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راهی که رجایی باز کرد محمدمهدی خالقی  
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از کودکی درپی کتاب بودم
شـدم.  متولـد  روحانـی  خانـوادۀ  یـک  در 
قیـد  در  تازمانی کـه  و  بـود  روحانـی  پدربزرگـم 
حیات بود، همیشه تشنۀ کتاب بود. همیشه 
کـه پدربزرگـم، به خصـوص در اواخـر  می دیـدم 
گذاشـته  کتـاب دوروَبـرش  عمـرش، سـه چهار 
و مطالعـه می کنـد. من هم از سه چهارسـالگی 
کـه  کتـاب دم خورشـده بـودم و آرزو داشـتم  بـا 
کتاب هـای  هرچه زودتـر بـزرگ بشـوم تـا بتوانـم 

دیگـر  امـا  شـدم؛  بـزرگ  بخوانـم.  را  پدربزرگـم 
کتاب هـا.  نـه  و  بـود  مـا  کنـار  در  پدربزگـم  نـه 
پدربزرگـم سـال 1356 بـه رحمـت خـدا رفـت. 
کودتـای  افغانسـتان  در  آن،  از  بعـد  یک سـال 
کمونیستی شـد و تمام کتابخانه های خانگِی 
شـیعیان افغانسـتان نابـود شـد. مـردم، از تـرس 
کمونیسـتی و بـرای اینکـه بهانـه ای  حکومـت 
بـه حکومـت ندهنـد،  آزارواذیـت بیشـتر  بـرای 
یـا  کردنـد  دفـن  زمیـن  در  را  کتاب هایشـان 

کردنـد. گم وگـور  دیگـری  به شـکل 

زمانی که به مدرسه رفتم، همچنان تشنۀ 
کـه  دوازده سیزده سـاله  بـودم.  خوانـدن  کتـاب 
بـه  پنج شـنبه ها  یـا  شـنبه ها  هرهفتـه،  شـدم، 
کابـل  شـهر  عمومـی«  »گل بـاغ  معـروف  محلـۀ 
کتاب هـای  فـروش  محـل  آنجـا  می رفتـم. 
دست دوم بود و من با ده َافغانی، یک کتاب و 
گاهی یکی از مجالت ایرانی مثل »اطالعات«، 
»جوانـان امـروز« و »سپیدوسـیاه« را می  خریـدم. 
را در  گهی هایـش  آ و حتـی  مطالـب مجله هـا 
می خوانـدم.  به طورکامـل  و  یک هفتـه  عـرض 
همـان  بـه  را  مجـالت  آن،  از  بعـد  هفتـۀ 

به روایت 
اول شخص
 مفـــــ رد

»محمدسرور رجایی«، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی است.
 او عضو هیئت تحریریۀ مجله های »سوره« و »راه« بود 
کنون یادداشت های مختلفی از او در نشریات منتشرشده است. و تا
 رجایی، به خصوص بیست سال آخر عمر بابرکتش را صرف تحقیق و پژوهش
کرد. کشور   دربارۀ روابط فرهنگی ایران و افغانستان و خون شریکی این دو 
کتاب های اوست.  »در آغوش قلب ها« و »از دشت لیلی تا جزیرۀ مجنون« ازجمله 
کرونا درگذشت. او سرانجام سحرگاه روز 7 مرداد 1400 بر اثر عوارض ناشی از ابتال به 
که در جمع که در ادامه می آید، زندگینامۀ مختصر اوست  متنی 
کرده است.  دوستان دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقالب روایت 

زندگی نامۀ خودگفتۀ
 محمد سرور رجائی
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ما می گفتند که سربازان روسی، همه چیزشان 
نجس است. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی 
بودنـد  تاجیکسـتانی ها  عمدتـًا  کابـل،  در 
بچه هـای  بـرای  آن هـا  بودنـد.  بلـد  فارسـی  و 
کوچـک شـکالت می دادنـد تـا مثـاًل این هـا را 
ایـن  کـه  کننـد. خانـواده ام می گفتنـد  جـذب 
بخوریـم.  نبایـد  و  اسـت  نجـس  شـکالت ها 
تـرس اذیت کـردن سـربازان، شـکالت ها  از  مـا 
آن هـا  از  کـه  چندقـدم  امـا  می گرفتیـم  را 
آشـغال  در  را  شـکالت ها  می شـدیم،  دور 

می انداختیـم.

از پیروزی های ایران شادمان می شدیم
سـفارت ایران در کابل، سـه چهار ویترین 
را  عکس هایـش  هرمـاه  کـه  داشـت  سـیمانی 
عـوض می کـرد. مـن هرمـاه از منطقـۀ  خودمـان 
پیـاده و گاهـی بـا اتوبـوس بـه سـفارت می رفتـم 
تـا عکس هـا را از نزدیـک ببینـم. ایـن عکس هـا 
عالوه بـر  بـود.  جدیـد  دنیـای  یـک  مـن  بـرای 
عکس هـای  ایـران،  سـفارت  عکس هـای 
کـرده  سـفارت چیـن هـم مـرا جـذب خودشـان 
بـه  بـرای دیـدن ایـن عکس هـا  بـود. مـن فقـط 
و  اتفاقـات  دربـارۀ  عکس هـا  می رفتـم.  آنجـا 
سـفارت  بـود.  کشـور  دو  ایـن  پیشـرفت های 
ایـران، معمـواًل عکس هـای جنگ و انقـالب را 
نمایـش مـی داد. ایـن عالقـه در من بـود تا اینکه 
مجـالت  از  یکـی  ازطریـق   ،1363 سـال  در 
بـا  می شـد،  پخـش  مخفیانـه  کـه  جهـادی 
جنـگ ایـران و عـراق آشـنا شـدم. البتـه قبـل از 
آن، ازطریـق رادیـو هـم شـنیده بودیـم کـه چنین 
اتفاقی افتاده اسـت. پدرم از خبر پیروزی های 
ایـران، شـادمان می شـد و مـا هـم مثـل پدرمان، 
کـه  بودیـم  خوشـحال  می کردیـم.  شـادمانی 
ایـران ایـن پیروزی هـا را به دسـت آورده اسـت. 
پیوسـتم  جهادی هـا  پایـگاه  بـه  همان سـال، 
کـه فضـای مطالعاتـی ام بازتـر  و بعـداز آن بـود 
شـد. پایـگاه، کتاب هـای زیـادی داشـت و من 

می خوانـدم. را  علمـی  کتاب هـای  اغلـب 

نمایش فیلم در روستاها
سـال 1365 بـه ایـران آمـدم تـا تحصیلـم 
هـر  بـه  ولـی  بدهـم  ادامـه  کشـور  ایـن  در  را 

را  جایـی  نتوانسـتم  نپذیرفتنـد،  زدم،  دری 
کنـم و درنتیجـه بـه  بـرای درس خوانـدن پیـدا 
افغانستان برگشتم. از اواخر سال 1366 دوباره 
شـروع  را  جهـادی  پایـگاه  در  فعالیت هایـم 
امام خمینـی)ره(   1368 سـال  خـرداد  کـردم. 
کردنـد و در همـان پایـگاه بـودم. یکـی  رحلـت 
کسـتان بازگشـته  از فرماندهـان مـا به تازگـی از پا
امـام  از مراسـم تشـییع حضـرت  بـود، فیلمـی 
کـه  دادم  پیشـنهاد  مـن  بـود.  آورده  برایمـان  را 
ایـن فیلـم را بـرای مـردم هـم نشـان بدهیـم. یک 
طرحی در ذهنم موج می زد. آن را نوشتم و بعد 
به طـور شـفاهی برایشـان توجیـه کردم. قرار شـد 
کـه ایـن فیلـم را اولین بـار در پایـگاه اکـران کنیـم 
کـه  بدهیـم  پیشـنهاد  روسـتایی ها  بـه  بعـد  و 
به شرط دادن پوِل بنزین، آن را در روستای شان 
گرفـت.  نمایـش می دهیـم. طـرح، خیلـی زود 
بـود  شـده  مـن،  کار  آن سـال،  تابسـتاِن  اواخـر 
فیلـم نشـان دادن بـه روسـتایی ها. روسـتایی ها 
یـک االغ برایم می فرسـتادند و من ژنراتـور برق را 
به همراه تلویزیون، به پشـت االغ می بسـتم و راه 
می افتادم. دسـتگاه پخش ویدئو را هم در یک 
ک می گذاشـتم و خـودم بـر روی شـانه هایم  سـا
قرار می دادم. چهارپنج کیلومتر دورتر از پایگاه 
غـروب  نزدیک  هـای  در  را  فیلـم  تـا  می رفتیـم 
تـا  کار  ایـن  کنیـم.  پخـش  روسـتا  مـردم  بـرای 
بعـد از اذان ادامـه می یافـت و مـن شـب را در 
همان روسـتا می خوابیدم. منطقه، کوهستانی 
بـود و مـن نمی توانسـتم شـبانه برگـردم. یکـی از 
ایـن فیلم هـا، مراسـم رحلـت امام خمینـی)ره( 
بـود. یکـی دیگـر از فیلم هـا، »عقاب هـا« بـود و 
بعدهـا هـم فیلم سـینمایی »آخرین پـرواز« را به 

کردیـم. آن هـا اضافـه 

کارت دعوتت کجاست 
همیـن سـال، از پایـگاه بـه مـن مأموریـت 
کسـتان  دادنـد کـه در دفتـر حـزب در پیشـاور پا
کنـم. وقتـی منتقـل شـدم بـا فضـای  فعالیـت 
آشـنا شـدم.  بـرای مطالعـه و خوانـدن  بازتـری 
کـه یـک  طبقـۀ پاییـِن دفتـِر مـا، سـه نفـر بودنـد 
بـا  وقتـی  در می آوردنـد.  »فلـق«  به نـام  نشـریه 
این ها آشنا شدم، مدیر مسئولش به من گفت: 
»رجایی، کنجکاوی عجیبی داری. شـروع به 

کـه از او خریـده بـودم، بـه قیمـت  فروشـنده ای 
هشـت افغانـی می فروختـم. دوبـاره دو افغانـی 
دیگر روی همین پول می گذاشتم و یک مجلۀ 
جدیـد می گرفتـم. ایـن مجله هـا کم کـم تبدیـل 
داسـتان های  و  رمـان  مـن،  و  شـد  کتـاب  بـه 
جنایی و ازاین دسـت کتاب هـا را می خواندم.

شکالت های نجس
بـودم.  آشـنا  جنـگ  بـا  بچگـی  از  مـن 
کودتـای  کـه در افغانسـتان  ده یازده سـاله  بـودم 
نظامی شد و ما کم کم حضور سربازان روسی را 
در افغانسـتان دیدیم. همین ها باعث شـد که 
از این هـا نفرت داشـته باشـیم. در خانـواده، بـه 
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کنـم، هـر  گفتـم »بگـذار بررسـی  کـن«  نوشـتن 
موقع شـد، می نویسم«. در مدتی که آنجا بودم، 
تمام نشریات جهادی را که در پیشاور منتشر 
می شـد، می گرفتـم و می خواندم. نشـریه هایی 
کـه فاصلـۀ محـل مـا تـا دفتـِر بعضـی از آن هـا، 
بیشـتر از چندکیلومتـر بـود! ولـی این همـه راه را 
ماشـین گرفتن،  هزینـۀ  چـون  می رفتـم،  پیـاده 
زیـاد بـود و مـا هـم درآمدی نداشـتیم. اینجا بود 
کـردم. چیزهایـی  کم کـم شـروع بـه نوشـتن  کـه 
که می نوشـتم در همان مطبوعات مجاهدین 
کـه  در پیشـاور منتشـر می شـد. بعـدًا فهمیـدم 

سـه،چهار نشـریه با حمایت کنسولگری ایران 
منتشـر می شـده است که یکی از آن ها، »فلق« 
بایـد  هـم  مـن  کـه  کـردم  احسـاس  آنجـا  بـود. 
کارهایـی بکنـم. بهمـن سـال 1368 یـا 1369 
بـود کـه خانـۀ علـم و فرهنگ ایـران در پیشـاور، 
مسابقۀ مقاله نویسـی دربارۀ »امام خمینی)ره( 
گذاشـته بـود. شـب در محـل  ـم اسـالم« 

َ
و عال

کارم نخوابیـدم و دوونیـم صفحـه متن نوشـتم. 
کـم اسـت و بایـد  کـه  گفتنـد  کـه آوردم،  وقتـی 
پنـج صفحـۀA4 باشـد. برگشـتم؛ دوبـاره یـک 
نوشـتم.  صفحـه  پنـج  نشسـتم  دیگـر  شـب 

تحویل که دادم، گفتند که برندگان اختتامیه 
در روز بیسـت ودوم بهمـن اعـالم می شـود.

می کـردم  روزشـماری  روز  آن  بـرای  مـن 
امـا روز برنامـه، مـرا بـه خانـۀ علـم و فرهنـگ راه 
کجاسـت؟«  گفتنـد »کارت دعوتـت  ندادنـد. 
دعـوت  مـن  از  کسـی  نـدارم،  »کارت  گفتـم 
گفتنـد »برگـرد«. برگشـتم و بـه  نکـرده اسـت«. 
دفتـر رفتـم. شـب، یکـی از دوسـتانم زنـگ زد 
شـدی«.  برنـده  می گویـم،  »تبریـک  گفـت:  و 
گفتـم »چـی را  کـه ماجـرا یـادم رفتـه بـود،  مـن 
و  علـم  خانـۀ  »امـروز  گفـت:  شـدم؟«  برنـده 
فرهنـگ سـه نفـر برنـده داشـت. نفـر اول یـک 
یـک  هـم  دوم  نفـر  شـد،  کسـتانی  پا پروفسـور 
کسـتانی، نفر سـوم شـما شـدی!« گفتم  دکتـر پا
گفتـم اینکـه خبـر  »شـوخی نکنیـد«. بـا خـودم 
کـه مـن مقالـه نوشـته ام، پـس حتمـًا  نداشـت 
ازطـرف خانـۀ  خبـری هسـت. چنـدروز بعـد، 
علم و فرهنگ، جایزۀ مسابقه را که هزار روپیۀ 
کستانی به همراه یک کتاب »جاذبه و دافعه  پا
علی)ع(« اثر شهید مطهری بود، به من دادند. 
آنجـا احسـاس کـردم کـه اگـر بخواهـم بنویسـم، 
از  بعضـی  بـرای  فقـط  آن موقـع،  ولـی  می توانـم 
مقالـه می نوشـتم. پیشـاور  نشـریات جهـادِی 

االن دیگر حرفی برای گفتن دارم 
کـه مجاهدیـن در سـال 1371 در  وقتـی 
کابـل رفتیـم و  بـه  برابـر شـوروی پیـروز شـدند، 
ازبـس درگیـر  بـودم.  کابـل  تـا دو سـال بعـد در 
جنـگ و ناامنی هـا بودیـم، همه چیـز را فراموش 
و  فیلمبـرداری  بیشـتر  کابـل،  در  بـودم.  کـرده 
عکاسـی می کـردم. یـک دفترچـه گرفتـه بـودم و 
روزنویسـی می کـردم. البتـه حوصلـه ام نکشـید 
کـردم.  رهـا  را  نوشـتن  بعـد،  هفتـه  دو،سـه  و 
سـه-  آمـدم.  ایـران  بـه  اتفاقـات،  ایـن  از  بعـد 
کاری انجـام مـی دادم تـا  چهـار سـال، هـر نـوع 
دست فروشـی  از  کنـم؛  زندگـی  گـذران  بتوانـم 
روزنامـۀ  در  یـک روز  خیاطـی.  و  بنایـی  تـا 
همشـهری دیـدم کـه نوشـته اسـت: »بچه هـای 
مهاجـران افغانسـتانی، چهارشـنبه ها در حـوزۀ 
هنـری، جلسـۀ ادبـی دارنـد« مـن بـه ایـن برنامـه 
بـا  تـا  بـا آن هـا سـرآغازی شـد  رفتـم و آشـنایی 
شـوم.  آشـنا  بیشـتری  فرهنگـی  فعالیت هـای 
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کـه  بـود  ایـن  دادیـم،  انجـام  کـه  اولیـن کاری 
سـال 1376، بـا بچه هـای دانشـجو نشـریه ای 
بـه نـام »عصـر نویـن« را در شـهر ری راه انـدازی 
ری  شـهر  در  نشـریه  شـماره  هفـده  کردیـم. 
منتشـر کردیـم. بعـد از آن، نشـریۀ دیگـری به نام 
»تندرسـتی« راه انداختیـم و بعـد از آن هـم در 
راه  را  افغانسـتان  ادبیـات  خانـۀ   1382 سـال 
انـدازی کردیـم. دیگـر کم کم احسـاس می کردم 
کـه اآلن دیگـر حرفی برای گفتـن دارم. آن زمان، 
اولیـن  شـدم.  آشـنا  هـم  ایرانـی  مطبوعـات  بـا 
شـد.  منتشـر  »اعتمـاد«  روزنامـۀ  در  مـن  کار 
ایـن  خبرنـگار  امینـی،  آسـیه  نـام  بـه  خانمـی 
نشـریه های  در  یادداشـت هایم  بـود،  روزنامـه، 
کـه بـرای  مهاجریـن را دیـده بـود و می خواسـت 
»اعتمـاد« بنویسـم. پرسـیدم: »اعتمـاد کار مـن 
را چـاپ می کنـد؟« گفـت: »تو فقط بفرسـت«. 
خیلـی  کـرد.  چـاپ  و  فرسـتادم  هـم  مـن 
خـب،  ولـی  می کـردم  خوشـحالی  احسـاس 
نمی توانسـتم  می کـردم،  کار  این هـا  بـا  هرچـه 
یک جـور  آن هـا  بکنـم.  برقـرار  خوبـی  ارتبـاط 
ایـن  مـن  و  می کردنـد  برخـورد  روشـنفکرمآبانه 

نداشـتم. را  روحیـه 

یک ویژه نامه برای افغانستان
کـه بـه یکـی از دوسـتانم  سـال 1384 بـود 
بـه نام محمدحسـین محمدی گفتـم که دیگر 
نمی کنـد.  راضـی ام  ایـن وروآن ور  نوشـتن های 
گفـت »چـرا؟«. توضیح دادم. خندید و گفت: 
گفتـم: »اسـمش را  »جلیلـی را می شناسـی؟« 
سـردبیر  جلیلـی  »وحیـد  گفـت:  شـنیده ام«. 
کـه او«. وقتـی  بـرو پیـش   مجلـۀ سـوره اسـت. 

آقـای  کردیـم،  صحبـت  جلیلـی  آقـای  بـا 
گـزارش  کـه بـرای مجلـۀ سـوره  جلیلـی پرسـید 
از  تـا  سـه،چهار  »بلـه«.  گفتـم  می نویسـی؟ 
کـه در مجلـۀ »سـوره« چـاپ شـد،  گزارش هایـم 
آقـای جلیلـی گفـت: »می توانـی یـک ویژه نامـه 
»بلـه«.  گفتـم:  دربیـاوری؟«  افغانسـتان  بـرای 
بـرای  پیشـنهادی ات  »سـوژه های  گفـت: 

بـده«. را  ویژه نامـه 
شـب بـه خانـه رفتـم و نشسـتم سـوژه ها را 
درآوردم. حـدودًا 35 سـوژه بـود. آقـای جلیلـی 
گفتـه بـود که ایـن ویژه نامه باید در صد صفحه 

کار شـود. وقتـی سـوژه ها را نگاه می کـرد، دور هر 
سـوژه را خـط می کشـید. وقتـی شـمردم، دیـدم 
کار شود. به من  23 سوژه را خط کشیده بود تا 
گفـت: »آن میـز، آن هـم تلفـن«.  کـرد.  اعتمـاد 
یک ضبط کوچکی هم بود که آورد و در کنارم 
را  افغانسـتان  »ویژه نامـۀ  گذاشت.پرسـید: 
چندوقتـه بـه مـا تحویل می دهـی؟« من هم که 
اصـاًل کار حرفـه ای نکـرده بـودم، گفتـم: »چهل 
و  تنهایـی  بـه  را  صفحـه  »صـد  گفـت:  روز!« 
چهـل روزه می دهـی؟!« گفتـم: »آره! مگر کاری 

گفـت: »خـب، بسـم اهلل«. دارد؟«  
یک هفتـه ای کار کـردم، دیـدم کـه خیلـی 
در  دوسـتانم  از  یکـی  سـراغ  اسـت!  سـخت 
دانشـگاه شـهید بهشـتی رفتـم. علوم سیاسـی 
کـه بـا مـن همـکاری  می خوانـد. از او خواسـتم 
کردیـم، مقالـه  گرفتیـم، پیـاده  کنـد. مصاحبـه 
بـه  را پنجـاه روزه  کردیـم و... . همه چیـز  آمـاده 
آقـای جلیلـی تحویـل دادم. خـودم هـم بعـد از 
َده دوازده سال به افغانستان برگشتم. کابل که 
بودم، گوشـیم زنگ خورد. آقای جلیلی پشـت 
خـط بـود. گفـت:  »صـد نسـخۀ مجلـه سـوره را 
به کابل فرستادم. برو از فرودگاه تحویل بگیر«. 
بـا یـک مکافاتـی مجله هـا را از فـرودگاه گرفتـم. 
بیسـت صفحـه اش ویژه نامـۀ افغانسـتان بـود. 
فرهنگیـان  میـان  در  وقتـی  را  مجلـه  همیـن 
توزیـع  خارجـه  وزارت  حتـی  و  افغانسـتانی 

کـردم، نـگاه جامعـه بـه مـن عـوض شـد.

ده روز در کما
برایـم  کابـل  در  بـدی  اتفـاق  ایـام،  همـان 
افتـاد. بـه شـدت مریـض شـدم و بـه ُکمـا رفتم. 
ماالریـای  کـه  بودنـد  داده  تشـخیص  دکترهـا 
وقتـی  بـودم.  کمـا  در  روز  َده  گرفتـه ام.  مغـزی 
بـودم.  ازدسـت داده  را  برگشـتم، حافظـه ام  کـه 
سـمت راسـت بدنـم کار نمی کـرد و دو،سـه ماه 
چیـزی نمی فهمیـدم. بعـد از سـه ماه دوبـاره به 

ایـران آمـدم.

موسـیقی  »جاودانه هـای  بـه  کـه  کاری 
شـد ختـم  افغانسـتان« 

تـا آن زمـان، کار اصلـی مـن، خیاطـی بود. 
کارهایـی  کوچکـی در باقرآبـاد داشـتم.  مغـازۀ 

کـه می نوشـتم بـرای دلـم بـود. امـا آقـای جلیلـی 
کـه مـن مریـض  کـن. موقعـی  می گفـت چـاپ 
یـک  کـه  می دوختـم  چـرم  کاپشـن  شـدم، 
»مشـته« سـنگین دارد و من نمی توانسـتم آن را 
کنـم. البتـه ایـن مریضـی، بـه نظـر خـودم  بلنـد 
از  بعـد  هـم  جلیلـی  آقـای  شـد.  برکتـی  یـک 
اختـالف بـا حـوزۀ هنـری دربارۀ ماهنامۀ سـوره، 
از  افتـادم.  دامـی  یـک  در  مـن  و  شـدند  جـدا 
انجـام  خیاطـی  کار  نمی توانسـتم  یک طـرف 
کـه  بدهـم و ازطرفـی هـم کاری پیـدا نمی کـردم 
نیاز فعالیت سـنگین جسـمی نداشـته باشد. 
کار  کـه مـا فقـط  گفـت  یـک شـخصی آمـد و 
بازشـنوایی داریـم. بایـد صوت هـا را بشـنوید و 
کنیـد. بـا  هرجایی کـه موسـیقی داشـت، جـدا 
کار، سـاده اسـت! وقتـی  کـه ایـن  گفتـم  خـودم 
کـه ای داد! اینجـا  کار شـدیم، دیـدم  کـه وارد 
تمـام  کـه  اسـت  موسـیقی  کامـاًل  کارگاه  یـک 
و  اسـت  آرشـیوکرده  را  ایـران  قدیمـی  آواز هـای 
کارش سـنگین اسـت. اتفـاق خوبـی که اینجا 
افتـاد، ایـن بـود که از من خواسـتند تا ترانه های 
افغانسـتان را هـم دربیـاورم. تقریبـًا بـاالی هـزار 
ترانۀ افغانستانی را پیاده کردم. یک کتابی هم 
بـا مضمـون جاودانه های موسـیقِی افغانسـتان 

کـردم. کار 

جرقۀ  »خون شریکی«
گفـت  زد .  زنـگ  جلیلـی  آقـای  یـک روز 
کار می کنـی؟« مـن  کجـا  کجایـی؟  »رجایـی 
هـم توضیـح دادم. بـه محـل کارم آمـد. کمی با 
تعجـب نـگاه کرد و همانجا گفت که ما داریم 
کاری را شـروع می کنیـم و پژوهشـی هـم  یـک 
بـرای شـما دارم. کم کم فکـرت را از اینجا ِبَکن. 
فرهنگـی  جبهـۀ  مطالعـات  »دفتـر  کـه  وقتـی 
نفـِر  مـن سـومین  افتـاد،  راه  اسـالمی«  انقـالب 
مجموعـه بـودم. چون پژوهش و تحقیـق دربارۀ 
مجاهدان افغانستانی دفاع مقدس و شهدای 
ایرانـِی جهـاد افغانسـتان در ذهنـم بـود، طرحـم 
که  را برایشـان نوشـتم. این بار 25 سـوژه نوشـتم 
کشـید. دربیـن  آقـای جلیلـی پنـج نفـر را خـط 
رزمنـدگان  از  نفـر  یـک  باقی مانـده،  نفـر   20
از  هـم  نفـر  یـک  و  مقـدس  دفـاع  افغانسـتانی 
رزمنده هـای ایرانـی جهاد افغانسـتان بـود. این 
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دو تـا اولویـت اول و دوم بـود. از آن زمـان شـروع 
می رفتیـم.  پیـش  سـختی  بـه  کردیـم.  کار  بـه 
چـون بـرای شناسـایی رزمندگان افغانسـتانی، 
بیایـد.  کار  پـای  کـه  نبـود  حاضـر  هیچ کـس 
شناسـایی هم که می کردیـم، حرف نمی زدند. 
جزیـرۀ  تـا  لیلـی  دشـت  »از  کتـاب  همیـن  در 
مجنـون«، مـن اولیـن مصاحبـه را سـال 1385 
گرفته  برای ویژه نامۀ افغانسـتان مجلۀ »سـوره« 
بـودم امـا کتـاب سـال 1397 چاپ شـد؛ یعنی 

12 سـال بعـد از آن.
حاضـر  امـا  می کـردم،  پیـدا  را  افـرادی 
بـرای  مـن  یعنـی  بزننـد.  حـرف  نمی شـدند 
کتـاب »از دشـت لیلـی...« بـه افغانسـتان هـم 
تهران پـارس  در  را  رزمنـد گان  از  یکـی  رفتـم. 
زیـادی  کارهـای  »مـن  می گفـت  کـردم.  پیـدا 
برایمـان  جبهـه  در  داده ام.  انجـام  جبهـه  در 
نامـه می آمـد، وصیت نامـه داشـتیم، دفترچـه 
بـود و این هـا.« گفتـم »پـس ایـن مدارکـت کجـا 
بلـخ«.  در  خواهـرم  »خانـۀ  گفـت:  هسـتند؟« 
مـن به دنبـال ایـن ایـن مـدارک  از ایـران بـه کابل 
رفتـم و از آنجـا بـه بلـخ رفتـم. روزی کـه آن خانه 
را پیدا کردم، خیلی ذوق زده شدم؛ چراکه قرار 
بـود منبـع و اسـناد زیـادی در ارتبـاط بـا انقـالب 
اسـالمی و جنـگ را به دسـت بیـاورم. وقتی که 
رفتم، گفتم که اسناد را بیاورید؛ چای آوردند! 
گفتـم: »چایـی نیاورید، اسـناد را برایم بیاورید« 
یـک آلبـوم عکـس آوردنـد! گفتم: »پـس نامه ها 
کـه مـا این هـا را  کـو؟« گفتنـد  و وصیت نامه هـا 
ک دفن کرده  از تـرس طالبـان در حیاط، زیـر خا
بودیم و همه پوسیده شده اند. آن آلبوم عکس 
آن  از  بخشـی  کـه  آوردم  ایـران  بـه  خـودم  بـا  را 
عکس هـا در کتـاب »از دشـت لیلـی تـا جزیـرۀ 

مجنـون« هـم چـاپ شـد.

رهبران جهادی یا جنگ ساالران
بسـیار  افغانسـتان  بخـش  در  متأسـفانه 
از  یکـی  بـا   1390 سـال  اسـت.  شـده  کار  کـم 
مدیـران کتابخانـۀ مدرسـۀ خاتم النبییـن کابل 
کـه  می گفـت  افتخـار  بـا  می کـردم.  صحبـت 
کتابخانـه داریـم.  کتـاب در  مـا 60هـزار عنـوان 
وقتـی پرسـیدم کـه از اینها، چند کتـاب دربارۀ 
جهاد افغانسـتان است، مدیرش سکوت کرد 

کمتـر ار بیسـت عنـوان  گفـت فکـر می کنـم  و 
ایـن موضوعـات  بـه  کسـی  کتـاب! متأسـفانه 
نمی پردازد. به خصوص وقتی که آمریکایی ها 
زیـاد، جهـاد  از تبلیغـات  بـا اسـتفاده  آمدنـد، 
و  فرمانده هـان  و  بردنـد  سـؤال  زیـر  را  اسـالمی 
کردنـد.  رهبـران جهـاد را جنگ سـاالر معرفـی 
مـردم هـم چـون از جنـگ خسته شـده بودنـد، 
ایـن موضـوع را بـاور کردنـد. اآلن هـم کـه بـا افراد 
زیـادی دراین بـاره حـرف می زنـم، می گویند کار 
خوبی اسـت، آفرین، ولی کسـی به این سمت 
در بخـش  اینجـا  کـه  یـک مشـکلی  نمی آیـد! 
فرهنگـی وجـود دارد، ایـن اسـت کـه بچه هـای 
کار  و  ندارنـد  خوبـی  معیشـت  افغانسـتان 
فرهنگـی هم آنچنـان درآمـدی نـدارد که بتواند 

یـک خانـواده را تأمیـن بکنـد.
از مهاجـران در  کـه  افـرادی  تنهـا   شـاید، 
ایـران فعالیـت دارند و حرفۀشـان کار فرهنگی 
شـده است، من هسـتم و آقای محمدکاظمی 
کاظمی و دو،سـه نفر دیگر. چون معیشـت، به 
انـدازۀ دخل وخـرج بـه هم نمی سـازند. اآلن هم 
گاهی اوقـات، خـودم بـه شـدت دچـار سـختی 
نیسـت.  ولـی می گویـم مشـکلی  امـا  می شـوم 
کـه باعـث شـد دسـتم  شـاید آن بیمـارِی مـن 
کار بیفتـد، حکمتـی داشـته اسـت. همیـن  از 
سـراغ  و  بیایـم  تهـران  بـه  شـد  باعـث  بیمـاری 
را مدیـون  مـن همیشـه خـودم  نـروم.  خیاطـی 
شـهدا می دانسـتم، اآلن هم می دانم. چون من 
اگـر ایـن کار را نمی کردم، شـهدای افغانسـتانی 
دفـاع مقـدس را چـه کسـی معرفـی می کـرد؟ یـا 
شـهدای ایرانـی جنـگ افغانسـتان؟ هیچ کس 
از آن شـهید خبـر نـدارد. مـن بـه بنیـاد شـهید 
رفتم. با افتخار گفتند که ما یک شهید ایرانی 
داریـم کـه در افغانسـتان دفـن اسـت، مـدارک و 
اسـنادش را هـم داریـم. از اینکه شـهید دیگری 
پیداشـده بـود، خیلـی خوشـحال شـدم. وقتی 
کـه مـدارک را آوردنـد، دیـدم شـهید احمدرضـا 
سـعیدی است! نوشـته های من را از سایت ها 
کنـار هـم گذاشـته  بودنـد!  کـرده بودنـد و  جمـع 
بـه  مـا  کار  کـه  روی همیـن حسـاب می گویـم 
ُکنـدی پیـش مـی رود. اآلن از داسـتان نویس ها 
افغانسـتان  بـرای  داسـتان  چنـد  کـه  بپرسـید 
نوشـته اند؟ هیـچ ننوشـته اند. درحالی کـه یـک 

داسـتان نویس اگـر همـت بکنـد، به انـدازۀ یـک 
مجموعه، داسـتان برای افغانسـتان وجود دارد 

امـا کسـی دنبـال این کارهـا نیسـت.

»باغ«؛ باغبانی برای کودکان افغانستان
مصـور  تاریـخ  یـک  می خواسـتیم  مـا 
ماجـرای  دویسـت  از  صفحـه ای،  دویسـت 
دنبـال  هرچـه  مـن  ولـی  کنیـم   کار  افغانسـتان 
گشـتم، نتوانسـتم ایـن دویسـت سـند را  سـند 
در  را   CD یـک  طـرح  سـال 1389  کنـم.  پیـدا 
ذهنـم نوشـتم. کتاب هـا را گشـتم تـا بـه کتـاب 
خـوب«  بچه هـای  بـرای  خـوب  »قصه هـای 
مهـدی آذری یزدی رسـیدم. ایـن را از اول تا آخر 
خواندم و فقط داسـتان هایی را که مخصوص 
کـردم.  انتخـاب  بـود،  پیامبـر)ص(  حضـرت 
افغانسـتان اختـالف  کـه در  بـود  ایـن  دلیلـش 
لهجـۀ  بـا  اسـتودیو  در  را  اینهـا  نشـود.  ایجـاد 
تکثیـر  عـدد  هـزار  کردیـم.  ضبـط  افغانسـتانی 
کـردم  و اینهـا را بـا خـودم بـه کابل بردم. دوسـتان 
کـه چطـور ایـن  CDهـا  مـن تعجـب می کردنـد 
برگشـتم،  کابـل  از  وقتـی  کـرده ام؟  رد  مـرز  از  را 
کـودک  بـود. خـودم شـعر  کـودک در ذهنـم  کار 
مـن  کـودک  شـعر  مجموعـه  دو،سـه  می گویـم. 
کـه  کسـی نبـود  کابـل منتشـر شـده بـود امـا  در 
کـه  کنـد. یکـی از بچه هایـی  بـا مـن همـکاری 
بـودم، احمـد  ارتبـاط  او در  بـا  گ  وبـال ازطریـق 
مدقق بود که برای کودکان شـعر می نوشـت. در 
کتـاب سـال 92 بـا او  قـرار گذاشـتم  نمایشـگاه 
و طـرح یـک مجلـه را ریختیـم. هشـت صفحـه 
اول  طـرح  150نسـخه.  در  سیاه وسـفید   A5
مـا ایـن بـود! پـول اینهـا را تـا 5 -6 شـماره مـن از 
کـه  می خندیدنـد  خیلی هـا  مـی دادم.  جیبـم 
کرده ایـد.  شـما آدم بزرگ هـا خودتـان را مسـخره 
وقتـی دیدیم که این 150نسـخه مخاطـب دارد، 
500نسـخه زدیـم. طـرح جلـد را رنگـی می زدیـم 
و بقیـه اش سیاه وسـفید بـود. بعـدًا 16صفحـۀ 
رنگـی شـد. البتـه دو،سـه جـا حامـی پیدا شـد. 
حتـی بـا یکـی از آنهـا قرارداد بسـتیم ولی تنها دو 
شـماره حمایـت کردنـد! در شـماره سـوم دیـدم 
که این طرف، یک برداشت هایی از این مجله 
می کنـد کـه شـاید مثال مـن ده برابر هزینه مجله 
از جـای دیگـری پـول می گیرد. دیگـر بریدم. من 
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و احمـد مدقـق 68 شـماره مجلـه »بـاغ« چـاپ 
کردیـم. بعـد از مدتـی مدقـق هـم کار را رهـا کرد. 
قـرار شـد کـه یک خروجی از این هـا دربیاورد که 
کـرد.  کتـاب »آوازهـای روسـی« را منتشـر  بعـدًا 
نـام وجـود داشـته باشـد،  شـاید در مجلـه، َده 
ولـی نـود درصدش را خودم تنهایی می نوشـتم! 
وقتـی کـه کاغـذ گران شـد، دیگر رجایـی ماند و 
مجله اش. آخرین شماره اش را بهمن یا اسفند 

کـردم. مـاه 1397 منتشـر 

بمبـی کـه در نمایشـگاه بین المللی کتاب 
منفجر شد

در  کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه  در 
شـهدای  یادبـود  غرفـۀ  وقتـی   95 یـا   94 سـال 
کردیـم، مثـل بمـب  ایـران و افغانسـتان را دایـر 
کـرد. پنج هـزار ویژه نامـه دربـارۀ شـهدای  صـدا 
مشـترک ایـران و افغانسـتان چـاپ کردیـم. قـرار 
بـود هزینه هـای غرفـه را وزارت فرهنگ و ارشـاد 
پرداخـت بکنـد ولـی متأسـفانه یـک تومـان هم 
کـه از جیبـم  بـه مـن ندادنـد. حتـی پول هایـی 

ایـن غرفـه  امـا  هـوا شـد  بـاد  بـودم،  هزینه کـرده 
تأثیر عجیبی گذاشت. من دو تا دفترچۀ صد 
در  کـه  دارم  مراجعـان  یادداشـت های  از  بـرگ 
بینشـان معـاون وزیـر و آقـای حـداد عـادل هـم 
وجود دارند که از این کار حمایت کردند. یک 
کـه مـا ویژه نامـۀ شـهید دکتـر  دلیلـش ایـن بـود 
کردیـم.  کار  َگردیـزی را  سیدعلیشـاه موسـوی 
همینطور یـک ویژه نامه برای کودکان شـهدای 
نسـخه  چندهـزار  کـه  کردیـم  کار  فاطمیـون 
منتشـر شـد و در تمـام برنامه هـا اسـتفاده شـد. 
اگـر ایـن ویژه نامـه را هـر نهـادی منتشـر می کـرد، 
برایـش  میلیونـی  پنجاه،شـصت  هزینـۀ  یـک 
ولـی  می کردنـد  درسـت  سـتادی  می بریدنـد. 
از  را  ویژه نامـه  پنج هـزار  چـاپ  پـول  فقـط  مـن 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب گرفتم؛ 
دیگـر هیـچ! همۀ  کارهـا را خودم نوشـتم یا مثاًل 

نقاشـی دادم. سـفارش 

قانون بدی که هنوز اصالح نشده
یـک  کـه  بفهمنـد  اگـر  افغانسـتان  مـردم 

خوبـی  اسـتقبال  آمـده،  کشورشـان  بـه  ایرانـی 
می کننـد. امـا در رسـانه ها، یـک ایران هراسـِی 
مشـترک  دشـمنان  سـوی  از  طراحی شـده ای 
معانـد  رسـانه های  تمـام  اآلن  دارد.  وجـود  مـا 
آمریـکا،  یـا  کسـتان  پا از  بیشـتر  کـه  می گوینـد 
ایـران دشـمن افغانسـتان اسـت. می خواهنـد 
کـه  را  دوسـتی  و  فرهنگـی  علقه هـای  آن  تـا 
تخریـب  اسـت،  ملـت  دو  بیـن  گذشـته ها  از 
و  رفتارهـا  برخـی  رسـانه ها  ایـن  بکننـد. 
کل  بـه  را  ایرانـی  مسـئوالن  کج سـلیقگی های 
مـردم و نظـام ایـران تعمیـم می دهنـد حتـی بـه 
عابربانک هـای  مسدودشـدن  مثـاًل  رهبـری. 
یـا اینکـه امثـال  افغانسـتانی های مقیـم ایـران 
مـن، حـق نداریـم یـک سـیمکارت یـا ماشـین 
بـه نـام خودمـان داشـته باشـیم. این هـا بـر روی 
مثـاًل  درحالی کـه  مـی آورد،  فشـار  مهاجریـن 
خبری منتشـر می شـود کـه یک افغانسـتانی در 

اسـت. شـده  شـهردار  نـروژ 
امـام  رحلـت  مناسـبت  بـه  یک بـار 
گرفتنـد تـا  خمینـی)ره( از شـبکۀ پنـج تمـاس 
کـه دربـارۀ  کتـاب »در آغـوش قلب هـا«  دربـارۀ 
تمـام  روز  دو  بکنـم.  صحبـت  اسـت،  امـام 
برنامـه  روز  صبـح  شـد.  انجـام  هماهنگی هـا 
بـه مـن زنـگ زدنـد کـه اگـر همـراه هـم بـا خودت 
مـی آوری، بیـاور. دو سـاعت بـه برنامـه مانـده 
بود که تماس گرفتند و گفتند که عذرخواهی 
بکنیـم!  آفیـش  را  شـما  نتوانسـتیم  می کنیـم! 
هفتـه  یـک  خارجـی  فـرد  یـک  آفیـش  چـون 
آخـر،  در  کـردم.  اعتـراض  مـن  می بـرد.  زمـان 
فهیـم،  دکتـر  صداوسـیما،  بین الملـل  معـاون 
عذرخواهی کردند. این، یک نگاه نژادپرستانه 
اسـت کـه در جامعـه جابازکـرده و آن هایـی کـه 
از بـودن افغانسـتانی ها اذیـت شـده اند، ایـن را 
کـه ایـن نـگاه بـه داخـل  دامـن می زننـد. وقتـی 
افغانسـتان منتقـل می شـود، آن ذهنیـت بد به 

می دهـد. شـکل  را  ایرانی هـا 

سند برادری نه مزودی
مدتـی  کـه  افغانـی  نسـیم  شـهید  دربـارۀ 
کـه از  پیـش تفحـص شـد، مسـتندی سـاختم 
سـیمای خراسـان پخـش شـد، بعـد از پخـش، 
برخـی فعـاالن جریـان روشـنفکری افغانسـتان 
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کـه تـو داری سـند مـزدوری  بـه مـن می گفتنـد 
مـا را تقویـت می کنـی. دیگـر ایـن را نمی پذیرند 
کـه ایـن اتفـاق از نظـر مـن یعنی همدلـی؛ یعنی 
کـه در اصـل هسـتیم و  بـرادری واقعـی مـا. آنـی 
مـرز مفهـوم نـدارد. امـا متأسـفانه موج رسـانه اِی 
این جریان بیشتر است. برای همین، آن هایی 
هم موافق نظر من هستند، جرأت بروز ندارند. 
می ترسـند که برچسـب بخورنـد. از من فاصله 
می گیرنـد تا مـورد حملۀ آن جریان روشـنفکری 

قـرار نگیرند.

بی پولی
یک بـار وضعیـت مالـِی زندگـی ام خیلـی 
بیـرون می آمـدم  از خانـه  بـود. صبـح  سـخت 
می فروختـم.  کیـف  تهـران  خیابا ن هـای  در  و 
اصلـی  فروشـندۀ  از  1500تومـان  را  کیـف 
کـه هرچقـدر باالتـر  می گرفتـم و توافـق می کـردم 
از  کـه  صبـح  بـردارم.  خـودم  بـرای  فروختـم، 
خانـه بیـرون می آمـدم، خانمـم گفت که شـب 
مهمـان داریـم. گفتـم پـول نـدارم امـا ان شـاءاهلل 
کیف هـا را می فروشـم و  تـا سـاعت سـه،چهار 
برمی گـردم تـا شـب بی پـول نمانیـم. از سـاعت 
نـه صبـح تا دو بعدازظهر، فقط یک کیف را به 
قیمـت 1700تومـان فروختـم. مانده بـودم چکار 
کنم. در همان حال، یکی از رفقایم آمد. وضع 
کـه مراسـم شـب  گفـت  او هـم مثـل مـن بـود. 
شـعر بـرای احمدشـاه مسـعود برگـزار می شـود، 
بیـا بـه آنجـا برویـم. احمدشـاه تـازه تـرور شـده 

و  گذاشـتیم  را در مغـازۀ رفیقـم  کیف هـا  بـود. 
بـا هـم رفتیـم. همیـن کـه از پله های فرهنگسـرا 
بـاال رفتیـم، یکـی از ایـن بچه های افغانسـتانِی 
کـه رجایـی خـوب  گفـت  شـاعر تـا مـن را دیـد، 
آره.  گفتـم  بخوانـی؟  داری  شـعر  آمـدی،  شـد 
غزلـی  رفتیـم.  داخـل  بـه  و  گرفـت  را  دسـتم 
خوانـدم و پاییـن آمـدم. شـاعران ایرانـی اصـاًل 
بودنـد.  کـرده  تعجـب  نمی شـناختند،  را  مـن 
بعـد از دو،سـه دقیقـه، یکـی از عوامـل برنامـه 
کارت  کـه  کـه آقـای رجایـی بیـا بیـرون  گفـت 

کنـم.  امضـا  کـه  داد  مـن  بـه  برگـه  یـک  دارم. 
گفتـم ایـن چیـه؟، گفـت: »امضـا کن، اشـکال 
کـت  کـردم و بـه مـن یـک پا نـدارد« آن را امضـا 
کـه داخلـش 20هـزار تومـان بـود. آن 20هـزار  داد 
تومـان خیلی کار کرد! اولیـن درآمدی که من از 
شـعرخوانی گرفتـم، آنجـا بـود. نمی دانسـتم که 
آدم یـک جایـی شـعر بخوانـد، پـول می گیـرد.

دانشـگاه های  روشـنفکرزدۀ  فضـای 
ن نسـتا فغا ا

سال 1390، جشنوارۀ فیلم صلح در کابل 
گردان آقای  برگزار شد. دبیر جشنواره یکی از شا
گرد  طالـب زاده بـود. تلقـی ایـن بـود که چون شـا
آقای طالب زاده بوده اسـت، یک آدم مذهبی و 
انقالبی است  که این برنامه را برگزارکرده است. 
بـرای اختتامیـه، مـن را هـم دعوت کـرده بودنـد. 
فضـای  یـک  سـالن  دکوراسـیون  رفتـم،  وقتـی 

کامـاًل  کامـاًل ضدارزشـی و سـکوالر بـود. برنامـۀ 
سـکوالری از ابتـدا تـا انتهـا پیـش رفـت. آنجـا 
مـن یـک خانمـی را دیدم که بدترین حجـاب را 
در بیـن زن هـا داشـت و زبـان فارسـی صحبـت 
می کـرد. ایرانـی بـود. وقتـی مـن ایـن را شـنیدم با 
خودم گفتم که شاید از فیلمسازان ایرانِی مقیم 
خـارج باشـد. بـه طرفـش رفتم و سـالم و علیکی 
گفتـم ببخشـید شـما از کجـا آمده ایـد؟  کـردم. 
کـه بـه مـن دسـت داد،  گفـت از تهـران. حسـی 
کشـیده ای بـه صـورت  کـه انـگار یـک  ایـن بـود 
مـن زده اسـت! گفتـم تـو خجالت نمی کشـی با 
ایـن وضعیـت از ایـران آمـده ای بـه اینجـا؟ یـک 
کـه بودیـم  جنجـال در حیـاط آن مجموعـه ای 
بـه پـا شـد! همـه، طـرف او را گرفتنـد و مـن تنهـا 
ماندم! آخر رفقای من آمدند و به من گفتند که 

اینجـا حـوزه هنـری نیسـت، تـو نمی فهمی! 
دبیـر  سـراغ  شـد،  تمـام  ماجـرا  کـه  وقتـی 
گرفتـم.  جشـنواره رفتـم و از او یـک مصاحبـه 
پرسـیدم هزینۀ این مراسـم را از کجا آورده اید؟ 
گفت هزینۀ این مراسم کاًل حدود 80 تا 90 هزار 
دالر بـود کـه تقریبًا 50 تـا 70 درصد از این هزینه 
را از سفارت آمریکا و آلمان گرفته ایم. گفتم به 
سفارت ایران نرفتید؟ گفت، چرا رفتیم. یکی 
کـه مـا بـه شـما سـه میلیـون  از مسـئوالن گفـت 
در  را  ایـران  پرچـم  امـا  کمـک می کنیـم  تومـان 
امـا 60هـزار  کنیـد!  فـالن جـای سـالن نصـب 
گرفتیـم. بدون اینکـه نـام پرچـم  دالر از آمریـکا 
کردنـد. آن هـا  را بـه زبـان بیاورنـد، بـه مـا کمـک 
بـود.  آمریکایـی  بـود  امـا هرچـه  بودنـد،  نگفتـه 
تمام مراسم آمریکایی بود. متأسفانه مسئوالن 
ایـران اصـاًل افغانسـتان را نمی شناسـند. آن هـا 
هـم  یک بـار  کننـد.  عـوض  را  نگاهشـان  بایـد 
کـه  پرسـیدم  کابـل  کتابخانـۀ  مسـئول  از  از 
کمکـی  کتابخانـه ملـی ایـران بـه شـما چـه  از 
گفـت بلنـد  گرفـت و  شـده اسـت؟ دسـتم را 
گونـی  کـه داخـل  کارتن هایـی را  شـو. رفتیـم و 
بسـته بندی و روی هـم قرارگرفتـه بودنـد، نشـان 
گذاشـتید؟«  اینجـا  چـرا  »خـب  گفتـم:  داد. 
»نـه!«.  گفتـم  اینهـا چیـه؟«  گفـت: »می دونـی 
گفت »همه اش قرآن و نهج البالغه است. فکر 
می کنـی مـا مسـلمان نیسـتیم؟ بـرای مـا قـرآن و 
نهج البالغـه می فرسـتند تـا مسـلمان شـویم!«.
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رجایی را با سوره و راه شناختیم
فرهنگـی  جبهـۀ  مطالعـات  دفتـر  وقتـی 
انقالب اسالمی راه ُافتاد، ما هم از ساِل 1389 
به تدریـج  پیوسـتیم.  این جریـان  بـه  تبریـز  در 
یک افقـی در مقابل چشـم های بچه هـای ما باز 
شـد کـه بکـر بـود و می توانسـت مقدمـه ای برای 
یک منظـر  باشـد.  بـزرگ  میدان هـای  بـه  ورود 
جذاب و شوق انگیزی بود برای ورود به مسائل 
اجتماعـی، فرهنگی و حتی بـرای خود تاریخ. 
یکـی از این میدان هـا، توجـه دگربـاره بـه مقولـۀ 
امـت اسـالمی بـود. مـا عمدتـًا خیـال می کنیـم 
کانونی توجه دفتر مطالعات، مسـائِل  که نکتۀ 
معنـای  بـه  کشـور،  داخـل  هنـری  و  فرهنگـی 
مرزهای جغرافیایی اسـت؛ درحالیکه آن زاویۀ 
کِل دفتـر جریـان  کـه بـاز شـده بود و در  دیـدی 
بـه  توجـه  و  فرامـرزی  نگاه هـای  یافته بـود، 
کـه در  جهان نگـری بـود. به خصـوص بـرای مـا 
یک منطقـه ای می زیسـتیم کـه قرابـت تاریخی 
و فرهنگـی بـا قفقـاز و تا حدی با ترکیه داشـتیم 
و مـا هیچ وقـت توجـه عمیقـی بـه ایـن قرابـت 
نکرده بودیم؛ چون نوعًا به آن قرابت ها سیاسـی 
نـگاه می شـد. امـا این بـار مـا از زاویـۀ دیـد دفتـر 

مطالعـات فرهنگـی و کامـاًل غیرسیاسـی نگاه 
و  »سـوره«  ماهنامـۀ  هـم  یک زمانـی  می کردیـم. 
بعد »راه« به دسـتمان می رسـید و ما می دیدیم 
کـه موضـوع افغانسـتان به شـکِل ویـژه ای در آن 
رجایـی  سـرور  محمـد  آقـای  می شـود.  مطـرح 
و مطالبـش را هـم در آنجـا می دیدیـم و تصـور 
کـه  درسـتی هـم از او نداشـتیم. فکـر می کردیـم 
در  کـه  اسـت  یک ایرانـی  رجایـی  آقـای  مثـاًل 

می کنـد. افغانسـتان پژوهی  افغانسـتان، 

علی تجالیی؛ فصل مشترک ما
آقـای  شـخصیت  از  هیچ تصـوری  مـا 
در  دیدارهایـی  اینکـه  تـا  نداشـتیم  رجایـی 
تهـران شـد و مـا دورادور آقـای رجایـی را دیدیم. 
بـرای اولین بـار شـاید او را در سـاِل 90 در دفتـر 
مطالعات دیدم. خیلی آدم نجیب و کم حرفی 
بود. زیاد نمی توانستیم با او به راحتی بجوشیم 
ولـی بعدهـا ارتباطـات بیش تـر شـد. چیـزی که 
نقطـۀ اتصـال مـا بـا آقـای رجایـی شـد، »شـهید 
تجالیـی« بـود. مـا بـه شـهید تجالیـی خیلـی 
عالقه منـد بودیـم. ازجملـه مواردی که همیشـه 
از  درخشـانی  تصویـِر  عنـوان  بـه  مـن  ذهـن  در 

شـهید تجالیـی حـک شـده اسـت، حضـور او 
در افغانسـتان در سـن بیست سـالگی اش بود؛ 
اینکـه ایشـان یک مدتـی بـرای آمـوزش نیروهای 
اسـت!  رفتـه  افغانسـتان  بـه  افغانـی  مجاهـد 
یکبـار کـه با آقـای رجایی صحبـت می کردیم، 
علـی  دربـارۀ  صحبـت  خـودش  یواش یـواش 
ذهنـم  در  دقیـق  کشـید.  پیـش  را  تجالیـی 
نیسـت، ولـی چیزی بـه این مضمون گفت که 
در افغانسـتان، به دو یا سـه علی خیلی ارادت 
وجود دارد؛ یکی هم علی تجالیِی شماسـت. 
شـکفت.  گلـم  از  گل  گفـت،  کـه  را  همیـن 
کـه افغانسـتانی ها هـم موضـوع حضـوِر  دیـدم 
می داننـد  را  افغانسـتان  در  تجالیـی  شـهید 
بـه  و درواقـع قـدردان علـی تجالیـی هسـتند. 
ایـن صـورت، شـهید تجالیـی فصـل مشـترکی 
بـرای گفت وگوهای بیشـتر و احسـاس نزدیکی 
بیشـتر بین ما شـد. یک ویژگی حجب و حیا و 
نجابتـی هـم داشـت که باعث می شـد تا هربار 
صمیمیـت  می بینیم،احسـاس  را  او  مـا  کـه 
بکنیم. بعدها، فکر می کنم سال 1391، تالش 
کردیم که در مراسـم سـالگرد شهید تجالیی در 
تبریـز، از او بـه عنـوان راوی و سـخنران برنامـه 

یکی از ما
نویسنده و روزنامه نگار
روح اهلل رشیدی
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اسـتفاده بکنیم. می خواستیم شهید تجالیی 
را از زاویۀ دیگری مطرح کنیم و برنامۀ سـالگرد 
تکراری بـودن  حالـت  از  کمـی  را  شـهید  ایـن 
مقـدور  موضـوع  ایـن  متأسـفانه  کنیـم.  خـارج 
نشـد کـه ایشـان به تبریـز بیایند و خودشـان هم 
هرموقـع مـرا می دیدنـد، از این قضیه با افسـوس 
عنـوان  بـه  ایشـان  متأسـفانه  می کردنـد.  یـاد 
از  بعضـی  بـه  ورود  و  تـردد  مجـوز  افغانسـتانی 
شـهرها را نداشـتند! ازجمله ورودشـان به تبریز 
بودنـد  نتوانسـته  به همین دلیـل  و  بـود  ممنـوع 
کـه مجـوز بگیرنـد. بعدها مـا از راه هـای دیگری 
کنیـم امـا  کـه از ایشـان اسـتفاده  کردیـم  سـعی 

کفـاف نکـرد. عمرشـان 

کارهای او الهام بخش است
آقـای رجایـی یک نفـر بـود و بـرای خـودش 
داشـت.  گرفتـاری  و  محدودیـت  کلـی  هـم 
تاریـخ  واحـد  در  او  فعال بـودن  بااین حـال، 
باعـث  مطالعـات،  دفتـر  مجموعـۀ  شـفاهی 
کلـی افق هـای تـازه گشـوده شـود. امـروز  شـد تـا 
در  یک اسـتراتژی  بـه  را  همیـن  می توانیـم  مـا 
مجموعه های فرهنگِی خودمان تبدیل کنیم. 
معمـواًل وقتـی پیشـنهاد عملیات فرهنگـی در 
حـوزۀ جهـان اسـالم داده می شـود، می گوییـم 
کـه ممکـن نیسـت. دلیلـش هـم این اسـت که 
آن را غیرمحقـق و غیرممکـن می شـماریم! امـا 
چطـور  می شـود.  کـه  داد  نشـان  رجایـی  آقـای 
یـک نفـر بـا این همـه محدودیت هـای زیسـت 

اسـت؟  توانسـته  ایرانـی،  جامعـۀ  فضـای  در 
کـه چـرا در بیـن این همـه  شـاید پرسـیده شـود 
تاریـخ  واحـد  در  افغانسـتان  میـز  فقـط  کشـور، 
شفاهی وجود دارد؟ پاسخ این است که چون 
مـا آقـای رجایـی را داشـتیم. یعنی اگر شـخص 
دیگـری مثـل ایشـان از نیجریـه می آمـد، او هـم 
می توانسـت چنین شـود. ما رجایی را داشـتیم 
و او بـا اسـتعداد و قابلیـت و ذوالفنـون بودنـش 
ایـن همـه فعالیـت و خروجـی را رقـم زد. اهـل 
افغانسـتان  و  ایـران  مطالعـات  بـود.  مطالعـه 
کار  کـودک  کرده بـود. در حـوزۀ  کار  را هم زمـان 
کـرد. شـاعر بـود. محقـق و نویسـنده بود. کسـی 
کارکـرده  سـطوح  تمـام  در  ُامتـی  نـگاه  بـا  کـه 
اسـت؛ آن هم کارهای الهام بخـش. »در آغوِش 
افغانسـتانی ها  روایت هـای  دربـارۀ  قلب هـا«، 
از  مـورد  یـک  تنهـا  خمینـی)ره(  امـام  از 
نسـخۀ  دوسـتان  کـه  آن روزی  این کارهاسـت. 
تدوین شـدۀ »از دشـِت لیلی تا جزیرۀ مجنون« 
ایـن  خـوِد  و  عنـوان  می کردنـد،  نام گـذاری  را 
کتـاب چه بسـا اصـاًل بـرای خـود مـن هم خیلی 
محـل تأمـل نبـود. یعنـی یک کتـاب عـادی ای 
می دیـدم. ولـی وقتـی بیـرون آمـد، بـه فکـرم آمـد 
کـه مـا چـرا درمـورد عـراق ایـن کار را نکرده ایـم؟ 
چـرا مثـاًل دربـارۀ رزمنـدگان کشـورهای اروپایی 
کار نکرده ایـم؟  کـه بـه اینجـا آمده انـد، چیـزی 
کشـورهای عربـی چـرا ایـن کار را نکرده ایـم؟  در 
همینطـور  همگـی  رجایـی  آقـای  کارهـای 

اسـت. الهام بخـش 

ویژگی برتر آقای رجایی
کـه  آقـای رجایـی قـدردان آن فرصتـی بـود 
ُافتاده بـود؛ یعنـی حـِق آن فرصـت  بـه دسـتش 
دوروبـر  در  این فرصت هـا  از  نکـرد.  ضایـع  را 
معـدودی  آدم هـای  اسـت.  زیـاد  خیلـی  مـا 
کننـد و آن  می تواننـد حـق آن فرصت هـا را ادا 
بـود  ایـن  رجایـی  آقـای  هنـِر  نکننـد.  را ضایـع 
را  شـخصی اش  ظرفیـت  و  قابلیـت  قـدر  کـه 
دانست. قدر آن فرصتی را که به نام افغانستان 
کـه در  بـود، دانسـت. اینهـا را بـا آن زاویـۀ دیـدی 
دفتـر مطالعـات و آقـای وحیـد جلیلـی مطـرح 
هـم  و  افقـی  هـم  یعنـی  زد.  پیونـد  بـود،  شـده 
عمودی، از این فرصت در تمام ابعاد اسـتفاده 

کار و هـم به لحـاِظ  کثـرت  کـرد؛ هـم به لحـاظ 
کـرد.  اسـتفاده  این فرصت هـا  از  کار  عمـق 
به خاطـر همین هم، موقعیتـش غبطه خوردنی 
اسـت؛ مـن همیشـه فکر می کنـم که آن طـور که 
او کار می کـرد، پـس کی ایـن وروآن ور می رفت؟ 
چـون فقـط کار می کرد. یعنی هیچ حاشـیه ای 
به قـول  نداشـت  ِپرتـی  هیچ وقـِت  نداشـت. 
کـه متمرکـز بـر  معـروف! حداقـل در آن حـوزه ای 
کـرد. بـه قـدر وسـع  آن حـوزه بـود، حـِق آن را ادا 
کار  خـودش و چه بسـا بیـش از وسـع خـودش 
ویژگـی  می شناسـم.  این ویژگـی  بـا  مـن  کـرد. 
حـِق  کـه  اسـت  ایـن  رجایـی  آقـای  ممتـاز 
این فرصـت و ظرفیتـی را کـه پیـدا شـده بود، ادا 
کرد. کاری که امثال ما در فرصت های مشـابه 

نکرده ایـم.

مدل فعالیت او باید تکثیر شود
دربـارۀ موضوع افغانسـتان، خط بازشـده 
اسـت و افـرادی کـه دانـش حـوزۀ افغانسـتان را 
ولـی  می کننـد.  فعالیـت  یواش یـواش  دارنـد، 
و  بـود  دنبالـش  رجایـی  آقـای  کـه  این ژانـری 
کـرد، احتمـااًل متوقـف شـود.  کار  در آن خـط 
و  عملیـات  مـدل  و  نـگاه  نـوع  ایـن  نظـرم  بـه 
مـا هـم  ابـداع، متأسـفانه شـایع نشده اسـت. 
بایـد بـرای ادامـۀ ایـن خـط فکـری بکنیـم و بـه 
کـه مـدل کار مرحـوم رجایی  دنبـال آن باشـیم 
یـم  بردار را  افغانسـتان  یعنـی  کنیـم.  تکثیـر  را 
یـم!  بگذار را  آذربایجـان  مثـاًل  جایـش  بـه  و 
درواقـع  یـم!  بگذار را  تاجیکسـتان  و  ترکیـه  یـا 
بـا  آدمـی  وقتـی  کنیـم.  تکثیـر  را  کارش  مـدل 
دفتـر  ماننـد  بسـتری  در  رجایـی  مختصـات 
مطالعـات جبهـۀ فرهنگـی توانسته اسـت این 
و  داشته باشـد  را  الهام بخشـی  و   اثرگـذاری 
بـرای مـا در انسـداد فضـای فرهنگـی معطوِف 
بـرای  کنـد،  بـاز  یک پنجـره ای  فرامرزهـا  بـه 
می شـود.  ایجـاد  امیـداری ای  چنیـن  هـم  مـا 
اسـت؛  فرصت محـور  کامـاًل  این نـگاه 
همسـایگان  بـه  مـا  کـه  تاوقتـی  متاسـفانه 
کانـال فرهنگـی ای نزده ایـم،  خودمـان چنیـن 
همچنـان  امنیـت زده  و  سیاسـت زده  نـگاه 
برتـری خواهـد داشـت. یعنی ما همسـایگان و 
کـه می توانسـتند  ملت هـای هم گفتمانمـان را 
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از  زمـان  مـرور  بـه  باشـند،  واحـدی  یـد  مـا  بـا 
کـه  دسـت خواهیـم داد. دلیلـش ایـن اسـت 
در نـگاه سیاسـت زده، تـاِب حمـِل آن آرمانـی 
کـه از انقـالب اسـالمی و اندیشـۀ اسـالم نـاب 
درحالیکـه  نـدارد.  وجـود  شـده،  برانگیختـه 
گذشـتۀ آقـای  یـا شـیوۀ عمـِل یک دهـۀ  مـدل 
فرهنگـی،  نـگاه  در  کـه  داد  نشـان  رجایـی 
دارد؛  وجـود  اعجاب انگیـزی  یک ظرفیـت 
مـا  ملت هـا!  بیـن  روابـط  اصـالح  در  حتـی 
گـر بـا نـگاه عدالت خواهانـه هـم نـگاه  حتـی ا
کنیـم، بایـد بگوییم که بـرای جلوگیری از ظلم 
و تعـدی و غلبـۀ بـر اسـتکبار، نیـرو الزم اسـت؛ 
و البتـه زاینـده و تولید کننـدۀ آن نیـرو، »روابـط 
نمونـه اش،  اسـت.  ملت هـا«  بیـن  فرهنگـِی 
رجایـی  آقـای  فعالیـت  رجایـی.  آقـای 
مـردم  بـه  ایرانیـان  منفـِی  نـگاه  اصـالح  در 
افغانسـتان، تأثیر زیادی داشـت و احتمااًل در 
اصـالح نـگاه منفی افغانسـتانی ها بـه ایرانیان 
هـم خیلـی تأثیـر داشـته اسـت. به نظـرم، پروژۀ 
فکـری و فرهنگـی و پژوهشـی آقـای رجایـی، 
درنهایـت »هم سرنوشـت سـاختن ملت هـای 
منطقـه و مشـخصًا افغانسـتان و ایـران« بـود.

ایستاده در خط اسالم ناب
چیـزی کـه خیلـی مهـم اسـت، این اسـت 
آقای رجایی از زاویۀ انقالب اسـالمی به مسـائل 
نگاه می کرد و این فضیلیتی برای ایشان است. 
اما فضیلت اصلی، َتنّبهی است که ما باید به 
دست بیاوریم و بدانیم که در نگاه اسالم ناب، 
چنین ظرفیتی هست. این ظرفیت هست که 
اگر به آن تکیه بکنیم، می توانیم مسائل جهانی 
و گسسـت های بیـن ملت ها را هم تبییـن کرده 
و توضیـح بدهیـم. اصـالح کنیم و ترمیم کنیم. 
درواقـع بیـش از خـود اینکـه »خمینی چی« بودن 
شمرده شـود،  فضیلـت  رجایـی  آقـای  بـرای 
کـه آن ظرفیت هـای  فضلیـت او در ایـن اسـت 
نادیـده  و مغفـول اسـالم نـاب را نشـان می دهـد. 
آقای رجایی کجا ایستاد؟ آمد و ایستاد در نقطۀ 
اسالم ناب. یعنی از منظر حضرت امام و اسالم 
کـرد. به خاطـر همیـن  نـاب بـه افغانسـتان نـگاه 
ایـن فضـای دل انگیـز و دل چسـب را بـه روی مـا 
باز کرد. با نگاه امنیت زده و سیاست زده چنین 
تصویـری حاصـل نمی شـود. اگـر از »جمـاران« 
کنیـم، می تـوان ایـن تصویـر از افغانسـتان  نـگاه 
را به دسـت آورد وگرنـه اگـر بخواهیـم از »پاسـتور« 

نگاه کنیم، چنین چیزی بیرون نمی آید. اتفاقًا 
»خون شـریکی« هـم حاصـل همیـن نـگاِه آقـای 
کـه مـا از  رجایـی اسـت. ایـن یک امتیـاز اسـت 
رهگذر مطالعۀ عملکرِد آقای سرور رجایی، به 
ظرفیت های اندیشـۀ اسـالم ناب اذعان کنیم. 

خالص در راه امام
انقـالب  و  نـاب  اسـالم  بـرای  رجایـی 
مثـل  خودی هایـی  از  خودی تـر  اسـالمی، 
کـه  کرده بـود  تـالش  مـا  از  بیـش  ماسـت. 
امـام؟هر؟ را بفهمـد و سـریع تر و دقیق تـر از مـا 
وام دار  به نوعـی  مـا  امثـال  رسـیده بود.  امـام  بـه 
هـم  مالحظاتـی  و  هسـتیم  امـام  حضـرِت 
و  بومی  بـودن  به خاطـر  گاهی اوقـات  داریـم. 
سـکونت در ایران، ناخالصی های دیگری هم 
قاطـی می کنیـم. رجایـی امـا آزاده بـود؛ یعنـی 
هیچ تعلـق خاصـی مثـاًل بـه مسـائل سیاسـی و 
جناحی و منافع شـخصی  نداشت؛ جز اینکه 
در اتمسـفر انقـالب اسـالمی نفـس می کشـید و 
فهمـش دربـارۀ اندیشـۀ امـام و انقالب اسـالمی 
بـه  بـود. به خاطـر همیـن هـم نسـبت  خالـص 

بـود. وفـادار  امـام  اندیشـۀ 
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پنجشـنبه،  عصـر  افغانسـتان،  در 
کودتـا  سـال۱۳۵۷  اردیبهشـت ماِه  هفتـم 
و  کارگـران  انقـالب  را  آن  عامالنـش،  شـد. 
زحمت کشـان می خواندنـد و بـا شـعار »نـان، 
آوردن  به دسـت  دنبـال  بـه  خانـه«  لبـاس، 
کشـاورزان و طبقـۀ محـروم  کارگـران و  اعتمـاد 
جامعـه بودنـد. شـعاری که مردم زجرکشـیده و 
نیازمند افغانستان، در خواب هم نمی دیدند. 
بـرای  کارگـری،  انقـالب  به اصطـالح  رهبـراِن 
نشـان  را  بیشترشـان  نیـت  حسـن  اینکـه 
بدهنـد، در روزهـای اول حکومت شـان،  َارگ 
ریاسـت جمهوری را »خانـۀ خلـق« نـام نهادند 
گذاشـتند.  و دروازه هایـش را بـه روی مـردم بـاز 
روزهای عجیبی بود. ارگ ریاسـت جمهوری، 
از دسـت فروش ها  پـر  بـود؛  بازارهـا شـده  مثـل 
بـه هـر سـو  نابـاوری  بـا  کـه  آدم هـای حیـران  و 
می نگریسـتند. مـن هـم کـه محـو زیبایی های 
بـر دسـت  بـودم، دسـت  ارگ شـده  کاخ هـای 
مادربزرگـم، سرخوشـانه می رفتـم. وقتـی مقابل 
قصـری کـه بـه آن گلخانه می گفتند رسـیدیم، 

کـه بخشـی از آسـفالت، سـرخ بـه نظـر  دیـدم 
کـه ایـن سـرخی از  می رسـد. شـایع شـده بـود 
خوِن داوودخان اسـت. جالب بود وقتی مردم 
بـه آنجـا می رسـیدند، پاهایشـان را محکـم بـر 
زمیـن می کوبیدنـد و بـا نفـرت از داوودخـان نام 
می بردند. با آن هم، دل خوشی های مردم زیاد 
دوام نکرد. خیلی زود شعارها و سیاست های 
علمـا  دسـتگیری   کـرد.  عـوض  رنـگ  دولـت 
و اشـخاص بانفـوذ شـهر آغـاز شـد. بـه یکبـاره 
کـه در حـال افزایـش بـود، آوار  دیـوار اعتمـادی 
شد. هنوز یک سال از عمر دولت کمونیستی 
بـه  ایـران  اسـالمی  انقـالب  کـه  بـود  نگذشـته 
پیروزی رسید. پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
بـه رهبـری امـام خمینـی کـه مقّلـدان بسـیاری 
در افغانستان داشت، مسرت بخش ترین خبر 
آن روزها بود و جوانه های امید را دوباره در قلب 
مردم مسـلمان افغانستان شـکوفا کرد. روحیۀ 
افغانسـتان  مـردم  مبـارزۀ  بـه  امیـد  و  پایـداری 
افزایـش یافـت. مسـئوالِن دولـت کمونیسـتی، 
انقـالب  پیـروزی  از  را  مـردم  شـادمانی  وقتـی 

اسـالمی دیدنـد، نتوانسـتند تحمـل کننـد و بـه 
مخالفت و آزار بیشـتر مردم برآمدند. تبلیغات 
منفی رسانه ها و برگزاری راه پیمایی ها ازجمله 
برنامه هایـی بـود کـه دولت وقت، به وسـیلۀ آن، 
مخالفت آشـکار خود با انقالب اسـالمی ایران 

را بـه نمایـش می گذاشـت.
با آشکارشـدن اهداف کمونیستِی دولت 
وقت، مردم مسـلمان افغانسـتان، اعم از شیعه 
و سـنی دسـت بـه قیـام زدنـد و مخالفت شـان 
کردنـد. بـا تهاجـم نیروهـای  را بـا دولـت اعـالم 
اتحاد جماهیر شوروی در ششم دی ماه 1358 
به منظـور حمایـت از دولـت وقـت افغانسـتان، 
جنگ هـا شـدیدتر شـد. مـوِج عظیـِم مهاجرت 
مـردم افغانسـتان، بعـد از ورود نیروهـای نظامـی 
مـردم  افتـاد.  بـه راه  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد 
و  جـان  حفـظ  به دالیـل  افغانسـتان  مسـلمان 
و  ایـران  اسـالمِی  کشـورهای  به سـوی  ایمـان، 
ورود  آن سـال ها،  در  شـدند.  سـرازیر  کسـتان  پا
اسـالمی  جمهـوری  بـه  افغانسـتانی  مهاجـران 
ایـران بـه راحتـی امکان پذیر بـود. درواقـع آوارگان 
را  سـختی  و  مشـقت  بیش تریـن  افغانسـتان، 
داخـل افغانسـتان تحمـل می کردنـد و خطرات 
زیـادی را بـه جـان می خریدند تا خانوادۀشـان را 

بـه مرزهـای ایـران برسـانند.
ایـران،  مهاجرپذیـری  سیاسـت 

خون شریکی
محمدسرور رجایی
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کـه  خمینـی  امـام  حضـرت  فرمایـش  مبنی بـر 
فرمـوده بودنـد: »اسـالم مـرز نـدارد« سـبب شـده 
کشـور روی  بـه ایـن  تـا مهاجـران بیشـتری  بـود 
کـه اکثریت شـان را شـیعیان  آورنـد. مهاجرانـی 
ایـران  بـه  کـه دل بسـتگی خاصـی  افغانسـتان 
تشـکیل  داشـتند،  ایـران  مـردم  و  اسـالمی 
می دادنـد. یقینـًا هیچ کسـی نمی دانـد و شـاید 
هیـچ سـندی هـم در بایگانی هـا وجـود نداشـته 
کـه از مـرز  کـه اولیـن مهاجـر افغانسـتانی  باشـد 
گذشـت چـه نـام داشـت؟ جـوان بـود یـا  ایـران 
پیر؟ زن بود یا مرد؟ از کدام مرز وارد ایران شـد؟ 
کـه در ایـن سـال های  امـروز دنیـا می دانـد  امـا 
سـه  از  بیـش  میزبـان  اسـالمی  ایـران  دشـوار، 
میلیون مهاجر افغانسـتانِی قانونی و غیرقانونی 
در  سال هاسـت  کـه  مهاجرانـی  اسـت.  بـوده 
می کننـد،  زندگـی  ایـران  مختلـف  شـهرهای 
اگرچـه بـا نـام مهاجر و اتبـاع خوانده  می شـوند و 
گاهـی هـم دچـار بخشـی از کج سـلیقگی های 
برخـی مسـئوالن قـرار می گیرنـد، امـا چنـان در 
بافت اجتماعی و فرهنگی با مردم ایران تنیده 
شده اند که بخش جدایی ناپذیِر جامعۀ ایرانی 

می آینـد.  به شـمار 
مرزهـای  اعتبـار  بـه  افغانسـتان،  و  ایـران 
همسـایه  و  مسـتقل  کشـور  دو  بین المللـی، 
گسـترۀ تاریـخ، دارای تمـدن،  هسـتند؛ امـا در 

ارزش هـای دینـی مشـترک  و  فرهنگـی  مفاخـر 
و مهم تـر از همـه زبـان مشـترک هسـتند. ملـت 
گواهـی تاریـخ و  شـریف ایـران و افغانسـتان بـه 
فرهنگ، اشتراکات و یگانگی بسـیاری دارند. 
به اعتبار همین یگانگی ها است که مهاجران 
اعتبـار  بـه  آوردنـد.  پنـاه  ایـران  بـه  افغانسـتانی 
همین یگانگی ها بود که مجاهدان افغانستانی 
در سـال های جنـگ تحمیلـی، بـه سـنگر های 
نبـرد در برابـر بعثی هـای متجـاوز شـتافتند. در 
دو  از  بیـش  حضورشـان،  متمـادی   سـال های 
هـزار جانبـاز و اسـیر و شـهید دادنـد؛ همان گونـه 
که رزمندگان ایرانی برای دفاع از باورهای دینی 
مشترک شـان بـرای مقابلـه بـا نیروهـای متجـاوز 
اتحـاد جماهیـر شـوروی در افغانسـتان حضـور 
یافتنـد و حتـی شـماری از آن هـا در افغانسـتان 
بـه شـهادت رسـیدند. در چنیـن وضعیتـی کـه 
قدرت های اسـتکباری جهـان، به دنبال تغییر 
جغرافیای خاورمیانه هستند، بیشتر از هر زمان 
دیگـر، مـا نیـاز بـه بازخوانـی و معرفـی شـهدای 
سرافرازی داریم که در غیر از کشورهای خود به 
شـهادت رسـیده اند. ضروری اسـت که شهید 
ایرانی جهاد افغانستان، »احمدرضا سعیدی« 
بـه  افغانسـتان  مرکـز  در   1359 مهرمـاه  در  کـه 
کش برای همیشـه در  شـهادت رسـید و پیکر پا
آنجا ماند، بشناسیم. ضروری است که شهید 

»احسـان پارسـی«، دیگـر رزمنـدۀ ایرانـِی جهـاد 
افغانستان را بشناسیم؛ رزمنده ای که با جمعی 
دسـتگیری  بـرای  افغانسـتانی،  مجاهـدان  از 
ژنـرال روسـی رفـت و در یـک نبـرد رویـاروی در 
تأثیـر  رسـید.  شـهادت  بـه  افغانسـتان  داخـل 
حضـور احسـان پارسـی، آن چنـان بـر نیروهـای 
اتحـاد جماهیـر شـوروی سـنگین بـود کـه چنـد 
روز بعـد، هواپیماهـای جـِت اتحـاد جماهیـر 
گذشـتند  شـوروی، در اقـدام تجاوزگرانـه از مـرز 
کردنـد.  بمبـاران  را  زابـل  شـهر  از  بخشـی  و 
ضـروری اسـت که شـهید »ابوالفضـل کربالیی 
کـه در فروردین مـاه 59  پوریـزدی« را بشناسـیم 
ک  در شـهر هـرات بـه شـهادت رسـید. پیکـر پـا
ایـران  بـه  مجاهـدش  هم رزمـان  را  ابوالفضـل 
میعـادگاه  قـم  در  مـزارش  حـاال  و  بازگرداندنـد 
بـرای  بسـیاری اسـت.  و مهاجـران  مجاهـدان 
ضـروری  مانـدگار،  همدلی هـای  ایـن  تقویـت 
اسـت کـه شـهدا و جانبـازان افغانسـتانِی دفـاع 
مقـدس را هـم بشناسـیم. مجاهـدان بسـیاری 
کـه در عملیات های مختلفـی از همواری های 
فـاو و دشـت عبـاس و جزیـرۀ مجنـون گرفته، تا 
ارتفاعـات بـازی دراز و ریجـاب و داالهـو حضور 
در  کـه  افغانسـتانی  مجاهـدان  از  داشـتند. 
قالـب تیـپ ابـوذر، دالوری هـا و ایثارگری هـای 
خـود  از  کردسـتان  سـنگرهای  در  بسـیاری 
کـه  نشـان دادنـد. واژۀ ترکیبـی »خون شـریکی« 
بـه عنـوان تیتـر ایـن متـن انتخـاب شـده، متأثـر 
افغانسـتانی  رزمنـدگان  هم زمـان  شـهادت  از 
شـهادت  از  متاثـر  اسـت.  تیـپ  ایـن  ایرانـِی  و 
احمدرضا سـعیدِی ایرانی، در مرکز افغانستان 
از  جمعـی  روزی  کنیـد؛  دقـت  اسـت. 
فقـط  کـه  ابـوذر  تیـِپ  افغانسـتانِی  رزمنـدگاِن 
ک  بی سیمچی شـان ایرانـی بـوده، در عمـق خـا
عـراق، در حصـار کوه ها در منطقۀ ناوچه پیما، 
دور هم نشسته اند تا وظیفۀشان برای عملیاِت 
شـبانه مشـخص شـود. امان اهلل امینی مشـغول 
نوشتن اسامی هم رزمانش است. کمی آن سوتر 
نشسـته  ایرانـی اش  هـم رزم  ضابط  شـجاع، 
اسـت. هم رزمـان افغانسـتانی  اش همـه دور او 
حلقـه زده انـد کـه ببیننـد در ایـن عملیـات چه 
سالحی خواهند داشت. اقبال حیدری وقتی 
می فهمد که به دلیل هیکل درشـتش همیشـه 
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باید تیربارچی گروه باشد، به نشانۀ اعتراض 
گهـان  نا بزنـد.  را  حرفـش  تـا  می شـود  بلنـد 
بیـن  در  زوزه کشـان  خمپاره شـصتی  گلولـۀ 
 حلقه شـان فـرود می آیـد و منفجـر می شـود.

 هر کسـی به سـمتی پرتاب می شود. ترکشی 
قلب اقبال را می شـکافد و بر زمین می افتد. 
ترکش گداختۀ دیگری بر گلوی ضابط شجاع 
خـون   می رسـد.  شـهادت  بـه  و  می نشـیند 
وقتـی  ضابط شـجاع  و  حیـدری  شـهیدان 
هـم  بـه  مسـیر  در  می کنـد،  پیـدا  جریـان 
گونـه خون شـریکی شـکل  ایـن  می رسـند و 
کـه ایـران  می گیـرد. سـال 1359، پیـش از آن 
بعثـی  متجـاوزان  بـا  درگیـر جنـگ  اسـالمی 
شـود، رزمنـدۀ ایرانـی، احمدرضـا سـعیدی 
بـرای یـاری رسـاندن مجاهـدان افغانسـتان، 
کیلومتـر  هـزاران  می شـود.  کشـور  آن  راهـی 
آن سوتر در خط مقدم، در نزدیکی های کابل 
کنـار مجاهـدان بـه جهـاد  می رسـد. مدتـی 
می پردازد. وقتی می بیند مجاهدان نیازمند 
آموزش هـای نظامـی هسـتند، بـا همـکاری و 
حمایـت فرمانـده جبهـه، در دامنـۀ  کوه های 
مناطـق مرکزی، برای مجاهـدان دورۀ آموزش 
نظامی برپا می کند. مجاهدان، آموزش های 
نظامـی را یکـی پـس از دیگـری فـرا می گیرنـد. 
در آخریـن درس نظامـی،  در خانـۀ فرمانـده 
جبهـه، دور هـم جمـع می شـوند. احمدرضا 
را  مینـی  و  می ایسـتد  گردانش  شـا بـه  رو 
آن  تخصصـی  آموزش هـای  تـا  برمـی دارد 
روبـه روی  همـه  گردان،  شـا نمایـد.  بازگـو  را 
گهـان احمدرضـا  احمدرضـا نشسـته اند. نا
احسـاس می کنـد کـه میـن منفجـر می شـود. 
گردانش می گویـد: »روی زمین  بـا فریاد به شـا
بخوابیـد« و خـودش میـن را روی دسـتانش 
انفجـاری  گهـان  نا کـه  می گیـرد  بـاال  بـه  رو 
شـدید رخ می دهـد. وقتـی اهالـی بـه کمـک 
کـه  می بیننـد  می شـوند،  اتـاق  وارد  آن هـا 
از  تعـدادی  و  شـده  آسـمانی  احمدرضـا 
بـه  بودنـد،  اول  صـف  در  کـه  گردانش  شـا
کـه از پیکـر  شـدت زخمـی شـده   اند. خونـی 

در  بـود،  شـده  جـاری  احمدرضـا  ک  پـا
گردان  شـا خـون  بـا  اتـاق  کـف  از  قسـمتی 
مجروحـش پیونـد خـورده و قـاب دیگـری از 

»خون شریکی « رقم زده است. ملت شریف 
دفـاع  سـال های  در  افغانسـتان،  و  ایـران 
مقـدِس ایـران و جهـاد اسـالمی افغانسـتان، 
تصویرهـای بی شـماری از »خـون شـریکی« 
کـه  اسـت  بیشـتر  ضـرورت  حـاال  دارنـد. 
اسـتادان، فرهنگیان، شـاعران، نویسـندگان 
از  جدیـدی  وجهـۀ  رسـانه ها،  و  فیلم سـازان 
کـه همـان »خون شـریکی«  اشـتراکات مـا را 
در  مـا  کننـد.  برجسته سـازی  اسـت، 
سـال های متمـادی از اشـتراکات تاریخـی، 
فرهنگـی، دینـی و زبانـی سـخن های بسـیار 
امـا  شـنیده ایم؛  هـم  به حـق  شـنیده ایم؛ 
همدلـی  و  بـرادری  همه جانبـۀ  تقویـم  بـرای 
ملت های ما، شایسـته است که رشادت ها 
برجسـته  هـم  را  شـهیدانی  ایثارگری هـای  و 
بسـازیم کـه در کشـورهای غیـر از کشـور خـود 

رسـیده اند.  شـهادت  بـه 
ایـن  معرفـی  و  برجسته سـازی  یقینـا 
وجهـۀ مشـترک، بـرکات بسـیاری بـرای مـردم 
ما دارند. اگر چنین شود و ما بتوانیم این همه 
شناسـایی  را  مانـده  مغفـول  فداکاری هـای 
و معرفـی نماییـم، جـواب دندان شـکنی بـه 
دشـمنان مشـترک و یاوه سـرایاِن معانـِد خـود 
نمی خواهـد،  را  مـا  ملت هـای  یگانگـِی  کـه 

داده ایـم.
روایت شهیدانی که در غیر از کشوهای 
روایت هـای  رسـیده اند،  شـهادت  بـه  خـود 
از  برش هایـی  اسـت.  شـگفت انگیزی 
ایـن  خالصانـۀ  مجاهدت هـای  و  زندگـی 
شـهیدان می توانـد منبـع الهـام و سـوژه های 
مـا  روزگار  هنـری  فرهنگـی  کارهـای  نـاب 
فیلم سـاز هسـتند  کـه  کسـانی  بایـد  باشـد. 
و ادیـب  یـا روزنامه نـگاران، بـه ایـن موضـوع 
ورود کننـد و همـۀ ایـن اتفاقـات جـای فیلم، 
داسـتان و رمـان دارد. شـهید جمشـیدی که 
بـرادرش  اسـت،  دفـن  ورامیـن  داوودآبـاد  در 
بعـد از شـهادتش کـه بـه ایـران آمـد، چندمـاه 
بـود.  بـرادرش  به دنبـال  روستابه روسـتا 
در  روسـتایی  یـک  در  را  بـرادرش  سـرانجام 
ورامین پیدا می کند. سرگذشـت این شهید 
برای خیلی ها می تواند منبع الهام نوشـتن و 

فیلـم سـاختن باشـد.

ویژگی ممتاز برای رجایی
اسـت.  اسـالمی  انقـالب  آدم  رجایـی 
همیـن  از  و  اسـت  »خمینی چـی«  یـک  او 
کـه بـه آوینـی افغانسـتان شـبیه  جهـت اسـت 
کـه خاطـرات  آن اسـت  اینکـه درپـی  اسـت. 
و  افغانسـتان  افغانسـتانی جهـاد  رزمنده هـای 
دفـاع مقـدس را جمـع آوری کنـد، او را به آوینی 
ایـن جهـت  از  او  شـبیه می کنـد. ممتازبـودن 
است وگرنه پژوهشگربودن در حوزۀ افغانستان 
عـارض  او  بـر  بعـدًا  کـه  اسـت  دیگـری  عنـوان 
شـد. او از همـان ابتـدا بـه دنبـال بسـیجی های 
خمینـی بـوده اسـت. آوینـی در ایـران بـه خاطـر 
آقـای  اینکـه  و  شـد  شـناخته  فتحـش  روایـت 
گفتنـد، بـه  جلیلـی بـه او »آوینـی افغانسـتان« 
آوینـی  اسـت.  فتحـش  روایـت  همـان  خاطـر 
ویژگی هـای زیـادی دارد امـا در ایـران بـه روایـت 
او  ویژگـی  مهم تریـن  شـد.  شـناخته  فتحـش 
کـه راوی فتـح اسـت. راوی جهـاد  ایـن اسـت 
اسـت. رجایی نیز راوی جهاد اسـالمی و البته 
بسـیجی های خمینی در دفاع مقدس است. 
بـه  نظـر مـن ایـن ویژگـی ممتـازی بـرای ایشـان 

اسـت.
راوِی بین المللی انقالب

پدیــدۀ رجایــی خیلــی پدیدۀ پیچیــده ای 

راوی 
بین المللی 
انقالب

مدیر مدرسۀ سینمایی اندیشه و هنر)ماه(
مسعود ملکی
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شــخصی،  یــک  کــه  ایــن  جهــت  از  اســت. 
مهاجــر  ایــران  در  اســت،  افغانســتان  آوارۀ 
کــه  کار می شــود  اســت و بعــد در حــوزه ای وارد 
ســخت ترین حــوزه اســت و بیشــترین زحمــت 
را می طلبــد. آقــای رجایــی بــه  شــدت دچــار 
مشــکالت مالــی بــود. بااین حــال، شــغلی را 
کــه کمتریــن آوردۀ مالــی را  کــرده بــود  انتخــاب 
داشــت. آن هــم در فضایــی کــه رفقــای خــودش 
کشــورهای اروپایــی پناهنــده می شــدند.  بــه 
ایــن مقاومــت و اســتقامت او خیلــی ارزشــمند 
نیــروی  بــه  رجایــی  آقــای   89 ســال  اســت. 
کار اقامتــش را پیگیــری  انتظامــی رفتــه بــود تــا 
یــک  و  ُویس رکــوردر  یــک  کیفــش  در  کنــد. 
ســرباِز  بــود.  خبرنــگاری  عکاســی  دوربیــن 
کــه او قصــد دارد فیلــم  آنجــا خیال کــرده بــود 
ــا باتــوم و ضرب وشــتم  یــا عکــس بگیــرد. او را ب
ــود،  ــه دفتــر آمــده ب بیــرون رانــده بودنــد. وقتــی ب
کبــود  کبــوِد  گرفتــه بودنــد.  از پشــتش عکــس 
کلمــه  شــده بــود. بــا همــۀ اینهــا، او حتــی یــک 
علیــه جمهــوری اســالمی نگفتــه بــود. این همه 
کــه مــا  ســختی کشــیده بــود، امــا خســتگی ای 
ــه نظــام و کاســتی ها داریــم، او اصــاًل  نســبت  ب
نداشــت. کاری کــه او در ایــران انجــام مــی داد، 

حزب اللهی هــا  میــان  در  هیچ  کســی  اآلن 
روایــِت  یــک  ارائــۀ  او،  کاِر  نمی دهــد.  انجــام 
بین المللــی از انقــالب اســالمی بــود. او راوی 
انقــالب اســالمی بــه زبــان بین المللــی بــود. هــر 
کــه انقــالب بــرای ایــران  حرفــش همیــن بــود 
نیســت، بلکــه بــرای کل جهــان اســالم اســت. 

ــت. ــگاه اس ــن ن ــدۀ ای ــی نماین رجای

آرام و مؤثر
موثـر  کنـِش  بـا  آرام  چهـرۀ  یـک  رجایـی 
دفتـر  را  قلب هـا«  آغـوش  »در  کتـاب  اسـت. 
در  هـم  امام خمینـی؟هر؟  آثـار  نشـر  و  حفـظ 
متأسـفانه  اسـت.  درنیـاورده  سـال  این همـه 
چـون مـا حجـاب مجـاورت داریـم، او را درک 
کارهـای او بسـیار دقیـق و بـا  نمی کنیـم. وگرنـه 
اهمیـت اسـت. او با کارهایش کلـی طرفداران 
اسـت.  کـرده   اضافـه  انقـالب  بـه  بین المللـی 
مسـئلۀ  بـا  امـروز  کـه  را  افغانسـتانی ها  پدیـدۀ 
هویت مواجه هسـتند، هویت دار کرده اسـت. 
امـروز مـا یـک افغانسـتانی را در ایـران ببینیـم، 
جهـاد  در  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  سـوالمان  اولیـن 
افغانسـتان یا دفاع مقدس حضور داشـته اند؟ 
جنـگ  در  افغانسـتانی ها  تمـام  کـه  انـگار 

بوده انـد. نـه اینکـه نبودنـد، امـا ایـن هویـت را 
مـا سـاخته  اسـت. بـرای  آقـای رجایـی 

بی ادعا و بی حاشیه
رجایی رنج سـاده بودن و بی حاشیه بودن 
یـک  و  اتاقـی  یـک  در  می کشـد.  را  خـودش 
گوشـه ای کار خـودش را می کنـد. یک بـار آقـای 
پیـدا  دیگـر  یـک سـوژۀ  گفـت  مـن  بـه  رجایـی 
کرده ام. گفتم چه کسـی اسـت؟ گفت شـهید 
هـم  کتابـش  سـوژۀ  آخریـن  اسـت.  رحیمـی 
همـان شـد. قـرار شـد کنیـم تا او بـا آن سـوژه هم 
مصاحبـه کنـد. مـاه اسـفند بـود. آقـای رجایـی 
گفـت: »مـن نمی توانـم بـروم«. سـوژه در مشـهد 
بـود. پرسـیدم چـرا؟ گفـت: »مـن سـالی بیشـتر 
از سـه بـار نمی توانـم بـه سـفر بروم. این سـه سـفر 
را انجـام داده ام و بایـد صبـر کنیـم تا سـال تمام 
که  شـود.« خیلی تلخ اسـت! اگر به ما بگویند 
فالن کار را باید انجام بدهی ولی اجازه نداری 
دیگـر!  می کنیـم  رهـا  بـروی،  بیـرون  تهـران  از 
می گوییـم چه کاری اسـت. نمـی روم دیگر! اما 
او با این همه مشکالت، می گوید عیبی ندارد 
صبـر می کنیـم عید شـود و بعـد از آن بـروم. بعد 
گرفتاری و سختی توانست  از عید هم با کلی 
کار رجایـی یـک سـیلی  مجـوز بگیـرد و بـرود. 

سـنگین اسـت.

در مسیر رجعت به خمینی؟هر؟
پارادایـم  در  رجایـی  کارهـای  همـۀ 
خمینی چی بودنش تعریف و تفسیر می شود. 
چون او بعد از جهاد در افغانستان می توانست 
بمانـد و مثـل خیلـی از جهادی ها حذف شـود 
سـوئد  وبـه  کنـد  ول  می توانسـت  نمانـد.  امـا 
بـرود امـا نرفـت. او یـک معرفت شناسـی ای از 
انقالب داشـت که پای آن ایسـتاد. آوینی بودن 
و پژوهشگر بودن و... توصیفاتی است که بعدًا 
خمینی چـی  روی  او  می شـود.  عـارض  آن  بـر 
بودنـش ایسـتاد و بـر روی اعتقادش به خمینی 
و  خون شـریکی  کـرد.  پافشـاری  انقـالب  و 
مسـیری  در  همـه  آوینی بـودن  و  غم شـریکی 
بودنـد کـه او شـروع کـرده بود. این مسـیر، همان 
و آن،  مـا در جهـان اسـالم داریـم  کـه  خألیـی 

رجعـت بـه خمینـی اسـت.
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که آقای رجایی با من  اواخر سـال 89 بود 
گرفـت و تقاضـای مصاحبـۀ تصویـری  تمـاس 
کـرد. چنـدروز بعـد، بـه خانۀ مـا آمدند تـا دربارۀ 
نحـوۀ شـهادت بـرادرم در افغانسـتان گفت وگـو 
کنیـم. ایـن اولیـن دیـدار مـا بـود. آقـای رجایـی 
خیلـی به موضوع مسـلط بود و سـؤاالت خوبی 
یـاری  ذهنـم  تاجایی کـه  هـم  مـن  می پرسـید. 
می کـرد، جـواب مـی دادم. مدتـی بعـد بـا مـادر 
رفتنـد  بعـد  و  کردنـد  مصاحبـه  دامادمـان  و 
سـراغ دوسـت صمیمِی برادرم. مرحوم رجایی 
تجربـۀ زیـادی در کارهـای تحقیقاتی داشـت و 
از افـراد زیـادی مشـورت می گرفـت. بعـد از ایـن 
دیدارها، آقای رجایی برنامۀ سفر به افغانستان 

مـزار  از  »می خواهـم  گفـت:  و  کشـید  پیـش  را 
بـرادرت در افغانسـتان فیلـم بگیـرم.«

در  شـهادت،  از  قبـل  بـرادرم 
وصیت نامـه اش نوشـته بـود کـه موضوع مبـارزه 
و شـهادتش را به کسـی اطالع ندهیم. به همین 
خاطر ما تا سال 89، یعنی به مدت سی سال، 
شـهادت بـرادرم در افغانسـتان را مخفـی نگـه 
داشـته بودیـم. تنهـا کسـی کـه غیـر از خودمان و 
چندنفر از دوستان برادرم از این موضوع اطالع 
داشـت، امـام خمینـی)ره( بـود! در سـال 89، 
آقـای رجایـی از طریق واسـطه ای که با خواهرم 
در تمـاس بـود و وضعیـت مزار بـرادرم در والیت 
بهسـود افغانسـتان را اطـالع مـی داد، در جریـان 
این موضوع قرار گرفت. اهالی بهسود، برادرم را 
به اسـم »اسـتاد سـعیدی« می شناختند. وقتی 
بـرادرم به همـراه نیروهای اسـالمی افغانسـتان از 

مشـهد وارد افغانسـتان می شـوند، قـدم به قـدم 
بـا نیروهـای اشـغالگر شـوروی می جنگنـد و در 
فرمانـده  می رسـند.  بهسـود  به والیـت  نهایـت 
تـا  ایرانـی  یـک  می فهمـد  کـه  بهسـود  جبهـۀ 
نزدیکـی خـط مقـدم مبـارزه بـا شـوروی پیـش 
رفتـه اسـت، از او می خواهـد تـا به پشـت جبهـه 
برگـردد و برایـش رزمنـدۀ مجاهـد تربیـت کنـد. 
فرمانـده جبهـۀ بهسـود، خانـه ای را کـه خودش 
بـرادرم  اختیـار  در  می کـرد،  زندگـی  آن  در 
می گذارد تا مقر آموزش مجاهدان افغانسـتانی 

شـود.
هجـرت بـرادر مـن دو ُبعـد داشـت. یـک 
ُبعـد نظامـی، و یک ُبعـد فرهنگی-اجتماعی. 
از پیـروزی انقـالب  کـه بعـد  امام خمینـی)ره( 
کیـد می کردنـد،  اسـالمی بـر صـدور انقـالب تأ
بـرادرم دنبـال زمینه هـای ایـن پیـام می گشـت. 

شهید احمدرضا سعیدی از شهدای ایرانی جهاد افغانستان است.
 نام و نشان این شهید تا سال ها در غربت بود و پس از سال ها

ور رجایی، نام و یاد این شهید بر زبان ها   تالش محمدسر
وایت مختصری و رسانه ها جاری شد. آنچه در اینجا می خوانید، ر
 دربارۀ قدر و اهمیت تالش های مرحوم رجایی برای زنده کردن
 نام شهید سعیدی است که از زبان برادر این شهید بیان می شود.

با روایتش
 برادرم را 
از غربت درآورد

برادر شهید احمدرضا سعیدی
حمیدرضا سعیدی
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اشـغالش  و  افغانسـتان  اوضـاع  از  اینکـه  تـا 
گروه هـای  بـا  و  می شـود  گاه  آ شـوروی  توسـط 
بـرادرم  می گیـرد.  ارتبـاط  افغانسـتانی  مبـارز 
تصمیـم به هجـرت می گیـرد تـا آموخته هایـش 
مجاهـدان  اختیـار  در  را  اسـالمی  انقـالب  از 
چنددهـه  از  بعـد  امـا  دهـد.  قـرار  افغانسـتانی 
وجـود  از  خیلی هـا  هنـوز  بـرادرم،  هجـرت  از 
چنیـن موضوعـی بی خبـر بودنـد. آقـای رجایی 
بـا روایت هایـش، هجـرت بـرادرم را کامـل کـرد و 
کـه هـم در ایـران و هـم در افغانسـتان  از غربتـی 
و  کتـاب  بـا  رجایـی  آقـای  رهانـد.  داشـت، 
مسـتند »ماموریـت خـدا«، بـرادرم را به ایرانیـان 
شناسـاند و گفـت که چنیـن شـهیدی از ایران 
کارهـای  از  قبـل  دارد.  وجـود  افغانسـتان  در 
آقـای رجایـی، افـراد زیـادی از ایـن موضوع خبر 
نداشـتند و وصیت نامـۀ بـرادرم نیـز دسـت مان 
را بسـته بـود. حتـی رهبر انقالب نیـز در دیداری 
کـه بـا آقـای رجایـی داشـتند، از وجـود چنیـن 
همـۀ  شـدند.  باخبـر  افغانسـتان  در  شـهیدی 
این هـا مدیـون زحمـات آقای رجایی اسـت. او 

بـرادرم را به نتیجـه رسـاند. هجـرت 
رجایـی  آقـای  بـرای  سیاسـی  مرزهـای 
می گفـت  رجایـی  آقـای  نداشـت.  معنایـی 
کمـک  مسـلمان  کشـور  یـک  وقتی کـه 
دیگـر  و  می رونـد  کنـار  مرزهـا  می خواهـد، 

شـهید  بشـتابند.  به کمکـش  بایـد  مسـلمانان 
احمدرضـا سـعیدی هـم از دل همیـن منطـق 
حـرف  همـان  رجایـی  آقـای  می آیـد.  بیـرون 
مـا  »انقـالب  کـه  مـی زد  را  خمینـی)ره(  امـام 
معتقـد  رجایـی  مرحـوم  شـود.«  صـادر  بایـد 
به مرزهـای  محـدود  اسـالمی  انقـالب  کـه  بـود 
هـم  خـودش  او  نیسـت.  ایـران  جغرافیایـی 
مصـداق ایـن دیـدگاه امـام اسـت، چـون کـه در 
منظومـۀ انقـالب اسـالمی پرورش یافتـه اسـت. 
کـه شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی  همان طـور 
گفتـه بـود وقتـی مرا خواسـتید دفن کنیـد، روی 
سـنگ قبـرم بنویسـید »سـرباز«، آقـای رجایـی 
هـم خـودش را سـرباز امـام خمینـی و انقـالب 

می دانسـت.  اسـالمی 
فرهنگـی  کارهـای  بهـر  رجایـی  آقـای 
آفریده شـده بود و از ظرفیت هایش برای انتقال 
ایـن اندیشـه، خیلـی خـوب اسـتفاده می کـرد. 
تولیـد می کـرد،  کـه  کتاب هایـی  و  فیلم هـا  بـا 
را  افغانسـتان  و  ایـران  مـردم  داشـت  سـعی 
متوجه شباهت هایشـان کند. او خیلی تالش 
می کـرد تـا ایـران و افغانسـتان را موجـود واحدی 
جلـوه دهـد. او روی خون شـریکی مـردم ایـران 
کیـد می کـرد. در زمـان جنـگ،  و افغانسـتان تأ
خـون هـزاران نفر از برادران افغانسـتانی به خاطر 
نظـام اسـالمی و نامـوس مـا در جنگ تحمیلی 

ریختـه شـده بـود. افـراد زیـادی هـم، مثـل بـرادر 
من، جانشـان را برای مردم افغانسـتان فداکرده 
نظـر  مـورد  خون شـریکِی  همـان  ایـن،  بودنـد. 
آقای رجایی اسـت. شـریک بودن یعنی اینکه 
دخالـت  همدیگـر  بـا  چیـزی  در  نفـر  هـزاران 
رجایـی  آقـای  باشـند.  داشـته  همـکاری  و 
افغانسـتان  آمدیـد  ایرانی هـا  شـما  می گفـت 
مـا هـم  مـا ریختیـد،  بـرای  را  و خـون خودتـان 
جان مـان را در جنـگ تحمیلـی فـدای انقالب 
اسـالمی کردیم. پس ما و شـما در مجاهدت و 

خون شـریکیم. باهـم  جانفشـانی 
بـود  سـال  پنجـاه  از  بیـش  مـن  مـادر 
هـم  دکترهـا  و  داشـت  قلبـی  بیمـاری  کـه 
دهنـد.  انجـام  زیـادی  کار  نمی توانسـتند 
به همیـن خاطـر همیشـه خانه نشـین بـود. بعـد 
از شـهادت بـرادرم در افغانسـتان، مـن رفتـم و 
کـه بـا انفجـار بمـب تکه تکـه  لباس هـای او را 
گفته هـای  آوردم.  مـادرم  بـرای  بـود،  شـده 
نقـل  مـادرم  بـرای  نیـز  را  بـرادرم  همسـنگران 
کـردم، امـا او تـا مدت هـا شـهادت احمدرضـا 
به گـوش  خبـر   ،60 سـال  در  نمی کـرد.  بـاور  را 
کـه یـک مبـارز ایرانـی  امـام خمینـی می رسـد 
مـردم  و  رسـیده  به شـهادت  افغانسـتان  در 
افغانسـتان از مـزارش حاجـت می گیرنـد. امـام 
را  مـادرم  و  می فرسـتد  واسـطه هایی  خمینـی 
به جمـاران می برنـد. امـام خمینـی هم خطاب 
به مـادرم می گویـد: »مـا شـهید زیـاد دادیـم، ولی 
کـه مثـل پسـر شـما باشـد، نداریـم!«  شـهیدی 
کـه بـا مـادرم  بعدهـا آقـای رجایـی در دیـداری 
کـه همراهـش  داشـت، به ایشـان پیشـنهاد داد 
به افغانسـتان برود تا مزار پسـرش را زیارت کند. 
سوارشـدن  اجـازۀ  مـادرم  سـالمتی  شـرایط  امـا 
گفـت:  فقـط  مـادرم  نمـی داد.  را  به هواپیمـا 
»رفتیـد سـر قبـر پسـرم، سـالم مـرا بـه او برسـانید 
آقـای  التمـاس دعـا دارد.«  و بگوییـد مـادرت 
رجایـی بـا سـختی های زیـادی رسـید سـر مـزار 
بـرادرم و فیلم هـا را ضبـط کـرد. کارش کـه تمام 
شـد و به ایران برگشـت، می خواسـت فیلم ها را 
به مـادرم نشـان دهـد؛ امـا یک مـاه قبـل، مـادرم 
آقـای  اینکـه  مثـل  بـود!  رفتـه  خـدا  به رحمـت 
پسـرش  مـزار  سـر  را  مـادرم  حاجـت  رجایـی 

ببـر پیـش خـودت!«. کـه »مـرا هـم  می بـرد 
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جان پدر کجاستی
برنامـۀ  در  اولین بـار  خیلی هـا  شـاید 
باشـند  دیـده  نسـیم  شـبکه  »کتاب بـاز« 
لهجـه  آن  بـا  کـه  را،  رجایـی«  »محمدسـرور 
شیرین افغانسـتانی روبه روی سروش صحت 
نشسـته و می خواند: »جان پدر کجاسـتی؟ / 
چشـمانمان نشسـته به در، پس کجاسـتی؟/ 
پـس  سـر،  بـه  رسـیده  قصـه ام  برگـرد، 
دود  همـه  مـادرت  اسـپندهای  کجاسـتی؟/ 
هوا شدند، جانم به لب رسید، جان پدر پس 
کجاسـتی؟« مـن بارهـا ایـن قسـمت را دیـده ام 
و هربـار اشـک ریختـه ام. آشـنایی مـا سـال 91 
انقـالب  فرهنگـی  جبهـه  مطالعـات  دفتـر  در 
گرفـت. هنـگام نمازجماعت  اسـالمی شـکل 
همینجـا  از  و  بـود  پیش نمـاز  رجایـی  آقـای 
ارتبـاط مـا کم کـم شـکل گرفـت. بیـن اتـاق من 
کنار اتاقش که رد  و او یک اتاق فاصله بود. از 
می شـدم، یکی از لذت بخش ترین اوقاتم این 
گفت وگویـی داشـته باشـم.  کـه بـروم بـا او  بـود 
صـورت آقـای رجایـی بـدون لبخنـد اصـاًل در 
ذهنم نیسـت. حتی عصبانی هم که می شـد 
فقط کمی از آن لبخند همیشگی از صورتش 

ایستاده بود 
پای »خون شریکی« 
ایران و افغانستان

»محمدسرور رجایی«،
 راوی حماسه های ماندگار
مجاهدان افغانستانی

مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
مرتضی قاضی
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عجیـب  او  بـا  صحبت کـردن  می شـد.  محـو 
تعبیـر  بـه سـر وجـد می آمـد،  وقتـی  بـود،  گـوارا 
کـه انـگار دهانـش پـر میشـد از  مـن ایـن اسـت 
کتاب بـاز،  کلمـه. نمونـه اش در همـان برنامـه 
معنـا  را  کجاسـتی«  پـدر  »جـان  کـه  آنجایـی 
می کنـد و می گویـد »جـان پـدر« در افغانسـتان 
نهایـت مهـرورزی یـک پدر اسـت کـه فرزندش 
و  میکنـد...  دل آسـایی اش  می دهـد،  نـاز  را 
از  فـرار  بـرای  صحـت  سـروش  کـه  جایـی  بـاز 
بغضـش بلنـد میشـود و از او می پرسـد چـای 
میخـوری یـا دمنـوش؟ او سـکوت می خواهد، 
جـان  بـه  غم هـای  فروخـوردن  بـرای  سـکوتی 
نشسـته مـردم افغانسـتان. همیشـه همینطـور 
شـیرین ترین  از  یکـی  می گفـت.  سـخن  زیبـا 
کـه در دفتـر همـکار  لحظـات مـن و دوسـتانی 
آقـای رجایـی بودیـم، ایـن بـود کـه بـا او هم کالم 

شـویم.

روایتگـر تاریـخ مشـترک ایـران و افغانسـتان 
در جنـگ و انقـالب

ولـی  اسـت؛  سـنگین  آدمهـا  رفتـن 
از  فراتـر  وجودی شـان  ابعـاد  کـه  آدم هایـی 
دارد.  حسـرت  رفتنشـان  اسـت  فـرد  یـک 
»محمدسـرور رجایـی« روایتگر تاریخ مشـترک 
ایران و افغانسـتان در جنگ و انقالب بود، دو 
ملـت را بـه هـم پیونـد مـی داد و بـا رفتنـش ایـن 
گسسـته شـد. نمی دانـم ایـن اصطالـح  پیونـد 
»خون شـریکی« از خـودش بـود یـا نـه، ولـی مـن 
اولیـن بـار ایـن مفهـوم را از او شـنیدم. آرمـان 
بایسـتند،  هـم  کنـار  ملـت  دو  کـه  مشـترکی 
حسـرت  روز  هـر  شـوند.  شـهید  و  بجنگنـد 
کـه َعَلمـش را  میخـورم از رفتـن او و پیونـدی 
کـه بعـد از رفتـن او  بـه دوش می کشـید. َعَلمـی 
کجـا  کـی و  روی زمیـن مانـده و خـدا می دانـد 
کسـی دوبـاره آن را بـه دوش بگیـرد و  و چطـور 
ادامـه دهـد. مـا از اهالـی افغانسـتان آدم هـای 
محمدسـرور  ولـی  داریـم؛  ایـران  در  بزرگـی 
رجایی ویژه بود و دقیقا سر جای خودش بود. 
مثـل مـا نبود که پرت و پالییم و هیچ کدام سـر 
را  خـودش  رجایـی  نیسـتیم.  خودمـان  جـای 
کـه در آن کار می کرد  می شـناخت، میدانـی را 
می شـناخت و بـه حـوزه خـودش مسـلط بـود. 

توان و دانش او و عطشـش برای یادگیری ویژه 
کـه بـه محـض اینکـه دو  بـود. داریـم آدم هایـی 
را تحویـل  کسـی  کتـاب می نویسـند دیگـر  تـا 
آموختـن  اهـل  بـه شـدت  او  ولـی  نمی گیرنـد؛ 
بـود، بهانـه پیـدا می کـرد تـا یـاد بگیـرد و مـن بـاز 
حسـرت می خـورم... جای خالـی او هیچگاه 

نمی شـود. پـر 

از دشت لیلی تا جزیره مجنون
حـوزه  در  رجایـی«  »محمدسـرور 
رزمنـدگان  بـا  سـال ها  عـراق،  و  ایـران  جنـگ 
حضـور  جنـگ  ایـن  در  کـه  افغانسـتان  اهـل 
در  را  آنهـا  و  بـود  کـرده  مصاحبـه  داشـتند 
کـرده بود.  بخـش بین الملل مجله راه، منتشـر 
همچنیـن بخـش دیگـری از مصاحبه هایـش 
جنـگ  در  رزمنده هـا  خاطـرات  بـه  مربـوط 
کـه:  بـود  ایـن  رجایـی  تعبیـر  بـود.  افغانسـتان 
قشـالق  ییـالق  افغانسـتانی  »رزمنده هـای 
بـا عـراق  بـرای جنـگ  زمسـتان ها  می کردنـد، 
به ایران می آمدند و تابسـتان ها در افغانسـتان 
بـا شـوروی میجنگیدنـد.« »در جنـگ ایـران و 
عـراق عمومـا تابسـتان ها عملیـات نداشـتیم 
رمضـان  عملیـات  کـه   61 سـال  از  غیـر  بـه 
بـزرگ  عملیات هـای  اکثـر  بـود،  تابسـتان  در 
تـا  بـود  فرصتـی  ایـن  بـود،  زمسـتان ها  در  مـا 
رزمنـدگان اهـل افغانسـتان خودشـان را بـرای 
ایـن عملیات هـا بـه ایـران برسـانند.« رجایـی 
بـه  را  مصاحبه هـا  ایـن  سـال  چنـد  از  بعـد 
کـه در مجلـه راه منتشـر شـده  همـان شـکلی 
یکسـری  و  گـردآوری  مجموعـه  یـک  در  بـود 
کـه در مجلـه راه منتشـر  از مصاحبه هایـی را 
کـرد؛ البتـه بـا  نشـده بـود بـه مجموعـه اضافـه 
محوریـت خاطـرات رزمنده هـای افغانسـتانی 
در جنـگ ایـران و عـراق. سـال 1393 رجایـی 
ایـن مجموعـه را بـه مـن داد تـا بـا دیـد تاریـخ 
شـفاهی بـه متـن نگاه کنـم. بعضـی خاطرات 
و ادعاها باید راسـتی آزمایی می شـد. او برخی 
و  آورد  برایـم  را  خاطـرات  بـه  مربـوط  اسـناد  از 
کـردم از صحبت هـای  مـن اطمینـان حاصـل 
کتـاب  ایـن  دربـاره  افغانسـتان.  رزمنـدگان 
فـرد  رجایـی  کردیـم.  گفتوگـو  باهـم  خیلـی 
خیلـی  را  مصاحبه هایـش  و  بـود  مسـلطی 

خـوب تنظیـم کـرده بود. من فقط داشـتم متن 
را کمـی روانتـر می کـردم. چنـد صفحه که جلو 
گفتـم: »داری چـه کار می کنـی  رفتـم بـه خـودم 
بـا این متن؟!« احسـاس کـردم دارم طعم زبان 
افغانسـتانی را از این کتاب می گیرم. همانجا 
توقـف کـردم و بـا آقـای رجایی صحبـت کردم 
و پیشـنهاد دادم که برویم از یک اسـتاد تاریخ 
کار  کـه  شـفاهی و خاطره نـگاری نظـر بگیریـم 
مـا درسـت اسـت یا نـه! و در نهایت نزد اسـتاد 
علیرضا کمری رفتیم. استاد کمری با روی باز 
اسـتقبال کـرد و چنـد روز بعـد از خواندن متن 
گفـت: »آقـای قاضـی  بـه مـن و آقـای رجایـی 
دارد زبـان متـن را به یک زبان روان برمی گرداند 
اینکـه  ولـی  می کنـد؛  روانتـر  را  متـن  ایـن  و 
کلمـات خـاص افغانسـتانی  اصطالحـات و 
را بـه فارسـی برگردانیـد، طعـم و لحـن و رنـگ 
نبایـد  و  می گیـرد  را  افغانسـتانی  زبـان  بـوی  و 
ایـن  ایشـان  کار انجـام شـود.« پیشـنهاد  ایـن 
بـود: »آنچـه بـرای مخاطـب فارسـی قابل فهـم 
نیسـت در پاورقـی بیایـد.« صحبت هـای او، 
کـرد و فهمیدیـم رد پـای  نـگاه مـا را متفـاوت 
کلمـات و اصطالحـات شـیرین افغانسـتانی 
بیشـتری  ارتبـاط  مخاطـب  می شـود  باعـث 
بـرای  جدیـدی  تکلیـف  حتـی  و  کنـد  برقـرار 
نه تنهـا  شـد  قـرار  شـد.  ایجـاد  رجایـی  آقـای 
حفـظ  افغانسـتانی  زبـان  اصطالحـات  ایـن 
گـر کلمـات دیگـری هـم در متـن  شـود، بلکـه ا 
مصاحبـه خـام اولیـه بوده و آقـای رجایی برای 
سـهولت در خوانـدن، آن را بـه فارسـی تبدیـل 
کـرده، آنهـا را نیـز بـه زبـان اصلـی برگردانـد. این 
کار ضریـب ویژه تـری داد  نظـر تخصصـی، بـه 
و آقـای رجایـی مسـیر را ادامـه داد و در نهایـت 
خروجـی ایـن پـروژه بعـد از چهـار سـال، شـد 
مجنـون.«  جزیـره  تـا  لیلـی  دشـت  »از  کتـاب 
خیلـی  یکدیگـر  بـا  هـم  کتـاب  اسـم  بـرای 
کـه  بـود  ایـن  کلـی اش  ایـده  کردیـم.  مشـورت 
افغانستان_شـوروی  نـام دو مـکان در جنـگ 
تـا  کنـد  انتخـاب  را  ایران_عـراق  جنـگ  و 
پیونـد دو جنـگ را بـه مخاطـب نشـان دهـد. 
دشـت لیلـی و جزیـره مجنـون بـرای این پیوند 
کـه البتـه ایـن عنـوان، ایهـام  انتخـاب شـدند 

دارد. هـم  مناسـبی 
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آخریـن بـار، شـاید کمتـر از یـك مـاه مانـده 
کـه آقـای رجایـی حالـم را  بـه ذی الحجـه بـود 
کـه مثـل همیشـه آرامشـی  گرفـت. بـا صدایـی 
در آن نهفته بود، از کتاب شهیدگردیزی سراغ 
گـپ و  کـه بـاب  پرسـید. درسـت مثـل اول بـار 
گفت ما بر سـر شـهید موسوی باز شـد. انگاری 
دسـت  تـوی  بگـذارد  مـرا  دسـت  تـا  بـود  آمـده 

سیدعلیشـاه و بـرود. 
پریـده  پاییـن  و  بـاال  را  گـوگل  صفحـات 
گ پیـدا  کانـال و صفحـه و وبـال بـودم. هرچـه 
افغانسـتان  بـه  ربطـی  و  خـط  کـه  بـودم  کـرده 
کـرده بـودم امـا هیـچ،  داشـت، همـه را زیـر و رو 

تنهـا ثمـره مـن بـود در جسـتجوها. 
کی را ریخت روی  آقای رجایی هم آب پا

دستم و گفت: »نگرد، نیست.«
گردیـز  برایـم.  بـود  گنـگ  افغانسـتان 
گنگ تر. ته کوچه وبگردی  ها می رسید به کاله 
کـرزای یـا احمدشـاه مسـعود. کابلی پلـو  حامـد 
کـه از افغانسـتان مزمـزه  هـم تنهـا طعمـی بـود 
رجایـی،  محمدسـرور  اگـر  شـاید  بـودم.  کـرده 
دکترسیدعلیشاه موسوی گردیزی را پشت میز 
مصاحبه ننشانده بود، همچنان افغانستان را 

میـان هالـه ای از دود و چرسـی تصـور می کردم. 
روایـت  پـای  نمی کـردم  هـم  را  فکـرش 
رجایی از شهدای ایرانی مدفون در افغانستان 
پلکـم نمنـاك شـود و صورتـم خیـس. رجایـی 
می گفـت  و  قبـری  سـنگ  کنـار  بـود  ایسـتاده 
تمـام  اسـت.  زیارتـگاه  افغانسـتان  در  اینجـا 
دغدغه اش در دوره تاریخ شفاهی افغانستان، 
کسـانی بـود تـا تاریـخ و تمـدن  کار آوردن  پـای 
چندیـن سـاله افغانسـتان را از زیـر خـاك تهجـر 

بیـرون.  بکشـند 
تمدنی که برای مِن محقق تاریخ شفاهی، 
از آن، نـه رنـگ و بویـی مانـده بـود و نـه طعـم و 
مـزه ای؛ نـه واژه و جملـه ای مشـتم را پـر می کـرد و 

نـه آورده ای از جغرافیـا و بـوم، دلـم را خـوش. 
حتـی در دوره تاریـخ شـفاهی بین الملـل 
هـم افغانسـتان فقـط به نفـس رجایی بنـد بود. 
آن روز پـی کسـی بـودم کـه از ایـن زمیـن مدفـون 
برایـم پرده بـرداری کند ولـی راوی دیگری غیر از 

رجایـی َعَلم دسـت نگرفتـه بود. 
رجایـی یك تنـه ایسـتاده بـود آجـر بـه آجـِر 
خانـه تاریـخ شـفاهی افغانسـتان را از سـینه ها 
بکشـد بیـرون و روایت َسـرایی بسـازد تـا در کنار 

نویسـندگان  و  محققـان  کرسـی اش،   منقـل 
تاریخ افغانسـتان پایی دراز کنند و گرم شـوند. 
رجایـی  از  گردیـز  دربـاره  مـن  سـواالت 
از  برایـم  داشـتم  انتظـار  مانـد.  بی جـواب 
تفاوت هـا  از  بگویـد،   گردیـز  و  کابـل  نسـبت 
از  برایـم  داشـتم  اصـرار  شباهت هایشـان.  و 
شـهرهای ایران شبیه سـازی کنـد ولی جوابش 
فقـط سـکوت بـود و مـن یکسـال بعـد فهمیـدم 
چـه سـوال بـدی پرسـیده بـودم. سـوالم اشـتباه 

بی جـا.  انتظـارم  و  بـود 
را  دخترکانشـان  مـادران  کـه  کشـوری  در 
صبـح بـه امیـد راهـی مدرسـه می کننـد و ظهـر 
جنـازه تحویـل می گیرنـد، توقع بیجایی اسـت 
که گردشـگری و توریسـم مسـیری برای تفریح و 

کـرده باشـد.  شـناخت اقـوام از هـم بـاز 
کـه در سـال، تراولینگـش  بـرای مهاجـری 
سـقف دارد و عبـور و مـرورش تنهـا بـه برخـی 
گاهی از مقیاس شهرهای  شهرها مجوز دارد،  آ

کشـور پناهگیـرش، بی مفهـوم بـود. 
بدجـوری  غدیـر،  عیـد  روز  صبـح  و 
حالمـان را گرفـت؛ تلفنـی که خبر رفتـن آوینی 

داد... را  افغانسـتان 

راه ناتمام 
رجـایـی
 برای روایِت 
افغانستان
نویسنده و پژوهشگر
هاجر صفائیه
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قلب  هـا«  آغـوش  »در  کتـاب  سـرانجام 
از  نسـخه  ا ی  می  خواهـد  دلـم  شـد.  نهایـی 
کتابـم را بـه حضـرت آقـا هدیـه بدهـم. بـا ایـن 
شـاعران  می  شـوم.  هنـری  حـوزۀ  راهـی  نیـت، 
گـرِم  شـعر،  و  ارادت  بـازار  آمده  انـد.  بسـیاری 
گـرم اسـت. محسـن سـعیدی و نصیـر ندیـم، 
بـه  کابـل  از  او  می  بینـم.  را  هم وطنـم  شـاعران 
ایـن محفـِل بـزرِگ ادبـی دعـوت شـده اسـت. 
سـوار اتوبوس می  شـویم و راه می  افتیم به طرف 
امسـال  گذشـته،  سـال  های  برخـالف  بیـت. 
برنامه  هـا از قبـل تنظیـم شـده اسـت. به راحتـی 
پیـش  اسـت  قـرار  کـه  می  رسـیم  حیاطـی  بـه 
تشـریف  آنجـا  حضرت آقـا  نمـاز،  و  افطـار  از 
بیاورنـد. همـه در انتظـار ورود آقـای خامنـه  ای، 

حضـرت  ورود  بـا  می  کننـد.  لحظه شـماری 
کتـاب  و  برمی  خیـزم  برمی  خیزنـد.  همـه  آقـا 
»در آغـوش قلب  هـا« در دسـتانم اسـت. آقـای 
اسـتاد براتی پور اولین کسـی اسـت که کتابش 
دربرابـر  مـی  روم.  نزدیک  تـر  می  دهـد.  آقـا  بـه  را 
می  کنـم.  مقاومـت  حضـور،   مشـتاقاِن  فشـار 
]بر[می  خیـزم؛  اسـت.  تنـگ  جـا  می  نشـینم؛ 
ندیـم  تنـگ اسـت. صـدای نصیـر  بازهـم جـا 
کـه می  گویـد: »لطفـا بـه مـن اجـازه  را می  شـنوم 
بدهیـد، مـن نماینـده یـک ملتـم.« بـه حضـور 
را  قلب  هـا«  آغـوش  »در  کتـاب  می  رسـم؛  آقـا 
بـه ایشـان تقدیـم می کنـم و می  گویـم: »آقـا ایـن 
کتـاب، نمونه ای از ارادت مردم افغانسـتان، به 
حضـرت امـام)ره( اسـت. چنیـن کاری تا کنون 

انجام نشـده اسـت.« آقا می  گوید: »احسنت.« 
یـا  تهـران  کجاییـد؟  کن  »سـا می  پرسـد:  و 
کن  گفتـم: »سـا کار می  کنیـد؟«  مشـهد؟ کجـا 
تهـران هسـتم. در دفتـر جبهه فرهنگـی انقالب 
حرف  هایـم  بـه  درحالی کـه  هسـتم.«  اسـالمی 
گـوش می  دادنـد، کتـاب را هـم تـورق می  زدنـد. 
دیدم جمالتی را که در صفحه داخلی کتاب 
یـک  مردمـان  »مـا  می  خواننـد:  بـودم،  نوشـته 
در  گذشـته  ایم.  سیاسـی  مرزهـای  از  امتیـم. 
جبهه  هـای مقاومـت جهـان، بـه خون شـریکی 
رسـیده  ایم.« گفتـم: »آقا التماس دعـا دارم.« آقا 
بـا لبخنـدی فرمودنـد: »خداونـد به شـما توفیق 

آفریـن. « دهـد؛ 
۰۵ تیر ۱۳۹۵

در آغوش
قلب ها
محمدسرور رجایی
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بـه  کـه  انسـان هایی  جدایـی،  زمانـه  در 
بسـیار  اهمیتـی  می اندیشـند،  کـردن  وصـل 
دارنـد. ایـن اهمیـت هنگامـی کالن تر می شـود 
کـه بسـتر کوشـش برای وصـل انسـان ها، در افق 
دو جامعـه بـوده و عبـور از مرزهـای جغرافیایـی 
را هـدف بگیـرد. مرحـوم محمدسـرور رجایـی 
از جملـه ایـن انسـان های مهـم زمانـه مـا بـود. 
کـرده بـود. پـروژه فرهنگـی و  او راه خـود را پیـدا 
فکری خود را شکل  داده و زندگی خود را وقف 
افغانسـتان  و  ایـران  میان فرهنگـی  ارتباطـات 
ساخته بود. توجه تام او به امر »بینافرهنگی« به 
او ایـن امـکان را داده بـود که در میانسـالی خط 
سـیری مشـخص را در پـروژه اش تاسـیس کنـد 
و در تـداوم ایـن سـیر، حرف هـای بدیعـی بزنـد. 
حرف  هایـی کـه اگـر او نمی گفـت، هیچ وقت و 
در هیـچ کجـای دیگـر بـرای مـا گفته نمی شـد.

ارتباطـات  برقـراری  بـرای  رجایـی  برنامـه 
انقـالب«  »انسـان  روایـت  بـر  میان فرهنگـی 
متمرکـز بـود. او بـا ایـده انسـانی بـودن انقـالب 

ایـن اسـاس موضـوع  بـر  و  بـود  اسـالمی همـراه 
انسـان  کلیـت  کـه  ایـران  فقـط  نـه  را  انقـالب 
می دانسـت. ایـن نگرش به رجایـی این امکان 
ایـران و  انقـالب،  انسـان  کـه در پـی  را مـی داد 
اینجـا،  در  کنـد.  جسـت وجو  را  افغانسـتان 
وجـه میان فرهنگـی پـروژه او آشـکار می شـود. 
انسـان هایی  راوی  می کوشـید  او  کـه  آنجـا 
بـه  افغانسـتان  از  و  جنـگ  ایـام  در  کـه  باشـد 
جبهـه ایـران آمده انـد )کتـاب از دشـت لیلـی 
کـه از ایـران بـه  کسـانی  یـا  تـا جزیـره  مجنـون( 
جهـاد اسـالمی افغانسـتان پیوسـته اند )کتـاب 
کـه رجایـی  انقالبـی  انسـان  ماموریـت خـدا(. 
در پـی روایـت او بـود هـم احمدرضـا سـعیدی 
کـه از تهـران بـه به سـوی افغانسـتان مـی رود  بـود 
بخش جعفـری،  حسـین  شـهید  روایـت  هـم 
رجـب  شـهید  احمـدی،  محمـد  شـهیدخان 
جمشـیدی،  عبدالرحیـم  شـهید  غالمـی، 
احمدعلـی  شـهید  احمـد،  شـریف  شـهید 
حسـینی،  سـیدمحمدتقی  شـهید  رضایـی، 

ک  کـه از قلـب خـا شـهید محمـد مرتضـی بـود 
ایـران  جبهه هـای  آتـش  میانـه  بـه  افغانسـتان 
انقالبـی  انسـان های  همـه  این هـا   آمده انـد. 
روایـت  مـا  بـرای  رجایـی  پـروژه  در  کـه  بودنـد 

شـدند.
انسـان های  ایـن  از همـه،  و پیـش  بیـش 
انقالب اما کسی قرار دارد که بیشترین انقالب 
و دگرگونی در وجود او رخ داده؛ انسانی که از همه 
انسـان های انقالب، انسـانی انقالبی تر اسـت و 
دگرگونی دیگران از دگرگونی هایی اسـت که در 
وجود او رخ داده اسـت. روایت رجایی درسـت 
از همین نقطه شـروع می شـود؛ از روایت همین 
انسـان، از روایـت امـام خمینـی؟هر؟. رجایـی 
کـه روایـت انسـان انقـالب  کتابـی  پیـش از دو 
افغانسـتانی در ایران و انسـان انقالب ایرانی در 
کتـاب »در آغـوش  افغانسـتان را پـی می گیـرد، 
کـه  کتابـی  اسـت.  کـرده  منتشـر  را  قلب هـا« 
یـک  به مثابـه  خمینـی؟هر؟  انعـکاس  روایـت 
پدیده انسانی در میان مردم افغانستان است. 

ارتباطات میان فرهنگی، 
انسان انقالب،
 جهاد

وجوه سه گانه 
محمدسرور رجایی

مدیر کارگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسالمی
مجتبی نامخواه
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امـام  از سـفر چهـارم  افغانسـتان  روایـت خلـق 
اسـت  روایت هایـی  ازجملـه  خمینـی؟هر؟، 
انسـان  بـودن  مـرز  بـدون  می دهـد  نشـان  کـه 
انقالب از کجا سرچشـمه گرفته است. انساِن 
موجـود  وضـع  علیـه  عصیانگـری  انقـالب، 
اسـت. بخـش مهمـی از ایـن وضـع موجـود در 
وجـه میان فرهنگـی، وضع موجـود جغرافیایی 
و دیوارهـای مـرزی اسـت. پس انسـان انقالب، 

علیـه ایـن مرزهـا نیـز می شـورد؛ امـا چگونـه؟
در اینجـا می توانیـم دربـاره وجـه دیگـری 
کنیـم.  بحـث  رجایـی  محمدسـرور  برنامـه  از 
کردیـم:  مـرور  را  او  برنامـه  وجـه  دو  کنـون  تا
کوشـش مرحـوم رجایـی برقـراری  یکـی اینکـه 
ارتباطـات میان فرهنگـی اسـت و دیگـر اینکـه 
روایـت  و  انسـان  مـدار  بـر  را  کوشـش  ایـن  او 
اکنـون  می بـرد.  پیـش  بـه  انقـالب«  »انسـان 
اشـاره  برنامـه  ایـن  سـوم  وجـه  بـه  می توانیـم 
میان فرهنگـی  ارتباطـات  برنامه هـای  کنیـم. 
یـا در چارچـوب  اغلـب در وجهـی خیریـه ای 

برنامه هایـی  می شـود.  دنبـال  صلـح  سـفیران 
کـه نـه در برابر جدایی هـای وضع موجود، بلکه 
ازسـوی نهادهـای مویـد و مولـود ایـن جدایـی 
دنبـال می شـوند. در سـوی دیگـر و در دیگـری 
موجـود  وضـع  حافظـان  صلـح،  سـفیران  ایـن 
کاتالیـزور پیدایـش یـک نیـرو  خشـن  منشـأ یـا 
کـه آن هـا نیـز از مسـیری  و تروریسـتی هسـتند 
بی مـرزی  و  مرزهـا  نادیده انگاشـتن  ایـن  دیگـر 
را ترویـج می کننـد. در منطقـه مـا ایـن نیـرو  و 
گرایش خشـونت مدار را داعش دنبال می کند. 
کنشـگران ایـن جنبـش بنیادگـرا بـا آتـش زدن 
گذرنامه های شـان مخالفـت عملـی خـود را بـا 
مرزهابندی هـای مبتنـی بـر »سـایکس- پیکـو« 

می کننـد. فریـاد 
در برابر سفیران صلح، مسیری که داعش 
برای از میان بردن مرزها طرح می کند از جنگ 
می گـذرد. در میانـه ایـن صلـح و جنـگ اسـت 
کـه اهمیـت ایـن وجـه از پـروژه مرحـوم رجایـی 
کـه او بـا تکیـه بـر درکـی  آشـکار می شـود. آنجـا 

که از جهادگری انسان انقالب دارد؛ همچنین 
مبتنـی بـر تجربـه زیسـته خـود از جهادگـری در 
نـه  را  میان فرهنگـی  ارتباطـات  افغانسـتان، 
براسـاس روایت سـفیران وضع موجود از صلح 
و نـه مبتنـی بـر روایـت جنگجویـان داعـش از 
جنـگ، بلکـه براسـاس نگرشـی خـاص دربـاره 
»جهـاد« بنـا می کنـد. برنامـه پژوهشـی مرحـوم 
محـور  سـه  بـر  مبتنـی  رجایـی  محمدسـرور 
»ارتباطـات میان فرهنگـی«، »انسـان انقـالب« 
و »جهـاد«، پل هـای مسـتحکمی میـان مـردم 
بـه  او  می کنـد.  ایجـاد  افغانسـتان  و  ایـران 
مخاطبـان ایرانـی و افغانسـتانی آثـارش کمـک 
نـه فقـط بـه درک بهتـری از دیگـر   کـه  می کنـد 
افغانسـتانی یـا ایرانی دسـت یابند، بلکـه درک 
میان فرهنگـی  امکان هـای  و  خـود  از  بهتـری 
کـه  خـود داشـته باشـند. همیـن نـکات اسـت 
فقـدان محمدسـرور رجایـی را دشـوار می کنـد. 
پـل مهمـی فروریختـه درحالی که ما بـرای ادامه 

مسـیر سـخت بـدان محتـاج بودیـم.
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دربارۀ دیدگاهتان به آقای رجایی به عنوان 
یک پژوهشگر برجستۀ حوزۀ افغانستان برایمان 

بگویید.
کـه ایشـان داشـتند،  مهم تریـن ویژگـی ای 
از  فـارغ  بودنـد.  معلـم  یـک  واقعـًا  کـه  بـود  ایـن 
اینکـه خودشـان یکـی از چهره هـای برجسـته و 
شـاخص در حـوزۀ ادبیـات افغانسـتان بودنـد، 
ولـی موضـوع مـردم داری ایشـان بسـیار ُپررنـگ 
کـه در خانـۀ ادبیـات  بـود. ایشـان اگـر وقتـی را 
کالس هـای  در  و  کارگروه هـا  در  و  افغانسـتان 
صـرف  شـعر،  خوانـش  و  نویسـندگی  آمـوزش 
خلوتـی  در  آن  جـای  بـه  می کردنـد،  مهاجـران 
بـه تقویـت و چـاپ شـعرهای  می نشسـتند و 
خودشـان می پرداختنـد، قطعـًا مـا آثـار بسـیار 
رسـالت  ایشـان  داشـتیم.  ایشـان  از  بیش تـری 
کـه نسـل  ایـن درنظرگرفتـه بودنـد  را  خودشـان 
جدیـد بچه هـای افغانسـتان در ایـران، فرصِت 
بـه  هـم  همیشـه  کننـد.  پیـدا  را  درخشـیدن 
و  ورود  بـرای  کـه  داشـتند  کیـد  تا نکتـه  ایـن 
پذیرفته شـدن و دیده شـدن در فضـای ایـران و 
حتـی در فضـای نخبگانـِی افغانسـتان بسـیار 
سختی کشیده اند و حاال هم تالش می کردند 

کننـد.  راه را بـرای بقیـه همـوار 

آقـای  دربـارۀ  تعبیـری  شـما  جایـی  یـک 
کـه  مضمـون  ایـن  بـا  برده ایـد  بـه کار  رجایـی 
»همیشـه چشـمان اشـک آلود و لبخنـد بـر روی 

چشـمان  از  خاطـره ای  داشـتند«؛  لبان شـان 
داریـد؟ ایشـان  اشـک آلود 

ببینیـد، دغدغـۀ مشـترک بنـده و ایشـان 
حـوزه افغانسـتان بـود. شـروع آشـنایی مـا هـم از 
کرسـی مطالعـات  ایـن بـاب بـود. وقتـی بنـده 
افغانسـتان را در ایران راه اندازی کردم ایشـان از 
سـر کنجکاوی سراغ من آمدند. سؤالشان این 
بود که آیا واقعًا قرار اسـت کاری انجام بشـود یا 
فقط یک ژست تبلیغاتی است؟ نگران بودند 
عنـوان  بـه  باشـد  اسـمی  یـک  فقـط  مبـادا  کـه 
ایـن  در  باألخـره  افغانسـتان.  مطالعـات  میـز 
رفت وآمدهـا دوسـتِی مـا شـکل گرفـت. ایشـان 
کـه در مـورد موضوعـی دربـارۀ تاریـخ  هـر زمـان 
پراکنده شـده  نسـل های  دربـارۀ  و  افغانسـتان 
می کردنـد،  صحبـت  جهـان  جای جـای  در 
از  یکـی  می شـد.  ک  نمنـا چشم های شـان 
نکاتی که همیشه ایشان به آن اشاره می کردند 
ایـن بـود کـه تاریـخ افغانسـتان و هنـر و سـنت و 
سـبک زندگـی در افغانسـتان شـفاهی اسـت و 
به دلیـل سـال ها جنـگ و مهاجـرت، فضایـی 
کـه نخبـگان دسـت بـه قلـم  مهیانشـده اسـت 

شـوند و بنویسـند.

تعابیـر مختلفـی بـرای آقـای رجایـی شـده 
اسـت؛ ماننـد راوی بین الملـل و مترجـم فرهنگی 
و عناوینـی از ایـن دسـت. بـه نظر شـما کدام یک 

بیشـتر بـرای آقـای رجایـی درسـت تر اسـت.

مـن فکـر می کنـم دغدغـۀ ایشـان خیلـی 
کوچک کـردن  و  اسـت  مـوارد  ایـن  از  بزرگتـر 
فرهنـگ  موضـوع  صـرف  بـه  ایشـان  دغدغـۀ 
ببینیـد،  اسـت.  بی انصافـی  یک مقـدار 
کلیدواژگانـی داشـتند مثـل  ایشـان یک سـری 
کـه فقـط بخشـی  غم شـریکی و خون شـریکی 
کاری و دغدغـۀ فـردی ایشـان بـوده  از هویـت 
دربـارۀ  ایشـان  بـا  مـن  گاهی وقت هـا  اسـت. 
چرایـی قطـع ارتبـاط فرهنگـی میـان نخبـگان 
ایـران و افغانسـتان صحبـت می کـردم. ایشـان 
یـک مثـال خیلـی خوبـی زدنـد و کلمـۀ رفاقـت 
را آوردنـد. از نظـر ایشـان آن اتفاقـی کـه در حـوزۀ 
شـعر و ادبیات افتاده اسـت، به واسطۀ رفاقتی 
شـاخص  چهره هـای  بیـن  کـه  اسـت  بـوده 
ادبیات ایران و افغانستان شکل گرفته است؛ 
کـه میـان آقـای  یعنـی همـان ارتبـاط و رفاقتـی 
دولت آبـادی و رهنـورد و زرین کـوب و ندوشـن 
بـا اسـاتید افغانسـتانی بـه وجـود آمـده اسـت و 
همدیگـر را بـه حلقه هـای فکـری و نخبگانـی 
متأسـفانه  می کردنـد.  دعـوت  داشـتند،  کـه 
ایـن اتفـاق در حوزه هـای دیگـر نیافتـاد. حـاال 
می تواند در حوزۀ متخصصان پزشکی و علوم 
انسانی و موسیقی و صنعت باشد. متأسفانه 
ایـن اتفـاق نیفتـاد و به عنـوان جزیره هـای دور 
کردنـد. دغدغـۀ اصلـی ایشـان ایـن  کار  از هـم 
بـود کـه ما یـک پلی میان نخبگان دو سـرزمین 
کنیـم و ایـن ریشـه های مشـترک میـان  ایجـاد 

معلم و غمخوار
مهاجران

نمایندۀ شایسته برای جامعۀ
 نخبگی مهاجر در ایران

وتی، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان است. خانم سمیه مر
 او باتوجه حوزۀ مطالعاتی خودش، مدتی با مرحوم رجایی
 فعالیت مشترک داشته اند. تالش برای ارتباط میان

 نخبگان ایران و افغانستان، بخش مهمی از این اقدامات است؛ 
اگرچه عمر پربرکت مرحوم رجایی  برای بالنگدی این فعالیت ها 
وتی وایِت خانم مر کفاف نداده است. آنچه در اینجا می خوانید، ر
 از تالش های آقای رجایی در این مسیر است.
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کیـد داشـتند، ایـن بـود کـه  خیلـی بـر روی آن تا
تجربۀ زیسـتی او و دیگر شـهروندان افغانسـتان 
در ایران، باعث یک عالمت سـوال بزرگ شـده 
اسـت؛ آن هـم اینکـه، مـا اگـر تجربـۀ مهاجـران 
مهاجـران  تجربـۀ  بـا  را  ایـران  در  افغانسـتان 
و  هنـد  و  اندونـزی  و  کسـتان  پا در  افغانسـتان 
کشـورهای دیگـر مقایسـه کنیـم، به هیچ عنـوان 
قابـل قیاس نیسـت. چـون مهاجـران در ایـران، 
کـه  کمـپ زندگـی نکرده انـد. اگـر بپذیریـم  در 
مهاجـرت بـدون ویـزا و قاچـاق، هزینه بر اسـت 
بـا آن مقابلـه می کنندپـس چطـور  و دولت هـا 
افغانستانی ها در جامعۀ ایرانی زندگی کرده اند 
حاشیه نشـین  مالی شـان،  تـوان  فراخـور  بـه  و 
تجربـۀ  کرده انـد.  زندگـی  مرکـز  در  یـا  بوده انـد 
کسـتان  ایـن افـراد، بـا تجربـۀ مهاجرانی که در پا
زندگـی کرده انـد و دهه هـا در کمپ هـا بود انـد و 
در حاشیۀ مرز زندگی کرده اند، زمین تا آسمان 
تفاوت دارد. ایشان همیشه این سوال را مطرح 
می کردنـد کـه پـس چـرا گالیـۀ مهاجرانـی کـه در 
ایران هسـتند، بسیار بیشتر از گالیۀ مهاجرانی 
اسـت کـه در کمپ هـا مثاًل صربسـتان یا ترکیه 
کـه دقیقـًا  کرده انـد؟ ایشـان می گفتنـد  زندگـی 

و  و سـرایدار  کارگـر  فقـط  ایـران  در  افغانسـتانی 
نگهبـان هسـتند، تغییـر بدهیـم. حداقـل در آن 
تردیـد ایجـاد کنیـم. ایـن کار از یک منظر، بـازِی 
افغانسـتانی،  جامعـۀ  نظـر  از  اسـت.  ُبرد-ُبـرد 
بخشـی از هویـت و افتخـارات خودشـان را در 
از طـرف جامعـۀ  مـا میبیننـد.  ایرانـی  جامعـۀ 
ایرانـی هـم، مـا می بینیـم کـه در ایـن چهل سـال 
و در میزبانـی از یـک جمعیـت سـه الـی چهـار 
میلیونـی، مـا خدمـات ویـژه هم داشـتیم و فقط 
کارگـر تولیـد نکرده ایـم. درواقـع بیـن مهاجـران، 
پزشـک و موزیسـین و اسـتاد دانشـگاه و مـوارد 

این چنینـی هـم بسـیارزیاد بـوده اسـت. 

از تالش هایـی که آقای رجایی داشـته اند، 
بیـن  همزبانـی  و  همدلـی  بحـث  بـا  رابطـه  در 
کشـور بـوده اسـت. بـرای ایـن منظـور هـم از  دو 
ایـن  وارد شـدند. دربـارۀ  دریچه هـای مختلفـی 

کرده ایـد؟ گفتگـو  موضـوع بـا همیدگـر 
بـا  خودشـان،  گفتـۀ  بـه  ایشـان  ببینیـد 
تیپ هـای شـخصیتی و اعتقـادی مختلفـی 
کار کرده اند. خودشان هم به فراخور نیاز مالی، 
در بازه هـای زمانـِی مختلف، کارگـری کرده اند 
کـه ایشـان  کرده انـد و... . نکتـه ای  و خیاطـی 

کنیـم. درواقـع اگـر جدایـی  دو کشـور را پررنـگ 
کشـور شـکل  مـردم دو  میـان  یـا سـوءتفاهمی 
می گیـرد، دلیلـش عـدم ارتبـاط درسـت میـان 
و  ایشـان  تـالش  اسـت.  کشـور  دو  نخبـگان 
توصیۀشـان بـه بنـده و بقیـۀ دوسـتان ایـن بـود 
کـه تـا جـای ممکـن در جلسـات خودمـان، از 

نخبـگان افغانسـتانی هـم دعـوت شـوند.

حـوزۀ  در  ایشـان  فعالیـت  اصلی تریـن 
فعالیت هـای میـان نخبـگان چـه بـوده اسـت؟
بـه  مـا  کـه  کاری  بهتریـن  ایشـان،  نظـر  از 
می توانیـم  خودمـان  نخبگـی  رسـالت  عنـوان 
انجـام بدهیـم، ایـن اسـت کـه تصویـری را کـه از 
مهاجران مخابره می شود، تغییر دهیم. همیشه 
تاکید داشتند که ما اگر در گزارش های خودمان 
و در رسـانه ها و صداوسـیما، بـا دقـت بـه ایـن 
موضـوع ورود نکنیـم، هزینـه اش بسـیار بیشـتر از 
میزان سودش خواهد بود. با همین گفت وگوها 
بود که ما »رویداد فرهنگی افغانسـتان« را شـروع 
کردیـم. یعنـی فکـری در گفتگوهـای میـان من و 
استاد شکل گرفت که به بهانۀ رویداد فرهنگی 
افغانستان، از نخبگان افغانستانی که در ایران 
زندگـی می کننـد و محصـول جامعـه نخبگـی 
بایـد  مـا  درواقـع  کنیـم.  تقدیـر  هسـتند،  ایـران 
کـه جامعـۀ  ایـن تصویـِر ازپیش پذیرفته شـده را 
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از  آدم  کـه  می دهـد  نشـان  موضـوع  همیـن 
خـودی، توقعش بسـیار بیشـتر اسـت. درواقع 
افغانستانی ها واقعًا دوسـت دارند که خودی 
فرض بشوند؛ چه در افغانستان زندگی کنند 
و چـه در ایـران. وقتـی چنین چیـزی را لمـس 
نمی کننـد، واکنـش تنـدی نشـان می دهنـد.

آقای  بپرسم؛  سوال  آخرین  عنوان  به 
خودم  آثار  من  که  گفتند  یک جایی  رجایی 
از  غیر  در  که  شهدایی  به  می کنم  تقدیم  را 
کشورهای خودشان شهید شدند؛ بدون اینکه 
فکر  کنند.  افغانستانی  مهاجران  به  محدود 
می تواند  چه  نگاهی  چنین  دلیل  می کنید 

باشد؟ 
همان طـور کـه می دانیـد، ایشـان تسـلط 
روحیـۀ  از  و  داشـتند  ادبیـات  بـه  ویـژه ای 
کیـد  لطیـف شـاعری هـم برخـوردار بودنـد. تا
موجـود  مخفـِی  مولفه هـای  روی  بـر  ایشـان 
یکـی  غربـت  اسـت.  ایرانی هـا  سرشـت  در 
کلیـد واژگان ایرانـی اسـت؛ جـالی وطـن و  از 
غربت و به دور از وطن ماندن و فوت غریبانه 
و... یک سـری اسـت کلیدواژگانی اسـت که 
شـما فـارغ از ایرانی بـودن یا افغانسـتانی بودن، 
کنیـد.  برقـرار  ارتبـاط  آن  بـا  می توانیـد  قطعـًا 
یکـی از دالیلی که بسـیاری از افغانسـتانی ها 
در آثـار خودشـان سـعی می کننـد نیم نگاهـی 
به امام رضا)ع( داشـته باشـند، همین است. 
مـن بارهـا در صحبت هـای دوسـتان دیـده ام 
کـه اگـر شـما بـه عنـوان یـک ایرانـی، حرمـت 
امام رضـا)ع( را دارید و کلیدواژۀتان هم »امام 
غریـب« اسـت، پـس چرا ایـن ادبیـات »دور از 
وطـن« و »مظلـوم« و »غریـب« را در مـورد مـردم 
افغانسـتان در عمـل نشـان نمی دهیـد. یـک 
اتفاقـی کـه تمایـل دارم به آن اشـاره کنـم، این 
اسـت کـه فـوت آقـای رجایی هم سـبب یک 
گشایش و توفیقی بود که برای اولین بار اتفاق 
می افتد. اولین بار اسـت که یک شـخصیت 
و  می کنـد  فـوت  ایـران  در  مهاجـر  فرهنگـِی 
و  می گوینـد  تسـلیت  ایـران  عالـی  مقامـات 
یک تشـییع جنازۀ محترمانه شـکل می گیرد. 
درواقـع ایـن واقعـه، همـان بروز رسـمِی حضور 

جامعـۀ نخبگـِی مهاجـر در ایـران اسـت.

بـرای  شـرایطی  فرهنگـی  دیپلماسـی  در 
اثربخشـی یـک فرآینـد انتقـال فرهنگـی ذکـر مـی 
شود که مهمترین آنها شناخت از بوم و فرهنگ 
دو طرف و همچنین شناخت ابزارها و ظرفیت 
های فرهنگی و رسـانه ای و هنری اسـت. یعنی 
گـر قرار باشـد یک فرهنگ نمونـه از جامعه الف  ا
بـه جامعـه ب منتقل شـود و بالعکـس، ضروری 
فرهنـگ  ایـن  دهنـده  انتقـال  کـه  کسـی  اسـت 
اسـت اشـراف خوبـی بـر هـر دو فرهنـگ داشـته 
باشـد و بـا شناسـایی نقـاط برجسـته فرهنگـی با 
ابزارهای قابل فهم در دو طرف نسبت به انتقال 

فرهنگـی و دیپلماسـی فرهنگـی اقـدام کنـد.
در این مسـیر دو نکته بسـیار حائز اهمیت 
برجسـته  نقـاط  ایـن  میـان  در  گـر  ا اوال  اسـت 
فرهنگـی بـر مشـترکات دسـت بگـذارد سـرعت 
ممکـن  ثانیـا  و  بـود  خواهـد  بیشـتر  انتقـال  ایـن 
اسـت برای مثال در یک جامعه ای ابزار سـینما 
کشـور دیگـر نداشـته باشـد پـس  کافـی در  بـرش 

بایـد بـه سـراغ ابزارهـای دیگـر رفـت.
از  یکـی  رجایـی  سـرور  محمـد  مرحـوم 
کـه بـه واقـع در ایـن عرصـه چـون  کسـانی اسـت 
بـا شـناخت  و  کـرد  قیـام  نفـره  تـک  یـک لشـکر 
خوبی که از دو طرف داشـت مسـیری درسـت را 

کـرد. مـی  دنبـال  فرهنگـی  دیپلماسـی  در 

رجایـی، دوران نوجوانـی و جوانـی خـود را 
گذرانـد و در بحبوحـه جنـگ در  در افغانسـتان 
ایـن کشـور در میـان خویشـان و خانـواده خـود بـا 
کـه او  گرفـت بـه ویـژه  کشـور انـس  فرهنـگ ایـن 
در ایـن دوران بـه شـدت کتابخـوان بـوده اسـت و 
همیـن کتـاب خوانـدن عمـق بیشـتری بـه وجـوه 

فرهنگـی او و شـناخت او داده اسـت.
کسـتان و در حـزب  حتـی حضـور او در پا
حـزب  یـک  کـه  افغانسـتان  اسـالمی  حرکـت 
بالنسـبه فراقومیتی بود کمک کرد که او نسـبت 
بـه دیگـر هموطنانش کمتر حـس و حال قومیت 

گـرا داشـته باشـد.
ورود او به ایران و آشـنایی یکی دو دهه ای 
او با فرهنگ و هنر ایران به سـبب حضور مداوم 
در محافل فرهنگی از حوزه هنری گرفته تا دیگر 
جاهـا موجـب شـده بـود آشـنایی او بـه فرهنـگ 
ایـران و بـه ویـژه فرهنـگ انقـالب اسـالمی رشـد 
کنـد. البتـه صـدای انقـالب اسـالمی از عنفـوان 
جوانی در افغانسـتان به گوش او رسـیده بود و در 
ایـن مسـیر حرکـت مـی کـرد و توجه او بـه محافل 
کسـتان و به ویژه در ایران  انقالبی ایران چه در پا

ثمـره همین امر اسـت.
کـه  ای  طرفـه  دو  شـناخت  بـا  رجایـی 
داشـت در ده سـال آخـر عمـر خـود دیگـر محـل 

 آشنای واقعی
پژوهشگر مسائل بین الملل

سجاد اسالمیان
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کـه  مشـورت و رفـت و آمـد بسـیاری از کسـانی بـود 
قصد داشتند در حوزه فرهنگ افغانستان حرکت 
کننـد از کسـانی که بـه عنوان رایزن یا معـاون رایزن 
نماینـدگان  تـا  شـدند  مـی  اعـزام  افغانسـتان  بـه 
فرهنگـی دولـت افغانسـتان بـه سـراغ او مـی آمدنـد 
کمـک هـای مشـورتی و چـه بسـا عملیاتـی او  تـا از 

کننـد. اسـتفاده 
همـه  از  فرهنگـی  انتقـال  مسـیر  ایـن  در  او 
ابزارهـای ممکـن اسـتفاده کـرد؛ نقـش پـر رنگش در 
تولید برنامه وطن دار شبکه افق و حضور و کمک 
بـه برنامـه هـای تلویزیونـی، ارتبـاط بـا شـبکه هـای 
رادیـو و تلویزیونـی بـرون مـرزی ایـران و همچنیـن 
مختلـف  هنرمنـدان  و  افغانسـتانی  هـای  شـبکه 
ابـزار  از  او  کـه  داد  مـی  نشـان  ایـران  و  افغانسـتان 
کـرده اسـت و شـاید  تلویزیـون بهتریـن اسـتفاده را 
بسـیاری حضـور او در برنامـه »خندوانـه« و یا برنامه 

»کتـاب بـاز« را بـه یـاد بیاورنـد.
کتـاب هـا، انتشـار  در همیـن مسـیر نوشـتن 
مقـاالت و مـواردی از ایـن دسـت نشـان مـی دهـد 

او تمـام تـالش خـود را بـرای اسـتفاده از ابزارهـای 
موجـود انجـام داده اسـت. امـا نکتـه مهـم در ایـن 
بیـن رسـیدن او بـه عالـی تریـن نقطـه اشـتراک دو 
کـه ایـن امـر، اوج  ملـت ایـران و افغانسـتان اسـت 
شـناخت او از فرهنـگ دو ملـت را نشـان مـی دهد 
که در تمام ده  و این همان »خون شـریکی« اسـت 
سـال آخـر عمـرش از آن یـاد مـی کـرد و بـرای معرفی 

آن قـدم بـر مـی داشـت.
او شـاید مظهـر تمـام ایـن خـون شـریکی را در 
گردیزی می دید؛ بزرگمردی  شهید بزرگوار موسوی 
که تابسـتان ها را در جبهه افغانسـتان می جنگید 
انقـالب  گوئیـا  ایـران؛  جبهـه  در  را  هـا  زمسـتان  و 
اسـالمی را مرزی نیسـت و هر جا جهاد اسـت باید 

حضـور یافت.
نکتـه برجسـته امـا نـگاه انقالبـی او بـه مسـاله 
صـدور  کـه  آنچـه  بـود؛  فرهنگـی  دیپلماسـی 
فرهنگـی انقـالب اسـالمی مـی نامیم؛ چـه اینکه او 
علیرغـم اسـتفاده از همـه ابزارهـای موجـه، حاضـر 
نبـود در اسـتفاده از ایـن ابزارهـا از اصـول انقالبـی 

کـه از  کنـد؛ بارهـا از او شـنیده بـودم  خـود عـدول 
فالن شـخص یا جریان افغانسـتانی که هموطنان 
کـه روشـنفکرانه عمـل مـی  گالیـه داشـت  او بودنـد 
کننـد و حاضـر نبـود بـه راحتـی بـا آنهـا همـکاری 
کنـد و همیـن هم باعث شـده بود در میان بخشـی 
از همیـن بـه اصطـالح روشـنفکران افغانسـتانی بـه 

مـزدوری ایـران متهـم شـود.
سـمعه  هموطنانـش  اینکـه  از  حتـی  او 
افغانستانی ها را نزد ایرانیان بد جلوه دهند نگران 
و برحـذر بـود و در عیـن حال به شـدت به ایرانیانی 
که نگاه درسـتی به افغانسـتانی ها نداشتند انتقاد 
بزرگوارانـه  نفسـی  ایـن مسـیر عـزت  در  و  کـرد  مـی 
کـه  داشـت و همیـن عـزت نفـس باعـث مـی شـد 
از هـر ابـزاری بـرای رسـیدن بـه هـدف انقالبـی خـود 

اسـتفاده نکنـد.
اینـک بـا رفتـن او بـه واقـع ایـن سـنگر خالـی 
شـده اسـت و روایـت »خـون شـریکی« بـه شـدت 
کـه برخیـزد  نیازمنـد بـزرگ مـردی از جنـس اوسـت 
و بـرای مـا آن ایثارهـا و فـداکاری هـا را نقالـی کنـد.
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کـه  مـن بـا آقـای رجایـی در مجلـۀ »راه«، 
فرهنگـی  جبهـۀ  مطالعـات  دفتـر  شـد  بعدهـا 
رجایـی  آقـای  شـدم.  آشـنا  اسـالمی  انقـالب 
انجـام  را  مجلـه  افغانسـتاِن  حـوزۀ  کارهـای 
کـه در دفتـر  مـی داد. در یکـی از مالقات هایـی 
»ماموریـت  مسـتند  سـاخت  ایـدۀ  داشـتیم، 
خدا« را مطرح کرد و گفت: »می دانسـتید ما در 
جهاد مردم افغانستان، از ایران شهید داریم؟!« 
ایـن  مـزار  »می دانسـتید  گفـت:  »بلـه«  گفتـم: 
کـه در افغانسـتان به شـهادت رسـیده،  شـهید 
برایـم جالـب شـد.  همان جاسـت؟!« مسـئله 
افغانسـتان  در  شـهیدی  گفـت  رجایـی  آقـای 
کـه در دورۀ جهـاد مـردم افغانسـتان  کـرده  پیـدا 
مـردم  به کمـک  شـوروی،  سـرخ  ارتـش  بـا 
افغانسـتان رفتـه و پـس از شـهادتش، همان جـا 
مقـدِس  به زیارتـگاه  هـم  مـزارش  و  دفن شـده 
»شـهید  اسـت؛  تبدیل شـده  منطقـه  آن  مـردِم 
احمدرضـا سـعیدی«. آقـای رجایـی ماجـرای 
»می خواهـم  گفـت:  و  کـرد  تعریـف  را  شـهید 
فیلم مسـتندی برای این شـهید بسـازم.« سـوژۀ 

او  کـردم.  تشـویق  را  َسـرور  بـود.  خوبـی  بسـیار 
تـا آن روز بـرای سـاخت مسـتند بـه افغانسـتان 
سـفرهای  تجربـۀ  دربـارۀ  مقـداری  بـود.  نرفتـه 
مستند قبلی ام به افغانسـتان صحبت کردیم. 
کار، تلفنـی یـا  بعـد از آن چندبـار دیگـر دربـارۀ 
حضـوری صحبـت کردیـم. با اینکه مسـتقیمًا 
نقشـی در تولید این مسـتند نداشـتم، هربار که 
بـا ایشـان تمـاس می گرفتـم یـا به دفتـر می رفتـم، 
گاهـی  پیگیـر مسـتند بـودم. آقـای رجایـی هـم 
یـا مجـوز  سـوال هایی دربـارۀ سـاخت مسـتند 
تصویربـرداری در افغانسـتان و... مـی پرسـید. 

آقـای رجایـی مثـل سـایر بـرادران افغانسـتانی، 
مشـکل مدارک و رفت وبرگشـت داشـت. یکی 
از چالش هـای آقـای رجایـی، خـروج از کشـور و 
رفتـن به افغانسـتان بـود. می ترسـید وقتـی رفـت 
افغانسـتان، در راه برگشـت بـا مشـکل مواجـه 
شـود. آقـای رجایـی تا آن زمان مسـتند نسـاخته 
بود و هنوز به فضای مستندسازی مسلط نبود. 
از طرف دیگر هم حامِی مالی روشـنی نداشـت 
و قـرار بـود کار را بـا هزینـۀ پاییـن بسـازد. قـرار بـود 
آقـای رجایـی  بـرود.  و  بـردارد  خـودش دوربیـن 
داشـت،  کـه  خوبـی  سـوژۀ  و  به محتـوا  فقـط 

راهی که
کرد  رجایی باز 

به یاد یکی از بهترین دوستانم،
 »محمد سرور رجایی«
که همیشه لبخند زیبایش  
 پیش چشمانم است

مستندساز
محمدمهدی خالقی
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بتوانـد  تـا  کشـید  طـول  مدت هـا  بـود.  متکـی 
هماهنگی هـای الزم را انجـام دهـد. در نهایـت 
توانست برود افغانستان و تصاویر را ضبط کند 
و برگردد. اما پس از برگشت هم تدوین مستند 
به دلیـل مشـکالت مالـی طـول کشـید. باألخره 
آقـای رجایـی بـا هـر مشـقت و سـختی کـه بـود، 
»مأموریـت  برسـاند.  به اتمـام  را  کار  توانسـت 
خـدا« شـاید از لحـاظ فنـی، مسـتند شـاخصی 
قلبـی  ارتبـاط  برقـراری  به لحـاظ  امـا  نباشـد، 
بسـیار  و سـوژۀ  به محتـوا  تسـلط  و  مستندسـاز 
در  اولین بـار  بـرای  کـه  متفـاوت اش  و  خـاص 
فضای مستندسازی ایران مطرح شد، مستند 
قابل قبـول و قابل توجهـی اسـت. خوشـبختانه 
مسـتند در جشـنوارۀ عمار هم به نمایش درآمد 

گرفـت. و مـورد توجـه قـرار 
سـنبل  رجایـی  آقـای  مـن  به نظـر 
مـن  اسـت.  ناُامیدنشـدنی  و  پیگیـر  یـک آدِم 
کـه اگـر خـود مـن  بعضی وقت هـا فکـر می کنـم 
در شرایط و امکانات ایشان بودم، آیا همچنان 
پـای آرمانـم می ایسـتادم یا نـه؟ اما آقـای رجایی 
مثل دیگـر بـرادران افغانسـتانی مان عادت کرده 
رجایـی  آقـای  کنـد.  کار  سـختی  در  کـه  بـود 
دانسـت؛  کالسـیک  مستندسـاز  نمی شـود  را 
فعـال  و  یک پژوهشـگر  ایشـان  مـن  به نظـر 
و  ادبـی  کارهـای  کـه در ذیـل  فرهنگـی اسـت 
ابـزار  یـک  به عنـوان  به مسـتند  پژوهشـی اش، 

می نگریسـت. همانطور کـه از ابزارهای دیگری 
مثـل کتـاب، مجلـه و ... اسـتفاده می کـرد. من 
سال ها است که به افغانستان رفت وآمد دارم و 
دوسـتان زیـادی در آن جـا و بین مهاجـران دارم. 
امـا حقیقتـٌا از نظـر فهـم دقیق و درسـت مسـئلۀ 
کـه یـک  »جبهـۀ فرهنگـی انقـالب اسـالمی«، 
جبهـۀ فرامـرزی، فرامذهبـی و فراقومـی اسـت، 
آقـای رجایـی بی بدیـل بـود. مـن عمیق تریـن و 
شـاید دلسـوزترین فعـال فرهنگـی افغانسـتان را 
کـه به فضـای جبهـۀ فرهنگـی انقـالب اسـالمی 
جلیلـی  آقـای  می دانـم.  ایشـان  بـود،  توجیـه 
کـه دلپذیـر  عبارتـی را بـرای ایشـان بـه کار بردنـد 

افغانسـتان«.  »آوینـِی  اسـت: 
بودیـم  عادت کـرده  سـال  سـال های  مـا 
بـا  کار ببینیـم؛  کـه ایشـان را همیشـه مشـغول 
لبـی خنـدان و روحیـه ای خـوب، بـدون اینکـه 
کنـد، یـا ناُامیـد و افسـرده شـود  بخواهـد ِشـکوه 
و فکـر کنـد کارش اثـر نـدارد. سـال های سـال بـا 
کارش را انجـام داد، تـا اینکـه  صبـر و حوصلـه 
کار خـوب و  در اواخـر عمـرش رسـید به چندتـا 
کـه بعـد از رحلـت آقـای رجایـی  بـزرگ. چیـزی 
متأثرکننـده  خیلـی  و  می آیـد  به ذهنـم  مـدام 
یـادم  اسـت.  همیشـگی  لبخنـد  آن  اسـت، 
کـه می رفتـم دفتـر، مقیـد بـودم  می آیـد هرموقـع 
خیلـی  چـون  ببینـم؛  را  رجایـی  آقـای  اول  کـه 
کـه  اتـاق  داخـل  داشـتم.  عالقـه  به ایشـان 

می رفتـم، بـا آن لبخنـد زیبایـش بـه اسـتقبال 
یـک  بـا  و  آغـوش می کشـید  مـرا در  و  آمـد  مـی 
لحـن خـاص ادبی گونـه ای کـه وقتـی صحبـت 
می گفـت:  بـود،  شـعرخوانی  شـبیه  می کـرد 
»آقـاااااای خالقـی، حـال شـما چطـور اسـت؟!« 
لحـن جذابـی داشـت و خیلی تودل برو بـود! آن 
کـی و خلـوص و زاللـی باطـن اش، در چهـره  پا
آقـای رجایـی سـال ها  بـود.  و رفتـارش نمایـان 
کـه امـام جماعـت دفتـر مطالعـات جبهـۀ  بـود 
فرهنگی انقالب اسالمی بود و بچه ها با عشق 
و عالقـه به ایشـان اقتدا می کردنـد. آقای رجایی 
راِه فعالیت در جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی 
کـرد. ایـن  به وسـیلۀ بـرادران افغانسـتانی را بـاز 
کـه چطـور  راه بسـتگی به آدم هـای بعـدی دارد 
ادامـه اش دهنـد. یکـی از آرزوهـای مـن ایـن بـود 
کـه روزی آقـای رجایـی بتوانـد برود افغانسـتان و 
دفتـری یـا مؤسسـه ای تأسـیس کنـد و شـروع بـه 
 ثبـت تاریـخ شـفاهی و تولید آثار فرهنگـی برای 
مـردم افغانسـتان کنـد. چـون افغانسـتان تاریخ 
معاصـر بسـیار مهمـی در مبـارزه بـا اسـتکبار، از 
شوروی تا آمریکا دارد. تمام این مبارزات، قابل 
ثبت و قابل پیوست به گنجینۀ جبهۀ فرهنگی 
انقـالب اسـالمی اسـت. مـن امیـدوار بـودم ایـن 
آرزو یک روزی محقق شـود، ولی قسـمت نبود. 
مـا بایـد دنبـال رجایی هایـی باشـیم کـه بتوانند 

کننـد ان شـاءاهلل! ایـن کار را در آینـده محقـق 
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از  کـه  بـود  دقیقـه  چنـد  و  بیسـت و دو  سـاعت  جمعه شـب، 
حـدود  برنامـه  ضبـط  اینکـه  بـا  شـدیم.  خـارج  خندوانـه  اسـتودیوی 
امـا هیـچ احسـاس خسـتگی در  بـود،  کشـیده  بـه درازا  پنـج سـاعت 
کـه بـرای اولین بـار به شـکل گروهی در یـک برنامۀ  سـیمای وطن دارانـم 
تلویزیونـِی پرمخاطـِب ایران شـرکت کرده بودند، نمی دیدم. از شـواهد 
کـه هـم تهیه کننـدگان برنامـه و هـم شـرکت کنندگان  و قرایـن پیـدا بـود 
که نزدیک به صدنفر از آن ها افغانستانی و تعدادی هم ایرانی بودند، 
گفتارشـان  کـه هم در  کامـل دارنـد؛ رضایتـی  از ضبـط برنامـه رضایـت 
دیـده می شـد و هـم در رفتارشـان. مـا برای ضبط برنامه به باغ بهشـت  
رفته بودیم و داشـتیم با خاطرات بسـیار خوبی برمی گشـتیم. یقینا در 

کنـار  روزهـای آینـده، وطن دارانـم از لحظه هـاِی صمیمـِی بودن شـان، 
برنامـه،  نوشـت. در ضبـط  بیشـتر خواهنـد  برنامـۀ خندوانـه،  عوامـل 
اتفاقـات مبـارک بسـیاری رخ داد. آقـای رامبـد جـوان، مجـری توانمند 
کـه مهمـان اصلـی  و پرانـرژی برنامـه، بـا متانـت خاصـی بـه سـخنانم 
کلیشـه  ای »چـرا آمـدی؟«  گـوش داد و اصـاًل سـراغ سـؤال های  بـودم 
حضـور  بـا  خندوانـه  برنامـۀ  مطمئنـم  نرفـت.  ی؟«  نمـی رو »چـرا  یـا 
هموطنـم  مهاجـران  خاطـر  بـه  هـم  مدت هـا،  افغانسـتانی  مهاجـران 
خواهـد مانـد و هـم بـه خاطـر میزبانـان صبـور و مهربـان مـا. چـرا؟ چون 
مشـترک  شـهدای  از  پرمخاطبـی،  برنامـۀ  چنیـن  در  اولین بـار  بـرای 
کشـور خـود بـه شـهادت  کشـورهایی غیـر از  کـه در  ایـران و افغانسـتان 
مـردم  از  بسـیاری  کـه  موضوعـی  آمـد.  به میـان  سـخن  رسـیده اند، 
کشـورهای مـا نمی داننـد. از بـرکات ایـن برنامـه، تأثیر گـذاری متقابـل 
کـه عالقه منـد اسـت، چنیـن  گفـت  بـود. رامبـد جـوان بـا جوان مـردی 
کنـد. همـه را بـه  برنامه هایـی را در افغانسـتان و تاجیکسـتان ضبـط 

سرودخوانی 
خندوانه اِی 
مهاجران
محمدسرور رجایی
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وجـد آورد.  وقتـی در اسـتودیوی ضبـط فضـای صمیمـی 
کـه فرقـی بیـن میزبـان و میهمـان نیسـت.  به وجـود می آیـد 
ایـران  بـزرگ  و همزبانـی دو ملـت  به احتـرام همدلـی  همـه 
فرسـتادند  درود  و  برخواسـتند  جای شـان  از  افغانسـتان  و 
نـه  را،  مـا  و فرهنگـی  یخـی  تار بـا مهـر، عمـق پیوندهـای  و 
یکـرد مثبت رسـانه ها  این کـه نشـانه برونـد، نشـان دادنـد. رو
بـه  نسـبت  اواخـر  ایـن  تصویـری،  رسـانه های  به خصـوص 
مهاجـران افغانسـتانی، قابـل  احتـرام و تقدیـر اسـت. نمودار 
ارزش هـای مشـترک دینـی، فرهنگـی و اجتماعـی ماسـت؛ 
حقیقـت  نمی شناسـد.  مـرز  کـه  اعتقاداتـی  و  ارزش هـا 
کـه خـودم  کـه تصمیـم نداشـتم بـرای برنامـه ای  ایـن اسـت 
امـا آنچـه باعـث شـد  حضـور داشـتم یادداشـتی بنویسـم، 
دوسـتانی  تلفنـی  تماس هـای  بنویسـم،  را  یادداشـت  ایـن 
کـه در برنامـه حضـور داشـتند و به نوعـی اظهـار محبت  بـود 

می کردنـد. 
هم وطنـم،  هنرمنـد  محمـدی  حبیـب  شـنبه،  روز 
نقـش  سـینمایی  فیلم هـای  و  سـریال ها  از  برخـی  در  کـه 
بـه خانـه  برنامـه  از  بعـد  »وقتـی  گفـت:  و  زد  زنـگ  داشـته، 
دیـدم  کـردم؛  نـگاه  آیینـه  بـه  و  رفتـم  مسـتقیم  رسـیدم، 
کارشـناس  کـه  موسـوی  نـادر  مهنـدس  شـده ام.«  جوان تـر 
خانـه  بـه  »وقتـی  گفـت:  اسـت،  جامعه شناسـی  ارشـد 
رسـیدم بـا خیـال راحـت خوابیـدم؛ امـا تـا صبـح در خـواب 
دوسـت  می خوانـدم«  را  خندوانـه  سـرود  و  مـی زدم  دسـت 
داستان نویسـم در پیامکی نوشـته بود: »خیلی خوشـحالم. 
کـه ما بـه خندوانه رفتیـم یا خواب  راسـتی واقعیـت داشـت 
دیـده ام؟« خانـم زهـرا زاهـدی، شـاعر شناخته شـدۀ کشـورم 
در  بـود،  نتوانسـته  و  کنـد  شـرکت  برنامـه  در  بـود  قـرار  کـه 
پیامکـی نوشـت: »سـالم. خـدا قـوت! مانـدۀ برنامه دیشـب 
نباشـید. ان شـاءاهلل برنامـۀ خوبـی خواهـد شـد. دوسـتانی 
کـه از قـم آمـده بودنـد، همـه راضـی هسـتند.« و تماس هـا و 
کـه هنـوز هـم برایـم می رسـند. در ایـن  پیامک هـای دیگـری 
دو سـه روز، بیشـتر از پیـش متوجـه جـای خالی رسـانه ای با 
کاش  نگاه ارزشـی و مثبت برای مهاجران هم وطنم شـدم. 
کـه هـم همدل انـد و  می شـد مهاجـران میلیونـی افغانسـتان 
بـروز  بـرای  رسـانه ای  کوتـاه  و  فرصـت  هـم همزبـان، سـهم 
ملت هـای  کاش  می داشـتند.  فرهنگ شـان  و  توانایی هـا 
کـه مـا در روزگاران سـخت زندگـی،  مـا بیشـتر می دانسـتند 
کنـار هـم بوده ایـم. بـرای دفاع از ارزش هـای دینی و ملی هم 
یکـرد ارزشـمند و تأثیرگـذار بـر  کاش ایـن رو خـون داده ایـم. 
روحیـۀ بـرادری دو ملـت بـزرگ ایـران و افغانسـتان، مقطعی 
کاش مـا قـدر همدیگـر را بیشـتر  کنـد.  نباشـد؛ ادامـه پیـدا 

یـم. بدانیـم و بـه یگانگـی خـود ایمـان بیاور

گل سرخ

دلی دارم، دلی بی کینه دارم
»نرید أن نمن...« آیینه دارم

وصیت نامه ی باغ جهان است
که من در سینه دارم گل سرخی 

الهام می دهند لبانت انار را
آوار می کنند به رویم شرار را

دستان نوبهار تو آذین نموده اند
کوچک قلبم مزار را با تکه های 

کابل و شیراز خواهرند آری، مزار و 
کنند چادری نوبهار را چون سر 

چشمان سبزوار تو همرنگ چشمه اند
کند خدا به من آن چشمه سار را جاری 
کاغذ است بادام پلک های تو از جنس 

کی می کند تحملپلکی فشار را؟
کنم پلکی بزن بهار!که از نو بنا 

کابل وبلخ و مزار را شور هرات و 

محمدسرور رجایی
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محمد سـرور رجایـی از چهره های مطرح 
جامعـۀ مهاجـر بـود کـه در پنجـاه و دومیـن بهار 
اگـر  رفـت. جفـا اسـت  مـا  از میـان  عمـر خـود 
کـه او فقـط یـک شـاعر یـا نویسـنده و یـا  بگویـم 
یک روزنامه نگار بود. او در حوزه های مختلف 
ادبی، هنری و فرهنگی فعالیت داشـت و من 
کمتر کسـی را در جامعۀ افغانسـتان سـراغ دارم 
فعـال  او  گـون همچـون  گونا کـه در حوزه هـای 
محمـد  کـه  جالبـی  شـخصیت  باشـد.  بـوده 
کـه ذوابعـاد بـود  سـرور رجایـی داشـت ایـن بـود 
و در سـاحت های مختلفـی فعالیـت می کـرد؛ 
یعنـی شـخصی نبـود که تنها شـاعر، نویسـنده 
باشـد.  فرهنگـی  تشـکل های  برگزارکننـدۀ  یـا 
و  ایـن شـاعر شایسـته می دانسـت هموطنـان 
از  زمینـه ای  هـر  در  می تواننـد  مـا  همشـهریان 

جملـه فرهنگـی بـه فعالیـت بپـردازد.
محمـد سـرور رجایـی جامعیـت خوبـی 

داشـت. افـراد زیـادی شـعر می نویسـند، یـا در 
زمینـۀ ادبیـات داسـتانی و تحقیـق و پژوهـش 
محمدسـرور  ماننـد  امـا  می کننـد،  فعالیـت 
رجایـی نیسـتند. ایـن شـاعر در اینکـه بتوانیـم 
از او انتظـارات زیـادی داشـته باشـیم، بی نظیـر 
و بی قریـن بـود. به عبارت دیگر می توانم بگویم 
رجایـی بـه تنهایـی یـک نهـاد فرهنگـی و یـک 
وزارتخانـه بـود. یعنـی بـه نوعـی در هـر زمینـه ای 
که فعالیت داشـتیم می توانسـتیم به این شاعر 
مـا مـی  بـرای مثـال؛ دوسـتان  کنیـم.  مراجعـه 
کنارشـان  خواسـتند شـعر بگوینـد، رجایـی در 
محفـل  یـک  می خواهیـم  می گفتنـد  بـود. 
ادبـی برگـزار کنیـم، اسـم محمـد سـرور رجایـی 
کسـی  می خواهیـم  می گفتنـد  می بردنـد.  را 
می گفتیـم  کنیـم،  دعـوت  برنامـه ای  بـرای  را 
کار مناسـب اسـت. در  ایـن  بـرای  ایـن شـاعر 
کار هـای دانشـگاهی و هنـری کـه قـرار بـود برای 

افغانسـتان فراهـم بشـود، می توانسـتیم بگوییم 
مراجعـه  رجایـی  سـرور  محمـد  بـه  مسـتقیم 
از فـوت وی، نمی دانـم آدرس مـا  کنیـد. پـس 

کجـا خواهـد بـود.
یکـی از مهم تریـن اقدامـات محمـد سـرور 
رجایـی، تالش برای ثبـت خاطرات رزمندگان 
کـه در ایـران جنگیـده بودنـد  افغانسـتانی بـود 
کشـور  در  کـه  ایرانـی  رزمنـدگان  همچنیـن  و 
بودنـد.  رفتـه  جهـاد  میـدان  بـه  افغانسـتان 
اقدامـی کـه می تـوان گفـت منحصر به فـرد بوده 
و پیـش از ایـن انجام نشـده و شـاید پـس از این 
کـه ایـن  هـم امـکان انجـام نداشـته باشـد؛ چـرا 
نـوع کارهـا بایـد در زمـان خاصـی انجـام شـود و 
اگـر از زمـان خـاص خـود عبـور کنـد، بـه دالیـل 
عرصـۀ  بـود.  نخواهـد  امکان پذیـر  مختلـف 
بـر  کاری  افغانسـتان  در  خاطره نویسـی جهـاد 
کمتـر بـه آن پرداختـه شـده  زمین مانـده بـود و 

به تنهایی
 یک نهاد فرهنگی 
بود

شاعر و پژوهشگر
محمدکاظم کاظمی
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بـود. بـر خـالف ایـران کـه در ایـن زمینـه بنیادها 
ثبـت خاطـرات  و  از جمـع آوری  نهادهایـی  و 
رزمنـدگان حمایـت می کردنـد، ولـی متاسـفانه 
ما در افغانسـتان نهادی در این حوزه نداشـتیم 
مـا  جهـاد  دسـتاوردهای  دلیـل  همیـن  بـه  و 
پـس از ایـن تحـوالت بـه دیـدۀ تردیـد نگریسـته 
مرحـوم  تالش هـای  جهـت،  ایـن  از  می شـد. 
رجایـی در ایـن زمینـه، بسـیار شایسـتۀ تقدیـر 
کتـاب، رجایـی چنـد  اسـت. در حـوزۀ انتشـار 
کتاب دارد که عمدۀ تمرکزش کار هایی است 
کـه در آن هـا بـه نوعـی همدلـی، هم سـویی، و 
هم خونـی افغانسـتان و ایـران انعـکاس دارد و 
برجسته شـده اسـت که مهم ترین آن »از دشت 
در  رجایـی  اسـت.  مجنـون«  جزیـره  تـا  لیلـی 
افغانسـتانی  رزمنـدگان  خاطـرات  اثـر،  ایـن 
کـرده و بـه خوبـی  دفـاع مقـدس را جمـع آوری 
کـه مـردم افغانسـتان تـا چـه  نشـان داده اسـت 
میـزان بـا ملـت ایـران همـراه و همسـو بوده انـد.

یکـی از فعالیـت هـای عمـدۀ رجایـی در 
کـه  سـال های اخیـر، انتشـار مجلـۀ »بـاغ« بـود 
افغانسـتانی  مهاجـر  کـودکان  ویـژه  نشـریه ای 
در ایـران اسـت. ایـن مجلـه یکـی از نشـریات 
بسـیار خـوب در ایـن حوزه اسـت. اگر چـه افراد 
فرهنگـی و شـاعران دیگـری هـم در افغانسـتان 

بوده انـد کـه در حوزه هـای فرهنگی، مجالتی را 
منتشـر کرده انـد، امـا اقداماتی که آقـای رجایی 
در حـوزۀ کـودک و نوجـوان پیگیری کرد، بسـیار 
متمایـز بـا سـایر فعالیت هـای صورت گرفتـه در 
ایـن زمینـه بـوده و می تـوان آن را دیگر اثر ماندگار 

ایشـان عنـوان کـرد.
همیـن  سـبب  بـه  رجایـی  سـرور 
تمـام  در  تقریبـا  داشـت،  کـه  فعالیت هایـی 
کـه  بـود  زده  رقـم  را  آشـنایی هایی  حوزه هـا 
کمـک می کـرد. یعنـی  بسـیار بـه تسـهیل امـور 
حضـور شـخص آقـای رجایی بود که بسـیاری 
از وقت هـا، چرخ هـا را بـه حرکـت در مـی آورد. 
در هرجـا نیـاز بـه یـک فعـال فرهنگـی از میـان 
پـای  رجایـی  آقـای  داشـتیم،  مهاجـر  جامعـۀ 
کـه هـر زمـان یـک  کار بـود. غالبـا این طـور بـود 
دوسـت ایرانـی یا هم وطنان مـا نیاز به همراهی 
یک فرهنگی افغانستانی داشت، اولین گزینه 
کار او آقـای  پیشـنهادی مـن بـرای راه افتـادن 
بهتریـن  همـواره  رجایـی،  آقـای  بـود.  رجایـی 

بـود. گـون  گونا برنامه هـای  در  همـراه 

* برگرفته از مصاحبه های »محمدکاظم کاظمی«، 
»شـهرآرا  رسـانه های  بـا  افغانسـتانی،  نویسـندۀ  و  شـاعر 

نیـوز«، »رادیـو دری« و »باشـگاه خبرنـگاران جـوان«.
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مـن آقـای سـرور رجایـی را بـرای اولین بـار 
کـه  افغانسـتان  بچه هـای  شـعر  جلسـۀ  در 
پنج شـنبه ها در نمازخانـۀ حـوزۀ هنـری برگـزار 
شـعر  رجایـی  آقـای  روز  آن  دیـدم.  می شـد، 
می خوانـد، امـا شـعرش چنگـی بـه دل نمـی زد. 
احسـاس  امیـدی  بارقـۀ  هیـچ  شـعرش  در 
نمی شـد. ناامیـد شـده بـودم کـه بتواند رشـدی 
وضعیـت  و  بـود  آمـده  به ایـران  تـازه  بکنـد. 
باقرشـهر  از  بـود؛  دشـوار  بسـیار  شـغلی اش 
برایـم جالـب  می رفـت بومهـن و برمی گشـت. 
کـه آدمـی مثـل او بـا دشـواری های زندگـی  بـود 
اینقـدر  مهاجـرت،  سـختی های  و  کارگـری 
پرشور در جلسات شعرخوانی شرکت می کند 

و روی ادبیـات انـرژی می گـذارد! تـا اینکه آقای 
رجایی در یکی از این جلسات، شعری خواند 
کـه همۀ مـان شـوکه شـدیم. یک دفعـه همگـی 
رجایـی  شـعر،  آن  بـا  و  ماندیـم  خیـره  به هـم 
می کنـم  فکـر  شـد!  متولـد  ذهن هـا  در  تـازه ای 
اسـم شـعر »کاغذپـران« بـود و داسـتان حـرکات 
محتـوای  می گفـت.  را  بـاد  در  بادبـادک  یـک 
شـعر آقای رجایی خیلی خوب بود و به فرمش 
کارهـای  هـم تسـلط داشـت. بعـد از آن شـعر، 
به مـرور  و  شـد  جـدی  مـا  بـرای  رجایـی  آقـای 
باهـم دوسـت شـدیم. او بـا پشـتکار و همتـی 
کـه داشـت بـرای مـن خـاص شـد. در دل همـۀ 
مشـکالتش کار ادبـی می کـرد و تـازه، تیـم داری 

هـم می کـرد! آقـای رجایـی بچه هـای مهاجـر را 
در باقرشـهر دورهـم جمع کـرده بـود و تیم فوتبال 
سـاخته بـود تـا بچه هـا شـور و نشـاطی داشـته 
تـا  می کـرد  کارهایـی  همان موقـع  او  باشـند. 
کـه از وطـن،  بچه هـای نسـل جدیـد مهاجـران 
فقـط همیـن آوراگـی را داشـتند، افغانسـتان را 

بشناسـند.
بدون حضور او نمی شود

و  انقالبی تـر  مـا  از  خیلـی  رجایـی  آقـای 
آرمان هـای  و  مسـائل  بـا  بـود.  امام دوسـت تر 
انقـالب اسـالمی درگیـر بـود و خمینی دوسـتی 
مرزهـا  از  فراتـر  او  داشـت.  قـرار  وجـودش  در 
می اندیشـید و امـام خمینـی را چـراغ امیـدی 

ایستاده
 در میان
علی محمد مودب از شعرا و نویسندگاندشواری ها

وابط دوستانه  معاصر ایرانی است. او ر
 و کاری زیادی با مرحوم رجایی داشت.
 این ارتباط و رفاقت، خودش را
 از همان ابتدا در جلسات شعر نشان داد.
 آنچه می خوانیم، مختصری از خاطرات
وایت های آقای مؤدب از مرحوم رجایی است.  و ر

شاعر و مدیر موسسه شهرستان ادب
علی محمد مؤدب
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همـه اش  می دانسـت.  مسـتضعفین  بـرای 
زندگـی اش  بـود.  زمینـه  ایـن  در  کار  مشـغول 
رشـد  بـرای  و  بـود  گذاشـته  مسـیر  ایـن  در  را 
آقـای  می گذاشـت.  انـرژی  خیلـی  خـودش 
رجایی واقعًا پیش بینی ناپذیر بود و همه کاری 
می کـرد. می رفـت در حـوزۀ مطبوعاتـی و مجله 
درمـی آورد، محافـل جـدِی همدلـی و همزبانی 
بـرای  و  درمـی آورد  کتـاب  می کـرد،  برگـزار 
بـا  برگـزار می کـرد.  بچه هـای مهاجـر جشـنواره 
تمـام توانـش کار می کـرد. آقـای رجایـی خیلـی 
زود به پناهـگاه بچه هـای مهاجـر تبدیـل شـد. 
دیگـر هیـچ کاری در ایـن حـوزه بـدون حضـور 
خـودم  بـا  گاهـی  نمی شـد.  انجـام  ایشـان 
شـهر  حاشـیۀ  در  کـه  مهاجـری  مگـر  می گویـم 
بـا  کارش  بـرای رفتـن به سـِر  و  زندگـی می کنـد 
مترو اینقدر سـختی می کشـد، چقدر می تواند 
کنـد؟!  کارهـای فرهنگـی انـرژی صـرف  روی 
هرجـا صحبـت از اشـتراکات فرهنگـی ایـران 
آقـای  بـود،  مهاجـران  مسـائل  و  افغانسـتان  و 
رجایـی یـک ضلـع کار بـود. او اهمیـت و خالء 
کار را درک کرده بود و با همۀ توانش کار می کرد. 
هرجـا چیـز مشـترکی بیـن این طـرف و آن طـرف 
می یافـت، بـا اشـتیاق برایمان تعریـف می کرد.

باید مجسمه اش را ساخت
مهاجـر  کـودک  بـرای  کـه  هرکـس 
تأمیـن  در  کـه  شـرایطی  در  افغانسـتانی، 
حداقل هـای معیشـتی مثـل امنیـت و غـذا و 
تحصیل گرفتار است، بدون هیچ پشتوانه ای 
را  مجسـمه اش  بایـد  دربیـاورد،  شـعر  مجلـۀ 
سـاخت! خـب، آقـای رجایـی ایـن کار را کرده 
بـود و مجلـۀ بـاغ را بـا پـول شـخصی اش چـاپ 
و توزیـع می کـرد! ایـن بـرای آقـای رجایی خیلی 
آن  بـا  یـک مهاجـر  کنیـد  فـرض  بـود.  سـخت 
کـه زندگـی اش  همـه دشـواری پـول درمـی آورد 
را  پـول  آن  از  زیـادی  بخـش  امـا  بچرخانـد،  را 
صـرف چـاپ مجلـه می کنـد! مرحـوم رجایـی 
بـود.  همین طـور  زندگـی اش  روز  آخریـن  تـا 
مـدام به ایـن و آن بدهـکار بـود. یکـی از آخریـن 
پیامک هایـی کـه به مـن داده ایـن اسـت: »یک 
کالهـی از سـر ایـن برمـی دارم و می گـذارم سـر آن 
یکـی!« منظـورش این بود که از این یکی قرض 

می گیرد و می دهد به آن یکی! تأمین معیشت 
خـودش  هـم  ایرانـی  فـرد  بـرای  حتـی  خانـواده 
کار فرهنگـی اسـت، ولـی آقـای رجایـی  یـک 
بچه هـا  بـرای  شـخصی  سـرمایۀ  و  قـرض  بـا 
حماسـه  واقعـًا  کارش  ایـن  درمـی آورد.  مجلـه 
بـود. مرحـوم رجایـی درک باالیـی داشـت، امـا 
درک  مـا  فرهنگـی  مسـئول  توسـط  هیچ وقـت 
را  افغانسـتانی  بچه هـای  از  چندنفـر  او  نشـد. 
انجـام  را  مجلـه  کارهـای  و  بـود  گرفتـه  بـه کار 
مـی داد. مـن هم شـعرهای مجلـه را بـرای دختر 
می کـرد.  حفـظ  او  می خوانـدم  چهارسـاله ام 
چـاپ  بـرای  کمک هایـی  جاهایـی  از  گاهـی 
کـه خیلـی زود قطـع  مجلـه بـه او می رسـاندند 
بعضـی  به دسـت  هـم مجلـه  گاهـی  می شـد. 
می رسـید  اروپـا  در  افغانسـتانی  هنرمنـدان  از 
بـرای  کارهـا  ایـن  می کردنـد.  کمک هایـی  و 
آقـای رجایـی خیلـی ارزشـمند بـود، امـا غیرت 
همـۀ  و  داشـت  کارهایـش  روی  هـم  خاصـی 
کارهایـش را بـرای اسـالم و انقـالب می کـرد. از 
گلـوی زن و بچـه اش مـی زد، امـا تـن به چیـزی 
پیـش  کارهایـی  وقت هـا  خیلـی  نمـی داد! 
کـه روی زمین مانـده بـود و بایـد انجـام  می آمـد 
شـهدای  تشـییع  موقـع  یک یـار  می شـد. 
کـه دارد  مدافـع حـرم، آقـای رجایـی را دیدیـم 
شـعر  فاطمیـون  شـهدای  مـزار  سـنگ  بـرای 
کار دارم،  می گویـد. خـودش می گفـت صدتـا 
ولـی سـنگ مـزار ایـن شـهدا شـعر نـدارد، بایـد 
برایشـان شـعر بگویـم! مـن هـم سـر غیـرت آمدم 
برایـش.  فرسـتادم  و  گفتـم  دوبیتـی  چندتـا  و 
خیلـی خوشحال شـده بـود! یک بـار هـم بایـد 
شـعر  عاشـورایی  کـودک  شـعر  جشـنوارۀ  بـرای 
دغدغه هـا  همـۀ  وسـط  خـودش  می گفتیـم، 
نیـاز  می گفـت  می سـرود.  شـعر  و  می نشسـت 
را  کار  ایـن  یکـی  بایـد  باألخـره  دیگـر،  اسـت 
خودمـان  نیسـت  کسـی  چـون  دهـد.  انجـام 
از  کمکـی  گاهـی هـم  انجـام می دهیـم! هـر از 

می کردیـم. کاری  و  می آمـد  بـر  مـا  دسـت 

او دومی ندارد!
زیـادی  دغدغه هـای  رجایـی  آقـای 
کـه مهاجـران،  داشـت. یکـی از آنهـا ایـن بـود 
بدارنـد.  دوسـتش  و  بشناسـند  را  افغانسـتان 

بچه هـای  تـا  می کـرد  را  تـالش اش  تمـام 
افغانستانی از لحاظ روحی با وطن شان پیوند 
کـه  کننـد. مسـئلۀ بعـدی، میراثـی بـود  برقـرار 
گذاشـته  انقـالب اسـالمی در ذهن هـا برجـای 
بـود و بایـد به فضـای فرهنـگ و هنر افغانسـتان 
منتقـل می شـد. آقـای رجایـی سـعی داشـت 
پیـدا  را  کشـور  دو  بیـن  فرهنگـی  اشـتراکات 
کـه انقـالب اسـالمی  کنـد تـا سـرمایۀ عظیمـی 
کـرده، در افغانسـتان هـم امتـداد یابـد.  ایجـاد 
او به  شـدت نگـران غرب زدگـی فکـر بچه هـای 
افغانسـتانی بـود و از غربـت فرهنـگ اسـالمی 
رجایـی  مرحـوم  می کشـید.  درد  خیلـی 
دارد  افغانسـتان  فرهنـگ  کـه  بـود  ایـن  نگـران 
از  را  خـودش  اصالـت  و  می شـود  غـرب زده 
دسـت می دهـد. او نگـران نخبه هایـی بـود کـه 
می رونـد اروپـا و از پایه هـا و ارزش های فرهنگی 
را  تـالش اش  همـۀ  می شـوند.  دور  خودشـان 
می کـرد تـا بچه هـا را بـر سـر ایـن عهـد اسـالمی 
و انقالبـی نگـه دارد تـا دور نشـوند و آدم هایـی 
کاری بـرای انقـالب اسـالمی  کـه می توانسـتند 
و زبـان فارسـی بکننـد، دور هـم جمـع شـوند. 
به خانواده هـای  رجایـی  آقـای  کمک هـای 
یکـی  بـود.  برجسـته  خیلـی  مسـتضعف 
به خانـواۀ  کمـک  رجایـی  آقـای  کارهـای  از 
مهاجـران در تأمیـن درمـان یـا اجاره خانـه بـود. 
نمی دانـم بـا رفتـن او چنـد خانـواده یتیـم شـد! 
کـه آقـای رجایـی  مـن هیچ وقـت حـس نکـردم 
کشـور دیگـر اسـت. هنـوز هـم حـس  مـال یـک 
نمی کنـم. مرحـوم رجایی آنقدر لطیـف و عزیز 
خانـوادۀ  اعضـای  از  یکـی  مـن  انـگار  کـه  بـود 
آقـای رجایـی مـال  از دسـت داده ام.  را  خـودم 
هـر دو طـرف بـود. هـر طرفـی که رنجی داشـت، 
سـرور رجایـی هـم رنـج می کشـید. هـر طـرف را 
که سـنگ می زدی، رجایی دردش می گرفت! 
گـر به ایـران خـط می اندختـی، رجایـی زخمی  ا
گـر به افغانسـتان خـط می کشـیدی،  می شـد؛ ا
آقـای  برمی داشـت.  زخـم  رجایـی  هـم  بـاز 
رجایـی پدیـدۀ خاصـی بود و فقدانـش برای هر 
دو طرف جبران ناپذیر اسـت. رجایی یک دانه 
بود، یک دانه ماند. من خیلی دوسـت داشـتم 
گردانی مثل خودش تربیت کند و »سرور  او شا

رجایـی« بشـود دوتـا، ولـی هیچ وقـت نشـد!
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یـادی  ز جمعیـت  ی،  شـورو توسـط  افغانسـتان  اشـغال  از  بعـد 
دهـۀ  در  علی رغم اینکـه  شـدند.  ایـران  وارد  افغانسـتانی  مهاجـران  از 
چندمیلیـون  پذیـرش  آمادگـی  و  بـود  جنـگ  درگیـر  ایـران  شـصت، 
از  یکـی  کردنـد.  اسـتقبال  آن هـا  از  مـردم  امـا  نداشـت،  را  مهاجـر 
اصلی تریـن دغدغه هـای آقای رجایی، مسـئلۀ مهاجران افغانسـتانی 
بـود و خیلـی از ایـن موضـوع رنـج می کشـید. او خیلـی به ایـن مسـائل 
کـودکان  آمـوزش  و  امدادرسـانی  کارهـای خیریـه،  و در  می پرداخـت 
طریـق  از  می کـرد  سـعی  رجایـی  آقـای  بـود.  پیشـگام  هـم  مهاجـر 
کـه مـا دو ملـت نیسـتیم،  کنـد  کات فرهنگـی، ثابـت  بازگویـی اشـترا
زیـر  همگـی  و  اسـت  سیاسـی  الزامـات  از  ناشـی  فاصلـه  ایـن  بلکـه 
سـایۀ امـت واحـدۀ اسـالمی، یـک ملتیـم. مـن باتوجـه به مسـئولیت ام 
بـودم.  ارتبـاط  در  کشـوری  مسـئوالن  از  برخـی  بـا  هنـری،  حـوزۀ  در 
اقامـت و  از مسـائل مهاجـران مثـل مشـکالت  آقـای رجایـی بعضـی 

مسـئوالن  به اطـالع  تـا  مـی داد  ارجـاع  به بنـده  را  رانندگـی  گواهی نامـۀ 
کنـم. پیگیـری  و  برسـانم 

دردمنِد مسائل انقالب اسالمی
مرحـوم رجایـی خـودش از نوابـغ فرهنگـی مهاجـران بـود و نـگاه 
کـه به خاطـر اسـالم  کسـانی  واقع بینانـه ای به موضـوع داشـت. او بـرای 
از کشـور خودشـان مهاجـرت می کردنـد و در غربـت مبـارزه می کردند، 
احتـرام خاصـی قائـل بـود. در واقـع خـودش هـم جـزو همیـن نفـرات 
زادگاهـم  آقـای رجایـی همیشـه می گفـت مـن دوتـا وطـن دارم،  بـود! 
کـه در جوانـی  افغانسـتان اسـت و وطـن فرهنگـی ام ایـران. او از وقتـی 
کارهـای فرهنگـی بـود. امنیـت  کـرد، عالقه منـد بـه  به ایـران مهاجـرت 
ایـران،  امـن  فضـای  اسـت.  مهـم  خیلـی  هنرمنـد،  یـک  رشـد  بـرای 
امـکان رشـد امثـال ایشـان را فراهـم آورد و استعدادهایشـان را شـکوفا 
روزنامه نـگار  و  نویسـنده  و  شـاعر  عالوه براینکـه  رجایـی  مرحـوم  کـرد. 
انقـالب  او مرزهـای  بـود.  انقـالب اسـالمی هـم  بـود، دردمنـد مسـائل 
برایـش  می دانسـت.  ایـران  جغرافیـای  از  وسـیع تر  خیلـی  را  اسـالمی 
گفتـه شـود انقـالب اسـالمی فقـط بـرای ایـران اسـت.  کـه  سـخت بـود 

ما 
دو ملت
 نیستیم!

آقای »محسن مومنی شریف« رئیس سابق حوزۀ هنری
ور رجایی است.  و از همکاران مرحوم محمدسر
 مرحوم رجایی در یکی از مدارس در نزدیکی پاسگاه نعمت آباد

 فعالیت فرهنگی انجام می دادو به قول آقای مومنی شریف، 
معلم تربیتی این مدرسه محسوب می شد.
 این مدرسه مختص به مهاجران افغانستانی بود
 و آقای رجایی مجلۀ باغ را در آن مدرسه راه انداخته بود.

 ارتباط آقای مومنی شریف با آقای رجایی 
وع شده است. از همین مدرسه شر

مسئول سابق حوزۀ هنری انقالب اسالمی
محسن مؤمنی شریف
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به خاطـر  افغانسـتان  مـردم  کنـد  ثابـت  کـه  بـود  اسـنادی  دنبـال 
کـرده و شـهید  انقـالب اسـالمی و امام خمینـی؟هر؟  تظاهـرات 
مـی داد،  رنـج  را  رجایـی  آقـای  کـه  دیگـری  مسـئلۀ  شـده اند. 
مهاجـرت شـاعران و هنرمنـدان افغانسـتان از ایـران به کشـورهای 
مانـدن  شـرایط  تـا  می کـرد  تـالش  رجایـی  آقـای  بـود.  پایـی  ارو
بـرای ایـن هنرمنـدان فراهـم شـود و از ایـران خـارج نشـوند. آقـای 
رجایـی معتقـد بـود وقتـی آن هـا از ایـران خـارج می شـوند، دیگـر 
هیـچ رشـدی نخواهنـد داشـت. آن هـا یـا فراموش می شـوند و یا از 
فرهنـگ خـود بیگانـه می شـوند، پـس بهتـر اسـت شـرایط را اینجـا 
برایشـان فراهـم کنیـم تـا بـرای انقـالب اسـالمی و زبـان فارسـی هم 

مفیـد باشـند.

مرد روزهای سخت!
را  او  کـه  بـود؛ ویژگی هایـی داشـت  آقـای رجایـی، خـودش 
از بقیـه متمایـز می کـرد. او خیلـی قـدِر وقـت اش را می دانسـت، 
یـدن بـود و لحظـه ای را هـدر نمی داد.  تمـام عمـرش را مشـغول دو
کـه ادعـا می کنـد  کسـی  کـم اسـت و  می گفـت فرصت هـای مـا 
یـم، دروغ می گویـد! او خیلـی پـرکار بـود  یـادی دار فـردا فرصـت ز
بـود.  کارکـرده  نفـر  سـه  دو،  به انـدازۀ  ادبیـات،  حـوزۀ  در  فقـط  و 
می کـرد.  اداره  را  کارهـا  امکانـات،  کمتریـن  بـا  رجایـی  مرحـوم 
کمبـود امکانـات یـا  کـه او هیچ وقـت به خاطـر  به خاطـر نمـی آورم 
گـر قـرار بـود مراسـمی برگـزار شـود و به هر  دسـتمزدش گالیـه کنـد. ا
دلیلـی سـالن تعطیـل می شـد، مراسـم را در نمازخانـه یـا محیـط 
مـن  کـه  هشـتاد  دهـۀ  ابتدایـی  سـال های  می کـرد.  برگـزار  بـاز 
مسـئول واحـد ادبیـات حـوزۀ هنـری بـودم، بعـد از ظهـر روزهـای 
برگـزار  شـعری  جلسـۀ  افغانسـتانی  دوسـتان  بـرای  پنجشـنبه 
کـه مسـئولیتش بـا یکـی از شـعرای جـوان افعانسـتانی  می کردیـم 
گرفـت  به نـام »سـید ضیـاء قاسـمی« بـود. آقـای قاسـمی تصمیـم 
کـه  می گشـتیم  جایگزیـن  دنبـال  مـا  برگـردد.  خـودش  به کشـور 
به پیشـنهاد خود آقای قاسـمی به مرحوم سـرور رجایی رسـیدیم. 
آقـای رجایـی بـا چنگ و دندان جلسـۀ شـعر بـرادران افغانسـتانی 
گـر کرونـا نبـود، محـال بـود ایـن جلسـات  را زنـده نگه داشـته بـود. ا
گرمـا، زودتـر از دیگـران  تعطیـل شـود. او در بـرف و بـاران و سـرما و 
کارهـای جلسـۀ شـعر را انجـام دهد. خیلـی خوش بین  می آمـد تـا 
یـادی  ز رنـج  او  اسـت.  شـدنی  کارهـا  همـۀ  می کـرد  فکـر  و  بـود 
کشـیده بـود، ولـی هیچ وقـت ایـن را در چهـره اش نشـان نمـی داد. 
یـادی داشـت،  بـا اینکـه در زندگـی شـخصی اش هـم مشـکالت ز
از  قبـل  مدتـی  حتـی  نمی کـرد.  گالیـه  مـا  پیـش  هیچ وقـت  امـا 
رحلـت اش، مشـکل مسـکن داشـت و صاحبخانـه اجـاره را بـاال 
بـرده بـود و پـول پیـش هـم می خواسـت، امـا آقـای رجایـی اصـاًل 
ناراحـت نبـود. علی رغـم همـۀ ایـن سـختی ها، همیشـه رضایـت 

در چهـرۀ او مـوج مـی زد.

صبـح امـروز وقتـی از برابـر مرقـد حضـرت امام خمینـی؟هر؟ 
می  گذشـتم، جوانـان بسـیاری را دیـدم کـه برای فرارسـیدن سـالروز 
رحلـت بنیان  گـذار جمهـوری اسـالمی ایـران بـا چـه شوروشـوقی 
کار می  کننـد. هرچـه از مرقـد امـام دورتـر می  شـدم، بـه خاطـرات 
خـودم نزدیک  تـر می  شـدم؛ بـه تابسـتان سـال ۶8 کـه پر از اشـتیاق 
بودیم. در پایگاه جهادی شـماره 22 شـهید سعادت قول خویش، 
فرمانـده  انجـام می  دادیـم.  بـه ذهن مـان می  رسـید،  کـه  هـرکاری 
از مجاهـدان  بـا جمعـی  کسـتان برمی گشـت؛  از سـفر پا پایـگاه، 
بـه اسـتقبالش رفتیـم. در راه پرسـیدم: »سـوغات فرهنگـی چـه 
آورده  ای؟« گفـت: »چنـد جلـد کتاب و چند حلقه فیلم که یکی 
از آن ها فیلم رحلت حضرت امام؟هر؟ است.« پیشنهاد نمایش 
فیلـم رحلـت امـام را بـه روسـتائیان دادم و خـودم هـم مسـئول آن 
شـدم. پایـگاه شـهید سـعادت، هیـچ وسـیلۀ  نقلیـه ای نداشـت. 
اولیـن  می  بـردم.  روسـتاها  بـه  االغ  بـا  را  تلویزیـون  و  بـرق  ژنراتـور 
روسـتایی کـه فیلـم رحلـت حضرت امـام را پخـش کردیـم، آن قـدر 
کـردم. حیـرت زده شـده بـودم. حضـور  کـه تعجـب  اسـتقبال شـد 
زنان در آنجا اتفاق نادری بود. جامعۀ سـنتی افغانسـتان، حضور 
زنان را کنار مردان، در هیچ مراسمی برنمی  تابد؛ اما برای تماشای 
فیلم امام، سنت شکنی کرده بودند. هفتۀ بعد، از چند روستاِی 
دورونزدیـک دیگـر هـم آمدنـد و تقاضـای پخـش فیلـم را کردنـد. ما 
در پایـگاه، بنزیـن به انـدازۀ نمایـش دو سـاعت بـرای ژنراتـور بـرق 
نداشـتیم؛ به همین دلیـل بـه آن هـا می  گفتیـم برویـد بنزیـن آمـاده 
کنید و بعد به ما خبر بدهید. روسـتای »ارگین« مسـجد کوچکی 
داشت. ژنراتور و تلویزیون را در فضای باز بیرون مسجد و در کنار 
رودخانـه آمـاده کـردم. وقتـی فیلـم رحلـت امام بـر صفحۀ کوچک 
تلویزیـون به نمایـش در آمـد، تـا دقایقـی همـه مبهـوت شـده بودند. 
آن هـا بـا همـۀ تصورهـای سـاده و روستایی شـان، همـه تـن، چشـم 

شـده بودنـد؛ فیلـم را می  دیدنـد و آرام آرام اشـک می  ریختنـد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۵

همه تن، 
چشم
محمدسرور رجایی
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زیـر  کـه  آنهـا  از  بـود.  باحـال  افغانسـتانِی  یـک  رجایـی،  سـرور 
سایۀشـان خیلی ها قد می کشـند. عشـق ادبیـات کودک بـود. با پول 
حقـوق کارمنـدی پاره وقـت، مجلـه بـرای کـودکان سـرزمینش منتشـر 
کشـورش نمانـد. محفـل قنـد پارسـی  می کـرد. منتظـر وزارت ارشـاد 
راه انداخـت. مـرز کشـیده بودنـد امـا او ُپلـی زد تـا اهـل قلـم و معرفـت 

دوطـرف مـرز، همدیگـر را بشناسـند.
و  خـورد  همـۀ  شـد  افغانسـتان  شـفاهی  تاریـخ  یک جایـی  از 
خوراکـش. رفـت سـراغ شـهدایی کـه فرامـوش شـده بودنـد. شـهیدان 
ایرانـی در مقاومـت افغانسـتان برابـر روس هـا و شـهدای افغانسـتانی 
دفاع مقدس را یافت. کتاب های از دشـت لیلی تا جزیرۀ مجنون و 
مأموریت خدا را در این باره نوشـت. خیلی کنایه شـنید. تا آخر عمر 
در پایین تریـن محـالت تهـران اجاره نشـین بـود. امـا نـام مسـتعارش 
میـان برخـی آشـنایان هموطنـش جاسـوس ایـران بـود. این جاسـوس 
در  ایرانـی  شـهدای  بسـتگان  خاطـرات  جمـع آوری  بـرای  کهنـه کار، 
گیـر  افغانسـتان، بایـد بـه قـم می رفـت امـا او مهاجـر بـود. اگـر بیـن راه 
می افتـاد، مسـتقیم بـه مـرز بـرده و اخـراج می شـد. هـر بـار بایـد مجـوز 
کن بـود را بـه اسـتان همجـوار می گرفت. چند  تـردد از اسـتانی کـه سـا

کارش بـود. سـال ایـن 
کـه تشـکیل شـد، او غمگین تریـن فـرد تهـران بـود،  اسـتان البـرز 
کـه در  چـون حـاال ایـن جاسـوس بـرای رفتـن نـزد خانـوادۀ شـهدایی 
کـرج بودنـد نیـز مجـوز تـردد الزم داشـت. بـا تمـام ایـن رنـج و عذاب ها 
کتـاب از شـهیدان افغانسـتانی در  کـرد. اولیـن  کار را تمـام  رجایـی 
ایـران و شـهیدان ایرانـی در افغانسـتان را او تألیـف و منتشـر کـرد. من 
کنـد. جـای زخمشـان  گاه شـاهد ایـن نیش هـا بـوده ام. خیلـی دردنا
هرگـز خـوب نمی شـود. کرونـا بـه تنهایـی حریـف محمـد سـرور نبـود. 

گرفتنـد. ایـن نیش هـا هـم بودنـد. باهـم او را در ۵۲ سـالگی از مـا 

مدیحه ای
 برای یک جاسوس
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نویسنده و مستندساز
 محمدحسین جعفریان
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به نظرم احترام می گذاشت
وقتـی آقـای رجایـی بـه خواسـتگاری مـن 
آمدنـد، سـنم خیلـی پاییـن بـود. نشسـته بـودم 
کاغـذ مچالـه شـده را آرام بـه  تـوی اتـاق. یـک 
طرف من انداخت. برداشـتم. نوشـته بود: »اگر 
کرده  بـه ایـن وصلـت راضی نیسـتی و خدای  نا
کـه  بعـدًا به هـم خواهـد خـورد، چـه بهتـر اسـت 
فامیـل  مـا  باشـد،  هرچـه  بخـورد.  به هـم  اآلن 
پیـش  دلخـوری  نیسـت  خـوب  و  هسـتیم 
بیاید.« از اینکه به نظر خودم احترام گذاشت، 
ادامـه  نامـه دادن  مـدت  یـک  تـا  آمـد.  خوشـم 

داشـت. برایـم شـعر هـم می نوشـت.

همیشه لبخند روی لب هایش بود
آقـای رجایـی کم توقـع و قانع بـود و زندگی 
می گفـت:  نداشـت.  دوسـت  را  تجمالتـی 
سـخت تر  بگیریـم،  سـخت  را  »زندگـی 
می شـود.« صلـۀ رحـم را رعایـت می کـرد. باهـم 
بـه عیـادت مریض هـا و آن هایـی می رفتیـم کـه 
بچه هایشـان به خـارج رفته بودنـد. وقت هایی 
کـه سـرش خیلـی شـلوغ بـود، زنـگ مـی زد  هـم 
و سـراغ بقیـه را می گرفـت. همیشـه می گفـت: 

سـالش   12-10 کنـد،  عمـر  سـال   50 اگـر  »آدم 
دوران کودکـی و نادانـی اسـت. 25 سـالش هـم 
نحواحسـت  بـه  بیاییـم  پـس  اسـت.  خـواب 
خدمـت  کنیـم.  اسـتفاده  عمرمـان  بقیـۀ  از 
»مهربـان  می گفـت:  باشـیم.«  مـردم  و  جامعـه 
بدهیـد.  امیـدواری  همـه  بـه  و  باشـید  شـاد  و 
کـه هزینـه و وقـت  لبخنـد تنهـا چیـزی اسـت 

نمی خواهـد.«

دوست داشت فرزند اولش دختر باشد
اولـش  بچـه ی  داشـت  دوسـت  خیلـی 
کـه یکی یکـی به دنیـا  دختـر باشـد. دخترهایـم 
مـا  چقـدر  خـدا  »می دانـی  می گفـت:  آمدنـد، 
اسـت«  برکـت  و  خیـر  دختـر  دارد.  دوسـت  را 
همیشـه شـکرگذار بـود. دوسـت نداشـت سـر 
ببـرم. می گفـت:  گل  یـا عمویـم  مـادرم  ک  خـا
بکنیـد.  خیـرات  گل،  هزینـه ی  »به جـای 
از  گل  نـدارم  دوسـت  می شـود.  پژمـرده  گل 
شـاخه اش کنـده شـود.« فقـط روز دختـر، بـرای 
دوست شـان  خیلـی  می گرفـت.  گل  دخترهـا 
تولـد  برای شـان  »هرسـال  می گفـت:  داشـت. 
بـه  را  اول  کادوِی  داشـتم،  پسـر  اگـر  بگیریـم. 

دخترهایـم مـی دادم. دختـر، هم مهمان اسـت 
نعمـت.« هـم  و 

بیایید باهم صحبت بکنیم
مواقعـی کـه مهمانی داشـتیم یا بـه جایی 
می رفتیـم، از اخـالق و رفتـار جامعـه ی دینـی 
و اسـالمی صحبـت می کـرد. در خانـه، چنـد 
هفته یک بار می گفت: »بیایید باهم صحبت 
می گذاشـت.  احتـرام  بچه هـا  نظـر  بـه  کنیـم.« 
اهمیـت  بچه هـا  شـخصیت  بـه   « می گفـت: 
بدهیـد. مشـورت بکنیـد؛ نظرشـان را بپرسـید. 
این جـوری اعتمادبه نفس بچه هایمـان می رود 

باال«

به خدا می سپارمتان
مریضـی اش  از  قبـل  روز  چهـل  دقیقـا 
گفت: »خانم؟ می خواهم شهید شوم.« گفتم: 
»می خواهی بروی شـهید شـوی، من و دخترها 
کنیـم؟ نـه بـرادر خـودت این جاسـت،  چـکار 
درجه یـک.«  فامیـل  نـه  مـن؛  پـدر  و  بـرادر  نـه 
بـه خـدا  را  و دخترهایـم  »مـن خـودت  گفـت: 
می سـپارم.« همیشـه می گفـت: »دوسـت دارم 
شـهید شـوم؛ اما مثـل اینکه لیاقتش را نـدارم«.

گذرد؛  عمر می 
در خدمت
 مردم باشیم

همسر مرحوم رجایی
جمیله قاسمی
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ایـن  بـود.  مطالعـه  و  کتـاب  اهـل  پدرتـان 
خصوصیت شـان در خانواده هم نمود داشت؟

کتـاب و مجلـه و روزنامـه  پـدرم، همیشـه 
همراهش داشـت. زمانی که بـه ایران مهاجرت 
کـرده بـود هم، کتاب همراهـش بـود. آن دوران، 
یادداشـت  را  این هـا  کـه  داشـت  دفترچـه ای 
کـرده بود. همیشـه می گفت: »کتـاب  بخوانید. 
هـم  کنیـد.  یادداشـت  را  روزانه تـان   خاطـرات 
آینـده  و هـم در  تاثیـر دارد  رونـد زندگی تـان  در 
کمک تـان  بنویسـید،  کتـاب  بخواهیـد  اگـر 
می کنـد.« همیشـه تولـد دوسـتانم یـا روز معلـم 
ببریـد.  کـه می شـد، می گفـت: »کتـاب هدیـه 
گاهی اش بیشتر  کتاب باعث می شود علم و آ
 شـود. کتـاب یـار و یاور خوبـی اسـت.« در گروه 
فامیلـی، مسـابقۀ کتاب خوانـی برگـزار می کـرد. 
هرکسـی برنـده می شـد، کتـاب جایـزه مـی داد. 
کتـاب هدیـه  یکـی از آشـناها می گفـت: »چـرا 
می دهـی؟ به خاطـر کتـاب، کتاب بخوانـم؟!« 
می گفـت: »می توانـم پـول بگـذارم؛ ولـی کتـاب 

می گـذارم.«

خوانـدن  درس  و  تحصیـل  پیگیـر  چقـدر 
بـود؟  شـما 

خیلـی به تحصیـل عالقه داشـت. بعد از 
ازدواج، به مادرم گفته بود: »برو ادامه تحصیل 
بده.« بابا تعریف می کرد: »وقتی در کالس اول 

ثبت نام کردی، من از خوشحالی گریه کردم.« 
می گفت: »شما باید دانشگاه بروید. تحصیل 
می خـورد.  افغانسـتان  بـه درد  خیلـی  شـما 
هزینه هایـش  به فکـر  اصـال  و  بخوانیـد  درس 
نباشـید.« کالس دوم ابتدایی که می خواسـتم 
ثبت نـام کنـم، می گفتنـد بایـد صدهـزار تومـان 
افغانسـتانی  دوسـتان  از  هیچ کـدام  بدهیـد. 
رفتنـد  همـه  نبـود.  خـوب  مالی شـان  وضـع 
مـدارس افغانسـتانی. فقـط مـن رفتـم مدرسـۀ 
یـا  فارسـی  زبـان  »ادبیـات،  ایرانـی. می گفـت: 
حـوزه بخوانیـد. همـۀ مـردم، علی الخصـوص 
کـه مسـائل را  کسـانی نیـاز دارنـد  خانم هـا، بـه 
کننـد. بـرو جامعه المصطفـی.«  برایشـان بازگـو 
ولـی انتخـاب بـا خودمان بـود. هیچ وقـت برای 

نمی کـرد. کاری مجبورمـان 

کار و مشـغولیت های فرهنگی پدرتان زیاد 
وقـت  خانـواده  و  شـما  بـرای  می رسـیدند  بـود. 

بگذارنـد؟
 ۹:۳۰ یـا   ۹ شـب  و  می رفـت  صبـح   7
کار بـود.  می آمـد. بعضـی جمعه هـا هـم درگیـر 
گـردش می بـرد.  بـه  را  مـا  کاری نداشـت،  اگـر 
حتـی شـب ها، بـرای دو سـاعت هـم کـه شـده 
اواخـر  بزنیـم.  چرخـی  یـک  می بـرد  را  مـا  بـود، 
»ببخشـید؛  می کـرد:  عذرخواهـی  همـه اش 
کـه بایـد بهتـان برسـم و  واقعـا نمی توانـم آن طـور 

شـما را گـردش ببـرم.« بعضـی صبح هـا کـه هوا 
سـرد بود، آبجی ام را به مدرسـه می رسـاند. بعد 
می رفـت دنبـال بچه هـای شـهدا و آن هـا را هـم 
کوچکـم می گفـت:  بـه مدرسـه می بـرد. خواهـر 
»بابـا خـودت می خواهـی بـروی سـر کار؛ دیـرت 
می شـود.« می گفت: »دل شـان شـاد می شود.« 
بـه  این قـدر  »چـرا  می پرسـیدند:  خواهرهایـم 
خانـوادۀ شـهدا اهمیت می دهـی؟« می گفت: 
»شـماها مـن را داریـد؛ ولی آن هـا از محبت پدر 
بی نصیب هسـتند. می خواهم الاقل به عنوان 
عمـو، کمـی محبـت کنـم.« بـه خانـوادۀ شـهدا 
کتـاب  شـهدا  بچه هـای  بـرای  مـی زد.  سـر 
نداشـتند،  کـه سـواد  کوچک ترهـا  می خوانـد. 
خالـی  دسـت  هیچ وقـت  می کردنـد.  ذوق 
رفتـه  همراهـش  خواهـرم  یک بـار  نمی رفـت. 
بـود؛ تعریـف می کـرد کـه وقتـی بابا رفـت داخل 
شـده  خوشـحال  آن قـدر  بچه هـا  خانه شـان، 

کردنـد. کـه دویدنـد و بغلـش  بودنـد 

خانـه  در  ایشـان  حضـور  از  می خواهـم 
بپرسـم. ایشـان دخترهایشـان را در خانـه چطـور 

می زدنـد؟  صـدا 
مـن،  دلبرهـای  مـن،  فرشـته های 
وقت هایـی  مخصوصـا  مـن؛  خوشـگل های 
کـه بـرای نمـاز صبـح می خواسـت بیـدار کنـد. 
شـیرینی  و  کیـک  نـان،  می رفـت  جمعه هـا، 
مـی آورد و صـدا مـی زد: »بلنـد شـوید دور هـم 
بـودن  هـم  دور  خیلـی  بخوریـم.«  صبحانـه 
را  غـذا  و  چایـی  میـوه،  داشـت.  دوسـت  را 
هیچ وقـت تنها نمی خـورد. اگر میـوه می آوردیم 
را  »مـادرت  می گفـت:  داشـت،  کار  مامانـم  و 
صـدا بـزن بیایـد.« از سـرکار کـه می آمد با همان 
دور  و  می کـرد  بغـل  را  آبجـی ام  خسـتگی اش 

می چرخانـد. خانـه 

مسائل دینی تا چه حدی در خانوادۀ شما 
مطرح بود؟

داشـتیم.  جلسـه  درمیـان  هفتـه  چنـد 
می گفـت:  و  مـی آورد  را  المسـائل  توضیـح 
مـن  ولـی  نباشـد؛  سـوال  شـما  بـرای  »شـاید 
آمـوزش  بهتـان  دارم  وظیفـه  و  هسـتم  پدرتـان 
کیـد می کـرد: »در حدیـث آمـده هـر  بدهـم.« تا

ایران
 وطن فرهنگی
 پدرم بود

پدرم می گفت
 با مشکالت
کنار می آییم  

دختر مرحوم رجایی
عاطفه رجایی
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بخوانـد؛  قـرآن  آیـه   ۵۰ روزی  بایـد  مسـلمانی 
یـک  روزی  بخوانیـد.  کم تـر  نمی توانیـد،  اگـر 
نتیجـه  سـال  چنـد  از  بعـد  کنیـد.  حفـظ  آیـه 
می بینیـد.« بعـد از جلسـه می گفـت: »تـا هفتۀ 
بعد فکر کنید ببینید چه کار اشتباهی انجام 
دادید. سعی کنید جبرانش کنید.« از غیبت 
اقـوام  بـه  هـم  همیشـه  نمی آمـد.  خوش شـان 
سـر مـی زد. می گفتـم: »بابـا! وقتـی طـرف یـک 
یـا  خانه شـان  مـی روی  چـرا  نمی زنـد،  زنگـی 
زنـگ می زنـی؟« می گفـت: »مـن وظیفـۀ خـودم 
را انجـام می دهـم. زنـگ نمی زند کـه نمی زند.« 
همـان  می آیـی،  کـه  سـرکار  »از  می گفـت: 
موقـع نمـازت را بخـوان. نمـاز اول وقـت باعـث 
می شـود جـوری وقت تـان تنظیـم شـود کـه توی 
بقیـۀ کارهـا کـم نیاوریـد. موقـع بیـکاری یـا توی 
کـه همیشـه ذکـر باشـد  راه، صلـوات بفرسـتید 

دهانتـان.« تـوی 

دیگـر  در  زندگـی  و  مهاجـرت  صحبـت 
بـود؟ شـده  مطـرح  کشـوها 

کار  قبالهـا خیلـی مـا را اذیـت می کردنـد؛ 
نمی دادنـد. خیلی هـا می رفتنـد سـمت اروپـا. 
می گفتـم: »بابـا ما هم برویم.« می گفت: »حتی 
اگـر هواپیمـا را دم در بیاورنـد و بگوینـد آقـا بیـا 

 بـرو، نمـی روم. آن جـا مسـلمان نیسـت. مـن

بـزرگ هسـتم، تـو هـم بـزرگ هسـتی و می توانـی 
وقتـی  ولـی  کنـی؛  رعایـت  را  دینـت  خـودت 
به دنیـا  اروپایـی  کشـورهای  تـوی  بچه هایـت 
بیاینـد، از بچگـی در مهدکودک هـای اروپایـی 
می دهنـد  کـه  غذایـی  می بیننـد،  آمـوزش 
زبـان  این هـا  از  جـدای  نباشـد.  حـالل  شـاید 

می شـود.«  فرامـوش  مادری شـان 
مـا در اینجـا بـا برخـی مشـکالت مواجـه 
هتسیم. برای مثال، این جا یک سیم کارت به 
اسـم مـا نمی زننـد. حسـاب بانکی نمی توانیـم 
بـاز بکنیـم. بـرای تحصیـل در دانشـگاه بایـد 
مهـر  پاسـپورتمان  تـا  برویـم  افغانسـتان  بـه 
دانشـجو  به عنـوان  بعـد  و  بخـورد  دانشـجویی 
بـه ایـران بیاییـم. بـه همـۀ اینها پـدرم می گفت: 
اسـالم  مهـم  می آییـم.  کنـار  مشـکالت  »بـا 
کـه این جـا هسـت. مـا می توانیـم اینجـا  اسـت 
و  زیـارت  برویـم  راحـت  بکنیـم،  فرهنگـی  کار 
برگردیـم. ایـران و افغانسـتان به خاطـر جنگ ها 
از هـم جـدا شـدند. زبـان  و فرهنگ مـان یکـی 
کـردم،  اینجـا تـالش  اسـت.« می گفـت: »مـن 
وطـِن  ایـران  نوشـتم.  کتـاب  و  کـردم  رشـد 

اسـت.« مـن  فرهنگـی 

دربـاره کتاب هایـی کـه پدرتان توشـته اند، 
نکتـه ای دارید؟

کسـتان  پا و  افغانسـتان  در  کـه  دورانـی 
کـه  بـود، دربـارۀ یـک افغانسـتانی شـنیده بـود 
در ایـران شـهید شـده اسـت. از همـان موقـع در 
ذهنـش جرقـه می زنـد که کاری بـرای ایـن افراد 
کشـید.  انجـام دهـد. بعدهـا خیلـی زحمـت 
بـرای تحقیقـات بـه شـهرهای مختلـف ایـران 
می رفـت. خانـوادۀ شـهدا را پیـدا می کـرد و بـا 
دوسـتانش  از  یکـی  می کـرد.  گفت وگـو  آن هـا 
ک  کـه پدرتـان می رفـت سـرخا تعریـف می کـرد 
شـهدا و اسم هایشـان را می خوانـد. اگـر یک ذره 
یادداشـت  می خـورد،  افغانسـتان  بـه  اسـمش 
سـال  کنـد.  پیـدا  را  خانـواده اش  تـا  می کـرد 
1390عروسـی دایـی ام بـود در افغانسـتان. فکـر 
می کـردم بابـا بـرای مراسـم عروسـی رفته اسـت. 
روی  از  تـازه  شـد،  چـاپ  کـه  کتاب هایـش 
مقدمـه اش فهمیدم برای تحقیـق و پژوهش به 
افغانسـتان رفته بود. وقتی کتابش چاپ شـد، 

رفتـار دوسـتان ایرانـی بـا مـا بهتـر شـد. 

از روزهای آخر  پدرتان بگویید. 
کـه  بیمـار بودنـد و مـا هنـوز نمی دانسـتیم 
گفتنـد:  و  شـدند  بلنـد  یـک روز  اسـت.  کرونـا 
»نـرو  گفتیـم:  بـود.  بی حـال  سـرکار.«  »مـی روم 
کتابـم  گفـت: »موعـد  کـن.«  بمـان اسـتراحت 
و  دادم  قـول  بدهـم.  تحویلـش  بایـد  اسـت؛ 
بایـد سـر قولـم بمانـم.« کتابـش، همیـن کتـاِب 
بـه  هرازگاهـی  بیمارسـتان  در  بـود.  »وطـن دار« 
مـن می گفـت: »از مـن عکس بگیـر و به بچه ها 
نشـان بده؛ به عنوان نشـانی.« می گفتم: »یعنی 
چـی بابـا نشـانی؟ قـرار اسـت خـوب شـوی 
»اشـکال  می گفـت:  خانـه.«  برویـم  و 
بـا  بگیـر.«  عکـس  یـادگاری  نـدارد؛ 
همان حالش، نمازهایش را نشسته 
دو  هفتـه  یـک  آن  در  می خوانـد. 
»ببخشـید.«  گفـت:  مـن  بـه  بـار 
اسـت.«  وظیفـه ام  »بابـا  گفتـم: 
مـن  بـه  »خـدا  می گفـت: 
تـو  داده.  نشـان  را  نعمتـش 
کـه آمدی  نعمـت خدایی 
کمکـم می کنـی.«  کنـارم و 
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وحید جلیلی
مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی

ُمْؤِمِنیـَن ِرَجـاٌل َصَدُقـوا َمـا َعاَهـُدوا اهلَلَّ َعَلْیـِه َفِمْنُهـْم َمـْن 
ْ
»ِمـَن ال

ـوا َتْبِدیـاًل«
ُ
ل

ّ
َقَضـٰی َنْحَبـُه َوِمْنُهـْم َمـْن َیْنَتِظـُر َوَمـا َبَد

گفـت. در طـول  بـرادر نازنینـم محمدسـرور رجایـی دنیـا را وداع 
نزدیک به بیسـت سـال آشـنایی، چیزی جز صفا و صداقت و همت 
و آرمانخواهـی از او ندیـدم. حضـور شـیرین و الهـام بخـش او در میـان 
فعـاالن فرهنگـی انقـالب اسـالمی یـادآور پیوندهـای عمیـق ملتـی بود 
کـه خط کشـی های اسـتعماری، آنهـا را از هـم جـدا خواسـته و سـاخته 

اسـت.   
ظهرهـا کـه در حسـینیه هنر به امامت می ایسـتاد، انـگار زیر نگاه 
کـه از جملـه، پیونـد تاریخـی و  حضـرت ربوبـی صـف کشـیده بودیـم 

فرهنگی مـان را بـا هـم و بـا ملکـوت تـازه کنیم.
غریـب بـود و آشـناتر از بسـیاری مدعیـان، بـه فرهنـگ اسـالمی و 
انقالبـی. تـالش بی ادعا ومؤمنانـه اش برای ثبت خاطرات رزمندگان و 
شهدای افغانستانی دفاع مقدس و شهدای ایرانِی جهاد افغانستان، 
کار ممتـازی اسـت کـه هرچـه بگـذرد، قدرش بیشـتر شـناخته خواهد 

شد.  
و  نویسـندگی  تـا  شـفاهی  تاریـخ  و  پژوهـش  و  روزنامه نـگاری  از 
کارنامـه اش هسـت و عمدتـا در موضوعـات بدیـع و  فیلمسـازی در 

کسـی بـه فکرشـان بـود.   کمتـر  کـه پیـش از او  بکـری 
در عیـن تواضـع و بی ادعایـی، بـر خـالف بسـیاری از ما مدعیان، 

بـود و نبـودش فرق داشـت.  
در قصـه مـردم فارسـی زبـان منطقـه؛ حـاال او »یکـی بود«ی اسـت 
سرشـار از خاطراِت الهام بخِش شـهیدان؛ و »یکی نبود«ی حسرت بار 

و دریغ انگیـز از همـت شـاهدان و راویان.   
گزافه نیسـت اگر این راوی مخلِص شـهدای غریب را، از حیِث 
فعالیت ها و دغدغه های روایت فتحی اش؛ آوینی افغانستان بنامیم.  

سـرفصل هایی کـه او بـا کار مخلصانـه و پیگیـِر خـود در ادبیـات 
دفـاع مقـدس و مطالعـات بین الملل انقالب اسـالمی گشـوده اسـت، 

منحصـر بـه فـرد اسـت و رهـرو می طلبد.  
از  بهتـر  مرهمـی  نازنینـش،  وجـود  فقـدان  سـنگین  مصیبـت 
پیگیـری دغدغه هـای مبارکـش و در اهتزاز نگه داشـتن پرچمـی که او 

نـدارد.    برافراشـت، 
بـه حـق روز عزیـز غدیـر، ان شـاءاهلل نامـش در زمره موالیـان صادق 
امیرمومنـان علیـه السـالم، ثبـت شـود و بـا دوسـتان غریـب شـهیدش 
بـه  بـه زودی خاطراتـش  کـه  گردیـزی  خصوصـا شـهید دکترموسـوی 

روایـِت رجایـی عزیـز منتشـر خواهـد شـد؛ محشـور باشـد.  
خـدا در ایـن داغ تلـخ، بـه مـا صبـر بدهـد و بـه خانـواده گرانقـدر و 

همـراه  و صبـورش بیشـتر.  
غفراهلل له و لنا.

سوگ نامه
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سعیدرضا عاملی
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

خبـر درگذشـت مرحـوم محمـد سـرور رجایـی شـاعر و ادیـب 
متعهـد و انقالبـی افغانسـتانی، موجـب تاثـر و تاسـف اینجانـب و 

گردیـد. اهالـی فرهنـگ و ادب 
افغانسـتان  از  زنده یـاد محمدسـرور رجایـی درسـال ۱۳۷۳ 
کـرد و مدیریـت خانـه ادبیـات افغانسـتان و  ایـران مهاجـرت  بـه 
حـوزه  در  افغانسـتان  داسـتان  و  شـعر  دفتـر  مدیریـت  همچنیـن 
هنری، را عهده دار شد. وی چند سال آخر عمر بابرکتش را صرف 
جمـع آوری اطالعـات و خاطـرات مربـوط به شـهدای ایرانی جهاد 
کتـاب از  کـرد.  افغانسـتان و شـهدای افغانسـتانی دفـاع مقـدس 
کـه  دشـت لیلـی تـا جزیـره مجنـون یکـی از آثـار برجسـته اوسـت. 
مقـدس  دفـاع  افغانسـتانی  رزمنـدگان  خاطـرات  از  مجموعـه ای 

اسـت.
تحکیـم  بـرای  سـال  سـال های  کـه  اسـت  هنرمنـدی  وی 
پیوندهـای دوسـتی و بـرادری میـان نویسـندگان و شـاعران ایرانـی 
فارسـی،  زبـان  و  فرهنـگ  گسـترش  همچنیـن  و  افغانسـتانی  و 
تـالش فـراوان کـرد و در ایـن مسـیر خدمـات ارزنـده ای را ارائـه نمـود. 
افغانسـتان خطـه تمدنـی، با عظمت و برخـوردار از ملتی شـریف، 
کـه  اسـت  بسـیار مهمـی  ناشـناخته های  از  برخـوردار  و  توانمنـد 
رسـالت قلـم و هنر اندیشـمندان و توانمندانـی مثل مرحوم محمد 
سرور رجایی می تواند بخشی از این ذخیره و گنج پنهان را آشکار 
کننـد و موجـب پیونـد عمیق تـر بیـن ملـت و اندیشـمندان ایـران و 
افغانسـتان باشـند. دینـداری عمیق، حس ظلم سـتیری و مبـارزه 
بـا سـلطه و جلوه هـای بـزرگ هنـر پیوند زننـده بین دو ملت اسـت.

محمدمهدی دادمان
رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

ْیِه َراِجُعوَن
َ
ا ِإل

ّ
ِإَن ا هلِلَِّ َو

ّ
ِإَن

خبر درگذشت نویسنده، پژوهشگر، شاعر و ادیب توانا، فخر 
افغانسـتان و ایـران، آقـای محمدسـرور رجایـی، خانـواده بـزرگ و 

سـترگ فرهنـگ و هنـر فارسـی را عمیقـًا متأثـر کرد.
کـه ایـران،  او میـان دار جریـان شـاعران عزیـز افغانسـتانی بـود 

مفتخـر بـه میزبانـی و خادمـی آن هـا اسـت.
رجایـی  اسـتاد  شـبانه روزی  و  شـائبه  بـی  موثـر،  تالش هـای 
بـرکات  و  انقـالب اسـالمی، سرچشـمه خیـرات  در حـوزه هنـری 
کـه حتـی بعـد از رحلتـش تـداوم خواهـد داشـت.  بسـیاری اسـت 

یقینـًا فقدانـش ثلمـۀ بزرگـی اسـت.
از عمق جان رحلت برادر بزرگ و عزیز، محمدسـرور رجایی 
را بـه عمـوم مـردم افغانسـتان، جامعـه فرهنگ و هنـر ایران سـرافراز، 
و  محتـرم  خانـواده  و  فارسـی  ادبیـات  و  زبـان  عالقمنـدان  همـه 

مجاهـدش تسـلیت عـرض می کنـم.
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لشکر فاطمیون

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و بشـر العبـاد الذیـن اذا اصابتهـم مصیبـه قالـوا انـا هلل و انـا الیـه 

الراجعـون
خبـر رحلـت شـاعر، ادیـب، نویسـنده و پژوهشـگر عزیـز و ارزشـی 
و  ایـران  عزیـز  مـردم  بـر  عـالوه  رجایـی  محمدسـرور  آقـای  جنـاب 
افغانسـتان، ضایعـه ای سـترگ بـرای دوسـتداران محـور مقاومـت بود.

برکسـی پوشـیده نیسـت که این ادیب بزرگ سـال های متمادی 
زندگـی خویـش را صـرف همدلـی میـان دو ملـت ایران و افغانسـتان و 
همـوار نمـودن مسـیر مقاومت بدون مـرز و در این عرصه مرجعی قابل 

اتـکا و قابـل اعتنا بود.
جوانـان در ایـران و افغانسـتان تـا سـال هـا می تواننـد جرعه هـای 

معرفـت مقاومـت را از آثـار ایـن نویسـنده معـزز بنوشـند.

لشـکر فاطمیـون همـواره در طول حیات مرحوم رجایـی ازارتباط 
بـا ایـن عزیـز، بهـره فرهنگـی و معرفتـی بـرده و فقـدان از دسـت دادن 
ایشـان را ضایعـه ای غیرقابـل جبـران بـرای خـود دانسـته و از خداونـد 
خانـواده  بازمانـدگان  تمـام  بـرای  و  درجـات  علـو  ایشـان  بـرای  منـان 

محتـرم رجایـی صبـر زینبـی طلـب می کنـد.
امیـد اسـت جوانـان مسـلمان و دوسـتداران محـور مقاومـت در 

ایـران و افغانسـتان راه ادیـب و نویسـنده عزیـز را ادامـه دهنـد.

محمد مهدی عبداللهی

باد صبا آورده پیغام جدایی
پیچیده بانگ الرحیل آه اى رجایی
عاش سعیدًا، با شهیدان زنده بودى

مات سعیدًا، اى شهیِد آشنایی
عمرى سرودى از شهیدان سبکبال

حاال گوارایت مالقات خدایی
فصل سرُوِر سرَور عالم، علی شد

عیدت مبارک! سرَور دل ها کجایی
قبل از محّرم پرکشیدى همچو مسلم  

این جمعه را مهمان شور نینوایی
این روزهاى آخرى دلتنگ بودى
می دیدمت لبریز حّسی کربالیی

از دشت لیلی تا به مجنون، نوحه خواندى!
اى دل امان اى دل امان از این جدایی

باید برایت کاظمی، چاووش خواَند
در وسعت دشتی پر از شعر رهایی
رفتی سفر باشد به خیر اّما همیشه

آوینِی کابل! عزیز قلب مایی
هنگام تدفین تو احیا شد دوباره

یاد امام و یاد صّیاد و رجایی

احمدرفیعی وردنجانی

چشم غزلهایش برایش اشکبار است
هربیت درد دوری اش را داغدار است

خودکار سربر شانه ی دفتر نهاده
انگار صبحی تازه را در انتظار است

کز کرده مانند یتیمی یک رباعی
دست نوازش های او را بیقرار است

مظلوم مثل مردمان سرزمینش
دشت وسیع الله هایش در غبار است

ما از سر یک نیزه باهم زخم خوردیم
پیشینه مظلوم ها از یک تباراست

شاید غریب اما نه وقتی شعرهایش
ورد زبان مردمان روزگار است

یک آسمان از نغمه های سبز حاال
از این پرستوی مهاجر یادگار است

روحی ست شاعر زنده در جان غزلهاش
پرواز کرده از تنی که در مزار است
شاید ستاره می شود خاموش اما

شعرش گواهی می دهد، دنباله داراست
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محمد اصغر زاده

از  سـعیدی  شـهید  خاطـرات  خـدا  ماموریـت  کتـاب 
شهدای ایرانی در افغانستان را نوشته بود. من مسئول واحد 
تدویـن کتـب تاریـخ شـفاهی دفتـر مطالعـات بـودم. کتـاب 
را خوانـدم  کتـاب  ارزیابـی شـود.  تـا  فرسـتادند  مـن  بـرای  را 
بازنویسـی  ایرانـی  کتـاب توسـط یـک  کـه  و پیشـنهاد دادم 
شـود. بخاطـر تفـاوت هایـی ادبیـات دو کشـور، کتـاب بـرای 
گفتـن  امـا  بـود.  خوانـش  سـخت  کمـی  ایرانـی  مخاطـب 
کتـاب داشـت و  کـه چندیـن  ایـن موضـوع بـه آقـای رجایـی 
شـخصیت شـناخته شـده ای در ادبیـات بـود سـخت بـود. 
گذاشـتیم.  هـر طـور بـود موضـوع را بـا آقـای رجایـی در میـان 
بدون هیچ مخالفتی و ناراحتی پذیرفت. این در حالی بود 
کـه افـرادی کـه کار اول شـان بـود وقتـی بهشـان گفته می شـد 
کتاب شـان باید توسـط فرد دیگری بازنویسـی شـود ناراحت 
می شـدند و قبول نمی کردند. کتاب ماموریت خدا توسـط 
یکی از همکاران بازنویسی شد و به آقای رجایی گفتم اسم 
بازنویـس در شناسـه کتـاب هـم ذکـر مـی شـود. بـاز هـم بدون 
هیچ مخالفت و ناراحتی قبول کرد. انگار اصال اسم و رسم 
برایش مهم نبود و فقط می خواست یک کتاب دیگر درباره 

خـون شـریکی مـردم ایـران و افغانسـتان منتشـر شـود.

امید نعیمی

کـه همدیگـر را می دیدیـم. مـا  سـر ظهـر موقـع ناهـار بـود 
در حـال خودمـان بودیـم ، همیشـه در حـال خودمـان بودیـم 
می خوردیـم  کـه  ناهـار  می نشسـتیم  می کردیـم  گـرم  را  غـذا 
زیـاد پیـش می آمـد کـه یک دفعـه سراسـیمه آقای رجایـی در 
آشپزخانه می دوید می گفت: آی سوخت! بعد تازه دو زاری 
مـان می افتـاد کـه قابلمـه اش کـه روی گاز بـود َتـه گرفته. بعد 
همیشـه بـا خـودم می گفتم خب چـرا آقای رجایـی دو دقیقه 
گـرم بشـود. بـه موقـع بـاالی سـرش  کـه غذایـش  نمی ایسـتد 
کار  کـه ایـن  گاز بـردارد. رفتـه رفتـه  بایسـتد و بـه موقـع از روی 
تکـرار می شـد می فهمیدیـم اینقـدر وقتـش برایـش اهمیـت 
دارد کـه آن سـه چهـار دقیقـه هـم سـریع غـذا را می  گذاشـت، 

کارش می رسـید بعـد می آمـد. پشـت میـزش می رفـت بـه 

علی ناصری

یکـی از جانبـازان افغانسـتانی دفـاع مقـدس بـه خاطـر 
مجروحیت نمی توانست راه برود اما خوب موتورسواری می 
کـرد. از وقتـی کـه رجایی باهاش مصاحبـه کرده بود هر دفعه 
که»پاهایـم  کـه موتـورش خـراب مـی شـد زنـگ مـی زد بـه او 
دوبـاره مجـروح شـدند، رجایـی بـه دادم بـرس«. آخریـن بـار 
همیـن یـک مـاه پیش بـود که زنـگ زد. رجایی آهی کشـید و 
گفـت ایـن آخـری هـا خیلـی پنچـر می کنـد باید السـتیک نو 

بیندازیـم زیر موتـورش!

ابولفضل کمال

کـه نمـاز آدم پشـت سـر یـک نفـر دیگـه  چطـور میشـه 
کـه دوسـت داری همیشـه و  چنـان حالوتـی پیـدا می کنـه 
همـواره پشـت سـر او نمـاز بخوانـی. داسـتان نمـاز خوانـدن 
مرحوم رجایی از همین سـنخ بود. همیشـه تالش می کردیم 
تـا زود کارمـان را تعطیـل کنیم و نماز را به امامت او بخوانیم. 
کـه  گـره می خـورد  چنـان در نمـاز قلب هایمـان بـا یکدیگـر 
گویـی فاصلـه، مـرز و کیلومترها تفاوت تنها یک رویا اسـت. 
همیشـه وقتـی کـه بـه ذکـر آخـر نمـاز »و مـن یتـق اهلل یجعـل له 
مخرجـا و یـرزق مـن حیـث ال یحتسـب« می رسـید، چنـان 
گـره  کـه قلبمـان بـه درد می آمـد.  سـوزان و پرگـداز می خوانـد 

خـود را همیشـه بـا خـدا بـاز می کـرد.
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ابراهیم وکیلی

پای ثابت جشـنواره عمار شـهدا، شـهدای مدافع حرم 
افغانسـتانی بودنـد کـه بیشـتر هماهنگـی ها بـا آقـای رجایی 
بود.همیشه آقای رجایی بیشتر از همه دعوت می کرد، مثاًل 
بـه ایشـان می گفتنـد 5 تـا خانـواده ولی بیشـتر دعـوت می کرد 

کـه آنجا بیایند و حضور داشـته باشـند. 
دوسـت داشـت همـه را یـک جورایـی مشـارکت بدهد. 
یعنـی احسـاس می کـرد که این هـا یک جورایی غریب شـده 
میـدان  در  را  این هـا  می کـرد  سـعی  نـد  افتـاده  غریـب  انـد، 
کـه اصـاًل  بیـاورد، در همچنیـن محافـل و مجالسـی بیـاورد 
مـال خودشـان اسـت و بـه آن هـا روحیـه می دهد بـرای همین 

کـه حضـور داشـته باشـند. کاری می کـرد  همچنیـن 

اقلیما علیزاده
خواهرزاده

و  بسـتنی  پفیـال،  می کـرد.  دست فروشـی  بـود  کوچـک 
آب نبـات میفروخت.شـاید سـنش دوازده سـیزده سـاله بـود 
گر بود. حقوقش را که می گرفت، آن را که می آورد دست  شا
میامـد  می رفـت  بیـرون  کـه  مادربزرگـم  مـی داد،  مادربزرگـم 
پیـش مـادرم می آمـد می گفـت مـادر تـو ناراحـت نشـو چـون 
مـن کنـارت هسـتم، محمد علی بـرادرم هسـت. من حقوقم 
کـه مادربـزرگ بچـه هایـش  را بـه دسـت مادربـزرگ می دهـم 
همه مسـافر هسـت.پدرم مسافر هست حسن عمویم مسافر 
میـارم  را  مـن حقوقـم  این هـا همـه مسـافر هسـتند.  هسـت 
دسـت مادربزرگم میدم که دل مادربزرگم خوش شـود. آنقدر 

هوشـیار و زرنـگ بـود رجایـی.

سید میثم حسینی

به خانواده های شهدای افغانستانی که در جنگ ایران 
کرد.اکثـر  کمک هـای خیلـی خـوب  حضـور داشـتند ایشـان 
ایـن خانواده هـا، خانـواده ای بودنـد کـه بضاعـت مالـی خوبی 
کـرج  کـه مـن متوجـه شـدم در  نداشـتند. مثـاًل یکـی از آنهـا 
زندگـی می کردنـد حتی اجاره خانه شـان را نمی توانسـتند سـر 
مـاه پرداخـت کننـد و حـاال از طریـق آقـای رجایـی کـه بـا آنهـا 
در ارتبـاط بـود و روابـط زیـادی بـا ارگانهـا و اشـخاص مختلـف 
داشـت بـه آنهـا کمکـی میشـد و این هم فقط و فقـط به خاطر 
ایـن بـود کـه آقـای رجایی تالش کـرد این خانواده افغانسـتانی 
را بشناسـاند و بعد از اینکه شـناخته شـدند که فرزندشـان در 
جنگ ایران و عراق شرکت کرده و جزء شهدای جنگ دفاع 
مقـدس بـوده باعـث شـده که این کمک هـا به آنها داده بشـود 
و محمـد سـرور در شناسـاندن و جـذب ایـن کمـک هـا نقـش 
کـم نبودنـد، بعضـًا  مؤثـری داشـت. از ایـن دسـت خانواده هـا 
مـا می دیدیـم اگر به مشـکلی برمی خوردند تماس می گرفتند، 
مرجـع  گفـت  می شـود  نحـوی  بـه  می آمدنـد.  حضـوری 

افغانسـتانی هایی بـود کـه در ایـران زندگـی می کردنـد.
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کاغذ پران
محمدسرور رجایی

کاغذپران خوبم
کاغذپراِن رنگی

از تو فضای شهرم
لبریز از قشنگی 

در اوج آسمان ها
چرخی بزن برایم
تا بشکفد لبانم
تا پر زند صدایم

با ُغته های نازت
از شوِق تاِر شیشه
کفتر هم رنِگ باِل 

َچک َچک بزن همیشه

هم بازِی قشنگم
از بادهای خسته

از روزهای ابری 
خیلی دلم شکسته

آغاز خشم و جنگت
آغاز شادی ماست
جنگی بدون آتش

که خوب و زیباست جنگی 

که شعله هایش  جنگی 
از چرخه ها بخیزد
بک آسمان ستاره
کوچه  ها بریزد در 

کاغذ پران خوبم
آزاد می شوی تو

فریاد می زنم من
ی تو دل شاد می رو



پژوهشــگر و نویسندۀ افغانستانی
مرحوم


