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علي محم�د م�ؤدب در آيي�ن رونماي�ي از كتاب 
»خون شريكي« به اين نكته اشاره كرد كه من در اين 
دو دهه توفيق دوستي با بسياري از خوبان ادبيات 
مهاجرت را داشتم، اما مرحوم رجايي واقعاً دردانه بود. 

ب��ه گ��زارش »ج��وان« آيي��ن رونماي��ي از كت��اب 
»خون شريكي« با حضور علي محمد مؤدب نويسنده و 
شاعر، علي داوودي شاعر، زهرا زاهدي شاعر افغانستاني، 
مجيد بذرافكن معاون فرهنگي سپاه، پژمان عرب محقق 
و تدوينگر كتاب، خانواده مرحوم محمدسرور رجايي و 
ج��واد آذري كارمزدي در مؤسس��ه فرهنگي- هنري 

»شهرستان ادب« برگزار شد. 
علي محم��د م��ؤدب در 
ابت��داي اي��ن برنامه در 
س��خناني گفت: سخن 
گفتن درباره محمدسرور 
رجايي براي ما كه كتاب ها 
و ش��عرهايش را دنب��ال 
مي كردي��م، از جهت��ي 
افتخار اس��ت، به خاطر 
اينكه توفيق دوستي با اين مجاهد خستگي ناپذير و از 
جهتي هم فقدانش تلخ است. مرحوم رجايي واقعاً دردانه 
بود. من در اين دو دهه توفيق دوس��تي با بس��ياري از 
خوبان ادبيات مهاجرت را داشتم، در اين ميان، مرحوم 
رجايي از حي��ث دغدغه ه��ا و نگاهش ب��ه دو مقوله 
افغانس��تان و انقاب اس��امي ايران و ه��م از حيث 
جنبه هاي شخصيتي اش مي توانست پلي براي پيوند 

بين فرهنگيان ما و فرهنگيان افغانستان باشد. 
 »محمدسرور رجايي« جانشين ندارد

مؤدب افزود: بدون اغراق و خيلي دقيق مي توان گفت 
متأس��فانه مرحوم رجايي، خليفه و جانشين ندارد و 
اميدواريم به لطف خدا از عزيزاني كه االن فعال هستند 
كس��اني بتوانند در فعاليت هاي فرهنگي جايگزين او 
باشند، او تكيه گاه و پناه بچه هاي فرهنگي افغانستان و 
موجب راه افتادن بسياري از كارها بود، خستگي ناپذير 
بود، »نه« را نمي توانست بپذيرد و به هر طريق راهي پيدا 
مي كرد، واقعاً مصداق واقعي تعبير سنگر سازان بي سنگر 
بود. محمدسرور رجايي لودر و بولدوزر نداشت، مدير 
جايي نبود ولي مثل يك مدير فرهنگي، با اراده و بسيار 
جدي تر از مديران فرهنگي اي كه ما مي شناسيم، پيگير 
پيشبرد مأموريت هاي فرهنگي بود كه احساس مي كرد 
براي آرمان وحدت فرهنگي ايران و افغانستان ضروري 
است، در حالي كه گرفتار مشكات مهاجرت و آوارگي 
هم بود. بسياري از فعاليت هاي ادبيات مهاجرت وامدار 
مجاهدت هاي رجايي بود كه به ش��كل هاي مختلف، 

خودش را هزينه مي كرد تا كاري راه بيفتد. 
مدير مؤسسه فرهنگي- هنري شهرستان ادب تصريح 
كرد: كتاب »خون شريكي« براي من خيلي پرخاطره 
است. روزنامه ش��هرآرا ستوني داشت كه من هم مدت 
زيادي در آن مي نوشتم و از جايي قرار شد يك روز درميان 
آقاي رجايي هم بنويسد، هر كدام از يادداشت هاي كتاب 
را كه مي خوانم، وجود عزيز برادرم محمدسرور رجايي 
به چشمم مي آيد، دغدغه ها و نگراني هاي هميشگي اش 
كه واقعاً لحظه اي آس��ودگي نداش��ت، مرحوم رجايي 
آدمي بود كه از لحظه لحظه اش استفاده مي كرد و دريغ 
مي خورم كه قدر چنين گوهري را در زمان حياتش آن 

طور كه بايد ندانستيم. 
مؤدب افزود: مشكل معاصرت و هم عصر بودن با آدم ها 
باعث مي ش��ود كه خيلي متوجه ارزش كساني مانند 
مرحوم رجايي نباشيم، ولي وقتي او را از دست مي دهيم، 
متوجه مي ش��ويم كه اين آدم چه تأثيرات��ي در حوزه 
تعامات فرهنگي ادبيات هنر مهاجرت با جريان هاي 
ادبيات هنر ايران و به طور خ��اص ادبيات هنر انقاب 
اسامي داشت. او با تمام وجودش محو اين هدف شده 
بود كه نشان دهد ما يك وجود، يك ملت و يك پديده 
هستيم. اگر حاشيه هايي تفاوت  ايجاد كرده، ولي گوهر 
وجودي مشترك ما همان چيزي است كه پيش از اين 
شهدا، بزرگان و نويسندگان بزرگي برايش تاش كردند 
و امروز نعمت انقاب اسامي به عنوان يك ميراث، تنها 
مال ما ايراني ها نيست، مرحوم رجايي نسبت عزيزان 
افغانستاني را با اين پديده نشان مي داد. كلمه »خون« 
در عبارت »خون ش��ريكي« به خوبي نش��ان مي دهد 
ما در جايي باهم يكي و يگانه هس��تيم كه جدايي اش 
امكان پذير نيست. آدم به هر نوعي كه پيوندي با ديگري 
داشته باشد، ممكن است بگسلد اما وقتي كه در خون 
ش��ريك هس��تيم و براي يك هدف خون داديم، اين 
عالي ترين نوع ارتباط بين ملت هاس��ت و محمدسرور 

رجايي عمر خودش را وقف اين كار كرد. 
وي با اش��اره به كتاب »خون ش��ريكي« عن��وان كرد: 
شايد اگر اين يادداش��ت ها كه مرحوم رجايي در ميان 
دويدن هايش اينها را نوشته، نبود، بسياري از دغدغه هاي 
او ثبت نمي شد، از اين جهت اين كتاب شمايل دقيقي از 
محمدسرور رجايي و همه نگراني هايش نشان مي دهد؛ 
آدمي بود كه همزمان هم نگران جنبه هاي اجتماعي 
پديده مهاجرت و  هم نگران بيان هنري آن بود، نگران 
اينكه مؤلفان، ش��اعران، نويس��ندگاني تربيت بشوند. 
دغدغه ها و نگراني هايش در حد حرف نمي ماند و تبديل 
به عمل و كار مي ش��د. خيلي از كاره��اي مهم درباره 
شهداي افغانستاني دفاع مقدس و شهداي ايراني جهاد 
افغانستان و طرح مسئله ها در حوزه  مربوط به مطالعات 
مقاومت مديون محمدسرور رجايي و نگراني هاي اوست 
كه پنجره هاي ت��ازه اي باز كرد. در اي��ن كتاب »خون 
شريكي« به صورت خيلي خاصه و فشرده  شمايلي از 
محمدسرور رجايي، دشواري هاي زندگي يك انديشمند 

و شاعر مجاهد مهاجر را مي بينيم. 
مؤدب با اظهار اميدواري براي رفع مشكات مهاجران 
افغانس��تاني در ايران گفت: يك اصطاحي كه من از 
آقاي رجايي ش��نيدم اين بود كه مي گفت ما »جهان 
عرب« داريم ولي جهان فارس��ي نداريم، مي گفت اين 
س��رمايه زبان فارسي بايد حفظ ش��ود. نياز است يك 
امتياز يا عنواني مانند »ش��هروندي افتخاري« داشته 
باش��يم كه بتوانيم به هنرمندان و مؤلفان زبان فارسي 
اهدا كنيم، جدا از اينكه مثًا يك مؤلف افغانستاني كجا 
زندگي مي كند، اين موضوع زمينه تعامات گسترده اي 
را براي ما ايجاد مي كند، مخصوصاً به خاطر اينكه تنها 
سه كشور هستيم كه زبان فارس��ي داريم، قدري بايد 
چهره هاي اصلي ادبيات اين سه كشور را دريابيم، البته 
در چند سال اخير، اميدهاي بسياري زنده شده است 
و اميدواريم آن چيزهايي كه ما 15-10 سال پيش داد 
مي زديم كم كم اجرايي بش��ود، همين توجهي كه در 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقاب اسامي شد، به 
سرمايه اي مانند محمدسرور رجايي منجر و كتاب هاي 
ايشان چاپ شد كه خودش يك اميدي ايجاد مي كند. 

  »خون شريكي« روايت ديپلماسي انساني از 
يك ديده بان

علي داوودي از شاعران فعال كشور در سخناني عنوان 
كرد: محمدسرور رجايي از يك نظر مي شود گفت در بد 
روزگاري آمد و از يك نظر روزگار خوبي؛ روزگاري كه 
هر كسي حرفي مي زد، شنيده مي شد. مرحوم رجايي 
از آنهايي بود كه شنيده و ديده شد و بعداً ديديم چقدر 

فعاليت هايش مؤثر بوده است. 
وي با اش��اره به صحبت هاي علي محمد مؤدب گفت: 
در واقع رجايي جانش��يني ندارد كه كسي كه بتوانيم 
جايگزينش كنيم، چون گمارده كسي نبود. اين تعبير 
جمله معروفي مي ش��ود كه »رجايي ب��ه تنهايي يك 
مؤسسه و نهاد بود.« چطور مي شود يك نفر تبديل به 
يك مؤسسه بش��ود؟ قطع به يقين فرهنگ، يك شبه 
شكل نمي گيرد و حاصل ذره ذره زيستن و تجربه است. 
اگر بخواهم تشبيه كنم، نزديك ترين تشبيه مثل صدور 
فتواي فقهي مجتهدان اس��ت كه خودشان بايد به آن 
برسند، بعد بر اساس تجربه خودشان بيايند حرفي را 
بزنند كه آيا اين عملياتي مي ش��ود يا نه! محمدسرور 
رجايي خيلي تجربه داش��ت. وقتي در همين صحبت 
عادي خودش مي بيني از روزگارهاي گذش��ته، هم از 
تاريخ، هم از جغرافيا خيلي حرف داش��ت. با خيلي ها 
نشست و برخاست كرده بود و انسان پرخاطره اي بود. 
انس��ان به ميزاني كه خاطره دارد، وجود دارد. رجايي 
جزئياتي را در زندگي و در رفتاره��ا ديده بود كه براي 
مِن نوعي كه دغدغه اين ماجرا را ندارم، اساس��اً وجود 
ندارد. فرهنگ در واقع جست وجوي انسان، ديدن و كم 
نياوردن و مهم تر از اين، باور كردن است. محمدسرور 

رجايي هويت را باور داشت. 
داوودي اظهار داشت: اگر به عنوان كسي كه محمدسرور 
رجايي را نمي شناسد، همين كتاب را ورق بزنيم، در آن 
چه مي بينيم؟ خون، مجاهد، مردم، نوشته، زبان فارسي، 
كابل، انقاب، افتخار، شهر، جشنواره. برآيند اينها يعني 
انس��اني كه در يك اجتماعي قرار گرفته و همه را دارد 
مي بيند و در واقع بخش هاي فعال اجتماع را مي بيند، 
نه نوعاً مثل همين نگاهي كه ب��ه اصطاح در خيلي از 
بخش هاي جامعه حاكم است كه بر ركود و بر نبود و بر 
رخوت ها و بر تنگدلي ها متمركز مي شويم و هيچ كاري 
از پيش نمي بريم و متأسفانه آن بخشي كه به بدنه فعال 
فرهنگي، توليدي و راهگشا مثل ادبيات كه بايد حرف از 
روشنايي، از انرژي و حركت بزند، همان هم باز متمركز 
بر همين ركود شده و از همين ارتزاق مي كند. ببينيد 
در همين كتاب ورق مي زنيد، شهر، وطن و مرز، همه 
اين كلمات هويت س��ازند كه در گفتمان آقاي رجايي 
حضور تعيين كننده ای دارد. همين عناصر اجتماعي، 
همين پديده هايي مثل روزنامه، سايت، فضاي مجازي، 
نشست هاي مختلف، همه اينها را شاهد هستيد، در واقع 
به عنوان يك ديده بان اين وسط دارد همه اتفاق هايي را 

كه نشاني از هويت دارد، رصد مي كند. 
وي تصريح كرد: درست است كه غربت اساساً همنشين 
انسان مهاجر است و اين ربطي به حضور در ايران يا غير 
ايران ندارد اما آن چيزي كه در رجايي مي بينيد، در كنار 
اين غربت، اين انس��ان جهان را خيلي بزرگ تر از اين 
مي بيند. در واقع اين كتاب ديپلماس��ي انساني از يك 

ديده بان را بيان مي كند. 
داوودي يادآور ش��د: بزرگي آدم به ميزان شاخ و برگي 
است كه خودش ايجاد مي كند و ارتباط مي گيرد. صرفاً 
يك تنه نمي تواند بزرگ باشد و به نسبت اينكه چقدر 
رشد كند و با محيط ارتباط بگيرد، رجايي اين ارتباط را 
داشت، چون متن مي ماند و ماندگاري دارد، بيشتر به آن 
توجه مي شود ولي يك بُعدي از آقاي رجايي كه كمتر به 
آن توجه مي شود، بُعد عملياتي و اجرايي آقاي رجايي 
است. آقاي رجايي به دانستن و فهميدن و تئوري دادن 
بسنده نكرد، وارد عمل شد، نشريه  براي كودكان درآورد، 
و پيگير برگزاري جشنواره، نشس��ت، مسابقه و مجله 
براي داستان و ادبيات داستاني بود، لذا شما مي بينيد 
ميزان كارهاي اجرايي مرحوم رجايي كمتر از كارهاي 

مطبوعاتي و نوشتاري اش نبود. 
اين شاعر پركار ادامه داد: محمدس��رور رجايي دلش 
با ُملك انساني زبان فارس��ي بود و بابت اينها كم چوب 
نخورد. هر وق��ت من به مرحوم رجاي��ي فكر مي كنم، 
آن ش��عر آغازينه كتاب هاي ادبيات فارسي به خاطرم 
مي آيد كه »بوي جوي موليان آيد همي«، اگر بخواهم 
يك مصداق براي اين مصرع بگويم، محمدسرور رجايي 

را مي گويم. 

  محمدسرور رجايي، سفير فرهنگي افغانستان 
بود

زه��را زاه��دي، ش��اعر 
افغانستاني نيز در بخش 
ديگري از اي��ن برنامه در 
سخناني گفت: زماني كه 
آقاي رجاي��ي به رحمت 
خ��دا رف��ت، بازت��اب 
رس��انه اي ای كه از طرف 
و  ايران��ي  دوس��تان 
افغانستاني در فضاي مجازي ديديم، واقعاً غافلگيركننده 
بود و آنجا بود كه فهميديم محمدسرور رجايي كه بود و 
چه بود و ديگر نيست. زماني كه شما فاصله نزديكي با 
شخصي داريد، نمي توانيد به شفافي توانمندي هاي آن 
فرد را ببينيد و نياز است گاهي فاصله گرفت و از دور نگاه 
كرد تا به عظمت و بزرگي آن فرد پي برد و متأسفانه اين 
اتفاق زماني افتاد كه ما محمدسرور رجايي را نداشتيم. 
زاهدي تصريح كرد: زماني كه كتاب »خون شريكي« 
به دس��ت من رس��يد، پيش از اينك��ه مقدمه اش را 
بخوان��م، ابت��دا تورقي ك��ردم و با حجم زي��ادي از 
موضوعات متنوع رو به رو شدم. بسيار براي من جالب 
بود، زماني كه شما مجموع يادداشت هاي يك شخص 
را مي بينيد، بهتر مي توانيد به ابعاد شخصيتي آن فرد 
پي ببريد و جهان بيني اش را ببينيد و اين كتاب براي 
من چنين چيزي بود، حتي نكته هايي در اين كتاب 
ديدم كه از چشم ما كه دوستان و همكاران نزديكش 

هم بوديم، مفغول مانده بود. 
وي افزود: در اين كتاب موضوعات متفاوت و مختلفي 
جمع آوري شده است، از وضعيت سياسي و اجتماعي 
افغانس��تان تا دغدغه هاي فرهنگ��ي و ادبي و نگاهي 
كه مرحوم رجايي به حوزه مهاجرت داش��تند و باور و 
آرمان هايي كه داشتند. فكر مي كنم آقاي رجايي حيات 
و مماتش پيوسته به دغدغه ها و آرمان هايي بود كه باور 
داشت كه حتي اگر اين كتاب هم نبود، ايشان خودش 
به موضوعي براي پيوندها  و تعامات فرهنگي بين دو 

ملت ايران و افغانستان بدل شده بود. 
زاهدي يادآور ش��د: آخرين باري كه ب��ا آقاي رجايي 

صحبت كردم در ارتباط با كت��اب »وطن دار« بود كه 
ايشان بس��يار اميدوار بود زودتر چاپ و رونمايي شود. 
من به آقاي رجايي گفتم كه شما از جمع كردن روايت 
چند مهاجر به چه چيزي مي خواهيد برس��يد، گفت: 
من مي كوشم پيش از آنكه ديگران ما را روايت كنند، 

خودمان، خودمان را روايت كنيم. 
اين شاعر افغانس��تاني با اش��اره به تعابيري كه درباره 
مرحوم رجايي مطرح مي شود، اظهار داشت: پيش از 
اينكه من اين تعابير را ببين��م، پيش خودم مي گفتم 
آقاي رجايي سفير فرهنگي ما بود؛ سفير فرهنگي اي 
كه نام و آوازه نداش��ت و چه بسا بيش��تر از كساني كه 
مسئوليتي به دوش داشتند و بايد اين كارها رو انجام 
مي دادند، اين كار را براي ما و براي پيش��برد اهدافش 
كرد، ولي حاال مي بينم كه تنها نظر من نبوده و خيلي ها 

بر اين باور بودند. 
  خودش بود و يك سيستم

پژمان عرب ك��ه گ��ردآوري و تدوين كت��اب »خون 
ش��ريكي« را بر عهده داش��ته اس��ت نيز در سخناني 
گف��ت: روزهايي ك��ه آن اتفاق تلخ افت��اد، همه ما كه 
سال ها هم همكار، هم دوس��ت و هم برادر كوچك تر 
آقاي رجايي بوديم، دنبال اين بوديم كه كاري كنيم، 
فردا يا پس فرداي آن روز نشس��تيم كه چه كار كنيم 
و هر كس��ي كاري را بر عهده گرفت. من و يكي ديگر 
از دوستان آقاي علي ناصري بيش��تر روي مكتوبات، 
نوشته ها و كارهاي قلمي ايشان تمركز كرديم. تقريباً 
فكر كنم نزديك 300هزار كلمه، مطلب جمع كرديم كه 
بخش هايي از آن، مربوط به شعرهاي مرحوم رجايي بود، 
بخش هايي مصاحبه ها بود و يك مجموعه يادداشت كه 
از اواخر سال1393 تا اواسط1396 در روزنامه شهرآرا 
منتشر شده بود كه ما چندين پروژه و خروجي از اين 
كارها تعريف كرديم كه اولينش، همين كتاب »خون 

شريكي« بود. 
وي افزود: اين كتاب يك خامه اي از فكر و دغدغه هاي 
مرحوم رجايي اس��ت. خودم موقعي كه حجم و تنوع 
اين كارها را مي ديدم، مبهوت ب��ودم. خاطرات مجله 
باغ كه براي كودكان منتشر مي كرد، مطالب بسياري 
مي شود و اين يك سال آخر كه كنارش��ان بودم، اين 
ماجراهاي مجله را تعريف مي كرد؛ اينكه از سوريه، سوئد 
و كشورهاي مختلف بچه هاي افغانستاني براي ايشان 
بازخورد مي فرستادند. آقاي رجايي در همان ايام جنگ 

سوريه، از اين كشور مخاطب داشت. 
عرب ادامه داد: مرح��وم رجايي، ع��ده و ُعّده خاصي 
نداشت، خودش بود و يك سيستم. يك آدم به تمام معنا 
توليدي بود، يادم است در گفت وگويي كه درباره مجله 
باغ داشتيم، پرس��يدم كه مطالب مجله را چه كساني 
 مي نويسند، گفت: همه را خودم به اسم هاي مختلف 
مي نويس��م. در حوزه هاي ديگر مثًا در تاريخ شفاهي 
هم مي بينيم كه آقاي رجايي، يك استاد به تمام معنا و 
يلي براي خودش بوده و شايد چندهزار ساعت مصاحبه 
گرفته اس��ت. تنوع قالب ها و حوزه هاي��ي كه مرحوم 
رجايي كار كرده، بي نظير اس��ت. شعر براي بزرگسال 
كودك و نوجوان دارد، داستان نويس��ي براي كودك و 
نوجوان كرده، تاريخ شفاهي كار كرده و چندين كتاب 
دارد، روزنامه نگاري حرفه اي سال ها كار كرده، سال ها 
مجله كودك درآورده، مستند ساخته، متن هاي مفصل 
راديويي نوشته و... جامعيت و گستردگي فعاليت هاي 
ايشان يكي از چيزهاي عجيب و غريبي بود كه ما بعد 

از اينكه يادداشت ها را جمع كرديم، با آن مواجه شديم 
كه بعدها در كتاب هاي بعدي چاپ شود، بهتر مشخص 

مي شود. 
  مديون شهدا و خدمتگزار شهدا هستم

در بخش ديگ��ري از اين 
برنامه، جميله قاس��مي 
همسر مرحوم محمدسرور 
رجايي نيز در س��خناني 
گفت: هم خوشحالم كه 
اينجا دعوت هستم و هم 
ناراحت هستم كه از اينكه 
آقاي رجايي اگر خودش 

اينجا بود، خيلي بهتر مي توانست باشد. 
وي با اش��اره به كتاب هاي منتشرشده مرحوم رجايي 
خاطرنش��ان كرد: من بع��د از چاپ كتاب »از دش��ت 
ليلي تا جزيره مجنون« بود كه فهميدم آقاي رجايي 
براي اين كتاب ها چقدر زحمت كش��يده است. براي 
مصاحبه با رزمندگان افغانستاني، با مشكات مختلف 
به شهرس��تان ها مي رفت تا اي��ن مصاحبه ها به يك 
كتاب تبديل ش��د يا براي كتاب »مأموريت خدا« كه 
سفر پرخطري به افغانستان داشت، در حالي كه تمام 
دوستان، خانواده و شهيد سيدعليشاه موسوي گردريزي 
مانع ش��ده بوديم، ولي مي گفت من ب��راي هدفي كه 
دارم با قرآن استخاره مي كنم، اگر خوب بود اين راه را 
مي روم تا به هدفم برسم كه الحمدهلل حاصلش كتاب 

»مأموريت خدا« شد. 
خانم قاسمي ادامه داد: وقتي براي اولين بار كتاب هاي 
چاپ شده اش را به خانه آورد، به او تبريك گفتم، گفت: 
من اين كتاب ها و موفقيت هايي كه دارم، چه در زندگي 
و چه در چاپ شدن كتاب ها، همه اش به خاطر كمك 
خدا و از بركت شهداست. تمام موفقيت هايي كه دارم، 
مديون ش��هدا و خدمتگزار شهدا هس��تم. كتاب هاي 
ديگري هم در دست داش��ت كه به ما نگفته بود. براي 
كتاب »زندگينامه شهيد رئوف رفيعي« به ما گفته بود 
تمام شده و دوست داش��ت در رونمايي كتاب  حضور 

داشته باشد. 
همسر مرحوم محمدسرور رجايي تصريح كرد: آقاي 
رجايي نه تنها بين برادران فرهنگي شان، بلكه در بين 
فاميل هم آرام نبود. جلسه هاي هفتگي و ماهانه قرآن 
داش��تيم، به بچه ها بارها مي گفت مطالعه زياد داشته 
باشيد. مي گفت اگر آدمي 50سال عمر داشته باشد، 
25س��الش به خواب مي گذرد. 12س��الش به دوران 
كودكي و ناداني مي گذرد، پس بقيه عمرمان را بايد به 
نحو احسن استفاده كنيم. براي كار خير، براي خدمت در 
جامعه، وقت خيلي كمي است، يعني وقتي نداريم. براي 
نوجوانان، كاس زبان تشكيل داده بود. كاس تفسير 
كتاب مفاتيح الحياه هم داشت، جوانان را به كتابخواني 
تش��ويق مي كرد. براي نوجوانان مس��ابقه  كتابخواني 
گذاشته بود، جايزه اش هم كتاب بود، نوجوانان مخالفت 
كرده بودند كه جايزه چيز ديگري باشد. مي گفت كتاب 

چيزي است كه تا ابد كنارت است. 
  محمدس�رور رجاي�ي، پ�ل فرهنگ�ي ايران

 و افغانستان بود
مجيد بذرافكن، معاون فرهنگي سپاه نيز در بخش 
پاياني اين مراس��م در س��خناني بيان كرد: در يك 
فضاي اس��تعاري – تحليلي بخواه��م بگويم، مثل 
اين است كه پلي بين خرمش��هر و عقبه باقي مانده 
و يك ع��ده مقاومت مي كنند كه اي��ن اتصال برقرار 
بماند، من حسم نس��بت به آقاي رجايي اينطور بود. 
يك عده در انتها مقاومت مي كنند كه ش��هر سقوط 
نكند. فكر مي كنم ش��ايد فوت غريبانه و ابتايي كه 
پيش آمد، مي توانيم بگوييم كه ديگر مطمئنيم شهر 
سقوط نمي كند و تاش هاي بعد از فوت ايشان بيشتر 

شناخته مي شود. 
معاون فرهنگي سپاه افزود: در مورد ايران فرهنگي 
و نس��بت هم افزايي و يگانگي كه بين امت جهادگر 
افغانس��تاني و ملت مقاومت ايران وجود دارد، حرف 
زياد گفته ش��ده، اما حقيقتاً نگه داشتن اين اتصال 
كار سختي است، ولي آن انفجاري كه در افغانستان 
افتاد و آن شعر »اس��پندهاي مادرت همه دود و هوا 
شدند/ جانم به لب برسيد جان پدر كجاستي« يك 
اتفاق ش��اعرانه نبود، به تعبيري اتص��ال و برقراري 
يك س��رپل بود، يك اتفاق فرهنگي بود. ما مدت ها 
بود اين مس��ائل را داشتيم. مس��ائل مختلف پيش 
مي آمد، ولي اتصال برقرار نمي ش��د، يعني اليه هاي 
مختلف اجتماعي و فرهنگي ما با اين مطلب ارتباط 
گرفت و اينها به صورت يك تصادف ذوقي ش��اعرانه 
اتفاق نمي افتد. ما خيلي مديون محمدسرور رجايي 
هستيم، ولي آثار ايشان همچنان بين ما هست. آقاي 
عرب و مجموعه دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقاب 
حقيقتاً كار بس��يار مغتنمي را به دس��ت ما دادند و 
باالتر از اينها هم اتفاق خواهد افتاد و ما نسبت به اين 
اتفاقات خوب اميدواريم. فكر مي كنم خرمشهر اگر 
آزاد نشده، حداقل اتصال ديگر قطع نخواهد شد و آن 
رابطه عميق فرهنگي كه بين ايران و افغانستان برقرار 
شده، االن واجد يك پل فرهنگي به نام محمدسرور 

رجايي است. 
بنابرين گزارش، كتاب »خون شريكي« كه به كوشش 
پژمان عرب گردآوري و تدوين شده، در 312صفحه و با 
قيمت 60هزار تومان توسط انتشارات »راه يار« منتشر 
شده است و عاقه مندان جهت تهيه اين كتاب ، عاوه 
بر كتابفروشي ها، مي توانند از طريق صفحات مجازي 
ناشر raheyarpub@ و سايت vaketab. ir نسبت به 

سفارش كتاب اقدام كنند. 

مش�كل معاصرت و هم عص�ر بودن با 
آدم ه�ا باعث می ش�ود  خيلی متوجه 
ارزش كس�انی مانند مرح�وم رجايی 
نباشيم ولی وقتی او را از دست می دهيم 
متوجه می شويم كه اين آدم چه تأثيراتی 
در حوزه تعامالت فرهنگی ادبيات هنر 
مهاجرت ب�ا جريان ه�ای ادبيات هنر 
ايران و به طور خاص ادبيات هنر انقالب 
اسالمی داشت. او با تمام وجودش محو 
اين هدف شده بود كه نشان دهد ما يك 
وجود، يك ملت و يك پديده هستيم

»خون شريكي« روايت ديپلماسي انساني از يك ديده بان است
در آيين رونمايي از كتاب »خون شريكي« مطرح شد 

»محمدسرور رجايي« پل فرهنگي ايران و افغانستان بود

   گزارش

در نشس�ت »زبان ش�ناخت« ب�ا اش�اره ب�ه م�وج  
بي اعتنايي ب�ه آموزش زبان فارس�ي به اين نكته اش�اره 
ش�د كه امكان و بس�تر آموزش فارس�ي در هندوس�تان 
ب�ه م�رور در ح�ال خ�ارج ش�دن از دس�ت مان اس�ت. 
ششمين نشس��ت از سلسله نشس��ت هاي »زبان شناخت« با 
موضوع »فارسي مآبي و نفوذ زبان فارسي در شبه جزيره كريمه« 

در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنري برگزار شد. 
مهدي صالحي كه مجري  كارشناس اين نشست بود، در ابتدا 
به گستردگي نفوذ ديرينه زبان فارس��ي در جهان پرداخت و 
خاطرنشان كرد: اولين امپراطوري زبان از آن زبان فارسي بوده 
و مجموعه تعاملي ميان اين زبان با ديگر زبان ها و فرهنگ ها 
وجود داشته و اين زبان هيچ وقت هدف تهاجمي هم نداشته 
است. اين در صورتي اس��ت كه زبان هاي كشورهاي مركز يا 
اس��تعمارگر همواره در پي حذف ديگر زبان ه��ا و فرهنگ ها 
بوده اند، هرچند تهاج��م زباني در دوران جدي��د، جلوه هاي 
ديگري پيدا كرده اس��ت و ش��يوه هايي در اين زمينه به كار 

مي گيرند كه گاه از آنها خبر هم نداريم. 
اين  عضو شوراي راهبردي دفتر پاسداشت زبان فارسي در اين 
باره افزود: امروزه جنگ هاي ش��ناختي و فناوري هاي جديد، 
ش��كل و معناي تهاجم زباني را تغيير داده اند و اگر خوش بين 
باش��يم كه داريم با زبان هاي ديگر تعامل مي كنيم، احتمال 
اضمحال و از بين رفتن زبان فارسي روزبه روز بيشتر مي شود، 
چون فرايندهاي اس��تعماري همواره در پ��ي حذف زبان ها و 

زبان ما بوده اند. 
صالحي دراين باره خاطرنش��ان كرد: اگ��ر زماني براي حذف 
يك زبان، گويشوران آن را از بين مي بردند، امروزه برنامه هاي 

ديگري براي حذف زبان به كار مي گيرند. 
  تدبيرسازي براي احياي جايگاه زبان فارسي

دبير انجمن ويرايش و درست نويسي در ادامه با اشاره به توليد 
علم و معنا و بازتوليد فهم ها و معناهاي فلس��في و عرفاني در 
مسير تعامل زباني زبان فارسي با ديگر زبان ها اظهار كرد: برخي 
از اين معناها و فهم ها وارد اروپا مي شد و دست به دست شدن 
شعرها توسط كش��يش ها در طول جاده ابريشم را مي توان از 

اين  زاويه نگريست. 
صالحي در ادامه با اشاره به جدي گرفته نشدن مسائل مربوط 
به زبان فارسي به  رغم توجه، حمايت و تأكيد هميشگي مقام 
معظم رهب��ري گفت: يك��ي از راهبردهاي دفتر پاسداش��ت 
زبان فارس��ي حوزه هن��ري در اي��ن خصوص، تدبيرس��ازي 
براي احياي جايگاه زبان فارس��ي در عرصه سياس��ي و ملي و 
بين المللي است.  در ادامه اين  نشست، رادمان رسولي مهرباني 
به بحث فارسي مآبي در جهان پرداخت و گفت: نقش ارتباطي 
زبان فارسي در گذش��ته، قابل قياس با زبان فرانسه است، اما 
فرانسوي ها جدي روي اين موضوع كار كرده اند و فرهنگستان 

فرانسه هم همين طور. 
وي ادامه داد: زبان فارسي جايگاه تهاجمي نداشته، ولي جاهايي 
قدرت حكمراني را پشت سر خود داشته است.  رسولي مهرباني 
در ادامه به نقش زبان فارس��ي در روابط و مناس��بات تجاري 
صورت گرفته در جاده ابريشم اشاره كرد و گفت: ماركوپولو هم 

از زبان فارسي در تجارت استفاده مي كرده است. 
وي بر لزوم پاسداش��ت زبان فارسي تأكيد كرد و گفت: ما بايد 
به زبان فارسي بباليم، اما آسيبي هم در اين ميان وجود دارد و 
آن، اين است كه زبان فارسي بسيار گسترده است و منحصر به 
ايرانيان و شيعيان نيست، بلكه زبان ترك ها و هندي ها هم بوده 
است. خيلي از آثار زبان فارسي را ترك ها نوشته اند. مغول ها هم 
خدمات زيادي به آن كرده اند و زبان سوم دربار مغول فارسي 
بوده است.  اين  استاد دانشگاه در بخش ديگري از اين نشست 
به عوامل ديگ��ري در خصوص رواج زبان فارس��ي در ممالك 
اشاره كرد و گفت: نقش سلجوقيان روم، مهاجرت مسلمانان، 
فارسي زبانان از جمله متصوفه و همچنين مهاجرت يهوديان 
فارسي زبان، تجارت ژنوايي ها و ونيزي ها با ايران از عوامل مؤثر 

در اين  خصوص بوده است. 
  عقل اقتصاد زبان و فرهنگ نداريم

مهدي صالحي در ادامه با اشاره به موج  بي اعتنايي به آموزش 
زبان فارس��ي گفت: بنارس به  عنوان مركز بوديسم، 30هزار 
شيعه و حوزه علميه هم دارد. چنين فضاهايي دارد از دست مان 
مي رود. مدارس اهل س��نت هم از ظرفيت ه��اي ازبين رفته 
است. دولت هند اعام كرده اس��ت زبان فارسي بايد به عنوان 
زبان دوم تدريس ش��ود و علماي اهل س��نت هند به فارسي 
سخن و حتي شعر مي گويند، ولي در عمل، اين  امكان و بستر 
جمعيتي گسترده دارد از دس��ت مان مي رود. همين جريان 
هم در افغانس��تان پيش آمده و قرار بود كتاب هاي درسي از 
ايران به افغانس��تان فرستاده ش��ود و اين كار صورت نگرفت، 
اما امريكا 10ميليون كتاب درسي وارد افغانستان كرد. عقل 
اقتصاد زبان و فرهنگ را نداريم و با بي اعتنايي هايي گاه از سر 
توهم و گاه از سر شكم س��يري مواجهيم.  صالحي در پايان به 
درگذشت احمد مهدوي دامغاني اشاره و با گراميداشت ياد او و 
لزوم اداي دين به اين شخصيت برجسته فرهنگي اظهار كرد: 
ايشان از دوستداران واقعي زبان و ادبيات فارسي و از حاميان 
جدي بنياد سعدي بود و ساالنه 60هزار دالر به اين بنياد كمك 

مالي مي كرد. 

ادبيات

در نشست »زبان شناخت« مطرح شد

بي اعتنايي به آموزش
 زبان فارسي موج مي زند

احمد مهدوي دامغاني از دوستداران واقعي
 زبان و ادبيات فارسي بود  و ساالنه ۶0هزار دالر 

به بنياد سعدي كمك مالي مي كرد


