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منتـقدان مسعـود را 

به کتـابم حـواله می دهـم

گفت وگو با طالبان؛ 
یازده دور مذاکرات در آستانۀ کوچۀ اول

6 2

داکتـر فیروزالدیـن فیروز در یک نشسـت اضطـراری که در 
آن هیـأت رهبـری وزارت صحـت عامـه، نماینـدۀ سـازمان 
حضـور  مربوطـه  بخش هـای  رییسـان  و  جهـان  صحـی 
داشـتند تاکیـد نمـود کـه جلوگیـری از انتقال ایـن ویروس 

در اولویـت ایـن وزارت قـرار گرفتـه اسـت.
وزیـر صحت عامه کشـور بـه مسـووالن ادارات هدایت داد 
تـا هرچـه زودتر بسـترهای را که بـرای کنترل ایـن ویروس 
در کابـل و والیـات در نظـر گرفتـه انـد افزایـش دهنـد و 
تیـم هـای نظارتـی را در میـدان هـای هوایی و بنادر کشـور 

نمایند. تقویـه 
هم چنـان وزیـر صحـت عامـه کشـور بر ایجـاد یـک کمیته 
مشـترک میـان وزارت هـای زراعـت، تجـارت، تحصیـات 
اداره  فرهنـگ،  و  اطاعـات  دهـات،  انکشـاف  عالـی، 
هوانـوردی و محیط زیسـت بـرای پیش گیـری و کنترل این 

ویـروس تاکیـد نمـود.
همچنیـن فیروزالدیـن فیـروز،  صبح دیروز در یک نشسـت 
خبـری در یـک نشسـت خبـری در کابـل گفت کـه هواپیما 
چارتـر شـده و دانشـجویان افغانسـتانی پـس از انتقـال از 

چیـن، در شـفاخانه یی در کابـل قرنطیـن خواهنـد شـد.
در حـال حاضـر ۴۱ دانشـجوی افغانسـتانی و شـماری از 

خانواده هـای آنـان درشـهر ووهـان بـه سـر می برنـد.
فیـروز گفـت کـه او بـا سـفیر افغانسـتان در چیـن و سـفیر 
چیـن در کابـل در تمـاس بوده و آنـان از صحت مندی کامل 

دانشـجویان افغـان در چیـن اطمینـان داده اند.
وزیـر صحـت عامـه گفـت: »دولـت افغانسـتان در صـدد 

انتقـال ایـن افـراد اسـت. طیـاره آمـاده شـده و تیـم صحـی 
آمـاده شـده تا به شـهر ووهان بـرود و محصان را مسـتقیم 
بـه افغانسـتان انتقـال بدهـد.« او تأکیـد کـرد کسـانی کـه از 
شـهر ووهـان بـه افغانسـتان منتقل می شـوند، بـرای ۱۴ روز 

پی هـم در قرنطیـن خواهنـد بـود.
آقـای فیـروز همچنـان گفـت که تـا کنـون هیچ مـوردی از 
ویـروس کرونـا در افغانسـتان تشـخیص نشـده اسـت. بـه 
گفتـه ی او، در یـک هفته ی گذشـته ۲۶۲ نفر به شـمول ۲۳۳ 
شـهروند افغـان از چین از طریـق بنـادر و میدان های هوایی 
وارد کشـور شـده اند کـه هیـچ یـک آنـان بـا ایـن ویـروس 

مصـاب نبوده اسـت.
هفتـۀ  یـک  در  کـه  افـرادی  گفـت  عامـه  صحـت  وزیـر 
گذشـته از چیـن وارد کشـور شـده اند، در حـال حاضـر در 
ایـن  تیم هـای صحـی  و  می کننـد  زنده گـی  خانه های شـان 

وزارت همـه روزه بـا ایـن افـراد در ارتبـاط هسـتند.
آقـای فیـروز در ادامـه گفـت کـه از زمـان شـیوع ویـروس 
کرونـا در چیـن، تـا کنـون یـک شـهروند افغـان از شـهر 
ووهـان بـه افغانسـتان آمـده و بـا ویـروس کرونـا مصـاب 
نبـوده اسـت. ایـن شـهروند افغان در حـال حاضر در شـهر 

می کنـد. زنده گـی  قندهـار 
وزیـر صحـت عامه گفـت که به منظـور جلوگیری از شـیوع 
ویـروس کرونـا بـه کشـور تدابیـر در نظـر گرفتـه شـده و 
کشـور  بنـادر  و  هوایـی  میدان هـای  در  صحـی  تیم هـای 

شـده اند. توظیـف 
ویـروس کرونـا از حـدود دو هفتـه پیـش از شـهر ووهـان 
چیـن شـیوع پیـدار کـرد و تا کنـون به شـمول چیـن در ۲۶ 

کشـور جهـان بـه ثبت رسـیده اسـت.
شـمار مبتایـان ویـروس کرونا تـا کنون به حـدود ۱۴ هزار 
نفـر رسـیده کـه از این میان ۱۷۱ مـورد آن در خارج از چین 
بـه ثبـت رسـیده اسـت. بیـش از ۳۰۰ نفـر تـا هنـوز در اثر 

مصاب شـدن به ایـن ویـروس جـان باخته اند.

نکتـۀ اساسـی اکنـون ایـن اسـت کـه اخیـراً 
نشسـت های ارگ با حلقـات مختلف مردمی 
افزایـش یافته اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
تـا چندی دیگـر باید نتایـج نهایـی انتخابات 
اعـام شـود و رییس جمهور آینده مشـخص 
گـردد؛ در چنین شـرایطی ماقات های روزانه 
و پیهـم ارگ بـا مـردم و جوانـان منطقـی بـه 
نظـر نمی رسـد و حداقل شـامل اولویت های 
آقـای غنی نمی تواند باشـد؛ زیرا سـخنانی که 
آقـای غنـی در ایـن نشسـت ها دارد رنـگ و 

بویـی از عاجلیـت و اولویـت و اهمیـت اول 
ندارنـد. این برنامه های مردمـی در ارگ اکنون 
بیشـتر شـبیه به یـک کمپاین انتخاباتی اسـت 
کـه آقـای غنی بـه راه انداخته اسـت و ممکن 
اسـت کـه او کمپاین هـای پیـش از وقـت و 
بـرای رفتـن انتخابـات ریاسـت جمهوری به 
دور دوم را زیـر نظـر دارد. شـاید او می دانـد 
کـه انتخابات بـه دور دوم مـی رود و به همین 
دلیـل، راه اندزای گفتمان هویـت ملی و موارد 

دیگـر را در ارگ پیشـه کرده اسـت...

اخیـر  هفته هـای  در  غنـی  محمداشـرف 
تاریـخ،  »گفتمـان  نـام  زیـر  را  برنامه یـی 
و  کـرده  آغـاز  ملـی«  هویـت  و  فرهنـگ 
هـر هفتـه برخـی از شـهروندان را بـه ارگ 
می خواهـد و بـه آنـان در مـورد تاریـخ و 
جـاری  هفتـۀ  در  می زنـد.  سـخن  هویـت 
دو اظهـار نظـر آقـای غنـی در این سلسـله 
جنجال سـاز  و  بحث برانگیـز  نشسـت ها 

. شد
او در یکی از این سـخنرانی ها افغانسـتان را 

»مهد زبـان دری« می خوانـد و تاریخ نگاران 
ایـران  تاریخ نـگاران  و  دروغ گویـی  بـه  را 
غنـی  آقـای  می کنـد.  متهـم  دزدی  بـه  را 
می گویـد: »افغانسـتان مهد زبان دری سـت. 
ایـران پهلـوی زبـان بـود. مـا ُکل ادبیـات 
زبـان دری را انکشـاف دادیم. حـاال می گن 
ایـران شـرقی. اوبرادر دزدی هـم حد دارد«.
کـه  می گویـد  نویسـنده  عرفـان،  داوود 
افغانسـتان ایـران شـرقی )آریانـا( اسـت. ...

وزارت صحت:
جلوگیـری از انتقـال ویـروس کـرونا اولـویت مـا است

آقای غنی در پی کمپاین های پیش از وقت دور دوم؟ غنی عقدمندانه و ناشیانه حرف می زند

د زمـان احمـدي 
د علنـي محـاکمـې غـوښتنه وشـوه

مردی در بادغیس همسر و برادر خود 
را به اتهام رابطۀ نامشروع کشت

د زمـان احمـدي مدافـع وکیل وايي، د هغـه د موکل 

محاکمـه چې مقدسـاتو ته په سـپکاوي زنداين دي، 

بایـد علني ويش.

کـه څـه هم متـه ده چـې پـه نـږدې راتلوونکـې کې 

د زمـان احمـدي څلورمه محکمـه ويش، خو د هغه 

مدافـع وکیـل وايـي، د محکمـې غونـډه بایـد علني 

وي څـو رسـنۍ ويش کـوالی هغـه پـه ژونـدۍ بڼه 

کړي. خپـره 

د زمـان احمـدي مدافـع وکیـل عبداالحمـد جلیلی 

علنـي  بایـد  غونـډه  »دا  وویـل:  تـه  راډیـو  ازادي 

ويش څـو خلـک قضـاوت وکـړي، هغـه ډول هـم 

نـه ده چـې دوی فکـر کـوي، پـه ډېـری ځایونو کې 

قاضیـان او محاکـم قانوين او ښـې کړنـې هم لري، 

دا غونـډه بایـد خلـک ووینـي. »

و مـو غوښـتل پـه دې اړه د سـرې محکمـې نظـر 

واخلـوو خو د سـرې محکمې ویانـد د ازادي را ډیو 

اړیکـه ځـواب نـه کړه.

زمـان احمـدي اووه کالـه وړانـدې پـه بامیـان کې د 

بـودا مجسـمو پـه اړه د یـوه لیـکل شـوي مطلـب په 

تـړاو چـې ګوندې اسـامي مقدسـاتو ته یـې توهین 

کـړی، تـورن او زنداين شـوی.

هغـه لـه دې وړانـدې د افغانسـتان یـوې محکمې په 

۲۰ کالـه بند محکـوم کړی دی.

ښـاغيل احمـدي له دې شـل کلونـو اووه هغه یې په 

زنـدان کـې تېـر کړي دي خو وروسـته لـه دې چې د 

نومـوړي پـه اړه ځینـو رسـنیو او ټولنیزو رسـنیو کې 

عدالت غوښـتنه وشـوه، د لینـدۍ یا قوس میاشـتې 

پـه لومړیو کې د افغانسـتان سـرې محکمـې د هغه 

پـه اړه د محکمـې شـوې پرېکړه لغـوه کړه.

احمـدي لـه دې وړانـدې پـه جـدي میاشـت کـې 

ازادي راډیـو رسه پـه یـوه مرکـه کې وویل، د سـرې 

محکمـې له خـوا د ده پـه تـړاو د شـوې پرېکـړې پـه 

اړه تـر بیـا نظـر ورکولـو وروسـته، د ده د خاصـون 

لپـاره الر پرانېسـتل شـوې ده.

بادغیـس  زنـان  امـور  ریاسـت  مسـووالن 
می گوینـد، یـک مـرد بـه نـام فخرالدین، همسـر 
و بـرادر خود را به اتهام داشـتن رابطۀ نامشـروع 

بـا شـلیک گلولـه بـه قتـل رسـانده اسـت.
ایـن رویـداد دو روز پیـش در منطقـۀ »بادروک« 

ولسـوالی قـادس ایـن والیت رخ داده اسـت.
والیـت  زنـان  امـور  رییـس  نـادری،  راحلـه 
بادغیـس بـا تأییـد ایـن خبـر می گویـد، همسـر 
ایـن مـرد ۲5 سـال و برادرش ۳۰ سـال داشـتند.

منطقـۀ بـادروک ولسـوالی قـادس بادغیـس زیر 
حاکمیـت طالبـان قـرار دارد. گفتنی سـت کـه از 
آغـاز امسـال تاکنون سـه زن در بادغیس به اتهام 

رابطـه نامشـروع بـه قتل رسـیده اند.

خلیـل زاد در کابـل چـه  گفت؟
آگاهان: صلح با طالبان نیازمند اجماع داخلی است
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اخیــراً محمداشــرف  غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی، 
ــان و  ــماری از جوان ــور ش ــخنانش در حض ــی از س در یک
دانشــجویان در ارگ، اظهاراتــی بــه زبــان آورد کــه ســبب 
ــای  ــن بخش ه ــه مهمتری ــت. از جمل ــی شده اس واکنش های
ــه  ــت ک ــگ« بوده اس ــور لن ــام »تیم ــن ن ــخنان او، گرفت س
ســبب اعتــراض مردمــان تــرک و اوزبیــک افغانســتان 
شده اســت. اگرچــه پــس از ایــن اعتراض هــا کــه در 
نهایــت توســط رشــید دوســتم معــاون اول ریاســت 
جمهــوری نیــز صــورت گرفــت، ارگ در اعامیه یــی 
تاکیــد کرده اســت کــه آقــای غنــی قصــد توهیــن بــه امیــر 
ــران« نداشــته اســت. اگرچــه  ــی صاحــب ق »تیمــور گرگان
ــور، در  ــر تیم ــرای امی ــگ« ب ــور لن ــِب »تیم ــتفاده از لق اس
همــه اســناد تاریخــی وجــود دارد و تحقیقاتــی کــه ســال ها 
ــد،  ــام داده ان ــر او انج ــش قب ــا نب ــز ب ــوروی ها نی ــش ش پی
ــر  ــی او را تاییــد کــرده اســت؛ امــا دلیلــی ب معلولیــت بدن
ــد  ــه نمی توان ــن شــخصیت مهــم تاریخــی منطق ــن ای توهی
باشــد. امــا اکنــون منتقــدان غنــی، بــه دلیــل بــه کار گرفتــن 
ــخت  ــت س ــه و نهای ــه او تاخت ــط او، ب ــب توس ــن لق ای
ــه  ــاخته اند. البت ــیمان س ــه اش پش ــد و او را از گفت گرفته ان
در آن ســخنرانی، بخش هایــی وجــود دارد کــه آقــای غنــی 
ــام  ــن ن ــا گرفت ــرح کرده اســت؛ ام ــتباهاتی آن را مط ــا اش ب
و  لقــب امیــر تیمــور گروگانــی بــه عنــوان »تیمــور لنــگ« 
ــز اســت،  ــه افغانســتان نی ــان عام ــداول در می کــه لقــب مت
ــی  ــدان غن ــردم و منتق ــانه ها و م ــه رس ــورد توج ــتر م بیش
شده اســت. حــاال جــدا از پرداختــن بــه واژه هــا و کلماتــی 
ــی همیشــه در  ــای غن کــه آن محفــل را برجســته کــرد، آق
ــاد داشــته  ــل انتق ــی و قاب ــه یادمان ــۀ ب ســخنرانی هایش نکت

اســت. 
اخیــراً  کــه  اســت  ایــن  اکنــون  اساســی  نکتــۀ  امــا 
ــش  ــی افزای ــف مردم ــات مختل ــا حلق ــت های ارگ ب نشس
ــر  ــدی دیگ ــا چن ــه ت ــی اســت ک ــن در حال یافته اســت. ای
بایــد نتایــج نهایــی انتخابــات اعــام شــود و رییس جمهــور 
ــن شــرایطی ماقات هــای  ــده مشــخص گــردد؛ در چنی آین
روزانــه و پیهــم ارگ بــا مــردم و جوانــان منطقــی بــه نظــر 
نمی رســد و حداقــل شــامل اولویت هــای آقــای غنــی 
نمی توانــد باشــد؛ زیــرا ســخنانی کــه آقــای غنــی در ایــن 
ــت  ــت و اولوی ــی از عاجلی ــگ و بوی ــت ها دارد رن نشس
ــی در ارگ  ــای مردم ــن برنامه ه ــد. ای ــت اول ندارن و اهمی
اکنــون بیشــتر شــبیه بــه یــک کمپایــن انتخاباتــی اســت کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــت و ممک ــه راه انداخته اس ــی ب ــای غن آق
ــات  ــن انتخاب ــرای رفت ــت و ب ــش از وق ــای پی او کمپاین ه
ریاســت جمهوری بــه دور دوم را زیــر نظــر دارد. شــاید او 
ــه همیــن  ــه دور دوم مــی رود و ب ــات ب ــد کــه انتخاب می دان
دلیــل، راه انــدزای گفتمــان هویــت ملــی و مــوارد دیگــر را 
در ارگ پیشــه کرده اســت. اگــر چنیــن نیســت چــرا آقــای 
غنــی ایــن نشســت ها را پیــش از ایــن در ماه هــای گذشــته 
ــت  ــه عاجلی ــن هم ــون ای ــرا اکن ــرد و چ ــدازی نمی ک راه ان
بــرای چنیــن برنامه هایــی کــه از بودجــۀ ملــی مصــرف بــر 
ــکان ارگ  ــی م ــای غن ــه آق ــر می رســد ک ــه نظ ــی دارد. ب م
ــه  ــه ب ــات این گون ــی را در دور دوم انتخاب ــۀ دولت و بودج
ــاب ده  ــم حس ــی ه ــچ مرجع ــه هی ــاند و ب ــرف می رس مص
نیســت. اعامیه یــی کــه آقــای غنــی در واکنــش بــه انتقادها 
از او در مــورد ســخنان اخیــرش، از ارگ بیــرون داده اســت 
ــک  ــه ی ــا پاســخ ب ــی دارد ت ــوی انتخابات ــگ و ب بیشــتر رن
انتقــادی کــه می توانــد بــرای آقــای غنــی زیــاد هــم موجــه 
نباشــد؛ چنانچــه در گذشــته چنیــن تجربه هایــی را داریــم. 
ــن  ــد ای ــی بای ــی و سیاس ــای انتخابات ــان ه ــن، جری بنابرای
ــند و در  ــته باش ــر داش ــر نظ ــی را زی ــای غن ــای آق رفتاره
ــع  ــی باشــد، مان ــه دور دوم رفتن ــات ب ــه انتخاب ــی ک صورت
اســتفاده هــای ســوء او از فضــا و امکانــات دولتــی گردنــد. 
اگــر انتخابــات بــه دور دوم رفتنــی نباشــد در آن صــور ت 

ــد. ــرق می کن ــتان ف ــن داس ای

آقای غنی در پی کمپاین های 
پیش از وقت دور دوم؟

زلمـی خلیـل زاد، نماینده و رییس تیـم مذاکره کنندۀ 
امریکایـی بـا طالبـان، در آخریـن دیـدارش دو روز 
رییـس حکومـت  محمداشـرف  غنـی  بـا  پیـش، 
وحـدت ملی، بـه او گفته اسـت که هیچ پیشـرفتی 
در گفت وگوهـا بـا طالبـان بـه دسـت نیامده اسـت 
و طالبـان نیـز در اعامیه یـی ایـن رونـد را ُکنـد 
خوانده انـد؛ اگرچـه هر دو طرف آرزوی رسـیدن به 

نتیجـۀ دلخواه شـان را دارنـد.
 آقـای خلیـل زاد در حالـی در دیـدار بـا مقامـات 
پاکسـتانی و افغانسـتانی از نداشـتن پیشـرفت در 
گفتـه  اخیـراً  کـه  داد  گـزارش  مذاکـرات  رونـد 
می شـد کـه طالبـان و امریـکا بـه توافقاتـی نزیـک 
شـده اند. ظاهـراً گفت وگوهـای طالبـان امریـکا در 
کنـار سـایر پیچیده گی هایـی کـه جنـگ افغانسـتان 
دارد، بـه عنـوان جمـع ضدیـن هـم اسـت و همین 
مسـأله سـبب بنیادیـن دسـت نیافتـن به توافـق دو 
طـرف  در کنـار ده هـا عامـل دیگر اسـت که جنگ 
افغانسـتان را پیشـتیبانی می کند. امـا بی نتیجه ماندن 
گفت وگوهـای امریـکا و طالبان ممکن اسـت منجر 
بـه تعویق یک بـار دیگـر گفت وگوها یـا طوالنی تر 
شـدن آن نیـز شـود. همان گونـه کـه بارهـا مطـرح 
شده اسـت، اکنون هم یازدهمین دور گفت وگوهای 
طالبـان و امریـکا، ممکن اسـت به همـان نتایج دور 
دهم منجر شـود؛ یعنـی چیزی بـرای توافق حاصل 
نشـود. زیـرا هنوز هیچ نشـانه یی از طرف پاکسـتان 
بـرای پایـان جنگ در افغانسـتان دیده نمی شـود. با 
وجـود آنکـه چندی پیـش وزیـر خارجۀ پاکسـتان 
بـا اظهـارات خوشـبینانه از نزدیک شـدن به کاهش 
خشـونت و دسـت یافتـن به توافـق میـان طالبان و 
امریکا سـخن گفـت و ابراز کرد که پاکسـتان در آن 
همـکار اسـت امـا به نظـر می رسـد که چنیـن ابزار 
سـخنانی صـورت واقعی خـود را در نیافته اند. یکی 
از مهمتریـن دالیـل آن ایـن اسـت که هنـوز امریکا 
و پاکسـتان روی موارد بسـیار مهمـی در خصوص 
افغانسـتان بـه توافـق نرسـیده اند و نیـز برخـورد 
امریـکا و ایـران هم تأثیر منفی خـودش را روی این 
مذاکـرات داشـته اسـت. جـدا از ایـن مـورد دومی، 
مـورد اولـی نقـش مهمـی در شـکل دادن جنگ یا 
صلـح در افغانسـتان دارد. تـا زمانی که پاکسـتانی ها 
مهـر صلـح یا آتش بـس یا کاهـش خشـونت را در 
برگـۀ طالبـان ننـوازد، آن گـروه بـه نظـر نمی رسـد 
کـه روی هیـچ توافقـی تایید کننـد؛ ولـو آن توافق، 
مطابـق خواست شـان هـم باشـد. البتـه امریکایی ها 
هـم بـه نظر نمی رسـد که قصـدی برای رسـیدن به 
نتایج در این مذاکرات مبهم با طابان داشـته باشـند. 
البتـه انتظـار می رفـت کـه پاکسـتان پـس از مدتـی 
موضـع انفعالـی در مسـالۀ صلـح افغانسـتان، یـک 
بـار دیگر با جدیت وارد این مسـأله شـده اسـت و 
سـفرهای اخیرِ شـاه محمود قریشـی وزیـر خارجۀ 
پاکسـتان بـه امریـکا و قطر بـه هـدِف گفت وگو با 
مقام هـای این کشـورها در مـورد صلح افغانسـتان، 
بـه  را  تاش هایـش  پاکسـتان  کـه  مـی داد  نشـان 
صورِت آشـکار از سـر گرفته اسـت. ایـن تاش ها 
بـا تشـویق امریـکا و متحــداِن آن برای رسـیدن به 
توافـق ابتدایـی میان امریـکا و طالبان گفته می شـد. 
چنانکـه قریشـی در واپسـین سـفرش بـه امریـکا 
گفتـه بـود که اسـتقرار صــلح در افغانسـتان از هر 

زمـان دیگـری نزدیک تـر شده اسـت. امـا مقام های 
امریکایـی با احتیـاط در این مورد سـخن گفته اند و 
حـاال هـم خلیل زاد از نرسـیدن به توافق تـا این دم، 
سـخن می زنـد. بنابرایـن به نظر می رسـد کـه هنوز 
بـر سـر آتش بـس یـا کاهش خشـونت ها، میـان دو 
طـرف، دیدگاه  متحدی ایجاد نشـده اسـت و همین 

مهم تریـن معضـل گفت وگوهـای جـاری اسـت.
 از طـرف دیگـر، ارگ نیز از نزدیک شـدن توافقات 
امریـکا و طالبـان راضـی به نظر نمی رسـد؛ زیرا در 
آن صـورت ایـن طالبان اند که بدیلـی در برابر ارگ 
اخـذ موضع کرده و ارگ و سـایر گروه های ساسـی 
در یـک پله تـرازو برای آنان اهمیـت میابد. بنابراین 
هرچـه گفت وگوهای بی نتیجه تر شـود خوشـحالی 

آقـای غنی مضاعف می شـود.
از طـرف دیگـر بی ثباتـی و عـدم دیـدگاه مشـترک 
در مـورد ادبیـات صلـح بـا طالبـان مشـکل ملی در 
برابـر این پروسـه اسـت. انارشیسـم درونـِی حاکم 
بـر سیاسـت های افغانسـتان حتـا اجـازه نمی دهـد 
در موضـوِع بسـیار مهمـی چـون توافـق صلـح نیز 
اتحـادِ نظـر به میـان بیاید. همـه طرف ها برداشـت 
صلـح  از  را  شـخصی  محورانـه  منفعـت  هـای 
ارایـه می دهنـد و سـعی می کننـد کـه بـا ادبیـات 
مخالف شـان در خصـوص مسـألۀ صلـح رقابـت 
کننـد ایـن هـم عامـل دیگـری در درون بـرای در 
نشـان دادن دورنمـای صلـح اسـت. در عیـن حال، 
مردم افغانسـتان و نیروهای سیاسـی بـا همۀ تفاوِت 
دیدگاه هـا می خواهنـد هرچه زودتـر موضوع صلح 
بـه نتیجۀ قناعت بخش نزدیک شـود. طالبـان اما در 
ایـن میـان بیشـترین سـود را می برنـد؛ آن هـا بدون 
آن کـه جنـگ را کاهش داده باشـند و یا در میــدان 
دیپلوماسـی عقب گـرد کنند، از ضعف سیاسـت در 
داخـل نظـام اسـتفاده می برنـد و هـر روز بـر دامنۀ 
زیاده خواهی هـا و امتیازطلبی های شـان می افزاینـد.
به تازه گی ما برادر مسـوول گـروه گفت وگوکنندۀ 
طالبـان در قطـر گفتـه اسـت کـه »جنـگ زمانی در 
افغانسـتان پایـان می یابـد که امریـکا از این کشـور 
خـارج شـود«. ایـن موضـع قاطـع، فقـط محصول 
کـه  اسـت  ارگ  دسـتپاچه گی های  و  سـردرگمی 
نتوانسـت نقش انفعالـِی خود را در مسـالۀ صلح به 
نقش فعال و همه شـمول مبدل کنـد. آقای غنی حتا 
تا هنـوز موفق نشـده کـه گـروه گفت وگوکننده یی 
از جانـب افغانسـتان معرفـی کنـد. وزیـر دولت در 
امـور صلـح، از پاسـخ بـه چنین پرسشـی بـا خنده 
طفـره رفـت. ایـن یعنـی کـه هنـوز هیچ فهرسـتی 
نهــایی نشـده و معلوم نیست که چه کسـانی برای 
مذاکـره بـا گروه طالبـان آمـاده می شـوند؛ در حالی 
کـه یکـی از خواسـت های اساسـِی امریـکا بـرای 
مرحلـۀ بعـدی گفت وگوهـای صلـح، اگـر چنیـن 
گفت وگوهایـی بـه واقعیـت بپیوندد، ایجـاد هیأت 
درون  در  غنـی  آقـای  ولـی  اسـت.  مذاکره کننـده 
ارگ سیاسـت های خـاِص خـود را در قبال مسـایل 
افغانسـتان دنبـال می کنـد که تا هنـوز موثریت خود 
را در هیـچ زمینـه و موضوعـی ثابـت نکرده اسـت.
اگـر نیروهـای مخالـف بگوینـد کاهش خشـونت، 
ارگ می گویـد آتش بـس کامل؛ و اگـر آن ها بگویند 
آتش بـس، ارگ بـاز صـدا بلند می کند که تسـلیمی. 
در  روشـنی  سیاسـِت  هیـچ  کـه  اسـت  این گونـه 

مـورد صلـح شـکل نمی گیـرد و همه سـرخورده و 
ناراضی بـه دنبال آجنداهای شـخصی و تیمِی خود 
سـرگردان می شـوند. چـرا ارگ تـا امروز نتوانسـته 
خـاِف ادعاهایش در مورد صلح اجمـاِع داخلی را 
بـه وجودنیـاورده و گروه هـا و جناح های سیاسـی، 
خـود را هم راسـتا بـا سیاسـت های ارگ نمی بیننـد.
کـه  اسـت  ارگ  ایـن  داخـل  در  اینکـه  از  جـدا 
همه چیـز را در قبضـۀ خـود گرفتـه و نمی گذارد که 
یـک جریاِن مطمیـن و قابل پذیرش در امر صــلح 
بـه میـان بیایـد، عوامل اولیـه دیگری اکنون هسـت 
که سـبب بی نتیجـه ماندن گفـت و گـوی طالبان با 
امریکا شده اسـت. این درسـت اسـت کـه صلح در 
افغانسـتان اسـتقرار نمی یابـد تا زمانی کـه مدیریِت 
سـالم در مـورد آن در داخل به وجود نیاید و بسـتر 
قابـل اعتماد سیاسـی برای حمل روند صلح شـکل 
نگیـرد، امـا یـک نکتـه دیگر کـه خیلـی در نظر ها 
افتـاده این اسـت کـه رونـد مذاکرات موجـود میان 
امریـکا و طالبـان واقعـا چـه قدر بـرای رسـیدن به 
توافـق میـان ایـن دو گـروه اسـت و چـه قـدر در 
آن صلـح نزدیـک مـی شـود. نظـر مـن این اسـت 
کـه مذاکـرات موجـود اصا بـرای دسـت یافتن به 
یـک توفـق نسـبی هم نیسـت و طـرف هـا در این 
مذاکـرات کـه تنهـا دو طـرف محـض هم نیسـتند، 
در ایـن چانـه زنـی هـا مسـایل و اهـداف دیگـری 
را رصـد مـی کننـد. مذاکرات صلـح در افغانسـتان 
دقیقـا بـه معنـای رسـیدن بـه صلـح نیسـت و هـر 
طـرف سـعی مـی کننـد زیـر نـام ایـن چانـه زنـی 
هـا اهـداف جـدا از صلـح را به دسـت آوردنـد. از 
شـناختن همدیگـر گرفتـه تـا انـدازه گیـری هـای 
سیاسـی در منطقـه و تعامـات دیگـری کـه بـازی 
هـای موجـود در منطقـه مـا را در محور افغانسـتان 
شـکل می دهـد.  همیـن مسـاله سـبب می شـود که 
ایـن مذاکـرات شـکل زیکزاکـی بـه خـود گرفته و 
هـر طـرف بـری مقاصـد خویـش چانـه می زنـد 
و برهـان می کشـد تـا ببینـد کـه چـه تعاماتـی در 
مـوازات ایـن گفت وگوهـا و چـه برداشـت ها در 
مـوازات آن تعامـات و چـه نتایـج در مـوازات آن 
برداشـت ها شـکل مـی گیـرد. از لحاظ فنـی اکنون 
طالبـان میـدان دار اصلی مذاکرات انـد که به معنای 
تقویـت موضع پاکسـتان در تعامل با امریکا اسـت. 
همچنـان امریکایـی ها دنبـال موضع گیـری تدافعی 
و انعطاف گرایانـه، اصـًا دنبـال ایـن نیسـتند که به 
زودی بـه نتیجه برسـند. پـس، این سـفر دنباله دارد 
و ممکـن خلیلزاد بارها و بارهـای دیگر تور هوایی 
اش را از سـرگیرد اما مذاکرات در همین نقطه مدار 

قرار داشـته باشـد. 
زیـرا مذاکـره میـان طالبـان و امریـکا بـرای ختـم 
جنگ در افغانسـتان معیارها، سـنجه ها، شـاخص ها 
و مصادیقـی را در خـود دارد که امریکا در گذشـته 
آن را در سـایر مذاکره هـا برای پایـان دادن به جنگ 
در کشـورهای دیگـر، تجربه نکرده اسـت و طالبان 
نتیجـه  بـه  از  تجربه یـی  نیـز  پاکسـتان  به شـمول 
رسـیدن هیـچ مذاکره یـی را نداشـته انـد و دولـت 
افغانسـتان کـه خیلـی خام اسـت و تاکنـون ادبیات 
ابتدایـی ایـن مذاکره را شـکل نداده اسـت؛ بنابراین 

مـا همـه در آسـتانۀ کوچـۀ اول قـرار داریم.

گفت وگو با طالبان؛ 
یازده دور مذاکرات در آستانۀ کوچۀ اول

نظری پریانی
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آگاهـان بـا ارزیابـی از سـفر اخیـر زلمـی خلیل زاد بـه کابل 
می گوینـد کـه تاش هـای بـرای ایجـاد یـک اجمـاع داخلی 
در حـال شـکل گرفتن اسـت. به گفتـۀ آنان، صلح بـا طالبان 

نیازمنـد اجماع داخلی اسـت. 
برخـی آگاهـان بـا اشـاره بـه سـفر اخیر زلمـی خلیـل زاد به 
اسـام آبـاد و کابـل می گوینـد که ایـن تاش ها بـرای ایجاد 
یـک اجمـاع داخلی اسـت کـه نظـام فعلـی از نبـود آن رنج 

می بـرد. 
زلمـی خلیل زاد، فرسـتادۀ ویـژه وزارت خارجـۀ امریکا برای 
صلـح افغانسـتان، روز اول فبـروری بـه کابـل آمـد تـا نتیجۀ 
مذاکـرات امریـکا و طالبـان در قطـر را بـا رهبـران حکومت 
وحـدت ملـی و سیاسـیون و احزاب و جریان هـای مدنی در 

میـان بگذارد. 
غـام جیانـی زواک، آگاه سیاسـی در گفت وگو بـا روزنامۀ 
سـاختن  شـریک  بـرای  خلیـل زاد  کـه  می گویـد  مانـدگار 
پیشـرفت ها در گفت وگـوی قطـر بـه کابـل آمد تا بـا رهبران 

حکومـت و سیاسـیون دیدار داشـته باشـد. 
آقـای زواک می گویـد کـه سـفر خلیـل زاد بـه اسـام آبـاد 
- کابـل نشـان افزایـش تـاش بـرای ایجـاد یـک اجمـاع 

منطقه یـی و داخلـی در رابطـه بـه رونـد صلـح اسـت. 
باورهـای بـر ایـن اسـت کـه افغانسـتان جریان های سیاسـی 

در داخـل این کشـور در مذاکرات صلح امریـکا - طالبان در 
قطر، دور زده شـده اسـت و سـفرهای خلیل زاد هم حکایت 
زواک  آقـای  دارد.  افغانسـتان  حکومـت  بـا  مشـورت  از 
تأکیـد دارد کـه تنهـا بـا شـریک سـاختن موضوع پیشـرفت  
در مذاکـرات چیـزی بـه دسـت نمی آیـد و بایـد  رهبـری 
حکومـت و جریان هـای سیاسـی در تصمیم گیری هـا کـه در 

مذاکـرات صـورت می گیـرد، شـریک سـاخته شـوند. 
او گفـت کـه چالـش اصلـی میـان طالبـان  و امریـکا ابقـای 
نظامیـان امریکایـی در افغانسـتان پـس از توافـق صلـح بـا 
طالبـان اسـت، امـا ایـن موضوع تـا هنوز مـورد قبـول گروه 

طالبـان  واقع نشـده اسـت. 
زلمـی خلیـل زاد، پیـش از سـفر بـه کابـل بـه اسـام آبـاد 
رفـت و بـا وزیـر خارجـه و رییـس سـتاد مشـترک ارتـش 
پاکسـتان دیـدار کـرد. در خبرنامـۀ وزارت خارجـۀ امریـکا 
آمـده اسـت: زلمی خلیـل زاد در دیـدار با مقامات پاکسـتانی 
از تاش هـای بـرای ایجـاد راه حل سیاسـی و پایان جنگ ۱8 

سـالۀ در افغانسـتان صحبـت کرده  انـد.
خبرنامـۀ گفتـه اسـت کـه خلیـل زاد همچنـان از تاش هـای 
پاکسـتان در راسـتا حمایت از صلح و کاهش خشـونت ها و 

آغـاز مذاکـرات »بین االفغانـی« اسـتقبال کرده اسـت. 
اسـتراتژیک  حامـی  و  نزدیـک  همسـایه های  از  پاکسـتان 

بـه  گـروه  ایـن  رهبـران  از  زیـاد  شـمار  و  اسـت  طالبـان 
شـمول »شـورای کویتـه« در شـهرهای مختلـف این کشـور 
زنده گـی دارنـد. پیـش از ایـن مقامـات پاکسـتانی گفته انـد 
کـه توافق نامـۀ صلـح امریـکا - طالبـان زمینۀ آغـاز مذاکرات 

می سـازد.  مهیـا  را  »بین االفغانـی« 
زلمـی  خلیـل زاد در دیـدار بـا محمد اشـرف غنـی و ریییس 
رییـس  داکتـر عبـداهلل عبـداهلل  ملـی و  حکومـت وحـدت 
اجرایـی گفتـه اسـت کـه منتظـر پاسـخ روشـن طالبـان در 
خصـوص آتش بـس و کاهش خشـونت های دوام دار اسـت. 
به اسـاس خبرنامه یی که از نشـانی ارگ انتشـار یافته اسـت؛ 
خلیـل زاد گفتـه کـه در گفت وگوها بـا طالبان کدام پیشـرفت 
قابـل ماحظـۀ صورت نگرفتـه و امیدواریم در ایـن زمینه به 

یک نتیجه برسـیم.
همچنـان در خبرنامه یـی کـه از نشـانی ریاسـت اجرایـی در 
ایـن خصـوص انتشـار یافتـه اسـت، آمـده که صلـح و روند 
مذاکـرات نمی توانـد در انحصار یـک فرد باشـد و باید تمام 
شـهروندان افغانسـتان در راستا دخیل باشـند. همچنان زلمی 
خلیـل زاد در ایـن دیدار گفته اسـت که دسـت یافتن به صلح 
در افغانسـتان از اهـداف عمدۀ ایاالت متحده  اسـت و تاکید 
کـرده کـه ایـاالت متحده امریـکا بـر اصل کاهش خشـونت 
بـا تعریف و مکانیسـم مشـخص و قابـل قبول بـرای ایاالت 

متحـده، حکومـت و مـردم افغانسـتان بـه عنوان پیش شـرط 
امضـای توافق نامـۀ صلـح بـا طالبـان پابنـد اسـت و در ایـن 

راسـتا منتظر پاسـخ گـروه طالبان می باشـد. 
آقـای خلیـل زاد افـزوده که هیـأت مذاکـره کنندۀ افغانسـتان 
در مذاکـرات صلـح بـا طالبـان بایـد فراگیـر و همـه شـمول 

. شد با
عزیـز رفیعـی، رییس مجتمـع مدنی افغانسـتان، در گفت وگو 
بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید: سـفر خلیل زاد نتیجـۀ آنچنانی 
کـه توقـع مـی رود را به د نبـال ندارد، اما این سـفرها نشـان 
می دهـد کـه تاش بـرای ایجاد صلح بیشـتر مـورد نظر قرار 

گرفته اسـت. 
آقـای رفیعـی، بـاور دارد کـه سـفر خلیـل زاد چهـار پیامـد 
ایجـاد  بـرای  تـاش  این کـه،  اول  داشـت   دنبـال  بـه  را 
اسـت،  پی داشـته  در  کان  و  کـم  نتیجـۀ  منطقه یـی  اجمـاع 
دوم طالبـان دیگـر توانایـی جنگیـدن ندارنـد و از رهبـری 
منسـجم برخـوردار نیسـتند. سـوم این که تاش بـرای ایجاد 
اجمـاع داخلـی داغ تـر و مهمتـر شـده اسـت، درحالـی کـه 
دولـت افغانسـتان تـا هنـوز از یـک چنیـن اجمـاع محـروم 
اسـت، چهـارم هـم، سـفر خلیـل زاد ایـن پیـام را رسـاند که 
تمـام طرف هـای بـه ایـن نتیجـۀ رسـیده  اند کـه از راه  جنگ 

پیـروزی وجـود نـدارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـراً حکومـت وحـدت ملی در 
تـاش توحیـد طرح هـای مختلـف در رابطه به صلح اسـت. 
محمـد اشـرف غنـی در دوم دلو در نشسـت جهانـی اقتصاد 
در داووس سـویس، داکتـر عبداهلل رقیـب خود و حامدکرزی 
رییـس جمهـوری پیشـین را بـه نداشـتن طـرح در رابطـه به 
صلـح متهـم کـرد، امـا آنـان در بیانیه هـای مختلـف ارگ بـه 

انحصـار گرفتـن رونـد مذاکـرات صلح متهـم کردند. 
چهره هـای  برخـی  و  اجرایـی  ریاسـت  بـه  نزدیـک  افـراد 
سیاسـی ماننـد حامد کـرزی، می گویند که اکنـون تاش های 
بـرای ایجـاد یـک طرح جامـع صلـح جریـان دارد و تا چند 

روز دیگـر همگانـی خواهد شـد. 
رونـد مذاکـرات صلـح در حـال حاضـر بـه صـورت غیـر 
رسـمی میـان طالبان و زلمی  خلیـل زاد در قطـر جریان دارد، 
امـا باورهـای بر این اسـت که رونـد مذاکرات دوبـاره تعلیق 

خواهد شـد. 
مذاکـرات صلـح امریـکا و طالبـان حـدود چهـار مـاه قبـل 
کـه بـه دقیقـۀ 9۰ رسـیده بـود بـا توییتـی از دونالـد ترامپ، 
رییـس جمهـوری امریکا بـه دلیل بی پروایی طالبان و شـدت 
افغانسـتان  بـزرگ شـهرهای  در  بخشـیدن حمـات خـود 
متوقـف شـد و امـا یک مـاه پیش دوباره از سـر گرفته شـد. 

محمداشـرف غنـی در هفته هـای اخیـر برنامه یـی را زیـر 
نـام »گفتمـان تاریـخ، فرهنـگ و هویـت ملی« آغـاز کرده 
و هـر هفتـه برخـی از شـهروندان را بـه ارگ می خواهـد 
و بـه آنـان در مـورد تاریـخ و هویـت سـخن می زنـد. در 
هفتـۀ جـاری دو اظهـار نظـر آقـای غنـی در این سلسـله 

نشسـت ها بحث برانگیـز و جنجال سـاز شـد.
او در یکـی از ایـن سـخنرانی ها افغانسـتان را »مهـد زبـان 
و  دروغ گویـی  بـه  را  تاریخ نـگاران  و  می خوانـد  دری« 
تاریخ نـگاران ایـران را بـه دزدی متهم می کنـد. آقای غنی 
می گویـد: »افغانسـتان مهـد زبان دری سـت. ایـران پهلوی 
زبـان بـود. مـا ُکل ادبیـات زبـان دری را انکشـاف دادیم. 
حـاال می گن ایران شـرقی. اوبـرادر دزدی هم حـد دارد«.
داوود عرفـان، نویسـنده می گویـد کـه افغانسـتان ایـران 
شـرقی )آریانـا( اسـت. آقـای عرفـان در صفحـۀ رسـمی 
فیسـبوکش در واکنـش بـه این اظهارات آقای غنی نوشـته 
کـه در  تاریـخ نمی تـوان تقلـب کـرد. او افزوده اسـت که 
تاریخ نگاران »شـهیر« کشـور چون غبـار، فرهنگ و کهزاد 
بـه این مسـأله اذعـان دارند. بـه گفتۀ داوود عرفان: اوسـتا 
و شـاهنامه و تاریـخ هرودت مسـتندات غیرقابـل انکاری 
در ایـن مـورد ارایـه می دهنـد. ایران شناسـان بزرگی چون 
ریچـارد نیلسـون فـرای، هیدینـگ وگاثویـت برایـن نکته 

گذاشـته اند. صحه 
در یکـی از جلسـه های دیگـر، رییـس حکومـت وحدت 
ملـی امیـر تیمـور گورکانـی را بـا لقـب »تیمور لنـگ« یاد 
می کنـد و مدعـی می شـود کـه او عامـل اصلـی از بیـن 
بـردن سیسـتم آبیاری سیسـتان، هلمنـد و فراهِ افغانسـتان 
می باشـد. ایـن اظهـارات آقـای غنـی در روزهـای اخیـر 
واکنش هـای زیـادی را بـه بـار آورده اسـت. اوزبیـکان 
امیـر  خوانـدن  لنـگ«  »تیمـور  افغانسـتان  تُرکتبـاران  و 
تیمـور گورکانـی را توهیـن بـه خـود خوانـده و خواهان 

شـده اند. غنـی  محمداشـرف  پوزش خواهـی 

جنـرال  رهبـری  بـه  افغانسـتان  ملـی  جنبـش  حـزب 
عبدالرشـید دوسـتم، معـاون نخسـت حکومـت وحـدت 
ملـی در اعامیه یـی اظهـارات آقـای غنـی را توهیـن بـه 
ترکتبـاران خوانـده و آن را تقبیـح کرده اسـت. در اعامیۀ 
ایـن جنبـش آمـده اسـت کـه اظهـارات »غیرمسـووالنۀ« 
آقـای غنی سـبب »کینه، دلسـردی و دوری« مـردم از نهاد 
ریاسـت جمهـوری خواهدشـد. اعامیه همچنان سـخنان 
رییـس حکومـت را »عقدمندانه و ناشـیانه« خوانده و گفته 

کـه از تکـرار آن بایـد جلوگیـری شـود.
خواهـان  غنـی  محمداشـرف  از  ملـی  جنبـش  اعضـای 
معذرت خواهـی نیـز شـده و در اعامیۀشـان گفتـه اند که 
سـخنان او در مـورد امیـر تیمـور کورگانـی بیانگـر »نیات 

نیـک« در مـورد »کتلـۀ عظیـم« مـردم افغانسـتان و »جهان 
اسـام نیسـت.« بـه نقـل از اعامیـه: »زمان آن فرارسـیده 
بـرآن  نمی گذاریـم،  را مرهـم  مـردم  اگـر زخم هـای  تـا 
نمـک نیـز نپاشـیم. مـردم مـا بیـش از هرزمـان دیگـر بـه 
نیـاز دارنـد. تنهـا  یک پارچه گـی و در کنـار هـم بـودن 
راهـی کـه می توانـد مـا را در رسـیدن به آرامـش و صلح 
کمـک کنـد، مـدارا و همدیگرپذیـری اسـت، در غیر آن، 

شـراره های جنـگ همـه را خواهنـد سـوخت«.
در کنـار ایـن، ترکتبـاران و اوزبیـکان والیـت فاریاب نیز 
دیـروز یکشـنبه در آن والیـت یـک گردهمایـی اعتراضی 
برگـزار کردنـد و در آن، خواسـتار معذرت خواهـی آقـای 
غنـی شـدند. معترضـان گفتنـد کـه آقـای غنـی بـه تیمور 

گورکانـی توهیـن کـرده و اگـر از مـردم پـوزش نخواهد، 
آنـان »دسـت بـه اقدامات جدی تـر« خواهنـد زد.

بـا این همـه، ارگ امـا در اعامیه یی گفته که محمداشـرف 
غنـی در آن برنامـه به صـورت »غیرعمـدی« از امیر تیمور 
کورگانـی بـا لقـب »غیرمتعـارف« یـاد کـرده اسـت. در 
اعامیـه آمده کـه »جریحه دارد« شـدن احساسـات پیروان 
و حامیـان تیمـور گورکانـی پس از سـخنان محمداشـرف 
غنـی، او را »متأثـر« سـاخته اسـت. در بخشـی از اعامیـۀ 
ارگ آمـده همچنـان آمـده اسـت: »آرزو داریم سیاسـیون 
از  تحریک آمیـز،  و  فصل کننـده  پیام هـای  نشـر  بـا  مـا 
اهـداف کوچـک  پیشـبرد  بـه خاطـر  مـردم  احساسـات 

سیاسـی و انتخاباتی شـان اسـتفاده نکننـد«.

واکنش ها راجع به اشتباه  فهمی های غنی از تاریخ:

غنی عقدمندانه و ناشیانه حرف می زند

خلیـل زاد در کابـل چـه  گفت؟
آگاهان: صلح با طالبان نیازمند اجماع داخلی است

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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احساسـی  رمانتیـک،  یـا همـان عشـق  شـور عشـق 
موقت، زودگذر و غیرقابل اعتماد اسـت. شـور عشـق 
یعنـی همـان احساسـاتی کـه اوایـل آشـنایی بـا یـک 
نفـر، مـا را مشـغول می کند و خـواب و خوراک مان را 
می گیـرد، کـه هیـچ گاه مبنـای درسـتی بـرای زنده گی 
سـلِف  مثـل  عواطـف  قبیـل  ایـن  نیسـت:  مشـترک 
موتـر عمـل می کننـد؛ خداونـد آن هـا را در وجـود 
انسـان قـرار داده کـه آدم را بـه حرکـت درآورد؛ ولی 
مـا نمی توانیـم فقـط بـا سـلف زدن و تانکـِي بـدون 

کنیم.  سـوخت حرکـت 
شـواهد زیـادی هـم بـرای اثبـاِت ایـن نکتـه وجـود 
دارد؛ مثـًا پژوهشـگری بـه نـام آرون، تعـداد زیـادی 
از افـرادی را کـه دچـار عشـق حـاد و آتشـین بودند، 
زیـر دسـتگاهی کـه از کارکـرد مغـز عکـس می گیرد، 
گذاشـت و از آن هـا خواسـت بـه معشـوق خـود فکر 
کننـد و عکـس آن هـا را نشان شـان داد. کارکرد مغزی 
ایـن افـراد نشـان داد که هنگام فکر کردن به معشـوق، 
فقـط آن قسـمت هایی فعـال می شـود کـه مربـوط بـه 
»پـاداش فـوری« اسـت؛ همـان قسـمت هایی کـه اگر 
گرسـنه باشـیم و غـذا بخوریـم، فعـال می شـود؛ یـا 
در افـراد معتـاد بـه کوکاییـن، همـان قسـمتی کـه بعد 
ایـن  فعالیـت می افتـد.  بـه  مـادۀ مخـدر  از مصـرف 
قسـمت های مغـز، تشـکر فـوری را اعـام می کنند، و 
یـک چیـز فـوری طبعـًا دوام زیـادی هم نـدارد. حال 
آن کـه مغـز قسـمت های دیگری هـم دارد کـه مربوط 

بـه پاداش هـای طوالنـی مدت اسـت. 
دو پژوهشـگر دیگـر بـه اسـم هـای بارتـل و ذکـی، 
کـه  کردنـد  کسـانی  روی  را  کار  همیـن  آمدنـد 
اصطـاح  بـه  و  بـود  کـرده  پیـدا  تـداوم  عشق شـان 
عشـق رفیقانـه داشـتند؛ همـان نـوع عشـقی که شـور 
و هیجانـش از بیـن رفتـه، امـا صمیمیتـش مانـده و با 

مـرور زمـان، بیشـتر هـم شـده اسـت. 
عکـس کارکـرد مغـز ایـن افـراد نشـان داد کـه فکـر 
کـردن بـه عشق شـان قسـمت هایی از مغـز آن هـا را 
فعـال می کنـد که مربـوط بـه »پاداش هـای بلندمدت« 
اسـت؛ همـان قسـمت هایی کـه وقتـی شـما به شـغل 
مـورد عاقۀتـان فکـر می کنیـد، یـا موسـیقی مـورد 
عاقۀتـان را گـوش می کنیـد، یـا در لحظـات آرامش 

مذهبـی، در ذهن تـان فعـال می شـود. 
نتیجـۀ ایـن پژوهش هـا نشـان می دهـد چـون پـاداش 
فـوری همیشـه تاییدکننـدۀ چیزهایـی اسـت کـه قابل 
اتـکا نیسـتند، عشـق رمانتیک هم که دسـت مایۀ شـعر 
و غـزل و رمـان و فلم هـای زیادی شـده اسـت و چیز 
قشـنگی هـم هسـت، قابـل اتـکا نیسـت. در عـوض، 
عشـق رفیقانـه قابـل اعتماد، اصیـل و ماندگار اسـت. 

بعضی اقوام اصاًل نمی دانند عشق چیست؟ 
غیرقابـل  و  کوتاه مـدت  تنهـا  نـه  رمانتیـک  عشـق 
اتکاسـت کـه حتـا اصیل هـم نیسـت؛ یعنـی این طور 
نیسـت کـه جزو سرشـت و ذات انسـان باشـد و ابتا 
بـه آن، از ضروریـات زنده گـی محسـوب شـود. بـه 
نظـر شـما آیـا در بیـن همـۀ اقـوام و ملت هـا شـور 
و  جوامـع  همـۀ  مـردمِ  یعنـی  دارد؟  وجـود  عشـق 
فرهنگ هـا عشـق رمانتیـک را بـه ایـن مفهومـی که ما 

می شناسـند؟  شناسـیم  مـی 
فیشـر، ۱۶۶  یانکویـچ و  نام هـای  بـه  دو پژوهشـگر 
فرهنـگ و قومیـت مختلـف را از نظر آداب و رسـوم 
و شـعر و ادبیـات و هنرشـان بررسـی کـرده انـد و به 
ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه در ۱۴۷ فرهنـگ، عشـق 
هیـچ  قومیـت،   ۱9 در  امـا  دارد؛  وجـود  رمانتیـک 
شـواهدی از ایـن عشـق در میـان نیسـت؛ یعنـی در 
فرهنـگ، ادبیـات، شـعر و هنرشـان هیـچ اشـاره یی به 
این شـور عاشـقانه نشـده اسـت؛ اما تشـکیل خانواده 
می دهنـد، بـه خانوادۀشـان عاقـه دارند و بـرای آن ها 

فـداکاری هـم می کننـد. 
در  و  غربـی  ادبیـات  در  کـه  رمانتیسیسـم  آن  یعنـی 
آن  در  می بینیـم،  هـم  خودمـان  پارسـي  ادبیـات 
فرهنگ هـا معنایـی نـدارد. پس عشـق رمانتیک چیزی 
نیسـت کـه بگوییـم الزمـۀ هـر زنده گـی اسـت؛ بلکه 
همـان ماشـین محرک اولیه اسـت. ۱9 قومیـت از این 
ایـن  بـدون  موترشـان  و  نمی کننـد  اسـتفاده  ماشـین 

سـلف هـم روشـن می شـود. 
در پژوهـش دیگـری از حـدود شـش هزار دختـر و 
پسـر پیـش از ازدواج پرسـیده انـد که »شـما دوسـت 
داریـد عشـق رمانتیـک مبنـای ازدواج تـان باشـد یـا 
نـه؟« 9۰ درصـد آن هـا جـواب مثبـت داده انـد. یعنی 
گفتـه انـد »دوسـت داریـم ایـن احساسـات را تجربه 
کنیـم.« امـا بعـد از چنـد سـال، از همین افـراد، بعد از 
ازدواج شـان پرسـیده اند »آیا آن رمانتیسیسـم اولیه در 
ازدواج تـان وجود داشـته یـا نه؟« ۳۳ درصـد مردان و 
۷5 درصـد زنـان گفته انـد در نهایت با فـردی ازدواج 
کـرده انـد که عاشـقش نیسـتند و رابطـۀ رمانتیکی هم 
بـا او ندارنـد؛ یعنـی حتا خـود افـراد هم قبـول دارند 
کـه »عشـق« نـه شـرط کافی بـرای ازدواج اسـت و نه 

حتا شـرط الزم. 

عشق نوعی بیماری است؟
برخـی از پژوهشـگرها روی ایـن موضـوع متمرکـز 
شـده انـد که »آیـا عشـق آتشـین صرف نظر از عشـق 
نافرجـام، یـک بیمـاری پاتولوژیـک اسـت یا نـه؟« و 
جالـب اسـت بدانید روان شناسـان بیشـترین شـباهت 
را بیـن عشـق و یـک بیمـاری خـاص روانـی بـه نـام 

وسـواس اجبـاری مشـاهده کـرده اند. 
ذهـن هجـوم  بـه  افـکار خاصـی  بیمـاری،  ایـن  در 
مـی آورد کـه فـرد گریـزی از آنهـا نـدارد؛ ایـن افکار 
او را مجبـور بـه ایجـاد رفتارهـای خاصـی می کند که 
اگـر انجـام ندهـد، دچـار تنـش و اضطـراب زیـادی 
می شـود. مثـًا کسـی عـادت دارد هـر شـب ۱۰ بـار 
دسـت هایش را بشـوید و اگر 8 بار ایـن کار را انجام 
بدهـد، درونـش منقلـب می شـود و نمی تواند آسـوده 

بد.  بخوا
عشـق نـه فقـط در ظاهـر و عایـم بالینـی، شـبیه این 
بیمـاری اسـت، کـه از نظـر آزمایشـگاهی هـم بـه آن 
اجبـاری، یـک  بیمـاری وسـواس  دارد. در  شـباهت 
بیمـار  خـون  پاکـت  سـلول های  در  خـاص  ناقـل 
افزایـش پیـدا می کند. پژوهشـگری بـه نـام مارازیتی، 
افـراد عاشـق را به ایـن طریق آزمایش کـرده و به این 
نتیجـه رسـیده کـه آن هـا هـم درسـت همیـن حالـت 

را دارنـد. 
ایجـاد  اجبـاری  پـس عشـق یـک حالـت وسـواس 
و  افـکار  دچـار  عاشـق  فـرد  آن  در  کـه  می کنـد 
عادت هـای خاصـی می شـود کـه نمی تواند از دسـت 
آن هـا خـاص شـود؛ مثـل تمـاس گرفتن پـی در پی 
بـا معشـوق و فکـر کـردن مـداوم بـه او کـه عملکرد 

عـادی ذهنـش را مختـل می کنـد. 

هوش عاطفی ات را باال ببر! 
بـا تمـام ایـن حرف هـا، امـروز دانشـمندان بـه ایـن 
نقطـه رسـیده انـد که »اگـر عشـق و احساسـات قابل 
اتـکا نیسـتند پـس چه چیـز قابل اتـکا اسـت؟« یعنی 
چـه چیزهایی باید وجود داشـته باشـد تا عشـق افراد 
پایـدار بمانـد. ابتـدا نظریه یـی شـکل گرفـت کـه اگر 
برخـی شـباهت های اولیـه بیـن افـراد وجـود داشـته 
آنـان بـه  بیـن  باشـد، صممیـت و رفاقـت بیشـتری 
وجـود می آید کـه می توانـد ازدواج موفـق را تضمین 

 . کند
امـا تجربـه نشـان داد کـه ایـن اتفـاق هـم نمی افتـد. 
آقـای اشـتنبرگ که مثلث عشـق را ارایه کـرده بود، به 
ایـن نتیجـه رسـید کـه خیلـی از طاق هـا، بـر خاف 
انتظـار، در مـواردی اتفـاق می افتـد کـه انتخـاب اولیه 
اشـتباه نبـوده اسـت. یعنـی افـراد در ابتـدای ازدواج، 
شـباهت هایی به هـم داشـته انـد امـا پـس از ازدواج 

تغییـر کـرده اند. 
پـس خیلـی وقت هـا مشـکل این جاسـت کـه آدم هـا 
تغییـر می کننـد؛ امـا بـا هـم تغییـر نمی کننـد: در دو 
مسـیر یـا بـا سـرعت های متفاوتـی تغییـر می کننـد. 
پـس حـاال ایـن پرسـش بـه وجـود می آیـد کـه »اگر 
شـباهت اولیـه هم ضامـن صمیمیت نیسـت، پس چه 
چیـز می توانـد صمیمیـت و رفاقـت درازمـدت بیـن 

زوج هـا را تضمیـن کنـد؟« 
پژوهش هـای زیـادی نشـان داده اند که هـوش عاطفی 
ازدواج اسـت.  از مهم تریـن عوامـل موفقیـت  یکـی 
هـوش عاطفـی نوعـی از هـوش اسـت کـه بـه مـا 
کمـک می کنـد از احساسـات مان آگاه باشـیم، بتوانیـم 
عواطف مـان را خـوب بیـان کنیـم، آن هـا را خـوب 
را  خودمـان  ظرفیت هـای  کنیـم،  هدایـت  و  کنتـرل 
بشناسـیم و در مجمـوع یـک حس مثبت کلی نسـبت 
بـه خودمـان داشـته باشـیم. از طـرف دیگـر، بتوانیـم 
عواطـف فـرد مقابل مـان را درک کنیم و نسـبت به آن 
واکنش اجتماعی یا بین فردی مناسـب داشـته باشـیم. 
هـوش عاطفـی بـه ما کمـک می کند کـه وقتـی دچار 
تعـارض در احساسـات مان می شـویم، فـرو نریزیـم 
و بتوانیـم بـه عنـوان مسـأله یی معمولـی حلـش کنیم. 
ایـن نـوع هـوش، یک چیز ذاتی نیسـت و در شـرایط 
محیطـی شـکل می گیـرد و در میان تمـام عوامل موثر 
در موفقیـت در ازدواج، کلیدی تریـن نقـش را دارد. 
اگـر دو طـرف دارای هـوش عاطفـی باالیـی باشـند، 
می تواننـد بفهمنـد کـه چه طـور همـراه و همـگام بـا 
تغییـر احساسـات و عواطـف یک دیگـر تغییـر کنند تا 
زنده گـی شـان بـه رشـد و صمیمیـت بیشـتری منجر 

 . شود

چقدر عاشق هستید؟ 
قـول  بـه  کـه  اسـت  اتفاقـی  باالخـره  هـم  عشـق 
برخـي، خـواه ناخـواه رخ می دهـد. بـرای خیلـی از 
اسـت.  جالـب  پدیـده  ایـن  مطالعـۀ  روان شـناس ها 
علمـی  نظریه یـی  حتـا  اسـترنبرگ  ماننـد  بعضی هـا 

دارنـد.  عشـق  دربـارۀ 
کامـل  عشـق  یـک  کـه  اسـت  معتقـد  اسـترنبرگ 
سـه جنبه دارد. نخسـتین جنبـه، وفـاداری به معشـوق 
اسـت؛ دومـی، احسـاس صمیمیـت نسـبت بـه او و 
سـومی، داشـتن میـل جنسـی بـه معشـوق اسـت. بـه 

نظـر اسـترنبرگ، هر کـدام از این ها که وجود نداشـته 
باشـد، یـک جـای کار دارد می لنگـد. 

کاری  عشـق  جزییـات  بـه  خیلـی  زیـر  پرسـش نامۀ 
نـدارد و می خواهـد به طـور کلـی بگویـد که آیا شـما 
عاشـق هسـتید یـا نه. ایـن تسـت در دانشـگاه نورس 
ایسـترن بوسـتون تهیه شـده اسـت و معلوم اسـت که 

بیشـتر برای دانشـجوها کاربـرد دارد. 

چگونه از این تست استفاده کنیم؟ 
عبـارات زیـر را بخوانیـد. معشـوق تان را تصـور کنید 
نـام معشـوق تان را بـه جـای کلمـۀ او بگذاریـد.  و 
حـاال اگـر با هـر عبـارت به طور کامـل موافـق بودید، 
عـدد ۷، اگـر بـه گونـۀ نسـبي موافـق بودید، عـدد ۶، 
اگـر کمـی موافـق بودید عـدد 5، اگـر عبـارت را هم 
مـورد  در  )یعنـی  غلـط  هـم  و  می دانسـتید  درسـت 
نظرتـان مطمیـن نبودیـد(، عـدد ۴، اگـر بـا آن کمـی 
مخالـف بودیـد، عـدد ۳، اگر بـه گونۀ نسـبي مخالف 
بودیـد، عـدد ۲ و اگـر به طـور کامـل مخالـف بودید، 

عـدد ۱ را جلـو عبـارت بنویسـید. 
۱( برای رسیدن به او بسیار عجله دارم؟ 

۲( او را خیلی جذاب می دانم؟ 
۳( او نسبت به بیشتر مردم، عیب های کمتری دارد؟ 
۴( برای او هر کاری که الزم باشد، انجام می دهم؟ 

5( به نظر من، او خیلی دلربا است؟ 

۶( دوست دارم احساساتم را با او در میان بگذارم؟ 
۷( وقتـی بـا هـم کاری را انجـام می دهیـم، کار برایـم 

بسـیار خوشـایند است؟ 
8( دوست دارم که او حتمًا مال من باشد؟ 

ناراحـت  خیلـی  بیفتـد؛  او  بـرای  اتفاقـی  اگـر   )9
؟  م می شـو

۱۰( خیلی وقت ها به او فکر می کنم؟ 
۱۱( خیلـی مهـم اسـت کـه او بـه مـن عاقـه داشـته 

؟  شد با
۱۲( وقتی با او هستم، کامًا خوشحالم؟ 

۱۳( برایـم دشـوار اسـت کـه بـرای مدتـی طوالنی از 
او دور باشـم؟ 

۱۴( خیلی به او عاقه دارم؟ 

راهنمای نمره گذاری  
حـاال عددهایـی را کـه جلـوی هـر عبـارت گذاشـته 

ایـد، بـا هـم جمـع بزنید. 
ـ شـمایی کـه بـاالی 89 نمـره آورده ایـد، وضع تـان 
خـراب اسـت. شـما بدرقـم عاشـق شـده ایـد و اگـر 
صادقانـه بـه پرسـش ها پاسـخ داده ایـد، در عشـق تان 

هیـچ شـکی نمی تـوان کـرد. 
ـ اگـر نمرۀتـان دور و بـر ۷8 تـا 88 می چرخد، شـما 
هـم بـه احتمـال خیلی زیـاد عاشـق هسـتید و چیزی 

نمانـده اسـت کـه در باالی قلۀ عشـق بایسـتید. 
ـ امـا اگـر نمرۀتـان بیـن ۶8 تـا ۷۷ باشـد، احتمـال 
کمتـری وجـود دارد کـه عاشـق باشـید. امـا شـما هم 

بـه هر حـال عاشـق اسـتید. 
ـ کسـانی کـه از ۶8 پایین تـر آورده انـد، بهتـر اسـت 
کـه خودشـان را گـول نزنند. بـه احتماِل زیـاد چندان 

نیستند.  عاشـق 
ـ کسـانی کـه از 58 پایین تـر انـد، به هیچ وجه عاشـق 
نیسـتند. ایـن گـروه بهتـر اسـت پیشـۀ دیگـری برای 
احساسـات  اسـم  یـا  و  کننـد  دسـت وپا  خودشـان 

رقیق شـان را نگذارنـد عشـق.

منبع:  سیمرغ 

پژوهش های زیادی نشان داده اند 
که هوش عاطفی یکی از مهم ترین 
است.  ازدواج  موفقیت  عوامل 
هوش  از  نوعی  عاطفی  هوش 
از  می کند  کمک  ما  به  که  است 
احساسات مان آگاه باشیم، بتوانیم 
کنیم،  بیان  خوب  را  عواطف مان 
هدایت  و  کنترل  خوب  را  آن ها 
را  خودمان  ظرفیت های  کنیم، 
حس  یک  مجموع  در  و  بشناسیم 
خودمان  به  نسبت  کلی  مثبت 
دیگر،  طرف  از  باشیم.  داشته 
مقابل مان  فرد  عواطف  بتوانیم 
آن  به  نسبت  و  کنیم  درک  را 
فردی  بین  یا  اجتماعی  واکنش 
هوش  باشیم.  داشته  مناسب 
عاطفی به ما کمک می کند که وقتی 
احساسات مان  در  تعارض  دچار 
بتوانیم  و  نریزیم  فرو  می شویم، 
معمولی  مسأله یی  عنوان  به 
یک  هوش،  نوع  این  کنیم.  حلش 
شرایط  در  و  نیست  ذاتی  چیز 
میان  در  و  می گیرد  شکل  محیطی 
تمام عوامل موثر در موفقیت در 
ازدواج، کلیدی ترین نقش را دارد

رِ عشق  ز شو ا

 

هـوِش عـاطفیتا
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»هر که امید داشته باشد، خوشبخت است.« 
هِرمان هسه 

ده سـال پیـش، وقتـي »یوهـان فراگوت« زمینـي به نام 
»اِسـپَرلُوس« خریـد و بـه آن جـا نقل مکان کـرد، خانۀ 
اربابـي کهن سـاِل رهـا شـده یي بـود بـا کوره راه هـاي 
بـاغ. فراگوت معبـد آن را ویران کرد و کارگاه نقاشـي 
جدیـدي بنـا نمـود. وي مـدت هفـت سـال در آن جـا 
سـرگرم نقاشـي بـود. پسـرش آلبـرت را بـه مکتـب 
شـبانه روزي فرسـتاد تـا کم تـر بـا او رو در رو باشـد. 
خانـۀ اربابـي را بـه همسـرش »آدلـه« و خدمتـکاران 
واگـذار کـرد. او در همـان کارگاه ماننـد مـردان مجّرد 

مي زیسـت.
»پـي یـر« نـام پسـر کوچک شـان بـود کـه دلبر پـدر و 
مـادر و تنهـا پـل ارتباطي بیـن آن هـا و کارگاه و خانۀ 

بود. اربابـي 
روزهـا گذشـته بـود تـا یوهـان توانسـته بـود تابلویي 
از رودخانـۀ »رایـن« بـا قایـق و ماهي گیـر و نقشـي از 
ماهي هـا بکشـد. پـي یـر معمـوالً به اتـاق نقاشـي پدر 
مي رفـت؛ ولـي مي گفـت کـه هرگـز نمي خواهد چون 
پـدرش نقـاش بشـود، بـوي رنگ را دوسـت نـدارد و 

سـرگیجه مي گیـرد.
روزي »بورکهـاردت«، یکـي از دوسـتان فراگـوت، از 
ناپـل ایتالیـا بـه آن جا آمد. هنـر فراگوت را سـتود و از 
شـهرت او در میـان مـردم و روزنامه هـا سـخن گفت. 
دیـدار آن هـا خاطره انگیز بـود. یوهان پـس از مدت ها 
هم صحبتـي یافتـه بـود. او دربـارۀ نقاشـي مي گفـت: 
»یـک نقـاش باید حّسـاس باشـد و از سـوژه هاي تازه 
تابلویـي  زیبایـي خاصـي،  و  لطافـت  بـا  مناسـب،  و 
را  بیننده یـي  هـر  کـه  گونه یـي  بـه  بیافرینـد  خـوب 

کند.« مجـذوب 
آلبـرت در تعطیـات از مکتـب شـبانه روزي آمـد. او 
از پـدر بیـزار بـود و شـکایت نـزد مـادر مي بُـرد و 
مي گفـت کـه پـدرش زنده گـي آن هـا را بـا بي اعتنایي 
بـه باد داده اسـت. آدلـه او را دلداري مـي داد. آلبرت و 

فراگـوت برخـوردي بسـیار سـرد باهم داشـتند.
بورکهـاردت، بـه فراگـوت گفـت کـه زنـش را طاق 
زناشـویي  زنده گـي  بـه  آن هـا  رابطـۀ  چـون  بدهـد؛ 
شـبیه نیسـت. او افـزود: »تـو خوش بختـي را زندانـي 
باشـد، خوش بخـت  داشـته  امیـد  کـه  هـر  کرده یـي. 
اسـت. تـو بایـد ماننـد مـردي آزاد و خوش بخـت بـا 

دنیـا روبـه رو شـوي.«
بورکهـاردت مي خواسـت پاییـز بـه هندوسـتان بـرود. 
او از فراگـوت نیـز دعـوت کـرد و گفت کـه در آن جا 
مي توانـد بـا خیـال راحت به نقاشـي و شـکار بپردازد.
پـس از رفتـن او فراگـوت بـار دیگـر با تنهایي دسـت 
بـه گریبـان شـد؛ تنهایي یي که سـال ها و سـال ها با آن 
زیسـته بـود. در میـان افکار پریشـانش ترکیبـي بزرگ 
را ترسـیم کـرد: یـک مـرد و زن و کودکـي کـه جلوي 
آن هـا بـه بـازي مشـغول بـود. نـه آن مـرد شـبیه خود 
نقـاش بـود و نـه آن زن شـبیه آدله؛ ولي شـکل کودک 

همـان چهـرۀ پي یر را داشـت.
فراگـوت دربـارۀ آلبـرت بـا آدلـه صحبـت کـرد. پدر 
زمینه هـا  همـۀ  در  مي خواهـد  »آلبـرت  مي گفـت: 
اسـتعداد نشـان بدهـد؛ در حالي که مي خواهـد آقازاده 
باشـد. انسـان فقـط در یـک رشـتۀ هنـري مي توانـد 

پیشـرفت کنـد.«
یـک روز آلبـرت بـا اصـرار زیـاد بـه پـدرش، پـي یر 
را بـراي گـردش بـا خـود بُـرد. دیـر بازگشـتند. پـدر 

و مـادر نگـران بودنـد. آلبـرت عاقه یـي بـه بـرادرش 
نداشت. 

از آن روز بـه بعـد پـي یـر طـراوت همیشـه گي اش را 
نداشـت. دکتـر بیمـاري او را عصبـي تشـخیص داد. 
فراگـوت کـه نقاشـي جدیـدش را تمـام کـرده بـود، 
هیچ کسـي را نداشـت کـه آن را بـه وي نشـان دهـد 
و پـي یـر هـم در بسـتر بـود. سـرانجام بر آن شـد که 
آن را بفروشـد و خـرج سـفر هنـد کنـد. با همسـرش 
گفت وگـو کـرد و از رفتـن گفـت. آدلـه اندیشـید و از 
تنهایـي اش ترسـید؛ ولـي آلبـرت بـا شـنیدن ایـن خبر 
خوش حـال شـد. و بـه پـدر گفـت: چه قـدر خـوب 

اسـت کـه به سـفر هندوسـتان مـي روي!
پـي یـر در خـواب بـود. پـدر از سـر و صـورت او 
طرحـي زد؛ زیـرا دوسـت نداشـت در بیـداري از وي 
طرحي بکشـد. او هـر روز درد و شـکنجۀ کودکش را 

مي دیـد امـا نمي توانسـت کاري بکنـد.
مي خواهـد  هرجـا  کـه  گفـت  آدلـه  بـه  فراگـوت 
مي توانـد بـرود، ولـي اسـپرلوس بـه آن ها تعلـق دارد. 

پایـان اسـپرلوس اسـت.« ایـن  زن گفـت: »پـس 
یـر  پـي  بیمـاري  کـه  شـنید  داکتـر  از  فراگـوت 
درمان ناپذیـر اسـت و فقـط بایـد او را در سـکوت و 
آرامـش تقویت کننـد .آلبرت که در خانـه پیانو مي زد، 
بـه خواسـت مـادر بـراي چنـد روز بـه مونیـخ رفت. 
آدلـه فکـر کرد کـه با رفتـن شـوهرش بي سروسـامان 
خواهـد شـد. تعطیـات آلبرت هـم رو به پایـان بود و 
پـي یـر بـا مـرگ دسـت وپنجه نـرم مي کـرد. زن دیگر 

نمي توانسـت همسـر را از رفتـن بـاز دارد.
سـرانجام آن روز غم بـار فـرا رسـید. پـي یـر ناباورانه 
جـان سـپرد. نقـاش، چهـرۀ او را کشـید و در بـاغ بـه 
یـاد خاطـرات شـیرین او بـراي نخسـتین بار سـخت 

. یست گر
دیگـر  کـه  ـ  فراگـوت  یوهـان  روز  آن  فـرداي 
دل بسـته گي یي به اسـپرلوس نداشـت ـ لوازم سـفرش 
را بسـته بندي کـرد و راهـي هند شـد. او تنها هنر خود 

را داشـت و چشـم امیـدش بـه آینـده بـود.
---

پاورقي:
اسـپرلوس واژه یي پارسـي و کهن اسـت به معني کاخ 
و قصـر کـه در فرهنـگ »جهانگیري« و »برهـان قاطع« 

آمده اسـت:
چه نقصان دیدي از کعبه، تو بي دین! 

که گردي ِگردِ اسپرلوس شاهان؟  )َعسجدي(
این اثر به جدایي هسـه از همسـر نخستش اشاره دارد. 
هسـه چنیـن مي اندیشـید کـه هـر روز که مي گـذرد ما 
را نسـبت بـه آن چه دوسـت داریـم، بیگانه تـر مي کند. 
در  شـادي  هیچ گونـه  بـدون  فراگـوت  همسـر  آدلـه 
انتظـاري پـوچ بـه سـر مي بَـَرد و فرزنـدش ـ کـه در 
عالـم صفـا و کودکـي به بازي سـرگرم اسـت ـ همان 
تنهایـي پـدر و مادر را احسـاس مي کند. آدله اسـتعداد 
و هنـر فراگـوت را ندیـده مي گیـرد و ایـن، بهانه یـي 
محکـم بـراي فاصلـه گرفتن اندیشـه هاي آن ها اسـت 
مي زنـد.  رقـم  را  درک ناشدني شـان  رابطه یـي  کـه 
فراگـوت، اسـپرلوس را رهـا مي کنـد تـا در هنـد بـه 
دیـدگاه  شـاید  سـفر  ایـن  برسـد.  دسـت نیافته هایش 
شـرقي  اندیشـه هاي  بـه  عاقـه  دربـارۀ  را  نویسـنده 

دهد.  نشـان 

نگاهي به ُرمان
»روزالده« اثر هرمان هسه

دختر
احساس

من

محمد خلیـلي

لحظه های قلِب خود را می سرایم در سکوت 
بشکند با بغِض غم، بانگِ صدایم در سکوت

 
قطرۀ سرِخ دلم، شد ذوب با امواِج غم؛

َوز دلم چیزی نمانده، از برایم در سکوت
 

گریه ها را می سرایم با صدای حنجره؛
می شود سرشاِر باران این هوایم در سکوت

 
نبِض ژرفای نهاِن بحِر جان، شورشگر است؛

موِج دریایم؛ ولی از خود رهایم در سکوت
 

دختِر احساِس من، مسکوِت بغِض لحظه هاست؛
من به احساِس دِل سرخم، رضایم در سکوت

 
زین سروِد سرد و بی روِح دِل تنهای خود
می سرایم، با نوای لحظه هایم در سکوت

 
زهرا حکیمی بافقی، غزل ۶۱، کتاب آوای 

احساس، اصفهان: نشر نقش نگین. 
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اشـاره: ژیال بنی یعقـوب، نویسـندۀ تازه ترین 
اثـر دربـارۀ احمدشـاه مسـعود؛ شـخصیت 
بـرای  او  برجسـته کشـور همسـایه اسـت. 
نـگارش ایـن کتـاب ۱۱ سـال صـرف کرده 

. ست ا
به گـزارش خبرنگار مهر، احمدولی مسـعود، 
بـرادر احمدشـاه مسـعود چنـدی پیـش در 
صفحۀ شـخصی شـبکۀ اجتماعی اش نوشت: 
همیـن.  یعنـی  می کنـد،  قضـاوت  »تاریـخ 
نویسـندهگان و تاریخ نـگاران شـناخته شـده 
جهـان کـه دارای آثـار مانـدگار در سـطح 
جهـان می باشـند و از حب وبُغـض افغانـی 
واقعیت هـای  بـه دورانـد،  تاریـخ  و جعـل 
علمـی  نـگارش  و  بینـش  بـا  را  کشـورها 
اندوخته هـای  بـه  و  می کشـند  تصویـر  بـه 
بشـریت اضافـه می نماینـد. بـرای مانـدگار 
شـدن تاریـخ، باید بـه واقعیت هـای تاریخی 
پرداخت تا نسـل انـدر نسـل در حافظۀ ملی 

و وجـدان بشـری نهادینه گـردد«.
کتـاب  دو  هم زمـان  انتشـار  بـه  او  اشـارۀ 
بـه قلـم دو زن از دو گوشـه دنیـا دربـاره 
بـود.  مسـعود«  »احمدشـاه  شـخصیت 
فرماندهـی که در ایـران نام او با لقب »شـیر 

اسـت. شـده  عجیـن  پنجشـیر«  درۀ 
»مسـعود،  نشـر  تـازه  آثـار  ایـن  از  یکـی 
تصویـر صمیمـی از یـک رهبـر افسـانه یی 
افغـان« نوشـتۀ » مرسـیال گـراد« از امریـکای 
جنوبـی اسـت کـه اثـرش در ایتالیـا منتشـر 
شـد و کتـاب دیگـر را ژیـال بنی یعقـوب با 
عنـوان »فرمانـده مسـعود« نوشـته اسـت و 
انتشـارات کتـاب پارسـه آن را منتشـر کرد.

بنی یعقـوب کـه ۱۱ سـال بـرای نوشـتن این 
کتـاب زمـان صـرف کرده، کوشـیده اسـت 
را  مسـعود  احمدشـاه  از  واقعـی  چهره یـی 
در کتابـش بـه نمایـش بگـذارد. او بـا بیش 
مسـعود  یـاران  و  خانـواده  از  تـن   ۳۳ از 
فرمانـده  ایـن  چهـرۀ  بازشـناختن  بـرای 
در  اسـت.  کـرده  گفت وگـو  افغانسـتانی 
ادامـه گفت وگـوی خبرنـگار مهـر را بـا این 

می خوانیـد. روزنامه نـگار  و  نویسـنده 

*نـام احمدشـاه مسـعود در ایران همـواره با 
لقـب »شـیر درۀ پنجشـیر« گره خورده اسـت. 
برابـر  در  کـه  می شناسـیم  فرماندهـی  را  او 
ایسـتادهگی  افغانسـتان  بـر  ارتجـاع حاکـم 
می کـرد. از طرفـی هـم کتاب هـای زیـادی 
دربارۀ شـخصیت احمدشـاه مسـعود نوشـته 
شـده کـه در ایران کتاب »احمدشـاه مسـعود 
بـه روایـت صدیقـه مسـعود« پُرمخاطب تـر 
بـوده اسـت. بـه نظـر شـما چقـدر تصویری 
که از احمدشـاه مسـعود در ذهـن داریم متاثر 
از رسانه هاسـت؟ کتـاِب »فرمانـده مسـعود« 
چقـدر ذهـن مخاطـب را به چالش می کشـد 
یـا بـر تصویـر او از ایـن شـخصیت صحـه 

می گـذارد؟
پنجشـیر« شایسـتۀ  درۀ  »شـیر  لقـب  کـه  البتـه 
احمدشاه مسـعود است. در جریان مصاحبه هایی 
کـه با دوسـتان و هم رزمـان او داشـته ام، همواره 
می شـود.  داده  توضیـح  و  تکـرار  لقـب  ایـن 
کـه  بـود  افغانسـتان  در  جایـی  تنهـا  پنجشـیر 
هرگـز به دسـت طالبان فتح نشـد. این ناشـی از 
فرماندهـی مسـعود بود. در فصل نخسـت کتاب 
»فرمانـده مسـعود« بـا عنـوان ورود بـه پنجشـیر 
سـعی کـرده ام میزان پیـش روی نیروهـای طالبان 
پنجشـیر  بـه  نتوانسـتند  آنـان هرگـز  این کـه  و 

برسـند را روایـت کنـم.
این که احمدشـاه مسـعود را به عنوان »شـیر درۀ 
پنجشـیر« می شناسـند،  نکتۀ درسـتی است و در 
ایـران به درسـتی مـورد توجه قرار گرفته اسـت 
امـا مسـعود جنبه هـای دیگری هم داشـته اسـت 
کـه کمتـر بـه آن پرداختـه شـده بـود. بـه نظـرم 
اغلـب رسـانه ها در ایـران بیشـتر بـه جنبه هـای 
نظامـی شـخصیت مسـعود و جهـاد او بـر ضـد 
پرداختـه  طالبـان  علیـه  مقاومتـش  و  شـوروی 
انـد. در کتـاب »فرمانده مسـعود« سـعی کـرده ام 
شـخصیت  و  زندهگـی  مختلـف  جنبه هـای 

مسـعود را از طریـق انجـام مصاحبه بـا نزدیکان 
و خانـواده او بیـان کنـم. در مجمـوع بـا ۳۳ نفر 
از آشـنایان و افـرادی کـه بـا او در ارتبـاط بودند 
مصاحبـه کـردم. در ایـن پرسـش ها سـعی کردم 
را  مسـعود  زندهگـی  مختلـف  جنبه هـای  کـه 

کنم. بازگـو 
 *کمی بیشـتر دربارۀ نحوۀ انجـام مصاحبه ها 
بفرماییـد. بـه نظر می رسـد که تعـدد و تنوع 
مصاحبه شـونده ها در شـیوه انجـام مصاحبـه  

هـم تأثیرگذار بوده اسـت.
در ذهـن خـودم تقسـیم بندی خاصـی داشـتم. 
ابعـاد  بـه  بـودم کـه وقتـی می خواهـم  معتقـد 
مختلـف شـخصیت و زندهگی مسـعود نزدیک 
شـوم، نبایـد بـا سـواالت یکسـان و ثابـت بـه 
سـراغ  ایـن افـراد بـروم. بنابراین، سـعی کرده ام 
سـواالتم از یـک مصاحبـه شـونده تـا مصاحبـه 
شـونده دیگر بر اسـاس رابطه یی که آن شـخص 
با مسـعود داشـته اسـت تنظیم شـود، هرچند که 
سـواالت مشـترک نیـز وجـود دارد. مثـًا شـاید 
این سـوال پیـش بیاید که »چرا از احمد مسـعود 
سـوال های جدی تـری در بـارۀ مبـارزات پدرش 

نپرسیدی؟«
احمد )پسـر مسـعود( در هنگام ترور و شـهادت 
پـدرش ۱۲ سـاله بـود، از او دربـارۀ نبردهـای 
پـدرش یـا حوادثی کـه بـا آن ارتباط مسـتقیمی 
نداشـت نپرسـیدم، یعنـی دربـارۀ اتفاقاتـی که او 
فقـط می توانسـت از دیگران شـنیده باشـد یا در 
کتاب هـا خوانـده باشـد اصـًا نرفتـم یـا کمتـر 
رفتـم. هـدف »فرمانـده مسـعود« روایـت تجربه 
بـود.  بـا مسـعود  زندهگـی  از  آدم هـا  نزدیـک 
بنابرایـن، در گفت وگـو بـا احمـد از مناسـبات 
خانوادهگـی، روابط مسـعود با بچه هـا، دختران، 

پسـر و همسـرش پرسیدم.
مثـًا در جایـی از احمد پرسـیدم کـه رفتارش با 
شـما چطور بـود. احمدشـاه مسـعود فرزندانش 
را بـه نقاشـی کشـیدن و نوشـتن انشـا تشـویق 
روابـط  نـوع  از  احمـد  کـردم  سـعی  می کـرد. 
خانوادهگی شـان بگویـد. ایـن برای مـن اهمیت 
داشـت. فکر می کنـم برای مخاطب هـم اهمیت 
دارد کـه بدانـد ارتبـاط مسـعود بـا دختـران و 
همسـرش چطـور بـوده اسـت؟ چـون فرهنـگ 
خاصـی نسـبت بـه زنـان در افغانسـتان وجـود 
دارد. در گذشـته آن جـا همیشـه بـه پسران شـان 
و  دختـران  بـه  و  می دادنـد  اهمیـت  بیشـتر 
سـعی  نمی دادنـد.  اهمیـت  خیلـی  همسرشـان 
 کـردم بـا پرسـش هایی کـه از احمد می پرسـیدم 
ایـن وجـه از زندهگی مسـعود را بهتر بشناسـم.
احمدضیـاء  خـودِ  بـاره  ایـن  در  دیگـر  مثـال 
کوتاهـی  مـدت  کـه  او  اسـت.  مسـعود  بـرادر 
داشـت، خیلـی  در جبهه هـای جنـگ حضـور 
صادقانـه روایـت می کنـد کـه بـرادرش مسـعود 
بـه او گفتـه اسـت کـه »تـو اصـًا بـه درد جنگ 
نمی خـوری. از جبهـه بـرو بیـرون«. بنابرایـن در 
مصاحبـه بـا او بـر روابـط خانوادهگـی مسـعود 
متمرکـز شـدم. در مـدت ۱۶ سـال اخیـر کـه با 
را  بـودم حتـا روشـنفکرانی  افغانسـتان همـراه 
دیـدم کـه بـه زنـان خانـوادۀ خودشـان اهمیـت 
نمی دهنـد. ایـن فرهنـگ در ذهن من این سـوال 
را ایجـاد کـرد کـه ارتبـاط احمدشـاه مسـعود با 
زنـان خانـواده اش چطـور بـود؟ پاسـخ متواتری 
کـه شـنیدم این بود که مسـعود به زنـان خانواده 
بسـیار اهمیت مـی داد، هم به مـادرش، خواهر و 
دخترانـش. همه دخترانش را دوسـت می داشـت 
امـا عاقه منـدی خاصـی بـه یکـی از دخترانش 
داشـت و بـه هوش سرشـار او مباهـات می کرد.
همچنیـن سـراغ یارانـی از مسـعود رفتـم کـه 
مطبوعـات  زمینـۀ  در  فقـط  او  بـا  ارتباط شـان 
دربـارۀ  افـراد  ایـن  از  بـود.  روزنامه نـگاری  و 
مسـعود  رسـانه یی  و  مطبوعاتـی  نگرش هـای 
سـوال کـردم نـه دربـارۀ نبردهـاش. مسـعود در 
دوره یـی صاحب یک روزنامه بود و سـردبیر آن 
را هـم خـودش تعیین کـرده بود. در این نشـریه 
برخـی روزنامه نـگاران از نزدیـک با مسـعود کار 
می کردنـد. مـن از سـردبیر آن روزنامـه دربـارۀ 
کـه  ایـن  و  پرسـیدم  مسـعود  رسـانه یی  نـگاه 
چقـدر بـه آزادی بیـان و آزادی مطبوعات اعتقاد 

داشـت یـا چقـدر سانسـور می کرد؟ مسـعود در 
پنجشـیر هـم نشـریه یی بـه اسـم »پیـام مجاهد« 
داشـت. سـراغ سـردبیر آن نشـریه هـم رفتـم و 
یـا  روزنامه نـگاری کـه در خبرگـزاری رسـمی 
افغانسـتان در دورۀ حاکمیـت مجاهدیـن بـود. 
در آن دوره مسـعود وزیـر دفـاع بـود و آن هـا با 
مسـعود بـرای انعکاس اخبـار در ارتبـاط بودند. 
مواجهـه  نحـوه  دربـارۀ  روزنامه نـگار  ایـن  از 

احمدشـاه مسـعود بـا رسـانه ها پرسـیدم.
از افـراد دیگـری کـه در جبهـه و جنـگ بـا او 
و  روابـط  و  نظامـی  مناسـبات  دربـارۀ  بودنـد 

پرسـیدم. او  نظامـی  عملکـرد 

*پس فکـر می کنیـد ذهنیت مخاطـب ایرانی 
ایـن کتاب از احمدشـاه مسـعود تغییر یابد؟

فکـر می کنـم نـگاه مخاطـب بـه مسـعود قدری 
در  گفتیـد  کـه  همانطـور  می شـود.  متحـول 
ذهنیت ایرانی او را  با لقب »شـیر درۀ پنجشـیر« 

دولـت  برابـر  در  کـه  مجاهـدی  می شناسـند. 
برابـر  در  مقاومـت  بـا  و  جنگیـده  کمونیسـتی 
طالبـان هرگـز اجـازه تصـرف پنجشـیر را نداده. 
پـس مخاطـب ایرانـی بیشـتر از او تصویـر یک 
رزمنـده و چریـک را دارد و البتـه بـه نظـر مـن 
او همچنـان یـک چریـک اسـت، شـاید یکی از 
آخریـن و برجسـته ترین چریک هـای جهـان ما 
باشـد. اما در ایران کمتر به وجوه فکری مسـعود 
پرداختـه شـده اسـت. در این کتاب دربـارۀ نگاه 
دینـی و مذهبـی مسـعود نیز بسـیار پرسـیده ام و 
مخاطـب در می یابـد که این فرمانده افغانسـتانی 
در طبقـۀ نواندیشـان دینـی قـرار داشـت. او بـه 
ادبیـات، رمـان و شـعر خیلـی عاقه منـد بـود 
وخیلـی از آثـار ادبـی ایرانـی را مطالعـه کـرده 
بـود. مـن کتابخانـه او را در پنجشـیر دیـده ام و 
در کتـاب »فرمانده مسـعود« دربارۀ آن نوشـته ام. 
این هـا نکاتـی نیسـت کـه بسـیاری از مخاطبـان 
ایرانـی از آن آگاه بـوده باشـند. او همیشـه در 
کوله پشـتی کوچکـش کتاب بـه همراه داشـته و 

همیشـه در کنـار قرآن کریـم، حافـظ را بـا خـود 
داشـت و خیلـی از شـب های عملیـات حافـظ 
می خوانـد. اغلـب کتاب هایـی کـه مـی خوانـد 
در ایـران چـاپ شـده بـود. حتا وقتی بـا عکاس 
جاپانـی کـه 5۰۰ روز با مسـعود بـود گفت وگو 
می کـردم، می گفـت که شـاهد مطالعـه او دربارۀ 
رهبـران و بـزرگان و حتـا پادشـاهان ایرانی بوده 

ست. ا
نکتـۀ دیگری کـه می تواند برای خواننـدۀ ایرانی 
و افغانسـتانی جـذاب باشـد، ایـن اسـت کـه در 
شـرایطی که موسـیقی از نظر مذهبی و سنتی در 
افغانسـتان  به راحتی پذیرفتنی نیسـت؛ مسـعود 
پسـرش را به آموختن موسـیقی تشـویق می کرد. 
ایـن در شـرایطی بـود کـه مـادر احمـد از ایـن 
کارش راضـی نبـود و می خواسـت گایه احمد 
را بـه مسـعود کنـد، اما بـا نگاه مثبت همسـرش 
می شـود.  مواجـه  موسـیقی  آموختـن  دربـارۀ 
احمدشـاه مسـعود مرتب موسـیقی گوش می داد 

و فکـر مـی کنم کـه این برای مخاطبـان ایرانی و 
افغانسـتانی جذاب اسـت.

حتا مسـعود نسـبت به اجـرای حکم سنگ سـار  
ابـراز تعجـب می کـرد و معتقـد بود که رسـیدن 
بـه این کـه مجـازات فـردی می تواند سنگ سـار 
باشـد، خیلی سـخت اسـت. در زمـان حکومت 
اجـازه  نیـز هرگـز  افغانسـتان  اسـامی  دولـت 

اجـرای حکـم سنگ سـار را نـداد.

*احمدشاه مسـعود ضمن داشتن عالقه مندانی 
کـه او را مدح و سـتایش می کننـد، منتقدانی 
در جریـان جنگ هـای  را  او  کـه  دارد  هـم 
داخلـی افغانسـتان و ماجـرای منطقـۀ افشـار 
مقصـر می داننـد. آیا بـه ایـن موضوعات هم 
در کتـاب پرداخته شـده اسـت؟ چه درصدی 
از کتـاب در این باره اسـت؟ و اینکه منتقدان 
مسـعود چـه برداشـتی از این کتـاب خواهند 

داشت؟
مـن بـه طور مفصـل به ایـن موضـوع پرداخته ام 

و در مقدمـۀ کتابـم هم ایـن نکته را ذکـر کرده ام 
کـه گرچه مسـعود طرفداران و شـیفتگان زیادی 

دارد، امـا منتقـد هم دارد. 
بارهـا از افـراد مطلـع و برخی هم رزمـان نزدیک 
مسـعود کـه با او در ایـن ماجرا حضور داشـتند، 
دربـارۀ نقش مسـعود از حوادث افشـار پرسـیدم 
و اینکـه آیـا مسـعود می توانسـت کاری کنـد که 
آن حـوادث رخ ندهـد. اساسـاً پشـت پـردۀ این 

جنگ هـا چـه بود؟
یـک مسـألۀ دیگری کـه در ذهنم وجود داشـت 
ایـن بـود کـه سـرانجام آن زمـان در افغانسـتان 
جنـگ داخلـی بـود و چنـد طـرف داشـتند بـا 
هـم می جنگیدنـد می کشـتند و شـهر را نابـود 
می کردنـد. یکـی از طرف هـای ایـن جنـگ هـم 
بـه رهبـری مسـعود بودنـد. اما مسـعود بـا تمام 
شـدن این جنگ و در سـال های بعد چه حسـی 
آیـا هرگـز  و  داشـت  آن جنگ هـا  بـه  نسـبت 
هـزاره  آسـیب دیده  مـردم  از  کـه  کـرد  تـاش 
دلجویـی کنـد؟ در ایـن باره چـه کرد؟ مـن این 
سـوال را بارهـا در ایـن کتـاب پرسـیده ام که آیا 
هرگـز فکـر کـرد که به سـراغ مـادران هـزاره ای 
کـه از آن جنگ هـا خونیـن جگـر بودنـد برود؟

افشـار  منطقـۀ  ماجـرای  در  کـه  ایـن  خاصـه 
اتفاقاتـی از جنـس حوادثـی افتـاد کـه ممکـن 
رخ  انقابـی  و  جنـگ  هـر  جریـان  در  اسـت 
دهـد، امـا سـال ها بعد برخـی با هـدف تخریب 
شـخصیت های رزمنـده یـا انقابـی، نسـبت آن 
افـراد را بـا آن اتفاقات می سـنجند و گاه به آن ها 
حـوادث  اساسـاً  می دهنـد.  نـاروا  نسـبت های 
جنگ هـای داخلـی بـه گونه یـی اسـت کـه مدام 

بـر سـر طرفیـن کوبیـده می شـود.
پاسـخ بـه ایـن سـوال زاویه هـای متعـددی دارد 
کـه فقـط می توانـم منتقدان مسـعود را بـه کتاب 
»فرمانـده مسـعود« ارجـاع دهـم. در ایـن کتـاب 
افـرادی چـون مصطفـی کاظمـی که از شـیعیان 
افغانسـتان بود و زمانی با شـهید علـی مزاری در 
همـان جنگ های افشـار هم رزم بـود در این باره 
صحبـت کرده اسـت. آن هـا در مقابـل احمدشـاه 
امـا بعدهـا بـه مسـعود  مسـعود می جنگیدنـد، 
مختلـف  طرف هـای  خواسـتم  مـن  پیوسـتند. 
جنـگ از احمدشـاه مسـعود صحبـت کننـد. من 
از مصطفـی کاظمـی پرسـیده ام کـه وقتـی جنگ 
افشـار اتفـاق می افتـاد شـما در جبهـه مقابل چه 
می کردیـد؟ و چـرا هیچ کسـی کاری برای صلح 
و  مسـتند  روایت هـای  این بـاره  در  نمی کـرد؟ 
متعـدد در کتـاب آمده اسـت کـه منتقدانش باید 
مجموعـه این هـا را بخواننـد تـا بتواند بـه نتیجه 
برسـند. البته خیلی امیدوار نیسـتم کـه این کتاب 
بتوانـد آن منتقـدی را کـه در هـر صـورت فقط 
می خواهـد متهـم کنـد و پُر از کینه اسـت راضی 
کنـد، امـا اگـر بخواهیم بـدون کینه ها بنشـینیم و 
ایـن روایت هـا را بخوانیـم می توانیـم بـه نتیجـه 

برسیم. درسـتی 
مـن اصـًا نمی گویـم مسـعود در ایـن جنگ هـا 
مقصـر نبـود. معتقـدم کـه همـه مقصـر بوده اند. 
این کـه تقصیر هریـک چقدر بـوده را باید تاریخ 
پاسـخ دهـد. اتفاقـاً در کتـاِب »فرمانده مسـعود« 
همـه از او طرفـداری نکرده انـد. برخـی افـراد 
در برابـر سـواالت انتقـادی مـن فقط از مسـعود 
دفـاع کردنـد و او را فرمانـده اصلـی آن جنـگ 
نمی دانسـتند امـا یارانـی از مسـعود هم کـه او را 
بسـیار دوسـت دارنـد، امـا وقتی بـا روایت هایی 
جنگ هـا  آن  اصلـی  فرمانـده  را  مسـعود  کـه 
نمی دانـد مواجـه می شـوند، آن روایت هـا را رد 

می کننـد و او را فرمانـده اصلـی می داننـد.
در کتـاب راویانـی هسـتند کـه بسـیار منصفانـه 
صحبـت  افشـار  داخلـی  جنگ هـای  دربـارۀ 
افـرادی کـه خیلـی خـوب  از  کرده انـد. یکـی 
بـه ایـن انتقـادات پاسـخ داده مصطفـی کاظمـی 
اسـت. کاظمـی نه سـعی می کنـد یک طـرف را 
تبرئـه کنـد و نـه تقصیرهـا را بـر دوش طـرف 
دیگـر می انـدازد. اصـًا نـگاه مطلق گـرا نـدارد. 
مـن بـه منتقـدان مسـعود توصیـه می کنم کـه با 
ذهـن بی طرفانـه و پیـش داوری ایـن مصاحبه را 

نند. بخوا
منبع: خبرگزاری مهر

گفت وگو با نویسندۀ کتاِب »فرمانده مسعود«:

احمدشاه مسعود؛ عشق یا نفرت؟ 
منتـقدان مسعـود را به کتـابم حـواله می دهـم

بخش نخست
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از الهیات وصل تا الهیات فصل:

 تبیین الهیاتی غوغاساالری دین گریزان و دین مداران
در آمد

تعامـل انسـان بـا دین، همـواره مـورد کنـکاش و پژوهش 
فیلسـوفان و اندیشـمندان بوده اسـت. معروف ترین تعریف 
از انسـان بـه عنـوان میـراث سـتبر و تأثیرگـذار ارسـطو در 
ادبیـات زیسـت جهان ما گزارۀ »انسـان حیوان ناطق اسـت« 
و گـزارۀ »انسـان حیوان اجتماعی اسـت« اسـت، می باشـد. 
فاسـفۀ مـدرن بـا عبـور از ارسـطو گزاره هـای دیگـری را 
نیـز رایـج سـاختند ماننـد »انسـان حیوان ابزارسـاز اسـت« 
و .... فاسـفه و  جامعه شناسـان دیـن، نیـز تبیین هایـی از 
رابطـه انسـان بـا دیـن کردند که شـاید بتوان در ایـن گزاره 

خاصـه اش کـرد که »انسـان حیوان دین سـاز اسـت.«
آنچـه کـه در تأمـات فلسـفی نویسـندۀ ایـن نبشـتار، در 
تشـکیل  را  اصلـی  گـزارۀ  دیـن،  و  انسـان  تعامـل  بـاب 
می دهـد، ایـن اسـت کـه »انسـان حیـوان دین ورز اسـت«. 
برابـر اسـت که یک انسـان خود مختـرع دین باشـد، مانند 
موسسـان دین هـای زمینـی مشـهور به عنـوان نمونـه، بودا 
و کنفوسـیوس و ... یـا آورنـده دیـن از جانـب خـدا، مانند 
دیـن اسـام کـه پیامبـران بزرگـوار از آدم تـا خاتـم علیهم 
السـام آورنـده گان دیـن اسـام بوده انـد. یـا اینکـه ماننـد 
مـن پیـرو فروتـن و گنهـکار یـک دیـن باشـد و مسـلمان 
دین مـدار. در تأمـات فلسـفی مـا این همه دیـن ورز اند  و 

می کننـد. دیـن ورزی 

چهار رویکرد دین ورزی
مـن در تأمات خویـش، چهارگونه رویکـرد دین ورزی را 
می شناسـم: دین ورزی دین دارانـه، دیـن ورزی دین مدارانه، 

دیـن ورزی دین گریزانـه و دین ورزی دین سـتیزانه.
دیـن ورزی هـر انسـانی بـه دنیا آمـده در خانـواده و جامعه 
کـه دین محـور اصلـی تولید فرهنـگ باشـد، از دین ورزی 
دیـن ورزی،  نـوع  ایـن  می شـود،   شـروع  دین دارانـه 
دیـن داری مقلدانـه اسـت و از خانـواده و جامعـه آموختـه 
می شـود و انسـانی کـه نتوانـد بـا اندیشـه و تأمـل از چنین 
ایـن گونـه  پافراتـر بگـذارد، ممکـن اسـت،  در  جامعـۀ 

دیـن ورزی مقلدانـه بمانـد و این گونـه از دنیـا بـرود.
آشـنایی انسـان با کتاب و بـا جوامع علمی و روشـنفکری،  
سـوی  بـه  مقلدانـه  دیـن ورزی  از  او  عبـور  زمینه  سـاز 
یکـی  ایـن مسـیر،  در  دیـن ورزی محققانـه  می شـود، و 
انتخـاب خواهـد کـرد:  را  انـواع دیـن ورزی محققانـه  از 
دین سـتیزانه.  و  دین گریزانـه  دین مدارانـه،  دیـن ورزی 

دینمـداری  از  کـه  اسـت  دیـده شـده  انسـان ها  میـان  در 
سـرانجام  و  دین گریـزی  بـه  آرام  آرام  انـد،  کـرده  آغـاز 
بـه دین سـتیزی رسـیده انـد. همچنـان در میـان انسـان ها 
کسـانی دیـده شـده اند کـه از دین سـتیزی شـروع کـرده 
انـد و بـه دین مـداری رسـیده انـد و نمونه هایـی  از چنیـن 

اسـت. فـراوان  در هـر دو طیـف  شـخصیت هایی 
تبیین الهیاتی دین ورزی

در واقـع در ایـن سـه رویکـرد یـا سـبک زنده گـی اسـت 
کـه می تـوان بـه »مبانـی الهیاتـی« آن هـا اشـاره کـرد، و از 
الهیـات بـه  »الهیـات« آن هـا سـخن زد. می تـوان از ایـن 
در  امـا  گـذارد،  عنـوان  و  زد،  عناویـن گوناگـون سـخن 

اینجـا بنـده بـا الهام از عرفـان خراسـانی و به ویـژه الهام از 
موالنـای بلخـی خراسـانی، از »الهیـات وصـل« و »الهیـات 
کـه  اسـت  سـرزمینی  خراسـان  می زنـم.  سـخن  فصـل« 
تـا آنجـا کـه اسـطوره و تاریـخ حکایـت می کنـد، انسـان 
دیـن ورز پروریده اسـت، اسـطوره آغاز زنده گـی اجتماعی 
و سیاسـی در ایـن بـوم اسـطورۀ دینـی اسـت. اگـر گـزارۀ 
مـن »انسـان حیـوان دین ورز اسـت« در همه جهـان صادق 
نباشـد، کـه ان شـاء اهلل اسـت، چـون فربه تریـن روایـات 
تاریخـی، حکایـت از دیـن ورزی انسـان دارد. حداقـل در 
ایـن بـوم صـادق اسـت و می توانـد مبنـای یـک اندیشـه 

فلسـفی و الهیاتـی قـرار بگیـرد.

الهیات وصل
در  اسـت.  »خـدا«  زنده گـی  مـدار  وصـل«  »الهیـات  در 
سـبک زنده گـی برآمـده از ایـن الهیـات، انسـان دیـن ورز 
محققانـه، »خدامـدار« اسـت.  از صبـح زود کـه از خـواب 
بـر می خیـزد از یـاد و نیایـش خـدا شـروع می کنـد، بـه 
طهـارت تـن و روح خـود از بهـر شایسـتگی وصل شـدن  
بـا خـدا می پـردازد: وضـو و نمـاز. هنگامـی از خانـه بـر 
می آیـد بـا دعـاء بیـرون می شـود، به هـرکاری که بپـردازد 
از دانشـجویی، آمـوزگاری، کارمنـدی، دهقانـی، مدیریت، 
ایـن فکـر و ذکـر اسـت کـه  نظامی گـری، در  سیاسـت، 
هدایـت الهـی در راسـتای هـر کار و راهـکار و راهبـردش 
چیسـت؟ چه کار فردی، خانواده گـی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسـی و ... باشـد. در واقـع بـا ایـن مبنـا او هـر لحظـه با 
»خـدا« کـه مـدار زنده گی اوسـت وصـل اسـت. زمانی که 
روز را بـه پایـان برسـاند و بـه خـواب رود، نیـز بـا نیایش 

بـه پایـان می رسـاند.
الهیـات وصـل، سـبک زنده گـی غالـب عرفـان خراسـانی 
اسـت، در طریقـت نقشـبندی منقـوش اسـت: »دل بـه یار 

دسـت بـه کار« و »خلـوت در انجمـن«.
نکتـۀ اصلـی اینجاسـت که اصـل کار ما در دیـن ورزی این  
گزاره انسان شـناختی اسـت که »انسـان فاعل مختاراسـت«، 
عبـور از ایـن گزاره بر ضد آن »انسـان فاعل مجبور اسـت« 
بی معنـا  را  دیـن ورزی  و  می ریـزد،  برهـم  را  معادلـه  کل 
می کنـد، زیـرا ایمـان  کـه تصدیـق مختارانـه آموزه هـای 
دینـی اسـت، معنایـش را از دسـت می دهـد و زنده گـی 
دیـن ورزانـه در قالـب تقلیـد و دیـن آبایی و خـرد نیاکانی 
مـورد تحلیـل قـرار می گیرد، کـه در آن صـورت مربوط به 
جامعه شناسـی دیـن شـده و فقـط توصیف آئین هـای دینی 

و تأثیـر آن بـر رفتـار جمعـی در بـر می گیرد.
یکـی از پیامدهـای مسـتقیم دیـن ورزی، ایـن اسـت که در 
سـاحت وجـودی دیـن ورز،  تولید »رسـالت« می کند، دیده 
نشـده اسـت که دین ورز محقق، احسـاس رسـالت نکند و 
بـرای دعوت دیگـران به سـبک دیـن روزی خویش تاش 
نـورزد. برمبنـای »الهیـات وصل« رسـالت دیـن ورز، وصل 
کـردن اسـت. از ایـن گونـه رسـالت، بـه »رسـالت وصل« 

می کنیم.  یـاد 
اصلی تریـن الگـوی »رسـالت وصـل« پیامبـران الهـی انـد، 
آن هـا »سـفیران« خداینـد، و مـا دین مـداران که پیـرو آن ها 

هسـتیم،  در واقـع »سـفیر سـفیر« هسـتیم. مـا در اصـل 
»سـفارت« و »رسـالت« آن ها شـریک نیسـتیم، زیـرا تحمل 
کشـیدن »ثقالـت وحـی« را نداریـم، مگـر آنکـه روح مـان 
را چنـان پالـوده سـازیم کـه شایسـتگی »الهـام اولیائـی« را 

کنیم. پیـدا 
یکـی از ایـن الگوهـای بـزرگ الهیـات و رسـالت وصـل، 
حضـرت موسـی علیـه السـام اسـت، کسـی کـه حضرت 
از  داسـتانی  جهـان،  و  خراسـان  و  روم  و  بلـخ  موالنـای 
او برسـاخته اسـت، و مـا را بـه الهـام »الهیـات وصـل« و  
»رسـالت وصـل« فیض بخشـیده اسـت. مـا از این داسـتان 
بـه غایـت زیبا،  چنـد بیتـی برمی-گزینیـم، و مقصود خود 
از »الهیـات وصـل« و »رسـالت وصـل« را تببیـن می کنیـم.
دیـد موسـی یـک شـبانی را بـراه / کـو همـی گفـت ای 

گزیننـده الـه
توکجایـی تـا شـوم من چاکـرت / چارقت دوزم کنم شـانه 

ت سر
...

در ادبیـات عرفانـی مـا »انسـان کامـل« کسـی اسـت کـه 
در » سـفر مـن الخلـق إلـی الحـق« از خلـق بـه حـق سـیر 
می کنـد، و  سـپس در » سـفر مـن الحـق إلی الحـق بالحق 
« حقانـی می شـود در سـفر سـومی »سـفر مـن الحـق إلـی 
الخلـق بالحـق«  عـارف که حقانی شـده اسـت، به سـمت 
خلـق بـاز می گردد. انسـان در ایـن مرحله، به مقـام و رتبه 
کمـال می رسـد، و اگر پس از ایـن مرحله، هماننـد انبیاء و 
اولیـاء، بـه یـاری دیگر انسـان ها پرداخـت، و از آن ها برای 
رسـیدن بـه قـرب حضرت حـق، دسـت گیری کـرد، کامل 
مکمل خواهد شـد.  حضرت موسـی علیه السـام  »انسـان 
کامـل مکمـل« بـود که بـه دسـتگیری خلـق می پرداخت و 
بـه اسـاس رسـالت وصل خـود آن هـا را بـا خداوند وصل 

می کـرد.
موسـی یی  که رسـالت وصل از خدا آورده اسـت، و شـب 
روز رسـالت و وظیفـه اش ایـن اسـت کـه بـه دسـتگیری 
انسـان ها بپـردازد و آن هـا را  بـه خـدا و صـل کنـد و بـا 
هـر وصـل کـردن بـه تعـداد امـت خـود بیفزایـد و از این 
طریـق مقامـات قـرب وی بلنـد و بلند تـر برود، چـه اینکه 
مقامـات پیامبـران بـر حسـب بلنـدی و خیریت امت شـان 

مـی رود. بلند 
بـا  یـا چوپانـی را در راه می بینـد کـه  او روزی »شـبان« 
خدایـش مناجـات و نیایـش و راز و نیاز می کنـد. از جمله 
می گویـد کـه ای خـدا، تـو کجایـی، کـه مـن خدمتگزاری 
تـو کنـم، موزه هـای پـاره ات بدوزم و سـرت را شـانه کنم.
در »الهیـات وصـل«، »شـبان« نماد انسـان دیـن ورز مقلدانه 
پایـه ی  ایـن  از  را  او  تـا  اسـت  آمـده  موسـی  و  اسـت، 
دیـن ورزی بـه پایه بلندتـر دیـن ورزی محققانـه یعنی دین 

ورزی دین مدرانـه وصـل کنـد.
...

گفـت موسـی، هـای بـس مدبر شـدی / خود مسـلمان 
ناشـده کافر شـدی

ایـن چه ژاژسـت این چه کفرسـت و فشـار / پنبـه ای اندر 
دهان خود فشـار

حضـرت موسـی علیـه السـام از ایـن گونـه دیـن ورزی 
و وصلـت شـبان بـا خـدا، بـه خشـم مـی آیـد، بـه شـبان 
می گویـد: هـای شـبان! بدبخت شـدی، هنوز مسـلمانی را 
درک نکـرده ای، گام بـه سـوی کفـر گذاشـته ای. ایـن چی 
سـخنان بی معنـی و بیهـوده اسـت کـه  برزبـان می رانـی، 
چـی کفری اسـت که سـرداده ای و چی سـخنانی سـنگینی 

اسـت کـه از دهـن بیـرون می کنـی. دهانـت را ببنـد.
...

گفـت ای موسـی دهانـم دوختـی / وزپشـیمانی تـو جانـم 
ختی سو

جامـه را بدریـد و آهـی کـرد تفت / سـر نهاد انـدر بیابانی 
رفت و 

...
خـدا  وصلـت  خـودش  فهـم  بـا  کـه  دیـن ورز  شـبان 
می جسـت، و وظیفـه موسـی علیـه السـام دسـتگیری او 
بـود تـا ره عـروج بپیمایـد و بـه قـرب و صل الهی برسـد. 
از سـخنان موسـی علیـه السـام حالـش ناخوش می شـود، 
اینکـه دهانـش از ذکـر و مناجـات و نیایش بازمانده اسـت 
و سـرور و بسـط خـود را از دسـت داده اسـت، و قبـض 
یافتـه اسـت، می گویـد: ای موسـی! دهانـم را از یادخـدا 
بازمانـدی، جانـم را آتـش زدی و روحـم را قبـض کـردی 
و برایـم ندامـت و پشـیمانی آوردی. او کـه اندوهگیـن و 
غمگیـن می شـود از ایـن کـه بـه گفتـه موسـی کفـرورزی 
کـرده اسـت، پیراهنـش را پـاره می کنـد و آهـی سـوزناک 
مـی کشـد و بـه »بیابـان« سـر می-نهـد و هـی مـی رود و 

می رود.
»بیابـان« در »الهیـات وصـل« ، نمـاد »برهوت دینی« اسـت، 
داعـی  و  سـفیر  رفتـار  از  خسـتگی  و  کوفتگـی  گسـتره 
انسـان دیـن ورز مقلدانـه حیـران  خداسـت، جایـی کـه 
و  کنـد؛  دیـن ورزی  زندگـی  سـبک  کـدام  بـه  می مانـد، 
»رفتـن« نوعـی گریـز از دیـن اسـت کـه معلـوم نیسـت به 

می انجامـد.  کجـا 
ایـن داسـتان جانانـه عارفانـه اسـتادانه، داسـتان عرفانـی 
یادمـان می-انـدازد. گوینـد در روسـتایی  بـه  را  عامیانـه 
مسـلمانی از بهـر ذکر خدا، »یـا زاغ« »یـا زاغ« می-گفت و 
هـی تسـبیح انـدازان بـا خـدای خویـش مناجـات می کرد. 
مایـی از راه می-گـذرد،  و بـه او می گویـد کـه »یـا زاغ« 
»یـا زاغ« گفتـن تـو درسـت نیسـت، بلکـه »یـا رزاق« »یـا 
رزاق« بگـو . مسـلمان چنـد بـار ایـن ذکر جدیـد را تکرار 
می کنـد امـا هـر چه پیش تـر مـی رود، این ذکـر را فراموش 
می کنـد،  او دوبـاره بـا خشـم و غضب می آیـد و به جناب 
مـا می گویـد که لعنت به سـرت! مـرا هـم از »زاغ« ماندی 
و هـم از »رزاق«. حقیقـت این اسـت که آن مسـلمان مقلد، 
قصـد »یـارزاق«  گفتـن داشـت، امـا زبانـش نمی توانسـت 
کـه آن را تلفـظ کنـد، و نـزد خـدا مقبـول بـود، و در واقع 
مثـل حضـرت بـال رضـی اهلل تعالـی عنـه »س«اش،  نزد 

خـدا »ش« بـه شـمار می رفت.
وحـی آمد سـوی موسـی از خـدا / بنـدۀ ما را ز مـا کردی 

ا جد
تو برای وصل کردن آمدی / یا برای فصل کردن آمدی

هجرت اهلل جبرئیلی

بخش نخست
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

بـه تازه گـی دونالـد ترامـپ بـا بـوق و 
کرنا و با حضور نخسـت وزیر اسـرائیل، 
موسـوم  طرحـی  از  نتانیاهـو،  بنیامیـن 
بـه »معاملـۀ قـرن« کـه گویـا در صـد از 
میـان بـردن تنـش و برقراری صلـح میان 
رونمایـی  فلسطینی هاسـت  و  اسـرائیل 
کـرده اسـت. بـا هر متـر و معیـاری که با 
این نقشـه صلـح برخورد کنیـم ناگزیریم 
اذعـان کنیـم کـه طـرح  نکتـه  ایـن  بـه 
»معاملـۀ قـرن« طرحی به شـدت ویرانگر 
هیـچ  بـه  آن  در  و  اسـت  نا عادالنـه  و 
صـورت تـوازن و عدالت رعایت نشـده 
و حداقـل حقـوق فلسـطینی ها بـر طبـق 
قوانیـن جهانـی و قطع نامه هـای شـورای 
امنیـت ملـل متحـد لحـاظ نشـده و بـه 
همیـن جهـت، بـر عکـس مـوارد دیگـر 
طـرح  ایـن  بر ضـد  اجماعـًا  فلسـطینیان 
موضع گیـری کرده انـد. مطابـق این طرح، 
دولـت فلسـطین دولتـی خیالـی اسـت و 
در سیاسـت های داخلـی و خارجـی اش 
یـک  هیـچ  و  اسـت  اسـرائیل  دنبالـه رو 
از عناصـر دولـت مـدرن را دارا نیسـت. 
حتـا مطابـق ایـن طـرح، ارتش اسـرائیل 
خواسـت  دلـش  وقـت  هـر  دارد  حـق 
وارد سـرزمین های فلسـطینی ها شـود و 
نیـازی بـه هماهنگی بـا دولت فلسـطین 
نـدارد. طبعـًا چنیـن دولتی قـادر نخواهد 
بـود کـه از سـاکنانش در برابـر خطـرات 
احتمالـی حمایـت کند. ایـن طرح بخش 
بزرگـی از سـرزمین های فلسـطینی را که 
مبـارزان فلسـطینی ها در درازی چندیـن 
دهـه هـزاران کشـته بـه خاطـر آن تقدیم 
بـه  رایـگان  بـه  و  دسـتی  دو   کرده انـد، 

می بخشـد. اسـرائیل 
هر چنـد دونالـد ترامـپ بـا رونمایـی از 
یهودیـان  و  اسـرائیلی ها  قـرن«  »معاملـۀ 
سـاخت  خرسـند  را  ناسیونالیسـت 
انتخابـات  در  را  آنـان  حمایـت  و 
ریاسـت جمهوری پیـش رو در امریـکا تا 
حـد زیـادی تضمیـن کـرد، امـا سـاکنان 
جهـان اسـام و خـاور میانـه را نسـبت 
بـه امریـکا بدبین تـر از پیش سـاخت. در 
دهه هـای اخیـر یکـی از عوامـل اصلـی 
امریکا هراسـی و غرب هراسـی در منطقۀ 
خـاور میانـه حمایـت بی دریـغ و بی قیـد 
و شـرط دولتمردان امریکایـی و اروپایی 
از اسـرائیل بوده است. اسـرائیل کشوری 
اسـت که هویتی به شـدت دینـی دارد و 
در طـول دهه هـا و بـه صـورت پیوسـته 
اشـغال  را  فلسـطینی ها  سـرزمین های 
کـرده و هـزاران تـن را بـه قتـل رسـانده 
و  خانـه  از  را  فلسـطینی  میلیون هـا  و 

ایـن  در  و  کـرده  بیـرون  کاشانه شـان 
زمینـه هرگـز بـه موازیـن حقوق بشـری 
اندک تریـن اعتنایـی نشـان نـداده اسـت.
طـرح »معاملـۀ قـرِن« ترامـپ در واقـع 
ضربه یـی اخاقـی و معنـوی بـه امریـکا 
وارد کـرد و جایگاه این کشـور قدرتمند 
بـه  عامـه خاورمیانـه  افـکار  نـزد  در  را 
پایین تریـن سـطح رسـاند. دفـاع تمام قد 
رییس جمهـوری امریـکا از سیاسـت های 
اشـغال گرانه اسـرائیل و نادیده انگاشـتن 
حقوق اساسـی فلسـطینی ها ایـن را ثابت 
می کنـد کـه امریـکا بر خاف شـعارهای 
به خاطـر  فریبنـده اش،  و  نوید دهنـده 
بـا  اسـت  مصالـح کوتاه مدتـش حاضـر 
شـیطان هـم ائتـاف کنـد و وقعـی بـه 
ارزش هایـی کـه تظاهـر بـه پایبنـد بودن 
بـه آن هـا می کنـد ننهـد. متأسـفانه بایـد 
گفـت، بـه تعبیر أمیـن معلوف، نویسـندۀ 
فرانسـوی لبنانی تبـار، خطـای دولتمردان 
امریـکا و دیگـر قدرت هـای غربـی در 
طـول صد سـال گذشـته این بـوده که در 
ارتبـاط بـه ملت هـای غیـر غربـی همان 
ارزش هایـی را کـه در خـود غـرب تبلیغ 
و ترویـج می کننـد زیـر پـا گذاشـته اند، 
حـال آن کـه مثًا یـک حقوق بشـر برای 
امریـکا و اروپـا و یک حقوق بشـر برای 

آفریقـا یـا جهـان اسـام وجود نـدارد.
فلسـطین و خصوصـًا بیت المقـدس بـه 
همـان اندازه یـی کـه در تاریـخ یهودیـان 
اسـت  برخـوردار  ویژه یـی  جایـگاه  از 
بـه همـان پیمانـه در تاریـخ و باورهـای 
ارزشـی  و  اهمیـت  نیـز  مسـلمانان 
مضاعـف دارد. بـا این حسـاب، هر طرح 
و برنامه یـی کـه متضمـن زیـر پرسـش 
مسـلمانان  نـزد  در  اهمیـت  ایـن  بـردن 
باشـد نـه تنهـا مشـکل را حـل نمی کنـد 
افزایـش  را  هویتـی  تنش هـای  بلکـه 
می بخشـد و دامنـۀ خشـونت های دینـی 
را گسـترده تر می سـازد. بنابرایـن، طـرح 
»معاملـۀ قـرن« برخاف تبلیغـات دولت 
امریـکا هیـچ کمکی بـرای تقویـت روند 
صلـح در خاورمیانـه نمی کنـد بلکه آن را 

بـه شـدت تضعیـف می کنـد.
یکـی از پیامدهـای رونمایـی از »معاملـۀ 
دشـمنان  جایـگاه  تقویـت  قـرن« 
سیاسـت های ایـاالت متحـدۀ امریـکا در 
منطقـۀ به خصـوص ایـران اسـت. یکـی 
بـه  ایـران  طرفـدار  روزنامه نویسـان  از 
درسـتی نوشـته بود: »طرح صلـح ترامپ 
ایـران  بـه  گرانبهـا  هدیه یـی  واقـع  در 
را  آن چـه  مواضـع  طـرح  ایـن  اسـت.« 
»محـور مقاومـت« می نامنـد تحکیـم کرد 

و متحـدان امریـکا در منطقه را بیشـتر از 
پیـش زیـر فشـار قـرار داد. همان گونـه 
کـه نیتانیاهو در تویتی به درسـتی اشـاره 
برنامه هـای  راه  فـرا  اصلـی  مانـع  کـرد، 
اسـرائیل،  اشـغال گرانه  و  توسـعه طلبانه 
دولت هـای منطقـه نیسـتند بلکـه افـکار 
عامـه ایـن کشـورها هسـتند. تعجب آور 
عبـاس،  محمـود  می بینیـم  کـه  نیسـت 
رییس تشـکیات خودگردان فلسـطینی، 
مسـالمت جو تر  و  محافظه کار تـر  کـه 
شـمار  بـه  فلسـطینی  رهبـران  دیگـر  از 
مـی رود، در برابـر ایـن طـرح واکنشـی 
را  آن  و  داد  نشـان  تنـد  و  خشـماگین 
توطئه یـی محکـوم بـه شکسـت خوانـد 
و حتـا حاضـر نشـد بـه تمـاس تلفنـی 

ترامـپ پاسـخ دهـد.
انتظـار  خوشـباور  ناظـران  از  برخـی 
داشـتند کـه »معاملۀ قـرِن« دونالد ترامپ، 
راه حلـی برای تنش هـا میان فلسـطینی ها 
و اسـرائیلی ها ایجـاد کنـد. واکنش هـای 
منفـی گسـترده در برابـر ایـن طـرح چه 
از طـرف  از سـوی فلسـطینی ها و چـه 
را  حقیقـت  ایـن  منطقه یـی،  بازیگـران 
برمـا کـرد کـه در آینـده نزدیـک نبایـد 
چشـم بـه راه اتفاقـی خـوب در جهـت 
برقـراری صلـح و آرامش در ایـن منطقه 
از جهـان بـود و چـه بسـا سیاسـت های 
و  تنش هـا  تنهـا  نـه  امریـکا  یک جانبـه 
آشـوب ها را کاهـش ندهـد بلکـه هیـزم 
بریـزد  آتـش کشـمکش ها  بـر  بیشـتری 
و  ببـرد  بـه حاشـیه  را  اعتدال گرایـان  و 
فضـا را بـرای ظهـور نیرومنـد افراطی ها 

کند.  مسـاعد 
قـرِن«  »معاملـۀ  طـرح  این کـه  ضمـن 
بـرای  بـزرگ  کمکـی  ترامـپ  دونالـد 
راسـت گرایان افراطـی در اسـرائیل تلقی 
می شـود، بزرگ تریـن زیـان را بـر پیکـر 
خسـته فلسـطینی ها وارد می کنـد. مـردم 
فلسـطین در طـول بیـش از هفتـاد سـال 
نشـیب های  و  فـراز  بقـا  بـرای  مبـارزه 
فراوانـی را شـاهد بوده انـد، ولـی شـاید 
تأسـیس  از  امـروز  مثـل  وقـت  هیـچ 
دولـت مسـتقل فلسـطینی دور نبوده انـد. 
نقشـه صلـح امریـکا همـه آرزوهـا برای 
بـرای  مسـتقل  دولتـی  آمـدن  کار  روی 
از  بیشـتر  و  کـرد  نابـود  را  فلسـطینی ها 
پیـش چهرۀ کریـه ریال پولیتیـک را برای 
آن هـا عریـان کرد. شـاید تنهـا مزیتی که 
این طـرح برای فلسـطینی ها داشـت این 
بـود کـه عجالتًا صفوف آنان را فشـرده تر 
کشـمکش های  و  سـاخت  متحد تـر  و 

درونی شـان را بـه حداقـل رسـاند. 

یـداهلل رویایـی از نام هـای آشـنا در حوزۀ شـعر 
و نقـد ادبیـات فارسـی اسـت، او کـه در جوانی 
داشـت، سـال های  گرایـش  بـه جریـان چـپ 
درازی بـرای آرمان هـای چپـی تـاش کـرد و 
در کنـار آن به سـرودن و نوشـتن نقد نیـز ادامه 
داد. رویایـی در کنار تأسـیس و دبیری شـماری 
از بهتریـن نشـریه های ادبـی یکـی از موسسـان 
شـعر حجـم در زبـان فارسـی اسـت کـه بعدها 
تـاش کـرد تـا اسپاسمانتالیسـم یـا حجم گرایی 
در حوزه هـای دیگـر از آن جملـه، سـینما نیـز 

شود. اسـتفاده 
هـاک عقل به وقـت اندیشـیدن مجموعه یی از 
نقدهـا، یادداشـت و گزارش های یـداهلل رویایی 
رسـانه های  در  پیـش  دهـه  چهـار  کـه  اسـت 
ایـران چـاپ شـده اسـت. ایـن مجموعـه مـا را 
بـه بخشـی از باورهـا و نـگاه رویایـی به شـعر 
آشـنا  ایـران  در حـوزۀ  فارسـی  زبـان  معاصـر 
می سـازد و از فیلـم تـا فلسـفه و تفـاوت میـان 

صوفیسـم و عرفـان فارسـی حـرف دارد.
موسسـۀ  نشـانی  از  کتـاب  ایـن  دوم  چـاپ   
انتشـارات نگاه در ۱۳9۴ چاپ شـده است. این 
کتـاب در 5۰۰ نسـخه ۲۶۴ بـرگ منتشـر شـده 
اسـت. از ابتـدای فکـر، زبان شـعر، اشـاره یی بر 
زبـان نیمـا، بیانیـۀ شـعر حجم)حجم گرایی(، در 
حاشـیۀ بیانیـۀ شـعر حجـم، گزیـدۀ حرف هـای 
در  حجـم،  جنبـش  نشـین  صـدر  شـاعران 
سـال های شـبانه، عبـور از شـعر حجم، افسـانۀ 
فـرم، تصویـر  در  مسـوولیت، تصویـر، جایـی 
از  خیـال،  از حجم هـای  عبـور  در  حرکـت  و 
غایـت نـگاه، زبـان شـعر، جـان کام، فـرم و 
محتـوا، سـرعت، حیـات تـازۀ تصویـر، منظومه 
در شـعر امروز، زبان، اسـتعاره، سـبک، از بیانیۀ 
دوم شـعر حجـم، در شـعر حجـم، شـاعر برای 
شـعر،  تکویـن  می میـرد،  دنیـا  مـردم  تمامـی 
ریخـت شـعر، چنـد عامـل زبانـی، فـروغ، دوام 
حیثیـت آدمی سـت، چـه هراسـی دارد ظلمـت 
روح)سـینمای حجم(، حضور مرثیه، حاشـیه یی 

بـر کتـاِب اسـام ایرانی، فـروغ آخرین 
روزهـا، دریچه یی بر شـعر و 

ناظـم حکمت،  کار 

پـل والـری و اشـاره یی بـر پـارک جـوان، در 
تعـاون عظیـم مرگ، هوشـنگ ایرانـی، یک نوع 
بـودن و ادبیـات عرفانـی و منجـاب صوفیسـم 

عنوان هـای آمـده در ایـن مجموعـه انـد. 
در   ۱۳۱۱ ثـور   ۱۷ سـال  در  رویایـی  یـداهلل 
دامغـان بـه دنیـا آمـد. آموزش هـای دبسـتانی و 
از  و  زادگاهـش  در  ابتـدا  را  دبیرسـتانی خـود 
آن پـس در تهـران در دانشسـرای شـبانه روزی 
تربیـت معلـم بـه پایـان رسـاند. چندسـالی بـه 
کار تدریـس و سرپرسـتی امـور اوقـاف دامغان 
بـه  او  جوانـی  و  نوجوانـی  داشـت.  اشـتغال 
تمایـات مارکسیسـتی و مبـارزه در حزب تودۀ 
ایـران گذشـت. رویایی اولین شـعرهای خود را 
در ۲۲ سـالگی نوشـت و در مجات آن زمان با 
نـام مسـتعار »رؤیـا« منتشـر کـرد، و هم زمان به 
تحصیـات خـود در رشـتۀ حقـوق سیاسـی در 
دانشـکدۀ حقـوق دانشـگاه تهران تـا اخذ درجۀ 
دکتـرای حقـوق بین الملـل عمومـی ادامـه داد.

اندیشـیدن  وقـت  بـه  عقـل  هـاک  کتـاِب 
مجموعـۀ  مقاله هـای ایـن شـاعر در سـال های 
دهه  ۴۰ و 5۰ خورشـیدی اسـت، سـال هایی که 
ایـن شـاعر در پـی تبییـن بوطیقـای شـعری اش 
و تیوریـزه کـردن شـعرحجم بـود، بـه همیـن 
دلیـل شـمار زیـادی از مقاالت ایـن مجموعه به 

بحـث حجم گرایـی پرداختـه اسـت.
کنـار  در  اندیشـیدن  وقـت  بـه  عقـل  هـاک 
ایـن کـه تصویـری از نخسـتین تاش هـا بـرای 
نوشـتن نقـد و آن هـم نقـد شـعر و زنده گـی 
شـاعران معاصـر زبان فارسـی را ارایـه می کند، 
شـعر  به ویـژه  و  ادبیـات  جوینـده گان  بـرای 
از  می کنـد.  فراهـم  را  فراوانـی  اندوخته هـای 
ایـن  در  آمـده  مطالـب  تمایـی  کـه  آن جایـی 
و  شـده  گـردآوری  مطبوعـات  از  مجموعـه 
رویایـی ایـن یادداشـت ها را بـرای رسـانه های 
چاپـی نوشـته بـود، زبـان روزنامه یی و سـاده و 
ویژه گی هـای  از  کوتـاه  متن هـای 
آن بـه شـمار مـی رود و باعـث 
می شـود تـا خواننـده در زمـان 
یادداشـت را  کوتـاه چندیـن 

بخوانـد و کسـل نشـود.

»معـاملۀ قـرن«
هـالک عقـل  طـرحی ویرانگـر و بحـران آفـرین

بـه وقت انـدیشیـدن مهران موحد 

هارون مجیدی


