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نفــس برگزاری همایــش «روایت ه مدلی»،
بهترین گام و اقدام اســت کــه ما اهل قلم و
ادب و شعر و داستان میتوانیم در سرزمینی
انجام بدهیم که جوشــش این هنرها به اوج
باالتر آن رســیده اســت .اگر هم قرار است
پیا مدهی و اطالعرســانی رخ دهد ،بهوسیلة
همین گردهمآییها انجام میشــود .نمایش
تواناییهای فرزندان ما هم که در این ســی
و چند سال در فضای ســرزمین همزبانان و

«تنها صداست که میماند»
«عــارف جعفــری» فقط نام یــک هنرمند
افغانستانی نیســت .عارف ،صدای فروخفته
نسلی است که ســینهای پر داغ و درد دارد
از نابردباریهایی که در طول این ســالهای
کار و کوشــش در قلمرو ادب ،فرهنگ و هنر
در سرزمین خودش و دنیای مهاجرت دی د ه و
آنها را کم و بیش سروده و ترانه کرده است.
به دیگر سخن ،عارف ،زبان گویایی است برای
بیان دردهای نسل ادب و هنر مهاجرت.
عــارف در خانــوا دهای ســنتی رشــد کرد
که همچــون جامعه بزرگتــری که در آن
موجه
میزیســت« ،موســیقی» را چندان ّ
ن و مان»
نمیشــمرد .عارف بی آنکه با «خا 
درافتــد« ،نوای نــی» را پنهانی آموخت و با
قلبی شورانگیز به لحنهای گونهگون گوش
فــرا داد .در همین روزگار بود که الهه شــعر
در جانش خانه کــرد و او به «نغمه»هایش،
«نظم»ی تازه بخشید.
روح تکاپوگــر عارف همپای تابســتانهای
گرم و زمســتانهای سرد کار در کارگاههای
گوناگون همچنان تشــنه آموختن بود و در
هنگامه درس نیز سودای موسیقی داشت .از
این رو ،پنجههایش به لمس سازهای دیگری

هم آشنا شد و این سازها ،او را به دنیایی دیگر
میبرد که در آن ،نواهای سرگردان در فضا را
فراچنگ شعر و ترانه میآورد .چنین بود که
آرامش روحش تنها با سرودن شعر و ترانهای
تازه و نواختن سازی دیگر فراهم میآمد.
هموطنــان مهاجــرش ،او را در آغــاز بــا
آوازخوانیهایــش در محفلهــای هنری و
فرهنگــی در تهران شــناختند .ورق که در
سرزمینش برگشــت ،او با دوستانش آستین
همت بَر زد و «خانــه»ای بنیان کردند تا در
ّ
آن« ،شعر» بشنوند و «قصه» کنند روزگاران
رفته بر «انسان» را در دورهای که بیپناه مانده
است .او شــعر هم میسرود و کتاب شعرش
که «از جنس پریشــانی» بود ،زودتر از دیگر
همگنانش چاپ شد ،ولی خوششانس نبود
تا کتابش در محفلهای ادبی دی د ه شــود و
معرفی گردد و آن را نقد و بررسی کنند .شاید
هم کمکاری خودآگاه بعضی همقطارانش بود
که نخواستند چنین شــود .به همین دلیل،
بهجز اندکی از دوســتانش ،هنوز کمتر کسی
یداند که عارف ،شاعر خوبی هم هست که
م
بر وزن و زیر و بم شعر تسلط دارد و شعرهای
نداری میســراید و شــعرهای
ســنتی جا 

ه مدالن ما بالی دهاند ،بهگونهای به این موضوع
راه میبرد.
مکتوب کردن نظرها و پیشــنهادهایی که در
این جلسهها مطرح میشود و رساندن آنها
به دســت مردم دو کشــور مهم است؛ چون
نوع برخورد جامعه میزبــان ما در جمهوری
اسالمی ایران با مهاجران چند میلیونی افغانی
از نوع نزدیک بوده است ،نه از طریق اطالعات
و کتاب و نامه و رادیو .فکر میکنم بســیاری
yyصادق دهقان
ســپیدش نیــز روح
شاعرانهای دارند .البته
این جفاکاری از جایگاه
ارجمنــد او نمیکاهد؛
زیرا او بــی هیاهو ،راه
خود رفته اســت .در این میان ،شــعردانی و
ی عارف ســبب شده است او شعر
شعرشناس 
و ترانههای خوب را برگزیند .درســتخوانی
شعر و ترانه فارسی نیز هنری است که اندک
هنرمندانی بهویژه جوانــان جویای نام و نان
در این آشــفتهروزگار ادب و هنر به آن توجه
میکنند ،ولی عارف به این هنر هم آراســته
است .بیشــک ،خوشخوانی شــعر و ترانه
فارســی ،خود ،یکی از راهکارهــای بنیادین
حفظ زبان فارســی در روزگار ماســت تا هم
الگوی شایستهای باشد برای دیگر همقطاران
و رهروان این راه که درست راه بپیمایند .نیز
خلع سالح نسل نابردبار و آسو دهطلبی است
که دسترسی آسانش به امکانات گونهگون و
رفاهزده جدید از رایانه و وســایل شنیداری و
تصویری ،بهانهای به دستشان داده است تا با
موسیقی سنتی و سنگین و برخی شعرهای
دیرفهم و ناخوشخوان و بی سر و ته قدیمی
ادامه در صفحه 6
ناسازگار باشند.
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زبان عشق

yyمحمدسرور رجایی

انگار همین دیــروز بود
که اولین همایــش «روایت ه مدلی» را برگزار
کردیــم .آن روز ،جمعــه بــود؛ چهاردهم ماه
جدی ســال  .1386آنهــم در جنوبیترین
یداند
نقطهی تهران ،در باقرشــهر .تنها خدا م 
که در فضــای ملتهب اجتماعی آن ســال ،تا
برگزاری ،چه ســختیهایی را کشــیدم و چه
کنایههای تلخی را به جان خریدم و حتی چه
نارفیقیهایــی را تجربه کــردم .اولین «روایت
ه مدلی» با همکاری ایثارگرانهی دوســتانم در
خانه ادبیات و مسئوالن شهری باقرشهر با حس
به یادماندنی برگزار شد و به پایان رسید .حاال
در آستانهی برگزاری پنجمین جشن «روایت
ه مدلی» هســتیم؛ جشــنی از جنس فرهنگ
و هنر با طعم شــعر و موســیقی .جشنی که
مؤلفهی اول آن ،زبان و ادبیات پارسی است.
از اینکه ســالها در بخش امــور فرهنگی و
بهویژه ادبیات ،فعالیت نه چندان شایســتهای
دارم ،به این باور رسی دهام که ادبیات ،عصا رهی
تمام بخشهای زندگی انسانهاست و زبان در
این میان« ،زبان عشــق» اســت .زبان ادبیات
زمانــی شــکوهمند و اثرگذار میشــود که در
شــئون و ارزشهای زندگی ریشه داشته باشد
و به شناخت و خودباوری ما کمک کند .بخش
مهمــی از زندگی ما ،جنــگ و مقاومت بود و
هست .اگر جنگ و مقاومت نبود ،مهاجرت هم
نبــود و ادبیاتی هم که امــروز به آن میبالیم،
نبود و حتا «روایت ه مدلی» هم نبود .پس الزم
اســت که با زبان صــادق ،ه مدلیهای خود را
تقویت کنیم .در اولین جشن «روایت ه مدلی»،
رفیق همزبان و ه مدل موافق و زبان رســانهای
نداشتیم .اگر هم داشتیم ،تنها در بخش ادبیات
داشتیم ،اما امروز میبینیم که دوستان زیادی
داریم .اکنون رســانههای دیــداری و خبری
ه مدل و همزبان از افغانســتان و ایران به یاری
ما آم دهاند و میآیند .رفقای ه مدل بسیاری در
عرصههــای مختلف فرهنگی و هنری یافتهایم
که به ما انگیزه میبخشند.
بــا اتکا به همین رفاقتها و دوســتیها ،برای
پنجمیــن جشــن «روایت ه مدلی» ،ســر پر
سودایی داشــتیم .حاال که لحظه به لحظه به
زمان برگزاری برنامه ادامه در صفحه 5
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بسیاری از زمینههایی را که ما با قلم و گفتن و شعر در محافل خصوصی
نتوانستیم انجام بدهیم ،همین «افغانی آواره» که آمده است و در گذر زندگی
حد نهایت انجام داده است.
میکند ،با کار و رفتار و فعالیت خودش به ّ

دکتر محمدسرور موالیی در چهارمین «روایت همدلی»:

زبان فارسی ،زبان هویت ماست
از زمینههایــی را که ما بــا قلم و گفتن و شــعر د ر محافل
خصوصی نتوانســتیم انجام بدهیم ،همین «افغانی آواره» که
آمده اســت و در گذر زندگی میکند ،با کار و رفتار و فعالیت
حد نهایت انجام داده است.
خودش به ّ
توفیق جوانان ما در شــعر و ادبیات از نســل پیشین و بعدی
معرف ما به برادران
تا نسل ســوم و چهارم در ایران ،بهترین ّ
ایرانی ما بوده اســت .خیلی جالب است که کاری که آن همه
کتاب و نوشته و این همه تقاضای دردمندی نتوانست بکند،
همین جوانان کردند که بعضیهایشــان پیشکســوت زمانه
ما هســتند و در شــعر ایران هم جایگاه و پایگاه دارند؛ یعنی
ذهنها را متوجه کردند که زبان افغانســتانیها هم فارســی
اســت .چون اگر این زبان را مادر در زبان فرزندش نگذاشته
باشــد ،با تحصیل نمیتوان این ظرافت و دقت و موسیقی را
ایجاد کرد .مهم اســت همین دانش و آگاهــی که برادران و
خواهران ایرانی بدانند ما در افغانستان به زبان فارسی صحبت
میکنیم و در افغانستان هم این زبان ،عاشق و دلسوخته دارد
و برای اینکه این زبان را حفظ کنند ،هزار گونه جانفشــانی
کردند حتی در زمانی که پشتیبانی از جانب شما نبوده است.
وقتی بیشتر دوستان ایرانی از ما سؤال میکنند که «فارسی
را کجا یاد گرفتید؟» شــخصاً آتش میگیرم .این بحث االن
نیســت ،بلکه در طول این چهل و چهار ســال از این سؤال
برافروخته شدم .یادم هست اولین روز نامنویسی در دانشکده
ادبیات ،خانمی که مسئول نامنویسی بود ،وقتی برگ ثبتنام
مرا از دســتم گرفت و دید خط من خوش اســت و فارسی
صحبت میکنم ،گفت« :فارســی را کجــا یاد گرفتی؟» من
گفتم« :زبان مادری و کشــور من ،فارســی اســت ».گفت:
«افغانستان همان جاست که پایتختش ،اسالمآباد است؟» به
آن خانم گفتم« :خیلی متأسفم .شما از بس که پیمان جدید
بین ترکیه و ایران و پاکســتان ایجاد شده و شب و روز ،اسم
اسالمآباد و آنکارا را از رادیو میشنوید ،فکر میکنید همه جا
اسالمآباد است .اسالمآباد ،پایتخت پاکستان است .شما اندازه
کمر سوفیا لورن و جواهرات بازیگران دیگر و چند بار ازدواج
یدانی ،ولی متأسفم که در
کردن آن یکی هنرپیشه غربی را م 
یدانم چه رشتهای خواندی
دانشکده ادبیات هم هستی و نم 
یدانی ما همزبان تو هستیم».
و نم 
یدانم .اگر همه
من در این ارزیابی و نقد ،هر دو سو را مقصر م 
این گلهمندی را به جانب دوســتان ایرانیمان متوجه کنیم،
بیانصافی اســت .باید ســری هم به گریبان خود فرو ببریم
تا ببینیم چه کر دهایم و چه گفتهایم در جایی که دســتمان
رسیده است و چه انجام دا دهایم تا توقع داشته باشیم .بخشی
از این آگاهیرســانی بر عهده ماست که باید به میزبانانمان
بدهیم .ریشــه مشــکالت ما هم در این زمینه آن است که
همیشــه کفه سیاســی و نظامی بر کفه فرهنگی غالب بوده
است .حتی با کمال تأســف ،گرایش اهل فرهنگ و شعر به

سیاست و نظامیگری و قدرتطلبی قابل کتمان نیست.
د ر طول این ســالها ،نوعی تالش و بازآفرینی و خودآگاهی
در وضعیت جدید افغانستان میبینیم .آثار مکتوب در میدان
داستاننویســی و نثر انتقادی و مقاالت سیاسی و نقد و نظر
در همه مســائل در این دهه در افغانستان رشدی داشته که
در طول ســنوات گذشته و در طول پنجاه ،شصت سال اخیر
و حتی در دهه دموکراســی نداشته اســت .چه آنهایی که
در داخل افغانســتان هستند و چه آنهایی که از مهاجرت و
خارج برگشــتند ،بهویژه آنهایی که در ایران بزرگ شدند و
تحصیل کردند ،امروز بیشتر رسانههای شنیداری و دیداری
را اداره میکننــد .من وارد قضایای دیگر نمیشــوم که این
لشکر میتوانست به جای پنج هزار نفر ،پنجاه هزار نفر و صد
هزار نفر باشد تا فرهنگی که دست و دلمان برایش میلرزد،
در آنجا اســتوارتر باشــد ،ولی همین مقدار هم بر کسانی
که نســبت به تاریخ ما و زبان ارجمند فارســی در افغانستان
دیدهوری ندارند ،گران آمده است .با خود میگویند این همه
اهل قلم و شعر و گفتار و نوشتار بلیغ و فصیح ،یکباره از کجا
در افغانستان سبز شده اســت که این همه وسایل ارتباطی
جمعی را میچرخانند.
مشکل ما در افغانستان درباره زبان فارسی از ناآگاهی درست
خود ما و مخالفان زبان فارســی نســبت به تاریخ این زبان
نازنین و میراث ادبــی ،فرهنگی ،علمی ،دینی و عرفانی این
زبان ناشی شده است .در این سالها ،رئیس دولت افغانستان،
جناب آقای حامد کرزی که همه مسائل کشور را حل کرده
است و فقط مانده است که زبان ما را در افغانستان مدیریت
بکند ،تصمیمهایی گرفته اســت که بسیار توجیهگرانه بود و
حتی بســیاری از شما هم خوشحال شدید .ایشان پیشنهاد
کردند چون عقبمانده هستیم و چندین سال جنگ داخلی
داشتیم ،برای اینکه مشــکالت ما حل بشود ،بهتر است در
چند دانشــکده به زبان انگلیسی تدریس بشود .فکر میکند
تدریس به زبان انگلیسی ،مشکل علمآموزی و عقبماندگی
ما را حل میکند .چنین کارهایی به خاطر جهل اســت .این
کارهــا به خاطر غفلت ماســت .اص ً
ال مدیریــت کردن زبان
کار رئیس جمهوری نیســت .حتی در ایران هم متأســفانه
همینجور است .همه خیال میکنند اگر یک زبان خارجی و
انگلیسی بلد باشند ،باید به دیگران فخر بفروشند .زبان دیگر
آموختن ،خوب است و شناختن یک دنیای دیگر است ،ولی
بــه چه قیمتی؟ آیا به این قیمت که زبان فارســی خودمان
و این آثار گرانبهــا را از یاد ببریم؛ همین آثاری که دنیا در
مقابلش سر فرود میآورد؟
این کار فقط برای این اســت که زبان فارســی و حتا پشتو
لطمه بخورد .با همه اهتمامی که در سالهای گذشته شد و
با هزینههایی که بر دوش افغانستان افتاد ،ما هنوز متن علمی
به زبان پشتو نداریم و همه جا حتا در مناطق پشتونشین به

شر زبان فارسی
زبان فارسی تدریس میشــود .برای اینکه ّ
را کم کرده باشــند و به تقاضای بســیار ناآگاهانه مخالفان
زبان فارســی و موافقان زبان پشتو جوابی داده باشند ،رئیس
جمهوری چنین کرده است .البته مردم به این طرح واکنش
نشــان دادند و شما خبر دارید که مقاالت زیادی نوشته شد
و جلوی این پدی د ه ایستادند .من بهعنوان یک معلم و کسی
که دانشــگاه کابل و این اســتادان را میشناسم ،میگویم تا
بیســت سال دیگر امکانپذیر نیست که یک استاد افغانی به
زبان مهندسی ،معماری ،پزشــکی ،شیمی و ریاضی مسلط
بشود و بتواند این مواد را به زبان انگلیسی درس بدهد .پس
ی
به اجبار باید اســتاد هندی و پاکستانی بیاوریم که انگلیس 
آنها افتضاحترین انگلیســی در سطح جهان است .پس چه
میخواهیم یاد بگیریم؟ جاذبههای آموختن زبان انگلیســی
مثــل ترجمههای غلطی اســت که اینهــا از آموزش زبان
انگلیســی در دوره مهاجرت در پاکســتان یاد گرفتهاند که
در محیط دانشــگاه و در ساحت علم اص ً
ال کاربرد ندارد .من
دیدهام ترجمههای کســانی را که زبان انگلیسی بلد بودند و
در ســازمان ملل یا دفترهای خارجیها کار میکردند .بازی
نخورید .این زبان انگلیســی مورد نظر شما زبان علم نیست.
زبان علم ،زبان ســختی است .شــما در دانشگاه دیدهاید که
زبان تخصصی و علمی انگلیســی با زبانی که در آموزشگاهها
انگلیسی میخوانید ،بسیار تفاوت دارد .پس بهتر است وقت و
سرمایهمان را در این راه تلف نکنیم.
در سال  1380در کنفرانسی که در تهران برگزار شده بود ،به
جمع حاضر پیشــنهاد کردم که اگر دل شما برای افغانستان
و جوان افغانستانی میسوزد که باسواد شود ،بیایید از همین
ایران ،کتاب ببرید؛ چون ترجمه در ایران تقریباً بهروز است.
کتابی که در غرب چاپ میشــود ،ســه مــاه بعد در اینجا
ترجمه میشود و به پیشخوان کتابفروشیها میرسد .این
هنر اســت در ایران .شــما بیایید و مجانی این کتابها را به
افغانســتان ببرید تا جوان ما درس بخواند .افغانهای خود ما
که آنجا نشســته بودند ،مخالفت کردند .گفتم :شــما معلم
نیستید و دلتان واقعاً به حال بچههای افغانستان نمیسوزد.
دانش و علم که افغانی و ایرانی نمیشناسد .نگفتم که کتاب
دینی و تاریخی یا تاریخ ادبیات به افغانســتان ببرید .کتاب
شــیمی ،ریاضی ،مکانیک ،جبر ،هندسه ،مهندسی ،معماری
و طراحــی و همه اینها را میتوانید ببرید تا بعد خود ما یاد
بگیریم .متأســفانه ما در این زمینهها کتاب نداریم و ترجمه
دانش جدید را به زبان فارســی هم نداریم .یکی از آن جمع
گفــت :ما اصطالحات ایرانی را بلد نیســتیم .گفتم :چه قدر
اصطالحات ایرانی در این کتابها هست که شما بلد نیستید؟
یدهد ،از تو که
اســتادی که این کتاب را در آنجــا درس م 
یداند.
اینجا نشستی و از آنها نمایندگی میکنی ،بیشتر م 
کار شما فقط سنگاندازی در این راه است.
کار دیگر این اســت که به نام شــورای وزیران ،مصوبهای در
افغانســتان تصویب شده است که وزارت اطالعات و فرهنگ
مکلف است کمیسیونی تشکیل بدهد و بیاید واژگان مهجور
و اجنبی را از زبان فارسی دری و پشتو دور کند و برای آنها
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مهم است که برادران و خواهران ایرانی بدانند ما در افغانستان به زبان فارسی صحبت میکنیم
دلسوخته دارد و برای اینکه این زبان را حفظ کنند ،هزار
و در افغانستان هم این زبان ،عاشق و 
گونه جانفشانی کردند حتی در زمانی که پشتیبانی از جانب شما نبوده است.
معادل پیشــنهاد کند .صد در صــد موافقم که اگر بخواهیم
سداری کنیــم ،نباید بگذاریم واژههای بیگانه
از هر زبانی پا 
در آن نفــوذ کنــد .با این حال ،از همیــن طرح بوی توطئه
میآید« .واژه مهجور» در اصطالحات ادبی ما یعنی واژهای که
اهل زبان با آن آشــنا نیستند یا در دورهای در آن زبان بهکار
میرفته اســت و دیگر در زبان معاصر بهکار نمیرود .در این
طرح ،مراد از اصطالحات مهجور آن نیست ،بلکه منظورشان،
اصطالحات فارســی ایران است که مردم در افغانستان مثل
نقل و نبات بهکار میبرند و آنها را با وجود مخالفت مدیریت
دولتی پذیرفتهاند .اص ً
ال خصلت زبان این اســت که خودش
نفوذ میکند .به بخشنامه و دستورالعمل نیاز ندارد.
زبان فارســی در تاریخ گرامی خودش ،روز اول که به وسیله
ســامانیان بلخی در بخارا رســمیت کتابت پیدا کرد و آن را
نوشــتند ،فقط زبان مردم بلخ نبود .تا به کتابت رسید ،زبان
مردم بخارا ،مرو ،هرات ،جوزجان و همه خراسان در آن بود.
اگر به کتابهای قرن سوم و چهارم نگاه کنید ،میبینید تمام
یدانیم که اص ً
ال معنایش
واژگانی که امروز نمیشناسیم و نم 
ی هستند که در ترجمه کالم اهلل
چیست ،واژههای خراســان 
مجیــد و در متونی که در این دوره مکتوب شــده ،برای ما
حفظ شده است .اگر زبان فارسی فقط به گویش بلخ ،نیشابور،
ری ،مرو یا بخارا محدود میشد ،امروز به این درجه از رویش
نمیرسید .خصلت زبان این است که از خانواده همزبانهای
خودش دایم تغذیه و رشد میکند .استفاده از امکانات موجود،
بالندگی ،شکوفایی و گسترش زبانی را در پی میآوردو دامنه
واژگان را بــزرگ میکند و کار زبــان را برای بیان مفاهیم و
اطالعات و دانشهای مختلف مساعدتر میکند .زبان فارسی
از روزی که آثار مکتوب پیدا کرد ،خودش را بیمه کرد .هیچ
زبانی در جهان بدون کتابت نمیتواند به حیات خودش ادامه
بدهد؛ چرا که کتابت موجب میشــود نه تنها آنچه نوشته
شــده و فکر و بیان و عاطفه به قید کتابت در بیاید ،بلکه از
جایی به جای دیگر و از نسلی به نسل دیگر برود و نسلهای
بعدی به آن بیافزایند و قلمرویش افزایش پیدا کند.
این افتخار باز به خراســان بزرگ میرســد که زبان فارســی
نازنین ما بهوســیله خراسانیها در عهد غزنویان به «زبان دوم
تمدن اسالمی» بدل شــد .هر قدر به قلمروی زبان فارسی و
جغرافیایش افزوده شد ،زبان فارسی قویتر و غنیتر شد .این
هنر زبان فارســی بود که در گذشــته ،تاجیک ،ازبک ،هزاره،
ترکمــن ،لر ،کرد ،عرب و هندو را زیر یک چتر گرد آورد .زبان
فارسی وقتی زبان فرهنگی و زبان دوم تمدن اسالم شد ،دیگر
زبان یک قوم و ناحیه خاص و نظام سیاسی خاص نبود ،بلکه
همه ســعی میکردند آن را به هر زحمتی هســت ،بیاموزند؛
چون راه رشــد و ترقــی از طریق این زبان میگذشــت .اگر
جایی ،منصبی و مقامی ،دبیری و شاعری بود ،اگر این زبان را
یدانست ،به آن مراتب و مقامات
اکتساب نمیکرد و درست نم 
راه نمیبرد .بخش عمده افتخارات زبان فارســی تا قرن ششم
به خراسان مربوط اســت و آنهایی که ما به ایشان مینازیم.
اگر سنایی و امثال او نبودند و این شعر در خراسان رشد نکرده
بود ،قدر مســلّم است که سعدی به آن بالغت و فصاحت ،این

میدان را در نمینوردید که سوادآموزی را در مکتبخانهها با
آثار سعدی شروع میکردند.
یدانند
اشتباه برخی افراد در افغانستان آن است که تاریخ را نم 
یدانند ،کتمان میکنند؛ چون به نفعشان نیست.
و اگر هم م 
زبان فارسی ،زبان مدنی و تاریخی و زبان هویت ماست .زبان
ین ما در بخشی از سرزمینهای اسالمی است .چالش با این
د ِ
زبان ،کار سا دهای نیســت .از میدان به در کردن این زبان با
هزار و دویست ســال ادبیات مکتوب و این همه آثار جهانی
کار سا دهای نیست .زبان فارسی ،زبان مدنی و مشترکی است
که  1200سال در حوزه جغرافیای زبان فارسی بوده و صدها
قوم احســاس و علم و دانش خود را به این زبان بیان کردند
و نوشتند و در هند و چین حتا به این زبان نماز خواندند .ما
این میراث را از هم جدا نمیکنیم .همه جزو مشترکات ما در
این میراث هســتند .اگر این میراث را جدا کنیم ،خودمان را
کوچک کر دهایم .اگر آنها حتی اعتال نداشته باشند ،خودمان
یدانیم که دروغی از این بزرگتر وجود ندارد که بگوییم ما
م
فقط وارث این مشترکات هستیم .امیر علیشیر نوایی ،بیدل
دهلوی و صدها نمونه دیگر را چه طور میتوانیم از این میراث
بیــرون بیاندازیم؟ آن وقت برای مــا چه میماند؟ اگر اینها
یا مثال شــمس تبریزی یا مقاالت شــمس را کنار بگذارید،
میبینید چه قدر از وزن کفه ترازوی زبان فارســی کاســته
میشود .تمام اقوام ســاکن در جغرافیای بزرگ زبان فارسی
از مدیترانه تا خلیج بنگال ،تا چین تا کاشــغر ،تا ســمرقند
و بخارا و ماوراءالنهر و ســاحل دریای عمان ،تا عراق و حتی
بخشــی از شرق عربستان که به این زبان آثار تولید کردند و
فکر و دانش خود را به این زبان نوشتند ،با ما در این میراث،
مشترک هستند .اگر آنها نبودند ،قدر مسلّم این است که ما
این همه اثر را که بیرون از شمار است و این همه نسخههای
خطی زبان فارســی را در تمام عالم نداشتیم .امروز ما با این
زبان با مصریها میتوانیم صحبت کنیم و برادران مســلمان
عربمان میتوانند به خاطر این زبان فارسی نازنین ،مخاطب
ما باشــند .در موزه قاهره ،نزدیک به پنج هزار نسخه خطی
فارســی وجود دارد یا در موزه الجزیره ،اندلس ،هند و ترکیه
که اینها مشــترکات ماست .جواهر لعل نهرو میگفت« :اگر
زبان فارسی را که هفتصد سال ،زبان رسمی هند بوده است،
از تاریخ هند برداریم ،ناقص میشود».
ما هرگز با زبان پشتو مخالف نیستیم و برادران پشتون خود
را دوست داریم .سفارشم در افغانستان و اینجا آن است که
برادران پشــتون ما اگر بخواهند از سر نادانی با زبان فارسی
عناد بورزند ،خودشــان را از خزانــهای محروم میکنند که
پدرانشــان از همین خزانه استفاده کردند و علم آموختند و
حتی شعر فارسی بسیار زیبا سرودند .بدانید که زبان فارسی،
فقط زبان ملی ما نیســت ،بلکه زبان مدنی جهان اســام و
زبان تمدن ما و زبان هویت مشترک ما با تمام اقوام ساکن
در این قلمروی بزرگ است .ما به این راحتی کنار نمیآییم
و از ارزشهای زبان فارســی استفاده میکنیم .آنچه شرط
بالغ اســت ،با تو میگویم و ما علی الرسول الی البالغ .همه
شما را به خدا میسپارم.

3
yyعلی معلم دامغانی در چهارمین «روایت ه مدلی»:

کدل،
ما سالهاست برادر ،یکرنگ ،ی 
لداده همدیگر هستیم
یکزبان و د 
همیشه درمانده این نکته بو دهام
که واقعاً بــاور کنم بین ما و بین
شما جدایی هست یا در حقیقت،
این ،کابوسی است که در برههای
از زمان ،دامن ما را گرفته اســت
و دیر یــا زود ،ضرورتهایی رخ
یدهــد که جهان یک بــار دیگر آشــکار خواهد کرد
م
درختان بیشه فقط در شاخههای سبزشان نیست که به
هم پیوستهاند .ای کاش ،کسی خاک را کمی بیاشوبد تا
متوجه این معنی باشــد که ریشهها آن قدر به هم تافته
و بافتهاند که هرگز هیچ شــیطانی با هر نوع اندیشهای
که در ســر داشته باشد ،نمیتواند بین برادران و کسانی
که پسر عموی هم هســتند ،جدایی بیافکند .همزبانان
افغانستانی ما بیش از ما حافظ زبان دری و پارسیگویی
هستند .ما و شــما همخون یکدیگر نیز هستیم .در این
سالهای سخت ،خونهای کسانی چون عبدالعلی مزاری
در سرزمین شما و هزاران هزار شهید دیگر در سرزمین
ما و شما ،میراث مشترکی است که داشتهایم .ما در این
ســالها در عزای این سروها گریستهایم و هر جا بیرون
آمدیم ،عشق باریده بود و عشق از رگان عاشق بر زمین
میریزد.
این دعوایی که در زبان اتفاق افتاده اســت ،دعوا با همه
داشتههای ماســت .آریاییها از آن سو آمدند .پس زبان
را ابتدا در حقیقت ،شــما و تاجیکان به نوعی حراســت
و حفاظت میکنید .پارســیان مسلماً از جهت تاریخ در
جغرافیایی بعد از شما سکنا گزی دهاند و به این جهت ،ما
مقدم
باید این فروتنی را داشــته باشیم که شما در خط ّ
سداری از زبان پارســی قرار داریــد و این حقیقت و
پا 
گفته شما هم باور ماست .متأسفانه ،برنامههای استعمار،
نخست مرزهای جغرافیایی برای ما تعیین کرد و سپس
در داخــل مرزها نیز برادران دیریــن را بر ضد یکدیگر
برآشــفت و قبیله قبیله کرد .اصل ســرزمین خراسان،
شــمایید و آفتاب از سرزمین شما طلوع میکند .تا زبان
پهلوی بوده اســت ،اصل ،شــما بو دهاید .امروز هم اگر
زبان ُسغدی را جســتوجو میکنند ،نشانههایش را در
سرزمین شما میجویند.
افغانستانیها در ذهن ما همان شیرمردانی هستند که از
خیبر و کوهستان هندوکش به سوی هند ،کشورگشایی
و سفرهای آن چنانی داشتند .همانانی هستند که روزی
و روزگاری ،شاید نیمی از جهان ،از شمشیر و تدبیر آنها
میلرزید« .روایت ه مدلی و همزبانی» هم بهانهای است
برای پیوند بیشتر؛ چون سالهاست از برادری ،یکرنگی،
لدا دهگی میان ما ســخن
کدلــی ،یکزبانی و بلکه د 
ی 
میرود.
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این عارف جعفری آن روز حرف درستی گفت و جعفریان هم حق داشت
کدنده و
دمهای ی 
دریافتهای خودش را داشته باشد .آن زمان ،ما آ 
دیگرناپذیر بودیم ،آن زمان که عارف ،آرام و متین بود.

4
پیشینه و پیشانی بلند عارف
yyشریف سعیدی

یکم ـ خبرنگارهای عربی وارد اتاق احمدشاه مسعود شدند.
یکی نشســت کنار مســعود و دیگری دوربینش را زوم کرد.
خبرنگار کنار دوربین پرســید :از مرگ چه تصویری دارید؟
مسعود گفت« :هرگز از مرگ نهراسی دهام /هرچند دستهایش
از ابتذال شکنندهتر است ».بمب کار گذاشته شده در داخل
دوربین فیلمبرداری منفجر شد و هراس مرگ. ...
سیاح سرزمینهای
محمدحسین جعفریان ،شاعر ،فیلمساز و ّ
جنگ ،با کولهباری از فیلم ،از کنار مسعود برگشته بود تهران
و شــب شعری در سوگ مسعود برگزار کرد .یکی از شاعران
جوان وقتی نوبت شــعرخوانیاش رســید ،پیــش از اینکه
شــعرش را بخواند ،برگزاری شب شعر برای یک جنگساالر
کشــته شده را تقبیح کرد و شــعرهایش را خواند .جعفریان
ناراحت شد و پشت میکروفون رفت و مدایح بی صلهاش را به
روح مسعود هدیه کرد.
این داســتان بلند چه ربطی دارد بهویژهنامه عارف جعفری؟
باری وقتی «آن جوان تندخو کز عشــق نشنیده بود بو» ،از
مسند شعرخوانی پایین آمد ،عارف ،او را نصیحت کرد و گفت:
«هرچه شــده ،شده اســت ،اما در روز فاتحه ،مردم به مرده
یدهند ».در طنین صدای عارف ،رنگی از سخنان
دشنام نم 
ابوالفضــل بیهقی نهفته بود و انگار میگفت« :از این قوم که

من سخن خواهم راند ،یک دو تن زن دهاند ،در گوشهای افتاده
و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است
پاســخ آنکه از وی رفت ،گرفتار .و ما را با آن کار نیست،
و به
ِ
هرچند مرا از وی بدآمد به هیچ حال؛ چه عمر من به شصت و
پنج آمده و بر اثر وی می بباید رفت و در تاریخی که میکنم،
ســخنی نرانم که آن به تعصبی و تربُّدی کشد و خوانندگان
این تصنیف گویند« :شــرم باد این پیررا!» ،بلکه آن گویم که
تا خوانندگان بامن اندر این موافقت کنند و طعنی نزنند».
آن جوان را سالها بعد دیدم و از آن داستان بازخوانی کردم.
وی گفت« :این عارف جعفری آن روز حرف درستی گفت و
جعفریان هم حق داشت دریافتهای خودش را داشته باشد.
کدنده و دیگرناپذیر بودیم ،آن زمان
آن زمــان ،ما آ دمهای ی 
که عارف ،آرام و متین بود ».باری ،عارف ،آدمی اســت آرام
و متعادل و چون کشــتی بزرگی روی امواج توفانی همیشه
یدارد و موجها را کشته ،به پیش میرود.
تعادل خود را نگه م 
این حکایتها را از این رو نوشتم که به نظر من در این روزگار
عواطــف تند عوامانه و احساســات و عِرق قومی و مذهبی و
حزبی و منطقهای ،دچار نشــدن به احساسات و عاقالنه فکر
کردن ،کاری اســت دشــوار .عارف را تا دیدهام ،آرام و متین
دیدهام.
دوم ـ زمانی که ســردبیری «گلبانگ» را بر عهده داشتم و
زمانــهای که با « ُد ِّر َدری» بودم که البته هنوز هم هســتم،
یدیدم دوستانی را که دوســت داشتند عکسشان ،اگر در
م
پشت جلد مجله نیســت ،در متن جلد حتمن باشد و البته
چندین عکس هم بهتر از یک عکس .دوستانی هم بودند که
وقتی نامشــان در فهرست ،کمی پایینتر از بعضی نامها قرار
میگرفت ،برافروخته میشــدند که چرا نام من زیر نام فالن
بن فالن آمده است.
من با عارف ،بیش از بیســت سال است که دوست هستم .تا
حــاال حتی یاد ندارم که یک بار ،عکس او را در جایی نشــر

ویژگیهای موسیقی فولکلوریک هزارگی در «گل بادام»
yyعارف جعفری

«گل بــادام» ،چکیــ دهای از ملو دیهای
قدیمی و فولکلوریک هزارگی است که در
قالب «پاپ» تنظیم شده است و با اندکی
تغییرات در اختیــار همزبانان و هموطنان
قرار گرفــت .دیرزمانی بود که به بازخوانی
ملو دیهای هزارگی و بازسازی آن به سبک
«پاپ» میاندیشــیدم که خــود ،یکی از
پرهوادارترین سبکهای موسیقی در جهان بهویژه افغانستان
به شــمار میرود .این مجموعه موسیقی شامل هشت قطعه
آهنگ است که از میان سبکها و َرفت (ریتم)های شارستانی
(شهرستانی) ،بامیانی ،مالســتانی و دیگر َرفتهای هزارگی
گرد آمده است.
میتــوان گفت موســیقی هزارگی با توجه به انــواع میزان
(تال)هایــی که در آن به چشــم میخورد ،ریشــهای کامال
خراســانی دارد بهویژه آنکه میزانهای هفت ضربی و پنج

ضربی که در موســیقی خراسان قدیم بوده
است ،در این موسیقی بسیار یافت میشود.
شماری از هنرمندان و آوازخوانان افغانستانی
ساکن پاکستان چون بیشتر ،موسیقی هندی
و پاکستانی شنی دهاند ،از زاویه دید این نوع
ی به موسیقی هزارگی مینگرند که
موسیق 
کام ً
ال اشتباه است .میزانهای پنج ضربی در
دیگر جاهای افغانستان و بین دیگر اقوام کشور ما نیز مشاهده
نشــده است ،ولی در تاجیکستان ،فراوان یافت میشود که به
آن «فلک» میگویند .این نوع میزان در موسیقی سنتی ایران
نیز وجود دارد که بازمانده موســیقی خراســان بزرگ است.
در مجموعــه «گل بادام» ،آهنگهای «ت ََر ُّحم» با صدای علی
ضرغام و «طرفدار جفا» ،نمودار این نوع میزانها هستند.
همچنین نوعی میزان شش ضربی در موسیقی هزارگی دی ده
میشود که ضربهای آن از نظر زمانی ،بهطور دقیق سر جای

کرده باشم .این ،تقصیر خود عارف است که آن قدر در دنیای
عارفانه خود غرق اســت که هیچگاه خــود را به خاطر کس
نمیاندازد .در عارف جعفــری ،معنای این بیتهای بیدل را
مییابم:
محو جنون ساکنم ،شور بیابان در بغل
چون چشم خوبان خفتهام؛ ناز غزاالن در بغل
بیدل ،به این علم و فنون ،تا کی به بازار جنون
خواهی دویدن هر طرف ،اجناس ارزان در بغل
سوم ـ گاه در زندگی ،بعضی چیزها و بعضی کسان را فراموش
میکنیم .این بعضیها ممکن اســت هزار بار ارزشمندتر از
بعضیهای دیگر باشــند که هزار بار توجه کر دهایم .گاه یک
دوســت ارجمند و صمیمی ،پاک از یادمان میرود .عارف به
علت ُحجب و حیا و مهربانی و ادب خاصش بســیار وقتها
فراموش دوستانش میشود حال آنکه او عالوه بر معاشرتها
و مالقاتهــای صمیمی با دوســتانش ،به آنان بیشــتر ارج
میگزارد .برای نمونه ،روی شــعرهای یاران آهنگســازی
میکند؛ در هوای زیر صفر درجه کابل ،کلیپ میسازد؛ یاران
تازهکارش را یک حرف و دو حرف بر زبان هِشــته ،موسیقی
میآموزاند و  . ...گاه یک کار خیر ســبب بیدارباشــی آ دمها
میشــود ،مثل همین جشننامه ویژه عارف جعفری که مایه
بیدارباشی من شد.
چهارم ـ عارف در کار شعر و موسیقی پیشینه و پیشانی بلند
دارد .بیش از دو دهه است که شعر میگوید ،آواز میخواند و
آهنگ میسازد .او از یگانههای هنر و ادب افغانستان در ایران
نیز هست .او در کنار کار موسیقی برای هموطنانش ،گامهای
بلندی در عرصه معرفی اســتعدادهای افغانستانی مهاجر در
ایران برای جامعه میزبان برداشــته که هنوز ناشناخته مانده
است.
ســخن آخر من این است که عارف ،به راه درست و استوارت
ادامه بده .روغن هیچ وقت زیر آش نمیماند .
خود نیستند و تنها دو ضرب اصلی آن به گوش میرسد .این
دو ضــرب به میزانهای بلوچی و میزانهای جنوب ایران که
به آن «بندری» میگویند ،شباهت زیادی دارد .این میزان در
آهنگهای «تبسم» و «گلاندام» بهکار رفته است.
نکته با اهمیت دیگر آن است که در برخی آهنگهای صفدرعلی
های«ســری ُک ِرن» یا
توکلی و شــماری از هنرمندان هزاره ،گام
ُ
«ربع پر د هدار» وجود دارد که بیانگر پیشــینه خراسانی آن است.
ُ
همچنین باید دانست بیشتر نوازندگان دمبوره هزارگی در زمینه
میزان نوازی مشکل دارند .هدف «گل بادام» نیز معرفی میزانهای
پیشگفته است تا شــنوندگان عالقهمند به موسیقی هزارگی و
کسانی که با این نوع موسیقی آشنا نیستند یا آشنایند ،ولی آن
را فراموش کر دهاند و ذهن و گوششــان از موسیقی کوچهبازاری
ایرانی و هندی و موسیقیهای دیگر پر شده است ،بار دیگر با این
موســیقی انس بگیرند .تنظیم آهنگهای «گل بادام» در سبک
پاپ سبب شد این قطعهها با هارمونی همراه گردند و تا اندازهای
از تکصدایی خارج شوند .به همین دلیل ،برخی تغییرات جزئی
هنگام خواندن آهنگها صورت گرفته است .
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جدی و تام به امکانات و فرصتها دارد؛ چیزی که به نظر میرسد
موفقیت و پیشرفت همهجانبه ،وابستگی ّ
عارف را همیشه آزار داده است .عارف تا رسیدن به جایگاه کنونی در فرهنگ ،هنر و ادب کشورمان ،هزینههای
زیادی پرداخته و دشواریهای بسیاری تجربه کرده است.

زبان عشق

yyمحمدسرور رجایی


ادامه از صفحه 1

نزدیک میشــویم ،احســاس میکنم «بارانی
که قرار بود بر تشــنهای ببارد» ،شاید هم آن
چنان که ما میخواستیم ،نبارد .میخواستیم
کتــاب «روایت ه مدلی» را منتشــر کنیم که
نشــد .میخواســتیم مهمان فارســیزبان از
کشورهای همسایه دعوت کنیم که نتوانستیم.
میخواستیم که  ،...ولی  . ...خواستهای زیادی
داشتیم ،اما «دست ما ،کوتاه و خرما بر نخیل».
در این میان ،آنچه انگیزهام را برای پنجمین
جشــن «روایــت ه مدلی» دو برابر ســاخته،
برنامهی قدردانی از فعالیتهای دیرســالهی
ادبی و هنری دوســت نازنینم ،عارف جعفری
است؛ کسی که در این ســالها جز ادبیات و
موســیقی دغدغه دیگری نداشته است .تالش
بدون وقفهی او در عرصهی موســیقی و شعر
قابل ستایش اســت و افتخار .در روزگاری که
هر ناهنرمندی در عرصهی موســیقی ،خود را
ی پیرایه و آرایه،
کهکشــان میخواند ،عارف ،ب 
بــرای دانشافزایی حرفــهای در هنر خویش
تالش میکند .همین است که او از جان شعر و
موسیقی ،جهان دیگری میآفریند تا مخاطبان
هنرش احساس سربلندی کنند .بیش از یک
دهه است که در تمامی برنامههای فرهنگی با
هــم و در کنار هم بودیــم و همدیگر را خوب
میشناسیم .در برخی موارد هم اختالف نظر
عمیق داریم ،اما در این ســالهای پر آشوب،
هیچگاه عارف را پرخاشگر ندیدهام .به همین
دلیل اســت که او و هنرش را به اندازهی هم
دوســت دارم .پیشتر عرض کــردم که زبان
ادبیات ،زبان عشــق است ،اما موسیقی در این
میان ،همزبان تمام مردم جهان اســت و هم
ترجمان زبان عشق .عشق و امید همواره رفیق
راه عارف باد.
در آســتانهی برگزاری جشــن پنجم «روایت
ه مدلی» بــه راههای رفته کــه نگاهمیکنم،
میبینم خانــه ادبیات افغانســتان همواره با
برگزاری برنامههای خرد و کالنی مانند« :قند
پارسی»« ،روایت ه مدلی»« ،شبهای کابل»،
«نقــد ماهانــه و گاه به گاه»« ،نشســتهای
هفتگی» ،انتشار کتابهای ادبی و مجلههای
«فرخار» و «روایت» یا آلبومهای موسیقی ،در
پی جذب یاریگران زبان مهر بو د ه است ،نه در
پی حذف آنان ،اما چه میتوان کرد که «چشم
و دل دنیا تنگ است».

عارف ،هنرمند مسئول و استعالطلب
yyشکور نظری

او را بهعنوان شــاعر میشــناختم و در
نشستهای نقد و بررسی ادبی در تهران
با هم آشنا شده بودیم .پسری محجوب،
خوشرو و صمیمی به نظر میرســید.
دوســتی ما ادامه یافت ،هرچند من در
قم بودم و او در تهران و همدیگر را هر از
گاه در نشستها و گردهمآییهای ادبی
یدیدیم .شعرهای خوبی میسرود و رو ب ه رشد بود.
م
مدتــی،کمتر فرصت مییافتم بروم تهــران .بین ما کمی فاصله
افتاده بود .پس از ورود او به حوزه آوازخوانی و موسیقی ،نخستین
ت که در کدامین دوره از جشنواره قند
باردر ـدرســت یادم نیس 
پارســیـ دیدمش .با گروهش آمده بود .موهایش را بلند گذاشته
بود و دم اسپی بسته بود و چهرهاش ،متفاوتتر از پیش شده بود.
یدانم چرا؛ شــاید به این دلیل که
بــه نظرم ،کمی غریب آمد .نم 
هنوز با صدای او و توانایی موســیقایی و ظرفیت حنجرهاش برای
ی آشنایی نداشــتم .وقتی با گروهش از پستو به صحنه
آوازاخوان 
آمد و گروهش نواخت و او خواند ،متوجه توانایی و ظرفیت حنجره
و صدای او شــدم و متقاعد گشــتم که او میتواند در این عرصه
نظرم ،نوراه رسید و گویی

بدرخشــد و پیشــرفت کند .آن روزبه
هنوز وارد کار آهنگســازی و تنظیم موسیقی نشده بود .در این
میان ،چیزی که افزون بر توانایی او در آوازخوانی ،برایم امیدبخش
بود ،شناخت او از شعر و کارنامه ادبیاش بود .با خود فکر کردم اگر
بتواند به مسیر خودبه سوی حرفهایشدن در هنرش با موفقیت
ادامه دهد ،میتواند خالیگاه موجود در حوزه موســیقی کشور را
پر کند؛ یعنی همان نبود آوازخوانی آشنا با ادبیات .در آن هنگام،
تنها داوود ســرخوش بود که نظرها را به خود معطوف کرده بود و
به خواستها و نیازهای مخاطبان پاسخ میگفت .ادبیات مهاجرت،
رشد چشمگیری داشــت؛ ولی جز داوود ،آوازخوانهایی نداشتیم
که بتوانند از ظرفیتهای آن بهرههای متناسب را ببرند .داوود هم
در خارج از ایران بود وـتا حدودی!ـ از نظر ذهنی با فضای ادبی
مهاجرت در ایران فاصله داشت.
به هرروی ،عارف به راه خود ادامه داد و پس از مدتی بیشتر مطرح
شــد و مخاطب و هواداران بیشتری یافت .چند سال پیشتر ،او را
در کابل یافتم و شبانهروزهایی را با هم سر کردیم و شعر خواندیم.
بارهــا گاه و بیگاه نواخت و خواند .در خیابانهای پر گرد و خاک
پایتخت پیا دهرویها کردیم و از هر دری ســخنها گفتیم .دردها
و دریغهای نسل سرگردان و کشور ویرانمان را همرسانی کردیم.
کافهنشــینیها کردیم و قلیانها کشــیدیم .به یادآوری خاطرات
پرداختیم و لحظههای تلخ و شیرین ب ه یادماندنی را تجربه کردیم.
من به این فضا خو گرفته بودم و با محدودیتهای آن ـتا حدودیـ
کنار آمده بودم ،او اما اینجا بیشــتر از من احساس غربت میکرد
و بیشــتر به دلیل وضعیت تأسفبار موسیقی ،در نبود چهرههای
ماندگار و موسیقی فاخر آوازخوانانی چون سرآهنگ ،رحیمبخش،
اولمیر ،زوالندَ ،م ه َوش و ...رنج میکشــید و اینهمه ،فضا را بر او
تنگ کرد و دوباره به غربت مکرر و پرپیشینهاش بازگشت .او آمده
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بود که تجربهاش را در اختیار هموطنانش قرار دهد ،غافل از اینکه
اینجا دیرگاه است دچار ابتذال و بحران هویتی شده است و سلیقه
عمومی به موسیقی مبتذل ،تکراری ،بیگانه و مقلّدانه خو کرده است
و ارزش کار حرفهای و اصیل و فاخر را نمیفهمد.
عارف ،دوســت صمیمی و عزیــزم ،اکنون به چهرهای برجســته
با کارنامهای ارجمند بدل شــده اســت .افزون بر آهنگســازی و
آوازخوانی ،آهنگسازی و تنظیم و ترکیب آلبومهایی از چهرههای
جوان (مانند حمید سخیزاده و علی ضرغام) را نیز بر عهده داشته
است .به نظر میرسد افزون بر ظرفیتهای برجستهحنجر ه عارف
برای آوازخوانی و تواناییها و تجربههای حرفهای،تجربه ســرایش
و شناخت شــعر معاصر ،آنچه سبب شده اســت او از محبوبیت
روزافزون برخوردار شــود ،برخورد مسئوالنه وی با حرفهاش است.
عارف جایــگاه خود و حرفهاش را بهخوبی میشناســد و همواره
کوشــیده است با ســماجت و نگاه حرفهای به راه خود ادامه دهد
کدم هم از کوشش باز نایســتاده است .برخورد استعالطلبانه
وی 
و سختگیریهای او در آهنگســازی و گزینش متن/ترانه/شعر،
شخصیت اخالقیو سلوک فروتنانه ،از وی ،چهرهای با اعتبار هنری
ی و اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات ســاخته اســت.
در افکار عموم 
کوششهای مســئوالنه عارف برای رســیدن به مراتب باالتری از
اعتبار هنری و فرهیختگی و فرزانگی میتواند هرروز ،جایگاهش را
بیشتر ارتقا دهد و تثبیت کند و هنر او را ماندگار سازد .همانا حفظ
فاصله با الگوهای مبتذل کاری و رفتاری ،نقطه قوت عارف و نشانه
تعهد او به حرفهاش به شمار میرود.
یکی دیگر از ویژگیهای هنری عارف ،توجه او به موسیقی هزارگی
است که در جمعآوری ،نوآوری  ،بهروزرسانی ،کشف ظرافتها و
ظرفیتهای این موسیقی و تلفیق و ترکیب خالقانه آن با گونههای
دیگر آوایی کوشــیده است؛ کوششی درخور اعتنا و تحسین .وی
در رویکردی دیگر ،از منابع سرشــار از ظرفیت و تازگی موسیقی
اصیل خراســانی نیز چشــم نپوشیده اســت که از دغدغههای
هویتشــناختی او سرچشمه میگیرد .کشــف ،روزآمدسازی و
بهرهگیری خالقانه از ظرفیتهای موســیقی خراســانی ،اهمیت
فرهنگشــناختی و جامعهشناسانه دارد و فهم درست عارف را از
ریشههای هویتی و سیر تکامل تاریخی جامعهاش به رخ میکشد.
در این میان ،دوست داشتم او به سرایش شعر هم توجه بیشتری
میکرد که شاید کار پیگیرانه در عرصه موسیقی ،او را از پرداختن
به این مهم باز داشته اســت .عارف هنوز هم در سرودن شعر ،از
چه رههای مستعد و خوشقریحه به شمار میرود و نباید از این فن
دست بکشد.
در پایــان ،باید یادآور شــد که موفقیت و پیشــرفت همهجانبه،
جدی و تام به امکانات و فرصتها دارد؛ چیزی که به نظر
وابستگی ّ
میرسد عارف را همیشه آزار داده است .عارف تا رسیدن به جایگاه
کنونی در فرهنگ ،هنر و ادب کشورمان ،هزینههای زیادی پرداخته
و دشواریهای بسیاری تجربه کرده است که هر کدام میتواند هر
کسی را با چالشهای ویرانگر و انگیزهسِ تان روبهرو کند ،اما او پای
هم ه چیز ایستاده و تا این جای کار ،موفقیتهایش در خور ستایش
بوده است.
برترین و

برای عارف عزیز ،دوســت ارجمندم ،آرزوی دسترسی به
ن دستاوردها را دارم .
بهتری 
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یداشــت تالشهای فرهنگی ،هنری و ادبی
دهایم تا در جشــن گرام 
اکنون گرد هم آم 
«عارف جعفری» ،این هنرمند خوب کشورمان را تنها نگذاریم و بسیار خشنودیم که شاهد
رونمایی ششمین آلبومش با نام «قند پارسی» هستیم.

«تنها صداست که میماند»
yyصادق دهقان

ادامه از صفحه 1

بد نیست بدانید نخستین آلبوم موسیقی عارف هم به سرنوشت
کتاب شــعرش دچار شد و «رود» هرگز به «دریای موسیقی»
نرسید .ناشــر آلبوم ورشکست شــد و آثارش ،ناپدید .با این
وصف« ،رود» را همه شــنیدند از رادیوهای ایران و افغانستان.
بهجز آن ،عارف شــد زینــتآرای محفلهای ادبی و فرهنگی
بــزرگ و اثرگذاری چون «قند پارســی»« ،روایت ه مدلی» و
دیگر همایشهای ادبی و فرهنگی هموطنان و همزبانان.
سر پر شــور عارف ،او را کوتاهزمانی راهی دیار کابل کرد .در
آنجا دید جعبههای رنگارنگی که از مشــرق «دموکراسی»،
«طلوع» کر دهاند« ،هنر» را تنها در زرق و برق «صحنه» یا به
قول خودشان« ،استیج»هایی میجویند که زیر نور « َد َکلهای
مخابراتی»« ،روشــن» شود .به همین دلیل ،در گوشه خلوت
خویش مینواخت و برای دیگران آهنگ میســاخت و ترانه
میگفت .پس از چندی ،بازار م ّکاره کابل به مذاقش نساخت
و این جوان آرمانگرای تنها دیگر بار به دامان غربت بازگشت.
عارف این بــار با کولهباری از تجربهکار در وطن ،دســت به
آفرینشهایی تازه زد که رنگ و بوی نوآوری داشــت .از این
رو ،کوشید نواهایی را که در فرهنگ عامیانه مردم افغانستان
ریشــه دارند ،با یاری جســتن از ابزارهای مدرن روز در هم
بیامیــزد و «طرحی نو» در افکند .تلفیق ســازهای ســنتی
همچون دمبوره با ســازهای مدرن و غربی کار آسانی نیست
که از هر کسی برآید .سازهای سنتی گاهی زمخت مینمایند
و بدویتی که در صدایشــان هســت ،برای هر گوشی دلآسا
نیســت .این نه عیب این سازهاست و نه بدسلیقگی شنونده.
در این میان ،اگر این ســازهای دی ر همساز را با ذوق سلیم و
دانش دقیق بتوان با سازهای دیگر از هر فرهنگ موسیقایی
در جهان در هم آمیخت ،کاری است نه خُ رد .چنین میشود
که گوش عادی که ممکن اســت با ســازهای سنتی چندان
همآوایــی نکند ،دســتاورد این تلفیق و ترکیــب مبارک را
میپســندد و گاه هرگز نمیفهمد که تلفیقی رخ داده است؛
زیرا هنرمند چنان استادانه به این کار دست یازیده است که
تلفیق در سطح نمانده ،بلکه در عمق آواها و نواها و زیر و بم
سازها نفوذ کرده اســت .به این ترتیب« ،گل بادام» شکوفه
داد تا نواهای هزارســتان و خراسان بزرگ را در قالب پاپ به
شــنوندگان خود عرضه کند .او پیش از آن هم در این وادی
قدم نهاده و همراه شــده بود با نواهای فولکلوریک گوشه و
کنار افغانستان و مخاطبانش ،همپای او خوانده بودند« :صبا
رم» ،ادای احترامی
رم» جان لیلی« .صبا مزار مــی ُ
مــزار می ُ
است به پیشینه درازدامن آواهای عامیانه سراسر این سرزمین
که خوانش آنها با لحــن و آهنگ «عارف» ،تجربهای دیگر
بر ایــن گنجینه افزود و بس .در این میــان« ،گل بادام» از
آن رو اهمیت دارد که «دمبوره» را جانی تازه بخشــید و به
صورت علمی نشان داد تلفیق اگر سخته و پخته باشد ،بایسته
شنیدن است و پسندی د ه عام و خاص میآید.

باری ،موسیقی عارف ،موسیقی رنگینخانهها و برنامههای بزمی
شــماطهگری چند رامشگر و پیرایشگر بازاری
نیســت که با
ّ
میآرایند .آبشخور موسیقی او ،تاریخ پر فراز و نشیب ،فرهنگ
فر و شکوه تم دنهای
ریش هدار و اجتماع دامنگستری است که با ّ
«سامانی» و «غزنوی» پیوند میخورد و بر بال «مکتب هرات»،
نرمنرمک میرســد به دورههای تلخ هویتکشی پای منارهها و
به یغما بردن همه تاریخ یک قوم به دست قبیله همیشه برحق
در تاریخ خونبار این سرزمین .آنگاه «اسب و زین» برمیگیرد
و بر حفظ داشتههای باستانی و دیرینش پای میفشارد تا دیگر
بار ،در هیاهوی ترکتازی ناراســتخوانان «پــاپ»« ،رپ» و
«راک» و هیاهوی «ســتاره»های شبانه« ،مر دهریگ» خراسان
بزرگ را به «ثَ َم ِن بَخس» نفروشــند .در این میان ،کار نیکویی
که عارف بدان کمر همت بسته ،دستگیری از جوانان نوخطی
اســت که خر دهذوقی دارند و میخواهند آن را به محک تجربه
در ترازوی هنر بیازمایند .ترانههایی که عارف برای این دســته
از نوهنرمندان میســراید و آهنگهای گونهگونی که برایشان
میسازد ،سرمشق درســت و کالس درسی است برای کسانی
که اهل شــنیدن باشــند و آموختن .امید که این کارش نیز با
قوت تمام ادامه یابد و شــاهد نسلی از هنرمندان خوشخوان و
درستخوان باشیم.
چشــم» هنر و هنرمند واقعی در زمانه ما
حاال «حکایت پر
آبِ
ِ
قصهای اســت که بر سر هر بازاری هســت« .عارف» نخواست
ِ
«جماعت» بزمآرایان شــود و خواســت راه خودش را
همرنگ
برود .به همین دلیل ســاده ،در این آشــفتهبازار« ،تنها» ماند.
موجه
البته «تنهایی» او آن هــم از نوع خاصش ،خودّ ،
حجت ّ
راستین بودن راهی اســت که برگزیده است« .عارف» ،وابسته
«کمپاین» و دلبسته «کمپانی» نیست که محبوب بودنش را
با آن بســنجیم و به این گره بزنیم« .عارف» ،آین هدار خاطرات
دیرپای ماســت .آن زمان که در گوشــه و کنار ســالنی که او
جدی ده ،مــادری صبور ،معلمی
میخواند ،میبینیــم پدری رن 
کوشا و دانشآموز یا دانشجویی نوخاسته همپای آهنگهایش
اشک میریزد ،به عمق اثرگذاری هنر موسیقی بر جان و روان
شنوندگانش میتوان پی برد .همچنین وقتی آهنگهایش را از
ضبط اتومبیــل خود یا از رادیوها یا در خلوت خویش و هنگام
کار میشنویم ،تاریخ فردی و اجتماعی زندگیمان همپای جان
و دل ما به راه میافتد .گاه نوایی عاشــقانه از عارف میشنویم
و خاطرات فردی و جمعی من و تو بر ســرمان آوار میشوند و
اشک پنهان میریزیم؛ فرقی نمیکند محتوایش از وصال گوید
یا فراق یار .گاهی نیز یاد و دریغ (نوســتالوژی) روزگاران کهن،
ما را به فضای آن زمانها میبرد و دیگر بار ،به حال میآورد.
یداشت تالشهای
اکنون گرد هم آم دهایم تا در جشــن گرام 
فرهنگی ،هنری و ادبی «عــارف جعفری» ،این هنرمند خوب
کشورمان را تنها نگذاریم و بسیار خشنودیم که شاهد رونمایی
ششــمین آلبومش با نام «قند پارسی» هســتیم .آرزو داریم
«عارف» همچنان برای «فرهنگ» پرشکوه دیرین ما بخواند و
جوانان ما را با بخشهای دیگری از «هنر» راستین آشنا سازد.
همانا باور داریم همان گونه که سعدی بزرگ گفته است« ،هنر،
چشمهی زاینده است و د ِ
ولت پاینده».

ِ
«ﻋﺎﺭﻑ» ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ
yyعلیمدد رضوانی

عارف جعفری را سالهاست
که میشناسم؛ شاعر،
و
آوازخوان
هنرمند،
آهنگساز .من و امثال من،
یداد که
دهانمان بوی شیر م 
مجموعه شعر عارف با عنوان
«از جنس پریشانی» به چاپ
رسید و چه قدر زود نایاب شد .دریغ و صد دریغ که
این مجموعه وزین ،درست مثل شخصیت سراین دهاش
به ﮐﻢﻣﻬﺮﯼ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ دچار شد .ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺣﻘﺶ ﺑﻮﺩ ،ﻧﻘﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ
ﺗﻮﺍﻧﺎییهای او ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺮﺍﯾﺶ ﺷﻌﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻭ ﻣﻦ
ﭼ ه قدﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺭﻑ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ.
عارف ،ظرافتها و ظرفیتهای شعر امروز را خوب
میشناسد و ﺧﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪسرﺍﯾﺎﻥ َﻗ َﺪ ِﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺍﺳﺖ .سالهاست این غزل عارف را زمزمه میکنم:
ﺑﺮﻕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺗﻨﻢ
ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺍﻍ ﯾﮏﺳﺮﻩ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ،ﺭﻭﺷﻨﻢ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺰﻭﯼ ﺷﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﮐﺮﻡ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﺮ ﮔﺮﺩ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻭﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﺎﺭ ﻣﯽتنم
آنگونه ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽکنم
ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻟﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯽ ،ﻣﻨﻢ
ﺑﯽ ﺗﻮ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺗﮑﻪﯾﺨﯽ ﺯﯾﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ
ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﭼﮑﻪﭼﮑﻪﮐﻨﺎﻥ ،ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻧﻢ
ﺗﻮ ،ﺁﻥ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻘﺶ ﻣﯽزنم
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻭﻃﻦ ﺷﺪﻡ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﻭ ﮐﻨﻮﻥ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻣﯿﻬﻨﻢ
ﻋﺎﺭﻑ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﭼﻬﺮﻩای ﻣﺤﺒﻮب و
شناخته شده است .سالهاست که آهنگها و صدایش
از رسانههای ایران پخش میشود .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ
ﭘﯿﺶ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻡ ،ﺍﻟﯿﺎﺱ ،ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯼ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽکرد ﮐﻪ ﺁﻫﻨﮓ«پروا ِز» ﻋﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮی
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻨﯿﺪﻩ است .ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﺠﺎﻥ
همراه ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺭﺍ ﺳﺎلها ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ.
ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺩﻡکردﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﭘﻨﺞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﺁﻫﻨﮓ «ﺭﻭﺩ» ﺭﺍ پخش ﮐﺮﺩ؛ ﺍﺛﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻭ
ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻋﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ آوازخوان
آین د هدار ﺑﻪ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺁﻭﺍﺯﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ
نامداران ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻭﺍﺯ ،ﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ است .باری،
ﺳﺎلهاست ﻋﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﻣﯽشناﺳﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻌﻔﺮﯼِ
ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ .
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عارف افزون بر آوازخوانی ،یک شاعر و ادیب هم است .از همین رو ،میتواند شعرهای بسیار خوبی
برای ترانههایش گزینش کند .شعرهایی که با وجود لذت موسیقایی ،عالقهمندان هنرش را به سمت
دانایی ،خودشناسی و خودانگیختگی نیز میکشاند.

سبک صدای عارف

yyقنبرعلی تابش
آوارگی ،فصلی است سرشار از درد
و اندوه .لحظههای شیرین و شاد
در آن بسیار اندک است .برای من
و بسیاری از آوارگان هموطن ساکن
ایران ،صدای عارف همان جرقههای شادی و خوشحالی
بوده است .البته شادمانی یک آواره با دیگر شادمانیها این
تفاوت بنیادین و همیشگی را دارد که هرگز شادمانی ناب
نیست .شادی آوارگی ،گوهر ویژه خود را دارد .شادمانی
آوارگی با الیههایی از اندوه آمیخته است .شادی یک آواره
مانند لبخند انسانی در حال گریستن است؛ انسانی که
لبش ،خندان و چشمانش پر اشک باشد.
با این وصف ،صدای عارف همان لبخندی بود که پس از
روزها گریستن ،به سراغ آوار های مثل من میآمد .با صدای
عارف ،آوارگان هموطنم از تنگنای اندوه و دلتنگی ،رها
میشوند و ناگهان ،خویشتن را در معرض پرتویی درخشان
از خوشی و شادمانی احساس میکنند.
جنس صدای عارف هم دورگه است .صدای او در عین شادی،
رنگی از اندوه را با خود آمیخته دارد .او حتی هنگامیکه ترانه
حماسی را میخواند ،اندوهی در صدایش نمودار است .این
آمیختگی شادی و اندوه را میتوان «سبک صدای عارف»
دانست؛ سبکی که میتوان آن را «سبکی آمیخته با شعله
و شرر» تعبیر کرد .سبکی که همزمان ،شعلههای شادی را
در جان میافروزد و شررهای اندوه را در دل تازه میکند.
من بهعنوان یک آواره ،امروز که خاطرات تلخ و شیرین

دوران آوارگیام را در ذهن مرور میکنم ،میبینم نشستن
پای کنسرتهای عارف از شادترین و بهترین لحظات عمر
آوارگیام بوده است .من این روزها ،بسیار خوشحالم که
تلخکامیهای آوارگیام پایان یافته است ،ا َما این نکته
را نباید پنهان کنم که گاهگاهی در کابل جان هم که
هستم ،برای بعضی از لحظههای خاص آوارگی به شدت
دلتنگ میشوم .شنیدن صدای عارف جان و نشستن در
کنسرتهای او ،در کنار یاران عزیزتر از جانم ،از همان
لحظههای شیرینی است که احساس میکنم با اقامت در
وطن آن را از دستدادهام .همواره سعی میکنم این دوری
را با گوش کردن آهنگهای عارف جبران کنم ،اما از شما
چه پنهان که گوش سپردن به این آهنگها مرا بیشتر
به یاد آن خاطرات میاندازد و همیشه احساس جدایی از
عارف و دیگر دوستان گلم را در دلو جانم تشدید میکند
و لحظههای رانندگیام را با اندوهی شگرفی پیوند میزند:
«دلی دارم ،دلی دارم پر از غم ،آه
نه یک جو از دلم غم میشود کم ،آه»
خوب است در این فرصت ،خاطرهای هم از دوران اقامتم در
کابل برایتان نقل کنم .روزی در جاده شهید مزاری ،در دشت
برچی ،مشغول رانندگی بودم که پسرم ،مهدی صالح ،توجهم
را به نوشتهای پشت شیشه موتری جلب کرد .نگاه کردم که
نوشته بود« :دنیا چه زیبا میشود وقتی تبسم میکنی» .با
خود گفتم :این صدای دلکش و هنر بیبدیل عارف جان
است که این بیت شعر را از درون مجموعه «راه ابریشم
آزادی» بیرون کشیده و وارد قفسه دلها و گفتوگوهای
عاشقانه روزمره مردم برچی کرده است .یادش به خیر!
ویژگی دیگر عارف نه به گوهر صدای او ،بلکه به الماس
هنرش مربوط میشود .او توانسته در کنار صدای خوش،

شناختنامه «عارف»
عارف جعفری ،آوازخوان ،آهنگساز ،شاعر
و هنرمند معاصر افغانستان است که در
سال  1353خورشیدی در «باغچا ِر» والیت
«ا ُ ُرزگان» به دنیا آمد .او از همان نوجوانی به
هنر موسیقی و ادبیات عالقه داشت و افزون
بر سرایش شعر ،سازهای ن َی ،پیانو ،کیبورد،
هارمونیه ،دو تار ،سه تار و دمبوره را فرا گرفت.
در زمینه ادبیات ،تاکنون یک کتاب شعر به
نام «از جنس پریشانی» (ثنای دل ـ)1380
از عارف منتشر شده است .او از بنیانگذاران
«خانه ادبیات افغانستان» بهشمار میرود و
اکنون نیز عضو هیئت مدیره این نهاد مهم
ادبی و فرهنگی کشور است .عضویت در
دبیرخانه جشنواره ادبی «قند پارسی» (شعر
و قصه جوان افغانستان) ،دبیرخانه سلسله
همایشهای نقد ادبی «شبهای کابل» و
شوراي نويسندگان فصلنامه « َفرخار» و
مدیریت دفتر خانه ادبیات افغانستان در
تهران از دیگر فعالیتهای ادبی عارف به شمار
میرود.
در قلمرو موسیقی نیز پیشتر از این ،شش
مجموعه موسیقی با آهنگسازی ،تنظیم

و آوازخوانی عارف به بازار فرهنگ و هنر
افغانستان آمده است که عبارتند از« :رود»
رم»
(راکبان نور ـ « ،)1387صبا مزار می ُ
(خانه ادبیات افغانستان ـ « ،)1388پرواز»
(سایت اینترنتی افغان ـ « ،)1390صیاد»
(شرکت بازرگانی رسولیان ـ « ،)1391گل
بادام» (خانه ادبیات افغانستان ـ  )1392و «قند
پارسی» (خانه ادبیات افغانستان ـ .)1393
آلبوم موسیقی دیگری نیز با نام «تا آن سوی
سمرقند» به زودی از او منتشر میشود.
عارف در طول این سالها کنسرتهای متعدد
موسیقی در شهرهای ایران از جمله تهران،
اصفهان ،کرج و نیز شهرهای افغانستان مانند
کابل برگزار کرده و در همایشهای فرهنگی
مهاجران افغانستانی و همزبانان ایرانی همچون
«قند پارسی»« ،روایت همدلی»« ،آوای بلخ»،
«همزبانی» و نظیر آن موسیقی اجرا کرده است.
عارف سابقه آهنگسازی ،آوازخوانی و تنظیم
موسیقی در رادیو و تلویزیون ایران و شماری از
رادیو و تلویزیونهای افغانستان دارد .همچنین
وی آهنگهای بیشماری را برای آوازخوانان
افغانستانی و ایرانی تنظیم کرده است .
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هنر آهنگسازی و تنظیم آن را نیز بیاموزد و نام خویش
را در شمار معدود آهنگسازان امروز کشور جاودانه کند.
این ویژگی و قابلیت ،او را در ردیف هنرمندان مرجع و
مولّد قرارداده است؛ او با ساخت آهنگهایی برای هنرمندان
ل توجهی
جوانتر مانند علی ضرغام عزیز ،شور و تازگی قاب 
به بخشی از بازار موسیقی کشور افزوده است.
ویژگی سوم عارف گرامی ،فرهیختگی و سواد واالی
ادبی اوست .عارف افزون بر آوازخوانی ،یک شاعر و ادیب
هم است .از همین رو ،میتواند شعرهای بسیار خوبی
برای ترانههایش گزینش کند .شعرهایی که با وجود
لذت موسیقایی ،عالقهمندان هنرش را به سمت دانایی،
خودشناسی و خودانگیختگی نیز میکشاند .اهمیت این
ویژگی وقتی بیشتر آشکار میشود که عارف را با بسیاری
از خوانندگان بازار موسیقی کشور مقایسه کنیم که چه
شعرهای خوبی را با غلط خواندنشان شهید میکنند و برای
بسیاری از شنوندگان به جای حس شادی و لذت ،احساس
غبن و نارضایتی به بار میآورند یا شعرهایی را برای ترانه
انتخاب میکنند که ارزش ادبی و پیام ناچیزی دارند.
در پایان ،از دوستان عزیزم در خانه ادبیات افغانستان
بابت تجلیل از عارف عزیز سپاسگزاری میکنم .عارف بر
اهل خانه ادبیات چنین حقی را داشت .او همیشه یکی از
پرجاذبهترین عنصر این خانه بوده است .آشنایان خانه با
من در این برداشت همنوا خواهند بود که از ابتدای تأسیس
تاکنون ،عارف ،پرتپشترین و پرطرفدارترین عضو خانه
ادبیات بوده است.
برای عارف عزیز ،روزهای پر ترانه و آهنگ آرزو میکنم.
سازش همیشه کوک و صدایش ،جاودانه و پر سر باد!
کابل ـ  11بهمن 1393

اجرای به یاد ماندنی عارف
yyعلی عطایی

روز عیــد غدیــر ،در اجــرای برنامه
«آهنــگ زندگــی» (در رادیو دری
مشــهد) ارتبــاط زن دهای داشــتیم
با عارف جــان جعفــری ،آوازخوان
افغانســتانی مقیم ایران .در جایی از
ِ
صحبت از او خواســتیم اگــر از این
ســالهای خوانندگی خاطره جالبی
دارد ،بــرای ما و شــنوندگان تعریف
کند .عارف آن روز خاطرهای گفت که
از خنده ُگر د هدرد شدیم .خوب است
خوانندگان این جشــننامه هم این
خاطره را بخوانند.
عارف میگفــت« :معموال آهنگهای
مــن بــدون تصویر خــودم از صدا و
سیمای ایران پخش میشود و مردم با
چهره من خیلی آشنا نیستند .روزی
به محفلی دعوت شــدم که قرار بود
آهنگهایی برای حاضران در محفل

بخوانــم .از آنجا که دســتاندرکاران
آن برنامه ،مرا نمیشناختند ،در همان
لحظه ورود به سالن با ممانعت نگهبان
روبهرو شــدم .به لطایف الحِ َیلی از این
خوان که گذشــتم و وارد سالن شدم،
دیدم سالن پر از جمعیت است و جایی
برای نشستن نیست .همه هم منتظرند
«عارف جعفری» بیایــد و آواز بخواند!
مجبور شــدم بروم گوشهای بایستم و
منتظر بمانم که شاید جایی پیدا شود و
بنشینم .چند دقیقهای که گذشت ،دو
نفر آمدند و از من خواســتند از سالن
بیرون بروم! هر قدر گفتم که بابا ،من،
«عارف جعفری» هستم و شما آم دهاید
که صدای مرا بشنوید ،باور نکردند و مرا
از ســالن بیرون کردند! من هم بدون
اجرای برنامــه ،راه خانــه را در پیش
گرفتم و به خانه برگشتم!»
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8
آی افغانی
یدانی؟
ز دنیای درون من ،تو آیا هیچ م 
که شاید سینهای دارم پر از احساس ویرانی
و تنها ه مدمم در لحظههای خلوت غربت
همین یک چند خط شعر است و این چشمان بارانی
درست است اینکه من سردم شبیه حرفهای تو
شبیه روزهای تلخ و موهوم زمستانی
و من درمان دهام در پاسخ این پرسشت :که آیا
پریشانی است از من یا من از جنس پریشانی؟
ولی ای مهربان ،هرگز فراموشت نخواهم کرد
و آوازی که آن شب از قفا گفت« :آی افغانی!»
کودکان
تصویر کودکان همگی مانده در غبار
عبدالغفور و جمعه ،فریدون و مازیار
تصویر کودکان همه در خواب راحتند
خوابی نه چند لحظه ،که صد قرن آزگار
تصویر کودکان همگی محو میشوند
کم کم ز قابهای غمانگیز روزگار
*
کودک کمی به سمت عقب را نگاه کرد
یک مشت جا دههای پریشان و دار و دار ...
در چشمهای روشنش انگار میشدند
تصویرهای مبهم و تاریک ،آشکار
در بر گرفت عروسک رؤیای خویش را
دستی کشید و خن دهای و بعد ،انفجار...

سنجيدهكار و گزيدهخوان
yyنادر احمدی

عرف موســيقي عارف جعفري از نوع ديگري است .هنرش
در حوزه حكمــت و تأمالت نخبهگرايانه منــزل دارد .به
عبارتي ،سنجيده كار ميكند و گزيده ميخواند.
احســاس ميكنم آلبوم تازهاش بيــش از همه ،اين ادعا را
روايت ميكند .او سالهاســت كه بدون هياهو كار ميكند
و عميق هم كار ميكند .در هياهو و مكارگيهايي همانند
«ســتاره افغان» و «صداي افغان» در بازار هنر موســيقي
در كشــور ،نشستن در گوشه خلوت خويش و پرداختن به
هضم نفس در عالم موســيقي ،مرتبهاي است كه عارف به
آن دست يافته است .همه آلبومهایش از جمله «گل بادام»
و «قند پارسی» ،راوي همين قصه است.
با آرزوي توفيقهای بيشــتر براي ايــن هنرمند گرامي و
تبريك برای انتشار آلبوم تازه او ،عالقهمندان موسيقي را به

عارف در قاب شعر
yyگزیده شعرهای عارف جعفری

آواز دو تار
محو توام امشب خبر از خویش ندارم
هر چند که آوارهی این فاصلهزارم
یکبار دگر ،شور تو جاری شده در من
یکبار دگر وهم تو برده است قرارم
آن سان که به مضراب ،تو را زمزمه کردم
لبریز شد از گام تو ،آواز دو تارم
تقدیر چنان کرد که تا پای شکستن
هرگز سخن از نقص تو در بین نیارم
و امید بر آن داشت که تا گاه رسیدن
چون عقربههای ،ثانیهها را بشمارم

گریه نی
دلم لبریز از خون و زخم زرد
فرو افتا دهام در ماتمی سرد
غمم را مویه کردم در دل نی
و نی تا صبح با من گریه میکرد
پدر
پدرم ،شکارچیای بود
که تو را نمیشناخت
آنچنان که پایتختهای جهان را.
پدرم طعم عسل را میفهمید
و تو را ندی د ه بود.
پدرم خاکستر درختان را دی د ه بود
و به متنهای قدیمیاعتقاد داشت.
هوا هنوز تاریک نشده بود که
پدرم از جلو هم ه ویترینها گذشت،
از چند چوبهی دار هم گذشت،
ولی به آخر نرسید.
پدرم از سیم خاردار هم گذشت
و تو را
ی یخ را دریافت
و گلهای شکست ه 
ولی به ایستگاه نرسید
به ساعتهای کهنهی گرینویچ نرسید
ی شاعران امروز هم نرسید.
پدرم حتی به حافظ ه 

خريــد اين اثر و نه تكثير غير مجاز آن فرا ميخوانم و این
هم شعری تقدیم به عارف:

ِ
وصال یا ِر دبستانی
وقت
ِ
مدلی دو ملت
روایت ه 

فانوس بر لبت
عارف! كالم چون پر طاووس بر لبت
هر روز رفته است به پابوس بر لبت
رنگ صداي توست كه در آب جاري است
اي ماه ،خوشه خوشهي فانوس بر لبت
آه ،اي تنور گرم ورامين چه ميكني
با اين گلوي پر زده ققنوس بر لبت؟
از دود و دم ،گداز دلش را جال بده
بنشان بدون آتش و كابوس بر لبت
مانند برف آم دهام باز از هوا
مانند برف جادهي چالوس بر لبت
آتش گرفته دمبوره از دردهاي تو
لكنت گرفته درهي ماروس بر لبت

yyخلیلاهلل خلیلی

ز آغاز تاريخ ،ايران و افغان
خوان دانش چو ا ِخوان نشسته
سر
ِ
ز باغی ،دو سرو روان قد کشيده
به شاخی ،دو مرغ خوش الحان نشسته
دو شاگرد فطرت ،دو استاد مشرق
دو ه مدرس ،در یک دبستان نشسته
سخنور نباشد به یک مرز منسوب
چو تاجی است بر فرق کیهان نشسته
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در زمینه اجتماعی انتظار داریم اگر از جانب مهاجری ،خطایی سر زد ،مسئوالن و مردم همزبان ما آن
را به حساب همه مهاجران نگذارند و همچنین اگر بر مهاجری جفایی رفت ،باز هم ما آن را به حساب
تمام میزبانان محترم نمیگذاریم و نخواهیم گذاشت.

«گل بادام» :در آغاز ،نواختن بود
ِ
yyاسداهلل احمدی

در آغاز ،نواختن بود .نوا ،کلمه شــد؛ کلمه ،کالم و از کالمها،
ســرو دهها و کتابها پديــد آمدند .نخســتين کتابها نیز
ِ
خصلت موسيقايي دارند .سرايش ،وج ِه تمايز
سر و دههایند که
انســان و حيوان اســت؛ زیرا آدمي تنها موجودي است که
دلتنگ ميشود و دلتنگيهايش را ميسرايد.
ني خراســان بــزرگ ارتباط دارد،
تا آنجا که به حوزهی تمد ِ
ِ
رسالت
«دمبوره» و «دوبيتي» ،این دو همزاد و هميا ِر ديرين،
تاريخي بزرگي بر دوش دارند« .دمبورهنواز» و «دوبیتيسرا»،
متول ّ ِي صدايِ حاشيه هستند و دمبوره و دوبيتي در مرز ساز
و شــعر قرار دارند .نه دوبيتي در آن جايگاهي است که شعر
ِ
منزلت آن را به رســميت بشناسد و نه دمبوره ،سازي که در
دنيايِ هنر ،مقامي را که شايســتهيِ آن اســت ،باز يابد .اين
بيرون ماندگي دوبيتي و دمبوره از قلمر ِو ســاز و آواز نهتنها
بي آنها نميکاهد ،بلکه آنها را در جايگا ِه
از
ِ
ارزش هنــري و اد ِ
يدهد .شــاید اگر رباب ،عود و ُد ُهل
بس بلند و ممتاز قرار م 
و ديگر آالتِ موسيقي ،ســت مديدگان را از ياد نميبردند ،به
دمبوره نيازي نبود.
دمبوره،
رنج يک تاريخ اســت؛ صورتبنديِ هنريِ
ِ
ترجمان ِ
حياتِ غصبش دهاي که جز سرزمينهاي به آتش سوخته و
دشتها و قلعههاي خالي از سکنه ،از آنها چیزی به یادگار
زبان حاشيهنشینان و محرومانی است
نمانده است .دمبورهِ ،
که سخن و صدايي از آنها در تاريخ باقي نيست :کِشتمندان،
ِ
پايتخت جمهوريِ سکوتِ هزارستان،
کارگران ،زاغهنشينهاي
تمامي
ــمنگانَ ،قط َغنزمين و
ِ
ب َ دَخشــان ،بادغيس ،غورَ ،س َ
سرزمينهاي مغصوب و مغضوب.
ِ
تنگاتنگ آن با
ليل ارتبــاط
در افغانســتان ،دمبوره را به د ِ
موســیقي هزارگي میشناســند.
عنوان
تاريخ ســکوت ،به
ِ
ِ
ِ
ســبک دمبوره هزارگی که پيوســتاري از کويته پاکستان،
مناطق مرکزيِ افغانســتان و مشه ِد ايران را دربرميگيرد ،با
ِ
سبکهاي رايج در ايران ،ترکمنستان ،قزاقستان ،مغولستان،
فرهنگي دمبورهنوازي تفاوتهایی
ترکيــه و ديگر حوزههای
ِ
دارد .با این حال ،صدایی که از این تارها با کاسهی چوبی آن
از سرانگشتان نوازن دهاش برميخيزد ،یکسان است؛ صدایی
نغز و دلنشين که هم براي نوازندگان و هم براي شنوندگان،
صدايی دروني به شــمار ميرود .دمبور ه در افغانستان ،ساز
مردمان هزاره اســت که بخش بزرگي از فارســیزبانان این
يدهند .از نظر گسترهيِ زماني ،براي
ســرزمین را تشکیل م 
دمبوره در فرهنگ هزارهها پیشینهای نميتوان سنجید؛ زیرا
دمبوره ،عنصر مهمي در تاريخ هزارههاســت و با سرشت و
ِ
سرنوشت اين مردم همخواني تام دارد .شاید عبارت دقیقتر
کلمه این باشد که بگوییم دمبوره با پیدایش هزارهها همقدم
بوده است.
نشــان صداهاي غريب و از يادرفته اســت
«گل بادام» ،رد ـ
ِ
ِ
و اين صداهايِ غريب و گمشــده را در قالبهای هنريِ بس
به حاشيه رانده شــده و بيگانه پيکرآرايي ميکند :دمبوره و

دوبيتــي ،دو قالب هنريِ تا پیشتــر ،ممنوع .با این حال،
خطاست اگر اين دو در ساز و صدا فروکاسته شوند .دمبوره
«گريبان حياتش پارهپاره»
بنيان هستي است که
و دوبيتي،
ِ
ِ
اســت؛ چون اين تار دمبوره نيست که مينالد ،بلکه نالهيِ
قتل عام شده اســت که به گوش ميرسد .دمبوره،
وجو ِد ِ
پاســدا ِر حياتِ قطعهواري اســت که به تعبير فيضمحمد
ِ
آهنــگ حياتِ آنها را از
کاتــب،
«ظلم ازل و ابد» ،تارهايِ
ِ
هم گسيخته است .حتي در عاشقانهترين حالتَ ،د ِم دمبوره
ي ُولغَه» فرياد بَر ميکشــد و نشــان
آتــش ميگيرد و «ب 
م
یدهد اين «خشکچوب» صرفاً ساز نيست ،بلکه سويهيِ
انساني وجودي است که فرصت حضور و شکوفايي نداشته
ِ
اســت .همانا چوبِ خشک ،صدا میشود؛ بر ضد فراموشي
میشورد؛ براي دادخواهي از حياتِ سلبشده ،فريا ِد انساني
يدهد و آتش ميگيرد .این مجموعه ،ندايِ يادبود در
سر م 
«گل صدبرگِ
سرزمينهاي به آتش ســوختهای است که ِ
گلاندام» َدر گرفت پيش از آنکه شکوفه دهد.
سداشت و بهینهسازی
«گل بادام» ،تالشــي است براي پا 
ِ
هنــر دمبورهنوازی .این هنر با وجود برخي مشــکالت که
گاهي بر ســر را ِه آن رخنما شــده ،هنوز براي بسياري از
افراد يک رؤياســت؛ رؤيايي که گاهــی هزينههايي نیز به
همراه داشــته است .امروزه حضو ِر شــکوهمن ِد دمبوره در
جشــن باستانی نوروز
جشــنهاي ملي و مذهبي از جمله
ِ
ِ
ِ
ناگسستني آن
اهميت آن از يکســو و پيوند
ندهنده
نشــا 
ِ
با خوشــيها و شا ديهاي مردم هزاره از سوي ديگر است؛
زیرا پيوســتاري از آهنگهاي حماسي ،تراژيک ،مذهبي و
عاشقانه را دربرميگيرد .همچنین چند سالی است که در
«جشن راه ابریشم» که در والیت تاریخی و فرهنگی بامیان
ان هزاره گرد هم میآیند
برگزار میشود ،گروهی از هنرمند ِ
و در کنار ديگر بازيهاي محلي از قبيل بُزکشــي و پشپو،
دمبوره مينوازند.
«گل بادام» میکوشد این نوای سنتی و بومی را با نواهاي
ِ
مــدرن و روز جهان در هم آمیزد و پيکرآرايي تازهاي رقم
زند تا ميان گذشــته ،اکنون و آينده ،در گســتره خراسان
بزرگ ،پيوند برقرار سازد .اکنون با رشد سبکهاي گوناگون
موســيقي در جهان ،این موســیقی به جايگا ِه مستحکم و
ترکيبهاي بديعتري نياز دارد .بیشک ،باز گذاشتن دریچه
سداری از آن است
تحول برای این موســیقی تنها روش پا 
و اگــر بخواهد جايگا ِه مردمي خود را همچنان حفظ کند،
پي رســيدن
بايد همپاي زمان گام برداردِ .
«گل بادام» در ِ
ن اين ســا ِز
به ترکيبهاي نو و از همه مهمتر ،حرفهاي کرد ِ
دیرپای محلي ،با تمام توان کوشــیده اســت .نوازندگان،
آوازخوانان و ُسرایندگان این مجموعه ،جان خویش در تار
دمبــوره کر د ه و نوای خویــش در تار و پود غزل و دوبیتی
سر دا دهاند تا رسالت تاریخی خود را که همانا گواهی دادن
به تجربههاي ناگفتني در جهان آواز اســت ،به ســرانجام
سداشت اين هنر
برســانند .باشــد که اين تالش در راه پا 
مردمي سودمند افتد و «نوای خوش عشق» در «این گنبد
د ّوار» بماناد .
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yyمحم د سرور رجایی در نخستین «روایت ه مدلی»:

چرا «جهان فارسی» نداشته باشیم؟
مشکل است سخن گفتن درباره برنامه «روایت ه مدلی» که
نگاه و حرکتی است برای یگانگی فرهنگی ایران و افغانستان.
شــاید این ادعا برای دوســتان ایرانی ما که سالهای سال،
پذیرای مهاجرین بو دهاند ،کمی عجیب به نظر آید ،ولی یقین
دارم کشــورهای اسالمی افغانســتان و ایران ،بیشتر از تمام
کشورهای جهان با همدیگر اشتراک زبانی ،فرهنگی و دینی
دارند و همریشه هســتند .افغانستان ،خاستگاه و مهد کهن
زبان فارسی دری است و مردم آن بیش از تمام مردمان دنیا،
ثدار زبان اصیل موالنا ،رودکی ،سنایی غزنوی و خواجه
میرا 
عبداهلل انصاری هستند .متأسفانه در این سالها که افغانستان
دچار جنگ و تنش شد و صدها هزار مهاجر و آواره به گوشه
و کنار دنیا رفتند ،در مــورد یگانگی فرهنگی و ه مدلیهای
موجود بین دو ملت افغانســتان و ایران ،غفلتهایی صورت
گرفــت که این غفلت از جانب ما بیشــتر بود؛ چون ما دچار
جنگ بودیم و آشــفته و آواره .البته همین که بعد از م دتها
ت مشــترکمان را به واسطه
غفلت توانســتهایم احساس هوی 
فرهنگ ،هنر و ادبیات ثابت کنیم ،باز هم در تاریخ مشــترک
ما و ظرفیت موجود برای این ه مدلی ریشه دارد.
هــدف ما از «روایت ه مدلی» آن اســت که ایــن پیوندها را
نه تنها در زمینه ادبیات ،بلکه در زمینه معماری ،عکاســی،
تئاتر ،موســیقی و دهها عرصه دیگر تقویت کنیم .تنها هدف
مشترک فرهنگی میتواند چنین فضای مبارکی از ه مدلی و
همزبانی را ایجاد کند .ما باید در هر زمینه و مسیری به دنبال
افزایش چنین فرصتهایی باشــیم و از آن اســتفاده کنیم.
به همین دلیل ،در زمینه اجتماعــی هم انتظار داریم اگر از
جانب مهاجری ،خطایی سر زد ،مســئوالن و مردم همزبان
ما آن را به حســاب همه مهاجــران نگذارند و همچنین اگر
بر مهاجــری جفایی رفت ،باز هم ما آن را به حســاب تمام
میزبانان محترم نمیگذاریم و نخواهیم گذاشــت .مهاجران
عزیز ما بدانند «مهاجر» ،واژهای است که هیچگاه نمیتواند با
میزبان ،صاحبامتیاز باشــد .پس باید خود ما این وضعیت را
درک کنیم و به فضای زندگی مهاجرت عشق بورزیم؛ زیرا هر
زمانی که هر قدر هم در آسایش و رفاه زندگی کنیم ،باز هم
مجرد وزیدن نسیمی از جانب وطن ،دل ما آشوب میشود.
به ّ
این واقعیت را باید بپذیریم که روزی از این جا خواهیم رفت،
ولی امید داریم بازگشــت مهاجران با یاری مسئوالن دولت
افغانستان و ایران بهصورت آبرومندانه باشد.
باور دارم که افغانستان به واسطه ریشههای مشترک تاریخی،
فرهنگــی ،زبانی و دینی که با ایــران دارد ،میتواند «جهان
فارســی» را به وجود بیاورد .چرا «جهان عرب» وجود داشته
باشد ،ولی ما با این سابقه قدیمی و تاریخی که در کشورهای
فارسیزبانی مثل تاجیکستان ،ایران و افغانستان سراغ داریم،
«جهان فارسی» نداشته باشیم؟ ما میتوانیم ،اگر بخواهیم .
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مشکالت اجتماعی مهاجران ،واقعیتهایی است که هم نهادهای مهاجران و فعاالن
مهاجر و هم نهادهای اجتماعی و فرهنگی ایران باید برای برطرف شدنش تالش
کنیم.

yyمحمدصادق دهقان ،مدیر خانه ادبیات افغانستان در «پنجمین روایت ه مدلی»:

رعایت حقوق و کرامت انسانی مهاجران اعم از کارگر و فرهنگی خواست ماست
ســام به اهالی فرهنگ ،ادب و هنر همسرنوشــت ،ه مدل
و همزبــان .در آغاز ،سالگشــت قیامهــای مردمی  3و 24
حوت در برابر اتحاد جماهیر شــوروی و بیســتمین سالیاد
شهادت شهید وحدت ملی و جنبشعدالتخواهی اجتماعی،
یداریم.
عبدالعلی مزاری و یارانش را گرامی م 
شــاید این پرســش برای شما خلق شده باشــد که فلسفه
وجودی «روایت ه مدلی» چیســت؟ آیا مشکالت مربوط به
تفاهم و ه مدلی میان مردمان دو ملت با همایشهای لوکس
و شــعر خواندن و اجرای موســیقی حل میشود؟ چرا این
همایش ،دو ســال در جنوب شــهر برگزار شد و آیا با آمدن
به مرکز شــهر سبب نشده اســت پیوندش با بدنه مهاجرت
قطع شود؟
اگر مشکالت مهاجران را بشــماریم ،مشکل مهاجران ما در
رویدادهایی مثل مشکل دانشآموزان مدرسهای در ورامین،
ممنوعیت ورود مهاجران به پارک صفه اصفهان ،شهریههای
تحصیلی ســنگین دانشــجویان و دانشآموزان ،هزینههای
گران کارت کارگری پدر و برادر من و تو و نبود بیمه درمانی
برای مادر و پدر ســالخور دهمان ،قطع عضوهای کارگرانمان
در شغلهای ســخت یا پایمال شدن حقوق مالی و معنوی
مهاجــران بهویژه در قراردادهای شــفاهی و مکتوب کاری و
مســائل همیشگی روابط موجر و مســتأجر و نوع برخورد با
مهاجران غیر قانونی و ر ّد مرز ش دنهاست.
همان گونه کــه از قدیم گفتهاند« :هر کســی را بهر کاری
ســاختهاند ».خانه ادبیات افغانستان هم یک مرکز فرهنگی
و ادبی و هنری هســت که در اندازه تــوان خودش و عرصه
فعالیتش میتواند کار کند .هدف ما هم فرهنگسازی است.
البته این وظیفه فقط وظیفه خانه نیست .فرهنگسازی بدون

اندر احواالت موالنا عارف
yyمحمدحسین فیاض (منشی الحکما)

1
موالنا عارف جعفری ،از ســرآمدان روزگار؛ از ذوق و هنر،
برخــوردار؛ اهل باغچار؛ همنشــین دوســتم در مزار؛ با
دهقان ،یار غار؛ سر عالم و آدم ،قار؛ از اصحاب «فرخار»؛
مردی پرکار و ساکن راه گرمسار بود.
گویند ســالها پیش در ســفری به افغانستان ب هدست
طالبان افتاد و طالبان ،وی را به جرم مشغول بودن به ساز
و طرب و سر و کار داشتن با موسیقی و استفاده از آالت
ضد شــریعت (لهو و لعب) به اعدام محکوم کردند .زمانی
که وی را پای چوبه دار میبردند ،به او گفتند که آخرین

کمک دیگران ممکن نیست .از درون خانواده و خود هر فرد
باید شروع شــود و به همسایه و خویشاوندان گسترش پیدا
کنــد .در این راه هم باید با موردهای کوچک شــروع کرد و
با خوشبینی و صبوری قدم برداشــت .کاری اســت که در
درازمدت به بار مینشــیند و ســختیهای خودش را دارد.
فرهنگســازی درون خودش ،فرهنگ مشــارکت جمعی را
میآورد .همیشــه برای جامعههای جهان سومی ضعیف این
مثال را میزنند که :مثال دو شــرقی یا دو افغانســتانی یا دو
ایرانی با هم که یکجا جمع میشــوند ،یک حزب میزنند
و وقتی ســه نفر میشوند ،منشعب میشــوند و حزبهای
جدیدی میزنند .این مثال یعنی یک ضعف و آســیب .این
ضعف و آســیب را باید برطرف کرد ،نه اینکه همیشه پیش
روی ما باشد و با شنیدنش بخندیم و خم به ابرو هم نیاوریم.
خوشبختانه نســل جوان ما با همــه موانعی که روبهرویش
بــوده ،دارد این ضعف را در عمل برطــرف میکند و بر آن
چیره میشــود .البته ما در اوایل راهیــم و حتما ریزشها و
کاســتیهایی داریم ،ولی دست کم باید به جایی برسیم که
تشکلهای نیرومندی داشته باشیم که فرهنگ مشارکت در
خود آنها نهادینه شده باشد.
اینها هســتند که میتوانند بیایند و حلقه رابطه سالم میان
مهاجران و دولت میزبان باشــند و بتوانند به صورت مدنی و
قانونمند درباره مشــکالت مهاجران نظر کارشناسی بدهند
و با نهادهــای اجرایی و اداری دولت میزبــان تعامل کنند.
االن چنیــن حلقهای وجود ندارد .االن کارها با توان و نیروی
شخصی پیش میرود .از آن در برخی موارد ،سوء استفاده هم
میشود و طبیعی است؛ چون کارهای شفافی نیست و فرد به
هیچ کســی پاسخگو نیست .مشکل واقعی مهاجران هم حل

ناشده باقی میماند.
قدم دیگر آن اســت که من و شــمایی که در تشــکلهای
فرهنگی هســتیم ،با جامعــه خودمان ،رابطــه صمیمانه و
نزدیک برقرار کنیم .مردمیتر باشــیم .سخن مردم عادی را
هم بشنویم و کم کم زمینهسازی کنیم برای اهداف باالتر که
به ســود خودشان هست .ادبیات ،فرهنگ و هنر بدون توجه
بــه جامعه راه به جایی نمیبرد .البته با مهندســی تدریجی
میتوان به هدف نزدیک شد .در این راه واقعا باید صبور بود.
کســی که وارد کارهای فرهنگی میشود ،باید نام و نانش را
از جای دیگر به دســت بیاورد و در ایــن راه خرج کند .باید
منتظر نباشد نام و نانش را از این راه به دست بیاورد .حتا باید
آسیب برچسب خوردن را هم به جان بخرد که هر قدمی که
برداشت ،متهم شود که با قدرت همکاری میکند و همکاری
با قدرت هم متأســفانه در نگاه بســیاری از فعاالن فرهنگی
و اجتماعی ما مثل یک ناسزاســت و تابوست .همه باید کار
کنند ،نه اینکه همه خود را کنار بکشــند و کار را بر دوش
یک یا چند نهاد بیاندازند و از دور تماشــا کنند .خانه ادبیات
در طول این ســالها شمعهایی را روشن کرده است به جای
اینکه نفرین کند و ناله و زاری کند در برابر تاریکیها.
در زمینه ه مدلیهای میان مهاجران و همزبانان در ایران هم
لدهنده
بایــد گفت اگر فکر ه مدلی در ذهن اعضای تشــکی 
خانه نبود و پخته نشــده بود و نیاز احســاس نمیشد ،اص ً
ال
چنین محفلی شــکل نمیگرفت .همه اعضای بنیانگذار ما
قبل از تشــکیل خانه ،سالها قبل با دوستان ایرانی خود در
محفلهای فرهنگی و دانشــگاهها با هــم کار کرده بودند و
دردها را میشــناختند .فقط آن زمان ،بســتر کار ما خرد و
جزئی بود ،نه گسترده .خانه در اصل شد حلقه پیوند دوستان

حرفهایت را بزن .عارف زار زار
گریست .وقتی دلیل گریهاش را
پرســیدند ،گفت« :بعد از آلبوم
گل بادام ،آلبــوم گل تریاک را
روی دســت داشتوم و گریهام از
اینه که ایــن اثر هنریام ناتمام
میمانه».
طالبی گفت« :اگر راست میگی ،یک آواز بیساز این آلبوم را
بخوان ».عارف چشمهایش را بست و از مغز جگر چنین سر
داد تا آنجا که مرغ و ماهی ،صدایش را شنیدند:
رم مزار ،مال عمر جان!
صبا می ُ
سیل گل اللهزار ،وا وا دلبر جان!
در این هنگام ،طالبی لوله تفنگ را به ســینه عارف نشــانه

گرفت و داد زد« :ای نامســلمان! ما را به سخره گرفتی؟ این
آهنگ را ســالها پیش ،ساربان صاحب خوانده و جرم تو به
خاطر سرقت آهنگی ،دو برابر شد ».موالنا عارف با وارخطایی
گفت« :نه ،نه این آهنگ ،پیش از ت ّولد به مه الهام شــده بود
و مه چندین بار برای مــ ّ
ا صاحب خواندوم .آن زمان قانون
کپیرایت نبود و دیگران هم خوان دهاند .ادامه آهنگ را اجازه
بدین ،بخوانوم؛ معلوم میشه که راست میگوم».
زمانی که عارف اجازه گرفت ،این بار با خلوص نیت ،سخی را
به یاری طلبید و خواند:
رم مزار ،مال عمر جان!
صبا می ُ
سیل گل اللهزار ،وا وا دلبر جان!
مه قربان چیم کور تو میشوم
چک کن ،مه تمبور تو میشوم
تو َچک َ
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ایرانی و افغانســتانی .ما برای وصل کــردن آمدیم ،نی برای
فصل کردن آمدیم .خوشحالم که امروز هم دوســتان قدیم
و جدید مــا که در بدنه جامعه ادبی ،فرهنگی و هنری ایران
کار میکنند و به این هدف مشــترک میاندیشند ،در کنار
ما هستند.
با این حال ،همان طور که در اول صحبت گفتم ،مشــکالت
اجتماعــی مهاجران ،واقعیتهایی اســت کــه هم نهادهای
مهاجران و فعاالن مهاجر و هم نهادهای اجتماعی و فرهنگی
ایران باید برای برطرف شــدنش تالش کنیم .بیشتر مردم با
هم مشکل ندارند ،اگر بتوانند با هم گفتوگو کنند و دوست
شوند .چرا وقتی همسایه هستیم ،این مشکل نیست؛ چون با
هم گپ میزنند و مبادله دارند.
ما مهاجران همچنان کــه دا غدار دردهای جنگ با ابرقدرت
یدادیم ،در عالم مهاجرت
شــرق بودیم و هر روز شــهید م 
هم دوشــادوش همزبانان خود در دردهایشان شریک بودیم.
سقف مشــترک خانهمان با دوستان ایرانی زیر موشک باران
و بمبــاران هواپیماهای صدام بود و جنگ را از نزدیک حس
میکردیم و بیش از دو هزار شــهید از همین جامعه مهاجر
در جبهههای جنگ هشت ساله در ایران جانفشانی کردند
و صدها جانباز شــیمیایی و معلــول در این راه از جان خود
گذشــتند .به قول شاعر« ،ما هم شــهید دا دهایم ،از دردتان
خبر داریم».
به اینهــا باید اضافــه کنیم کــه همــکاری و ه مدلی در
الیــه اجتماعی هســت ،ولی برخــی نابســامانیهایی در
یدهد .مثال یک
زیرساختهاست که افکار عمومی را شکل م 
نمونهاش را بگویم .در کتابهای تاریخ و اجتماعی دبستان در
ایران نوشته شده است که افغانها گروهی بودند که آمدند و
ایران را اشــغال کردند و چند سال حکومت کردند و نادرشاه
آنها را بیرون راند .افغانها (پشــتونها) هم قوم و طایفهای
هستند مثل ترکها ،کردها و لرها و دیگران که در قلمرو ایران
شــرقی زندگی میکردند .آن هم به دلیل نابسامانیهایی که

دامنگیر حکومت صفوی شده بود ،بر این مردم ظلم میشد.
آنها برای دادخواهی به دارالسلطنه اصفهان میآمدند ،ولی
به شکایتهایشــان از والی ارمنی آن خطه توجهی نمیشد.
بعد هم شورش کردند و مثل بقیه سلسلهها حکومت تشکیل
دادند .بعد هم قومی دیگر آمدند و آنها را برداشــتند .جالب
است که بیشترین و مهمترین افراد در سپاهیان نادرشاه هم
افغانها و دیگر اقوامی بودند که االن در سرزمین افغانستان
هســتند که سردارشان ،احمدشــاه ابدالی بعد از مرگ نادر،
افغانســتان را بنیاد گذاشت .پس چرا افغانها از اول در ذهن
پاک کودکان دبستانی« ،اشغالگر» تثبیت میشوند ،در حالی
که خیزش یک قوم از همین قلمرو مثل زندیه و افشــاریه و
قاجاریه است؟ بعد هم حتا سلسله ایلخانان مغول را که واقعا
اشغالگر بودند ،در میان سلسلههای تاریخی ایران میبینیم،
ولی سلسله افغانها همانند مهاجمان خارجی از تاریخ ایران
بریده میشوند .اول بیاییم همین موردهای کوچکی را که در
اصل ،بزرگ هستند ،حل و فصل کنیم تا راهی که باید برویم،
بدون مانع فکری باشد.
ق دمهایی که برخی رسانهها در ایران برداشتهاند ،خوب است.
از آنها تشــکر میکنیم که برای تغییر نگاه مخاطبان عام و
خاص در جامعه میزبان تالش میکنند .همین جا از نهادهای
اجرایی و اداری مسئول در بخشهای مختلف انتظار داریم به
این موردها هم توجه کنند:
یک ـ وقت آن رســیده است که مهاجران هم رسانهای ویژه
خود داشته باشند تا اگر جایی ،کاری درست صورت گرفت،
ما گفته باشیم و اگر هم کاری غلط صورت گرفت ،ما اص ً
الح
کرده باشیم .این کار حتما به تحکیم دو ملت و دولت کمک
شایانی میکند.
دو ـ حق تحصیل بدون تبعیض را در سطوح ابتدایی ،متوسطه
و عالــی با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده مهاجران باید
به رســمیت شناخت؛ چون گســترش پدی د ه ترک تحصیل
در مقاطع ابتدایی و متوســطه ،خودش یکی از مشــکالت و

تهدیدهای اجتماعی است برای هر جامعهای.
سه ـ مسئله روادید فرهنگی و اقامت فرهنگی که دوستانی
مثــل آقای علیمحمد مؤدب پیگیــری میکردند ،هنوز به
سرانجام نرسیده است .اگر عزمی هست ،زودتر تالش کنید.
مغز سخن اینکه خواســتار رعایت حقوق و کرامت انسانی
مهاجران اعم از کارگر و فرهنگی هستیم.
در پایان ،خیلی خوشحال هســتم که امروز از فعالیتهای
ادبــی ،فرهنگی و هنری هنرمند محبــوب و مردمی ،عارف
جعفری تجلیــل میکنیم .خانه ادبیــات از آغاز تا کنون بر
قدردانــی از پیشگامان ادبیات ،فرهنگ و هنر افغانســتان
تأکید داشته اســت و خواستهایم که فرهنگ مر دهپرستی را
نفی کنیم .تا وقتی تالشــگران ادبــی ،فرهنگی و هنری در
بین ما هستند ،کارهایشــان را قدر بدانیم تا بعدها افسوس
نخوریم .در جشنواره «قند پارسی» و همایشهای نقد ادبی
«شــبهای کابل» هم همین کار را دنبال کر دهایم .عارف با
تالش و زحمت فراوان به این جایگاه رســیده اســت؛ چون
به قول حافظ« ،نازدپرورد تن ّعم نبرد راه به دوســت ».عارف،
سرمایه هنر مهاجرت اســت .برگزاری این برنامه هم به این
معناســت که بیش از گذشته ،دوســتت داریم و به بودنت
در جمــع خود افتخار میکنیم .ســخنانم را درباره عارف در
ویژهنامه روایت ه مدلی ز دهام و دیگر اینجا تکرار نمیکنم و
حتما دیگر عزیزان در ادامه برنامه در این باره بیشــتر و بهتر
صحبت خواهند کرد .از همه اعضای خانه ادبیات و کســانی
که یاریگرمان بودند ،از جمله دوستانی که شبانهروزی برای
به ثمر نشستن این برنامه کوشیدند ،از جمله مریم احمدی،
محمدعلی سرابی و عالیه عطایی و کسانی که امروز کمکمان
کردند ،تشکر میکنم .همچنین از جناب رجایی عزیز ،دبیر
ایــن همایش و عارف جعفری و نیــز دکتر موالیی عزیز که
پشتیبان و پشتوانه فکری و معنوی خانه ادبیات است ،تشکر
میکنم.

پدر دولت و َمولت ره نالد
قدی تریاکت انگور تو میشوم
رم مزار ،مال عمر جان!
صبا می ُ
سیل گل اللهزار ،وا وا دلبر جان!

ون ساز و اسالمیبخواند که از رادیو «شریعت»
به بعد ،آواز بد ِ
پخش شود.

به تار تو پيوسته جان من است
تب كهنه «ارزگان» من است

2
سالها بین عارف جعفری و ابوطالب مظفری دعوا سر این بود
که کدام یک باغچاریتر اســت و هر کدام استدالل خود را
داشتند و کوتاه نمیآمدند .دوستان آن دو نیز پریشانخاطر
بودند که نکند کار آنها به جاهای باریک کشیده شود!
مظفری ادعا داشت که سالها پیش ،باغچاریتر بودنش را در
کتاب شریف «دمبورهنامه» ثبت کرده و گفته است:

اما عارف ادعا داشــت همان دمبوره که مظفری از آن دم
میزند ،در دســت اوست و دمبوره ،اصالت باغچاری دارد
و حقا که به اهلش رســیده وگرنه دمبوره کجا و دستان
عارف جعفری کجا!
جالــب اینکه هر کدام ،در صفحــات مجازی ،طرفداران
خود را داشتند که کاسه داغتر از آش بودند .با این حال،
ســازمان ثبت احوال کشور برای رفع تنش میان آن دو،
به مدت  100ســال ،آتشبس اعالم کرد و تنها باغچاری
بودن هر دو را پذیرفت به این شرط که تا اطالع ثانوی ،از
دادن تذکره برقی به هر دو خو دداری شود.

اال ای مولویِ قندهاری!
کرامات تو باشد انتحاری
به دور منقل چرست بگردوم
و یا با تو کنم اُشترسواری
رم مزار ،مال عمر جان!
صبا می ُ
سیل گل اللهزار ،وا وا دلبر جان!
و چنین شد که موالنا عارف بخشوده شد و تعهد داد که از آن

تو ،اي خشكچوب! از تبار مني
از آن سوخته «باغچار» مني
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وتار جانهای زخمخورده
دمبوره؛ د ِ

آنجا که سخن باز میماند ،موسیقی آغاز میشود.
ریچارد واگنر

 هنر در ذات خود جايدا ِد رخداد وجود و ساحتي است که
حقيقت در آن آشکار ميشود .اثر هنري ،عرصهاي را در وجود
و در تاريخ ميگشايد که حقيقت يک عصر و فرهنگ در افق
روشنايي وجود و
آن آشکار ميگردد .از اينرو ،موسيقي ،افق
ِ
کشف حقيقت است .موسيقي از يکسو ،ساحت و جايدادي
اســت که حقيقت تاريخ در افق آن برمال میشود و از سوي
ديگر ،عرصهاي است که آدمي ،صيرورتِ هستي خويش را در
افق آن تجربه و مشاهده ميکند .از همينجاست که دمبوره
برای ما برمالکننده و ويرانگر اســت؛ برمالکنن دهي فجايعي
قلب قساوتبار تاريخ افغانستان روي داده است
عظيمکه در ِ
و نیز ويرانگ ِر خواب تاريخ و برهمزنن دهي نظم کاري آن،که
اين فجايع را ناديده میگیرد و انکار ميکند! دمبوره ،ساحتي
را براي ما ميگشايد که با استقرار در آن جايداد ميتوانيم این
تاريخ تاريک و سرچپه را به پرسش بگیریم؛ تاریخی که زمین
ِ
ِ
نکبت آن گره خورده است با ستونهايي عظيم از کلهمنارها،
سوختن ســرزمينهاي غصبشده،
آســمان پوشيده از دود
ِ
ضجهي بيگناهان و خون
ابرهــاي تيرهاي که جز آه و ناله و ّ
ست مدیدگان نميبارد!
در این ساحت ،دمبوره با ايجاد دگرگوني در شنوايي و بينايي
فر هيچ
کر و ّ
ما ،فهم تکین و تازهاي را پيش ميکشــد که از ّ
يدانهاي مشهور افغانستان به گوش نميرسد.
از يک موسيق 
اين فهم هنري ،نســبتهاي ما را با تاريخ دگرگون ميسازد.
فرشت

ه حسینی

عارف دوست داشتنی

چون عارف حق دوستي به گردن بنده دارد ،مجبورم چند خطي
برايش مديحهسرايي كنم .ميفهميد كه؟ مجبورم .اميد دریافت
صِ لــه و اين چيزهای عهد ماضی را هم ندارم؛ چون نه در شــأن
بنده هســت و نه در جیب عارف که بدهد و بســتانم .اصوال در
طول تاریخ ادبیات ما« ،عارف»ی سراغ نداریم که «جیب» داشته
یدانیم ،رزقشان تأمین
باشــد و از جایی که ما عوام کاالنعام نم 
میشــود .به همین علت ،با ضِ رس از نوع قاطعش اعالم میکنم
عارف از هنر و ادبیات« ،جیبی» برای خود ندوخته و زر و سیمی
نیاندوخته است .خدا باال سر ،شاهده! حاال شاید ایراد بگیرید پس
آن همه پول بلیت که شمایان برای کنسرتهای رنگارنگشان در
تهران و تورهای موسیقیشان به حومه تهران خرج کر دهاید ،کجا
میرود؟ با نهایت تأثر و تأســف به اطالع میرساند عارف قصه ما
مثل همه عارفان فناء فی اهلل ،سا د هدل هم تشریف دارد و کالهی
که معموال روی ســر مبارکشان میبینید ،شاهد این ماجراست.
پول بلیت آن کنســرتهای میلیون دالری هم بیشتر به جیب
«زرنگ»خانهایی میرود که آن کنسرتها را راه میاندازند.

آهنين
فرامــوش نکنیم که ترکيــب
ِ
هســتي
حماقــت و حقارت تاريخي،
ِ
قربانيان را زمين ميزند ،تســليم نظام
ّ
جلد میســازد و به ه مدستي با آن وا
یدارد .اين فهم جديد ،تصميمگیری
م
و موضعگیــری عليه هميــن ترکيب
حافظِ نظام قساوت است .دمبورهچیهای ما از تسليم شدن
به صنعت فرهنگيـهنريِ نظام حاکم سر باز ميزنند و خود
را بهجزئي از صورتها و مظاهر هنري آن بدل نميســازند.
بدينســان ،آنها ،خود را از ادغام و حذفشــدن در پيکر
حاکميت استبدادي ميرهانند .بههر حال ،نيرويي که از اين
فهم هنري برميخيزد ،ديوارهاي ضخيم ســرکوب و سکوت
تاريخي را ويران ميکند و قبرهاي ژرف فراموشــي و انکار را
ميشکافد تا ب دنهای هزار تک ه پارهشده را از زير بار مرگبار
آن برهاند و جان و حياتي دوباره بدانها بخشد.
 جوهــر دمبوره بــه بيان درآوردن ســوز تاريخي اســت،
ســوز هســتيهايي ويران که در آتش بيعدالتي ســوختند و
هنوز ميســوزند! با اينحال ،نيروي مقاومــت ايجاب ميکند
کــه دمبورهچی با وجــود تمام ضعفهايش پابرجــا بماند و از
باشي موسيقيهاي رايج عصرش دوري گزيند
لذتگرايي و شاد ِ
و به درخشش کاذب و کورکنن دهي آنها تن نسپارد و راه خاص
خويش را بيابد و بپيمايد؛ راهي که همخوان با خط درخشــان
مقاومت تاريخي ما ســت مدیدگان باشد .در نتیجه ،هنر دمبوره
عليــه فضاي ابتذال موســيقايي و بهطور کلي ،عليه قســاوت
فرهنگي مبارزه ميکند .البته ابتذال از اين رو که آنها در خاک
ِ
حقيقت ســيا ِه تاريخ افغانستان ريشه ندارند و همچون «انجمن
تاريخ» ،علفهاي هرزهي روييده در گوشــهو کنا ِر اين تاريخند
ن زمينهاي غصبشــ دهي تاريخ و رويش
کــه مانع شــخمزد ِ

نهال حقيقت ميشــوند .در حاليکه موسيقيهاي هرزهگرد به
ماننــد «آکادمي علوم» ،به بخيهزدن زخم ســتمديدگان و در
واقع ،به ســرپوشنهادن بر آن سرگرمند ،بيآنکه التيامي رخ
داده باشــد ،دمبورهچی با هن ِر بهظاه ِر ســاده ،بيزرقو برق و
ش پاافتا دهاش ،با همان دمبوره و دوبيتيهايش بر بساطِ اين
پي 
تيمارســتان عيش و طرب حمله ميبرد تا زخم تاريخ را باز نگه
دارد و نگــذارد زير گرد و غبار ايــن بيهنران ،مدفون و مغفول
ندهن دهاش ،لحظهي زخم را
شود .دمبورهچی با هنر حزين و تکا 
ن سان ،آن زخم وجود
ثبت و ماندگار و رؤيتپذير ميکند و بدي 
را بيزمان و فراموشناپذير ميسازد.
« عارف» ،خود ،وجودی اســت زخمخــورده و آگاه از درد و
ســوز .او در مقام هنرمند ـ هنرمنــدی آواره ـ دمبوره مینوازد
یداند که دمبــوره ،ما را به تفکري ديگرگونه در باب ويراني
وم 
تاريخ و فروپاشــي نظام حقيقت فرا میخواند؛ نظامی که گرچه
بازســاختنش کار سا دهاي نيســت ،اما به انديشه درآوردن آن،
ن و چراست.
ي چو 
ضرورتي ب 
یداند که بنیاد وضعیت حاضر،
عارف در مقــام «دمبورهچی» م 
تاریخ جور ،رسالت او،
این
اساس
غلط است و برای ویرانی پی و
ِ
برساختن وضعیتی نو است .این
چنگ زدن به تارهای دمبوره و
ِ
وظیفه اوست که هماره اميدها و انتظارات گذشتگان و قربانيان
روشــنايي صداي خويش بنــوازد و فراياد ما بیاورد .ما نیز
را در
ِ
باید ب ه خاطر داشــته باشیم که از اين نواختن ،سرودن و ب ه ياد
آوردن ،دعوتي تاريخي فرا ميآيد که ما را ياراي گريز از شنيدن،
پذيرفتن و پاسخ به آن نيست .دمبوره ،دوتا ِر جان زخمخور دهي
ماســت؛ دوتاری که از آرزوهاي از دسترفتهي ما برخاسته؛ دو
خط روشــني که وجود تاريخي و مقاومت تحسينبرانگيز ما در
بستر آن دیگر بار قامت برافراشته است و وحدت ،قدرت و زبان
خاص خويش را در شعاع درخشان آن بازمييابد .

دیگر اینکه عارف« ،نجیب» اســت ،ولی هنوز به مقام «ربانی»
نرســیده و هیچ گوشــه تاریکی در زندگی او وجــود ندارد که
در زندگــی بقیه ملت هم نباشــد .به گمانــم ،قرنها بعد وقتی
دانشجویــان علوم خفیه الهیات بخواهنــد درباره زندگی عارف
تحقیق کنند و پرده از زندگی زمینی این موجود آسمانی بردارند،
چه چیزها که نخواهند نوشــت .به تعبیــر دیگر ،االن قدر عارف
زحمتکش را هیچ کس نمیشناسد .با اینکه چند جین بچه از
ســر و کولش باال میروند ،او به هنرش سفت چسبیده است .به
سبک هنرمندان همروزگار ما هم تمیز و اتوکشیده است و طالع
بلندی دارد مانند پیشانی بلندش و ایضا گیسوان بلندش!
عارف  Open Mindاست و صفحه فیسبوکش به روی عموم
عالقهمندان باز اســت حتا مال عمر را هم در فهرســت رفقایش
میتوان دید؛ همان کســی که آدمیزاد و فرشتگان از او بدشان
میآید ،ولی انگار مالی قصه ما مســحور هنر الهی و آســمانی
عارف شــده و خودش را در ردیف هوادارانش جا زده است .البته
خر دهگیری من و دوستان تنگچشم هم نمیتواند عارف را از او
و بالعکس جدا کند .اصوال همه ملت ،کشــتهمرده همین جاذبه
ذاتی عارف هستند.

از دیگر خصوصيات عارف ،حساســيت به نور باال ،ببخشيد! به
يدار است و مانند يك سنسور كامنتهاي
كامنتهاي شــوخ 
شوخي ،با درصدي از شــوخي و حتي مشكوك به شوخي را
مانند لودر جمع میکند و به زبال هداني مياندازد و با اين كار،
دهان ياوهگويانی چون ما را به نحو احســن آسفالت مينمايد.
جدي اســت و تا به
او در اين مورد بســيار ّ
حــال ،چندين بار نامزد دريافت جايزه نقره
داغ شده است.
حــاال چون دوســت عارف هســتیم ،یکی
از ویژگیهــای شــخصی او را لو بدهیم که
عــادت دارد وســط یک دیــدار و مهمانی و
در اوج خداحافظی کند؛ چون همیشــه ع دهای از هواداران و
همکارانش هستند که با او کار الزمی دارند و احتماال کارشان
هم اورژانســی اســت .تازه چنان ناغافل میرود که «خدا» و
«حافظ»ش در دهان میخشکد و انگار نمازی واجب دارد قضا
میشود .ترسم این است که عارف مثل فوتبالیستهای معروف
در «اوج» خداحافظی کند و «دمبوره» و «ســه تار»ش را به
میخ دیوار خانهاش بیاویزد .
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به عقیده من ،بزرگترین اجحافی که در شناخت و معرفی اشعار عارف جعفری
شده ،توزیع نامناسب مجموعه شعر او در گذشته است ،چنانکه نیمهی قدرتمند
د ه نشد.
شاعریاش در طنین صدا و موسیقی به درستی کشف و دی 

شیرینی شعر و ص 
دای زنده وطنی

میگفتیــم .ایــن نــام هنوز هم
آن روزهــا ،او را «عبدالرحیــم»
است که با تشنگی به دنبال صدا
برای من یادآور ســالهای دوری
تنها صــدای وطنی که آن روزها
و موســیقی وطنــی ،آواره بودم.
خانه میشــنیدم ،صدای احمد
مخفیانه از کاســت ضبط کهنه
بی.بی.سی آن هم اگر انگشت پدر
ظاهر بود و هــر از گاهی صدای
بار شیرینی شــعر و صدای زنده
yyزهرا زاهدی
موجها را بدل نمیکرد .من اولین
اولین بار در مهاجــرت از گلوی
وطنی را کشــف کردم و این صدا
عبدالرحیم جعفری بر آمد .صدایی که برایم یادآور زمزمههای دوران پایداری اســت .هم از
آن رو که شعر زیبای استاد مظفری را وقتی با صدای جعفری شنیدم که میخواند :آی مادر،
اســپ و زین من کجاست؟ /کفشهای آهنین من کجاست؟» رنجهای کهنهی ایل و تبارم
در من زنده شــد و با آن گریستم .هم از این رو که ذات شاعر جعفری و شعرهای خوبش را
اولین بار با این نام به خاطر میآورم.
عارف جعفری را با غزلهایش شــناختم و خواندمش .بعدها در یکی از جلسات فرهنگی در
تهران ،مهمان آوازش شدم و چنین بود که به هنر دیگر او نیز پی بردم .بعدها جشنواره «قند
پارسی» ،مجال بیشتر شنیدن و آشنایی نزدیکتری را فراهم کرد .از دهه هشتاد خورشیدی
تا به امروز ،عارف جعفری با شش مجموعه موسیقی و یک آلبوم در دست انتشار از چهرههای
جدی موسیقی افغانستان در دنیای مهاجرت به شمار میرود.
ّ
عارف به آهنگســازی و تنظیم موســیقی نیز روی آورده اســت و شــاید همین تمرکز و
جدی شعر دور بماند .به عقیده
عالقهمندی خاص او به موسیقی باعث شد وی از بازآفرینی ّ
من ،بزرگترین اجحافی که در شناخت و معرفی اشعار عارف جعفری شده ،توزیع نامناسب
مجموعه شــعر او در گذشته اســت ،چنانکه نیمهی قدرتمند شاعریاش در طنین صدا و
موسیقی به درستی کشف و دی د ه نشد.
نمیخواهــم از چگونگی ،کیفیــت ،نوآوریها و تأثیر فعالیتهای عــارف در جامعه هنری
مهاجرت سخن بگویم؛ زیرا او چهرهای کامال شناخته شده است و افراد بسیاری در این باره
یدانم در طول
به تفضیل ســخن خواهند گفت .میخواهم قدری صمیمیتر بنویسم؛ زیرا م 
این ســالها رنج و مرارتی که وی برای تولید تک تک آثارش کشــیده است ،قابل توضیح
نیســت .این روزها ،بســیاری با ادعای بزرگ و جیبهای کالن و پــر از پول با امکانات آن
چنانی بر ســکوها میایســتند و مبتذلترین آثار را به نام هنر در فرهنگ شنیداری جامعه
وارد میکنند و همینها داعیه هنرمند بودن دارند ،حال آنکه بر طبل میانتهی میکوبند و
خود شادند .من صدای عارف را از استودیوی خانگیاش در اتاق کوچک  12متری در منزل
استیجاریاش با گوش جان شنی دهام؛ صدایی که از دل رنجها و دغدغههای مشترک همه ما
برخاسته است و آرمانهای بزرگ را فریاد میزند .او هنرمندی است که در طول این سالها
با نامالیمتهای بسیار و با کمترین امکانات ،گامهای بلند برداشته است ،هنرمندان جوان را
بال و پر داده است ،آگاهانه میگوید و آگاهانه میخواند و همچنان فروتنیاش پا برجاست.
*
نمیتوانم درباره «گل بادام» حرفی نزنم .بیشــک ،یکی از مجموعههای بسیار ارزنده عارف
جعفری ،آلبوم «گل بادام» اوســت .این مجموعه بهویژه برای نســل جوان ما در مهاجرت،
غنیمتی اســت .هم از این رو که او کوشیده اســت در این اثر ،ذایقه شنیداری نسل نو را با
موسیقی و شعر فولکلوریک آشنا کند و آن را با موسیقی امروز پیوند دهد و هم از این جهت
که در گرایش و برانگیختن کنجکاوی نســل نو به فرهنگ و هنر فولکلوریک مردم ما تأثیر
بسیار مثبت دارد.
*
درباره عارف ،هنر و منش او حرف بســیار اســت .همین بس که ایمان دارم فعالیتهای او
جدی و تالشــگر در یادها خواهد ماند و بیمهریهای سنگاندازان تنها
بهعنوان هنرمندی ّ
به حسرتی بدل خواهد شد برای آنها .برای عارف عزیز ،سالمتی و موفقیتهای روزافزون
میخواهم .صدایت ،داوو دیتر .
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دلم امشب کجا پرواز کرده؟
yyباهر بیانی

گاهی ناگفتههایی بیش از آن حروف
هفتگانه و خطوط پنجگانه چارچوب
کالسیک و خطکشی شده دنیای موسیقی
خاصه از جنس فولکلور
در دل یک ترانهّ ،
باقی میماند .نغمههایی دلکش و رنگین
که از دل برآمدهاند و در قالب نُتهای
سیاه و سپید نمیگنجند! آنگاه است که
دستگاه دیگری با تارهایی از جنس گوشت
و خون و جان آدمی به کمک میآید و
رسالت یک اثر موسیقایی را به فرجام خود
میرساند.
فولکلور را رازهایی است .رازهایی از عمیق
و نابترین الیههای احساس آدمی که تنها
با لب گشودنها پردهبرداری میشوند.
«گریز» .آری ،به گمانم« ،گریز» ،بهترین
واژه برای بیان گوش و جان سپردن به
موسیقی فولکلور در دنیای آوارگی و
دلتنگیها در ادبیات فارسیزبانان جهان
باشد.
روزگاری که خود را در سرزمین دیگری
میان حصاری تنگ از غربتی زمخت و
آسمانخراشهایی از جنس بتن سخت و
غوغایی از برخورد و سایش آهن و پوالد
مییابم ،پنجرهها را پیش میکنم و با
پردهها سکوتی میان خودم و دنیای پر از
جیغهای بنفش مدرنیته میکشم .میان
دنیای مجازی صفر و یکهای حافظهای
دیجیتالی ،اما وفادار ،از این پوشه به آن
پوشه به دنبال چیزی میگردم؛ چیزی
شبیه یک «مرهم» ،یک نوازش و یک
«دلآسایی» به لهجه شیرین مادریام!
برای شانههایی لرزان از نامهربانیهای
روزگار و سردی فاصلههایی که با وسواس
شمارهگذاری شدهاند و اعداد بزرگی برای
دلتنگی بیشتر من ساختهاند.
«مای کامپیوتر > درایو دی > ترانههای
افغانی > عارف جعفری > آلبوم صبا مزار
رم».
می ُ
به دنبال ترانه «گلافروز» میگردم.
چشمانم را میبندم و کلیک میکنم؛
صدایی بغضآلود و صمیمی میخواند:
ارم پر از غم ،آه
ارم دلی د ُ
دلی د ُ
نه یک َجو از دل ِم غم میشود کم ،آه
نه دستِم میرسد بر گردن یار ،آه
نه آن سرو رسا سر میکند خم ،آه
وای گلافروز ،وا وا گلافروز
بَه دنبال تو میگر ُدم شب و روز
آه ،تنها خدا میداند همین چند بیت در
این سالیان دور و دراز عمر خود در حنجره
عاشقانی چند زمزمه شده و دل معشوقها
را به لرزه انداخته باشند؟

و اما «رود»؛ جاودانهرودی که به جانم روان
شد .خاطرم مانده نخست باری که صدای
«عارف» به گوشم بسیار خوش آمد 12 ،سال
پیشتر یا بیشتر بود .از نوار کاستهایی که
شاید ده ها بار از امواج مختلف رادیوهای
شرق و غرب ،جاودانههای موسیقی پارسی
را از شاخ ماهوارههای سرگردان شکار کرده
بودند .ترانههایی که هیچ گاه از آغاز ثبت
نمیشد و تا به خود میآمدی: ... ،
این رود ،خاطرات مرا تازه میکند
یادش به خیر تلخی آن روز ،صبح زود
باران گرفته بود ،تو با چتر آمدی
گلهای سرخ بر سر راهت شکفته بود
هر روز میرسم لب این سالخورده رود
با کوزهای که بشنوم از آبها ،سرود
بعدها ترانه «رود» با تالش پسر عمهام ،اصغر
جان کامل ثبت شده بود و آخر ترانه را هم
با صدای خودش میگفت« :آهنگ «رود» از
عبدالرحیم جعفری.»...
پنجمین دوره جایزه ادبی «قند پارسی»
در سال  1388با زمزمههای «عارف» برایم
خاطرهانگیز شد.
شور و اشتیاق غریبی داشتم .برای اولین
بار ،آوازخوان محبوبم را از نزدیک دیدم و او
هم پیش از اجرای هر آهنگ ،چند کالمی با
دوستدارانش گپ میزد و با فروتنی ،اُمیدوار
بود که از شنیدن نغمهسراییاش لذت ببریم!
ترانه معرفی شد و نام شاعر ،چشمانم را به
جستوجوی گوش و کنار انداخت« :محمد
جعفری» ،دوستی بزرگوار و شاعری صمیمی
که آن زمان فقط چند دقیقه از آشناییام
با او میگذشت .با هم گپ و گفت کوتاهی
داشتیم و برایش گفته بودم که چه قدر
غزلهایش در جانم کارگر اُفتادهاند!
این ،بار آخِ ر است و شاید دِگر نباشم
از حال و روزگارت شاید خبر نباشم
شاید خدا نخواهد تا سر بگیرد این عشق
شاید خدا نخواهد ،تا خونجگر نباشم
بگذار با خیالت ،خوش باشم این اواخر
تا منتظر به راه و چشمی به در نباشم
بگذار بار دیگر ،پیشت غزل بخوانم
شاید خدا نخواهد ،شاید دگر نباشم
آن روز ،این ترانه ،آتشی به جانم انداخت و
هنوز با هر بار شنیدنش ،بغض ،راه گلویم را
میبندد.
ترانههای دیگری هم در خاطره شنیداریام
رم»،
پررنگ شدهاند ،مثل« :صبا مزار می ُ
«پرواز» و «جلوه».
به اُمید شنیدن جاودانههای بیشتر از «اُستاد
عارف».
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مقام معظم رهبری فرمودند مهاجرین را تکریم کنید .من دلم میخواهد این تکریم عملی شود .امیدواریم ببینیم این تکریم
چه زمانی عملی میشود تا بعد بگوییم که کجا جنبههای توهین و سوء رفتار است و کجا پیشینه معمولی و روابط ،خراب
است .اگر اینها حل نشود ،تکریم عملی نمیشود.

دکتر محمدسرور موالیی در «پنجمین روایت همدلی»:

زبان رسانهای درباره افغانستان و مهاجران باید تغییر کند
دوستان خانه ادبیات افغانستان از محبت بسیاری که به من
دارند ،وظیفه سخن گفتن را به گردن من میگذارند که تاوان
ریشسفیدی است و البته بهای خدمتگزاری از صمیم قلب
به زبان و ادب فارسی است که خوشبختانه خداوند بزرگ به
من هدیه کرده است که سی سال در دانشگاههای این کشور،
رس ادبیات باشم واین ،امانتی است که دست ماست.
مد ّ
دوست داشتم استاد محقق میگفتند که در کابل چه گذشت
و همزبانانشان چه طور از ایشان استقبال کردند .من از اینکه
شما بحث را جمع کردید به این زیبایی ،خوشحالم و از
اینکه هیچ اشارهای نکردید ،بسیار ناراحتم .دلیلش هم روشن
است .وقتی سخن نمیگویید از آنچه در کابل بر شما گذشته،
از محبت و یا خدای ناکرده ،عدم محبت ،جنبه دومی در
ذهن ما غلبه میکند .جناب استاد محقق ،ما دوست داشتیم
وقتی برادران ایرانی و همکاران ما و دوستانی که به افغانستان
میروند ،کتابها بنویسند از برخورد همزبانان افغانستانی
نسبت به خودشان .به نظرم ،آنچه در این باب نوشته و
گفته میشود ،بهترین وسیله اتصال و ه مدلی ماست که شما
امروز این را از ما مضایقه کردید .انشاءاهلل در فرصتی دیگر
بفرمایید .بهعنوان یک ریشسفید از یک ریشسفید دیگر
میتوانم این گله را بکنم .با اختصار میگفتید و جان ما را
لبریز میکردید از تجربه محبت خود .از این طرف تا دلتان
بخواهد ،ما لبریز از محبتیم.
خودم نیم قرن است که در ایران زندگی میکنم .هم ه فراز
و نشیبهایی را که دوستان ما و فرزندان جوان ما این روزها
یا در این و آن دولت دیدند ،من از سال  1344به این طرف
دیدهام و در مقابل همه آنها هم بسیار با منطق و با استدالل
ایستا دهام .بحثی که آقای دهقان در این محفل بیان کردند،
درد دلی است که همیشه در دل ما سنگینی میکند .من
تعجب میکنم با این همه سال که ما صحبت کردیم ،بیجا و
با جا ،در هر مکان مناسب و نامناسب و صدا بلند کردیم که
این قرائت را تغییر دهید؛چون این قرائت به سود شما و به
زیان ما نیست .هیچکدام از ما از این قرائت بهرهای نمیبریم.
با این حال ،کمتر کسی گوش کرده است.
این بحث را در جایی گفتم و ریشهیابی کردم و تعجب میکنم
با این همه خردمند دانای آگاه عالقهمند به فرهنگ مشترک و
زبان فاخر فارسی و ادبیات بسیار ارجمند آن ،چرا یک نفر پیدا

نمیشود قرائتی را که یک نفر انگلیسی برای ما نوشته است،
تغییر دهد؟ ادوارد براون در تاریخ ،حمله مغولها و عربها و
افغانها را نسبت به ایران با هم مقایسه کرده و این مقایسه
غلط تا امروز بر جا مانده است .کی میخواهیم این جفا را
اص ً
الح کنیم؟ خودمان دست به قلم داریم ،دانش و تجربهاش
را داریم ،اسنادش را داریم و راههای کار را هم خوب بلدیم.
افتخار دارم ضمن کارهای دیگری که انجام میدهم ،در مجله
علمی ـ پژوهشی کشور درباره ادبیات و اسطوره و عرفان،
مقالهای میدهم که چاپ میکنند و مقالهها را هم داوری
میکنم .دیروز ،مقالهای به دستم رسید که با حرفهای آقای
دهقان بسیار مشابهت داشت .استاد دانشگاه مقاله نوشته با
عنوان «علت سردی روابط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی
ایران و افغانستان در دوران پهلوی» با نگاه قدیمی .آدم انتظار
دارد که نگاه قدیمی در این مقاله جدید تغییر کرده باشد،
ولی افسوس .سال  1945میالدی ،مرحوم استاد سعید نفیسی
پیشنهاد کرد به رضا شاه پهلوی که بهترین کار این است که
نام پرشیا را به ایران تغییر دهیم تا نام وطن ما ،ایران باشد.
مقاله هست و چاپ هم شده .ایشان هم پذیرفت .سالها در
یونسکو این محل نزاع بود که چه طور میتوان نام یک فرهنگ
را روی بخشی از سرزمینهای متعلق به آن فرهنگ بگذاریم.
افغانها هم واکنش نشان دادندکه این واکنشها مطلوب
نبود .از این طرف ،کسی گوش شنوا برای این نداشت که
چرا نام فرهنگ را روی سرزمین میگذاریم .وقتی میگوییم
ایران بزرگ ،ایران بزرگ در جغرافی ،تاریخ و همه اینها
معنا دارد.
زمانی ،یک ساعت در شبکه پنج تلویزیون جمهوری اسالمی
ایران صحبت کردم .چون ادبیات و تاریخ ایران و افغانستان
یدانم ،گفتم بهتر است روی اسناد با
و تاریخ مدنیت را م 
همدیگر صحبت کنیم و ببینیم این ایران کجاست .امروز
افتخار میکنم که این نام بر سر این کشور زیبای ماندگار
است که از تمام آفات و بلیات ارضی و سماوی و تمام دشمنان
پنهان و آشکار محفوظ باشد .ما دوست داریم ایران را و به
اندازه جانمان دوست داریم .در آن صحبت گفتم که اگر
شاهنامه را تاریخ ملی ،روایی وتاریخ سینه به سینه نقل شده
یدانید ،سراغ شاهنامه میرویم تا ببینیم ایران در دوران
م
اساطیری و دوره پهلوانی تا آغاز دوره تاریخی در کجاست؟

فهم موسیقی فولکلوریک یا مدرن و پاپ

yyتهمینه امینی
قبل از پرداختن به موسیقی و آواز عارف جعفری ،بهتر از غزلهای معروف شاعرانی همچون حافظ ،سعدی ،موالنا و
بیدل انتخاب میکنند.
است کمی به وضعیت موسیقی کشور بپردازیم .در
موسیقی دیگری که ساخته و پرداخته فرهنگهای
همین اول کار ،پرسشهای زیادی مطرح میشوند از
گوناگون و سلیقههای متفاوت هر کشور و به صورت
جمله درباره خود موسیقی ،ریشه این هنر ،شعر و ترانه
دقیق ،هر شهر یا والیت و منطقه خاص هر سرزمین است،
و انواع سازهای مختلف که همه در کنار هم یک قطعه
موسیقی محلی یا فولکلوریک است .در افغانستان نیز
یدهند .هر شخصی نیز بنا به سلیقه و
موزیک را م 
هر منطقه از این سرزمین کوهستانی ،موسیقی
فرهنگ رایج در کشورش آن را به دستههای
خاص محل خود را دارند .میتوان پرسید:
مختلف تقسیمبندی میکند و نامهای
در فرهنگ افغانستان ،موسیقی چه ارزش
متع ددی یافتهاند .تنها سبک موسیقی که
و جایگاهی دارد؟ میزان این ارزش به چه
در افغانستان به خوبی شناخته شده است
چیزهایی وابسته است؟ چه کسانی این
و مردم هم به نوعی ،بهتر با آن ارتباط
ارزشگذاری در موسیقی را تعیین میکنند؟
برقرار میکنند ،موسیقی کالسیک به
فرهنگ افغانستان در طول سالهای جنگ
سبک هندی است که اشعار این موسیقی را

ایران شاهنامه در مشرق است .نمیتوانیم که این جغرافیا را
بکنیم و بیاوریم و در سمت غرب بچسبانیم .پس باید دید
خود را عوض کنیم .همه ما این تجربههای را مشترک از سر
گذراندهایم .درباره مقاله آن فرد هم نوشتم که نظریه درستی
را بهکار نبردهاید .اص ً
ال به محمدزاییها و پهلوی و محمد ظاهر
شاه و رضاشاه کاری ندارم .مشکل اصلی تمام روابط سیاسی
و فرهنگی ما بحث شناخت نادرست از فضای فرهنگی است.
ایشان در آن مقاله نوشته بود که افغانها ،موالنا ،ناصر خسرو،
حکیم سنایی ،جامی و خواجه عبداهلل را مصادره کردند .بعد
وقتی گفتیم اینها ایرانی هستند ،آنها مقاله نوشتند که نه
اینها افغانی هستند .این سخن را باید کجا برد؟ خدا رحمت
کند روانشاد استاد بزرگوارم ،دکتر خانلری را .میگفت اگر
یک روز حکیم سنایی یا موالنایا ناصر خسرو یا حتی حافظ
وسعدی را زنده کنیم و بگوییم شما ایرانی هستید یا افغانی؟
میگویند :ببخشید ایرانی و افغانی چیست؟ ما برای خودمان
شهرهای دیگری داشتیم و نام سرزمینهایمان هم یک چیز
دیگر بود.
آقای دهقان درست میگوید .ایشان کمتر گفتند و من
بیشتر میگویم .این قضیه هنوز در کتابهای مدارس اص ً
الح
نشده است .استاد خلیلی هم به گردن ایران و هم به گردن
افغانستان حق دارد .شادروان دکتر عبداالحمد جاوید ،رئیس
سابق دانشگاه کابل ،نویسنده کتاب قرائت فارسی به گردن
همهما حق دارد .وقتی نام سعدی میآمد یا از خواجه حافظ
شیرازی شعری میخواندیم یا هر شاعریا عارف یا نامداری
که شعرش را میخواندیم که در مرزهای فعلی ایران قرار
داشت ،عالمت پاورقی میگذاشت و مینوشت که فارس یکی
از استانهای ایران است که مرکزش ،شیراز است و آرامگاه
سعدی و حافظ در این شهر هست .آن زمان که من در دوره
دبیرستان بودم ،احساس میکردم که چه قلمرو بزرگی داریم
و من چه قدر بزرگم ،با همه کودکی و نوجوانی .چرا ما این
احساس را از هم میگیریم؟ چرا نمینویسیم سنایی غزنوی،
شاعری است که در غزنه هست و غزنه در کجای افغانستان
قرار دارد .این توضیح از شما برادران ایرانی چه کم میکند؟
نه تنها چیزی کم نمیکند ،بلکه بر تفاهم ما میافزاید.
روشی در آنجا داشتیم و حاال هم داریم و پیشنهاد کردم
به تلویزیون که بیاییم همان کاری را که اسالف ما کردند،
به شدت آسیب دی ده و اکنون نه تنها فرهنگ غنی آریایی
فراموش شده است که به شدت تحت تأثیر فرهنگهای رایج
در دیگر کشورها قرار گرفتهایم .تنها راه نجات از این وضعیت
نیز پرداختن به اصل فرهنگ رایج در افغانستان در سالهای
گذشته است که مستلزم پژوهشهای فراوان و زمان زیادی
است.
عارف جعفری ،هنرمندی است که در ایران زندگی میکند
و زندگی هنریاش از همین سرزمین آغاز شده است .نام
او برای بسیاری از دوستداران موسیقی در دیار مهاجرت
آشناست که در تالش و کار فراوان وی در عرصه موسیقی
ریشه دارد .تاکنون پنج مجموعه موسیقی و تعداد زیادی
تکآهنگ از عارف در دسترس مردم قرار دارد .یکی از
دالیل نامآشنایی عارف در میان مهاجران افغانستان در ایران
نیز همین کوشش بیوقفه او در قلمرو هنر سرزمینمان،
افغانستان است ،هرچند بیشک ،او در افغانستان نیز
هوادارانی دارد و برای بسیاری از جوانان اهل موسیقی در
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پیشنهادی که در برنامههای افغانستانشناسی کردیم و اینجا هم تکرار میکنیم ،این است که به رسانه ملی جمهوری اسالمی ایران بگویید که دستوری کوچک بدهید
یدهید ،خالف واقع است .بیایید زبان رسانهای خود را تغییر
یدهید ،تغییر دهید؛ چون این تصاویری که از افغانستان نشان م 
و بیایید تصاویری را که از افغانستان نشان م 
دهید .اگر میخواهید به این مهمانان ناخوانده دیرپایتان یک کم حرمت و شخصیت قائل شوید ،آنچه را هست ،نشان دهید ،افغانها خوشحال میشوند.
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پی بگیریم و روشی از خودمان ابداع نکنیم .به این صورت که
هر شاعر ،عارف و دانشمندی را همان طور که در جغرافیای
دانش ما و در دانشنامههای قدیم ما نوشته شده است ،به نام
زادگاهشان یا آرامگاهش بخوانیم و از ایرانی و افغانی صرف
نظرکنیم .آن وقت جغرافیایمان را بهتر حس میکنیم که از
کجا تا کجا قلمرو ما بوده و هست.
تا هنوز اطالع ندارم که این حسن نیت وجود داشته باشد
و کسی در آموزش و پرورش ،این مسئله را درست دنبال
میکند یا نه در سر کالسهای درس .تقسیم کردن اینها به
زیان ماست .همان طور که جناب محقق فرمودند ،این بزرگان
از مرز جغرافیای زبان فارسی و جغرافیای جهانی گذشتهاند.
دنیا حکیم ابوالقاسم فردوسی و موالنای بزرگ را بهتر از هر
ایرانی و افغانی میشناسد که میگویند همشهری ماست .ما
آثار آنها را دربارهموالنا و حافظ و فردوسی ترجمه میکنیم
که ببینیم آنها چه گفتهاند.
چند سالی به افغانستان رفته بودم .در آنجا هم همین
حرفها را میزدم .االن هم دوباره میگویم که من به هیچ
سرزمینی نمیتوانم خیانت کنم .در اینجا اگر سینهام را سپر
میکنم تا از ارزشهایی یاد کنم که افغانها به آن مینازند
که مشترک است ،در افغانستان هم یک سره از آنچه مثبت
نوشته شده است ،یاد میکنم تا ذهنهای کج در آنجا اص ً
الح
شود .دوستان من ،ما برای حفظ زبان فارسی در افغانستان
خیلی دشواری داشتیم و داریم و تاجیکها بیشتر از ما
داشتند .حق ما این است که امروز که به این زبان سخن
میگوییم ،مینویسیم و تحقیق میکنیم ،شما خوشحال
باشید و شاد باشید که همزبانان شما چیزی برای افزودن به
این مجموعه فرهنگی دارند وگرنه همانطور که آقای کرزی
تصمیم گرفته بود زبان دانشگاههای ما انگلیسی بشود ،االن
زبان کشور انگلیسی میشد و حساب ما با کرامالکاتبین بود.
در یک غفلت ،ممکن بود این زبان نازنین را از دست بدهیم.
وقتی زبان فارسی در تاجیکستان رسمی شد ،ما از آن حمایت
نکردیم و زبان روسی دوباره به تاجیکستان برگشت .نمیگویم
در هند چه گذشت و شما چه باید میکردید و نکردید .یک
میلیارد فارسیزبان در هند و پاکستان همزبان ما بودند اگر
میجنبیدید .آن زمان ،تقالهای شما این بود که همه آن
میراث را جمع کنید در یک جا و اگر دیگران جدا شدند،چه
بهتر .این سخن را االن نمیگویم .من در سال  1348یا
 1349در وزارت خارجه شاهنشاهی هم سخنرانی کردم و در
آنجا گفتم انصافاً در میراث مشترک ،شریکتر و دارای حق
مساویتر از افغانستانیها سراغ دارید؟ بهترین راه حل این

است که نه افغانها را ببینیم و نه مطرح کنیم و نه اسمشان
را ببریم و نه اص ً
ال خطشان را بخوانیم و خیالمان راحت که
شریک را از بین بردیم .ما این کار را قبول نداریم و نمیتوانیم
بپذیریم که ما را از این میراث محروم کنید .ما به حافظ
همانقدر مینازیم که شما به موالنا .زادگاه یکی در شیراز
است ،یکی در دهلی و یکی در بلخ .به هر حال ،تا این معضل
حل نشود ،ه مدلی به درستی صورت نمیگیرد.
آقای محقق ،هنوز سیاستهای ما در اقتصاد ،روابط فرهنگی و
سیاسی به دلیل همین معضلی است که شصت سال است در
مطبوعات قلم خورده است .تا مدادپاککن بر نداریم و پاک
نکنیم ،اص ً
الح نمیشود .در زمانی که آقای مهندس موسوی،
نخست وزیر و وزیر جنگ بود ،یک نامه نوشتم برایشان که
اجازه بدهید این همه دانشجوی آواره جوان افغان از دختر
و پسرکه پشت دروازههای دانشگاه شما ماندهاند ،ما مدیریت
کنیم و مثل پاکستانیها که با پول عربستان ،دانشگاه درست
کردهاند ،ما دانشگاه در تبعید در ایران درست کنیم آن هم
نه با پول دولت شما ،بلکه با پول کارگرهای خودمان .تعهد
میکنم و امضا میدهم هیچ کارگر افغانی نباشد در ایران که
روزی هشت تومان به ما ندهد .فقط یک مدرسه در اختیار ما
بگذارید ،آن هم نه درتهران و اصفهان ،بلکه در تایباد و سر
مرز افغانستان بدهید .پنجاه و یک نفر استاد افغانی در ایران
بودند که در شرایط بسیار سختی کار میکردند و چند نفرشان
کفاشی میکردند .این غنیمتهایی بود که از دست رفت .اگر
آن زمان جمعشان کرده بودیم ،مشکل االن این نبود که تازه
بیاییم و دربارهاش حرف بزنیم .اگر امروز هم بچههای افغانی را
به درستی به دانشگاهها راه بدهید ،دیگر در افغانستان نیاز به
تبلیغ ندارید .هر فرهیختهای که از ایران به سمت افغانستان
میرود ،با خودش ،حس حمایت و دفاع و فرهنگ آشتی و
همدلی را میبرد .هیچ سرمایهای هم نمیخواهد .کاری واقعاً
انسانی و اسالمی هم هست .هیچ مصرفی برای ما و شما ندارد
که وزیران بیایند و صحبت کنند که برای رضای خدا ،بچههای
افغانی را راه بدهید تا در مدرسه و دانشگاه درس بخوانند .فکر
میکنم هیچ کس به فکر آینده نیست.
االن عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم .آنجا
میگوییم تهاجم فرهنگی دارد در زبان فارسی در افغانستان
و تاجیکستان چه میکند .در دوسال گذشته ،مسابقات
افغانستانشناسی در استانهای مختلف ایران برگزار شد.
نمیدانم کدام شیر پاکخوردهای پیشنهاد کرد که فالنی را
دعوت کنید .من رفتم و گفتم من به این دو خانه و دو سفره و
دو جای مقدس اهانت نمیکنم و چیزی نمیگویم که خالف

واقعیت باشد و ثابت کردهام .قرار شد تمام گزارشهایی را که
دربارة افغانستانشناسی جمع کردیم ،به اطالع رهبر معظم
انقالب برسانند و ایشان تصمیم بگیرند .نمیدانم که به محضر
ایشان رسید یا نرسید .این روزها مطبوعات بحثی را مطرح
میکنند که حتماً شنیدهاید که مقام معظم رهبری فرمودند
مهاجرین را تکریم کنید .من دلم میخواهد این تکریم عملی
شود .ایشان فرمودند و دستورشان هم واجباالطاعه است.
امیدواریم ببینیم این تکریم چه زمانی عملی میشود تا بعد
بگوییم که کجا جنبههای توهین و سوء رفتار است و کجا
پیشینه معمولی و روابط ،خراب است .اگر اینها حل نشود،
تکریم عملی نمیشود .خوشبختانه در دوسال گذشته ،دو
استاد بزرگوار ،دکتر حسن انوشه و دکترعلی رواقی کار عملی
انجام دادند .یکی کتاب فارسی ناشنیده را نوشت و دکتر
رواقی رفت و در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،فرهنگ
زبان فارسی دری افغانستان را در دو جلد چاپ کرد .حاصل
پنجاه سال زحمت این آدم است و کار بسیار سودمندی
است .کمترین سودش این است که ما افغانها خودمان هم
نمیدانیم که زبانمان چه قدر قابل حرمت است .تمام واژگانی
که در قرون پنجم ،ششم و هفتم رایج بوده ،آورده است.
آقای رواقی هزار و ششصد منبع را خوانده و برای این واژهها
و ترکیبها از متون فارسی ،شاهد آورده است .پیشنهادی
که در برنامههای افغانستانشناسی کردیم و اینجا هم تکرار
میکنیم ،این است که به رسانه ملی جمهوری اسالمی ایران
بگویید که دستوری کوچک بدهید و بیایید تصاویری را که
از افغانستان نشان میدهید ،تغییر دهید؛ چون این تصاویری
که از افغانستان نشان میدهید ،خالف واقع است .بیایید زبان
رسانهای خود را تغییر دهید .اگر میخواهید به این مهمانان
ناخوانده دیرپایتان یک کم حرمت و شخصیت قائل شوید،
آنچه را هست ،نشان دهید ،افغانها خوشحال میشوند.
آقای عارف جعفری عزیز ،خدا ،تو را برای ما نگه دارد .صدایت
را ،شعرت را ذوق و هنرت را .موسیقی تو کاری کرده که اعتبار
جشنواره «قند پارسی» و همایشهای فاخر هست .کمترین
اثرگذاری کار شما این است که چهار پنج آهنگ شما را از
رادیوهای ایران میشنوم و مثل من ،هر کسی که از مهاجران
میشنود ،شاد میشود .خوشحالم که دوستان ما و فرزندانم
به این جا رسیدند که امسال از شما قدردانی کنند .ما برای
شما آرزوی موفقیت میکنیم .انشاءاهلل سالهای سال ،صدای
تو ،صدای ما و صدای ناگفتههای ما باشد ،همانطور که تا االن
بوده است.

کشور ،آهنگ میسازد و اینگونه به اهل هنر خدمت میکند.
دو مجموعه از پنج مجموعه موسیقی عارف به صورت خاص
به موسیقی محلی و فولکلوریک افغانستان و سه مجموعه
دیگر به موسیقی پاپ اختصاص دارند .اگر از موسیقی پاپ
بگذریم و موسیقی محلی را مالک قرار دهیم برای شناساندن
تاریخ و پیشینه موسیقی در افغانستان و ارتباطش دهیم با
فرهنگهای متفاوت از مناطق مختلف افغانستان ،میتوان
گفت همین تمایز عارف جعفری است که او را در جایگاهی
برجستهتر از دیگر هنرمندان همترازش مینشاند .پرداختن
به موسیقی محلی آن هم در دنیایی که با سرعت و بیش
از گذشته به سمت مدرنیته شدن میشتابد و هنر مدرنی
که در سکوی اول رقابت هنرها ایستاده است ،نوعی مبارزه
سنجیده و حسابشده به شمار میآید برای از یاد نبردن هنر
و فرهنگ در تاریخ سرزمینمان و مرور کردن فرهنگ غنی
و اوضاع آرام در افغانستان که امروزه شاید هر دو فراموش
شدهاند؛ هم گذشته آرام و بی تنش در افغانستان و هم

فرهنگ خاص و ناب.
به یقین ،این فعالیتها کافی نخواهند بود ،بلکه افزون بر
آن ،باید به مهمترین بخش هر قطعه موسیقی هم پرداخت؛
یعنی شعر و ترانه .اینکه قرار است هر قطعه آهنگ برای
ما چه گفتنیهایی داشته باشد ،از چه چیزهایی حکایت
کند و در نهایت ،چگونه قرار است در این دنیای سراسر
آشوب به ما آرامش هدیه دهد ،از مقوالتی است که جای
نقد و تحقیق بسیار دارد .وضعیت موسیقی در افغانستان
کنونی شاید بدتر از همیشه باشد .بیشک ،هر هنر و فرهنگی
برای غنامندی بیشتر و پایدار بودن به تغییر و تحوالتی نیاز
دارد ،در حالی که با ورود فرهنگهای غربی و شرقی و
منطقهای به افغانستان ،موسیقی غنی ما رو به افول نهاده
است .چندگانگی در موسیقی ،شعرها و ترانههایی که از
دیگر کشورها و فرهنگها وام گرفته شدهاند و حتا سیاسی
شدن موسیقی ،از موضوعاتی است که به واکاوی بیشتری
نیاز دارند ،اگر قرار باشد هنر برای پیشبرد و بهتر ساختن

فرهنگ باشد و مبنایی برای پاسخگویی به نیازهای معنوی
و روحی .پس موسیقی نقشی اساسی دارد هم در تخریب
فرهنگ و هم بهبود وضعیت فرهنگی.
در افکار عموم مردم ،موسیقی محلی تشکیل شده از
ترانههایی که فقط و فقط جنبه لذت و سرگرمی دارند و
هیچ بار معنایی ندارند ،در حالی که همین موسیقی محلی
است که فرهنگ هر منطقه را به ما میشناساند و اگر
هنرمندی همت به خرج دهد و با پرداختن به شعرهای
ناب فارسی ،موسیقی متفاوت و نابی را برای مخاطبانش
عرضه کند ،میتواند راه گریزی بزند از هر فضای نقد .بدون
اینکه به تعریف و تمجید از هنرمندی خاص بپردازم و با
حفظ احترام به سلیقههای مختلف مردم در هر ناحیه،
میتوانم بگویم عارف جعفری در این زمینه موفق تر بوده
است و دست کم بهعنوان عضوی از فعاالن عرصه هنر
و فرهنگ افغانستان توانسته است موسیقی محلی را از
ابتذالسرایی در ساحت خودش حفظ کند .
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ارتباطهای ما ارتباطهای انسانی و اسالمی و بر محور
زبان غنی فارسی با فرهنگ و پیشینه بسیار بلندقامت و
درازدامن است.
yyجواد محقق در «پنجمین روایت ه مدلی»:

بهانههای اختالف و درگیری و سوء تفاهم را باید از بین ببریم
خیلی خوشحالم که امروز این توفیق را به لطف برادرمان،
آقای سرور رجایی و دوســتان خانه ادبیات افغانستان پیدا
کردم تا در خدمــت برادران و خواهران عزیز افغانســتانی
خودم باشــم و امیدوارم که این روایتهای ه مدلی به اعداد
چند رقمی برسد هم در ایران ،هم در افغانستان عزیز و هم
در همه سرزمینهای اســامی .خداوند در کتاب خواندنی
خودش کــه کتاب برگزیده همه جشــنوارههای زندگی و
«ان اکرمکم عنداهلل
کتاب بندگی است ،فرموده اســت که ّ
اتقاکم»؛ یعنی مالک ،تقواســت ،نه زبان ،نه مرز ،نه ســرزمین ،نه رنگ و نه
خیلــی چیزهای دیگر .یادم هســت که در روزگاری کــه دوران نوجوانی را
میگذراندم ،شــعری گفته بودم از سیاهمشــقهای آن روزگار که بخشی از
آن چنین بود« :خدا میکرد روزی این دروغین برتریهای بشــر /رنگ و نژاد
و مرز و ملیت ،ز دنیا رخت بر میبســت» .حقیقتاً هنوز هم این آرزو در من
هســت که چیزهایی که به نوعی ،بهانههای اختالف و درگیری و سوء تفاهم
بین ماست ،از بین برود.
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان که دوستان اهل شعر و ادب کم و بیش
با آن آشــنایی دارند ،امسال متولی برگزاری جشنواره شعر فجر بود در کنار
جایزه جالل و جایزه پروین و بعضی برنامههای دیگر فرهنگی در حوزه شعر و
ادبیات داستانی .تصمیم گرفته شد در آنجا که امسال به جای برنامه هر ساله
که دعوت از شاعران بعضی کشورهای همسایه یا غیر همسایه برای حضور در
ایران در شــبهای شعر فجر بود ،امسال برنامه را برعکس کنیم و تعدادی از
شــاعران ایرانی را به کشورهای همسایه بفرستیم برای ایجاد ارتباط بیشتر و
ه مدلیهای بهتر .یک گروه به بصره اعزام شدند ،حدود ده دوازده نفری عمدتاً
از شــاعرانی که به نوعی عربزبان بودند در خوزستان ما یا شعرشان به عربی
ترجمه شــده بود و امکان ارتباط بیشتری با عزیزان عراقی داشتند .تعدادی
در همین حدود به آذربایجان گســیل شدند و در شهر گنجه و باکو مراسمی
داشتند .آنها هم عمدتاً عزیزانی بودند که به نوعی با زبان ترکی آشنا بودند و
شعر ترکی داشتند .چند نفری هم این توفیق را داشتیم که در خدمت شاعر
بزرگ ،آقای ابوطالب مظفری و آقای محمدحســین جعفریان به کابل برویم
برای شعرخوانی و شرکت در محافل شعری کابل.
اولین باری بود که به افغانســتان میرفتم ،ولی این آرزو از سالهای خیلی دیر
و دور با من بود که روزی افغانستان بهویژه کابل را ببینم .یکی از علتهای آن
شاید آشنایی من از دوره نوجوانی با شعرهای زن دهیاد خلیلاهلل خلیلی در ایران
بود .در سالهایی که در پاکستان تدریس میکردم ،شنیده بودم که مزار ایشان
در آنجاســت .مدتی به دنبال مزار ایشــان گشتم ،ولی پیدا نکردم .در سفری
دیگر ،دوستی گفت که در الهور است .مدتی در الهور پیجوی مزار ایشان بودم
که زیارت کنم که بعد فهمیدم ظاهرا ً اص ً
ال خبر درست نیست و دیگر مزار این
مرد بزرگ در جوار زن دهیاد سید جمالالدین اسدآبادی افغانی هست.
به جای اینکه بر سر اختالفاتمان پای بکوبیم ،بهتر آن است مثل خود سید
جمال که به هر جا و هر ســرزمینی میرفت ،خود را از مردم آن ســرزمین
یدانست ،بیشتر روی ه مدلیها بایستیم تا ایرانی و افغانی بودن خودمان و
م
بزرگانمان مثل مولوی که میان ما و شما و ترکها مورد مناقشه است و گاهی
متأسفانه بعضی دستها و زبانها از همین چیزها برای بیشتر کردن اختالف

اســتفاده میکنند .بیشتر ،اینها را بزرگانی بدانیم متعلق
به همه ســرزمینهای فرهنگ اسالمی و زبان فارسی که
توانســتهاند در روزگار خودشان دامنه ه مدلیها را بسیار
فراتر از مرزهای همان زمان ببرند و دامن بگسترانند.
من از دوره نوجوانی با اندیشــههای ســید جمال آشــنا
شــدم و مدت کوتاهی هم رابط نواده سید جمال بودم با
آقای خسروشاهی .نواده ســید جمال پیرمردی شده بود
و مجموعهای از نامههای ســید جمال را برای چاپ باید
آماده میکرد .حضرت آیتاهلل ســید هادی خسروشــاهی هم سید جمال
شــناس بزرگ کشــور اســت .هیچ کتابی در ایران در طول این شصت یا
هفتاد ســال درباره سید جمال منتشر نشده مگر اینکه آقای خسرو شاهی
یا خودشــان نوشــته یا ترجمه کر د ه یا پاورقی زده یا مقدمه نوشــت ه یا در
انتشاراتی خودشان منتشر کر دهاند .تنها یک کتاب را میشناسم که درباره
ســید جمال هست و ایشــان نقش زیادی در نشر آن نداشتهاند .من مدت
کوتاهی ،رابط نواده سید جمال بودم با آقای خسروشاهی که وقتی میرفتم
به قم ،نامههایی را از ایشان میبردم برای آن بزرگوار و پاسخ آن را هفتههای
بعد میگرفتم و برای ایشــان میآوردم .از آن ســالها پیجوی مزار سید
جمال برای زیارت بودم که متوجه شــدم مزار ایشان در افغانستان هست.
به همین دلیل ،یکی از آرزوهای من برای رفتن به افغانســتان ،زیارت مزار
دو بزرگوار یعنی خلیلاهلل خلیلی و ســید جمالالدین بود که خوشبختانه
در ســفر کوتاهی که به افغانستان داشتیم و شعرخوانیهایی که در سفارت
ایران و مرکزی آموزشــی در کابل و خانه موالنا در کابل در کنار برادران و
خواهران افغانستانی صورت گرفت ،این توفیق حاصل شد که بتوانیم بعد از
بیش از چهل سال آرزومندی ،مزار این بزرگواران را در دانشگاه کابل زیارت
کنیم .آن هم با تالش بســیار؛ چون هم دوره تعطیلی دانشگاهها بود و هم
به پنجشنبه و جمعه برخورده بود که تعطیل کامل بود و دانشگاه هم برای
برگزاری کنکور به نوعی قرنطینه بود .به هر حال ،با لطف و مدد دوســتان
افغانستانی توانستیم به این آرزوی چند ده ساله برسیم.
امیدوارم وجود این مشترکات بین ما و شما و همه کشورهای اسالمی بتواند
بهانهای برای ه مدلیهای بیشــتر باشد بیش و پیش از آنکه بهانهای برای
اختالفها باشد .همه اینها متعلق به یک سرزمین بزرگ و فرهنگ غنی و
چ کدام در قد و قوارهای نیستند
مجموعه عظیم انسانی بودند و هستند و هی 
که بتوان آنها را در یک سرزمین و جغرافیای محدود گنجاند و گفت فقط
و فقط متعلق به اینجاســت .به هر حال ،متعلق به هر جا باشــند ،دلشان،
دلی بوده که برای ه مدلیها میتپیده است .امیدوارم ما هم بیاموزیم از همه
اینهــا که کرد و لر و فارس و عرب و بلوچ و ترک و ترکمن و افغانســتانی
و پاکســتانی بودن ،مالک ارتباطهای ما نیست .ارتباطهای ما ارتباطهای
انســانی و اســامی و بر محور زبان غنی فارسی با فرهنگ و پیشینه بسیار
بلندقامت و درازدامن است.
از همه عزیزانی که تالش میکنند بــرای برگزاری این برنامه و برنامههای
مشابه بهعنوان یک همزبان ایرانی تشکر میکنم و اگر کاری از دست ما در
این حوزههــا برآید ،به اندازه توان محدودی که داریم ،قطعاً دریغ نخواهیم
کرد ،چنانکه پیش از این هم چنین بوده است.

حکایت من و عارف
yyمحمدعلی سرابی

صدای «عارف» را بهطور پراکنده
شــنیده بودم ،ولی خــودش را از
نزدیک ندی د ه بــودم .وقتی عارف
از ســفر کابل برگشــت ،یکی دو
جا با هم به طور ســطحی ،معرفی
و آشنا شــدیم تا اینکه در همان
سال در ششــمین جشنواره قند
پارسی بیشتر آشــنا شدیم .از آن
به بعد شــدم پای ثابت برنامههای
هنریاش که این ســو و آن ســو
برگزار میکند .همکاری ما در این
برنامهها چنان تنگاتنگ و نزدیک
هست که گاهی مدیر برنامههایش
هســتم و زمام امور را به دســت
میگیرم ،چنان که گاهی به نرمی
از من شکایت هم میکند.
از نظــر شــخصی ،خوان دنهــای
عــارف برایم از ایــن نظر اهمیت
و تازگی دارد کــه انتخابهایش
تدار هســتند ،نه
پرمفهوم و جه 
بیهدف و بیریشه .وقتی از عشق
میگوید ،عشق سطحی و مبتذلی
نیســت که این روزهــا جوانان ما
گرفتارش شــ دهاند و خودشــان
یدانند.
هــم آغاز و پایانــش را نم 
وقتی از میهنــش میگوید ،فقط
یدهد،
احساسات سطحی نشان نم 
بلکه به تاریــخ و اجتماع خودش
هم نظــر دارد و این نگاهش را به
مخاطبانش هــم منتقل میکند.
کارهــای هنــری فولکلوریــک
هزارگــی و غیــر هزارگــی او که
اخیرا بیشــتر هم شده ،دلنشین
اســت و مخاطبان بیشتری برای
آثار هنریاش دســت و پا کرده
است که امیدوارم تمرکزش در این
بخش هم بیشتر شــود .از اینکه
اهل جار و جنجال و مد و فیشــن
نیســت ،خوشم میآید ،ولی شاید
چنین چیزهایــی ،ابزارهای دی ده
شــدن هســتند و گاهی آدم فکر
میکند که نباید از آنها هم غافل
شــد .به هر حال ،عارف جعفری،
هنرمندی است که خوب انتخاب
میکند و خوب میخواند .
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بخشی از هنرمندانه بودن موسیقی پاپ به این امر بستگی
دارد که هنرمند تا چه اندازه و چه گونه از سازهای بومی
استفادهکند.
جهانگیر رها؛ ترانهسرا ،آوازخوان و نوازنده:

عارف ،هنرمند مردمی است

yyگفتوگو از :صادق دهقان

اشاره

جهانگیر رها متولد ســال  1343در شهر کرمانشاه ایران است که از ده
ســالگی به تهران آمد و موسیقی را از نوجوانی فراگرفت .او از اعضای
اصلی گروه موسیقی «خورشید سیاه» است که در مهر  1390شکل گرفته
اســت و بیشتر در عرصه محیط زیســت تالش میکند .تا کنون آلبوم
«خرس سیاه بلوچی» از این گروه منتشر شده است و آلبوم «اشک سیاه»
را در دست انتشار دارند.
آشنایی جهانگیر با عارف به ســالها پیش بازمیگردد ،زمانی که در
شرکت موسیقی راکبان نور و استودیو چکاوک کار میکرد و در همان
اوایل کار ،چندین آهنگ با هم تنظیم کردند و این آشنایی به رفت و آمد
جهانگیر به خانه ادبیات افغانستان و دوستی دیرپایش با عارف و دیگر
دوستان افغانســتانیاش انجامید .از جهانگیر خواستیم درباره موسیقی
عارف ســخن بگوید .آنچه میبینید ،رهآورد گفتوگویی کوتاه است
درباره زاویههای گوناگون موسیقی عارف.

\\ویژگی موسیقی عارف چیست که آثار او را از دیگر
همقطارانش متمایز میکند؟
اولین نکتهای که در شخصیت هنری عارف برای من بیشتر
جذابیت داشــت ،این است که ادبیات را خوب میشناخت و
شــعر را به صورت تخصصی میفهمید و شاعر بود و بیشتر
درگیر ترانه و شعر بود .همین امر زمینه اشتراک نظر بیشتر
مــا را به وجود آورد؛ چون من هم موزیســین هســتم ،ولی
عالقهام ،ادبیات اســت .این را هم بدانید که بیشــتر فعاالن
موســیقی ،ادبیات و شعر را کمتر میشناسند .آشنایی عارف
با ادبیات و شــعر ،نخستین ویژگی اوســت که در موفقیت
هنریاش نقش مهمی دارد.
ویژگی دیگر عارف آن است که به دلیل شناخت خوبی که از
شعر فارسی دارد ،ملو دیهایی که روی شعر میسازد ،قشنگ
است .حتا روی سختترین شعر هم که شعر نو باشد ،ملودی
نرم و لطیفی گذاشته است که کس دیگری نمیتواند چنین
کند .پــس ویژگی دوم عارف ،توانمندی باالی او در ترکیب
متناسب شعر و ملودی است.
باید بدانید موسیقی پاپ به ابتذال ـ به معنای سطحی شدن ـ
گرایش زیادی دارد .افراد زیادی هستند که در عرصه موسیقی
پاپ ،آهنگ تنظیم میکنند ،ولی کارشــان مبتذل میشود.
عارف ،تنظیمکننده خوبی هست که دو ویژگی قبلی در این
زمینــه به او کمک میکنند به این صــورت که وقتی عارف
شــعر قوی انتخاب میکند و ملودی را هم به صورت درست
روی آن اجرا میکند ،حتا با کمترین امکانات موسیقایی ،آن
آهنگ را خود به خود در برابر ابتذال و سطحی شدن واکسینه
کرده اســت .پس وقتی این پشتوانه فرهنگی را داشته باشد،
تنظیــم آن کار پاپ به صورت خود به خود نمیتواند ضعیف
و ســبک باشد و حتا با سا دهترین و کمترین ابزار هم درست
درمیآید؛ چون ذات و هسته کار ،پشتوانه فرهنگی عمیق و

استخوانبندی
کامل دارد.
ویژگــی دیگر
در موســیقی،
درستخوانی
اســت .مهــم
نیست هنرمند
از چه سازهایی
و با چه امکاناتی استفاده کند اگر آن آهنگ را درست نخواند.
بعد از موضوع تلفیق شعر و ملودی و تنظیم درست میتوان
به این ویژگی عارف اشــاره کرد که شعر را درست میخواند؛
چون باز هــم آن ویژگیهای پیشگفته به کمکش میآیند.
در همین مورد باید گفت انتخاب ساز هم اهمیت دارد ،ولی
چون شــعور اولیه در کار وجود دارد ،بقیه این کارها خود به
خود درست و منظم میشود .دوستان هنرمند ایرانی زیادی
هستند که ســابقه و مهارتشــان در تنظیم بسیار بیشتر از
عارف اســت و حتا تخصصیتر از او کار میکنند ،ولی هنگام
تنظیم آهنگ لزومــا نمیتوانند اثر را به خوبی عارف تنظیم
کنند .در اینجاســت که میتوان گفت همه آن عوامل که از
آن بهعنوان شناخت و شــعور ذاتی فرهنگی یاد میکنم ،به
کمک عارف میآینــد .در این حالت ،تازه میتوانیم بفهمیم
که موسیقی فقط یک تخصص فنی نیست .دردی که بیشتر
فعاالن عرصه موســیقی دارند ،این اســت که موسیقی را از
نظــر فنی و تخصصی بلدند ،ولی شــعور فرهنگی و معرفتی
باید در درونشان باشد که ندارند .این معرفت از ادبیات ریشه
میگیرد که در خدمت موســیقی قرار میگیرد و به اعتالی
آن کمک میکند.
\\عارف ،موســیقی پاپ را در خدمت همان ای دههای
فرهنگیاش بهکار میگیرد و بــه همین دلیل به فرهنگ
عامیانه افغانستان و خراسان بزرگ توجه کرده است .آلبوم
ی ُرم» و «گل بادام» به موســیقی فولکلوریک
«صبا مزار م 
سراسر افغانستان بهویژه هزارستان میپردازد .نگاهتان به
این ابتکار عارف چیست؟
از همان آغاز آشناییام با عارف از این عالقهاش باخبر شدم و
خودم نیز به پیوندهای مشترک حول محور خراسان بزرگ و
جغرافیای فرهنگی زبان فارسی باور دارم و میگویم تا آنجا
کــه میتوان ،باید در این راه تالش کرد .عارف در این زمینه
بــه ابتکار و ترکیب خوبی دســت زده و این فرهنگ غنی را
پاپیوالر کرده اســت به معنای غربی آن یعنی مردمی و عام
بــدون معنای آن در اینجا که عوامزدگی را از آن برداشــت
میکنند .البته ضعف موسیقی پاپ سبب شده است که این
نســبتها را به آن بدهند ،وگرنه میتــوان گفت پاپ یعنی
مردم و آنچه به مردم منسوب است ،بد نیست .دوبیتیهای
فارسی ،پاپترین شعر تاریخ هستند؛ یعنی مردمیترین شعر
و عوامزده هم نیســتند .پشتوانه این شعرها فرهنگ ماست.
هنرمندی که آثار قدیمی یا فولکلور را میخواهد با موسیقی
و ابزار امروزین عرضه کند ،اگر از آن فرهنگ بیخبر باشــد،
هنرش عوامزده خواهد شد ،نه پاپ و مردمی .آثار فولکلوریک
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عارف به دلیل برخورداری از آن پشتوانه فرهنگی هنرمندش
موفق از کار در آمده اســت .به تعبیــر دیگر ،عارف ،هنرمند
مردمی است.
\\تلفیق سازهای سنتی مانند دمبوره هزارگی یا دو
تار خراسانی یا سنتور را با سازهای غربی چه اندازه در
گرایش مخاطبان عام و جوانان افغانستانی و ایرانی به
یدانید؟
شنیدن آثار موسیقایی افغانستانی اثرگذار م 
موســیقی پاپ اگر از این عناصر بومی اســتفاده نکند ،پاپ
نیســت .فقط مرتب کردن یک ســری صداهای الکترونیک
اســت که نمیتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند .بخشی از
هنرمندانه بودن موســیقی پاپ به این امر بســتگی دارد که
هنرمند تا چه اندازه و چه گونه از ســازهای بومی اســتفاده
کند .حضور این ســازهای قدیمی و بومی در موسیقی پاپ،
آن را مدرنتر و شــنیدنیتر میکند .منظور من هم از مدرن
آن است که چیزی را به ما عرضه میکند که ابزار موسیقایی
یدهند و موســیقی غربی مدرن این اتفاق را
غربــی به ما نم 
تجربه نمیکند.
\\به نظر میرســد چنین تلفیقی در موســیقی مصداق
همان سخن حافظ باشد که «آنچه خود داشت ،ز بیگانه
تمنا میکرد یا «بازگشــت به خویشتنی» است که موالنا
میگویــد .با این حال ،آیا برچســب التقاط به این نوع
هنرآفرینی نمیخورد؟
اگر شــعور و فهم در تلفیق ساز شرقی و غربی وجود داشته
باشــد ،اتفاق خوبی در آن موسیقی میافتد .کسانی که این
درک را ندارند ،چون نه ســاز غربی را خوب میشناسند و نه
ساز شرقی را ،موسیقی نامتناسبی پدید میآورند.
\\چه کارهای مشــترکی با عارف انجام دا دهاید؟ کدام
یک از قطعههایی که با هم ساختهاید یا قطعههایی که خود
عارف ساخت ه است ،در ذهن شما ماندگار شده است؟
در آلبوم «صیاد» نوازندگی کردم .در آلبوم «قند پارسی» هم
بهجز همآوایی و نوازندگی دوتــار و گیتار ،آهنگ « َمیخانه
خاموش» را دوصدایی اجرا کردیم .بیشتر قطعههای موسیقی
عارف را دوست دارم ،ولی آهنگ «رود» را چون زیاد شنی دهایم،
بیشتر در ذهنم مانده است .البته آهنگهای ماندگار زیادی
دارد که کمتر شــنیده شده است .قطعه دوصدایی « َمیخانه
خاموش» ،یادگار ماســت که حتا اگــر روزی هم همدیگر را
نبینیــم ،با زمزمه این آهنگ ،همدیگر را کنار هم احســاس
میکنیم .این قطعه را بیشتر از همه دوست دارم.

\\سخن پایانی شما:
امیدوارم عارف ،کارهایش را با پشتکاری که دارد ،ادامه دهد
و خســته نشــود و مراقب صدایش هم باشد .عارف یکی از
فعاالن هنری و ادبی جامعه افغانستان است که باید قدرش
را بدانیم .به عزیزانی که این برنامه را برای افزایش و تقویت
رابطههای مشــترک برگزار میکنند« ،خســته نباشــید»
میگویم .کمتریــن اثر چنین همایشهایی آن اســت که
یدهیم و با همدیگر
تجربههای مشــترک را به هم انتقال م 
بیشتر انس بگیریم.
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گلافروز
 محمدحسین فیاض
گل کرده است کابل و نیمروز بر لبت
جاری شده است پنجره امروز بر لبت
ار سوز سینههای کدامین قبیله است
آنچه که جان گرفته غم و سوز بر لبت؟
از جان ما چه خواهی عزیز ،نگاه کن
آتش گرفته نام گلافروز بر لبت
آیا رسیده است زمانی که بارها
غوغا کند ترانهی نوروز بر لبت؟
شاید ،ولی برای دل یخگرفتهام
یک شعله از بهار بیافروز بر لبت

عارف؛ هنرمندی متفاوت
yyمنیژه تمنا

پیش از شکلگیری «خانه ادبیات افغانستان» در ده
سال پیش« ،عارف جعفری» را میشناختم و پس از
آن ،آشناییهایمان زیر چتر «خانه» ،رنگ صمیمیت
و همکاری گرفت .در طول این سالها ،او را انسانی
آرام یافتم که روحی حساس دارد و همیشه در برابر
بیعدالتیهایی که در کارهای هنری بر هنرمند جماعت
میرود ،حساسیت نشان میدهد.
صدای عارف برای مخاطبان عمومی وی شاید صدایی
باشد که خاطرات دور و دراز خود را در البهالی ترانهها
و ریتمهایش جستوجو میکنند ،ولی برای من و

خستهیمان ببخش؛

ما را به نگاه
که زیبندهی مهر تو نیست
ما را به قلب شکستهیمان ببخش؛
که ستایندهی شعر تو نیست.
گاه آن است تا نغمهای دیگر سر کنی
و بر این مردم بیاشوبی
که هنوز حنجرهات را بسته میخواهند
بر این دیوسیرتانی که دریوزگی ُمح َتسِ ب را خوشتر دارند.
در این دایرهی منحوس درآویز
که تقدیر ما را چنین زبون نوشته است
و آنان که خودخواسته ،آن را تقریر میکنند.
«نکیسا»ی محزون شهرم! ()1
آوازهای باستانی مادرم را آتش بزن
و گلبانوی رؤیایم را از خواب برگیر؛
که دیر پاییده است سنگینی شب
در غریو مستانهی غوکان
و دلتنگی حنجرههای تنها
در کوچهـشهرهای لعبتزده.
من عاشق از نو سرودنم
مرا از نو ب ُِسرای.

ﺭﻓﯿﻖ
 علیمدد رضوانی

 )1نکیسا ،موسیقیدان ،رامشی ،چنگنواز و آوازخوان دوره
ساسانی است که نظامی گنجوی در «خسرو و شیرین» و
به پیروی او ،امیر خسرو دهلوی در «شیرین و خسرو» از
او یاد کردهاند.

ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻨﯽ
ﺷﺮﯾﮏ ﻏﺮﺑﺖ ﻭ ﻏﻢﻫﺎﯼ ﺑﯽﺷﻤﺎﺭ ﻣﻨﯽ
ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ،ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻨﯽ
ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻠﻪﯼ ﺭﻧﺠﯽ ،ﺗﻮ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﻨﯽ
ﭼه قدﺭ ﺗﻠﺦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺷﯽ
ﻭ ﺳﺎلهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭ ﻣﻨﯽ
ﭼه قدﺭ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﻓﯿﻖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﺭ ﻣﻨﯽ

دوستانش ،صدایی است که خاطرات نزدیک و ملموس خود
را در آن میجوییم .خاطراتی که همگی با آن شاد شدهایم
یا در خلوت تنهایی خود اشک ریختهایم.
آشنایی عارف با سازهای مختلف چیزی است که شاید
بسیاری از مخاطبانش ندانند ،ولی برای کسانی اهمیت
دارد که اهل هنرند و باید درباره آثار هنری او داوری کنند.
همچنین آهنگسازی و تنظیمگری ،هنرهایی است که عارف
به آنها آراسته است و از او« ،هنرمندی متفاوت» میسازد.
در این بین ،جفایی که در طول این سالها بر عارف رفت،
این بود که هنر شاعریاش زیر چتر بزرگ هنر موسیقیاش
کمرنگ ماند ،و اگر خود او نیز به شعر بیشتر اهمیت میداد،
ی وی
شاید جنبه شاعریاش همپای آوازخوانی و هنرمند 
نام و آوازه میگرفت .البته این موضوع چیزی از اهمیت
مقام ادبی عارف بهعنوان یک شاعر و شعرشناس خوب

کم نمیکند .همه میدانند که هر شاعر خوبی لزوما
شعرشناس خوبی نیست و بر عکس ،ولی عارف ،شاعری
است هنرمند و آوازخوانی است شعرشناس .همین مهارت
او در شعر هم سبب شده است شعرها و ترانههایی عالی
برای آهنگهایش انتخاب کند و بخواند .حتا میدانم که
یاور بزرگی است برای جوانانی که تازه به صحنه موسیقی
وارد میشوند و از شعر و ترانه چندان سر در نمیآورند.
به این صورت است که عارف در حفظ شعر فارسی در
میان جوانان ما نقش مهمتری دارد تا وقتی که فقط شاعر
ی بهکارش نمیآمد.
میبود و بس و هنر شعرشناس 
همیشه آهنگهای شاد و محزون عارف را میشنوم و
خاطراتم را در گوشه و کنار ترانههایش مرور میکنم .از
اینکه دوست هنرمندی چون عارف داریم ،خوشحالم و
امیدوارم حنجرهاش همیشه پرتوان بماند.
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ساربانا

پارسی

 بهار سعید
 لطیف ناظمی
اندیشه را زبان گواراست پارسی
ساربانا ،بار محمل بند سوی قلعهی تاریخ
هر واژه یک نگینهی گویاست پارسی
سوی کاجستان سبز چامههای پارسی
چ َمد
باز بگشا نامههای پارسی
از هر دهن ز بس که دلانگیز می َ
گویی سروش بردن دلهاست پارسی
ما همان چاووشخوانان خراسانیم
شبها نیوشه ،کودک گهوارهی مرا
مِهتری را گر به کام شیر باشد
شیرینی ترانهی فرداست پارسی
باز بستانیم
برخاست از «دهار» و فرا رفت هر کنار
یا بزرگی بعد از این یا مرگ رویاروی
این سرود کهنه را با کاروان پیوسته میخوانیم بس پهنه را هنرکده آراست پارسی
آوازهساز بلخ و سمرقند و دامغان
عاشق آن سیستانیزادهی عیار صفاریم
شیراز و غزنه ،توس و هریواست پارسی
پارسی را پاس میداریم.
فردوسی و سنایی و خیام و مولوی
ما چنان آوارهی یُمگان
حافظ ،فروغ و رابعهی ماست پارسی
طرز گفتار دری شیرینتر است قیمتی ُد ِّر َدری را
از رودکی و حنظله تا روزگار من
زیر پای گلهی خوکان نمیریزیم
به :محمد اقبال الهوری
آموترین سرودهی دریاست پارسی
پاسبانیم و نگه داریم
 نادر نادرپور
پیشینهی تو را ز چه آغاز سر نهم؟
پارسی را پاس میداریم .
زیرا هزارههاست که برپاست پارسی
ساربانا بانگ بَر زن
اقبال فردوسیسرشت
ای بلند ِ
نازم به یادگار نیاکانیام ،نگر
کای خداوندان مال ،االعتبار االعتبار
عالم از طبع تو ،خرم چون بهشت
پیداست هر چکامه که زیباست پارسی
ما دل از غرناطه تا بنگاله اینک راهپیماییم
ای پس از شهنامهپرداز کهن
برگیزهی شناسهی من ،وخش چامهام
شهروند بلخ و غزنین و َهری ماییم
کس نَکِشته همچو تو ،تخم سخن
ای خوش که سرزمین مرا خاست پارسی
عاشق َمرو و نشابور و بخاراییم
ای که بردی رنجها در سال سی
پرپر کنم درود « ،بها ِر سعید » را
خورجین ما ز «قند پارسی» ،لبریز
تا سخن نو آوری در پارسی
شعر ما از شهد ناب پارسی یکسر شکرخیز است در پیش پا اگر که پذیراست پارسی
ای که با نظم دری ،کاخی بلند
ما کجا ساحلنشینان سبکباریم؟
ساختی ،از باد و باران بیگزند
پارسی را پاس میداریم.
ای که پیوستی به هم ،چون مولوی
از نسیم دورهگرد کوچه دلدار میپرسم
خوی درویشی و لفظ خسروی
کای نسیم کوی معشوق این چه بوی خرم است
ای که با سحر سخن کردی پدید
از کجا میخیزد این باد سحرگاهی؟
بر «مسافر»« ،گلشن راز» جدید
از دیار عطرخیز ُسغد و َفرغانه؟
ای به «اسرار خودی» پرداخته
از گلستان یا بهارستان؟
ای «رموز بیخودی» را ساخته
از حدیقه یا ز طرف بوستان سعدی شیراز؟
ای خدایی کرده در لفظ َدری
راست گو ،بوی نسیم عطرافشان از کجاست؟
در «پیام مشرقت» پیغمبری
در هوای این نسیم عطرافشان سخت بیماریم.
ای که گفتی با جوانان عجم
 محمدسعید میرزایی
یداریم.
پارسی را پاس م 
کای خمارآلودگان جام جم
میروی ،اما کجا؟ که جان تو اینجاست
این همان دیرینه «قند پارسی» است
راستی ،جان من و جان شما
یار تو اینجاست ،همزبان تو اینجاست
نغمهی سعدی ،نوای رودکی است
اللهام ،من در گلستان شما
گرچه در اینجا شناسنامه نداری
نالههای جانگداز مولوی است
آری ،ای اقبال معنیآفرین
لیک شناسای جنس جان تو اینجاست
رو ِع َنب خوان یا ا ُ ُزم
سر بر آر از خواب سنگین و ببین
این همان انگور شهدآلود در چرخش تاریخ است .دفتر شعر تو ،برگ برگ ،گواه است
کاندر اینجا ،در دل اقلیم تو
سبزترین فصل داستان تو اینجاست
رو حریر و پرنیان گوی و پرنده
مجلسی کردند در تکریم تو
این همان ابریشم تابیده در انگشت تاریخ است نیز اگر از بهار هم نسرودی
هر که آورد از تو ،ذکری در میان
پنجره غربت خزان تو اینجاست
این پرنده و پرنیان را
انگلیسیدان شد و اردوزبان
صفحه شعر مجله مِه و لبخند
وین حریر زرفشان را
لفظ زیبای تو را یکسو نهاد
چند غزل ،عکس ِ مهربان تو اینجاست
از دل و از جان خریداریم
حرمت شعر َدری بر باد داد
مانده میان نوارهای قدیمی
پارسی را پاس میداریم.
گر تو تجلیلی چنین میخواستی
خاطره جمع دوستان تو اینجاست
از چه ،قدر پارسی را کاستی
باز هم اینجایی ،ای رفیق همیشه!
یا به اردو مینوشتی نامهها
خاک تو آنجاست ،آسمان تو اینجاست
یا به لفظ انگلیسی ،چامهها
مرز تو گیرم کنار کشور چین است
لیک میدانم که ای مرد شگفت
تیر تو آنجا اگر ،کمان تو اینجاست
این گنه را بر تو نتوانم گرفت
مثل نشابو ِر توست بلخ من آنجا
گر دگر بار از بهشت آیی فرود
مثل هرات من ،اصفهان تو اینجاست
کی بهجز شعر َدری خواهی سرود
میروی ،ا ّما خیال کن که سفر نیست
کاشکی نامآوران انجمن
فکر کن اینجاست آشیان تو ،اینجاست
در کتابت خوانده بودند این سخن:
میرسی آنجا به قوم و خویش خود ،اما
«گرچه هندی در ُعذوبت ،شکر است
باز یکی از برادران تو اینجاست
طرز گفتار دری شیرینتر است»

این ملت من است

یداشت قیامهای  3حوت و  24حوت
گرام 
دهان خونآلود آزادی
 پرتو نادری

من در دامنه کوهی بزرگ شدهام
که دهاتیان صادق سادهدل
امتداد روشنی را با آن اندازه میگرفتند.
من در دامنه کوهی بزرگ شدهام
و شب در آغوش ماه میخفتم
و جام جام ستاره مینوشیدم
و با پرواز عاشقانه آفتاب
آسمان را کران تا کران
زیر پر میگرفتم.
***
من روحم را عاشقوار به کوهستانهایی
بخشیدهام
که شب ،ماه برجبینشان بوسه میزند
و بامداد،
خورشید
توفان دریاها
از کوهستانهای سرزمین من سرچشمه
میگیرند
کوهستانهای سرزمین من
استوارتر از آنند
که توفان خاکآلود صحرایی
فراز قلههای بلند آفتابیشان
خیمه برافرازد.
کوهستانهای سرزمین من
فاتحان همیشگی تاریخند
کوهستانهای سرزمین من
سپاهیان آمادهی آزادیاند
من ،سرزمین کوهستانی خود را
با انبوه گرسنگان آن دوست دارم
سرزمین کوهستانی من
شرزه شیر زخمخوردهای است
که زخمهای خونینش
دهان خونآلود آزادی است.
***
بگذار!
بگذار!
دلقکان یاوهی روزگار
سرود تسلیمی خود را
با زبان بیگانه تکرار کنند
ولی من همچنان
در کاخ بلند فردوسی
اتاقی دارم
که پشت دروازهی آن نوشته است:
آ
زا
دی!
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معتقدم وروود بدون تعهد و اندیشه به جهان
موسیقی و ادبیات نمیتواند سبب ماندگاری آواها و
نواها شود.

20
پارسی

زبان فارسی

yyقهار عاصی

yyقنبرعلی تابش

گل نيست ،ماه نيست ،دل ماست پارسی
غوغای ُکه ،ترن ّم درياست پارسی
از آفتاب ،معجزه بر دوش میکشد
رو بر مراد و روی به فرداست پارسی
از شام تا به کاشغَر ،از سند تا خُ َجند
آيين هدار عالم باالست پارسی
تاريخ را ،وثيقه سبز شکوه را
خون من و کالم ّ
مطلست پارسی
روح بزرگ و طبل خراسانيان پاک
چتر شرف ،چراغ مسيحاست پارسی
تصوير را ،مغازله را و ترانه را
جغرافيای معنوی ماست پارسی
سرسخت در حماسه و هموار در سرود
پيدا بود از اينکه چه زيباست پارسی
بانگ سپيده ،عرصه بيدار باش مرد
پيغمبر هنر ،سخن راست پارسی
دنيا بگو مباش ،بزرگی بگو برو
ما را فضيلتی است که ما راست پارسی

تا که موالناست آهنگ زبان فارسی
شمس قد افراشت خواهد َسرفِشان فارسی
از حدود چین و ماچین تا بخارا و خُ تَن
روم و ری ،جغرافیای باستان فارسی
قندهار تو ،سمرقند است در رقص و سماع
بلخ ،الهور است در رنگینکمان فارسی
شهر نیشابور و غزنیناند بخشی از بهشت
میرسد تا عرش اعال ،دودمان فارسی
یدهد
دشت لیلی بوی ابراهیم ا َ د َهم م 
شهر شیخ مِهنه ،عشقآباد جان فارسی
حدم بیدل شکفت
بحر هند از موجها ،یک صب 
تا که لب تر کرد از شیرینبیان فارسی
ط و نشان؟
تو برای فال حافظ میکشی خ 
هفت خط «تاجمحل» ،خط و نشان فارسی
رودکی ،فردوسی و سعدی ،سنایی و شهید:
یک قلم خورشید از یک کهکشان فارسی
***
کاشکی َرخش از سمنگان شیههی دیگر کشد
کاش سهرابی دگر زاید زنان فارسی
کابل و کشمیر و شیراز و خُ َجند و چین و روم
کاشکی احیا شود باز این جهان فارسی
میهن
yyواصف باختری

زبان فارسی
yyغالمعلی حداد عادل

ر دریای َدری
ای زبان فارسی ،ای ُد ّ
ای تو میراث نیاکان ،ای زبان مادری
در تو پیداَ ،ف ّر ما ،فرهنگ ما ،آیین ما
از تو برپاِ ،
رایت دانایی و دانشوری
کابل و تهران و تبریز و بخارا و خُ َجند
جمله ،ملک توست تا بلخ و نشابور و َهری
جاودان زی ،ای زبان دانش و فرزانگی
تا به گیتی ،نور بخشد آفتاب خاوری
یداریم؛ زیرا گفتهاند:
فارسی را پاس م 
«قدر زر ،زرگر شناسد؛ قدر گوهر ،گوهری»

آنکه شمشیر ستم بر سر ما آختهاست
خود گمان کرده که برده است ،ولی باختهاست
های میهن ،بنگر ،پور تو در پهنهی رزم
پیش سوفار ستم ،سینه سپر ساختهاست
هر که پرور دهی دامان گهرپرور توست
زیر ایوان فلک ،غیر تو نشناخت ه است
دل ُگردان تو و قامت بالن دهشان
چه بر افروخت ه است و چه بر افراختهاست
نداراناست
گر چه سرحلقه و سرهنگ کما 
تیغ البرز به پیشت ،سپر انداختهاست
ی تو
کوه تو ،وادی تو ،درهی تو ،بیش ه 
در سراپای جهان ولوله انداختهاست
روی او در صف مردان جهان ،گلگون باد!
هر که بگذشته ز خویش و به تو پرداختهاست

در آستانه جشن گل سرخ ،یاد و نام شهیدان قیامهای  3و  24حوت افغانستان و
بیستمین سالیاد شهید وحدت ملی و جنبش عدالتخواهی ،عبدالعلی مزاری
یداریم.
و یاران گلگون کفنش را گرامی م 

سخن پایانی از عارف جعفری
مدتــی پیــش توفیقی حاصل
شد که همراه دوست ارجمندم،
هادی خوانساری باشم .هادی
میگفــت« :از مؤسســهای به
من زنــگ زدنــد و گفتند که
میخواهیم برایت بزرگداشــت
بگیریــم ».من گفتــم« :فکر
خوبی است ».هادی در جوابم،
جملهای گفت کــه مرا به فکر
واداشــت .آن جملــه این بود:
«من هنــوز میخواهم شــعر
بگویــم و کار کنم برای ادبیات
فارسی ».نکتهای که مرا به فکر
فرو برد ،این بــود که گاهی با
برگزاری چنین مراسمی برای
یک فعــال فرهنگــی ،ممکن
است وی احساس کند به پایان
خط رســیده و به اندازه کافی
کار کرده اســت و باید الک را
بیاویزد.
دوســتانم در خانــه ادبیــات
افغانســتان ،در یکــی دو دهه
اخیر ،تمام آنچه را انجام دادم
و ندادم ،زیر نظر داشتند و حاال
میخواهند مراســمی بگیرند.
این روزها همان احساســی به
ســراغم آمده است که هادی
میگفت .روزها و شــبها دارم
فکر میکنم :آیا به اندازه کافی
در عرصه موسیقی کار کر دهام؟
آیا کارهایم مفید بوده است؟ و
دهها پرسش دیگر که از پیش
چشمانم رژه میروند.
در تمام این مــدت ،در دنیای
موســیقی آنچــه از دســتم
برمیآمد ،انجــام دادم و علت
آنچه را نتوانستم انجام بدهم،
میتوان به گردن خیلی مسائل
انداخت ،از جملــه تنگناهای
اقتصادی و نداشــتن ویترینی
برای عرضه آنچه ســاختم و
خوانــدم و ثبت کــردم .با این
وصف ،آنچه برایم خاطرهانگیز
بــوده و هســت ،آشــنایی با
دوســتانی اســت که در این
مدت با من هممســیر بودند و

در بیشــتر موارد ،با من برادرانه رفتار کردند.
حضور این عزیزان چه در بخش ادبیات و شعر
و چه در فضای موسیقی ،همیشه به من امید
بخشیده اســت؛ عزیزانی که از زمان آشنایی
تاکنون از وجودشان انرژی میگیرم .حاال که
چنین فرصتی پیش آمده اســت ،بدون نام
بردن ،از یکایک ایشان سپاسگزاری میکنم
و آرزومندم وجودشان از گزندهای روزگار در
امان باشد.
حاال چشــم امیدم بــه جوانانی اســت که
میخواهنــد بــا نیــروی جوانــی و فکر و
دانش وارد دنیای موســیقی شوند .به همه
ســلیقههای حاضر در صحنه هنــر احترام
میگــذارم ،ولی معتقدم وروود بدون تعهد و
اندیشه به جهان موسیقی و ادبیات نمیتواند
ســبب ماندگاری آواها و نواها شود .در این
راه نیز باید فروتن بود و اهل مطالعه و نباید
زود ،خام شد و فریفته تشویقهای توخالی .تا
حال تالش کر دهام با همه خون جگرهایی که
بیشتر هنرمندان از محدودیتهای رنگارنگ
یدانم،
میخورند ،به راهی بروم که درست م 
هرچند سختتر باشــد و دیرپسندتر .با این
یدهم با یاری
حال ،به خودم و شــما قول م 
خداوند ،بیش از گذشــته ،با انرژی بیشتری
در راه حفظ گنجینههای ادب ،فرهنگ و هنر
اصیل و ارجمند سرزمین افغانستان و قلمرو
مشترک فرهنگی فارسی تالش کنم.
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