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مقدمه مرتجم

از 11 سپتامبر 2001، ژورنالیست های بسیاری تقال کرده اند تا از اطالعات 
به دقت حراست شده زندگی خصوصی اسامه بن الدن پرده بردارند. تا به امروز 
اما اعضای خانواده اســامه بن الدن با هیچ نویسنده و ژورنالیستی همدستی و 
مســاعدت نکرده اند. اینک اما، جین ساســون نویسنده با بینش و دسترسی بی 
ســابقه ای به لطف و یاری زن و فرزند بــن الدن، ما را به درون دنیای نهان و 

ناگفته های اسامه بن الدن می برد.
  » از اولش که زن اسامه بن الدن نبودم، یک وقتی طفل معصومی بودم که 

خواب و خیال های دخترکانه می دیدم...«
  این آغازین فراز گیرای روایت جذاب و مغتنم کتابی درباره اسامه بن الدن 
)2011 – 1957( به قلم جین ساســون و از زبان اهل و اندرونی اســامه است. 
نجوه غانم بن الدن این روایت خواندنی را اینچنین آغاز می کند، کســی که در 
پانزده ســالگی با پسر عمش اســامه بن الدن ازدواج می کند و زن اول و مادر 
یازده فرزندش می شــود؛ و عمر بن الدن، چهارمین پسر اسامه بن الدن که در 
این شــرح و واگویی با مادرش همراهی می کند. مادر و پسر عزیز کرده اش به 
اتفــاق، حکایتی فوق العاده از مردی را روایت می کنند که مورد نفرت و بیزاری 
بسیاری است، منتها مادر و فرزند عشق و ترس بسیاری نثارش می کنند، همراه با 
جزئیاتی صاف و ساده، بکر، شگفت و چه بسا خوف برانگیز، از سر و همسری، 
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از مهربانی و خانواده، از ایمان و اعتقاد، از وفا و صفا، از یأس و حرمان، از وجد 
و ســرور، از عزت و قهرمانی، از خفت و خواری، از شکست و پیروزی، و از 

حیات و دوران مردی که به عنوان شوهر و پدر می شناسند...
دست آخر، ترجمه کتاب را تقدیم می کنم به خانواده ام: مادربزرگ که اولین 
درس الفبایم آموخت، پدربزرگ که لطف و عزتم آموخت، پدر و مادر که ادب 
و هنر آموختند و عمر فدا کردند، خواهران و برادران که مهربانی کردند؛ و عشق 

و نکویی همسرم، حوریه هادی و زادمهر. 
مهریار میرنیا
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توضیح ویراستار

چنانکه کتاب »بن الدن: پدری که تروریســت شد«، مترجم آن و انتشارات 
دنیای اقتصاد را به برگردان و چاپ این اثر خواندنی واداشــت، ویرایش آن نیز 
از همان بدو کار با کشــش و انگیزه ای همراه گشــت؛ جذابیتی که چه بسا هر 

خواننده دیگری را نیز به خوانش بی وقفه آن سوق دهد.
جین ساسون، نویسنده کتاب به شیوه ای جذاب و روان روایت های همسر و 
فرزند اسامه بن الدن را مانند پازلی کنار هم چیده است. وی اضافات و تکراها 
را کنار گذاشته و طبق ترتیبی زمانی جلو می رود. در هر برهه روایتی که گویاتر 
اســتـ  چه از جانب مادر و البته بیشــتر از جانب پسرـ را برگزیده و به جای 
تکرار کردن روایتی که احتماال از جانب هر دو بیان شــده اســت، ادامه ماجرا 
را از زبان دیگری پی می گیرد. در این کتاب خواننده با منبعی »دســت او « در 
مورد خصوصیات اخالقی، زندگی خصوصی، مشــرب و تا حدودی طرز فکر 
و عالیق و ســلوک اسامه بن الدن مواجه است و همچنین  با خانواده ای بزرگ 
آشنا می شود که در پی مردی سرسخت و انعطاف ناپذیر، پله پله سقوط کرد. اما 

اهمیت این آشنایی در چیست؟
  اسامه بن الدن قطعا چهره ای تاریخ ساز است. اگر بخواهیم مبداهایی برای 
تاریخ معاصر، به خصوص تاریخ روابط بین الملل در نظر بگیریم، بی شک واقعه 
11 سپتامبر 2001 از نامزدهای اصلی برای این منظور است. به عالوه، اسامه بن 
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الدن نخستین کسی است که روابط میان غرب و شرق به ویژه خاورمیانه ـ را از 
روابط دوستانه یا خصمانه دولتی به مرحله جهادی غیردولتی کشاند؛ آنچه آغاز 
جریان حمالت گسترده تروریستی به منافع غرب حتی در زمین خود غرب شد 
تا پدیده ای در سیمای تروریســم جهانی را به دستور کار دولت ها و مطالعات 

دانشگاهی بیافزاید. 
  مطالعه زندگی پشت پرده چنین مردی و اینکه چگونه چنین مردی شد و 
چگونه می زیست، قطعا خالی از لطف و فایده نخواهد بود. ضمن اینکه تا پیش 
از مطالعه این کتاب و دسترســی به منابعی بالفصل از زیست و کردار و آرای 
بن الدن، اذهان بسیاری سرشار از قضاوت ها و پیش داوری های بسیار در مورد 
مردان ســعودیـ  به طور عامـ  و اســامه بن الدنـ  به طور خاصـ  بود. و صد 
البتــه خانواده او هرگز محل نظر و توجه عموم قرار نگرفته بود. اینکه بن الدن 
هم فرزند، هم برادر، هم همســر و هم » پدر« بود. از دید بسیاری از مردم دنیا، 
بن الدن تنها تروریســتی بی رحم و شریر بود که تا می توانست کشت و فرمان 
کشــتن داد و نهایتا کشته شد، گویی او تروریست زاده شد، تروریست زیست 
و نهایتا این گونه تروریســت به هالکت رسید. اما این کتاب بعد دیگری از این 

شخصیت را آشکار می کند.
  در ایــن کتاب با بــن الدن نوجوان، باهوش، محجــوب و مورد وثوق و 
احترام، روبه رو می شویم که عاشق شد و از قضا همسرش نیز عاشقش بود و به 
جبر والد تن به نکاح نداد. بن الدن پدر را می بینیم، که با وجود مشغله بسیار، 
به فرزندانش اهمیت می داد. بن الدن مجاهد را می شناســیم، که با وجود ادعای 
عامل آمریکایی بودن، خودانگیخته به افغانســتان رفت و ســال ها با شوروی ها 
جنگید. با بن الدنی ثروتمند آشنا می شویم که در کسب و کارش کوشا و موفق 
بود، و در اثنای تمام اینها، با چگونگی سوق یافتنشـ  به زعم خودشـ  به سوی 

جهاد و ـ به زعم جهان ـ به سوی تروریست شدن، آشنا خواهیم شد. 
  و سرآخر، چنانکه گفته شد نویسنده روایتی روان، خواندنی و جذاب ارائه 
داده است. با عنایت به موضوعیت کتاب »بن الدن: پدری که تروریست شد« که 
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در رده »رویدادهای اجتماعی و سیاســی« و »خود زیستنامه« جای دارد، دوست 
عزیزم جناب میرنیا نیز به ســبک و قلمی همسو با روایت گزارش گون کتاب، 
لحنی نزدیک و متناظر با صدای هر یک از دو راوی را در نگارش به کار بسته 

و با ترجمه ای درخور، روایتی خواندنی و جذاب ارائه کرده است.
جواد قربانی آتانی

  

 





 آغازین روزهای 
عربستان سعودی

بخش اول
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فصل 1

جوانی من؛ نجوه بن الدن

   همیشــه که زن اســامه بن الدن نبودم. یک وقتی طفل معصومی بودم که 
خواب و خیال های دخترکانه می دیدم. این روزها اغلب فکر و خیاالتم به گذشته 

می کشد و دختربچه ای که بودم و کودکی شاد و امنی که داشتم خاطرم می آید.
 اغلب شنیده ام بزرگســاالن از دوران کودکی شان با حسرت و حتی خشم 
یاد می کنند، خوشحال که از سال های جوانی گریخته اند. چنین صحبتی در کت 
من یکی نمی رود، چون اگر دستم بود، به گذشته برمی گشتم، به نخستین بخش 

زندگی ام و همیشه خدا دختربچه می ماندم.
 من و والدین و برادران و خواهرهایم در ویالیی متوســط در شهر بندری 
الذقیه در سوریه زندگی می کردیم. منطقه ساحلی سوریه دوست داشتنی است، 
با آن خنکای نســیم دریــا و زمین پربرکتی که کشــاورزان خوش اقبال میوه و 
سبزیجات عمل می آورند. حیاط خلوتمان پر از درخت های سبز و خرمی بود که 
از میوه های آبدار و خوشمزه کمر خم می کردند. پشت دشت باریک دریاکنارمان 
می شــد منظره قشنگ جبال ساحلی را تماشــا کرد، با تپه های تراس بندی شده 

باغستان ها و زیتونستان ها.
 خانوار غانم هفت نفره بود، ســر همین منزل ما بی حرف پیش شلوغ بود. 
مــن بچه دوم والدینم بودم و رابطه خوبی با برادر بزرگ ترم، ناجی، و خواهر و 
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برادرهای کوچک ترم، لیال، نبیل و احمد داشــتم. یک برادر ناتنی، علی، هم بود 
که چند سالی از بچه های مادرم بزرگ تر بود. پدرم قبل از گرفتن مادرم چند بار 

ازدواج کرده بود و علی را از یکی از زن های قبلی اش داشت.
 بین تنی ها با ناجی ُیخالتر بودم که یک سال بزرگ تر بود. با اینکه از ته دل 
دوستش داشتم، ولی مثل بیشتر پسرها، رگه تخسی و شیطنتی داشت که خیلی 
اســباب وحشتم می شد. مثال من همیشه از مار می ترسیدم. یک روز، ناجی پول 
توجیبی اش را برداشت و یواشکی رفت بازار محلی و مار پالستیکی خرید، بعد 
خیلی مودبانه در اتاق خوابم را زد. وقتی جوابش را دادم، با رذالت نیشــخندی 
تحویلــم داد و یکهو چیــزی را که به خیالم مار زنده بود کف دســتم چپاند. 
جیغ های بنفشم کل خانوار را سرآسیمه کرد؛ مار را انداختم و چنان تند دویدم 

که گویی بر هوا می روم.
 پدرم از قضا منزل بود و برای مقابله با بحران پرید وسط، تقریبا حتم داشت 
راهزنان مســلح برای کشــتنمان آمده بودند. عاقبت که فهمید جیغ و دادهای 
هیستریکم از شــیطنت ناجی بود که با افتخار مار اََلکی را در هوا تکان می داد، 
قبــل از دعوا کردنش َبدَبد نگاهش کرد. ناجی با ُغدبازی و خیرگی و بلندتر از 
داد و هوار پدر فریاد کشید: »نجوه بزدل است! یادش می دهم نترس باشد.« اگر 
آینده را دیده بودم، که همین مارها مهمان هر روزه خانه ام در کوه های افغانستان 

می شدند، چه بسا ممنون برادرم هم می شدم.
جای دلخواهم در ویال، بهارخواب طبقه باال بود، مکانی محشــر و مناسب 
حــال دختری جوان برای گریز زدن به ســرزمین خواب و خیال ها. ســاعات 
افســونگر زیــادی را همراه کتاب دلخواهم به لمیدن و بطالت در آنجا پشــت 
ســر می گذاشتم. معموال بعد از خواندن یکی دو فصل انگشتم روی صفحه جا 

خوش می کرد و خودم خیره بیرون و خیابان زیر پایم می شد.
 خانه های محلمان تنِگ هم بودند و سرتاسر محل ردیف دکان و بنگاه های 
کوچک بود. عاشق تماشای آمد و شد شلوغ آدم ها بودم که در سرتاسر محله با 
عجله و اشتیاق پی کاری تردد می کردند، به انجام کاروبارهای روزانه، تا بتوانند 
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در خانه هایشان به استراحت بپردازند؛ قدر شبی دلپذیر به شام خوردن و آرمیدن 
کنار خانواده.

خیلی از خانواده های محلمان اصلیتشان از جاهای دیگر بود. اصلیت خودمان 
یمنی بود، کشور پرتی که از زیبایی آنچنانی اش صحبت می شد. هیچ وقت حرف 
و حدیث مشــخصی نشــنیدم که چرا اجدادمان ترک وطن کــرده بودند، ولی 
این قدر خانواده یمنی به کشورهای مجاور مهاجرت کرده اند که می گویند خون 
یمنــی در کل جهان عرب جریان دارد. بــه احتمال فراوان همین فقر و فالکت 
بوده که آبا و اجداد یمنی مان را به فروش احشام، بستن خانه هایشان، رها کردن 
مزارع نامهربان و بی حاصل، و ترک گفتن رفقای گرمابه و گلســتان شــهرهای 

آشنا ترغیب کرد.
 می توانم اجدادم را نشسته در خانه هایشان تجسم کنم؛ مردها، به خودنمایی 
با خنجرهایشــان، احتماال به جویدن برگ درخت قــاط، در حالی که زن ها، با 
چشمان سیاهِ با سرمه سیرترشده، ساکت و بی حرف به جر و بحث مردانشان از 
مبارزه طلبی زمین تفتیده یا فرصت های سوخته گوش می دادند. تجارت قدیمی 
بخورجات به مرور از میان رفته، و بارش ها بی حساب و کتاب تر از آن بودند که 

بشود روی محصولش حساب کرد.
اجدادم با وجود درد گرســنگی که شــکم های کوچک اوالدشان را زخم 
می کرد، احتماال بر آن شدند که بر شتران بلند سوار شده و از میان دره های سبز 
و خرمی که تپه های قهوه ای بلند دورشان را گرفته بود زحمت کوچ را به جان 

بخرند. 
 اجدادم به محض ورودشــان به ســوریه، خانه و کاشــانه خویش را کنار 
مدیترانه بنا نهادند، همان شــهر بندری بزرگ محــل تولد و کودکی خودم. در 
نوشته های دویست سال قبل نام الذقیه ذکر شده، که وصف »عمارت های نیکو 
و بندرگاه عالی« اش آمده است. از یک جانب در قاب دریا، و از جانبی در قاب 
اراضی حاصل خیز، خیلی ها طلب و تمنایش را داشــتند، و سر همین جریان به 
تصرف و ُســکنای فنیقی ها، یونانی ها، رومی ها، و عثمانی ها درآمده بود. الذقیه 
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هم مثل همه شــهرهای کهن در طول ادوار تاریخــی بارها تخریب و از نو بنا 
گشته بود.

 تا زمانی که شــوهر کردم و مسافر جده عربستان سعودی شدم، تجربیات 
زندگی ام به خانه و خانواده ام، مدرســه ام، زادگاهم الذقیه، و کشــورم سوریه 

منحصر می شدند. 
 من دختری بودم که به والدینش افتخار می کرد. سن و سالم که به فهمیدن 
حرف های مــردم راجع به خودم قد داد، ملتفت حــرف و حدیث های خیر و 
صوابی شــدم که از حسن و جمال باطن و ظاهر خانواده ام خبر می داد. از اینکه 
به خاطر ُحســن ســیرتمان مورد توجه و احترام مردم بودیم خیلی خوشحال 
می شــدم، معلوم اســت، ُمنتها غرور دخترانه ام از حرف و حدیث خوش سر و 

ظاهر بودنمان کیف به خصوصی می کرد.
 پدرم تجارت می کرد، که شیوه معمول معیشت و زندگی مردهای عرب منطقه 
بود. از زندگی یومیه پدرم چیز زیادی نمی دانســتم، در فرهنگ من رسم نیست که 
دخترها برای کار همراه پدرانشان شوند. خبر داشتم که آدم ساعی و کوشایی بود، 
دم صبحــی از خانه بیرون می زد و تا غروبــی مراجعت نمی کرد. کار و زحمتش 
رفاه و آســایش خانواده اش را تضمین می کرد. با نظر به گذشته، معتقدم که پدرم 
نسبت به دخترانش خوش دل وباور بود. جلوی برادرهایم سفت تر بود، که سر سلوک 

شریرانه شان واجب می شد مراقب و گوش به زنگ باشد. 
 مادر در خانه می ماند و به نیازهای شــخصی مان می رسید. آشپزی سرآمد 
و خانه داری مشکل پســند و ســختگیر بود. با شوهر و سه پسر و دو دختر کار 
و زحمتش تمامی نداشت. بیشــتر روزش در آشپزخانه می گذشت. هیچ وقت 
خوراک هــای معرکه ای را که برای خانــواده اش مهیا می کرد فراموش نمی کنم، 
با صبحانه ای شــامل تخم مرغ، پنیر، کره، عســل با پنیر فتا، نان، و مربا شــروع 
می شــد. وعده ناهار ممکن بود هوموس باشد، که از نخود و ادویه تهیه می شد، 
با ســبزیجات  تــر و تازه باغچه، خیــار و گوجه فرنگی های تازه چیده شــده، 
بادنجان ترشی های شکم پرشده با سیر و گردو. وعده شاممان بین هفت و هشت 


