را به جان میخرند .اما برای من با داشتن
سه دختر نوجوان بسیار خطرناک است .شوق من برای بازگشت به ایران ،تجدید دیدار با دوستانم است اما برای
سه دختر نوجوانم شوق به مهاجرت به ایران ،فرصتی دوباره برای تحصیل است.
برای دریافت پاسپورت و ویزا اقدام کردهایم ،اما باتوجهبه اوضاع نابسامان کابل معلوم نیست چقدر طول بکشد.
همانطور که من سنگ بنای موفقیت کنونیام را در ایران بنا نهادهام ،آنان نیز میخواهند سنگ بنای موفقیت
خود را در ایران بنا کنند و امیدوارم بتوانند.
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دری گشوده خواهد شد

داوود عرفان
دانشآموخته اندیشه سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد پیشین دانشگاه هریوا در
هرات
ارتش سرخ به افغانستان حمله کرده بود .پدرم مفقوداالثر شده بود ،مادرم با پدر و برادرانش
از والیت/استان فراه ،به استان خراسان کشور همسایه پناه آورده بودند .ما در یکی از
روستاهای شهرستان نهبندان ،در خراسان جنوبی امروز زندگی میکردیم .چند سالی از مهاجرت ما گذشته بود.
من کودک بودم شاید ششساله و شاید کمتر .پدربزرگم دستان کوچکم را در دستانش گرفت و با نگاهی مهربان
به من چشم دوخت و آرام گفت :پسرم وقت مکتب رفتن است ،باید مکتب بروی و قرآن بیاموزی .من اما از مکتب
میترسیدم ،از شالق و فلک مال که بچههای دیگر برایم قصه کرده بودند .گریهام گرفته بود ،با بغض گفتم :بابو
(پدربزرگ) من به مکتب نمیروم ،مال مرا فلک میکند .پدر بزرگم دستانم را در دستانش فشرد و گفت :نترس بابا،
مال عبدالکریم رفیق من است .راه افتاده بودیم و دلهره سراپای وجودم را فراگرفته بود .در راه مسجد ،کودکانی را
میدیدم که کیف بر پشت ،بهسوی مدرسه میروند .گفتم :بابو جان نمی شه مرا به مدرسه ببری؟ پدر بزرگم ایستاد
و روبهرویم نشست و گفت :پسرم تو هنوز هفتساله نشدی ،وقتی هفتساله شدی به مدرسه شامل خواهی شد.
پدربزرگ بلند شد و به راهش ادامه داد و نگاه من در امتداد به حرکت بچههای مدرسه دوخته شده بود.
مکتب ما محوطه کوچکی در شبستان مسجد بود .پدر بزرگم مرا کنار بچهها روی نالین (تشک) نرمی نشاند و خود
در گوشه ای با مال مشغول سخن شد .مال عبدالکریم که خدایش بیامرزد ،نسبت فامیلی دوری با ما داشت و از
اینکه میدانست من کودکی یتیمم ،بامحبت با من رفتار میکرد و در اولین درس ،از جیبش مشتی کشمش نخود
بیرون آورد و در دستانم نهاد و سیپارهام (جزء سیام قرآن) را گشود و گفت بخوان :الف ،ب ،ج...
آن سال من مکتب رفتم و قرآن آموختم ،اما هر روز صبح با حسرت ،دقایقی در دروازه مدرسه میایستادم و مراسم
صبحگاهی مدرسه را تماشا میکردم .مدتی بعد من هم سرود صبحگاهی را یاد گرفته بودم و در مسیر مسجد با
خود زمزمه میکردم.
سالی گذشته بود که یک روز صبح ،مامایم (داییام) ،صدایم زد و گفت :کفشهایت را بپوش که امروز میرویم تو
را مدرسه ثبتنام کنیم .از شوق ،بال درآورده بودم .هیجان شدیدی داشتم ،دلم میخواست تمام مسیر راه را بدوم،
اما داییام با طمأنینه قدم برمیداشت .ثبتنام من وقت زیادی را در برنگرفت و قرار شد هفته آینده درسهای ما
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شروع شود .آن هفته برای من عمری گذشت و روز موعود فرارسید .هنوز که هنوز است ،آن ساعت درسی را در
حافظه مرور میکنم .آقای عباسی ،پوستر روی دیوار گِلی و داستان آن گربه زرنگی که روی درخت میرود و سگ
را قال میگذارد ...
***
سالها گذشتند و من در کالس چهارم ،چند بار در مسابقات علمی ،قرآن و کتابخوانی و حتی شعر ،نفر اول
شهرستان نهبندان شده بودم .با وجود یتیمی و آوارگی ،مدرسه پناهگاه امن من بود و مایه امید به زندگی .در یکی
از همان روزها ،در مراسم صبحگاهی مدیر مدرسه ـآقای حسین علیپورـ اعالم کرد که برای ادامه تحصیل ،هر
دانشآموز باید ساالنه  ۷00تومان شهریه بپردازد .این خبر چون پتکی بر سرم فرود آمد و شاید بر سر بسیاری از
همکالسیها و همدورههای مدرسهمان .میدانستم که مادرم توان پرداخت این پول را ندارد و حتی داییها و پدر
بزرگم هم نمیتوانند کمکم کنند .برای پرداخت این پول مادرم باید حداقل ده قالی میبافت که دو سال را در بر
میگرفت .نمیدانم آن روز چگونه بر من گذشت .با ناامیدی ،چون سربازی شکستخورده در جنگ ،آرام به گوشهای
خزیدم .اشکم بند نمیآمد ،مادرم مرا در آغوش کشید و پرسید چرا گریه میکنم .گفتم دیگر نمیتوانم به مدرسه
بروم .وقتی از شهریه گفتم ،در چشمانش ناامیدی را دیدم .طاقت نیاوردم ،بیرون زدم و تا شب در کشتزارهای
اطراف به سر بردم.
برای من همهچیزتمام شده بود .یکی از همکالسیهایم پیشنهاد داد که برای کار به بندرعباس برویم .من نتوانستم
تصمیم بگیرم ،او رفت و هنوز مشغول کاروبار است .من اما در خانه ماندم .کودکی یتیم و مستأصل .در درونم ندایی
آواز در میداد که صبر کن دری گشوده خواهد شد .صبح یکی از آن روزهای درماندگی ،کسی در زد و صدایی به
گوشم میرسید که به داوود بگو کیفش را بردارد و به مدرسه بیاید .چون فنر از جا پریدم .آقای علیپور ،مدیر
مدرسه بود .کیفم را برداشتم و سوی مدرسه دویدم .با تالشهای آقای علیپور ،شهریه برداشته شده بود و ما یکبار
دیگر بال گشوده بودیم!

121

بومیترین ایرانی

رضا عطایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران
کتاب زندگیام را چندین بار مرور کردم؛ اما هر بار در انتخاب صفحهای که بخواهم از آن
تعبیر به "خاطره خوب" کنم و آن را برایتان قصه کنم؛ مستأصلتر ماندم .چرا که انگار
تمام برگههایش جز طراوت و خوشی ،هیچ رایحهای ندارند ،حتی همانهایی که بهظاهر
ممکن است ،طعم و چاشنی تلخی داشته باشند.
د لیل آن هم این است که این کتاب زندگی ،متعلق به کسی نیست که تجربه زیستهاش در ایران ،همانند دیگر
هموطنانش ،یا به تعبیر رایج وطن دارانش ،محدود به آمدنی موقت از افغانستان به ایران برای کار و تحصیل باشد،
و حال بخواهد از میان انبوهی خاطرات ،یک دانه را گلچین کند .بلکه این کتاب زندگی ،کتاب زندگی من ،داستان
بلند یک "مهاجر افغان" است که در "ایران" بزرگ شده و تمام خاطراتش "ایران" است.
اما حال که میبینم داستان ،داستان "جان ایران" و "جان افغانستان" ،و حکایت ،حکایت "همزبانی" و "همدلی"
دو نیمتنه از یک درخت تنومند است ،گمان میکنم قصه خاطره من هم میتواند سهمی در آبیاری این درخت
داشته باشد ،پس ورقی از آن کتاب پرفرازونشیب را برایتان روایت میکنم.
اما به همین آغاز کالم سوگند که؛ گر نکتهدان عشقی ،این حکایت را بشنو و بدان ،من هم حدیث دوست نگویم
مگر به حضرت دوست :که آشنا ،سخن آشنا نگه دارد ...
مهر سال  1۳94بود و من نو دانشجوی کارشناسی رشته فخیمه علوم سیاسی دانشگاه تهران .تا یادم نرفته بگویم،
یکی دو ماه قبل که جواب "انتخاب رشته" را در "سایت سنجش" دیدم "دانشگاه تهران" قبول شدم ،باورم نشد؛
گفتم :حتماً یا یک "اشتباه محاسباتی" پیشآمده یا کائنات میخواهد جواب لبخندها و انرژیهای مثبتی که هر
صبح ،حوالهاش میکنم را به سبک ورامینی خودمان بدهد .وگرنه تا پیش از آن نه از "تست" و "فنون تستزنی"
سر در میآوردم و نه میدانستم برای موفقیت در کنکور ،باید پول نداشتهای را هم بهصورت وقف در گردش ،خرج
ضریح "مافیای کنکور" کنی.
نه برای خودستایی ،بلکه برای اینکه بگویم شرایط بسیاری همچون من بوده ،این را هم اضافه کنم تا دوهفته مانده
به کنکور ،مثل شرایط مشابه همه بچههای محلمان ،یا سرزمین مشغول "بادمجانچینی" بودم یا در گلخانه ،با
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بوتههای خیار ور میرفتم .البته چون درباره شخصیت ارزشمندم خیال و توهم به سرتان نزند؛ یک واقعیت تلخ
تاریخی وجود دارد که همه خانواده و نزدیکانم میدانند بسیار آدم تنبل و از زیر کار در برویی هستم ،به تعبیر پدر
نازنینم؛ یکبار نشد سرکار بروی و آن کار را زهرمار نکرده باشی ...
هفتخوان ثبتنام مجازی و حضوری دانشگاه تمام شد که خدا میداند چقدر مدیون الطاف بزرگمرد فراموش
ناشدنی آموزش دانشکده حقوق" ،آقای صالحی" و همکاران باصفایش هستم .هر جا هستند بهسالمت باشند و
طول و عرض عمرشان درازا باد.
همین اول کار ،قانون برایم در سیستم جامع گلستان" ،شهریه" را مشخص کرد که حواسم باشد ،هرچند مرزهای
سیاسی ،فاقد هرگونه اعتباری است و «هرکجا مـــرز کشیدند ،شما پُل بزنید /حرف “تهران” و “سمرقند” و
“سرپُل” بزنید»؛ اما باالخره" ،مرز"" ،مرز" است و من هم یک "دانشجوی خارجی" .گرچه دانشگاه را کنکوری و
"روزانه/دولتی" پذیرش شده بودم.
از سوی دیگر چون مقیم ورامین [از شهرستانهای استان تهران] بودم و بومی تهران محسوب میشدم به من
خوابگاه تعلق نمیگرفت .خودم را در یک برزخ عجیب و یک حالت پارادوکسیکال نادری میدیدم؛ از من شهریه
میگیرند چون دانشجوی خارجیام و به من خوابگاه نمیدهند ،چون بومی تهرانم!!!
الحق و از انصاف یک و نیم ماه نخست ترم اول دانشگاهم ،جزو زجرآورترین روزهای عمرم محسوب میشود ،چهار
و نیم صبح باید از خواب بیدار میشدم تا به اتوبوس ورامین_تهران برسم و از آنجا بعد از گذراندن تونل وحشت
متروی پایانه جنوب_دروازه دولت_میدان انقالب اسالمی ،تا در نهایت خود را به کالس هشت صبح میرساندم .بعد
از کالس عصر هم این مسیر را باید بر میگشتم که ساعت هشت و نه شب میشد.
به نظرم جزء معدود دانشجویان "ترم اولی" دانشگاه تهران که از همان ابتدای کار ،قربانی عشق و غرور کاذب "سر
در اصلی" و آرم و نشان دانشگاه نشده باشد ،اینجانب باشد چون راستش اصالً وقت و مجالش پیش نیامد.
یک دو ماهی به همین منوال گذشت و متوجه شدم تالشهایم برای گرفتن خوابگاه ره به جایی نمیبرد ،پس
بیخیال خوابگاه شدم و از نو از در سازگاری با بخت پریشان وارد شدم.
روزهای سهشنبه ،دو واحد درس "مبانی جامعهشناسی سیاسی" با استاد نازنینم دکتر حجت کاظمی داشتیم.
کالس ساعت یک بعدازظهر ،دقیقاً بعد از ادای جهاد با نفس و برگشتن از "سلف مهر" تشکیل میشد.
یک روز ده دقیقه به شروع کالس مانده ،خودم را مقابل کالس  ،۳41طبقه سوم [بدون احتساب مهندسیون که
همکف را طبقه اول نمیدانند] یافتم .مردد بودم که وارد کالس شوم یا نشوم .در کالس را باز کردم .نصف بدنم
داخل کالس و نصف دیگر در راهرو بود.
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دیدم هفت هشت دختر از هم ورودیهای بزرگوارم یک سمت کالس نشستهاند و تنها یک پسر مظلوم و محجوب
به حیا در نیمکت جلو نشسته .نمیدانم فرهنگستان معادلی برای واژه "خز" [به فتح خ] ابداع کرده یا نه؟ اما در
آن حالت که در کالس را گشوده بودم و پیشاپیش نصف هیکل مبارک هم روانه کالس شده بود و همه نگاهها را
برای لحظاتی به خودم جلب کرده بودم ،به معنای واقعی کلمه "خز" بود که وارد کالس نشوم.
رفتم و از سر ناچاری کنار یوزارسیف دوران نشستم .برای اولینبار بود که از آغاز ترم با "محمد" آشنا میشدم .بعد
از احوالپرسی مرسوم اولیه ،نمیدانم چه شد که گفتم :دمت گرم که یکتنه بار تمام پسرای ورودی جدید رو
میکشی و بهتنهایی در این جمع مبارک نشستی! با تلخندی گفت :منم مثل تو وارد کالس شدم و دیگه نمیشد،
خز بود نیام بشینم ...
در آن لحظه از اینکه افغانی بودم ،احساس خوبی داشتم چون سوژهای بود که او بسیار کنجکاوانه و مشتاقانه با من
صحبت کند .بعدها متوجه شدم از بخت سیاه محمد ،اولین افغانیای بودم که پا به زندگیاش گذاشتهام.
برایش از داستان بومی بودن تهرانم گفتم .اینکه در مسیر تحصیل چگونه از جهات اصلی و فرعی ،لهشدگی و
بهفنارفتگی را به "علم حضوری" درک میکنم.
ازآنجاییکه مومن همه را به کیش خود پندارد ،نمیدانم چه شد به محمد گفتم :نکند تو هم مثل من بومی تهران
هستی؟
از لبخند ظریفانه به جدیت پوتینوار تغییر حالت داد و گفت :آره! من هم بومی تهرانم .هر روز شش ساعت از
قائمشهر مازندران ،تهران میام و بر میگردم.
به یک لطافتی این حرف را گفت که بعدش هر دویمان بلندبلند خندیدیم .دیگر رفیق شدیم .جلسه هفته بعد
بدون اینکه من چیزی بگویم ،بهم گفت :تو اتاق ما یک تخت خالی هست که از اول ترم تا االن ،انگار صاحب نداره!
من با بچههای اتاق درباره وضعیت تو صحبت کردم و راضیشون کردم بیای تو اتاق ما .بعد از کالس بریم اتاق و
بچهها را ببین ،اگه خواستی نامه به کوی بزن و ما امضا میکنیم که تو عضو اضافه بر سازمان یا هر اصطالح
مربوطه دیگر اتاق باشی.
من هاجوواج مانده بودم چه بگویم .در دلم میگفتم :بگذار از رفاقت با یک افغانی ،حداقل یک هفته بگذرد بعد تو
مرام و مردانگیات را ثابت کن.
از هماتاقیهای نازنینم همین بگویم که تمام ایران در آن جمع بودند؛ ساالر عزیزم از لرستان ،صهیبجان از
دلیرمردان کرد کرمانشاه ،علی آقا از زنجان .محمد هم که فقط میتوانست بچه مازندران باشد و الغیر و من هم
که مشخص است از کجایم؛
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بومیترین ایرانی!
من ایرانم!!
خراسان در تن من میتپد
پیوسته در رگهای ِ من جاری است
بشناسم
بنیآدم گر از یک گوهرند
ما را یکیتر باشد آن گوهر
درود ای همزبان
من هم از ایرانم.
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همکاریهای دانشگاهی؛ تنها راه تقویت مبانی همکاریهای سیاسی ـ اقتصادی

حمیدرضا علومی یزدی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی
ملت ایران و ملت شریف افغانستان همزیستی و همدلی را تجربه کردهاند.
همسایگی ،هم زبانی و هم فرهنگی ،همدلی و همراهی را میان مردم ایران و
افغانستان به ارمغان آورده است .در این میان ،همکاریهای دانشگاهی و هم صحبتی نخبگان و متخصصین دو
کشور به استحکام و تشیید این روابط کمک شایانی کرده است .بیتردید پیمانهای اقتصادی ،معاهدات
همکاریهای منطقهای و عهدنامههای نظامی و امنیتی میان دولتها نمیتواند به شکوفایی عملی و مقبولیت
عمومی برسد؛ مگر آن که در میان طبقات مرجع و نخبگان دو ملت ،طرفین متقابالً دوست و قابلاعتماد تشخیص
و توصیف شوند .در مورد ملتهای ایران و افغانستان ،آشکارا شاهد تبلور و باردهی این هم زبانی و همدلی نخبگانی
بوده و هستیم.
در دوران خدمت خود در سمتها ی مدیریتی در دانشگاه عالمه طباطبائی ،چه در زمانی که مسئولیت دانشکده
حقوق و علوم سیاسی را عهدهدار بودم و چه در دو سالی که در سمت معاون پژوهشی دانشگاه توفیق خدمت
داشتم ،بارهاوبارها افتخار میزبانی هیئتهای دانشگاهی از دانشگاههای کشور افغانستان را داشتم .در همه این
دیدارها ،که گاه در قالب بازدیدهای علمی و امضای سند همکاری بود و گاه تشکیل کارگاهها و برنامههای تحقیقاتی
مشترک ،به افق ذهنی و ایدهآلهای بسیار مشابه و همسان دانشگاهیان ایرانزمین و افغانستان پی بردم.
دانشگاهیان ایران و افغانستان دغدغههای مشابه و مشترک دارند و ساختار ذهنی و تحلیلها و آرمانهای مشابهی
را دنبال میکنند .هم صحبتی و همکاریهای دانشگاهی ،از آسیبهای حوادث میبایست مصون نگه داشته شود
و صرفنظر از حکومتها و دولتها و احزاب و جناحهای حاکم ،راه خود را بپوید و تناور و بارور ،بر فصل مشترکهای
انسانیت و ارزشهای مقبول عامه تاکید کند.
من جامعه دانشگاهی افغانستان را همتای ارزشمن دی برای جامعه دانشگاهی ایران دیدم و سخت بر این باورم که
این نهال دوستی با تندباد حوادث گزندی نخواهد دید.
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آن روز در خانه فرهنگ ایران در کابل

عبدالحمید علیزاده
مدیرکل دانشجویان بینالمللی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (طی سالهای -1۳99
)1۳9۵
فارسی را بسیار شیرین در زبان و خندان در چهره صحبت میکرد.
در خانه فرهنگ ایران در کابل از متقاضیان بورسیه تحصیل در ایران دعوت کرده بودیم
تا هرکه دوست دارد و شرایطی دارد ،بیاید .متقاضیان همگی مربیان و استادان
دانشگاههای کشور افغانستان بودند .تقریباً از همه شهرها آمده بودند .من که نخستین سفرم به کشور همسایه و
هم زبان بود ،میل به شناخت فرهنگ و تاریخ و جغرافیای آن کشور پرتالطم در دلم موج میزد .در جلسات
مصاحبه علمی از متقاضیان ،در دو گروه نشسته بودیم .در آغاز مصاحبه از هر متقاضی میخواستم از خودش شروع
کند و از شهر و دیار و خواستههایش بگوید .وقتی اسامی شهرهایشان را برای نخستینبار میشنیدم ،بدون درنگ
ذهنم جغرافیای کشور همسایه را کنکاش مینمود .مدام نقشه این کشور را در ذهنم مرور میکردم که پکتیا کجای
افغانس تان است ،جوزجان در شمال است یا در جنوب ،سرپل و سمنگان چطور؟ و مزارشریف معروف و مالمحمد
جانش کجاست! و هرات و آن خربزههای بیمثالش.
البته بدخشان و کابل را پیشتر میشناختم.
متقاضیان یکییکی از سالن انتظار به سالن مصاحبه وارد میشدند و از خود و عالقهمندیهای خود و شناختی که
از دانشگاههای ایران داشتند ،میگفتند و برای کسب بورسیه تحصیلی در این دانشگاهها کوشش میکردند.
وقتی که نشست از او خواستم خودش را معرفی کند .نامش «صدیق اهلل» بود .فارسی را بسیار شیرین در زبان و
خندان در چهره صحبت میکرد.
گپ را با شعری شروع کرد از شاعر نامداری از کشورش .حدس زدم اهل هنر است .برای شروع مصاحبه به او گفتم
ما معتقدیم که هنرمند هرجا رود ،باید قدر بیند و در صدر نشیند .اینجا بود که دلنوازانه از سعدی گفت با شناختی
ژرف و عمیق از گلستان و بوستان .از شعرای نامدار ایرانزمین گفت .در سراسر گفتگویمان بسیار عمیق ،دقیق و
با حسی دلنشین مکنونات قلبیاش را عیان مینمود.
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همراهان من نیز وقتی هنر تسلط بر زبان و ادبیات پارسی وی ،بهویژه دانش و اطالعات کاملش از تاریخ پرشکوه
آن را دیدند ،مجذوب شخصیت دانا ،لهجه پارسی شیرین و چهره خندانش شدند و شروع به گپ زدن با او نمودند.
هرچه بیشتر سخن میگفت ،من به عمق استعدادهای پنهان اینچنینی در سرزمین سراسر غنی کشور افغانستان
بیشتر پی میبردم .آنجا بود که فهمیدم چقدر در زبان و شعر و تاریخ و عشق و انرژی مشترکیم ،چقدر از همیم و
افسوس که با هم نیستیم.
صدیق اهلل کلکانی از مربیان دانشگاهی افغانستان بود که بهعنوان یکی از برگزیدگان بورسیه تحصیلی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ایران سال  1۳96در زبان و ادبیات فارسی انتخاب گردید .در طول سالیان تحصیلش در ایران
این دوستی تداوم و عمق یافت و خوشبختانه همچنان برقرار است و خواهد بود.
اشتیاق به تحصیل و کسب مدارج باالی علمی در تمام وجودش موج میزد .بعدها که بیشتر با هم نشستیم و
گفتگو کردیم ،فهمیدم شاعری است متبحر و دارای هنرهای بسیار در صنایع ادبی .با تخلص بیدل دهلوی اشعار و
ابیات و دوبیتیهای دلنشینش را میسراید .در بیت بیت سرودههایش ،عشق به میهن و مردمش و دردهای
سرزمینش را فریاد میزند.
در مسیر دوستی که آغازیده بودیم ،از سرودههایش برایم میفرستاد و من با لذت بهرهمند میشدم و این رایحه
خوش عشق و دوستی و برادری کماکان جاری است.
صدیق اهلل کلکانی امروز در مراحل پایانی تحصیل در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران است.
امروز که از آن روزها و خاطرات شیرینش و مسئولیت خود در آن حوزه گذر کردهام ،احساس خوشایندی از کسب
شناختی عمیق از کشور افغانستان بهویژه مردمانش و تاریخ و جغرافیای این سرزمین به یادگار دارم که در مجموعه
خاطرات خود ثبت نمودهام.
برای مردم و سرزمین افغانستان بهویژه کودکان و بانوان آن سرزمین صلح و آرامش و امنیت آرزومندم.
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عام کاظم و حکایت آشنایان غریب

نعمتاهلل فاضلی
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی
حاال سی و هفت هشت سال گذشته از آن سالها .پدر و مادرم به رحمت خدا
رفتند ،اما خاطرات و یادگارها رفتنی نیستند ،حتی اگر غبار فراموشی روی
آنها بنشیند .انجمن علمی مطالعات صلح ایران که گفت خاطراتتان از افغانها را بنویسید ،همه چیز برایم تداعی
شد ،داستان عام کاظم را میگویم؛ آن سالها عام کاظم و خانوادهاش از هرات کوچ کرده و ساکن آبادی ما شدند
و پیش پدر مادرم کار میکردند .از آن زمان تا همین لحظه ،عام کاظم گوشهای از ذهنم هست و گاهوبیگاه میآید
و چیزی میگوید و میرود .از آن زمان تا همین حاال با افغانها مراوده داشتهام و آنها را عام کاظمهایی دیدم در
جایگاههای متفاوت؛ انسانهایی صبور ،آرام ،سختکوش ،قابلاعتماد ،مهربان ،عالقهمند به ایران و ایرانی.
در این چند دهه ،ایرانیها و افغانها با هم زندگی کردند و تلخ و شیرینها داشتند و برای هم قصهها گفتند و
داستانها آفریدند .رسانهها مطابق رسم و آیین حرفهایشان ،گوشههایی از این روزها و روزگاران سخت را روایت
کرده و میکنند؛ اما نگاه آنها معطوف به رویدادها و حادثههاست ،نه روایتها و حضورها .ایرانیها و افغانها در این
دههها ی آشوبناک انقالب و جنگ ،کنار هم حضور داشتند و در غم و شادی هم حاضر بودند .یکسوی قصه این
بود که جنگ و طالبان ،افغانها را آواره کرده و ناگزیر از آمدن به ایران و زیستن در موقعیتهای سخت شدهاند؛
اما سوی دیگر قصه نیز همنشینی و نیاز ما ایرانیها به آنها در این دهههاست .افغانها در حوزههای گوناگون
خدمات و صنعت و کشاورزی و تجارت و آموزش همراه ما ایرانیها کوشیدند و بار سنگینکار را به دوش گرفتند.
آنها با ما و کنار ما بودند و پارهای از خاطرات و زندگی ما هستند .انسانهای سده بعد ممکن است فراموش کنند
که این سالها بر ما چه گذشت؛ بگذارید بگویم ،سالهای سختی بود اما خاطرات آن شیرین و آموختنیهای آن
بسیار.
بگذارید کمی از عام کاظم و عام کاظمها بگویم هرچند این قصه نیازمند شرحی بلند و مستقل است.
گاوداری که نه اما ده پانزده تا گاو داشتیم و پدرم برای پرورش و نگهداریشان کمک احتیاج داشت .عام کاظم
کمککار و دستیار پدرم بود .شاید ده سالی شد که عضو خانواده ما شده بودند ،هم خودش هم زن و بچهاش.
فارسی را با لهجه هراتی و شیرین صحبت میکرد .کمحرف و آرام بود ،میانسال بود و قد و باالی متوسطی داشت.
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لباسهای سادهای بر تن میکرد و در میان روستاییها شبیه همه بود .اما از چهرهاش میشد شناخت که افغان
است و مهاجر .اولین غیرایرانی بود که وارد زندگی ما میشد .آنوقتها تصوری از مردم دنیا نداشتیم مگر همان
تصاویری که تلویزیونها نشان میدادند .عام کاظم و خانوادهاش مهمان ما بودند ،این را مادرم همیشه یادآوری
میکرد .پدر و مادرم عام کاظم را امین ،درستکار ،نجیب ،وفادار ،دوست ،زحمتکش و مزمن به معنای دقیق کلمه
میدانستند .این ویژگیها را همینطور برای زیبایی متن یا مبالغه کردن نمینویسم .عام کاظم به اعتبار همین
ویژگیهایش در خانواده ما و همه مردم روستا ،اعتبار و احترامی داشت که بسیار فراتر از شغل کارگری او بود .در
مهمانیها ،جشنها ،سوگواریها ،مجالس دینی و همه دورهمیهای عمومی روستا ،عام کاظم و خانوادهاش حضور
داشتند .قصه تنها این نبود که عام کاظم افغان است ،او با مهربانیها ،صداقتها ،سختکوشیها ،پرهیزگاری و
حُسن خلقش ،اعتماد مردم را جلب کرده بود ،و سرمشقی از انسان خوب و صمیمی و قابلاعتماد برای مردم روستا
بود .عام کاظم تنها افغان ساکن روستای ما نبود .قبل از او و همزمان و بعد از او افغانها آنجا بودند و همه آنها
احترام و آبرو داشتند.
برای پدر و مادرم عام کاظم ،دینداری و صداقت و درستکاریاش و برای من و دیگر جوانها آشنایی و تعامل با
انسانی از جامعهای دیگر ،فرهنگ و سرزمینی دیگر ،جذاب بود .آن سالها هنوز ماهواره و اینترنت و دسترسی به
فرهنگهای جهانی حداقل برای روستاییان ممکن نبود .این بود که عام کاظم و خانوادهاش کمی رنگ و بوی
«تفاوت» داشتند .اما هرچه با عام کاظم آشناتر میشدم ،او را بیشتر و بیشتر شبیه مییافتم ،شبیه مردم ایران،
روستاییها ،کشاورزان ،کارگران و همه آنها که سدهها در این زمین و با این زبان و زمان ساختهوپرداخته شدند .او
مهمان ما بود ،اما غریب نبود.
عام کاظم اولین افغان بود که او را عمیق شناختم و از آن سالها تا امروز با افغانهای زیادی حشرونشر پیدا کردم.
سال  2002از طرف دفتر بینالمللی کار ،پژوهشی انجام شد درباره راههای جلوگیری از مشارکت نوجوانان در
جنگها .2۷انجام پژوهش میدانی در بخش نوجوانان افغان این پژوهش ،بر عهده من بود .تابستان  1۳81به مدت
سه ماه در مشهد با مهاجران افغان همنشینی و گفتگو کردم .با بیست نفر گفتگو عمیق کردم و با شمار زیادی از
خانوادهها و مهاجران گوناگون ،از افراد عادی تا روشنفکران ،نویسندگان ،دانشگاهیان و فعاالن سیاسی ،حشرونشر
داشتم .تجربهام از این مهاجران ،همان تجربهای بود که عام کاظم در ذهنم شکل داد؛ افغان انسان سختکوش،
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قابلاعتماد  ،مهربان ،مذهبی و خونگرم و صمیمی است .در کتاب «سربازان جوان :چرا جنگیدن را انتخاب
میکنند؟» روایت علی و برخی افغانها را آوردهام ،اما کاش همان زمان شرحی از زندگی و صمیمیت و وفاداری
آنها مینوشتم .روزهایی که مشهد بودم خانوادههای افغان میدانستند برای انجام پژوهش به مشهد آمده و در این
شهر غریب هستم .آنها من را مهمان خودشان میدانستند و اگر میخواستم ،میتوانستم همه روزها را در منزل
آنها بگذرانم.
در آخرین روزهایی که مشهد بودم ،مهاجران افغان همایش بزرگی داشتند و بحث درباره هویت ملی افغانها بود؛
و در آنجا درباره پیوندهای عاطفی و اخالقی ایرانیها و افغانها صحبت کردم .سالهای  1۳۷9تا  1۳8۳که دانشگاه
لندن دکتری میخواندم با تعدادی از افغانهای دانشگاهی آشنا شدم ،کسانی که طبقه متوسط و باالی شهری
بودند .آنها در سوآس (مدرسه مطالعات آفریقایی و شرق دانشگاه لندن) همایشها و نشستهایی برگزار میکردند.
ریچارد تاپر استاد راهنمایم متخصص عشایر افغانستان هم بود .گاهوبیگاه او هم از افغانها برایم میگفت .در این
سالها افغانها را همان عام کاظم دیدم ،مردمی سختکوش ،قابلاعتماد ،و با عالقه و محبتی واقعی نسبت به ایران
و فرهنگ آن.
از سال  1۳8۳که به ایران بازگشتم با افغانها مراوده داشتم .کارم معلمی است و در این سالهای اخیر دانشجویان
افغان در مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاههای ایران افزایشیافتهاند و برخی از آنها دانشجوی من بوده و هستند.
برجستهترین ویژگی دانشجویان افغان روحیه سختکوشی و شوق آنها برای یادگیری است .آنها حس قدرشناسی
عمیقی دارند و در فعالیتهای آموزشی بیریا و جدی و پرشورند .در بحثهای کالسی مشارکت فعاالنهای دارند و
کارهایشان را باکیفیت و اشتیاق انجام میدهند .عزیزاله ،دانشجویم در رشته مطالعات فرهنگی است ،کارشناسی
ارشد میخواند .آخرین پیامی که برایم فرستاد این بود که «استاد من وقتم آزاد هست و میخواهم بیشتر کوشش
کنم .هر کتاب یا فعالیتی که الزم میدانید لطفاً بفرمایید تا انجام دهم» .عزیزاله مشغول نوشتن خاطرات زندگیاش
هست و میخواهد اتواتنوگرافی از افغانستان و دیار خودش بنویسد .او جدی و پرکار و نقاد و دقیق است.
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و هر ایرانی اصیل و آزاده ترا دوست دارد

هالل محب فرشیدورد
دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی
روزی از واپسین روزهای فروردینماه سال  1401در تهران ،از خانه
رفیقم واقع در خیابان مالکاشتر به سمت ایستگاه متروی رودکی روان
شدم ،تنها بودم و تصمیم گرفتم بروم به میدان انقالب و کتابهایی را
که برای نوشتن پایاننامهام یادداشت کرده بودم ،تهیه کنم .آهستهآهسته و قدمزنان ،خودم را به ایستگاه متروی
رودکی رساندم .سوار یکی از قطارها شدم ،سروصدایی در قطار راه افتاده بود ،متوجه شدم که یکتن از وطن داران
بختبرگشته من مورد خشم و هتاکی یک هموطن ایرانی قرار گرفته است .بیآنکه علت ماجرا را بدانم با چند تن
از هموطنان عزیز ایرانی میانجیگری کردیم و طرف را به آرامش و خونسردی دعوت دادیم؛ آن مردِ مغلوبِ خشم
متأسفانه حرفهای ما را نشنفت و به پرخاش و ناسزاگویی خود ادامه داد و چند هموطن دیگر ایرانی که آنسوتر
از ما در چوکی (صندلی) قطار نشسته بودند ،در همسویی و تأیید ناسزاگوییهای آن آدم این جمله را «افغانیها
همشان همین جوراند» با لهجه مخصوص خود تکرار میکردند.
بگذریم از اینکه ما افغانستانیها «چه جور هستیم» ،با اصرار زیاد و خوانش این شعر حافظ« :ما بدین در نه پی
حشمت و جا آمدهایم /از بد حادثه این جا به پناه آمدهایم» ،آن مرد ایرانی اندکی قرار و سازش ازدسترفته خویش
را بازیافت .اینطرف از هموطن دربهدر خود چه بگویم؛ مظلومیتش دل هر آدم با شرفی را میرنجاند .با دیدن
چنین وضعیتی آن شعر معروف «بگذارید این وطن دوباره وطن شود  »...از لنگستون هیوز به یادم آمد و به این
اندیشه فرورفتم که ما در هیچ کجای دنیا جز آن آشیانه ویران و آتشگرفته خود (افغانستان) آینده روشنی نداریم؛
نفرین بر آنانی که برای بقای خویش وطن را فروختند و خانه ما را آتش زدند و ما را همانند یک گنجشک بی
آشیانه به قول شاعر «محتاج رحم اینوآن کردند» ای دریغ! چه بگویم .ماجرای آن داستان را بعداً دریافتم ،در
بازگویی ادامه آن خموشی پیشه میکنم زیرا به قول فردوسی بزرگ:
«یکی داستان است پر آب چشم»
این پیش آمد تلخ ،خاطرههای شیرین از استادان عزیز دانشگاه عالمه طباطبایی را نیز در ذهنم بیدار ساخت که
در سال  1۳98با جمعی از فعاالن جامعه مدنی و خبرنگاران از افغانستان جهت آموزش روش تحقیق به آن دانشگاه
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دعوت شده بودیم .در مدتی که تهران بودیم و هرکجایی که میرفتیم ،با مهربانیهای بسیار و با این بیت حضرت
حافظ بدرقه میشدیم.

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
چه میتوان گفت ،ذکر آنهمه خاطرههای روشن و شیرین در حوصله این نوشته نمیگنجد .وقتی صحبت از ایرانی
در میان آید که در دامان عزیز خود شخصیتهای بزرگواری چون دکتر ماندانا تیشهیار ،دکتر محمدحسن
حسنزادهنیری ،دکتر رز فضلی ،دکتر حمیدرضا رحمانیزاده دهکردی و هزاران هزار همچون ایشان را پرورده است،
ترا آرزوی بزرگی فرامیگیرد و دلت حسرت آن را میخورد که ایکاش و هزار ایکاش جهان از چنین آدمها
پربودی تا پای حرفهایشان بنشینی ،بیاموزی و فضیلت و بزرگی پسانداز کنی .متأسفانه کسانی هم هستند در
اینجاوآنجا که در مرداب تبعیض و برتریخواهی غرقاند ،برای پرکردن خأل این برگزافگیها و نگاههای از باالبهپایین،
کافی است که باری آن سخن وخشور بلخ را خوانده و درک کرده باشیم که گفته بود« :گفتار نیک ،رفتار نیک و
پندار نیک»
گاهی آرزو میکنی برگردیم به خانه خود ،اما شرایط بهگونهای رقم خورده است که نمیتوان .آخ که سخن یارای
تحمل اینهمه بیکسی و درد را ندارد .وطن دار من در ایستگاه توحید از مترو پیاده شد و من نیز در دنبالش پیاده
شدم .چند قدم جلوتر از من تندتند گام بر میداشت ،و همانند یک قمری زخمخورده در گریز بود ،فریادش زدم
و گفتم همشهری عزیز همان جا باش (بمان) کارت دارم .کنارش رسیدم دستش را گرفتم و هر دو به سمت پله
پایههای خروجی ایستگاه مترو حرکت کردیم و در گوشهای ایستاد شدیم .پرسیدمش :از کدام والیتی عزیز؟ با
لحن اضطراب آلود و بیهیچ مقدمهای گفت :بدخشان .تا نام از بدخشان را بر زبان آورد در دل برای بیگناهی او و
برای بیکسی امروز بدخشان گریستم و بسیار گریستم .چه بگویم ،تا به چشمانش نگاه کردم این مصراع از غزل
استاد خلیلی «چون صید زخمخورده به حسرت کند نگاه» در ذهنم تداعی شد .نگاههای حسرتآلودش چنان
خنجری هر لحظه بر قلبم فرو میرفت ،اما بهظاهر در برابرش شاد بودم و بیشتر از پنج دقیقه از آنچه که او
میخواست بشنود به نحوی سخن گفتم و در پایان از مهربانیها و لطف زیاد هموطنان عزیز ایرانی که در حقش
کرده بودند برایم گفت  ...و من نیز در تأیید حرفهایش این ضربالمثل مردمی را که از قدیم گفتهاند« :جنگل بی
شغال نیست» یادآور شدم و سخنی از نیما را با کمی تغییر به عاریت گرفته و برایش با جبین باز گفتم« :جهان
خانة توست» و هر ایرانی اصیل و آزاده ترا دوست دارد ای هموطن زرتشت ،هم تبار موالنا و حافظ و ناصرخسرو.
ناراحت نباش .به امید دیدار .خدا نگهدار.
133

خاطرِ شما که خون و خاک نیستید

رز فضلی
عضو هیئتعلمی پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی
من از پس نزدیک به چهل سال زندگی تا به امروز در بی وطنی ای که زادۀ انتخاب
پدربزرگها و مادربزرگها و سپس پدر و مادرم و بعد از آن خویش بود ،قد کشیدم
و دانستم که بیمرزترین سرزمین ،قلب آدمی است .از شرق تا غرب و شمال تا جنوب ایران و جهان ،خویشانی
یافتهام نزدیکتر از دختر عموها و پسرعموهایم .خویشانی نه بهحکم خاک و خون که بهحکم همدلی.
بر وضعِ چنین روزگار غداری نباید عیبپوش بود و بر پردۀ سیاهِ دنائتِ دشمنیهایش باید که قداره کشید .بیجهت
سخنم را به قند باید و نیاید دوستی و دشمنی شیرین نمیکنم؛ خویشانِ همدلم ،من بهغایت غمگینم! در این
روزگار که ستارهشماری به زایش شبی دوباره از شب میرسد ،چه بگویم از بی وطنی و بی روزگاری و بیسرزمینی.
افغانستان عزیز به هزار نام دیگر و ایران عزیز به هزاران نام دیگر ،نام خواهر و برادر من است نه هم خون و هم
خاک؛ هم سرنوشت به نام انسان از تخار تا بامیان و قندهار و مزار و بدخشان ...
من جز نام ندارم که ببرم و زیر هر نام نه خاطره که خاطر عزیزی است .خواهرانم ،برادرانم ،خویشانم بیایید در زیر
این سقف بلند برای خاطر هم بخندیم و بگرییم:
هالل جان فرشیدورد ،زهرا جان جمالی ،حمیرا جان قادری ،شیرین جان تاجیک ،لطیفه جان سخی ،فروزان جان
کریمی ،سهیال جان عرفانی ،دکتر سید عسگر موسویِ جان ،مهندس نادر موسوی سربلند ،دکتر احمدشاه احمدی
عزیز ،آقای رحیمی نازنین ،دکتر جامی مهربان ،آقای سید موسی حسینی برادرم و بسیار بسیار نامهای پیشازاین
نامها و پس از آن ،خاطرتان چقدر عزیز است! از افغانستان تا ایران زیر بار هزار خاطره خوش از شما نشستهام .پر
از خستگی و اندوه ،دستهای ناتوانیام را نگاه میکنم ،دستهای ناتوانیام را بگیرید!

دستهای ما /شاخهها کشیده در پناه هم
النه پرندهای است
دستهای ما /در مسیر بازوان بیقرار ما
جویبار زندهای است
دستهای ما پیمبران خامشند
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آیههای مهرشان به کف
بر بلور جانشان داغ و بوسه آشکار
دستهای ما رهروان سرخوشاند
دست ما به عشق ما گواست
دستهای ما کلید قلبهای ماست
سیاوش کسرائی
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سوءظن

مرتضی فضلی
دبیر بازنشسته و نویسنده
گفتم نجیب خان ،برایت چای آوردم .گلویت را تازه کن بعد به کارت برس .خندید و گفت:
آقا وقتی میگویید نجیب خان ،یاد صدایی دور میافتم.
گفتم :چقدر دور؟ گفت :خدا رحمت کند اموات شما را! یاد پدرم میافتم که وقتی کودک
بودم ،مرا نجیب خان صدا میکرد .گفتم :چی شد که از دنیا رفت؟ گفت :در یک شبیخون افراطیها کشتنش.
نجیب بچة هرات بود .پیش از مهاجرت به ایران ،در موزۀ هرات کار میکرده است .از رنج زندگی در هرات خود را
خالص کرده بود .خودش میگفت انتخابی بود میان مردن و زندهبودن .از هرات که حرف میزد ،بغضی گلویش را
میگرفت .برایم از هرات کهنه و نو گفته بود .میگفت خانهشان در هرات کهنه بوده است .هرات نو را شهر جدید
و مدرن و امروزی توصیف میکرد .به من گفته بود که شهردار به کسی اجازه نمی داده که در هرات کهنه ساختمان
مدرن بسازد تا بافت سنتی و قدیمی هرات حفظ شود .به او گفته بودم یعنی افغانها به بافت سنتی اهمیت
میدهند .ابروهایش را درهمکشیده بود و گفته بود :بیشتر جاها و بسیار آثار تاریخی از زمان اسکندر مقدونی تا
امروز در هرات باقیمانده است و اکثر آنها ثبت یونسکو شدهاند.
گفته بودم یک اثر تاریخی در هرات را بگوید که مثل یک اثر ایرانی باشد تا تصویری در ذهنم بیاید .او شباهت
سیوسهپل با پل "ماالن" را مثال زده بود که بر روی رودخانة هریرود بنا شده است .گفتم :هریرود چه معنی دارد؟
او گفته بود که هریرود یعنی رودخانة پرشتاب ،هرات را هم "هرا" میگفتند و هم هرات .هرچه او از افغانستان
برایم میگفت ،جالب و پرجاذبه بود و من بیشتر به او عالقهمند میشدم .ده سالی بود که در محلة ما کار نظافت
و تعمیرات ساختمان را انجام میداد .هرکسی مشکلی داشت ،نجیب را صدا میکرد .دو ،سه خیابان پایینتر از خانة
ما ،خانة کوچکی را اجاره کرده بود و با زن و بچههایش زندگی میکرد .امین و مورد احترام محل بود .یک روز به
او گفتم :نجیب خان ،برایم یک خاطره از خودت بگو تا بنویسم.
گفت :آقا ،زندگی ما که پر از درد و رنج است .خودمان هم راحت باشیم ،غم هموالیتی و فامیل را داریم که خاطر
همهمان مکدر میشود.
گفتم :قرار نیست خاطر کسی را حتماً شاد کنیم .تو بگو تا مکدرتر شویم!
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خندید و گفت :همان اوایل بود که به ایران آمده بودم .در یکی از ساختمانهای در حال ساخت ،کارگری میکردم.
جا و مکان ثابتی نداشتم .اسباب و اثاثیهای هم نداشتم .هر جا کار میکردم ،همان جا هم میخوابیدم .یک پتو
داشتم که هم روانداز بود و هم زیراندازم .یک شب نصفههای شب ،خواب بودم که با صدای جیغ زنی هراسان از
خواب بیدار شدم .زن داشت توی خیابان فریاد میزد و کمک میخواست .بهطرف خیابان دویدم .عدۀ دیگری هم
میدویدند .من زودتر از همه به او رسیدم .زن خیلی ترسیده بود و همچنان فریاد میزد و کمک میخواست.
یکبند جیغ میکشید .قبل از اینکه فرصت کنم تا بپرسم چه شده ،دیگران هم رسیدند .من در یکقدمی زن بودم.
هنوز حرکتی انجام نشده بود .حرفی زده نشده بود که دیدم زیردست و پای بقیه هستم و باران مشت و لگد به سر
و رویم میبارد .نقش بر زمین شده بودم و لگدها سرعت گرفته بود .زن فریاد زد:
 نزنید ،نزنید!فریاد "نزنید ،نزنید" زن با جیغهایش درهمآمیخته بود .من دیگر بیهوش شده بودم .وقتی به هوش آمدم ،دیدم
در بیمارستان بر تختی کنار تخت شوهر بیمار زن بستری شدهام .فهمیدم جیغ زن برای کمکرسانی به شوهرش
بوده .کنار تختم همة آنهایی که مر ا کتک زده بودند ،جمع شده و شرمنده و سرافکنده بودند .صورتم را غرق در
بوسه کردند و مرتب از من عذرخواهی میکردند .مرا در آن محله نگه داشتند و تا امروز به من محبت کردهاند.
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افق ما

نسرین فقیه ملک مرزبان
دانشیار دانشگاه الزهرا
وارد اتاق یکی از مدیران پوهنتون کابل شدم .گردش چشمم در دیوار و وسائل،
دنبال طرحی خارج از دکورهای معمول میگشت ـ که ناگهان بر تابلویی متوقف
ماند .نقشهای پر از نامهای آشنا! بلخ ،غزنه ،هرات ،بامیان ،بدخشان و ...خیره مانده
بودم .قلبم فشرده شد .بلخ ،غزنه ،هرات ،بامیان!!! خدایا اینجا خانه واقعی من است .من در این شهرها زندگی
کردهام .حال غریبی را داشتم که به وطن بازگشته است .حال دوستی عاشق که پس از مدتها بوی آشنا مستش
میکند و اشک مجالش نمیدهد .نمیتوانستم چشم از تابلو بردارم .سالهاست با استادان و دانشجویان در کوچهها
و خانهها و تاالرهای قصرهای این شهرها و در میان لشگریان این منطقه راه میروم .سخنان آنها را میشنوم و به
اشعارشان و نامههایشان دقت میکنم .افکارشان را درس میدهم و از احواالتشان بازگو میکنم .در کالس تاریخ
ادبیات عادت دارم دانشجویان را سوار بر ماشین خیال به روزگاران دور ببرم .همان جایی که منشأ و مولد بسیاری
از خیال ورزان شعر فارسی است .چگونه میتوان اینهمه پیوستگی را ،اینهمه خویشاوندی را نادیده بگیریم .این
خویشاوندی نه فقط خونی است که البته روح و فرهنگ و خیال و عشق را در پهنای گسترده به جان ما مینشاند.
هنوز غرق زندگی خیالی خود در گوشهای از بلخ بودم که خبر آوردند انفجار مهیبی در مدرسهای دخترانه جاندهها
دختربچه خردسال را گرفته و تعداد زیادی را زخمی کرده است! زمان از کفم رفت .گذشته و دیروز و امروزوفردا
مثل طنابی سخت و سنگین دور بدن ناالنم پیچیده شد و مرا به عرصه خشم و خشونت و قدرت کشاند .شاید از
بازیهای سیاسی و نژادی و دینی افرادی سهم میبرند ،ولی آن دختر بچههای زیبای خفته در خون! نه! هرگز
چیزی نمیدانستند! آن مادری که باذوق و شوق و دلدادگی فرزند دلبندش را به مدرسه فرستاده؛ نه! آه ،آه از دل
مادران کابلی در آن روز سیاه! فریاد ،فریاد از اشکهای تلخ پدری که دختر نحیفش را در آغوش میفشرد و ناامید
از تنفسش فقط راه میرفت .راستی مادران کابلی به چه امیدی بچههای خود را صبحگاه روانه میکنند؟! میزان
خطر در این شهرها چقدر در دل این زنان ازخودگذشته رسوخ کرده است؟! به دانشجویان دلداری میدادم که انشا
اهلل تمام خواهد شد و دیگر هرگز شاهد این کشتارهای ظالمانه نباشیم؛ ولی عزیزان با نگاه کنجکاو و طنازی که
بسیار تلختر از آن است که قابل توصیف باشد ،فقط به من نگریستند و لبخندی خشک روانهام کردند .ترجیح دادم
سکوت کنم!
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مادر کابلی! خواهر خسته من! بیا دستهای مهربانت را بشویم .بیا برایت چای بریزم .بیا باهم به افقی دور خیره
شویم ...
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دوستانی بهتر از آب روان

خسرو قبادی
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
دو تجربه کامالً متفاوت در دو محیط مختلف از برادران افغان در ذهن و
ضمیرم جای گرفته است .تجربه اول در محیطهای آموزشی (آموزش عالی)
و تجربه دیگر در محیط کارگری است .تحلیل تجربه نخست رنگ و بوی
عقالنی دارد و تحلیل تجربه دوم احساسی و همدالنه هست.
در خود محیط آموزش دو تجربه متفاوت همدرسی و همکالسی دورههای ارشد و دکتری با برادران افغان در
دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود که کوشش و نشاطشان برای فراگیری در شرایط سخت زندگی مهاجران و از
آن سختتر ،وضعیت خویشان و هموطنانشان در کشور افغانستان مثالزدنی بود .برای من و برخی دیگر از
همکالسیهایم امید و کوشش آنها مایه غبطه و امیدواری برای کوشش بیشتر بود.
وقتی هم در دهه  1۳90در دانشگاه آزاد تهرانجنوب تدریس میکردم ،دانشجویان افغان در دوره کارشناسی
داشتم .برخی از آنها به مقاطع باالتر رفتند و مایه خوشحالی و ابتهاج من بودند .با یکی از آنان هنوز هم ارتباط
علمی دارم و مشاورههایی در موضوعات پژوهشی مختلف میدهم و زمینه ارتباط او را با صاحبنظران ایرانی در
مورد افغانستان فراهم کردم و از آن مهمتر ،در مورد برخی تحوالت افغانستان از او میپرسم و میآموزم.
اما در محیط کارگری در منطقه الریجان با افغانستانیهای زیادی از سالم و علیک تا سفارش کار سروکار داشتهام.
دو نکته در این تجربه همزیستانه عرض میمیکنماول شرایط سخت کار و بهویژه زیست برای آنان است .چون
بسیاری از آنان در یک دهه و بهویژه نیم دهه اخیر بهصورت غیرقانونی وارد کشور شدند ،امنیت و آرامش خاطر
ندارند و در دامنه کوهها حتی در زمستان سرد زندگی میکنند .در چند شب سخت زمستان پارسال ( )1400یکی
دو نفر از اهالی آنها را در زیرزمین یا همکف خانههای خود با مهربانی جای دادند و برای آنها در طول سال وعدههای
غذایی گرم تهیه کردند.
نکته دوم درستکاری ،وجدان کاری و انضباطی بود که در برخی از آنها مشاهده کردم .یکی از آنان که سرکارگر
چند نفر بود ،بهقدری منضبط ،قابلاعتماد ،باوجدان کاری باال و ذیفنون (کارگری ماهر ،بنا ،آشنا به ظرافتهای
کار کشاورزی ،گردوچینی از درختان بزرگ و کهنسال و )...و خالصه دوستداشتنی هست که هروقت میبینمش،
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گویی دوست و قوموخویش خود را دیدهام .گاه دلم برایش تنگ میشود و ناراحت از اینکه این استعداد و درعینحال
تعهد ،اگر در شرایط مناسبی در کشورش بود ،چه شکوفاییها که نداشت و چه خدمتها که از او برنمیآمد...
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دوستی دو ملت ایران و افغانستان در پرتو پیوندهای عمیق و ناگسستنی

عبدالسمیع قریشی
عضو هیئتعلمی دانشگاه غالب هرات
من میخواهم درباره روابط صمیمی و دوستانه دو ملتی که با داشتن مشترکات غنامند
تمدنی ،بهمثابه دو اشعه نور که از یک مشعل زبانه میکشد و هویت یک تمدن مشترک
و غنامند تاریخی ،فلسفی ،فرهنگی ،ادبی و هنری را متبلور میکند ،چند سطری بنویسم.
مردمان این دو سرزمین فراتر از رابطه دوستی ،پیوندهای عمیقشان چنان ایشان را با یکدیگر نزدیک نموده است
که درد ،غم و شادی را در ادوار و مقاطع مختلف در کنار یکدیگر بهصورت مشترک حس نمودهاند.
عیاری ،سلحشوری ،مهماننوازی ،قریحه ادبی و هنری مردمان این دو سرزمین ،چه درگذشته و چه در حال،
موردتوجه ملتهای جهان بوده است.
همچنان پیوندهای فرهنگی ،زبانی ،تاریخی ،پیشینه مشترک سیاسی ،اعیاد ،رسم و رسمهای مشترک ،مردمان
این دو کشور چنان با همدیگر تنیده است که گسستن چنین پیوندهایی غیرممکن میباشد.
از یک سو مردمان این حوزه تمدنی شخصیتهایی چون ابنسینا ،موالنا ،فردوسی طوسی ،گوهرشاد ،ابوریحان
بیرونی ،حافظ شیرازی ،سعدی ،امیرعلیشیر نوایی ،رابعه بلخی و کمالالدین بهزاد را در دامن خود پرورانده که
آثارشان در حوزه فلسفه ،ادبیات ،حکمت ،نجوم ،طبابت و هنر تا هنوز در جهان میدرخشد و از سوی دیگر ،خصلت
سلحشوری ،غیور ی و آزادمنشی این مردمان سبب شده که در ادوار تاریخ با شجاعت و متانت از سرزمین و
ارزشهای مشترک خود حراست نموده و در برابر هر نوع تعرض ایستادگی نمایند.
گذشته از این مباحث ،ما مردمان افغانستان در چند دهه اخیر حوادث تلخی ناشی از تجاوز ،جنگهای داخلی و
فعالیتهای تروریستی را تجربه کردهایم و این حوادث سبب شد تا تعدادی از هموطنان ما در کشورهای همسایه
و بقیه کشورها مهاجر گردند و خاطرات و قصههای تلخ و شیرینی از جنگها ،مهاجرت ،ویرانیها ،پیروزیها و غیره
حوادث داشته باشند که قسمتی از این خاطرهها برمیگردد از زمان آغاز مهاجرت مردمان ما به کشور همسایه ما
ایران.
بسیاری از مردمان ما از آن زمان تابهحال خاطرات شیرینی را از مردمان مهماندوست ایران به زبان میآورند .از
همسایگی زیر یک سقف ،از همکالسی بودن در یک مدرسه و دانشگاه ،از بازیکردن اطفال با یکدیگر ،از کمک و
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اشتراک به مراسم غم و شادی یکدیگر ،حتی از برقراری پیوندهای ازدواج ،خاطراتی شیرین به سینه دارند و
میگویند زمانی که ما از کشور خود به کشور ایران میآییم ،چنین احساسی داریم که به کشور و خانه خود هستیم
و احساس نمیکنیم که به کشور دیگری هستیم؛ چنانچه در خانههای مسکونی ،کارخانهها ،مغازهها و مدارس و
دانشگاهها ،افغانستانیها در کنار برادران و خواهران ایرانی خود مثل اعضای یک خانواده زیر یک سقف در کنار
یکدیگر زندگی میکنند و خاطرات جذابی را از این همدیگر پذیری به نسلهای بعدی منتقل میکنند .من در
اینجا الزم میبینم تا خاطرات خود را در پیوند به این رابطهها در قالب چند سطری بیان نمایم.
پیش از آغاز ادامه تحصیل به دانشگاه عالمه طباطبایی ،من چندین بار به کشور ایران سفر نمودم چون یک عمو
و دو خاله من با همراهی فامیلهای خود و چند خانواده دیگر هم از اقوام در ایران زندگی میکنند .وقتی وارد
ایران میشدم ،با بچههای عمو و خانوادههای دیگر همراه با دوستان ایرانیشان میرفتیم به تفریح .من احساس
میکردم که دوستان ایرانی اعضای خانوادهمان هستند؛ اینقدر صمیمی بودیم .حتی گاهی با دوست ایرانیام از
پسر عمویم قهر میکردیم و خیلی خاطرات جالبی دیگری دارم ،روزی با همکالسیهای خود ،داخل کالس دانشگاه
عالمه طباطبایی نشسته بودیم ،صحبت از دانشجویان خارجی شد .میخواستم صحبت کنم یکی از همکالسی
ایرانی من برای من گفت مگر تو دانشجویی خارجی هستی که میخواهی حرف بزنی درحالیکه تو از خود مائی.
اینجا بود که من احساس کردم که برادران و خواهران ایرانی ما هم در قبال ما چنین احساس خودمانی دارند و هر
فردمان خاطرات خوب فراوانی از این رابطههای دوستانه و صمیمانه داریم که در این چند سطر نمیگنجد.
امیدوارم که در آینده نزدیک صلح ،آرامش سرتاسری ،تحول ،توسعه و بازسازی در کشور ما برقرار گردد تا هموطنان
ما به کشور خود با خوشی و امیدواری بازگردند و برادران و خواهران ایرانی ما به کشور ما سفر نمایند و کشور ما
را خانه خود احساس کنند و در کنار ما زندگی و تفریح نمایند و خاطرات گذشته و مشترک خود را با یکدیگر قصه
و بازگو نماییم.
در نهایت از دولت و ملت بزرگ ایران در قسمت مهماننوازی مهاجرین ،دانشجویان و کارکنان افغانستانی ،کمک
و همکاری در قسمت توسعه و بازسازی افغانستان ،کمک در قسمت آموزش و تحصیالت ،نهایت سپاسمندم و
باتوجهبه وضعیت دو کشور ایران و افغانستان ،نظر به پتانسیلهای ژئوپلیتیکی ،اشتراکات فرهنگی و همچنین
همسایگی دو کشور با مرز مشترک ،برقراری روابط دوجانبه ،پرجاذبه و توسعه محور ،در سده جدید را آرزو مینمایم.
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افغانستان در سه برداشت

محمدجواد غالمرضاکاشی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی
من دو بار به افغانستان سفر کردم .بار اول سال  1۳89بود .در این سفر همراه با هیئتی
از انجمن روزنامهنگاران ایران به هرات سفر کردیم و چهار روز در این شهر زیبا اقامت
داشتیم .بار دوم در سالهای  94یا  9۵بود .ما به همراه یکی از اساتید فلسفه دانشگاه عالمه به کابل سفر کردیم.
هدف شرکت در یک سمینار علمی بود .کاش میشد بازهم به این کشور سفر کنم .من عاشق افغانستان شدم.
رفتن به این کشور برای من مثل یک سلوک عمیق درونی تأثیرگذار بود و در خاطرم ماندگار .دو سفر کوتاه به این
کشور داشتهام و حاصل سه برداشت از این کشور است که در روح و جان خود ذخیره کردهام .هرازچندی یکی
آن دودیگر را تحتالشعاع قرار میدهد .هرکدام افغانستان را با حال و رنگی متفاوت برای من تصویر میکنند.
۱
در افغانستان خاطرههای دور کشور مرا پراکندهاند .آنها از زیر غبار اعصار بیرونآمده ،زنده و شفاف پیشروی یک
ایرانی سر برآورده است .در افغانستان خود جمعی و تاریخیام را تجربه کردم .با کوچهها و مردمان هرات خیال
میکردم صدها و هزارها سال است که زندهام .این احساس را بهویژه در آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری یافتم.
زیارتگاههای پر جالل و شکوه دیدهام .آرامگاه خواجه هیچ شکوهی از آن دست نداشت .اما نخستینبار بود که خود
را در مقابل یک قدرت عظیم مییافتم که مرا به خشوع وامیداشت .دقایق چندی گذشت تا متوجه شدم من
بیاختیار زانو زدهام ،چشمهایم را بستهام و مبهوت سکوتی شدهام که هیچگاه در هیاهوی روزگار نصیبی از آن
نبرده بودم .چشم که باز کردم ،جمع عارفان و صوفیان قرون گذشته را میدیدم که به اینسو و آن سو میرفتند.
همه داستانهایی که از عارفان قدیم در کتب خاک گرفته خوانده بودم ،پیش چشمم ظاهر بود .من پر از حس
زیارت و تماشا بودم اما دلم گرفته بود از دوست هنرمندم که یکسره عکس میگرفت .سالهاست او را میشناسم.
هیچ نسبتی با مفاهیم و مظاهر دینی و عارفانه ندارد .صدای چلق چلق دوربین عکاسیاش به نظرم چینی نازک
تنهایی آن محیط را ترک میانداخت .خوشبختانه رفت و من تنها ماندم با خواجه عبداهلل .دقایق چندی که گذشت
در پی آن دوست هنرمند اینسو و آن سو میرفتم .یکباره او را از دور دیدم .به طرفش رفتم .با کمال تعجب دیدم
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که میلرزد ،اشک میریزد و بیتاب است .ترسیدم .خیال کردم خبر بدی به او دادهاند .گفتم چه شده؟ ساعاتی بعد
به این سؤالم پاسخ داد .او پیرمردی را میبیند با یک لباس ساده سپید .از او خواهش میکند بنشیند تا او عکس
بگیرد .پشت دوربینش کمی به قامت خاموش مرد پیر مینگرد و خودش نمیتوانست توضیح دهد که چگونه ناگهان
نفسش گرفت ،دوربینش را به زمین انداخت و بهطرف مرد دوید .میگفت در آغوشش گرفته بودم و فریاد میزدم
تو کیستی؟ مرد را رها نکرده بود تا این که آدرسی از پیر گرفت و ما فردای آن روز به دیدارش رفتیم .من در
افغانستان انگار همه چیز را در یک خواب عمیق بودم که مرا به دنیای افسانههای قدیم برده بود.
۲
مرگ در افغانستان سایهبهسایه آدمها راه میرود .فراموش نمیکنم با جمعی از اساتید افغانی ،به دیدن کاخ اماناهلل
خان میرفتیم .راننده ماشین را پارک کرد و چیزی در گوش یک پلیس که در چند قدمی ما ایستاده بود گفت.
پرسیدم چه گفتی؟ پاسخ داد گفتم مواظب ماشین ما باشد .گفتم چطور؟ گفت کابل است دیگر ،ممکن است از
این بمبهای دستی به ماشین بچسبانند .آنگاه بهدرستی فهمیدم زندگیکردن با مرگ به چه معناست .شهر با
مرگ زندگی میکرد .در چنین شرایطی ماندن و زندگیکردن در شهر شگفتانگیز بود .آنها که مانده بودند به هیچ
رو مشابه کسانی نبودند که رفته بودند و ما در ایران با جمع بسیار آنان آشنایی داریم .ما از طریق خبرگزاریها از
خشم و خشونتها شنیده بودیم ،اما به همان میزان نیز مردم به نحو شگفتی ،مهربان بودند .عاشق بودند ،شاعر
بودند .مردمانی اینهمه شاعر و عاشق را تنها با منطق زندگی در مرزهای مرگ میتوان توضیح داد .خوشبختانه
این فرصت را پیدا کردیم تا در حلقات شاعران جوان افغان که در کوچهپسکوچههای کابل برگزار میشد ،شرکت
کنیم .شاعران جوان افغان مرا متوجه افول و زوال شعر در سرزمین خودم کردند .برخی از آنها در جهان شناخته
شده بودند .وقتی پرسیدم چرا نمیروی ،گفت من عاشق این سرزمین هستم .تنها اینجا میتوانم شاعر باشم.
۳
افغانستان صورت ساده و صریح مدرنیزاسیون بی بنیاد را به نمایش میگذاشت .آنچه در ایران کمی پیچیده است،
آنجا صریح و ساده خود را نمایان میکند .هرات یک شهر کاهگلی است .اینجاوآنجا گاهی بناهای تازه ساخته شده
با سنگ توجهت را جلب میکند .گاهی هتل است گاهی بناهای دولتی .با جمع روزنامهنگاران ایرانی به هرات رفته
بودم به همین اعتبار به دفتر یکی از نشریات افغانی سر زدیم .ساختمان نشریه بسیار شیک بود .هیچ تناسبی با
فضاهای شهر هرات نداشت .در طبقه سوم یا چهارم ساختمان وارد دفتر نشریه شدیم .نام نشریه را بهخاطر ندارم.
دور میزی نشستیم و گفتگوها آغاز شد .من در فاصله گفتگو یک شماره از این نشریه را خواندم .خواندنش خیلی
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ساده بود .مجله هشت ورق بیشتر نداشت .از کاغذهای باکیفیت استفاده کرده بودند .بخش مهمی از صفحات را
عکسهای رنگی باکیفیت اشغال کرده بود .زیر هرکدام هم یکی دو پاراگراف متن وجود داشت؛ بنابراین خواندن
کل نشریه کمتر از یک ساعت وقت نیاز داشت .بخش مهمی از تصاویر به زنان زیباروی افغانی با لباسهای رنگی
و گیسوان افشانده و صورتهای آرایشکرده اختصاص داشت .متون ذیل هر عکس نیز ،به نحوه دلربایی و آرایش
کردن و موضوعاتی ازایندست اختصاصیافته بود .وقتی بحث و گفتگوهای دوستانم با مسئوالن نشریه تمام شد،
با مدیر نشریه صریح و بیپرده وارد گفتگو شدم .به او گفتم من دو روز است در هرات قدم میزنم و هیچ نسبتی
میان آنچه در این نشریه میبینم با مردمان این شهر نمیبینم .پرسیدم چرا اینهمه نشریهشان مبتذل و سطحی
است .یک یادداشت باکیفیت  ،یک شعر زیبا ،یک متن آموزشی در امور متفاوت در آن نیست؟ مدیر عصبانی شد.
بهشدت به من تاخت .گفت که مزدورم .باید خاک این کشور را هر چه زودتر ترک کنم .خالصه هر چه خواست
گفت .من از آن جلسه بیرون آمدم .با خود گفتم که دالرهای آمریکایی یک طبقه بی بنیاد را در افغانستان پروده
است که هیچ نسبتی با بستر فرهنگی و تاریخی افغانستان ندارند .مدرنیتهای که به مدد دالرهای آمریکایی به
افغانستان آمده بود ،همینقدر سطحی ،عاری از معنا و غنای فرهنگی بود .سالها بعد وقتی طالبان بر افغانستان
دوباره چیره شد ،آنها که به هواپیماها آویزان میشدند ،به گمانم همین طبقه بی بنیاد وابسته به دالرهای آمریکایی
بودند .آنچه در افغانستان میدیدم ،صورت صریح و ساده همان چیزی بود که در ایران به شکل پیچیدهتری وجود
دارد .مدرنیته در این منطقه نتوانسته است با بنیادهای فرهنگی و اخالقی خود ظاهر شود .با مظاهر تکنولوژیک
خود وارد میشود و نهادهایی مثل ارتش و بوروکراسی و دانشگاه و نظامهای آموزشی و رسانهای جدید را میآورد،
اما همه از محتوا تهیاند .بیشتر ابتذال میزایند .همین مدرنیته مبتذل است که بستر رشد بنیادگراییها را به
اشکال گوناگون فراهم میآورد.
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عموزادگان همسایه

لیدا کاووسی
عضو هیئتعلمی دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبائی
سالم ،همسایه! دارم خاطراتم را مرور میکنم تا رد تو را پیدا کنم .از کودکی تا به امروز
همهجا هستی.
جایی مهندسی متشخص و کوشایی ،ساکن در همسایگی خانة پدری ،با خانوادهای مهربان که کوتاه زمانی میمانید
و بعد راهی غرب میشوید .جایی دیگر جوان کارگر سختکوشی هستی که از جانودل در مجتمع کار میکنی و
همه از مهربانیات یاد میکنند .از عصر به بعد که وقت آزاد توست ،اگر گذرمان به اطراف واحد مسکونی کوچکت
بیفتد ،صدای موسیقی محلی افغانستانی یا زمزمة آواز حزین خودت گوش را مینوازد .بعدتر دخترک دانشجویی
معصوم و آرامی که برای درسخواندن هر روز از راهی دور ،بیرون از شهر ،میآیی و بیشتر از همه برای یادگرفتن
میکوشی و همزمان کار میکنی تا خرج سنگین تحصیل در ایران را بدهی ،چون آموزش دانشگاهی در ایران برای
تو ،چون افغانستانی هستی ،رایگان نیست .باز مرد جوانی میشوی با دو کودک و همسری در افغانستان که مدام
میان دو کشور در آمدوشد است تا هم به خانواده و شغلش برسد و هم به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد.
وقتی در جمعی از متخصصان رسانه برای گذراندن دورهای کوتاه به جمع دانشگاهی ما میپیوندی ،بیشازپیش
درمیابم که چقدر شبیهیم  -ـ انگار عموزاده .اگر زنی ،چه زیبا و رعنایی .چه زیبا شعر میخوانی .چه دانا و استواری.
اگر مردی ،چه مهربان و فروتنی ،و انگار تاروپود روحت با شعر و ادبیات سرشته شده است .نوبتی هم پسر جوانی
میشوی ساکن روستایی دور در افغانستان و برای دسترسی به کالس مجازی باید چند کیلومتر راه بروی تا به
محلی برسی که به اینترنت دسترسی داشته باشی .در بیشتر خاطراتم سختکوش و معصوم و مهربانی .آنجا که
دخترکی میشوی غمگین و ترسان از سلطة مجدد طالبان ،و روحیة درسخواندن نداری و میفهمی که ناراحتم
کردهای ،با رفتاری متفاوت از دانشجویانی که میشناسم ،به پستوی کافة محل کارت میروی و برایم پیغامی صوتی
میفرستی و اشکآلود بابت کمکاریات عذر میخواهی و از غمت برای افغانستان میگویی .وقتی همکار
دانشگاهیام میشوی در هرات زیبا ،در بحبوحة حملة طالبان ،نگران از آیندهای نامعلوم ،در میانة گلولهباران و
انفجار بمب و هراس و بیثباتی ،بیدریغ کار میکنی .میپرسم چطور میتوانید چنین صبورانه در میانة آتش به
کارتان ادامه بدهید؟ میگویی به یاد ندارم دورانی را که در میانة آتش نبوده باشیم .اگر این را بهانه میکردم هرگز
نباید کار میکردم.
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در گوشههایی از بایگانی ذهنم ،آنجا که نه حاصل تعامل رودررو که محصول تجربة زندگی مجازی است ،میبینم
که به هموطنان دیگرت انصاف را یادآوری میکنی در جایی که زبان علیه همسایه تند میکنند .یادم میآید که
شاید بخشهایی از خاطرات همسایگیمان چندان خوشایند نباشد  -ـ بخشهایی که به نامهربانیها و
دلشکستگیهای دوجانبه یا به افراطگراییها ربط دارد .اما میدانیم که هر دومان زخمی دشنهای واحدیم .گاهی
شاید یادمان برود ،اما «میدانیم» .همانطور که من ،تو را با زیباییهایت ،با زنان آزادهات ،و با مردان غیورت که
شجاعانه در برابر ظلم ایستادهاند به یاد میآورم ،نه با چهرۀ سیاه طالبان و جهل افراطگرایان و کوتهفکری و فساد
برخی حاکمان ،تو نیز مرا چنان که هستم به یاد بیاور :همسایه ،دوست ،عموزاده  -ـ چون تو ساکن محلهای به
نام خاورمیانه ،همیشه گداخته ،رنجدیده و آماج زخمها .اگر گاه نامهربان بوده ،از دردی است که همواره به جانش
ریختهاند؛ طاقتش طاق شده .اگر گاهی رسم میهماننوازی را بهجا نیاورده ،حالش چندان خوش نبوده .روز خوشتر
مهربانیاش مشهود میشود .آرامش که باشد ،همسایهات همسایة بهتری خواهد بود .حاال هم آرزو که میشود کرد:
آرزوی روزی که محلهمان روی آرامش ببیند و ما عموزادگانِ همسایه خاطراتی خوبتر بسازیم.
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ایثاری بهیادماندنی

محمدکاظم کهدویی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
رایزن اسبق فرهنگی ج .ا .ایران در افغانستان.
وقتی برای خدا کار کنی و با همکارانت ،مهربان و صمیمی و همچون برادر باشی ،کارها
بیدغدغة خاطر پیش میرود ،و ایثار و از خودگذشتگی و لطف و مهربانی زبانزد میشود.
وقتی سه سال در یک سرزمین باشی ،و بهقصد قربت تکلیف و وظایف خود را انجام
دهی ،بدون تردید دنیایی از خاطرات خوب و بد با تو همراه خواهد بود و در بازگشت به خاطرات گذشته ،با آنها
مأنوس خواهی شد و بسیار درسها و پندهایی زیبا از آنها خواهی گرفت  ...برای این کمترین نیز چنین است.
توفیق بود که مدت سه سال بهعنوان رایزن فرهنگی ج .ا .ایران در کشور افغانستان خدمت کردم .کارها کردم و
نیکیها دیدم و با انسانهایی بزرگ و با سرزمینهایی که روزگاری بدون حدومرز در کنار هم بودیم ،آشنا شدم.
بهار سال  1۳8۵خورشیدی ،به سبب بیمباالتی نیروهای آمریکایی در منطقة خیرخانة شهر کابل ،چند نفر از
مردم عادی کشته شده بودند .مردم نیز برای نشاندادن خشم خود ،دست بهنوعی قیام زده بودند و خشماگین و
خروشان بهسوی مرکز شهر ،و تقریباً مؤسسات غیربومی (بهویژه غربی) از آسیب در امان نمیماندند.
ما ،در رایزنی فرهنگی ،در منطقة قلعه فتحاهلل ،از مناطق نزدیک به محل آغاز درگیریها بودیم .میزان درگیری
بسیار باال بود ،تیراندازیهای شدید ،آتشزدنها و حمالتِ گاهی بیهوده که البته برای ما مبهم بود که از سوی
چه کسانی صورت میگیرد .تقریباً در محل رایزنی محبوس مانده بودیم .کسی جرئت بیرون آمدن نمیکرد .ما نه
سربازی داشتیم و نه محافظ و نگهبانی .توکّلمان به خدا بود .بعضی شبکههای رادیو و تلویزیون مستقر در کابل
هم مردم را به کمک میخواستند تا بروند و مانع حضور تظاهرکنندگان خشمگین به درون مراکز آن شبکهها
بشوند.
آن روز سه مهمان از نهاد ریاستجمهوری ایران نیز مهمان ما بودند که با زحمت بسیار و راههای پوشیده ،آنان را
از میدان هوایی (فرودگاه) به محل رایزنی فرهنگی رساندیم .صدای تیراندازی یکلحظه قطع نمیشد و بسیاری
گلولهها از باالی محل رایزنی فرهنگی عبور میکرد .هر آن احساس میکردیم که االن گلولهها شیشههای خانه را
میشکنند و درون اتاق ،مغز ما را نشانه میروند.
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در آن اوضاع سخت و بحرانی ،پیامی به مسئول ادارۀ کل آسیا و اقیانوسیه ،در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
در تهران فرستادم و گفتم« :سالم بر شما .هم اکنون در کابل گویا قیام یا شورشی شکلگرفته و مردم خشمگین
به خیابانها ریخته و به خارجیها حمله میکنند ،شاید این آخرین پیام من باشد و شاید تا ساعتی دیگر اثری از
من و همکاران من و رایزنی فرهنگی نباشد .خداحافظ .دعا بفرمایید».
به لطف خداوند رحمان خطری پیش نیامد و معترضان از خیابانی دیگر که در غرب محل ما بود حرکت خود را
ادامه دادند؛ اما نکتة مهم این جا بود که در همان بحبوحة تیراندازی و آتشزدنها در اطراف ،از طبقة دوم ساختمان
به پایین آمدم که با صحنهای جالب روبرو شدم .کارکنان رایزنی (سرایدار ،همکاران و مسئوالن بخشهای مختلف
رایانه ،امور دفتری ،کتابخانه ،بخش جراید ،خدمات و )...همه روی پلههای ورودی ساختمان درون حیاط نشسته
بودند ،نگران و پریشان .پرسیدم :چرا اینجا نشستهاید؟ آنقدر پاسخ آنها زیبا و باورنکردنی بود که به حق حیران
ماندم .گفتند :ما اینجا نشستهایم که اگر کسانی آمدند و از دیوار وارد شدند ،بگوییم ما افراد ملکی (عادی) هستیم
که در اینجا ساکنیم ،و از ورود آنها به داخل ساختمان جلوگیری کنیم.
دیدم چقدر این انسانها شریف و بزرگوارند! ایثار و ازخودگذشتگی عزیزان و همکاران افغانستانی برای سالمتی
من و چند مهمان دیگر ایرانی مثالزدنی بود .معنای همزبانی و همدلی را توأماً در عزیزان همکار دیدم .آنچه در
مخیّله هم بهسختی میگنجد.
آیا این قابلستایش نیست؟ در تمامی عمر فراموش نخواهم کرد و این ایثار و محبت آنان ،جاودانه در روح و جان
ما باقی خواهد بود.
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مرد آریایی

شهین گرجی
کارشناس زبان و ادبیات فارسی
سال  ۵8در منطقة نوبنیاد شهرک غرب بسیاری از زمینهای واگذار شده به مردم
هنوز ساخته نشده بود و در خیابانهای عریضوطویل آن ،جمعیت زیادی ساکن نبود
که مستلزم ایجاد امکانات رفاهی ـ اجتماعی چندانی در آن منطقه باشد .همة وسایل
نقلیة عمومی از دیگر مناطق دور و نزدیک ،مقصد نهاییشان میدان شهرک بود که اکنون به میدان صنعت معروف
است و سواره رسیدن به درِ منزل ،مستلزم داشتن وسیلة نقلیة شخصی بود .من هنوز گواهینامة رانندگی نداشتم،
لذا هر شب مسیر میدان اصلی شهرک تا درِ منزل را که واقع در خیابان هفتم سیمای ایران بود ،باید پیاده میرفتم.
شبی از شبهای پاییز درست ساعت  9شب که طبق روال همیشه مسیر را پیاده طی میکردم ،احساس کردم
کسی عقبتر از من گام بر می دارد .به پشت سر نگاهی انداختم .ظاهرش شبیه یک کارگر ساختمانی بود .پس از
طی مسافتی متوجه شدم آمدنِ او برای مواظبت از من است تا به منزل برسم .برگشتم و با ابراز تشکر به او اطمینان
دادم که از پیادهرویِ تنهایی ،در اینوقتشب هراسی ندارم .او گفت که کاری ندارد و مرا همراهی میکند .من با
این نیت که وقتی به مقصد رسیدم ،با دادن مقداری پول ،زحمتش را جبران میکنم ،سکوت کردم.
به منزل که رسیدم ،از کیفم اسکناسی معادل حدود نصف روز حقوقش درآوردم و تقدیمش کردم .پول را نگرفت.
بعد از اصرار من ،توضیح داد که این کار را برای پول انجام نداده .به او اطمینان دادم که نیت زیبایش را باور دارم
و از او خواستم که پول را بهعنوان هدیهای از جانب یک خواهر ،از من بپذیرد اما او همچنان بر موضع خود پای
فشرد و با لهجة شیرین دری اینگونه استدالل کرد:
 شما خَیال میکنید که من برای پول همراهیتان کردم.دیدم قسم حضرت عباس هم بر ارادۀ فرهنگین آن بزرگوار کارگر نیست و باالخره اصرار من از شرافتش شکست
خورد و در همان لحظه حس کردم که من یک برادر نه دو برادر دارم؛ یکی با من فارسی صحبت میکند و دیگری
دری.
او به من فهماند که یک ایرانی بدون نفت است و من قطعاً از او آموختم که یک افغان صاحب نفتم.

151

بیستساله بودم و امروز که شصت و چهار سالهام همچنان آن خاطره در خاطرم مانده است و میماند؛ حتی زمانی
که تصویرم در آینه را هم دیگر نشناسم ،سخت میدانم که او را هرگز از یاد ببرم.
این هم شعری در وصف آن وجود گرانمایه که بعدها در ذهن و قلمم نقش بست:
تو ،ای مرد آریایی!
ای اهورایی!

هرگز از خاطر من
پاک نشو
زنگنزن
دور نرو
من نمیدانم
که شایان خلفی از تبار خواجه و پیر هراتی؟
یا که موالنای بلخ؟
هرچه بودی
هرچه هستی
دانم این را
کاهرمن دشمن تو
با تیر و سالح و خشم
دژخیم و گرسنهچشم
سروهای سرزمینت را
به خون نشاند
به خاک کشاند
پیکر تاریخ تو اما
لباسی آهنین بر تن داشت
هزاران سرو دیگر کاشت
با چنین پیشینهای
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تو آینهوار
یادآور آن تیر و تبار
در آن شب سرد
آمدی تا در سرای خانهام
دورباش و گُُُرد و هشیار
با گامهایی استوار
با هیمنه و وقار
خوش نگاهبانی شدی در آن شب تار
بسان امپراطوری از تبار ادهم
ماندهای در یادگاهم
تاجتهالهای از نور
تخت تو تختسلیمان
ملکت هفت آسمان
هان! ای مرد آریایی!
ای اهورایی!

هیبت مردانهات
چتر آرامش من شد در آن شب سرد
و خاطرۀ آن شب سرد
در حافظة کوچک من
شد هزاران روز آفتابی پر عطر بهار

سالمی چو بوی خوش آشنایی
بدان مردم دیده روشنایی
درودی چو نور دل پارسایان
بدان شمع خلوتگه پارسایی
حافظ
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از همدلی تا همزبانی

عبدالغفور لیوال
سفیر سابق جمهوری اسالمی افغانستان در جمهوری اسالمی ایران
من از دوستیها و مودت میان مردمان ایران و افغانستان خاطرات فراوانی
دارم ،چه در زمان تصدی کرسی سفارت افغانستان در تهران و چه پیش
از آن که به حیث یک شاگرد فرهنگ و ادبیات به ایران سفرها کرده و یا میزبان مهمانان ایرانی در افغانستان بودهام.
وقتی پای شیرینترین خاطرهها در میان باشد ،نمیدانم از کدام و کجا آغاز کنم ،از آن عزیزِ شیرازی که شامهایی
را با شمع و شیرینی و نُقل و گالب و عطر گل محمدی و فضای دلانگیز باغچة منزلش از حضرت حافظ و شیراز
و زیباییهایش قصه کردهایم و یا از استادان بزرگواری که پای تدریسشان نشسته ،از حضورشان فراوان آموخته و
محبتها دیدهام.
اینهمه باشد که قصه شوند و جمعِ قصهها و کتابِ پر از بابهای محبت و مودت.
و اما یکی از شیرینترین خاطرههای من برمیگردد به مراسم بزرگداشت عالمه عبدالحی حبیبی نویسنده ،مورخ و
پژوهشگر نامور و نامآشنای افغانستان که با میزبانی مؤسسه فرهنگی اکو و همکاری سفارت جمهوری اسالمی
افغانستان ،به تاریخ  14سرطان /تیر سال  1400شمسی ،در تهران برگزار شده بود.
در این بزرگداشت استادانِ فاضل و دانشمند ایرانی اشتراک و صحبتهای بسا عالی و استوار بر قضاوت علمی و
آکادمیک در مورد استاد حبیبی داشتند.
برای من دیدگاههای استادان ارجمند ایرانی در مورد عالمه حبیبی هم تازه بود و هم شگفتیآور.
از جمله ،دکتر علی رواقی ،استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرمودند« :استاد حبیبی در کار
متن فارسی یکی از استادان برجسته است».
استاد رواقی به تصحیح کتاب طبقاتالصوفیه توسط استاد حبیبی در سال  1۳42اشاره کرد و گفت« :این کتاب از
کتاب های بسیار دشوار از نظر زبانی در زبان فارسی است و هنوز هم با وجودی که یکی دوسری دیگر از آن اثر
چاپ شده است ،هنوز دشواریهای زیادی در این کتاب وجود دارد ولی در همان تصحیح اولی که عالمه حبیبی
از این کتاب در سال  1۳42شمسی به انجام رسانده ،حدود  100صفحه در مورد واژگان این کتاب توضیح داده
است و بهقدری این پژوهش را بادقت و حوصله انجام داده که برای من بهعنوان پژوهشگر متون فارسی ،خیلی
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جای شگفتی دارد .من با دیدن اینهمه دقت ،شگفتزده شدم 100 .صفحهای که ایشان در توضیحات کتاب
طبقاتالصوفیه نوشته است ،در آن زمان با مراجعه به بیشتر متونی بوده که تا آن دوران در آن مورد ،منتشر شده
بوده و این کار بسیار دشواری برای یک پژوهشگر در آن زمان بوده است».
در این نشست دکتر علی میر انصاری ،عضو شورایعالی علمی ایران و همچنین مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی،
به ویژگیهای منحصربهفرد عالمه حبیبی اشاره کرد.
ایشان گفتند« :عبدالحی حبیبی یک پدیده بود که با پشتوانه فرهنگ و دانشی که داشت ،دست به کارهایی زد که
من به آن جرئت علمی میگویم .این جرئت علمی را در آن زمان نه کسی در افغانستان و نه کسی در ایران داشت،
اال حبیبی .از جمله هشت کتابی که ایشان تصحیح کرده ،کار هرکسی نیست و ایشان یک چهره استثنایی در تاریخ
فرهنگ فارسیزبانان ،اعم از ایران ،افغانستان و تاجیکستان است».
استاد میرانصاری تصریح کردند« :ما امروز هم باید بنشینیم و به متونی که  ۵0سال قبل عالمه حبیبی تصحیح
کرده است نگاه کنیم و یاد بگیریم ،چون کارهای درجه یکی است».
آنچه در این نشست برای من خاطرهانگیز و دلانگیز بود ،تعهد و پایبندی به اصول علمی در نزد استادان بزرگوار
ایرانی بود.
در آن روز من یکبار دیگر پی بردم که ازچهرو چنان عالمه قزوینی ،ملکالشعرا بهار ،استاد سعید نفیسی ،استاد
زرینکوب ،استاد فروزانفر و دهها و صدها نام دیگر از استادان ایرانی در افغانستان آشنا هستند و کتابها و
پژوهشهایشان زیب و زینت کتابخانههای اهل فرهنگ آن دیار است .همچنین نامها و کارهای عالمه حبیبی،
استاد خلیلی ،استاد کهزاد ،استاد سلجوقی ،ملکالشعرا بیتاب و دیگران در ایران قدر میشوند و آنها را از غنایم
فرهنگی حوزه تمدنی مشترک میدانند.
زمانی برای پژوهشی کلیات استاد خلیلاهلل خلیلی را میخواندم ،شاید حدود بیست قصیده و غزل و مثنوی را
خواندم که در جواب شاعران ایرانی سروده شده بودند و چه سرودهها که شاعران بزرگ معاصر ایران برای استاد
خلیلی ،دوستان افغانیشان در کابل و افغانستان سرودهاند.
به نظر من بُن و بنیاد مناسبات دو ملت را مناسبات فرهنگی میسازد .از ماست و بر ماست که این بُن و بنیاد را
ستبرتر و استوارتر کنیم که این همدلی است و بعد از آن همزبانی ،مگر فراموش کردهایم که موالنای بزرگ
فرمودهاند:

پس زبان محرمی خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهترست
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در سایه باغ مادربزرگ تفرشی ام

سیدرضا محمدی
پژوهشگر و شاعر اهل افغانستان
من از ایران هرچه دارم خاطره خوب است و خوبتر از همه جایزهها که گرفتهام
و شعرخوانیها و تشویقها و لطفها .خاطره اول ،باری بود که به ایران آمده بودیم،
در قلب استان مرکزی ایران ،شهری است به نام تفرش و ما مهاجر این شهر بودیم.
یادم نیست به چه دلیل ،این شهر ما را به خود کشیده بود؛ احتماالً یکی دو نفر از کاکاهای ما ،در باغستان تو در
توی حاشیه این شهر ،باغبان شده بودند قبل از ما و برای همین ما با یک کامیون از سیستان به مشهد و بعد
زیارت ،راهی این شهر شده بودیم با یک خانواده پرجمعیت که شامل پدربزرگ و مادربزرگ هم میشد .وقتی به
خانه باغبانی رسیدیم ،فاطمه خانوم ،مادر صاحب باغ بود ،ما را نگذاشت داخل آن اتاق باغبانی بمانیم .به اصرار ما
را برد خانهاش .ما گرد سفری طوالنی بر جامه داشتیم ،نه لهجه تفرشی میدانستیم نه حتی لهجه تهرانی را .مادرم
با رگوریشه خراسانی ،یک ته لهجه مشهدی داشت و ترجمان ما و فاطمه خانوم بود .صبح بعد از سفره مفصل
صبحانه ،ما را برد به ویالیی که برای خودشان بود و کلی پتو و تشک و ظرف ،برای ما آورد .یک ماه تمام ،هر روز
برای ما غذا میفرستاد که شما هنوز خسته سفرید .فاطمه خانم تفرشی ،مادربزرگ ما شد و مادربزرگ ما ماند که
تا سالها پس از ترک تفرش هم رابطه داشتیم و مثل فرزندان دیگرش که پراکنده شده بودند ،احوالپرس و نگران
ما بود مدام .چند سال بعد ،من بهترین دانشآموز ،مسابقات علمی ریاضی شدم ،مادرم اولازهمه زنگ زد به فاطمه
خانم و سه ََُسال ،بعدترش ،من شاعر شدم ،در مدرسه ،بعد در ناحیه ،بعد در استان ،بعد در همه ایران ،نفر اول
جشنواره دانشآموزی شدم .این بار خودم زنگ زدم ،انگاری ما جزئی از درختان باغ فاطمه خانم شده بودیم که به
ثمر رسیدنمان را باید به او خبر میدادیم و او با همه وجودش ذوق میکرد .تلفن نگرفت ،چند بار زنگ زدم تا
باالخره دانستم فاطمه خانم مریض است ،خودش زنگ زد گفت جدا از جایزه دولت ،یک جایزه پیش من داری.
گفت به بچهها گفتهام ،خانه شما را برایتان در باغ گردو نگه دارند ،هر جا رفتی ،افغانستان برگشتید ،کانادا رفتید،
هرقدر هم مشهور شدی ،گاهی به این خانه سر بزن .فاطمه خانم ،همان سال مرد .اما منبعد از آن در چهارسوی
عالم هر جا بودهام ،دلم قرص بوده که جایی در سایهسار درختان گردو هست که با مهر مدام فاطمه خانم ،پناهگاه
ماست و مادر بزرگی دارم که در آرامگاه تفرش ،آرمیده و هر جمعه در لندن ،برایش فاتحه خوانده میشود.
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تاریخی که با هم زیستهایم

غالمرضا مستعلی پارسا
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی
هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد

چون دم عیسی در کالبدم جان آرد

اگر توان سفر به اعماق زمان را داشتم ،به روزگاران دور میرفتم و از بخارا و سمرقند
و غزنین و بلخ و هرات تا نیشابور و طوس را سیر میکردم .در مجلس سامانیان آنجا که «رودکی چنگ برگرفت و
نواخت» و «میر» را «ماه بخارا» خواند و «باد جوی مولیان» را به مشام جان مشتاقان رساند ،مستانه سر میانداختم.
با فرخی سیستانی به تماشای آن «ابر قیرگون» که «ز روی نیلگون دریا برآمد» مینشستم و با عنصری بلخی به
سیر «باغ فیروزی» در غزنین میرفتم.
با حکیم ناصرخسرو قبادیانی بلخی در آن سفر اسرارآمیز همراه میشدم از مروالرود تا مصر ،در بازگشت با او به
زندان «یمگان دره» میرفتم و در هنگام دلتنگیهای غریبانه او در آن دره ،با عزیزان بی جا شده امروز افغانستان
این ابیات او را میخواندم:

که پرسد زین غرب خوار محزون

خراسان را که بی من حال تو چون؟

مرا دونان ز خانومان براندند

گروهی از نماز خویش ساهون

و خطاب به بنیادگرایان مردمکش که سالهاست مردم مظلوم و بیگناه افغانستان را وحشیانه به خاک و خون
میکشند ،از زبان حکیم قبادیان میگفتم:

هیچ نه بشکن از این نهال و نه بفکن

خلق همه یکسره نهال خدایند

در غزنین به دیدار حکیم سنایی میشتافتم تا از حدیقه پر از حقیقت او جان خویش را نزهت بخشم و در دریای
غزلهای قلندرانهاش غرقه شوم.
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با موالنا جاللالدین بلخی از بلخ تا قونیه سفر میکردم و با او «به هر جمعیتی ناالن میشدم و جفت خوشحاالن
و بدحاالن» بو که گوش جانم سرّ ناله او را دریابد.
از هرات چه بگویم؟ الهرات ،ماالهرات؟ و ما ادریک ماالهرات؟ عطر مناجاتهای عاشقانه خواجه عبداهلل انصاری هنوز
در این شهر به مشام جان میرسد .موال عبدالرحمن جامی و بهزاد و خوشنویسان هروی عصر تیموری با صوفیان
و شاعرانش نمایشگاهی از عرفان و ادب و هنر بهپیش چشم میآورد.
نیشابور ،ابرشهر تاریخ کهن این سرزمین اهورایی است که در درازنای زمان ،تاج پرافتخار فرهنگ انسانی را به
نگینهای فیروزهای رنگی چون ابوسعید و خیام و عطار مزین کرده است.
در طوس ،سرزمین حماسه و عرفان ،با دقیقی و فردوسی و اسدی طوسی به هفتخوان اساطیر میرفتم و راز
حیات را از سیمرغ میآموختم .با برادران غزالی به درس ابوعلی فارمدی میشتافتم و سوانح العشاق را از زبان او
میشنیدم.
اما امروز ،با این پیشینه درخشان مشترک و دین و فرهنگ و زبان واحد ،ما همه پرتوهای خورشید خراسانیم و در
دوستی و برادری یکسانیم ،چه به قول فخرالدین اسعد گرگانی:

خراسان آن بود کز وی خورآسد

زبان پهلوی هرکو شناسد

کز او خورشید آید سوی ایران

خراسان در لغت باشد خور آیان

آثاری که حکیمان و فرهیختگان ما به فرهنگ جهانی عرضه داشتهاند و پیام صلح و دوستیای که در سراسر این
آثار به چشم میخورد ،هرگونه دوگانگی و بیگانگی را از مردم این دو سرزمین که جبر زمانه آنها را از هم جدا کرده
است ،نفی میکند.
بر اهل دانش و خرد است که با شناساندن این تاریخ گهربار فرهنگی و ادبی ،پایههای اتحاد و یگانگی را میان این
دو ملت آنچنان استوار کنند که باد هیچ فتنهای بر ارکان آن خلل نیاورد و دشمنان جاهل را بگذارند که در درد
خود بمیرند ،چه به قول حکیم ناصرخسرو:

گزیدۀ جهل را که شناسد افسون؟

گزیدۀ مار را افسون پدید است
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دوستان دانشگاهی

برکت اله مسعودی
استاد دانشگاه هرات
افغانستان و ایران ،دو کشور همسایه که دارای تشابهات مشترک فرهنگی و زبانیاند و
همین ویژهایها سبب شده است که مردمان این دو کشور همیشه و در هر شرایط با
هم در تعامل بوده و در غم و شادی در کنار یکدیگر باشند؛ چنانچه در حادثات غمانگیز
و مشکالتی که در کشورمان افغانستان رخداده است ،همیشه شاهد همدردی و غم
شریکی دولت و ملت ایران بودهایم و نیز بالعکس که این موضوع جزئی از مسائل و خاطرات نیکی هست که میان
دو دولت و ملت وجود دارد و برای بنده نیز جز خاطرههای خوبی هست که از روابط نیک دو کشور دارم؛ اما در
اینجا میخواهم خاطرهای را از تعامالت استادان دانشگاه عالمه طباطبایی با استادان دانشگاه هرات بیان کنم.
من بهعنوان استاد دانشگاه هرات و عضو کدر علمی آن ،با همکاران عزیز در مدیریت روابط بینالملل دانشگاه عالمه
طباطبایی و شماری از استادان محترم آن دانشگاه ،برنامههایی را در راستای تقویت روابط دو ملت (برگزاری
کنفرانس علمی تحت عنوان پیوندهای ایران  -افغانستان در سال  ،)1400ارائه نتایج مقاالت علمی و تبادل افکار
میان استادان دانشگاه هرات و عالمه طباطبائی ،برگزاری سمینارهای آموزشی مشترک از سوی استادان دانشگاه
عالمه و دانشگاه هرات ،و ارائه بورسیههای کارشناسی ارشد ،و دوکتورا برای اعضای هیئتعلمی دانشگاه هرات در
هرسال که خود یک پروسه بسیار مهم و باارزش برای استادان دانشگاه هرات است تا بتوانند از این طریق به
ظرفیتهای علمی و تحقیقیشان که بدون شک یک نیاز مبرم برای هر استاد دانشگاه است ،بیفزایند ،از موضوع
یکی از خاطرههای خوشایند و خوبم از مردم ایران است .این موضوع نشاندهنده این است که تا چه اندازه قشر
دانشگاهی و فرهنگی ایران در تالش هستند تا پیشرفتها و دستاوردهای علمیشان را در اختیار قشر آکادمیک
افغانستان قرار دهند.
و از سوی هم روابط بسیار صمیمی و با اخالص عزیزان در مدیریت روابط بینالملل دانشگاه عالمه که زمینههای
برگزاری کنفرانسها و گفتمانهای علمی را برای اعضای هیئتعلمی دانشگاه هرات ،بهویژه برای من فراهم
نمودهاند ،قابلتقدیر است و بدون شک درنظرگرفتن موارد فوق از سوی هیئتعلمی دانشگاه ایران برای کدر علمی
افغانستان یک امر بسیار مهم در راستای تقویت روابط نیک میان دو دولت میباشد.
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در اخیر از خداوند متعال خواهان توفیقات خدمت هر دو دولت برای یکدیگر هستم تا باشد مشکالتی که اگر وجود
دارد بر طرف شود.
به امید پایداری و مستحکمتر شدن روابط دولت و ملت ایران و افغانستان.
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نگارگران مهر

نوید مشعوف
استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
خرسندم که از بنده کمترین خواستهاند تا در راستای پیوند و نوعدوستی این دو روحِ در
یک تن بنویسم .در البهالی ذهنِ پراکندهام دنبال واژههایی گشتم ،تا بتوانم همانندی این
دو را که امروز سیاستهای ناپسند جغرافیایی ،آنها را از هم دور داشتهاند؛ بیان دارم .باورمندم این متن سختترین
متن نوشتاری زندگی من است .ماندهام از چه بنویسم؟ چگونه بنویسم؟ از کدام یک بنویسم؟ از کوچهپسکوچههای
شهر کهن هرات که برادر یزد اند؟ یا از منار همیشه استوار جام که نقش نقش آن با گنبد مسجد شاه اصفهان
همانند است .شاید خوب باشد از نقش بُتان گندهارا و نقشبرجستة ساسانی شیراز بنویسم و یا شاید از خانههای
پرنقشونگار کاشان و واخان بدخشان .احساس میکنم از هرچه بنویسم نتوانم ادای دین کنم و شکوه ،عزت و
پایداری این دو را در متنی بگنجانم.
اما :وقتی الالیی مادران بامیانی را بانوان کُردی درک میکنند! وقتی داستان رابعه ،آن عارف و معشوقة بلخ را
مهربانان تهران ما حس میکنند! وقتی نام کابلستان زیب جلد کتاب پژوهشگر معاصر ایران امروز میشود! وقتی
در همایشهای پژوهشی رد پای استوپههای شهر لوگر و تمدن بودایی افغانستان مطرح میشود! وقتی در انجمن-
های ادبی و شعری بلخ ،هرات ،کابل و غزنه ،اشعار شاملو ،فروغ ،نیما ،سایه ،سپهری و سرانجام نظری دکلمه
می شود! وقتی دانشگاه فردوسی از عفیف باختری ،آن نماد روشنگری افغانستان ،معاصر تجلیل میکند! وقتی
هنرمند نگارگر تهران ،در آثار خویش مدح بهزاد و مکتب هرات را به جلوه در میآورد! وقتی دانشگاههای مطرح
ایران به دنبال ایجاد فرصتهای مطالعاتی و تدوین گروههای پژوهشی در تمامی دانشگاههای افغانستان هستند!
وقتی استاد سخن معاصر ادبیات ،آن کدکنی بزرگمهر ،شاعر جوان ما را به حضور میپذیرد! وقتی در برنامههای
نقد ادبی و شعری ،جناب استاد کاظمی در صدر قرار دارند .وقتی کتابهای صادق هدایت ،شریعتی و رُمانهای
جالل آلاحمد در نشستهای خصوصی جوانان ما خوانده میشود! وقتی کتابهای حبیبی ،کاتب هزاره ،خلیلی،
فکرت ،مایل هروی و ...در بخش مرجع کتابخانههای مطرح ایران نگهداری میشود! وقتی رُمان بادبادکباز خالد
حسینی در میدان انقالب تهران بهوفور دیده میشود! و هزاران هزار وقتی دیگر ،نشان میدهد که نمیتوان پیوند
و همانندی این دو را در قالب یک طرح درآورد .این دو الزم و ملزوم یکدیگرند .این شباهتها نشان از دوستی
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دیرینه است که در عمق وجود همه مردمان دو کشور دیده میشود .مردمانی که روزگاری بر تارک هنر جهان
ایستاده بودند و از عرفانی حرف میزدند که درک آن برای تمدنهای دیگر ناممکن بود .مردمانی که زبان رسمی
و بینالشهری شان با ردیف و قافیه ختم میشد .مردمانی که در ساختوساز بینش انسانی چنان قوی عمل نموده
بودند که امروزه فرمودههای آنان سرلوح محافل بشردوستانه غرب است .مردمانی که با هنر اُنس دارند ،با شعر
زندگی میکنند ،با عرفان راه میروند ،با فلسفه عشق میورزند و سرانجام با تصوف عبادت میکنند.
اما دوست دارم در پایان یکی از خاطراتم که نمیتوانم فراموشش کنم را بهصورت مختصر بنویسم .مهر سال 1۳89
خورشیدی وارد دانشگاه تربیتمدرس تهران شدم برای ادامه تحصیل در مقطع فوقلیسانس .بعد از مدتی دنبال
آموزشگاه نگارگری میگشتم تا در کنار مباحث تئوری ،بتوانم در بخش عملی هم چیزی فراگیرم .دوستان در
خیابان کارگر شمالی شهر تهران آدرس یک استاد را برایم دادند .مزاحم استاد شدم ،محض ورود به آموزشگاه،
متوجه شدم آنکه مرا در حضور پذیرفت ،کسی نیست جز استاد محمدباقر آقامیری (بزرگ) که در آن زمان رئیس
انجمن نگارگران ایران نیز بودند .بینهایت مرا مورد تحسین و تشویق قرار دادند و از همان روز اول افتخار بخشیدند
مرا به شاگردی قبول کردند .آنچه که برایم همیشه بهیادگارمانده است ،زحمت و باور استاد نسبت به من است .در
مدت  2سال که افتخاری شاگردی استاد را داشتم ،هیچ هزینة را از من درخواست نکردند ،در محافل خصوصی
هنریشان که استادان برجسته نگارگری ایران حضور داشتند ،مرا نیز اجازه ورود میدادند ،مجموعههای هنریشان
که بینهایت ارزشمند بود را برایم هدیه میدادند ،در همایشهای پژوهشی معرف بنده بودند و سرانجام مرا با
فامیل خویش آشنا ساختن و گفت و شنودهایی داشتیم .بدون شک مهربانی و باورمندی استاد نسبت به من
فراموشم نخواهد شد و برای فرزندانم نیز نقل میکنم تا همواره نسل بعدی من مدیون این استاد هنر و انسانیت
باشند .آری من به فرزندانم از تمامی خوبیها و مهرورزیهای عزیزان ایرانزمین خواهم گفت .از استادان هنر و
تاریخ ایران امروز بهخوبی یاد خواهم کرد .از مهربانیهای فرهیختگانش ،از صدای دلنشین شجریانش ،از کلک
عجیبانگیز امیرخانیاش ،از رنگمایههای پالِت فرشچیان و آقامیریاش .از طرح سوزندوزی بلوچستانش .از
خوشرویی مردمان شمالستانش ،از شور تهرانیانش ،از خلوص مشهدیانش ،از لهجة شیرین اصفهانیانش ،از غرور
کردستانیانش ،از تالش تبریزیانش و سرانجام از تمدن واالیی انسانیاش خواهم گفت ،آری خواهم گفت.
با مهر و فروتنی
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خاطرات دوستی

محمد منصورنژاد
عضو هیئتمدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران /فارغالتحصیل دکتری رشته علوم
سیاسی از دانشگاه تهران
با دوستان کشور همسایه شرقی ،افغانستان بهعنوان همدرس و بحث دانشگاهی (در
مقطع دکتری) ،آشنایی و ارتباط داشتم .زمانی که دکتر «امینیان» که از دوستان ما
هستند در سالهای اخیر بهعنوان سفیر افغانستان برگزیده شد نیز برای کمک به بهبود
وضعیت افغانستان و مناسبات دو کشور ،اعالم همکاری نمودم.
از ارتباط علمیام به شکل زیر خاطره دارم .در سال  201۷از سوی «شورای مدیریت کانال جامعهشناسی هرمزگان»
درخواستی برای فرستادن کتاب به «کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل» رسید که پس از برقراری
ارتباط 29 ،جلد از آثارم را (هرکدام دو مجلد) از طریق این مجموعه به دانشگاه یاد شده ارسال داشتم.
اما ارتباط نهادینهتر آن هم مرتبط با مفهوم «صلح» ،در سال  2018رخ داد .زمانی که قرار شد «انجمن مطالعات
بینالملل صلح افغانستان» ،در پردیس فارابی دانشگاه تهران (قم) آغاز به کار کند .ازآنجاکه از آن نشست پیشتر
گزارشی داشتم ،بد نیست بخشی از آن گزارش اینجا نیز بیاید:
عصر روز  28بهمن  1۳96در پردیس فارابی دانشگاه تهران (در قم) ،به نمایندگی از انجمن علمی مطالعات صلح
ایران برای تأسیس انجمن مطالعات بینالملل صلح افغانستان به مدت  ۳ساعت حاضر شدم .برخی از نکات مربوط
به این نشست عبارتاند از:
 )1تعداد شرکتکنندگان حدود  ۳0نفر از فرزندان افغانستان بودند که برخی از آنها از کشورشان آمده و از
مزارشریف رئیس دانشگاه و برخی استادان نیز حضور داشتند و برخی نیز دانشجویان افغان در حال تحصیل در
ایران بودند .در این نشست از پردیس فارابی نیز دو نفر ایرانی (یک استاد و یکی هم مسئول فعالیتهای حقوق
بشردوستانه) حضور داشتند؛
 )2بهعنوان اولین سخنران نشست ،حدود نیم ساعتی هم از جهت محتوایی و هم از جهت شیوههای تشکیالتی
فعالیت انجمنهای صلح سخن گفتم و حاضرین نیز تعداد قابلتوجهی بهصورت کوتاهی نکاتی را نسبت به شرایط
صلح در کشورشان بیان نمودند و پرسشها یی مطرح کردند که حدود نیم ساعت دیگری در پایان به پاسخگویی
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گذشت .عطش دانستن و عالقه به موضوع در سخنانشان موج میزد و برخی گفتند صلح از نان شب هم برای
افغانستان ضروری تر است؛
 ) ۳نکته مهمی که فعالیت صلح در افغانستان را از کوشش در این عرصه در ایران متمایز میسازد ،آن است که
فرهنگ آن سامان تا حد باالیی به سران قبایل و طوایفی گرهخورده است که چندان تحصیلکرده نیز نبوده و بر
مبنای احساسات و عواطف عمل نموده و بسیار استعداد بروز خشونت را دارند .کوششهای آکادمیک صلح اگر به
این گروههای قومی کشانده نشود و در حد روشنفکران بماند ،چندان تأثیرگذار نخواهد بود؛ و....
بعدها در تاریخ  9اردیبهشت  1۳9۷از سوی این انجمن برای ارائه مجازی در گروه تلگرامی انجمن (که نزدیک به
 ۵00نفر عضو دارد) ،دعوت شدم و تحت عنوان «صلح از میان جنگ با تاکید بر صلح در افغانستان» سخنرانی ارائه
نموده و پرسشوپاسخ تفصیلی نیز برگزار شد.
این گروه تلگرامی که تا تسلط مجدد «طالبان» در سال  1400بر افغانستان ،منشأ برکات فراوان فرهنگی ،آموزشی
و سیاسی بهویژه در ابعاد نظری بود ،متأثر از فضای داخلی افغانستان فعالً از تبوتاب افتاده و این نشانگر آن است
که کوشش برای صلح و آشتی در افغانستان ،تا چه حد به حاکمیت سیاسی و نوع دولت در آن کشور ارتباط دارد.
البته ارتباط مجازیام با مدیران این انجمن بهتناسب ایام اکنون نیز ادامه دارد.
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دانشگاهی که خانه من است

محمد داود منیر
استاد دانشکدۀ ادبیات فارسی دانشگاه هرات
سال  1۳98بود ،بلی درست زمستان  1۳98که برای چندمین بار به ایران سفر میکردم.
با این تفاوت که این بار با چندین تن از استادان شعبة زبان و ادبیات دری دانشکدۀ ادبیات
و علوم بشری دانشگاه هرات ،تنی چند از اعضای انجمن ادبی هرات و تعدادی از فارغان
مقطع کارشناسی ارشد شعبة دری این دانشگاه.
بارها به ایران آمده بودم ،با خانواده و بدون خانواده؛ شهرهای زیبا و مشهور ایران را دیده بودم  -شهرهای زیبای
مشهد مقدس ،کاشان ،اصفهان ،شیراز و خیلی شهرهای دیگر؛ اما این بار این سفر طعم دیگری داشت .با جمعی از
استادان همرشته و هم درس و هم دانشگاهی و هم زبان به جمهوری اسالمی ایران ،کشور همزبان مالقات کردم.
کشوری غنی در تولید متن و پژوهش در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی ،عاشقان فردوسی ،شیفتگان حافظ ،دوستداران
سعدی ،مریدان موالنا و  . ...من بارها به این کشور آمده بودم  -زیربنای مطالعاتی من بین سالهای  1۳62تا 1۳64
در همین کشور شکلگرفته بود .در این سه سال بیش از سه صد کتاب فارسی از متون کالسیک تا معاصر ،از شعر
تا نثر و رمان و داستان کوتاه و نمایشنامه و سفرنامه را  ...خوانده بودم .اما این سفر ،سفری دیگر بود.
این سفر به میزبانی دانشگاهیان و فرهنگیان این سرزمین رقم میخورد ،به میزبانی نهادهای معتبر فرهنگی و ادبی
 دانشگاه عالمه طباطبایی با میزبانی فوقالعادۀ خانم دکتر ماندانا تیشهیار ،بنیاد سعدی با میزبان دکتر حسنینازنین ،فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با استقبال فوقالعادۀ مسئولین این بنیاد معتبر فرهنگی  -ادبی .بنیاد
سعدی در بهترین نقطه از شهر تهران از ما میزبانی میکرد .دانشگاه عالمه و بنیاد سعدی برنامههای فوقالعادۀ
دانشافزایی را برای گروهمان تدارک دیده بودند؛ از استادان قدر این دانشگاه چه سودها که نبردیم چه بهرهها که
نگرفتیم  -دکتر میرجاللالدین کزازی ،دکتر کوروش صفوی ،دکتر سیروس شمیسا و بزرگانی دیگر  -که روزگار
بهکامشان باد و دانششان افزون و افزونتر!
افزون بر برنامههای عالی دانشافزایی  -که بیشتر به گونة مباحثه و گاه پرسشوپاسخ برگزار میشد ،برنامههای
دیدوبازدید دیگری نیز سازمان داده شده بود  -که سخت دیدنی بود و بسیار جذاب .دیدار با استاد قدر زبان و
ادبیات فارسی ،پژوهشگر توانا و کم بدیل دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در دانشگاه تهران؛ دیدار با استاد پژوهشگر
165

توانا و دانا دکتر محمدتقی پور نامداریان در پژوهشگاه علومانسانی که خداوند عمر این پایههای ستبر فرهنگ و
ادبیات فارسی را افزون و فزونتر گرداناد.
نشست با استادان قدر زبان و ادبیات فارسی از آرزوهای دیرین من و بسیاری از همراهان من بود ،استادانی که
ستونهای استوار این تمدن کهن و پرپیشینة مشترکمان هستند .خیلی از ماها آرزو داشتیم تا روزگاری در پیش
ایشان زانوی تلمذ بزنیم و از ارشادات اینان بهرهمند گردیم تا شاید ما هم روز و روزگاری بتوانیم از عهدۀ پاسداری
از میراث غنی و پرگهر این حوزۀ تمدنی مشترک بهدرستی به درآییم.
حاال من به همیاری دوستان ارجمندی که در آن سفر پرخاطره در دانشگاه عالمه طباطبایی به دست آوردم -
خانم دکتر تیشهیار ،جناب دکتر ایرانزاده ،جناب دکتر حسنزاده بزرگوار و استاد راهنمایم جناب دکتر مستعلی
پارسا در این دانشگاه معتبر  -در دورۀ پسادکترا  -مصروف پژوهشم .از بزرگوارانی که آن سفر فوقالعاده را تدارک
دیده بودند و از عالیجنابانی که در این سفر پژوهشی همراهیام میکنند ،جهانی سپاسگزارم .امیدوارم روزگاری
بتوانم یکی از پاسداران خوب این تمدن معتبر و این ادبیات پرگهر باشم! انشاءاهلل تعالی!
از خدا خواهم توفیق ادب

بیادب محروم ماند از لطف رب
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ایران مقصدی برای مهاجرت اکثر افغانها ،اما چرا؟

سید حمید اهلل موسویان
رییس روابط فرهنگی اکادمی علوم افغانستان
خیلی از ما بدین باور ایم که :هر اتفاق اجتماعی یا طبیعی که رخ میدهد ،خود میتواند
موجب کشف و شناسایی برخی از واقعیتهایی شود که اگر همان اتفاق اولی واقع
نمیشد ،واقعیتهایی که از دید ما پنهان بوده/مانده اند؛ شاید هیچگاهی برای ما جلوه
گر نمیشدند و ما از دید و شناسایی آن بی بهره میماندیم .مسألهای مهاجرت فزاینده مردم افغانستان به جمهوری
اسالمی ایران ،بویژه پس از  1۵آگست  ،2021به باور من شاید همین واقعیت را بازگو میکند؛ به این شرح که:
پس از شکست غیر قابل پیش بینی و برق آسای نظام جمهوری اسالمی افغانستان ،که با فرار اشرف غنی رقم
خورد و یک بار دیگر طالبان قدرت سیاسی و نظامی را به دست گرفتند ،وحشت کم پیشینهای را مردم تجربه
کردند و شمار زیادی کوشش نمودند تا از وطن و سرزمین خود فرار کرده و حداقل خویشتن را به جای امنی
برسانند .مهاجرت انبوه و کم نظیری بار دیگر به عنوان یکی از اتفاقات ناخوشایند برای نسل نو افغانستان ثبت
تاریخ شد .مردم امیدشان را کامالً از دست داده بودند و به جز از سالمت جان و ناموس ،در پی هیچ چیزی نمی
گشتند .از همین رو خیلیها دار و ندارشان را رها کرده و به منظور نجات جان و ناموس ،از کشورشان کوچیدند و
فرار نمودند .در این مهاجرت انبوه که هنوز هم در جریان است ،یکی از کشورهای مقصدی که مردم خویش را در
آن مصؤون یافته اند ،بدون شک جمهوری اسالمی ایران است .سرزمینی که بیشترین مهاجر افغانستانی را در دامان
پهن خود ،جای امن داده و مکانی بهتر نسبت به کشورشان به آنان فراهم ساخته است .در واقع مردم ایران یار و
یاور روزهای دشوار برادران و خواهران افغانستانی شان شده و رسم همسایگی شان را تا جایی که ممکن بود ،به
وجه خوبی بجا کرده ،کاری که از آن انتظار میرفت و تاحدی مطابق به توقع مردم بود .این مهاجرت فزاینده و پر
از دامنه ،به جمهوری اسالمی ایران خود بیانگر دو واقعیت بسیار مهم است که ریشه در یگانگی فرهنگی ،تاریخی،
مذهبی و زبانی مردمان دو کشور دارند.
➢ اول :مردم افغانستان نسبت به تمامی همسایگان این سرزمین ،اعتماد بیشتری به مردم و دولت ایران
دارند؛ ناگفته پیداست که ،مردم بیشتر به جایی پناه می برند که میزان امیدشان نسبت به دیگر جاها و
کشورها ،بیشتر باشد و اعتماد فزایندهای نسبت به مردم آن کشور داشته باشند .مهاجرت گروهی شمار
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زیادی از مردم به سوی ایران خود ،بیانگر همین مدعاست ،که شهروندان افغانستان ایران را مقصدی
مناسبتر و خوبتر نسبت به تمامی همسایگان شان ،برای مهاجرت میپندارند .میزبانی بیش از دو میلیون
مهاجر افغانستان در گذشته ،به این حس اعتماد ،قوت بیشتر بخشیده و مردم با اندکی تأمل ایران را به
عنوان کشور مقصد برای زندگی شان برگزیده اند و از هر طریق ممکن (چه قانونی و چه غیر قانونی)
کوشش نمودند تا خود را به آنجا برسانند .به باور من ،این مهاجرت انبوه ،ناشی از اعتمادی است که مردم
افغانستان به دولت و مردم ایران زمین دارند .ایران بیش از چهل سال است که حجم قابل توجه مهاجران
افغانستانی را پناه داده و مردم ما نسبت به دیگر کشورهای همسایه با خیال و خاطر راحت به این کشور
سفر میکنند و برای ادامه زندگی ،آنجا کاشانهای به خود ساخته /میسازند .اساساً اکثر مردمان ما ،ایران
را خانه دوم خویش میپندارند و خویش را شریک شادی و غم مردمان ایران زمین میبینند و در مواقع
مختلفی که نیاز به همکاری بوده ،در حد توان کنار مردم ایران ایستاده اند.
➢ دوم  :ایران ،مهاجران افغانستان را در حد توان به آغوش باز پذیرفته است؛ پس از سال  1۳۵۷که رژیم
کمونیستی ،حاکمی بر سرنوشت مردم افغانستان شد و عرصه برای کسانی که موافق با تفکر چپی آنها
نبودند تنگ شد ،مهاجرت شهروندان این دیار به کشورهای دور و نزدیک کلید خورد و البته در آن عصر
همچنان ایران یکی از کشورهایی بود که آغوش گرم شان را به روی پناهندگان افغان باز کرد و حجم قابل
توجهی از مردم به آن کشور مسکن گزین شدند .سریال مهاجرت افغانها از آن زمان تا کنون به جمهوری
اسالمی ایران ادامه دارد و اما پس از  1۵آگست  ،2021یک بار دیگر مهاجرت گسترده افغانها به سرزمین
همسایه غربی شان به شکل کم سابقهای رقم خورد و مردم کوشیدند از راههای مختلفی (قانونی و غیر
قانونی) خویش را به ایران برسانند .در عین حالی که سفارت جمهوری اسالمی ایران پس از سقوط دولت
جمهوری اسالمی افغانستان ،اولین کشوری بود که خدمات کنسولی و صدور روادید را به افغانها ،از سر
گرفت و شرایط صدور ویزا را سهل تر از پیش ساخت .هنوز که از اتفاقِ سقوط نظام جمهوری ،بیش از نه
ماه میگذرد ،خدمات کنسولی اکثر سفارتها ،بویژه دفاتر سیاسی کشورهای همسایه در افغانستان مسدود
و محدود است .حال آنکه نمایندگیهای کنسولی سفارت ایران در اکثر والیات کشور فعال و مشغول ارائه
خدمات اند .در عین زمان ملت ایران ،مهاجران افغانستانی را پناه داده و در آغوش گرم پذیرفتند .شمار
زیادی از پناهندگان هموطن ما که به جمهوری اسالمی ایران مهاجر شدهاند ،در حوزههای مختلفی مشغول
کار شده و زندگی تازهای را برایشان سروسامان دادهاند .این در حالی است که ملت ایران ،تحریمهای
کمرشکن جهانی را تحمل میکنند و به لحاظ اقتصادی با چالشهای فراوانی مواجهاند .لیکن با آن هم در
مهماننوازی از پناهندگانِ همسایهای خویش ،سهم قابلمالحظهای داشتهاند .هرچندی که برخی از
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مشکالت در برابر مهاجران افغانستانی مقیم در ایران ،هنوز هم موجود است؛ اما این به معنای آن نیست
که همیاری و همدلی دوستان ایرانیمان ،نادیده انگاشته شود.
همسویی و همدردی ایرانیان با مردم افغانستان ،ریشه در یگانگی تاریخی ،فرهنگی ،زبانی ،مذهبی و عقیدتی
شهروندان دو کشور دارند که درگذشته در جغرافیای واحدی به نام خراسان بزرگ ،باهم زیست مشترک و برادرانه
داشتند و اساساً ایرانیها و افغانستانیهای امروزی ،ملتی واحدی را تشکیل میدهند که در جغرافیای جدا از هم
زندگی میکنند و لیک درد و رنج مشترکی را ،کنار هم گذشتهاند و تا اینجا طی طریق نمودهاند که بدون شک
سرنوشت مشترکی را پیشرو خواهند داشت.

169

خاطرهای از نخستین سفر ام به جمهوری اسالمی ایران

حکمتاهلل میرزاده
استادیار گروه تاریخ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه استان پروان ـ افغانستان
در این شکی وجود ندارد سفر کردن برای افراد ضمن اینکه تازهگی روحی و روانی
میبخشد ،افراد را کمک میکند تا تجارب خوب و بد کسب کرده و وسعت دید پیدا
نمایند .من در نخستین سفر ام به کشور ایران تجربیات خوبی کسب کردم و خاطرات
زیادی در حافظهام حک گردید .در اینجا ،یکی از دهها خاطرهای که در جریان سفر بیست روزه به آن کشور برایم
دست داده است را خدمت خوانندهگان به نگارش میگیرم.
«ما تکههای جدا شدهای یک تن ایم؛ عیب است که این پول را بگیرم!»
من در نخستین سفر ام به کشور ایران از مرز هوایی به روز یکشنبه  ۳دلو /بهمن  1400از کابل به قصد مشهد
پرواز نمودم .زمانیکه به میدان هوایی شهیدهاشمینژاد پیاده شدم .پس از نزدیک به نیم ساعت انتظار ،یکی از
دوستانم که در دانشگاه فردوسی دانشجوی مقطع دکتری رشتهای علوم سیاسی است ،آمد و من را تا محلهی
«امامرضا» (ع) در شهر مشهد همراهی کرد .سپس آنجا اتاقی تدارک گردید و من با تعدادی دیگری از دوستانم
که به تازه گی از افغانستان به آن شهر رفته بودند ،هم اتاق شدم .چند روزی گذشت .باری از طریق خط مترو با
همین دوستی که در باال تذکر دادم ،جهت تفریح به محلهای وکیلآباد رفته بودم .بنابر این ،در شهر مشهد تنها
خط مترو مسیر میدان هوایی شهیدهاشمینژاد الی وکیلآباد را بلد شده بودم و با سایر ساز و کارهای ترانسپورتی
و مسافربرهای شهری مانند «اسنپ» و ...در مشهد آشنا نشده بودم .به تاریخ  11دلو /بهمن  1400با یکی از
دوستان دیگر ام که وی نیز در دانشگاه فردوسی دانشجوی مقطع دکتری الهیات است ،قرار مالقات گذاشتم ،تا
جویای احوالاش شوم .طبق معمول به یکی از ایستگاههای خط مترو واقع در میدان بسیج که نزدیک به محل
اقامتام بود ،رفتم  .ناگهان به یادم آمد که سفرکردن در خط مترو ایجاب داشتن «کارت من» را میکند ،که من
نداشتم .بعد از پرسیدن از مسئولین ایستگاه ،به مغازهای فروش «کارت من» راهنمایی شدم .وقتی آنجا رفتم
کارت را به قیمت « »1۵000تومان خریدم؛ اما طرف کارت را شارژ نکرد .پرسیدم چرا؟ گفت« :باید حساب بانکی
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داشته باشید ،گرفتن پول به صورت فیزیکی را اجازه نداریم ».از اینکه من تازه وارد ایران شده بودم و ویزای موقتی
داشتم ،واجد شرایط ایجاد حساب بانکی نبودم؛ چون مطابق قانون جمهوری اسالمی ایران ،کسانی میتوانند حساب
بانکی ایجاد کنند که یا شهروند اصلی آن کشور باشند و یا اینکه مجوز اقامت موقت در آن کشور را داشته باشند.
با این حساب ،من نمیتوانستم با پول فیزیکی کارت را شارژ کنم .جامانده بودم که چه کار کنم؟ زیاد منتظر ماندم
و داشتم فکر میکردم تا راه و چارهای دریابم .این در حالیست که مدتی اندکی به موعود مالقات مانده بود و من
نگران بودم که ممکن نزد دوست ام به اسرع وقت رسیده نتوانم .ناگهان جوانی که بعداٌ خود را اهل شهرستان
نیشاپور استان خراسان رضوی معرفی کرد ،نزدیکام شد و پرسید« :سالم! چه خبر آغا!؟ مشکلی دارید!؟» من
اندکی متحیر شده بودم ،گفتم علیکمالسالم ،نه حرفی نیست! گفت« :افغانستانی هستی!؟» گفتم بله! بعد گفت:
«منتظر کسی هستی!؟» گفتم خیر! میخواهم تا ایستگاه «پارک ملت» بروم؛ اما کارتام شارژ ندارد و با پول
فیزیکی شارژ نکردند .گفت« :بیا با من از اینجا [راهرو خط مترو] بگذر!» گفتم نه خیلی ممنون .گفت« :بیا با من
شارژ کنم کارتات را!» من که ظاهراٌ تا آن زمان با یک چنین رویهای بر نخورده بودم ،شگفت زده شدم و قوت
قلب یافتم ،فکر کردم انسانیت هنوز زنده است .با وی رفتم و کارتام را « »۵0000تومان شارژ کردم .از کیسه ام
پول درآوردم و برای پیش کردم ،نگرفت .گفتم بفرما برادر پولات را بگیر .گفت« :نه نمیخواهم!» پرسیدم چرا؟
بدون اینکه مکثی کند ،گفت« :من افغانستانیها را دوست دارم .ما [افغانستانیها و ایرانیها] تکههای جدا شدهای
یک تن ایم ».من که در آن لحظه از این وسعت دید و برخورد انسانی آن جوانی ایرانی قسماٌ متعجب شده بودم و
به طرفاش دقیق نگاه میکردم .لبخند زد و در ادامه گفت« :چرا تعجب کردی!؟ مگر ما ،تاریخ ،فرهنگ ،زبان و
دین مشترک نداریم!؟» گفتم بله داریم و حرفهای شما هم درست است؛ اما این پول حق شماست ،بفرمایید
بگیرید و من ممنون لطف شما هستم .به تکرار گفت« :آغا! ما تکههای جداشدهای یک تن ایم؛ عیب است که این
پول را بگیرم! ».در نهایت که برای من جای برای اصرارکردن و حرف زدن نمانده بود ،از وی تشکری کردم و رفتم.
در پایان باید خاطر نشان بسازم ،نکتهای که از این رویداد برای من اهمیت بیشتر داشت و به یکی از خاطرات
ماندگار زندهگیم تبدیل شد ،این نبود که او پول را که حقاش بود ،از من نگرفت؛ بلکه زنده بودن ارزشهای
تاریخی ،فرهنگی و تمدنی مشترک آریانای کهن ،خراسان با شکوه و یا همان ایرانشهر بزرگ بود ،که در دل و
حافظهای نسل جوان این دو سرزمین (افغانستان و ایران) چون خورشید میدرخشد و به مردمان این سرزمینها
روحیه و تازهگی از یک برادری و همنژادی تاریخی را میدهد .از سوی دیگر ،من استادیار رشتهی تاریخ در دانشگاه
استان پروان ـ افغانستان هستم و کماکان مطالعاتی در حوزهای تاریخ دارم ،همواره مسائلی سر میخوردم و
میخواندم که بازتاب دهندهی ادبیات نفرت و از بین برندهی ارزشهای مشترکی فرهنگی و تمدنی این حوزه
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میباشند؛ اما خوشبختانه که نسل آگاه و دانشور این دو کشور به خوبی میدانند که چهگونه علیه این پدیدهای
شوم مبارزه کرده و در راستای زنده نگهداشتن ارزشهای مشترک و تقویت آنها همت بگمارند.
این روابط و دوستی پایدار باد!
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«ز جلوۀ تو چی گوید ،زبان حیرت من؟»

نوریه نورزاده
استاد ادبیات پارسی در دانشگاههای هرات
یادم است روز امتحان تاریخ آرزو میکردم کاش هیچوقت در این جغرافیا جنگ
نمیبود ،تا مجبور نمیشدم تاریخ جنگها را حفظ کنم .فکرم این بود اگر جنگ
نباشد تاریخی هم نیست ،چون تاریخ ما پر از وقایع جنگی بود .همة تاریخ ما
متناسب است به جهنم جنگ ،زمانبندی خاطرههای ما بر میگردد بهپیش یا پس یکی از جنگها ،گاهی هم
تقسیمبندی اتفاقات روزانة زندگی ما بهپیش از جنگ و انتحاری یا پس از جنگ و انفجار دستهبندی میشود .ما
در هر جهنم جنگی که به پا شد ،به ایران پناه بردیم؛ همسایة همدل ،همزبان ،این هجرت میلیونی ما گواه آن
است ،زیرا
«دیدار یار نامتناسب ،جهنم است»
ما ملتی که نارساییهای طالع یا ندانمکاریهای چند جاهل مانع آرامش در شرار زندگی ما شده ،کاخی داشتیم از
هستی و تالطم مملو ،در آن زمان که تاریخ را زادۀ جنگ میدانستم ،هیچ هستی چشم کودکی مرا را پر نمیکرد،
جز چند قطعه عکس سفر تفریحی به کشور ایران؛ جایی که برای کودکیهایم لبخند داد و خوشی .شاید تا آن
زمان نمیدانستم زندگی کودکانه یعنی چی.
پس از جهنم جنگ دوم عصر من ،با سفر به کشور ایران توأم بود با دست توانای دکتری که صحت از دست رفتة
مرا برگشتاند .یادم میآید تا شعری از حافظ نمیخواندم داکتر دست به زخم عملم نمیزد .ادبیات وجه مشترکی
بود که ما با هم داشتیم .در هر مالقات من و داکتر معالج و حافظ با هم بودیم؛ گاهی هم سعدی به ما سری میزد،
اما حافظ تمام راه با ما بود .نمیدانم چرا بر بستر عملیات دمادم بیهوشی ،شاعر توانای جغرافیای ما به سراغم آمد.
داکتر معالج آنی گفت تا شعری از شاعر افغانستانی نخواند ،عملش نمیکنم .پای پیادۀ کاظم کاظمی به یادم آمد.
در جهان واژهگان هراتی ما (کاربرد واژهگان در بین هراتیها یک جهان حرف و پهلو دارد) پیاده رفتن ،سختجانی
است و پیاده بودن ،تقال برای اهدافی بلند .من از آن سفر چند قطعه عکس و بهشتی از سالمتی دارم که شده
دنیایم.
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سومین تلنگر خوشی که از مردمان این سرزمین در اوج شکست آرزوها ـ که تصورش را نمیشود با هیچ واژهای
تبیین کرد  -ـ در زمانی که بر فرق ما تیر خالصی آمده بود و زندگی سوت پایانی جهان ما را مینواخت ،دارم و
آن خوشخبری بورس تحصیلی کشور ایران است ،این خاطره الی یک صدف پر از بها میماند ...
زندگی با آن که شراری بیش نیست ،اما با مشقتی که بر ما میگذرد ،حال آن تا پشت کوه قاف طول دارد .چارۀ
نیست ،روی گور همة سختیها گل ببارد تا بر داغ دیدهای عطر خوشی برسد .ما همیشه شکستیم ،چنان که درست
شدن ما ،یک نسل را قربانی کرد و یک هریرود را خشکاند .میخواهم بگویم پس از آخرین جهنم جنگ ،همه چیز
دگرگون گردید و چنان روایتهای جدیدی وضع شد که راه رفتة بیست سال پسین را کج نمود .همیشه زمان حال
ما بد بوده ،یادم میآید گاهی که خوب هم بودیم ،باز هم زمان حال ما بد بود؛ درست مانند زمان حال من با آن
که صدفی پر در دست دارم ،بازهم زمان حالم بد است .در ضمن در اوج بدی و در میانههای بدی ،ما دچار کمبود
عاطفه و آرامش هم بودیم ،از بس زندگی با ما بد بود .جهنم جنگ چی روزگاری بر ما تحمیل کرد ،ما در وقت
سختی زندگی در این جغرافیا ،در وقت اوج عشق به ادبیات ،در وقت دیدن خوشیهای زندگی ،در وقت زمینگیر
شدن از مریضی ،در وقت دانشافزایی و در وقتی که وقتش نبود ،به سرزمین ایران رو آوردیم .چی حسی این رجوع
را غیر از همدلی و دوستی میان دو ملت تبیین میکند؟ گاهی که شعله بی عاطفهگی سوسو کنان به سراغ ما آمد،
خیلی رنجیدیم .خیلی ،چون عاطفة بنفش مردمان آن سرزمین و همدلی دو ملت ،جهنم جدایی مرزها را از خاطر
ما زدوده بود.
حس همدلی بین دو ملت زیباست و استثنایی ،اما بی عاطفهگی انسان ربطی به تاریخ و سیاست و مرزها ندارد.
گاهی گالیه کردن از مردمان سرزمین ایران ناشی از نمکنشناسی ما نیست ،ناشی از انس و نزدیکی و نشناختن
مرز بین دو ملت همدل است .راستی چی چیزی باعث میشود که حتا بر حضور غیرقانونی ما اغماض کنند ،غیر
از همدلی تصور دیگری دارید؟ نه نمیشود تصور دیگری داشت .میدانیم که اگر بابت این رفتار ما حکومت داران
ایران لب به سخن بگشایند ،یکلحظه حضور در برابر ملت ایران بر ما جهنم جنگی دیگر میشود .این همدلی
هست که مرزها را به خطی پنسلی در قوانین و نقشهها بدل میکند ،و تغییر جغرافیا و تاریخ ،بهپای همدلی این
دو ملت زانو زده است .ایزد توانا جهان هستی و جهان دیگر را بر دو ملت همدل پر از بهشت خوشی گرداند.
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غریبهای آشنا

فرزانه نورزهی
کارشناس ارشد روابط بینالملل از دانشگاه یزد
اینجا یزد است ،مرکز جغرافیای سرزمینی بزرگ به نام ایران .سرزمینی که من در
آن کودکی ،نوجوانی و جوانیام را گذراندهام و بافرهنگ ،آداب و سنن و تمام روزهای
آن زندگی کردهام .اینجا من یک سبد پر از خاطرات تلخوشیرین را از سر گذراندهام
و رؤیاهای کودکانهام را در آن به تحقق رسانیدهام و با روزهای گذشته زندگی میکنم .روزهایی که در زیر سایه
درختان بید و سپیدار ،سوار برتاب روی یک جوی آب روان به اینطرف و آن طرف تاب میخوردم و قهقهه میزدم.
آن روز فقط به بازیهای کودکانه میاندیشیدم و از همه آنچه که برایم اتفاق میافتاد ،بیخبر بودم .وای که چه
روزهایی بود وقتی صبح با صدای چهچهه پرندگان و شرشر آب و صدای وزش باد از خواب بیدار میشدم و شبها
با صدای جیرجیرکها به خواب میرفتم .سپری شد و گذشت ...
اکنون قلم در دست با یاد آن روزها در دلم ،حسی عجیب زنده میشود .بلی جایی که من متولد شدم و ثانیههای
عمرم را سپری کردم ،ایران است .سرزمین کرد و لر و بلوچ و ترکمن .جایی که همه با هم و در کنار هم با آرامش
زندگی میکنند و من یک مهاجرم .بله درست حدس زدی ،مهاجری که سالهاست پدرانش میهمانخانههای
شماست و فرزندانش نیز در دیارت متولد شدهاند و با رسوم و فرهنگت خو گرفتهاند و با زبان و لهجهات صحبت
میکنند .اهل افغانستان هستم ،سرزمین جنگ و آوارگی .کشوری که چند دهه است روی آرامش را به خود ندیده
و بهسوی سرزمینی شتافته است که هم فرهنگ ،هم دین و همزبانش است.
یک دختر مهاجر افغانم که سالهای زیادی است در یزد زندگی میکنم .به لهجه یزدی صحبت میکنم و هر جا
میروم به من میگویند :یزدی! حتی وقتی به نمایندگی از مهاجرین ساکن ایران برای اولینبار به افغانستان رفتم
و در لوی جرگه مشورتی صلح شرکت کردم ،همه فکر میکردند من ایرانی هستم .من خودم را از ایران جدا
نمیدانم ،چون در این سرزمین متولد شده و با مردمانش و با کوچه و پسکوچههایش خو گرفتهام .با بچههایش
بزرگ شده و زندگی کردهام .با مردمش در کنار هم در همسایگی با یکدیگر در شادیها ،خندهها و در غمها
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گریستهایم .چه شبهایی را که با هم صبح نکردهایم! چه قصههایی که برای هم تعریف نکردهایم! چه ماه
رمضانهایی که سحر و افطار در کنار هم نبودهایم! روزهایی که هرگز فراموش نخواهد شد.
یادش به خیر ،روزهایی که ننه فاطمه ،پیرزنی که در محله عسکریه یزد زندگی میکرد ،هر روز به خانه ما میآمد
و کلی با مادرم پای درد دل هم مینشستند .من هم وقتی از مدرسه برمیگشتم ،پای صحبتهایشان مینشستم.
ننه در خانه ما که داخل یک باغ بزرگ بود و محلی برای نگهداری دام داشت ،چند گوسفند داشت و هر روز برای
دادن علف به گوسفندها به آن جا سر میزد و این بود که هر روز صبح و عصر پیش ما بود .روزهایی هم که ننه
نبود و کار داشت ،ما به گوسفندهایش رسیدگی میکردیم .ننه برای ما مثل یک مادربزرگ و برای مادرم همانند
یک مادر واقعی بود و ما را خیلی دوست داشت .بعد از رفتنش خیلی بی کس شدیم .خدا رحمتش کند.
خاطرات تلخوشیرین در کنار کسانی که با اینکه در بینشان غریب بودی ،اما احساس غربت نمیکردی ،چون تو را
دوست داشتند ،آن هم صمیمانه .وای که چه لذتی میداد این دوستداشتنها!
بهترین خاطره زندگیام ،آشنایی با غریبهای بود که حاال از آشنا هم آشناتر است .خاطرهای که با آن زندگی میکنم
و خداوند چه مهربان است که برایم آدمهایی را میفرستد که زندگیام را متحول میکنند و همه چیز و همهکسم
میشوند .بلی درست شنیدید ،همهکس و کارت وقتی که خیلی بیپناهی و وقتی که حتی پدر را ازدستدادهای و
تو میمانی و یکبار سنگین پر از غم .منتظر هستی کسی دستت را بگیرد و یا ذرهای از این بار را نه که از دوشت
بردارد نه فقط همراهیات کند و من آدمی ،انسانی و یا شاید هم فرشتهای پیدا کردم .یک خواهر! من خواهر ندارم،
اما حاال صاحب یک خواهر شدهام .عظیمه محمودی هاشمی ،اهل استان یزد و من فرزانه نورزهی اهل افغانستان
متولد یزدِ ایران ،دو خواهر هستیم .مادرم هم صاحب یک دختر دیگر شده است .ما آنقدر بههموابسته شدهایم که
طاقت دوری همدیگر را نداریم.
خانم هاشمی ابتدا صاحبخانه ما بود ،ولی کمکم او ،همسر و فرزندانش برایمان خانواده شدند .اکنون  10سال است
که در کنار هم زندگی میکنیم و او برایم یک غمخوار و همدم است ،نه صاحبخانه .او خاطرهای شیرین برای تمام
لحظههای زندگیام است .وقتی باهم به مسافرت میرویم ،وقتی باهم میخندیم و باهم گریه میکنیم ،وقتی برای
هم درد دل میکنیم و سفرهمان گاهی یکی است ،تمام غم و غصههایم را فراموش میکنم .روز مادر برای مادرم
هدیه میآورد و روز دختر ،مادرم برای او هدیه میبرد .باهم به روستایشان میرویم و چه شبهایی را که با هم
صبح کردیم .حاال او و خانوادهاش نزدیکترین کسانی هستند که ما داریم و در تمام لحظهها با هم و در کنار هم
هستیم .او یک غریبه آشناست!
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آخرین معجزه سده بیستم

محب اهلل نوری
مؤسس جنبش همگرایی ملتهای قلب آسیا
هرچند من در یک استان مرزی (تخار) زاده شدم و از کودکی از طریق
مسجد و مدرسه ،رسانههای صوتی و مجالس سه تن از فرزانگان
خانوادهمان (فرمانده شهید موالنا شاه جهان نوری ،فیلسوف گمنام قاضی
عبدالشهید و عارف دوستداشتنی مولوی عبدالحلیم شیدا) با پیوندهای فرهنگی کشورهای منطقه و نام و آثار
بسیاری از شعرا و نویسنده گان حوزه زبان فارسی آشنایی داشتم اما در سال  1۳۷9پس از سفر به مشهد و بیشتر
از یک سال زندگی در آن شهر متوجه شدم که ما دو ملت ایران و افغانستان یک روح فرهنگی در دو کالبد سیاسی
هستیم و در حدود یک دهه پس از آن فهمیدم که آخرین معجزه سده بیستم در پایان جنگ سرد و در منطقه ما
رخداده است و ایران یکی از مبتکران آن معجزه است.
از همان روزهای نخست ورود به مشهد احساس کردم انگار سالهاست که اینجا زندگی کرده و با مردم خوب آن
آشنا بودهام .همه چیز برایم آشنا ،زیبا و قشنگ به نظر میرسید؛ نوشتههای روی دیوارها ،تابلوها ،نقاشیها ،کتابها،
کتابخانهها ،فیلمها و از همه مهمتر مردم .در مدت بیشتر از یک سال که در مشهد زندگی کردیم و گاهی هم به
دیگر شهرها چون تهران و شیراز سفر نمودیم ،همهجا برخورد مردم را صمیمانه یافتیم.
در مشهد روزانه در کنار ورزش و اشتراک در کورسهای کمپیوتر و زبان ،در همه کتابفروشیها دنبال کتاب
میگشتم و کتاب مطالعه میکردم .در جریان خریداری کتابها معموالً به دنبال سه نوع کتاب بودم :کتابهای
سیاسی ،کتابهای دینی و کتابهای مربوط به شعر و عرفان از جمله آثار عالمه اقبال الهوری و دکتر علی شریعتی
که از کودکی دوست میداشتم.
در آن روزها روزی در اتوبوس با یکی از دوستانم روبهرو شدم که کتابی در دست داشت بنام «انسان در اسارت
فکر» این کتاب نوشته محمد مصفا یکی از دانشمندان ایرانی بود .ایشان به دلیل دشوار بودن از مطالعه آن کتاب
صرفنظر کرده و آن را به من بخشید .کتابی که در روح و زندگی من تحولی عمیق آفرید.
حتی بعدها در سال  200۷در دوران ماستری در هند من با الهام از نوشتههای مصفا ،یک مجموعه از کتابهای
روانشناسی و عرفانی به شمول مثنوی و آثار کریشنامورتی را برای شماری از جوانان افغانستانی مقیم پونا آموزش
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دادم .در هند من از طریق همکالسیهای ایرانیام با شمار بیشتری از دانشجویانی ایرانی آشنا شدم و بعدها با
حضور دانشجویان افغانستانی و ایرانی ،گفتمان منطقهای فجرستان را راهاندازی کردیم .این بحثها گاهی در
اتاقهای دانشجویان افغانستانی و گاهی در دانشگاه پونا برگزار میگردید .دوستان ایرانی نهتنها با عالقهمندی در
آن بحثها اشتراک کردند ،بلکه در نقد و ترویج اندیشه فجرستان سهیم شدند .با بعضی از آنها روابط بسیار صمیمانه
پیدا کردیم از جمله آقای مصطفی عرفانی یکی از همکالسیهایم که روزی به من گفت :من خیلی دوست دارم
روزی به افغانستان بروم و با استاد ربانی رئیسجمهور پیشین دیدار و صحبت کنم .در آن زمان من از طریق
تیلیفون تماس او را برقرار کردم و هر دو با هم صحبت کردند .آن دوستی و همنشینی باعث شد که ما مدتی یکجا
زندگی کنیم ،حتی بعدها ایشان به افغانستان آمدند ،مدتی در یکی از دانشگاههای بلخ تدریس کردند و در کابل
ازدواج کردند.
زمانی که من به مشهد رفتم  19سال سن داشتم و هنوز دانشآموز مدرسه بودم .در آن زمان من از شهر و کشوری
آمده بودم که نهادهای دولتی در آن ازمیانرفته بود ،فقط با نهادهای ابتدایی مانند نهاد خانواده ،مدرسه ،مسجد،
مغازه ،ورزشگاه و آموزشگاه آشنا بودم .برای همین هنوز درک درستی از نهادهای حکومتی و جامعه مدنی نداشتم
و این فرصت را نیافتم که به آن سطح از آشنایی برسم.
نخستینبار یک روزنامه کیهان را با محبوب اهلل پسرعمهام خریداری کردیم که روی صفحه نخست آن نوشته
شده بود «شبکه افسانهای القاعده» .آن عنوان برای من وسوسهانگیز بود اما هنوز نمیدانستم که آن شبکه چه
بالیی بر سر کشور من میاورد.
در آن مدت با کتابهای جدیدی آشنا شدم از جمله کتابهای مربوط به مذهب اهل تشیع که برای من نو و
نامأنوس بود .برای اینکه من در شهری زاده و بزرگ شده بودم که همه سنی بودند اما این نخستینبار بود که با
کتابهایی مانند نهجالبالغه و مفاتیحالجنان روبرو میشدم .آن مسئله باعث شد که بعدها برای مدتی در مورد
پدیداری تشیع در ایران و جدا افتادن فارسیزبانهای سنی افغانستان و آسیای میانه بیشتر مطالعه کنم .در آن
جریان متوجه شدم در منطقه ما رویکردهای مذهبی و ملیگرایی افراطی چشمانداز همگراییهای منطقهای را
محدود کرده است.
بههرحال سفر از طریق هواپیما و برخورد صمیمانه مردم باعث شد که من در مدتی که در مشهد بودم درک درستی
از مفهوم مرزهای سیاسی پیدا نکنم .پس از بازگشت از مشهد برای سپری کردن امتحان کانکور به شغنان بدخشان
یک شهرستان هم مرز با خارق تاجکستان رفتم .در آن جا برای نخستینبار با مفهوم مرزهای سیاسی آشنا شدم.
در آن جا با فامیلهایی برخوردم که پارهای از فامیل در آنسوی آمو و پاره دیگر در اینسوی آمو مانده بودند ،اما
مرزهای سیاسی و مرزبانان اجازه نمیدادند این خانوادهها به دیدار یکدیگر بروند .دیدن صحنههای جدایی میان
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خانوادهها برای من تکاندهنده بود .مشاهده آن جدایی و روحیه رهایی و عدالتطلبی که در خون من نهفته بود،
با هم همدست شدند و بزرگترین انقالب روشنگری را بنام فجرستان در ذهن من پدید آوردند .یادداشتهای آن
روزها به نام گفتگو از دو سوی آمو ،همگرایی ملل و بازگشت به خویشتن پنج سال بعد ( )1۳8۵بنیاد کتاب حوزه
تمدنی فرستان را گذاشتند .از آن زمان تا حال در این زمینه چندین جلد کتاب و مقاله نوشتهام و در عمل در
میان نخبگان افغانستان و کشورهای همسایه بهویژه در دولت و نهادهای بینالمللی موجود در افغانستان و از طریق
رسانهها و شبکههای اجتماعی برای این نظریه البی کردهام.
مبتنی بر نظریه همگرایی منطقهای فجرستان ،من یک منطقه گرا و طرفدار ایجاد یک نظم جدید به نام نظم
منطقهای قلب آسیا در منطقه هستم .درست نظمی مانند اتحادیه اروپا و انجمن جنوب شرق آسیا .نظمی که در
روندی از همگرایی منطقهای نهادها و قوانین فراملی ایجاد گردد و زمینه حرکت آزاد انسان ،اندیشه و کاال در آن
فراهم آید .منظور من از قلب آسیا همان ده کشوری است که در سازمان اکو گرد هم آمدهاند .ده کشور خویشاوند
و هم سرنوشتی که میان نظامهای منطقهای خاورمیانه ،جنوب آسیا ،شرق آسیا ،روسیه و اروپا واقع شدهاند.
سازمان اکو از دید من یک ابتکار بومی و آخرین معجزه سده بیستم است که در خأل فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی و پایان جنگ سرد در این منطقه رخداده است اما رخدادن معجزهای به این بزرگی هنوز به یک آگاهی
همگانی و حرکت عمومی ملتهای منطقه مبدل نشده است .بهویژه اینکه دخالت قدرتها و ملیگرایی افراطی
اجازه نمیدهد ما چشممان را باز کنیم و این معجزه را ببینیم و در زندگیمان تجربه کنیم .برای همین من نظریه
انقالب روشنگری را مطرح کردم تا بهوسیله آن ،از ملیگرایی افراطی گذر کنیم و جنبش همگرایی ملتهای قلب
آسیا را پیشنهاد نمودم تا بهوسیله آن به همگرایی منطقهای ارتقا یابیم.
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خاطراتی از ادب دوستی و ادب پروری مردم افغانستان

عباسعلی وفایی
استاد ادبیات فارسی در دانشگاه عالمه طباطبائی و رایزن فرهنگی ایران در کشور چین
ذهن دوران کودکی نقشبند تصاویر محسوس و پدیدآمده از محیط پیرامونی است و
معموالً کمتر غبار فراموشی مییابد .پدر صاحب کوره آجرپزی بود و من هم درحالیکه
هشت سال بیش نداشتم ،در کنار وی بهقدر توان یار شاطر بودم با مجموعهای از عزیزان
ایرانی و افغانستانی .عزیزان افغانستانی بهخاطر ستم رفته در دوره شوروی بهناچار با خانواده به ایران آمده بودند.
در کنار کوشش و زحمت ستودنی آنان ،گونه زبانی ایشان برایم بسیار جالبتوجه بود و لذتبخش .این نخستین
آشنایی من با نام افغانستان بود.
عمق آگاهی من با این کشور و شهرهای تاریخی آن به دوران تحصیل در دانشگاه برمیگردد؛ زیرا نمیشود در
رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد و تاریخ و شهرها و نام برجستگان شعری و تاریخی آن را ندانست و نیافت.
یکی از کتابهایی که از حیث نثر و محتوا همواره برای من جذاب بوده ،کتاب تاریخ بیهقی است .این کتاب آدمی
را بیشتر با این سرزمین آشنا میکند؛ از شهر و روستا و کوه و دشت و بسیاری از مسائل دیگر .شعر هم خود
داستانی دیگر دارد؛ سنایی و مولوی و مسعود سعد و ناصرخسرو و بسیاری از شاعران دیگر شما را از غزنه و بلخ و
قبادیان آگاهی میدهد .در ذهن و زبان من ،افغانستان یکدنیای فرهنگی است؛ دنیایی که با دنیای ما مماثل است
و همانند .بهعنوان یک معلم هماره آن را دوست داشتهام و به ارادت یاد کردهام؛ به همین دلیل شمار زیادی
پایاننامه و رساله دانشجویان ارشد و دکتری از کشور افغانستان را راهنمایی کردهام و روزگاری که دبیر شورای
گسترش زبان و ادبیات فارسی بودم ،با نویسندگان و شاعران افغانستانی مقیم در ایران ارتباط صمیمی داشتهام و
در برنامههای آنان بهافتخار شرکت داشتم و هماره خاطرات زیبا و زیادی در ذهن دارم.
سال  1۳81به همراه تنی چند از استادان زبان وادبیات فارسی برای شرکت در همایش بین المللی بیدل دهلوی
به دهلی نو سفر کردیم .یک هفته اقامت در هند با حضور ادیبان افغانستانی شور مضاعفی را به همایش بخشیده
بود .در آن همایش تنی چند از ادیبان برجسته افغانستانی شرکت داشتند .برخی از آنان مقیم کشورهای دیگر
بودند .دو تن از حاضران افغانستانی محفوظات عجیب شعر فارسی داشتند؛ خاصه اشعار بیدل دهلوی را .هر جا
الزم می آمد ،نمونه شعری از بیدل به زبان می آوردند .یکی از آنان خود صاحب حلقه بیدل در یکی از شهرهای
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افغانستان بود و مجموعه ای از آثار متعلق به این شاعر را با شرح و تفسیر منتشر کرده بود .در آن روز هنوز آثار
چندانی درباره این شاعر در ایران چاپ و منتشر نشده بود .به راستی زبان تحسین مرا با خود همراه می ساخت
که چه سان با عشق و ارادت و دانایی به این شاعر پرداخته است .آری در عروق تاریخی این سرزمین و مردمانش
فرهنگ و ادب جایگیر آمده است و نمی شود از شاعران پارسی سخن گفت و به این سرزمین نیندیشید .این کشور
با زبان فارسی و ایران قرین افتاده است.
سال  1۳9۵نیز به همراه تنی چند از همکاران دانشگاه عالمه طباطبائی برای تدریس تخصصی چند درس در
زمینه زبان و ادبیات فارسی و مسائل روانشناسی و دانش سیاست به یکی از مؤسسات علمی شهر هرات دعوت
شدیم .این سفر چندروزه و کوتاه ،یکی از بهترین سفرها و خاطرات من بوده است .در آن دوره ،اشتیاق استادان و
دانشجویان حاضر در دوره آموزشی را به زبان و ادبیات فارسی بیش از تصور یافتم .بهخاطر دارم که درباره تاریخ
زبان فارسی و دری مطالبی را بیان میکردم و تفاوت گونه و لهجه را توضیح میدادم و بر این بودم که بیان کنم
زبان دری با زبان فارسی تفاوتی ندارد .تفاوت زبانها در ساختار و تفاوتهای نحوی است .میان زبان فارسی و زبان
بهاصطالح دری در این مسئله تفاوتی نیست .شعر حافظ برای مردم دو کشور قابل خوانش و درک است؛ آنگونه
که سعدی و مولوی و بسیاری از دیگر متون چنین است .وجود واژههای خاص بومی ایرانی و افغانستانی دلیل بر
تفاوت این دو زبان نیست .در این میان یکی از دانشجویان پرسشی داشت درباره زبان فارسی و عربی و تفاوت و
اشتراک آن دو ،در بخشی از پاسخ به احتیاط سخن میگفتم و نمیخواستم که به آشکار بیان کنم که زبان فارسی
در روشهای ساخت واژگان و ظرفیت واژهسازی بهمراتب وسیعتر از عربی است .خوف آن داشتم که برداشت
فرهنگی از آن شود .یکی از خانمهای حاضر دست بلند کرد و گفت استاد ما هم با شما هم نوا هستیم .چرا با خوف
نظر خود را بیان میدارید؟ جسارت و درک و دریافت آن بانوی افغانستانی همیشه در خاطر من است .این سفر
تصویر دلانگیز از مهماننوازی دوستان هراتی را به نمایش گذاشت .ما در منزل مسکونی شخصی یکی از
عالقهمندان به ایران و ادبیات سکنی داشتیم .این شخص هیچ نواختی را فرو نمینهاد .آنچه الزم بود ،مینمود و با
مهر غبار غربت میزدود.
یقین دارم که فرهنگ و تاریخ مشترک ما با این کشور دوستیها را میان مردم و فرهیختگان استوار میدارد و این
اشتراکات رخصت نمیدهد که همدیگر را فراموش داریم .دوستی دو ملت ایران و افغانستان پاینده باد.
پایانبخش یادداشت ،ذکر شعری است از آقای مبارز ،شاعر افغانستانی مقیم ایران که به دوستی و برادری تاکید
دارد:

دو صداییم که در حنجرهای جا داریم

ما دو رودیم که یک راه به دریا داریم
181

چشم امید به آرامش فردا داریم

دو برادر که هوای دل هم را داریم

گرچه امروز دو نیمیم و دو عنوان هستیم ما دو جسمیم ولی یک دل و یک جان هستیم
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دوستیهای علمیمان جاودانه باد

نجیبه یفتلی
مؤسس دانشگاه زاول
پایبندی به ارزشهایمان ما را با همسایه نیک ،جمهوری اسالمی ایران
نزدیکتر خواهند ساخت.
دانشگاه زاول بهعنوان یک مکان علمی و آکادمیک با داشتن ارزشهایی چون؛ دانش،
مهارت ،اخالق و تعهد ،ارائه خدمات آموزشوپرورش معیاری را مطابق به
نیازمندیها ی روز ،اصل هدف خود قرار داده و در این راستا ،از هر راه ممکن تالش مینماید تا بتواند به نشر علم
و دانش در جامعه عقبمانده افغانستان ،سهمی داشته باشد .مردم فقیر و رنجدیده افغانستان ،امروز بیشتر از دیروز،
نیاز به کمک و همکاری دارد تا بتوانند در مقابل دشمنان علم و دانش ،پیشرفت و ترقی بایستند و در یک صلح و
آرامش ،همزیستی و هم دیگرپذیری زندگی کنند .بدین اساس ،یکی از استراتژیهای دانشگاه زاول برای پنج سال
آینده ،داشتن نقش فعال در جامعه و گسترش فعالیتهای بینالمللی در راستای فراهمسازی و توسعه علم و دانش
است .مردم افغانستان همه در یکصدا صلح میخواهند و داشتن زندگی مسالمتآمیز به یک رؤیا تبدیل شده و
خواهان روابط حسنه با همسایهها بهخصوص با جمهوری اسالمی ایران هستند.
دانشگاه زاول با اتکا به ارزشهای خود ،در تالش است تا این فرهنگ دوستی ،صلح ،همزیستی و هم دیگرپذیری
را میان مردم نهادینه ساخته و جامعه را بهطرف رشد و شکوفایی سوق دهد .این مسئولیت نهتنها افغانها ،بلکه
انسانیت و بشریت است؛ در جایی که ظلم و استبداد رخ میدهد ،باید با القا از اسالم و وجدان خود در رفع و کاهش
آن ،کوشش کنیم.
دانشگاه زاول ،جمهوری اسالمی ایران را بهعنوان خانه دوم افغانها ،یک کشور دوست ،صلحطلب ،همدل و همکار
خوب میداند .به همین مناسبت دانشگاه زاول یکصد و یکمین سالگرد دوستی جمهوری اسالمی ایران با افغانستان
و ادامه پیوند عمیق مهر و محبت ،میان ملت ایران و افغانستانِ دارای حوزههای تمدنی قدیم را به دیده قدر نگرسته
و همیشه از این فرصت استفاده نموده است.
عقد قرارداد همکاریهای علمی و فرهنگی با دانشگاههای مانند دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه جامعة المصطفی،
دانشگاه اهلبیت و معرفی دهها تن از دانشجویان دانشگاه زاول به بورسیههای تحصیلی رایگان دانشگاههای
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جمهوری اسالمی ایران ،برگزاری وبینار روش تحقیق میان دانشگاه زاول و دانشگاه عالمه طباطبایی ،و استفاده از
داشتههای علمی دانشگاه محترم عالمه طباطبایی نشاندهنده اینهمه کوششها و تالشها بوده است.
دانشگاه زاول افتخار بیشترین استخدام کادرهای علمی خویش را که از دانشگاه عالمه طباطبایی سند فراغت به
دست آوردهاند در دانشکدههای خود دارد.
دانشجویان دانشگاه زاول همهساله باساس تفاهمنامه همکاریهای علمی دوجانبه میان دانشگاه زاول و دانشگاههای
خارجی ،بیرون از کشور سفر مینمایند .سال  1400بر اساس نظرسنجی که داشت ،بیشترین دانشجویان به دلیل
اشتراک فرهنگی ،خواهان پیشبرد کارهای عملی و ادامه تحصیل فوقلیسانس در دانشگاههای جمهوری اسالمی
ایران بودند ،بنابراین دانشگاه زاول در تمایل است تا ارتباطات علمی و آکادمیک خویش را با کشور دوست و
همسایه ،جمهوری اسالمی ایران ،به سطح وسیعی گسترش دهد و میخواهد تا این همکاری و همدردی دوجانبه
بوده ،دوستی و محبت مردم ایران و افغانستان با این وسیله بیشتر مستحکم گردد .تجربه تاریخ این را ثابت نموده
است که مردم افغانستان ،بسیار مهماننواز بوده و حسن همجواری را همیشه رعایت کرده و در دل هر فرد افغان،
نسبت به ایران خاطره خوب بجا مانده است .پیوند همکاری میان دانشگاه زاول و دانشگاههای جمهوری اسالمی
ایران بهویژه دانشگاه عالمه طباطبایی ،میتواند روابط دو ملت را صمیمیتر ساخته و در راستای مبارزه بافرهنگ
ستیزی دشمنان دو ملت ،جدی و عمیق تلقی گردد.
در پایان دانشگاه زاول مجدداً ،از همکاریهای همیشگی کشور برادر و همسایه جمهوری اسالمی ایران ،ستایش
نموده و فرصت ایجاد شده میان دو ملت را در جهت تحکیم روابط ،به فال نیک مینگرد.
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دوستدار مهاجر
این خاطره یادآور رویدادهای دورانساز سیسال ،یعنی پیش از سقوط حکومت محمد نجیب ،شکلگیری نیمبند
دولت مجاهدین و آغاز جنگ داخلی میان جنگساالران در اوایل دهه  1۳۷0خورشیدی است که پس از چندی
به ظهور طالبان و دوران نخست قدرتیابی و سلطه آنان بر افغانستان انجامید.
در اواخر دهه  ،1۳60نخستین گروه کمشمار دانشجویان افغانستانی برای تحصیل به دانشگاههای ایران روی آوردند
و تنی چند از آنان در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته شدند .از جمله آنها که اغلب گرایش حزبی و
عضویت فعال گروههای جهادی مستقر در ایران را داشتند میتوان از «وحید بینش»« ،میر آقا حق جو» و «مسیراهلل
دانشیار» نام برد .برخی دانشجویان ایرانی این رشته به شمول من ،حلقه دانشجویی کوچکی به همراه آنها تشکیل
داده بودیم و به تحلیل رویدادهای افغانستان میپرداختیم .پاتوق ما بوفه کوچک اما پررونق و پر دود و سروصدای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی در طبقه دوم بود گهگاهی نیز نیمکتهای فضای سبز اطراف باشگاه اداری دانشگاه
و یا صندلیهای سینمای معروف عصر جدید در خیابان طالقانی پاتوق بحثهای تحلیلی و روشنفکرانه ما میشدند.
شخصاً از یافتهها و معلومات دوستان افغانستانی مرتبط و فعال در تحوالت میدانی آن کشور بسیار بهره میبردم.
تداوم این مباحث نقش مؤثری در سوق دادن من به این گرایش مطالعاتی طی سالهای بعدی داشت و این روال
پس از سیسال همچنان ادامه دارد .باوجودآنکه در آن مقطع من در حرفه روزنامهنگاری هم دستی داشتم و
اصطالحاً فردی مطلع به شمار میآمدم ،اما بهجرئت میگویم که یافتههای من در این حلقه دانشجویی بسیار غنی
تر از مطالبی بود که از طریق خبرنگاری به دست میآوردم .از همان زمان ما این نیاز را که دانش خود را به عامه
مردم و نخبگان به شکل مناسب انتقال داده و بر تحوالت جاری تأثیرگذار باشیم ،درک میکردیم.
در مهرماه  1۳۷1من دانشجوی فوقلیسانس علوم سیاسی در همان دانشگاه شده بودم و همچنان تمرکزم بر
مطالعات افغانستان بود .اما دوستان افغانستانی را کمتر میدیدم .زیرا پس از شکلگیری دولت مجاهدین ،اغلب
آنها در مسیر تهران  -کابل تردد داشتند و دستی هم بر سیاست عملی پیدا کرده بودند و میکوشیدند در قالب
مناسبات حزبی ،یافتههای علمی خود را به رهبران جهادی منتقل نمایند و از آن طریق موقعیت حزب خود را
تثبیت نمایند .آنها کموبیش دریافته بودند که افزون بر تجهیزات سخت افزارانه ،برای کسب و تثبیت قدرت به
تمهیدات دیگری نیز مانند تجهیز به دانش سیاست و سیاستگذاری و فن تحلیل و مطالعات راهبردی نیز نیازمند
هستند.
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مسیر اهلل دانشیار ،دانشجوی خالق و باانگیزه تاجیک از جمله آنان به شمار میآمد .او از کادرهای جمعیت اسالمی
افغانستان به رهبری استاد برهانالدین ربانی بود و ارتباط نزدیک دوستانهای با رهبری شاخه نظامی جمعیت و
وزیر دفاع دولت مجاهدین ،احمدشاه مسعود داشت.
در یکی از روزهای پاییزی  1۳۷1در بوفه دانشکده مشغول صرف چای و ساندویچ ارزانقیمت تخممرغ بودم که
مسیر اهلل دانشیار به سراغم آمد و با لهجه خوشادای تاجیکی پنجشیری خطاب کرد« :آقای ماسِتر (فوق لیسانسه)
کجایی که پرسانپرسان دنبالت میگشتیم» .تعارفش کردم و با خوش و بشی در کنارم نشست .از وضعیت تحوالت
افغانستان پرسوجو کردم و او هم با حرارت توضیح میداد.
در ادامه دانشیار به شرح سفر تازه خود به پنجشیر و کابل پرداخت و از دشواریهای افغانستان پس از استقرار
حکومت مجاهدین سخن گفت .در ادامه صحبت خواستهای مطرح کرد .او گفت که با عامر صاحب احمدشاه مسعود
مالقاتی داشته و بهعنوان مشاوره ،تحلیلی از وضعیت آینده ساختار قدرت در افغانستان به فرمانده خود منتقل
کرده بود .او گفت« :من همان تحلیلی را منتقل کردم که در همان جلسات دانشجویی با شما به آنها میپرداختیم».
احمدشاه مسعود از شنیدن این سخنان تحلیلی استقبال کرد .گویا شنیدن همین مباحث تحلیلی انگیزهای شده
بود تا این فرمانده به تقویت حلقه مشاوران تحلیلی خود بپردازد و بهعنوان یک پیشنیاز درخواست کرده بود
مجموعهای از جزوات و کتابهای درسی علوم سیاسی بهویژه در موضوعاتی مانند تئوریها و اصول روابط بین
المللل ،مسائل نظامی استراتژیک ،امنیت بینالملل ،حقوق و سازمانهای بینالمللی و سیاست خارجی را برای وی
فراهم آورند و این همان چیزی بود که دوست من مسیر اهلل دانشیار از من خواست تا این متنها را برای وی فراهم
کنم.
شنیدن اینکه یک رهبر جهادی پرنفوذ به رشته و متون درسی ما عالقهمند شده ،مایه شگفتی و خوشحالی ما بود.
البته این رویداد مهمی در تقویت تعامل میان نخبگان جوان ایرانی و افغانستانی و گذر از تعصبات و پیشداوریهای
غیرعلمی نیز بود .صادقانه بگویم در آن مقطع نگاه مثبتی به جمعیت اسالمی و رهبری آن نداشتم .گرایش
ایدئولوژیک ما در آن دوران ما را بر ترجیح ائتالف هشتگانه شیعی مستقر در تهران و مشهد بر گروههای ائتالف
هفتگانه پیشاور پاکستان که عموماً تنظیمات جهادی اهلسنت از جمله جمعیت اسالمی بودند ،سوق میداد.
بااینحال ،این رویداد و این درخواست احمدشاه مسعود سرآغازی بود بر گذار از ایدئولوژیک اندیشی جزماندیشانه
ما به معرفت اندیشی هویت محور و تلفیق دیدگاههای واقعگرایانه و سیاست قدرتمندانه با آموزههای معناانگارانه.
همین تعامالت دانشجویی بود که نگرش امثال من به تحوالت افغانستان را عمق و وسعت میبخشید تا نقش
ساختارهای دینی ،مذهبی ،قومی ،زبانی و جایگاه نخبگان و احزاب را در آن کشور هم تبار و هم ریشه بهتر درک
کنم .باری این خواسته مسیر اهلل دانشیار اجابت گردید و او چندی بعد با کولهای پربار از تقریرات درسی ،جزوات
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و کتابهای استادان پرآوازهای مانند دکتر قاسم افتخاری ،دکتر حسین بشیریه ،دکتر جلیل روشندل ،دکتر سید
جواد طباطبایی ،دکتر علیاکبر ،دکتر ابوالفضل قاضی ،دکتر محمد رضوی و دکتر جمشید ممتاز ،تهران را به مقصد
کابل ترک کرد و امانت را به صاحب آن سپرد.
چندی بعد آقای دانشیار مراتب سپاس آمر صاحب احمدشاه مسعود را به ما رساند و گفت« :حلقه کوچکی را در
کابل به همین منظور شکل دادهاند».
اما دریغ که این روند بعدها دچار وقفه گردید .صرفنظر از آغاز و تشدید جنگهای داخلی میان گروههای جهادی،
متأسفانه دوست خوب ما مسیر اهلل دانشیار در سانحه سقوط یک بالگرد حامل فرماندهان جمعیت اسالمی جان
باخت .اما این راه با وجود همه موانع همچنان باقی است و رهروان تازهنفس در آن طی طریق میکنند .او رفت
بهسان مسافر خسته دیروز ،اما ما ماندهایم همانند راهیان روشن فردا.
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