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د  کتر محمد سرور موالیی د ر چهارمین »روایت هم د لی«:

زبان فارسی، زبان هویت ماست

نفــس برگزاری همایــش »روایت هم د لی«، 
بهترین گام و اقد ام اســت کــه ما اهل قلم و 
اد ب و شعر و د استان می توانیم د ر سرزمینی 
انجام بد هیم که جوشــش این هنرها به اوج 
باالتر آن رســید ه اســت. اگر هم قرار است 
پیام د هی و اطالع رســانی رخ د هد، به وسیلة 
همین گرد هم آیی ها انجام می شــود. نمایش 
توانایی های فرزند ان ما هم که د ر این ســی 
و چند سال د ر فضای ســرزمین هم زبانان و 

هم د الن ما بالید ه اند، به گونه ای به این موضوع 
راه می برد. 

مکتوب کرد ن نظرها و پیشــنهاد هایی که د ر 
این جلسه ها مطرح می شود و رساند ن آن ها 
به د ســت مرد م د و کشــور مهم است؛ چون 
نوع برخورد جامعه میزبــان ما د ر جمهوری 
اسالمی ایران با مهاجران چند میلیونی افغانی 
از نوع نزد یک بود ه است، نه از طریق اطالعات 
و کتاب و نامه و راد یو. فکر می کنم بســیاری

زبان عشق
y محمد سرور رجایی

بود  د یــروز  همین  انگار 
که اولین همایــش »روایت هم د لی« را برگزار 
کرد یــم. آن روز، جمعــه بــود؛ چهارد هم ماه 
جد ی ســال 1386. آن هــم د ر جنوبی ترین 
نقطه ی تهران، د ر باقرشــهر. تنها خد ا می د اند 
که د ر فضــای ملتهب اجتماعی آن ســال، تا 
برگزاری، چه ســختی هایی را کشــید م و چه 
کنایه های تلخی را به جان خرید م و حتی چه 
نارفیقی هایــی را تجربه کــرد م. اولین »روایت 
هم د لی« با همکاری ایثارگرا نه ی د وســتانم د ر 
خانه اد بیات و مسئوالن شهری باقرشهر با حس 
به یاد ماند نی برگزار شد و به پایان رسید. حاال 
د ر آستانه ی برگزاری پنجمین جشن »روایت 
هم د لی« هســتیم؛ جشــنی از جنس فرهنگ 
و هنر با طعم شــعر و موســیقی. جشنی که 

مؤلفه ی اول آن، زبان و اد بیات پارسی است. 
از این که ســال ها د ر بخش امــور فرهنگی و 
به ویژه اد بیات، فعالیت نه چند ان شایســته ای 
د ارم، به این باور رسید ه ام که اد بیات، عصار ه ی 
تمام بخش های زند گی انسان هاست و زبان د ر 
این میان، »زبان عشــق« اســت. زبان اد بیات 
زمانــی شــکوه مند و اثرگذار می شــود که د ر 
شــئون و ارزش های زند گی ریشه د اشته باشد 
و به شناخت و خود باوری ما کمک کند. بخش 
مهمــی از زند گی ما، جنــگ و مقاومت بود و 
هست. اگر جنگ و مقاومت نبود، مهاجرت هم 
نبــود و اد بیاتی هم که امــروز به آن می بالیم، 
نبود و حتا »روایت هم د لی« هم نبود. پس الزم 
اســت که با زبان صــاد ق، هم د لی های خود را 
تقویت کنیم. د ر اولین جشن »روایت هم د لی«، 
رفیق هم زبان و هم د ل موافق و زبان رســانه ای 
ند اشتیم. اگر هم د اشتیم، تنها د ر بخش اد بیات 
د اشتیم، اما امروز می بینیم که د وستان زیاد ی 
د اریم. اکنون رســانه های د یــد اری و خبری 
هم د ل و هم زبان از افغانســتان و ایران به یاری 
ما آمد ه اند و می آیند. رفقای هم د ل بسیاری د ر 
عرصه هــای مختلف فرهنگی و هنری یافته ایم 

که به ما انگیزه می بخشند.
بــا اتکا به همین رفاقت ها و د وســتی ها، برای 
پنجمیــن جشــن »روایت هم د لی«، ســر پر 
سود ایی د اشــتیم. حاال که لحظه به لحظه به 
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»تنها صد است که می ماند« 

»عــارف جعفــری« فقط نام یــک هنرمند 
افغانستانی نیســت. عارف، صد ای فروخفته 
نسلی است که ســینه ای پر د اغ و د رد د ارد 
از نابرد باری هایی که د ر طول این ســال های 
کار و کوشــش د ر قلمرو اد ب، فرهنگ و هنر 
د ر سرزمین خود ش و د نیای مهاجرت د ید ه  و 
آن ها را کم و بیش سرود ه و ترانه کرد ه است. 
به د یگر سخن، عارف، زبان گویایی است برای 

بیان د رد های نسل اد ب و هنر مهاجرت.
عــارف د ر خانــواد ه ای ســنتی رشــد کرد 
که هم چــون جامعه بزرگ تــری که د ر آن 
را چند ان موّجه  می زیســت، »موســیقی« 
نمی شــمرد. عارف بی آن که با »خان  و مان« 
د رافتــد، »نوای نــی« را پنهانی آموخت و با 
قلبی شورانگیز به لحن های گونه گون گوش 
فــرا د اد. د ر همین روزگار بود که الهه شــعر 
د ر جانش خانه کــرد و او به »نغمه «هایش، 

»نظم«ی تازه بخشید.
روح تکاپوگــر عارف هم پای تابســتان های 
گرم و زمســتان های سرد کار د ر کارگاه های 
گوناگون هم چنان تشــنه آموختن بود و د ر 
هنگامه د رس نیز سود ای موسیقی د اشت. از 
این رو، پنجه هایش به لمس سازهای د یگری 

هم آشنا شد و این سازها، او را به د نیایی د یگر 
می برد که د ر آن، نواهای سرگرد ان د ر فضا را 
فراچنگ شعر و ترانه می آورد. چنین بود که 
آرامش روحش تنها با سرود ن شعر و ترانه ای 

تازه و نواختن سازی د یگر فراهم می آمد.
هم وطنــان مهاجــرش، او را د ر آغــاز بــا 
آوازخوانی  هایــش د ر محفل هــای هنری و 
فرهنگــی د ر تهران شــناختند. ورق که د ر 
سرزمینش برگشــت، او با د وستانش آستین 
هّمت بَر زد و »خانــه« ای بنیان کرد ند تا د ر 
آن، »شعر« بشنوند و »قصه« کنند روزگاران 
رفته بر »انسان« را د ر د وره ای که بی پناه ماند ه 
است. او شــعر هم می سرود و کتاب شعرش 
که »از جنس پریشــانی« بود، زود تر از د یگر 
همگنانش چاپ شد، ولی خوش شانس نبود 
تا کتابش د ر محفل های اد بی د ید ه  شــود و 
معرفی گرد د و آن را نقد و بررسی کنند. شاید 
هم کم کاری خودآگاه بعضی هم قطارانش بود 
که نخواستند چنین شــود. به همین د لیل، 
به جز اند  کی از د وســتانش، هنوز کم تر کسی 
می د اند که عارف، شاعر خوبی هم هست که 
بر وزن و زیر و بم شعر تسلط د ارد و شعرهای 
ســنتی جان د اری می ســراید و شــعرهای 

روح  نیــز  ســپید ش 
البته  د ارند.  شاعرانه  ای 
این جفاکاری از جایگاه 
نمی کاهد؛  او  ارج منــد 
راه  بــی هیاهو،  او  زیرا 

خود رفته اســت. د ر این میان، شــعرد انی و 
شعرشناسی  عارف ســبب شد ه است او شعر 
و ترانه های خوب را برگزیند. د رســت خوانی 
شعر و ترانه فارسی نیز هنری است که اند  ک 
هنرمند انی به ویژه جوانــان جویای نام و نان 
د ر این آشــفته روزگار اد ب و هنر به آن توجه 
می کنند، ولی عارف به این هنر هم آراســته 
است. بی شــک، خوش خوانی شــعر و ترانه 
فارســی، خود، یکی از راه کارهــای بنیاد ین 
حفظ زبان فارســی د ر روزگار ماســت تا هم 
الگوی شایسته ای باشد برای د یگر هم قطاران 
و ره روان این راه که د رست راه بپیمایند. نیز 
خلع سالح نسل نابرد بار و آسود ه طلبی است 
که د سترسی آسانش به امکانات گونه گون و 
رفاه زد ه جد ید از رایانه و وســایل شنید اری و 
تصویری، بهانه  ای به د ستشان د اد ه است تا با 
موسیقی سنتی و سنگین و برخی شعرهای 
د یرفهم و ناخوش خوان و بی سر و ته قد یمی 
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از زمینه هایــی را که ما بــا قلم و گفتن و شــعر د ر  محافل 
خصوصی نتوانســتیم انجام بد هیم، همین »افغانی آواره« که 
آمد ه اســت و د ر گذر زند گی می کند، با کار و رفتار و فعالیت 

خود ش به حّد نهایت انجام د اد ه است. 
توفیق جوانان ما د ر شــعر و اد بیات از نســل پیشین و بعد ی 
تا نسل ســوم و چهارم د ر ایران، بهترین معّرف ما به براد ران 
ایرانی ما بود ه اســت. خیلی جالب است که کاری که آن همه 
کتاب و نوشته و این همه تقاضای د رد مند ی نتوانست بکند، 
همین جوانان کرد ند که بعضی هایشــان پیش کســوت زمانه 
ما هســتند و د ر شــعر ایران هم جایگاه و پایگاه د ارند؛ یعنی 
ذهن ها را متوجه کرد ند که زبان افغانســتانی  ها هم فارســی 
اســت. چون اگر این زبان را ماد ر د ر زبان فرزند ش نگذاشته 
باشــد، با تحصیل نمی توان این ظرافت و د قت و موسیقی را 
ایجاد کرد. مهم اســت همین د انش و آگاهــی که براد ران و 
خواهران ایرانی بد انند ما د ر افغانستان به زبان فارسی صحبت 
می کنیم و د ر افغانستان هم این زبان، عاشق و د ل سوخته د ارد 
و برای این که این زبان را حفظ کنند، هزار گونه جان فشــانی 
کرد ند حتی د ر زمانی که پشتیبانی از جانب شما نبود ه است. 
وقتی بیشتر د وستان ایرانی از ما سؤال می کنند که »فارسی 
را کجا یاد گرفتید؟« شــخصاً آتش می گیرم. این بحث االن 
نیســت، بلکه د ر طول این چهل و چهار ســال از این سؤال 
برافروخته شد م. یاد م هست اولین روز نام نویسی د ر د انشکد ه 
اد بیات، خانمی که مسئول نام نویسی بود، وقتی برگ ثبت نام 
مرا از د ســتم گرفت و د ید خط من خوش اســت و فارسی 
صحبت می کنم، گفت: »فارســی را کجــا یاد گرفتی؟« من 
گفتم: »زبان ماد ری و کشــور من، فارســی اســت.« گفت: 
»افغانستان همان جاست که پایتختش، اسالم آباد است؟« به 
آن خانم گفتم: »خیلی متأسفم. شما از بس که پیمان جد ید 
بین ترکیه و ایران و پاکســتان ایجاد شد ه و شب و روز، اسم 
اسالم آباد و آنکارا را از راد یو می شنوید، فکر می کنید همه جا 
اسالم آباد است. اسالم آباد، پایتخت پاکستان است. شما اند ازه 
کمر سوفیا لورن و جواهرات بازیگران د یگر و چند بار ازد واج 
کرد ن آن یکی هنرپیشه غربی را می د انی، ولی متأسفم که د ر 
د انشکد ه اد بیات هم هستی و نمی د انم چه رشته ای خواند ی 

و نمی د انی ما هم زبان تو هستیم«. 
من د ر این ارزیابی و نقد، هر د و سو را مقصر می د انم. اگر همه 
این گله مند ی را به جانب د وســتان ایرانی مان متوجه کنیم، 
بی انصافی اســت. باید ســری هم به گریبان خود فرو ببریم 
تا ببینیم چه کرد ه ایم و چه گفته ایم د ر جایی که د ســتمان 
رسید ه است و چه انجام د اد ه ایم تا توقع د اشته باشیم. بخشی 
از این آگاهی رســانی بر عهد ه ماست که باید به میزبانانمان 
بد هیم. ریشــه مشــکالت ما هم د ر این زمینه آن است که 
همیشــه کفه سیاســی و نظامی بر کفه فرهنگی غالب بود ه 
است. حتی با کمال تأســف، گرایش اهل فرهنگ و شعر به 

سیاست و نظامی گری و قد رت طلبی قابل کتمان نیست. 
د ر  طول این ســال ها، نوعی تالش و بازآفرینی و خود آگاهی 
د ر وضعیت جد ید افغانستان می بینیم. آثار مکتوب د ر مید ان 
د استان نویســی و نثر انتقاد ی و مقاالت سیاسی و نقد و نظر 
د ر همه مســائل د ر این د هه د ر افغانستان رشد ی د اشته که 
د ر طول ســنوات گذشته و د ر طول پنجاه، شصت سال اخیر 
و حتی د ر د هه د موکراســی ند اشته اســت. چه آن هایی که 
د ر د اخل افغانســتان هستند و چه آن هایی که از مهاجرت و 
خارج برگشــتند، به ویژه آن هایی که د ر ایران بزرگ شد ند و 
تحصیل کرد ند،  امروز بیشتر رسانه های شنید اری و د ید اری 
را اد اره می کننــد. من وارد قضایای د یگر نمی شــوم که این 
لشکر می توانست به جای پنج هزار نفر، پنجاه هزار نفر و صد 
هزار نفر باشد تا فرهنگی که د ست و د لمان برایش می لرزد، 
د ر آن جا اســتوارتر باشــد، ولی همین مقد ار هم بر کسانی 
که نســبت به تاریخ ما و زبان ارج مند فارســی د ر افغانستان 
د ید ه  وری ند ارند، گران آمد ه است. با خود می گویند این همه 
اهل قلم و شعر و گفتار و نوشتار بلیغ و فصیح، یک باره از کجا 
د ر افغانستان سبز شد ه اســت که این همه وسایل ارتباطی 

جمعی را می چرخانند. 
مشکل ما د ر افغانستان د رباره زبان فارسی از ناآگاهی د رست 
خود ما و مخالفان زبان فارســی نســبت به تاریخ این زبان 
نازنین و میراث اد بــی، فرهنگی، علمی، د ینی و عرفانی این 
زبان ناشی شد ه است. د ر این سال ها، رئیس د ولت افغانستان، 
جناب آقای حامد کرزی که همه مسائل کشور را حل کرد ه 
است و فقط ماند ه است که زبان ما را د ر افغانستان مد یریت 
بکند، تصمیم هایی گرفته اســت که بسیار توجیه گرانه بود و 
حتی بســیاری از شما هم خوش حال شد ید. ایشان پیشنهاد 
کرد ند چون عقب ماند ه هستیم و چند ین سال جنگ د اخلی 
د اشتیم، برای این که مشــکالت ما حل بشود، بهتر است د ر 
چند د انشــکد ه به زبان انگلیسی تد ریس بشود. فکر می کند 
تد ریس به زبان انگلیسی، مشکل علم آموزی و عقب ماند گی 
ما را حل می کند. چنین کارهایی به خاطر جهل اســت. این 
کارهــا به خاطر غفلت ماســت. اصاًل مد یریــت کرد ن زبان 
کار رئیس جمهوری نیســت. حتی د ر ایران هم متأســفانه 
همین جور است. همه خیال می کنند اگر یک زبان خارجی و 
انگلیسی بلد باشند، باید به د یگران فخر بفروشند. زبان د یگر 
آموختن، خوب است و شناختن یک د نیای د یگر است، ولی 
بــه چه قیمتی؟ آیا به این قیمت که زبان فارســی خود مان 
و این آثار گران بهــا را از یاد ببریم؛ همین آثاری که د نیا د ر 

مقابلش سر فرود می آورد؟ 
این کار فقط برای این اســت که زبان فارســی و حتا پشتو 
لطمه بخورد. با همه اهتمامی که د ر سال های گذشته شد و 
با هزینه هایی که بر د وش افغانستان افتاد، ما هنوز متن علمی 
به زبان پشتو ند اریم و همه جا حتا د ر مناطق پشتونشین به 

زبان فارسی تد ریس می شــود. برای این که شّر زبان فارسی 
را کم کرد ه باشــند و به تقاضای بســیار ناآگاهانه مخالفان 
زبان فارســی و موافقان زبان پشتو جوابی د اد ه باشند، رئیس 
جمهوری چنین کرد ه است. البته مرد م به این طرح واکنش 
نشــان د اد ند و شما خبر د ارید که مقاالت زیاد ی نوشته شد 
و جلوی این پد ید ه  ایستاد ند. من به عنوان یک معلم و کسی 
که د انشــگاه کابل و این اســتاد ان را می شناسم، می گویم تا 
بیســت سال د یگر امکان پذیر نیست که یک استاد افغانی به 
زبان مهند سی، معماری، پزشــکی، شیمی و ریاضی مسلط 
بشود و بتواند این مواد را به زبان انگلیسی د رس بد هد. پس 
به اجبار باید اســتاد هند ی و پاکستانی بیاوریم که انگلیسی  
آن ها افتضاح ترین انگلیســی د ر سطح جهان است. پس چه 
می خواهیم یاد بگیریم؟ جاذبه های آموختن زبان انگلیســی 
مثــل ترجمه های غلطی اســت که این هــا از آموزش زبان 
انگلیســی د ر د وره مهاجرت د ر پاکســتان یاد گرفته اند که 
د ر محیط د انشــگاه و د ر ساحت علم اصاًل کاربرد ند ارد. من 
د ید ه  ام ترجمه های کســانی را که زبان انگلیسی بلد بود ند و 
د ر ســازمان ملل یا د فترهای خارجی ها کار می کرد ند. بازی 
نخورید. این زبان انگلیســی مورد نظر شما زبان علم نیست. 
زبان علم، زبان ســختی است. شــما د ر د انشگاه د ید ه  اید که 
زبان تخصصی و علمی انگلیســی با زبانی که د ر آموزشگاه ها 
انگلیسی می خوانید، بسیار تفاوت د ارد. پس بهتر است وقت و 

سرمایه مان را د ر این راه تلف نکنیم.
د ر سال 1380 د ر کنفرانسی که د ر تهران برگزار شد ه بود، به 
جمع حاضر پیشــنهاد کرد م که اگر د ل شما برای افغانستان 
و جوان افغانستانی می سوزد که باسواد شود، بیایید از همین 
ایران، کتاب ببرید؛ چون ترجمه د ر ایران تقریباً به روز است. 
کتابی که د ر غرب چاپ می شــود، ســه مــاه بعد د ر این جا 
ترجمه می شود و به پیش خوان کتاب فروشی ها می رسد. این 
هنر اســت د ر ایران. شــما بیایید و مجانی این کتاب ها را به 
افغانســتان ببرید تا جوان ما د رس بخواند. افغان های خود ما 
که آن جا نشســته بود ند، مخالفت کرد ند. گفتم: شــما معلم 
نیستید و د لتان واقعاً به حال بچه های افغانستان نمی سوزد. 
د انش و علم که افغانی و ایرانی نمی شناسد. نگفتم که کتاب 
د ینی و تاریخی یا تاریخ اد بیات به افغانســتان ببرید. کتاب 
شــیمی، ریاضی، مکانیک، جبر، هند سه، مهند سی، معماری 
و طراحــی و همه این ها را می توانید ببرید تا بعد خود ما یاد 
بگیریم. متأســفانه ما د ر این زمینه ها کتاب ند اریم و ترجمه 
د انش جد ید را به زبان فارســی هم ند اریم. یکی از آن جمع 
گفــت: ما اصطالحات ایرانی را بلد نیســتیم. گفتم: چه قد ر 
اصطالحات ایرانی د ر این کتاب ها هست که شما بلد نیستید؟ 
اســتاد ی که این کتاب را د ر آن جــا د رس می د هد، از تو که 
این جا نشستی و از آن ها نمایند گی می کنی، بیشتر می د اند. 

کار شما فقط سنگ اند ازی د ر این راه است. 
کار د یگر این اســت که به نام شــورای وزیران، مصوبه ای د ر 
افغانســتان تصویب شد ه است که وزارت اطالعات و فرهنگ 
مکلف است کمیسیونی تشکیل بد هد و بیاید واژگان مهجور 
و اجنبی را از زبان فارسی د ری و پشتو د ور کند و برای آن ها 

د  کتر محمد سرور موالیی د ر چهارمین »روایت هم د لی«:

زبان فارسی، زبان هویت ماست

بسیاری از زمینه هایی را که ما با قلم و گفتن و شعر د ر محافل خصوصی 
نتوانستیم انجام بد هیم، همین »افغانی آواره« که آمد ه است و د ر گذر زند گی 
می کند، با کار و رفتار و فعالیت خود ش به حّد نهایت انجام د اد ه است. 
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معاد ل پیشــنهاد کند. صد د  ر صــد موافقم که اگر بخواهیم 
از هر زبانی پاس د اری کنیــم، نباید بگذاریم واژه های بیگانه 
د ر آن نفــوذ کنــد. با این حال، از همیــن طرح بوی توطئه 
می آید. »واژه مهجور« د ر اصطالحات اد بی ما یعنی واژه ای که 
اهل زبان با آن آشــنا نیستند یا د ر د وره ای د ر آن زبان به کار 
می رفته اســت و د یگر د ر زبان معاصر به کار نمی رود. د ر این 
طرح، مراد از اصطالحات مهجور آن نیست، بلکه منظورشان، 
اصطالحات فارســی ایران است که مرد م د ر افغانستان مثل 
نقل و نبات به کار می برند و آن ها را با وجود مخالفت مد یریت 
د ولتی پذیرفته اند. اصاًل خصلت زبان این اســت که خود ش 

نفوذ می کند. به بخش نامه و د ستورالعمل نیاز ند ارد.
زبان فارســی د ر تاریخ گرامی خود ش، روز اول که به وسیله 
ســامانیان بلخی د ر بخارا رســمیت کتابت پید ا کرد و آن را 
نوشــتند، فقط زبان مرد م بلخ نبود. تا به کتابت رسید، زبان 
مرد م بخارا، مرو، هرات، جوزجان و همه خراسان د ر آن بود. 
اگر به کتاب های قرن سوم و چهارم نگاه کنید، می بینید تمام 
واژگانی که امروز نمی شناسیم و نمی د انیم که اصاًل معنایش 
چیست، واژه های خراســانی  هستند که د ر ترجمه کالم اهلل 
مجیــد و د ر متونی که د ر این د وره مکتوب شــد ه، برای ما 
حفظ شد ه است. اگر زبان فارسی فقط به گویش بلخ، نیشابور، 
ری، مرو یا بخارا محد ود می شد، امروز به این د رجه از رویش 
نمی رسید. خصلت زبان این است که از خانواد ه هم زبان های 
خود ش د ایم تغذیه و رشد می کند. استفاد ه از امکانات موجود، 
بالند گی، شکوفایی و گسترش زبانی را د ر پی می آورد و د امنه 
واژگان را بــزرگ می کند و کار زبــان را برای بیان مفاهیم و 
اطالعات و د انش های مختلف مساعد تر می کند. زبان فارسی 
از روزی که آثار مکتوب پید ا کرد، خود ش را بیمه کرد. هیچ 
زبانی د ر جهان بد ون کتابت نمی تواند به حیات خود ش اد امه 
بد هد؛ چرا که کتابت موجب می شــود نه تنها آن چه نوشته 
شــد ه و فکر و بیان و عاطفه به قید کتابت د ر بیاید، بلکه از 
جایی به جای د یگر و از نسلی به نسل د یگر برود و نسل های 

بعد ی به آن بیافزایند و قلمرویش افزایش پید ا کند. 
این افتخار باز به خراســان بزرگ می رســد که زبان فارســی 
نازنین ما به وســیله خراسانی ها د ر عهد غزنویان به »زبان د وم 
تمد ن اسالمی« بد ل شــد. هر قد ر به قلمروی زبان فارسی و 
جغرافیایش افزود ه شد، زبان فارسی قوی تر و غنی تر شد. این 
هنر زبان فارســی بود که د ر گذشــته، تاجیک، ازبک، هزاره، 
ترکمــن، لر، کرد، عرب و هند و را زیر یک چتر گرد آورد. زبان 
فارسی وقتی زبان فرهنگی و زبان د وم تمد ن اسالم شد، د یگر 
زبان یک قوم و ناحیه خاص و نظام سیاسی خاص نبود، بلکه 
همه ســعی می کرد ند آن را به هر زحمتی هســت، بیاموزند؛ 
چون راه رشــد و ترقــی از طریق این زبان می گذشــت. اگر 
جایی، منصبی و مقامی، د بیری و شاعری بود، اگر این زبان را 
اکتساب نمی کرد و د رست نمی د انست، به آن مراتب و مقامات 
راه نمی برد. بخش عمد ه افتخارات زبان فارســی تا قرن ششم 
به خراسان مربوط اســت و آن هایی که ما به ایشان می نازیم. 
اگر سنایی و امثال او نبود ند و این شعر د ر خراسان رشد نکرد ه 
بود، قد ر مســلّم است که سعد ی به آن بالغت و فصاحت، این 

مید ان را د ر نمی نورد ید که سواد آموزی را د ر مکتب خانه ها با 
آثار سعد ی شروع می کرد ند.

اشتباه برخی افراد د ر افغانستان آن است که تاریخ را نمی د انند 
و اگر هم می د انند، کتمان می کنند؛ چون به نفعشان نیست. 
زبان فارسی، زبان مد نی و تاریخی و زبان هویت ماست. زبان 
د یِن ما د ر بخشی از سرزمین های اسالمی است. چالش با این 
زبان، کار ساد ه ای نیســت. از مید ان به د ر کرد ن این زبان با 
هزار و د ویست ســال اد بیات مکتوب و این همه آثار جهانی 
کار ساد ه ای نیست. زبان فارسی، زبان مد نی و مشترکی است 
که  1200 سال د ر حوزه جغرافیای زبان فارسی بود ه و صد ها 
قوم احســاس و علم و د انش خود را به این زبان بیان کرد ند 
و نوشتند و د ر هند و چین حتا به این زبان نماز خواند ند. ما 
این میراث را از هم جد ا نمی کنیم. همه جزو مشترکات ما د ر 
این میراث هســتند. اگر این میراث را جد ا کنیم، خود مان را 
کوچک کرد ه ایم. اگر آن ها حتی اعتال ند اشته باشند، خود مان 
می د انیم که د روغی از این بزرگ تر وجود ند ارد که بگوییم ما 
فقط وارث این مشترکات هستیم. امیر علی شیر نوایی، بید ل 
د هلوی و صد ها نمونه د یگر را چه طور می توانیم از این میراث 
بیــرون بیاند ازیم؟ آن وقت برای مــا چه می ماند؟ اگر این ها 
یا مثال شــمس تبریزی یا مقاالت شــمس را کنار بگذارید، 
می بینید چه قد ر از وزن کفه ترازوی زبان فارســی کاســته 
می شود. تمام اقوام ســاکن د ر جغرافیای بزرگ زبان فارسی 
از مد یترانه تا خلیج بنگال، تا چین تا کاشــغر، تا ســمرقند 
و بخارا و ماوراءالنهر و ســاحل د ریای عمان، تا عراق و حتی 
بخشــی از شرق عربستان که به این زبان آثار تولید کرد ند و 
فکر و د انش خود را به این زبان نوشتند، با ما د ر این میراث، 
مشترک هستند. اگر آن ها نبود ند، قد ر مسلّم این است که ما 
این همه اثر را که بیرون از شمار است و این همه نسخه های 
خطی زبان فارســی را د ر تمام عالم ند اشتیم. امروز ما با این 
زبان با مصری ها می توانیم صحبت کنیم و براد ران مســلمان 
عربمان می توانند به خاطر این زبان فارسی نازنین، مخاطب 
ما باشــند. د ر موزه قاهره، نزد یک به پنج هزار نسخه خطی 
فارســی وجود د ارد یا د ر موزه الجزیره، اند لس، هند و ترکیه 
که این ها مشــترکات ماست. جواهر لعل نهرو می گفت: »اگر 
زبان فارسی را که هفت صد سال، زبان رسمی هند بود ه است، 

از تاریخ هند برد اریم، ناقص می شود«. 
ما هرگز با زبان پشتو مخالف نیستیم و براد ران پشتون خود 
را د وست د اریم. سفارشم د ر افغانستان و این جا آن است که 
براد ران پشــتون ما اگر بخواهند از سر ناد انی با زبان فارسی 
عناد بورزند، خود شــان را از خزانــه ای محروم می کنند که 
پد رانشــان از همین خزانه استفاد ه کرد ند و علم آموختند و 
حتی شعر فارسی بسیار زیبا سرود ند. بد انید که زبان فارسی، 
فقط زبان ملی ما نیســت، بلکه زبان مد نی جهان اســالم و 
زبان تمد ن ما و زبان هویت مشترک ما با تمام اقوام ساکن 
د ر این قلمروی بزرگ است. ما به این راحتی کنار نمی آییم 
و از ارزش های زبان فارســی استفاد ه می کنیم. آن چه شرط 
بالغ اســت، با تو می گویم و ما علی الرسول الی البالغ. همه 

.شما را به خد ا می سپارم

y :»علی معلم د امغانی د ر چهارمین »روایت هم د لی
ما سال هاست براد ر، یک رنگ، یک د ل، 

یک زبان و د ل د اد ه همد یگر هستیم

همیشه د رماند ه این نکته بود ه ام 
که واقعاً بــاور کنم بین ما و بین 
شما جد ایی هست یا د ر حقیقت، 
این، کابوسی است که د ر برهه ای 
از زمان، د امن ما را گرفته اســت 
و د یر یــا زود، ضرورت هایی رخ 

می د هــد که جهان یک بــار د یگر آشــکار خواهد کرد 
د رختان بیشه فقط د ر شاخه های سبزشان نیست که به 
هم پیوسته اند. ای کاش، کسی خاک را کمی بیاشوبد تا 
متوجه این معنی باشــد که ریشه ها آن قد ر به هم تافته 
و بافته اند که هرگز هیچ شــیطانی با هر نوع اند یشه ای 
که د ر ســر د اشته باشد، نمی تواند بین براد ران و کسانی 
که پسر عموی هم هســتند، جد ایی بیافکند. هم زبانان 
افغانستانی ما بیش از ما حافظ زبان د ری و پارسی گویی 
هستند. ما و شــما هم خون یکد یگر نیز هستیم. د ر این 
سال های سخت، خون های کسانی چون عبد العلی مزاری 
د ر سرزمین شما و هزاران هزار شهید د یگر د ر سرزمین 
ما و شما، میراث مشترکی است که د اشته ایم. ما د ر این 
ســال ها د ر عزای این سروها گریسته ایم و هر جا بیرون 
آمد یم، عشق بارید ه بود و عشق از رگان عاشق بر زمین 

می ریزد. 
این د عوایی که د ر زبان اتفاق افتاد ه اســت، د عوا با همه 
د اشته های ماســت. آریایی ها از آن سو آمد ند. پس زبان 
را ابتد ا د ر حقیقت، شــما و تاجیکان به نوعی حراســت 
و حفاظت می کنید. پارســیان مسلماً از جهت تاریخ د ر 
جغرافیایی بعد از شما سکنا گزید ه اند و به این جهت، ما 
باید این فروتنی را د اشــته باشیم که شما د ر خط مقّدم 
پاس د اری از زبان پارســی قرار د اریــد و این حقیقت و 
گفته شما هم باور ماست. متأسفانه، برنامه های استعمار، 
نخست مرزهای جغرافیایی برای ما تعیین کرد و سپس 
د ر د اخــل مرزها نیز براد ران د یریــن را بر ضد یکد یگر 
برآشــفت و قبیله قبیله کرد. اصل ســرزمین خراسان، 
شــمایید و آفتاب از سرزمین شما طلوع می کند. تا زبان 
پهلوی بود ه اســت، اصل، شــما بود ه اید. امروز هم اگر 
زبان ُسغد ی را جســت وجو می کنند، نشانه هایش را د ر 

سرزمین شما می جویند. 
افغانستانی ها د ر ذهن ما همان شیرمرد انی هستند که از 
خیبر و کوهستان هند وکش به سوی هند، کشورگشایی 
و سفرهای آن چنانی د اشتند. همانانی هستند که روزی 
و روزگاری، شاید نیمی از جهان، از شمشیر و تد بیر آن ها 
می لرزید. »روایت هم د لی و هم زبانی« هم بهانه ای است 
برای پیوند بیشتر؛ چون سال هاست از براد ری، یک رنگی، 
یک د لــی، یک زبانی و بلکه د ل د اد ه گی میان ما ســخن 

.می رود

مهم است که براد ران و خواهران ایرانی بد انند ما د ر افغانستان به زبان فارسی صحبت می کنیم 
و د ر افغانستان هم این زبان، عاشق و د ل سوخته د ارد و برای این که این زبان را حفظ کنند، هزار 
گونه جان فشانی کرد ند حتی د ر زمانی که پشتیبانی از جانب شما نبود ه است. 
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یکم ـ خبرنگارهای عربی وارد اتاق احمد شاه مسعود شد ند. 
یکی نشســت کنار مســعود و د یگری د وربینش را زوم کرد. 
خبرنگار کنار د وربین پرســید: از مرگ چه تصویری د ارید؟ 
مسعود گفت: »هرگز از مرگ نهراسید ه ام/ هرچند د ست هایش 
از ابتذال شکنند ه  تر است.« بمب کار گذاشته شد ه د ر د اخل 

د وربین فیلم برد اری منفجر شد و هراس مرگ... .
محمد حسین جعفریان، شاعر، فیلم ساز و سّیاح سرزمین های 
جنگ، با کوله  باری از فیلم، از کنار مسعود برگشته بود تهران 
و شــب شعری د ر سوگ مسعود برگزار کرد. یکی از شاعران 
جوان وقتی نوبت شــعرخوانی اش رســید، پیــش از این که 
شــعرش را بخواند، برگزاری شب شعر برای یک جنگ ساالر 
کشــته شد ه را تقبیح کرد و شــعرهایش را خواند. جعفریان 
ناراحت شد و پشت میکروفون رفت و مد ایح بی صله اش را به 

روح مسعود هد یه کرد.
این د اســتان بلند چه ربطی د ارد به ویژه  نامه عارف جعفری؟ 
باری وقتی »آن جوان تند خو کز عشــق نشنید ه بود بو«، از 
مسند شعرخوانی پایین آمد، عارف، او را نصیحت کرد و گفت: 
»هرچه شــد ه، شد ه اســت، اما د ر روز فاتحه، مرد م  به مرد ه 
د شنام نمی د هند.« د ر طنین صد ای عارف، رنگی از سخنان 
ابوالفضــل بیهقی نهفته بود و انگار می گفت: »از این قوم که 

من سخن خواهم راند، یک د و تن زند ه اند، د ر گوشه ای افتاد ه 
و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شد ه است 
و به پاســِخ آنکه از وی رفت، گرفتار. و ما را با آن کار نیست، 
هرچند مرا از وی بد آمد به هیچ حال؛ چه عمر من به شصت و 
پنج آمد ه و بر اثر وی می بباید رفت و د ر تاریخی که می کنم، 
ســخنی نرانم که آن به تعصبی و تربُّد ی کشد و خوانند گان 
این تصنیف گویند: »شــرم باد این پیررا!«، بلکه آن گویم که 

تا خوانند گان بامن اند ر این موافقت کنند و طعنی نزنند«.
آن جوان را سال  ها بعد د ید م و از آن د استان بازخوانی کرد م. 
وی گفت: »این عارف جعفری آن روز حرف د رستی گفت و 
جعفریان هم حق د اشت د ریافت های خود ش را د اشته باشد. 
آن زمــان، ما آد م های یک د ند ه و د یگرناپذیر بود یم، آن زمان 
که عارف، آرام و متین بود.« باری، عارف، آد می اســت آرام 
و متعاد ل و چون کشــتی بزرگی روی امواج توفانی همیشه 
تعاد ل خود را نگه می د ارد و موج ها را کشته، به پیش می رود. 
این حکایت ها را از این رو نوشتم که به نظر من د ر این روزگار 
عواطــف تند عوامانه و احساســات و ِعرق قومی و مذهبی و 
حزبی و منطقه ای، د چار نشــد ن به احساسات و عاقالنه فکر 
کرد ن، کاری اســت د شــوار. عارف را تا د ید ه  ام، آرام و متین 

د ید ه  ام.
د وم ـ زمانی که ســرد بیری »گل بانگ« را بر عهد ه د اشتم و 
زمانــه ای که با »دُ رِّ دَ ری« بود م  که البته هنوز هم هســتم، 
می د ید م د وستانی را که د وســت د اشتند عکسشان، اگر د ر 
پشت جلد مجله نیســت، د ر متن جلد حتمن باشد و البته 
چند ین عکس هم بهتر از یک عکس. د وستانی هم بود ند که 
وقتی نامشــان د ر فهرست، کمی پایین تر از بعضی نام ها قرار 
می گرفت، برافروخته می شــد ند که چرا نام من زیر نام فالن 

بن فالن آمد ه است. 
من با عارف، بیش از بیســت سال است که د وست هستم. تا 
حــاال حتی یاد ند ارم که یک بار، عکس او را د ر جایی نشــر 

کرد ه باشم. این، تقصیر خود عارف است که آن قد ر د ر د نیای 
عارفانه خود غرق اســت که هیچ گاه خــود را به خاطر کس 
نمی اند ازد. د ر عارف جعفــری، معنای این بیت های بید ل را 

می یابم:
محو جنون ساکنم، شور بیابان د ر بغل

چون چشم خوبان خفته ام؛ ناز غزاالن د ر بغل
بید ل، به این علم و فنون، تا کی به بازار جنون
خواهی د و ید ن هر طرف، اجناس ارزان د ر بغل

سومـ  گاه د ر زند گی، بعضی چیزها و بعضی کسان را فراموش 
می کنیم. این بعضی ها ممکن اســت هزار بار ارزش مند تر از 
بعضی های د یگر باشــند که هزار بار توجه کرد ه ایم. گاه یک 
د وســت ارج مند و صمیمی، پاک از یاد مان می رود. عارف به 
علت ُحجب و حیا و مهربانی و اد ب خاصش بســیار وقت ها 
فراموش د وستانش می شود حال آن که او عالوه بر معاشرت ها 
و مالقات هــای صمیمی با د وســتانش، به آنان بیشــتر ارج 
می گزارد. برای نمونه، روی شــعرهای یاران آهنگ ســازی 
می کند؛ د ر هوای زیر صفر د رجه کابل، کلیپ می سازد؛ یاران 
تازه کارش را یک حرف و د و حرف بر زبان ِهشــته، موسیقی 
می آموزاند و ... . گاه یک کار خیر ســبب بید ارباشــی آد م ها 
می شــود، مثل همین جشن نامه ویژه عارف جعفری که مایه 

بید ارباشی من شد.
چهارمـ  عارف د ر کار شعر و موسیقی پیشینه و پیشانی بلند 
د ارد. بیش از د و د هه است که شعر می گوید، آواز می خواند و 
آهنگ می سازد. او از یگانه های هنر و اد ب افغانستان د ر ایران 
نیز هست. او د ر کنار کار موسیقی برای هم وطنانش، گام های 
بلند ی د ر عرصه معرفی اســتعد اد های افغانستانی مهاجر د ر 
ایران برای جامعه میزبان برد اشــته که هنوز ناشناخته ماند ه 

است.
ســخن آخر من این است که عارف، به راه د رست و استوارت 

 .اد امه بد ه. روغن هیچ وقت زیر آش نمی ماند

پیشینه و پیشانی بلند عارف
y شریف سعید ی

»گل بــاد ام«، چکیــد ه ای از ملود ی های 
قد یمی و فولکلوریک هزارگی است که د ر 
قالب »پاپ« تنظیم شد ه است و با اند  کی 
تغییرات د ر اختیــار هم زبانان و هم وطنان 
قرار گرفــت. د یرزمانی بود که به بازخوانی 
ملود ی های هزارگی و بازسازی آن به سبک 
»پاپ« می اند یشــید م که خــود، یکی از 

پرهواد ارترین سبک  های موسیقی د ر جهان به ویژه افغانستان 
به شــمار می  رود. این مجموعه موسیقی شامل هشت قطعه 
آهنگ است که از میان سبک  ها و َرفت )ریتم(های شارستانی 
)شهرستانی(، بامیانی، مالســتانی و د یگر َرفت های هزارگی 

گرد آمد ه است. 
می  تــوان گفت موســیقی هزارگی با توجه به انــواع میزان 
)تال(  هایــی که د ر آن به چشــم می خورد، ریشــه ای کامال 
خراســانی د ارد به ویژه آن که میزان های هفت ضربی و پنج 

ضربی که د ر موســیقی خراسان قد یم بود ه 
است، د ر این موسیقی بسیار یافت می شود.
شماری از هنرمند ان و آوازخوانان افغانستانی 
ساکن پاکستان چون بیشتر، موسیقی هند ی 
و پاکستانی شنید ه اند، از زاویه د ید این نوع 
موسیقی  به موسیقی هزارگی می نگرند که 
کاماًل اشتباه است. میزان های پنج ضربی د ر 
د یگر جاهای افغانستان و بین د یگر اقوام کشور ما نیز مشاهد ه 
نشــد ه است، ولی د ر تاجیکستان، فراوان یافت می شود که به 
آن »فلک« می گویند. این نوع میزان د ر موسیقی سنتی ایران 
نیز وجود د ارد که بازماند ه موســیقی خراســان بزرگ است. 
م« با صد ای علی  د ر مجموعــه »گل باد ام«، آهنگ های »تََرحُّ

ضرغام و »طرفد ار جفا«، نمود ار این نوع میزان ها هستند.
هم چنین نوعی میزان شش ضربی د ر موسیقی هزارگی د ید ه  
می شود که ضرب های آن از نظر زمانی، به طور د قیق سر جای 

خود نیستند و تنها د و ضرب اصلی آن به گوش می رسد. این 
د و ضــرب به میزان های بلوچی و میزان های جنوب ایران که 
به آن »بند ری« می گویند، شباهت زیاد ی د ارد. این میزان د ر 

آهنگ های »تبسم« و »گل اند ام« به کار رفته است.
نکته با اهمیت د یگر آن است که د ر برخی آهنگ های صفد رعلی 
توکلی و شــماری از هنرمند ان هزاره، گام های»ُســری ُکِرن« یا 
»ُربع پرد ه د ار« وجود د ارد که بیانگر پیشــینه خراسانی آن است. 
هم چنین باید د انست بیشتر نوازند گان د مبوره هزارگی د ر زمینه 
میزان نوازی مشکل د ارند. هد ف »گل باد ام« نیز معرفی میزان های 
پیش گفته است تا شــنوند گان عالقه مند به موسیقی هزارگی و 
کسانی که با این نوع موسیقی آشنا نیستند یا آشنایند، ولی آن 
را فراموش کرد ه اند و ذهن و گوششــان از موسیقی کوچه بازاری 
ایرانی و هند ی و موسیقی های د یگر پر شد ه است، بار د یگر با این 
موســیقی انس بگیرند. تنظیم آهنگ های »گل باد ام« د ر سبک 
پاپ سبب شد این قطعه ها با هارمونی همراه گرد ند و تا اند ازه ای 
از تک صد ایی خارج شوند. به همین د لیل، برخی تغییرات جزئی 

 .هنگام خواند ن آهنگ ها صورت گرفته است

ویژگی های موسیقی فولکلوریک هزارگی د ر »گل باد ام« 
y عارف جعفری

این عارف جعفری آن روز حرف د رستی گفت و جعفریان هم حق د اشت 
د ریافت های خود ش را د اشته باشد. آن زمان، ما آد م های یک د ند ه و 
د یگرناپذیر بود یم، آن زمان که عارف، آرام و متین بود.
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بود که تجربه اش را د ر اختیار هم وطنانش قرار د هد، غافل از این که 
این جا د یرگاه است دچار ابتذال و بحران هویتی شد ه است و سلیقه 
عمومی به موسیقی مبتذل، تکراری، بیگانه و مقلّد انه خو کرد ه است 

و ارزش کار حرفه ای و اصیل و فاخر را نمی فهمد . 
عارف ، د وســت صمیمی و عزیــزم، اکنون به چهره ای برجســته  
با کارنامه ای ارج مند بد ل شــد ه اســت. افزون بر آهنگ ســازی و 
آوازخوانی ، آهنگ سازی و تنظیم و ترکیب آلبوم هایی از چهره های 
جوان )مانند حمید سخی زاد ه و علی ضرغام( را نیز بر عهد ه د اشته 
است. به نظر می  رسد افزون بر ظرفیت های برجسته  حنجره  عارف 
برای آوازخوانی و توانایی ها و تجربه های حرفه ای،  تجربه ســرایش 
و شناخت شــعر معاصر ، آن چه سبب شد ه اســت او از محبوبیت 
روزافزون برخورد ار شــود، برخورد مسئوالنه وی با حرفه اش است. 
عارف جایــگاه خود و حرفه اش را به  خوبی می شناســد و همواره 
کوشــید ه است با ســماجت و نگاه حرفه ای به راه خود اد امه د هد 
و یک د م هم از کوشش باز نایســتاد ه است. برخورد استعالطلبانه 
و سخت گیری های او د ر آهنگ ســازی و گزینش متن/ترانه/شعر، 
شخصیت اخالقی  و سلوک فروتنانه، از وی، چهره ای با اعتبار هنری 
د ر افکار عمومی  و اهالی فرهنگ و هنر و اد بیات ســاخته اســت. 
کوشش های مســئوالنه عارف برای رســید ن به مراتب باالتری از 
اعتبار هنری و فرهیختگی و فرزانگی می تواند هرروز، جایگاهش را 
بیشتر ارتقا د هد و تثبیت کند و هنر او را ماند گار سازد. همانا حفظ 
فاصله با الگوهای مبتذل کاری و رفتاری، نقطه قوت عارف و نشانه 

تعهد او به حرفه اش به شمار می رود.
یکی د یگر از ویژگی های هنری عارف، توجه او به موسیقی هزارگی 
است که د ر جمع آوری، نوآوری ، به روزرسانی، کشف ظرافت ها و 
ظرفیت های این موسیقی و تلفیق و ترکیب خالقانه آن با گونه های 
د یگر آوایی کوشــید ه است؛ کوششی د رخور اعتنا و تحسین.  وی 
د ر رویکرد ی د یگر، از منابع سرشــار از ظرفیت و تازگی موسیقی 
اصیل خراســانی نیز چشــم نپوشید ه اســت که از د غد غه های 
هویت شــناختی او سرچشمه می گیرد. کشــف، روزآمد سازی و 
بهره گیری خالقانه از ظرفیت های موســیقی خراســانی، اهمیت 
فرهنگ شــناختی و جامعه شناسانه د ارد و فهم د رست عارف را از 
ریشه های هویتی و سیر تکامل تاریخی جامعه اش به رخ می کشد. 
د ر این میان، د وست د اشتم او به سرایش شعر هم توجه بیشتری 
می کرد که شاید کار پی گیرانه د ر عرصه موسیقی، او را از پرد اختن 
به این مهم باز د اشته اســت. عارف هنوز هم د ر سرود ن شعر، از 
 چهر ه های مستعد و خوش قریحه به شمار می رود و نباید از این فن 

د ست بکشد.
د ر پایــان، باید یادآور شــد که موفقیت و پیشــرفت همه جانبه، 
وابستگی جّدی و تام به امکانات و فرصت ها د ارد؛ چیزی که به نظر 
می رسد عارف را همیشه آزار د اد ه است. عارف تا رسید ن به جایگاه 
کنونی د ر فرهنگ، هنر و اد ب کشورمان، هزینه های زیاد ی پرد اخته 
و د شواری های بسیاری تجربه کرد ه است که هر کد ام می تواند هر 
کسی را با چالش های ویرانگر و انگیزه ِستان روبه رو کند، اما او پای 
همه  چیز ایستاد ه و تا این جای کار، موفقیت هایش د ر خور ستایش 

بود ه است.
برای عارف عزیز، د وســت ارج مند م،  آرزوی د سترسی به برترین   و 

 .بهترین  د ستاورد ها را د ارم

او را به عنوان شــاعر می شــناختم و د ر 
نشست های نقد و بررسی اد بی د ر تهران 
با هم آشنا شد ه بود یم. پسری محجوب، 
خوش رو و صمیمی به نظر می رســید. 
د وســتی ما اد امه یافت، هرچند من د ر 
قم بود م و او د ر تهران و همد یگر را هر از 
گاه د ر نشست ها و گرد هم آیی های اد بی 

می د ید یم. شعرهای خوبی می سرود و رو به  رشد بود. 
مد تــی،  کمتر فرصت می یافتم بروم تهــران . بین ما کمی فاصله 
افتاد ه بود. پس از ورود او به حوزه آوازخوانی و موسیقی، نخستین 
 بار  د رـ   د رســت یاد م نیست  که د ر کد امین د وره از جشن واره قند 
پارســی  ـ د ید مش. با گروهش آمد ه بود . موهایش را بلند گذاشته 
بود و د م اسپی بسته بود و چهره اش، متفاوت تر از پیش شد ه بود. 
بــه نظرم، کمی غریب آمد. نمی د انم چرا؛ شــاید به این د لیل که 
هنوز با صد ای او و توانایی موســیقایی و ظرفیت حنجره اش برای 
آوازاخوانی  آشنایی ند اشــتم. وقتی با گروهش از پستو به صحنه 
آمد و گروهش نواخت و او خواند، متوجه توانایی و ظرفیت حنجره 
و صد ای او شــد م و متقاعد گشــتم که او می تواند د ر این عرصه 
بد رخشــد و پیشــرفت کند. آن روز   به نظرم،   نوراه رسید و گویی 
هنوز وارد کار آهنگ ســازی و تنظیم موسیقی نشد ه بود. د ر این 
میان، چیزی که افزون بر توانایی او د ر آوازخوانی، برایم امید بخش 
بود، شناخت او از شعر و کارنامه اد بی اش بود. با خود فکر کرد م اگر 
بتواند به مسیر خود  به سوی حرفه ای  شد ن د ر هنرش با موفقیت 
اد امه د هد، می تواند خالی گاه موجود د ر حوزه موســیقی کشور را 
پر کند؛ یعنی همان نبود آوازخوانی آشنا با اد بیات. د ر آن هنگام، 
تنها د اوود ســرخوش بود که نظرها را به خود معطوف کرد ه بود و 
به خواست ها و نیازهای مخاطبان پاسخ می گفت. اد بیات مهاجرت، 
رشد چشم گیری د اشــت؛ ولی جز د اوود، آوازخوان هایی ند اشتیم 
که بتوانند از ظرفیت های آن بهره های متناسب را ببرند. د اوود هم 
د ر خارج از ایران بود و  ـ تا حد ود ی!ـ  از نظر ذهنی با فضای اد بی 

مهاجرت د ر ایران فاصله د اشت. 
به هر  روی، عارف به راه خود اد امه د اد و پس از مد تی بیشتر مطرح 
شــد و مخاطب و هواد اران بیشتری یافت. چند سال پیش تر، او را 
د ر کابل یافتم و شبانه روزهایی را با هم سر کرد یم و شعر خواند یم. 
بارهــا گاه و بی گاه نواخت و خواند. د ر خیابان های پر گرد و خاک 
پایتخت پیاد ه روی ها کرد یم و از هر د ری ســخن ها گفتیم. د رد ها 
و د ریغ های نسل سرگرد ان و کشور ویرانمان را هم رسانی کرد یم. 
کافه نشــینی ها کرد یم و قلیان ها کشــید یم. به یادآوری خاطرات 
پرد اختیم و لحظه های تلخ و شیرین به  یاد ماند نی را تجربه کرد یم. 
من به این فضا خو گرفته بود م و با محد ود یت های آن ـ تا حد ود ی  ـ 
کنار آمد ه بود م، او اما این جا بیشــتر از من احساس غربت می کرد 
و بیشــتر به د لیل وضعیت تأسف بار موسیقی، د ر نبود چهره های 
ماند گار و موسیقی فاخر آوازخوانانی چون سرآهنگ، رحیم بخش، 
اولمیر، زوالند، َمه َوش و... رنج می کشــید و این  همه، فضا را بر او 
تنگ کرد و د وباره به غربت مکرر و پرپیشینه اش بازگشت. او آمد ه 

زبان عشق
y محمد سرور رجایی

 ادامهازصفحه1

نزد یک می شــویم، احســاس می کنم »بارانی 
که قرار بود بر تشــنه ای ببارد«، شاید هم آن 
چنان که ما می خواستیم، نبارد. می خواستیم 
کتــاب »روایت هم د لی« را منتشــر کنیم که 
نشــد. می خواســتیم مهمان فارســی زبان از 
کشورهای همسایه د عوت کنیم که نتوانستیم. 
می خواستیم که ...، ولی ... . خواست های زیاد ی 
د اشتیم، اما »د ست ما، کوتاه و خرما بر نخیل«.

د ر این میان، آن چه انگیزه ام را برای پنجمین 
جشــن »روایــت هم د لی« د و برابر ســاخته، 
از فعالیت های د یرســاله ی  برنامه ی قد رد انی 
اد بی و هنری د وســت نازنینم، عارف جعفری 
است؛ کسی که د ر این ســال ها جز اد بیات و 
موســیقی د غد غه د یگری ند اشته است. تالش 
بد ون وقفه ی او د ر عرصه ی موســیقی و شعر 
قابل ستایش اســت و افتخار. د ر روزگاری که 
هر ناهنرمند ی د ر عرصه ی موســیقی، خود را 
کهکشــان می خواند، عارف، بی  پیرایه و آرایه، 
بــرای د انش افزایی حرفــه ای د ر هنر خویش 
تالش می کند. همین است که او از جان شعر و 
موسیقی، جهان د یگری می آفریند تا مخاطبان 
هنرش احساس سربلند ی کنند. بیش از یک 
د هه است که د ر تمامی برنامه های فرهنگی با 
هــم و د ر کنار هم بود یــم و همد یگر را خوب 
می شناسیم. د ر برخی موارد هم اختالف نظر 
عمیق د اریم، اما د ر این ســال های پر آشوب، 
هیچ گاه عارف را پرخاش گر ند ید ه  ام. به همین 
د لیل اســت که او و هنرش را به اند ازه ی هم 
د وســت د ارم. پیش تر عرض کــرد م که زبان 
اد بیات، زبان عشــق است، اما موسیقی د ر این 
میان، هم زبان تمام مرد م جهان اســت و هم 
ترجمان زبان عشق. عشق و امید همواره رفیق 

راه عارف باد.
د ر آســتانه ی برگزاری جشــن پنجم »روایت 
هم د لی« بــه راه های رفته کــه نگاه  می کنم، 
می بینم خانــه اد بیات افغانســتان همواره با 
برگزاری برنامه های خرد و کالنی مانند: »قند 
پارسی«، »روایت هم د لی«، »شب های کابل«، 
»نقــد ماهانــه و گاه به گاه«، »نشســت های 
هفتگی«،  انتشار کتاب های اد بی و مجله های 
»فرخار« و »روایت« یا آلبوم های موسیقی، د ر 
پی جذب یاری گران زبان مهر بود ه  است، نه د ر 
پی حذف آنان، اما چه می توان کرد که »چشم 

.»و د ل د نیا تنگ است

عارف، هنرمند مسئول و استعالطلب
y شکور نظری

موفقیت و پیشرفت همه جانبه، وابستگی جّدی و تام به امکانات و فرصت ها د ارد؛ چیزی که به نظر می رسد 
عارف را همیشه آزار د اد ه است. عارف تا رسید ن به جایگاه کنونی د ر فرهنگ، هنر و اد ب کشورمان، هزینه های 
زیاد ی پرد اخته و د شواری های بسیاری تجربه کرد ه است.
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بد نیست بد انید نخستین آلبوم موسیقی عارف هم به سرنوشت 
کتاب شــعرش دچار شد و »رود« هرگز به »د ریای موسیقی« 
نرسید. ناشــر آلبوم ورشکست شــد و آثارش، ناپد ید. با این 
وصف، »رود« را همه شــنید ند از راد یوهای ایران و افغانستان. 
به جز آن، عارف شــد زینــت آرای محفل های اد بی و فرهنگی 
بــزرگ و اثرگذاری چون »قند پارســی«، »روایت هم د لی« و 

د یگر همایش های اد بی و فرهنگی هم وطنان و هم زبانان.
سر پر شــور عارف، او را کوتاه زمانی راهی د یار کابل کرد. د ر 
آن جا د ید جعبه های رنگارنگی که از مشــرق »د موکراسی«، 
»طلوع« کرد ه اند، »هنر« را تنها د ر زرق و برق »صحنه« یا به 
قول خود شان، »استیج «هایی می جویند که زیر نور »َدَکل های 
مخابراتی«، »روشــن« شود. به همین د لیل، د ر گوشه خلوت 
خویش می نواخت و برای د یگران آهنگ می ســاخت و ترانه 
می گفت. پس از چند ی، بازار مّکاره کابل به مذاقش نساخت 
و این جوان آرمان گرای تنها د یگر بار به د امان غربت بازگشت.

عارف این بــار با کوله باری از تجربه کار د ر وطن، د ســت به 
آفرینش هایی تازه زد که رنگ و بوی نوآوری د اشــت. از این 
رو، کوشید نواهایی را که د ر فرهنگ عامیانه مرد م افغانستان 
ریشــه د ارند، با یاری جســتن از ابزارهای مد رن روز د ر هم 
بیامیــزد و »طرحی نو« د ر افکند. تلفیق ســازهای ســنتی 
هم چون د مبوره با ســازهای مد رن و غربی کار آسانی نیست 
که از هر کسی برآید. سازهای سنتی گاهی زمخت می نمایند 
و بد ویتی که د ر صد ایشــان هســت، برای هر گوشی د ل آسا 
نیســت. این نه عیب این سازهاست و نه بد سلیقگی شنوند ه. 
د ر این میان، اگر این ســازهای د یر  هم ساز را با ذوق سلیم و 
د انش د قیق بتوان با سازهای د یگر از هر فرهنگ موسیقایی 
د ر جهان د ر هم آمیخت، کاری است نه ُخرد. چنین می شود 
که گوش عاد ی که ممکن اســت با ســازهای سنتی چند ان 
هم آوایــی نکند، د ســتاورد این تلفیق و ترکیــب مبارک را 
می پســند د و گاه هرگز نمی فهمد که تلفیقی رخ د اد ه است؛ 
زیرا هنرمند چنان استاد انه به این کار د ست یازید ه است که 
تلفیق د ر سطح نماند ه، بلکه د ر عمق آواها و نواها و زیر و بم 
سازها نفوذ کرد ه اســت. به این ترتیب، »گل باد ام« شکوفه 
د اد تا نواهای هزارســتان و خراسان بزرگ را د ر قالب پاپ به 
شــنوند گان خود عرضه کند. او پیش از آن هم د ر این واد ی 
قد م نهاد ه و همراه شــد ه بود با نواهای فولکلوریک گوشه و 
کنار افغانستان و مخاطبانش، هم پای او خواند ه بود ند: »صبا 
مــزار می ُرم« جان لیلی. »صبا مزار مــی ُرم«، اد ای احترامی 
است به پیشینه د رازد امن آواهای عامیانه سراسر این سرزمین 
که خوانش آن ها با لحــن و آهنگ »عارف«، تجربه ای د یگر 
بر ایــن گنجینه افزود و بس. د ر این میــان، »گل باد ام« از 
آن رو اهمیت د ارد که »د مبوره« را جانی تازه بخشــید و به 
صورت علمی نشان د اد تلفیق اگر سخته و پخته باشد، بایسته 

شنید ن است و پسند ید ه  عام و خاص می آید. 

باری، موسیقی عارف، موسیقی رنگین خانه ها و برنامه های بزمی 
نیســت که با شــّماطه گری چند رامش گر و پیرایش گر بازاری 
می آرایند. آبشخور موسیقی او، تاریخ پر فراز و نشیب، فرهنگ 
ریشه د ار و اجتماع د امن گستری است که با فّر و شکوه تمد ن های 
»سامانی« و »غزنوی« پیوند می خورد و بر بال »مکتب هرات«، 
نرم نرمک می رســد به د وره های تلخ هویت کشی پای مناره ها و 
به یغما برد ن همه تاریخ یک قوم به د ست قبیله همیشه برحق 
د ر تاریخ خون بار این سرزمین. آن گاه »اسب و زین« برمی گیرد 
و بر حفظ د اشته های باستانی و د یرینش پای می فشارد تا د یگر 
بار، د ر هیاهوی ترک تازی ناراســت خوانان »پــاپ«، »رپ« و 
»راک« و هیاهوی »ســتاره«های شبانه ، »مرد ه ریگ« خراسان 
بزرگ را به »ثََمِن بَخس« نفروشــند. د ر این میان، کار نیکویی 
که عارف بد ان کمر همت بسته، د ست گیری از جوانان نوخطی 
اســت که خرد ه ذوقی د ارند و می خواهند آن را به محک تجربه 
د ر ترازوی هنر بیازمایند. ترانه هایی که عارف برای این د ســته 
از نوهنرمند ان می ســراید و آهنگ های گونه گونی که برایشان 
می سازد، سرمشق د رســت و کالس د رسی است برای کسانی 
که اهل شــنید ن باشــند و آموختن. امید که این کارش نیز با 
قوت تمام اد امه یابد و شــاهد نسلی از هنرمند ان خوش خوان و 

د رست خوان باشیم.
حاال »حکایت پر آِب چشــِم« هنر و هنرمند واقعی د ر زمانه ما 
قصه ای اســت که بر سر هر بازاری هســت. »عارف« نخواست 
هم رنگ »جماعِت« بزم آرایان شــود و خواســت راه خود ش را 
برود. به همین د لیل ســاد ه، د ر این آشــفته بازار، »تنها« ماند. 
البته »تنهایی« او آن هــم از نوع خاصش، خود، حّجت موّجه 
راستین بود ن راهی اســت که برگزید ه است. »عارف«، وابسته 
»کمپاین« و د ل بسته »کمپانی« نیست که محبوب بود نش را 
با آن بســنجیم و به این گره بزنیم. »عارف«، آینه د ار خاطرات 
د یرپای ماســت. آن زمان که د ر گوشــه و کنار ســالنی که او 
می خواند، می بینیــم پد ری رنج د ید ه ، مــاد ری صبور، معلمی 
کوشا و د انش آموز یا د انش جویی نوخاسته هم پای آهنگ هایش 
اشک می ریزد، به عمق اثرگذاری هنر موسیقی بر جان و روان 
شنوند گانش می توان پی برد. هم چنین وقتی آهنگ هایش را از 
ضبط اتومبیــل خود یا از راد یوها یا د ر خلوت خویش و هنگام 
کار می شنویم، تاریخ فرد ی و اجتماعی زند گی مان هم پای جان 
و د ل ما به راه می افتد. گاه نوایی عاشــقانه از عارف می شنویم 
و خاطرات فرد ی و جمعی من و تو بر ســرمان آوار می شوند و 
اشک پنهان می ریزیم؛ فرقی نمی کند محتوایش از وصال گوید 
یا فراق یار. گاهی نیز یاد و د ریغ )نوســتالوژی( روزگاران کهن، 

ما را به فضای آن زمان ها می برد و د یگر بار، به حال می آورد.
اکنون گرد هم آمد ه ایم تا د ر جشــن گرامی د اشت تالش های 
فرهنگی، هنری و اد بی »عــارف جعفری«، این هنرمند خوب 
کشورمان را تنها نگذاریم و بسیار خشنود یم که شاهد رونمایی 
ششــمین آلبومش با نام »قند پارسی« هســتیم. آرزو د اریم 
»عارف« هم چنان برای »فرهنگ« پرشکوه د یرین ما بخواند و 
جوانان ما را با بخش های د یگری از »هنر« راستین آشنا سازد. 
همانا باور د اریم همان گونه که سعد ی بزرگ گفته است، »هنر، 

 .»چشمه ی زایند ه است و د ولِت پایند ه

»تنها صد است که می ماند« 
y صاد ق د هقان

ادامهازصفحه1

دلم برای »عارِف« شاعر تنگ شده
y علی مد د رضوانی

را سال هاست  عارف جعفری 
شاعر،  می شناسم؛  که 
و  آوازخوان  هنرمند، 
من،  امثال  و  من  آهنگساز. 
د هانمان بوی شیر می د اد که 
مجموعه شعر عارف با عنوان 
»از جنس پریشانی« به چاپ 

رسید و چه قد ر زود نایاب شد. د ریغ و صد د ریغ که 
این مجموعه وزین، د رست مثل شخصیت سرایند ه اش 
آنگونه  شد.  د چار  ادبیات  و  هنر  اهالی  کممهری  به 
با  تا شعرد وستان  نشد  معرفی  و  نقد  بود،  که حقش 
توانایی های او د ر عرصه سرایش شعر آشنا شوند. و من 

چه  قد ر دلم برای عارف شاعر تنگ شده.
خوب  را  امروز  شعر  ظرفیت های  و  ظرافت ها  عارف، 
می شناسد و خود، از ترانهسرایان قََدِر امروز افغانستان 

است. سال هاست این غزل عارف را زمزمه می کنم: 

برق نگاه مست تو افتاد ه 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
محدود ه خیال تو گردیده میهنم

عارف جعفری د ر عرصه موسیقی، چهرهای محبوب و 
شناخته شد ه است. سال هاست که آهنگها و صد ایش 
روز  چند  همین  می شود.  پخش  ایران  رسانه های  از 
با هیجان وصفناپذیری  الیاس،  پسرم،  بود که  پیش 
تعریف میکرد که آهنگ  »پرواِز« عارف را از رادیوی 
است. همین هیجان  تهران شنیده  تاکسی د ر حومه 
کرد  م.  تجربه  خود  م  پیش  سال ها  را  غرور  با  همراه 
د رست د ر یک بعد از ظهر د  م کرد ه تابستان که شبکه 
پنج ایران، آهنگ  »رود « را پخش کرد؛ اثری ماندگار و 
خاطره انگیز که توانست عارف را به عنوان یک آوازخوان 
آیند ه د ار  به اهالی هنر و ادبیات معرفی کند. او برای 
از  بعضی  برای  حتی  و  آوازخوان  جوانان  از  خیلی 
نامد اران عرصه آواز، آهنگ و ترانه ساخته است. باری، 
سال هاست عارف را میشناسم، اما دلم برای جعفرِی 

 .شاعر تنگ شده

اکنون گرد هم آمد ه ایم تا د ر جشــن گرامی د اشــت تالش های فرهنگی، هنری و اد بی 
»عارف جعفری«، این هنرمند خوب کشورمان را تنها نگذاریم و بسیار خشنود یم که شاهد 

رونمایی ششمین آلبومش با نام »قند پارسی« هستیم. 
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سبک صد ای عارف
y قنبرعلی تابش

د رد  از  سرشار  است  فصلی  آوارگی، 
شاد  و  شیرین  لحظه های  اند وه.  و 
من  برای  است.  اند  ک  بسیار  آن  د ر 
و بسیاری از آوارگان هم وطن ساکن 

و خوش حالی  عارف همان جرقه های شاد ی  ایران، صد ای 
بود ه است. البته شاد مانی یک آواره با د یگر شاد مانی ها این 
تفاوت بنیاد ین و همیشگی را د ارد که هرگز شاد مانی ناب 
شاد مانی  د ارد.  را  خود  ویژه  گوهر  آوارگی،  شاد ی  نیست. 
آوارگی با الیه هایی از اند وه آمیخته است. شاد ی یک آواره 
که  انسانی  است؛  گریستن  حال  د ر  انسانی  لب خند  مانند 

لبش، خند ان و چشمانش پر اشک باشد.
با این وصف، صد ای عارف همان لب خند ی بود که پس از 
روزها گریستن، به سراغ آواره ا ی مثل من می آمد. با صد ای 
رها  د ل تنگی،  و  اند وه  تنگنای  از  هم وطنم  آوارگان  عارف، 
می شوند و ناگهان، خویشتن را د ر معرض پرتویی د رخشان 

از خوشی و شاد مانی احساس می کنند.
جنس صد ای عارف هم د ورگه است. صد ای او د ر عین شاد ی، 
رنگی از اند وه را با خود آمیخته د ارد. او حتی هنگامی که ترانه 
حماسی را می خواند، اند وهی د ر صد ایش نمود ار است. این 
عارف«  را می توان »سبک صد ای  اند وه  و  آمیختگی شاد ی 
با شعله  د انست؛ سبکی که می توان آن را »سبکی آمیخته 
و شرر« تعبیر کرد. سبکی که هم زمان، شعله های شاد ی را 

د ر جان می افروزد و شررهای اند وه را د ر د ل تازه می کند.
شیرین  و  تلخ  خاطرات  که  امروز  آواره،  یک  به  عنوان  من 

د وران آوارگی ام را د ر ذهن مرور می کنم، می بینم نشستن 
پای کنسرت های عارف از شاد ترین و بهترین لحظات عمر 
این روزها، بسیار خوش حالم که  بود ه است. من  آوارگی ام 
نکته  این  اَما  است،  یافته  پایان  آوارگی ام  تلخ کامی های 
که  هم  جان  کابل  د ر  گاه گاهی  که  کنم  پنهان  نباید  را 
به  شد ت  آوارگی  خاص  لحظه های  از  بعضی  برای  هستم، 
د ل تنگ می شوم. شنید ن صد ای عارف جان و نشستن د ر 
همان  از  جانم،  از  عزیزتر  یاران  کنار  د ر  او،  کنسرت های 
با اقامت د ر  لحظه های شیرینی است که احساس می کنم 
وطن آن را از د ست  د اد ه ام. همواره سعی می کنم این د وری 
را با گوش کرد ن آهنگ های عارف جبران کنم، اما از شما 
بیشتر  مرا  آهنگ ها  این  به  سپرد ن  گوش  که  پنهان  چه 
به یاد آن خاطرات می اند ازد و همیشه احساس جد ایی از 
عارف و د یگر د وستان گلم را د ر د ل  و جانم تشد ید می کند 

و لحظه های رانند گی ام را با اند وهی شگرفی پیوند می زند:
»د لی د ارم، د لی د ارم پر از غم، آه

نه یک جو از د لم غم می شود کم، آه«
خوب است د ر این فرصت، خاطره ای هم از د وران اقامتم د ر 
کابل برایتان نقل کنم. روزی د ر جاد ه شهید مزاری، د ر د شت 
برچی، مشغول رانند گی بود م که پسرم، مهد ی صالح، توجهم 
را به نوشته ای پشت شیشه موتری جلب کرد. نگاه کرد م که 
نوشته بود: »د نیا چه زیبا می شود وقتی تبسم می کنی«. با 
عارف جان  بی بد یل  هنر  و  د ل کش  این صد ای  گفتم:  خود 
ابریشم  »راه  مجموعه  د رون  از  را  شعر  بیت  این  که  است 
گفت وگوهای  و  د ل ها  قفسه  وارد  و  کشید ه  بیرون  آزاد ی« 

عاشقانه روزمره مرد م برچی کرد ه است. یاد ش به خیر!
الماس  به  بلکه  او،  گوهر صد ای  به  نه  عارف  د یگر  ویژگی 
توانسته د ر کنار صد ای خوش،  او  هنرش مربوط می شود. 

هنر آهنگ سازی و تنظیم آن را نیز بیاموزد و نام خویش 
را د ر شمار معد ود آهنگ سازان امروز کشور جاود انه کند. 
و  مرجع  هنرمند ان  رد یف  د ر  را  او  قابلیت،  و  ویژگی  این 
مولّد قرارد اد ه است؛ او با ساخت آهنگ هایی برای هنرمند ان 
جوان تر مانند علی ضرغام عزیز، شور و تازگی قابل  توجهی 

به بخشی از بازار موسیقی کشور افزود ه است.
واالی  سواد  و  فرهیختگی  گرامی،  عارف  سوم  ویژگی 
بر آوازخوانی، یک شاعر و اد یب  افزون  اد بی اوست. عارف 
خوبی  بسیار  شعرهای  می تواند  رو،  همین  از  است.  هم 
وجود  با  که  شعرهایی  کند.  گزینش  ترانه هایش  برای 
د انایی،  سمت  به  را  هنرش  عالقه مند ان  موسیقایی،  لذت 
این  اهمیت  می کشاند.  نیز  خود انگیختگی  و  خود شناسی 
ویژگی وقتی بیشتر آشکار می شود که عارف را با بسیاری 
چه  که  کنیم  مقایسه  کشور  موسیقی  بازار  خوانند گان  از 
شعرهای خوبی را با غلط خواند نشان شهید می کنند و برای 
بسیاری از شنوند گان به  جای حس شاد ی و لذت، احساس 
غبن و نارضایتی به بار می آورند یا شعرهایی را برای ترانه 

انتخاب می کنند که ارزش اد بی و پیام ناچیزی د ارند.
افغانستان  اد بیات  خانه  د ر  عزیزم  د وستان  از  پایان،  د ر 
بابت تجلیل از عارف عزیز سپاس گزاری می کنم. عارف بر 
اهل خانه اد بیات چنین حقی را د اشت. او همیشه یکی از 
با  خانه  آشنایان  است.  بود ه  خانه  این  عنصر  پرجاذبه ترین 
من د ر این برد اشت هم نوا خواهند بود که از ابتد ای تأسیس 
خانه  عضو  پرطرفد ارترین  و  پرتپش ترین  عارف،  تاکنون، 

اد بیات بود ه است.
آرزو می کنم.  آهنگ  و  ترانه  پر  روزهای  عزیز،  عارف  برای 

سازش همیشه کوک و صد ایش، جاود انه و پر سر باد!
کابل  ـ 11 بهمن 1393 

شاعر  آهنگ ساز،  آوازخوان،  جعفری،  عارف 
د ر  که  است  افغانستان  معاصر  هنرمند  و 
والیت  »باغ چاِر«  د ر  خورشید ی   1353 سال 
از همان نوجوانی به  او  »اُُرزگان« به د نیا آمد. 
افزون  و  د اشت  عالقه  اد بیات  و  موسیقی  هنر 
کی بورد،  پیانو،  نَی،  سازهای  شعر،  سرایش  بر 
هارمونیه، د و تار، سه تار و د مبوره را فرا گرفت.

به  شعر  کتاب  یک  تاکنون  اد بیات،  زمینه  د ر 
ـ1380(  د ل  )ثنای  پریشانی«  جنس  »از  نام 
بنیان گذاران  از  او  از عارف منتشر شد ه است. 
و  می رود  به شمار  افغانستان«  اد بیات  »خانه 
مهم  نهاد  این  مد یره  هیئت  عضو  نیز  اکنون 
د ر  عضویت  است.  کشور  فرهنگی  و  اد بی 
اد بی »قند پارسی« )شعر  د بیرخانه جشن واره 
سلسله  د بیرخانه  افغانستان(،  جوان  قصه  و 
و  کابل«  »شب های  اد بی  نقد  همایش های 
و  »َفرخار«  فصل نامه  نویسند گان  شورای 
د ر  افغانستان  اد بیات  خانه  د فتر  مد یریت 
تهران از د یگر فعالیت های اد بی عارف به شمار 

می رود.
شش  این،  از  پیش تر  نیز  موسیقی  قلمر  و  د ر 
تنظیم  آهنگ سازی،  با  موسیقی  مجموعه 

هنر  و  فرهنگ  بازار  به  عارف  آوازخوانی  و 
»رود«  از:  عبارتند  که  است  آمد ه  افغانستان 
می ُرم«  مزار  »صبا   ،)1387 ـ  نور   )راکبان 
»پرواز«   ،)1388 ـ  افغانستان  اد بیات  )خانه 
»صیاد«   ،)1390 ـ  افغان  اینترنتی  )سایت 
»گل   ،)1391 ـ  رسولیان  بازرگانی  )شرکت 
باد ام« )خانه اد بیات افغانستان ـ 1392( و »قند 
 .)1393 ـ  افغانستان  اد بیات  )خانه  پارسی« 
آن سوی  »تا  نام  با  نیز  د یگری  موسیقی  آلبوم 

سمرقند« به زود ی از او منتشر می شود.
متعد د  این سال ها کنسرت های  د ر طول  عارف 
تهران،  جمله  از  ایران  شهرهای  د ر  موسیقی 
مانند  افغانستان  شهرهای  نیز  و  کرج  اصفهان، 
فرهنگی  همایش های  د ر  و  کرد ه  برگزار  کابل 
مهاجران افغانستانی و هم زبانان ایرانی هم چون 
بلخ«،  »آوای  هم د لی«،  »روایت  پارسی«،  »قند 
»هم زبانی« و نظیر آن موسیقی اجرا کرد ه است. 
تنظیم  و  آوازخوانی  آهنگ سازی،  سابقه  عارف 
موسیقی د ر راد یو و تلویزیون ایران و شماری از 
راد یو و تلویزیون های افغانستان د ارد. هم چنین 
آوازخوانان  برای  را  بی شماری  آهنگ های  وی 
 .افغانستانی و ایرانی تنظیم کرد ه است

روز عیــد غد یــر، د ر اجــرای برنامه 
»آهنــگ زند گــی« )د ر راد یو د ری 
مشــهد( ارتبــاط زند ه ای د اشــتیم 
آوازخوان  با عارف جــان جعفــری، 
افغانســتانِی مقیم ایران. د ر جایی از 
صحبت از او خواســتیم اگــر از این 
ســال های خوانند گی خاطره جالبی 
د ارد، بــرای ما و شــنوند گان تعریف 
کند. عارف آن روز خاطره ای گفت که 
از خند ه ُگرد ه د رد شد یم. خوب است 
این  این جشــن نامه هم  خوانند گان 

خاطره را بخوانند.
عارف می گفــت: »معموال آهنگ های 
مــن بــد ون تصویر خــود م از صد ا و 
سیمای ایران پخش می شود و مرد م با 
چهره من خیلی آشنا نیستند. روزی 
به محفلی د عوت شــد م که قرار بود 
برای حاضران د ر محفل  آهنگ هایی 

بخوانــم. از آن جا که د ســت اند رکاران 
آن برنامه، مرا نمی شناختند، د ر همان 
لحظه ورود به سالن با ممانعت نگهبان 
رو به رو شــد م. به لطایف الِحَیلی از این 
خوان که گذشــتم و وارد سالن شد م، 
د ید م سالن پر از جمعیت است و جایی 
برای نشستن نیست. همه هم منتظرند 
»عارف جعفری« بیایــد و آواز بخواند! 
مجبور شــد م بروم گوشه ای بایستم و 
منتظر بمانم که شاید جایی پید ا شود و 
بنشینم. چند د قیقه ای که گذشت، د و 
نفر آمد ند و از من خواســتند از سالن 
بیرون بروم! هر قد ر گفتم که بابا، من، 
»عارف جعفری« هستم و شما آمد ه اید 
که صد ای مرا بشنوید، باور نکرد ند و مرا 
از ســالن بیرون کرد ند! من هم بد ون 
اجرای برنامــه، راه خانــه را د ر پیش 

»!گرفتم و به خانه برگشتم

اجرای به یاد ماند نی عارف
y علی عطایی

عارف افزون بر آوازخوانی، یک شاعر و اد یب هم است. از همین رو، می تواند شعرهای بسیار خوبی 
برای ترانه هایش گزینش کند. شعرهایی که با وجود لذت موسیقایی، عالقه مند ان هنرش را به سمت 
د انایی، خود شناسی و خود انگیختگی نیز می کشاند. 

شناخت نامه »عارف«
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سنجید ه کار و گزید ه  خوان
y ناد ر احمد ی

عرف موســیقی عارف جعفری از نوع د یگری است. هنرش 
د ر حوزه حکمــت و تأمالت نخبه گرایانه منــزل د ارد. به 

عبارتی، سنجید ه کار می کند و گزید ه می خواند.
احســاس می کنم آلبوم تازه اش بیــش از همه، این اد عا را 
روایت می کند. او سال هاســت که بد ون هیاهو کار می کند 
و عمیق هم کار می کند. د ر هیاهو و مکارگی هایی همانند 
»ســتاره افغان« و »صد ای افغان« د ر بازار هنر موســیقی 
د ر کشــور، نشستن د ر گوشه خلوت خویش و پرد اختن به 
هضم نفس د ر عالم موســیقی، مرتبه ای است که عارف به 
آن د ست یافته است. همه آلبوم هایش از جمله »گل باد ام« 

و »قند پارسی«، راوی همین قصه است. 
با آرزوی توفیق های بیشــتر برای ایــن هنرمند گرامی و 
تبریک برای انتشار آلبوم تازه او، عالقه مند ان موسیقی را به 

آی افغانی
ز د نیای د رون من، تو آیا هیچ می د انی؟

که شاید سینه ای د ارم پر از احساس ویرانی
و تنها هم د مم د ر لحظه های خلوت غربت

همین یک چند خط شعر است و این چشمان بارانی
د رست است اینکه من سرد م شبیه حرف های تو

شبیه روزهای تلخ و موهوم زمستانی
و من د رماند ه ام د ر 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!«

کود  کان
تصویر کود  کان همگی ماند ه د ر غبار 
عبد الغفور و جمعه، فرید ون و مازیار

تصویر کود  کان همه د ر خواب راحتند
خوابی نه چند لحظه، که صد قرن آزگار

تصویر کود  کان همگی محو می شوند
کم کم ز قاب های غم انگیز روزگار 

*
کود  ک کمی به سمت عقب را نگاه کرد 

یک مشت جاد ه های پریشان و د ار و د ار ...
د ر چشم های روشنش انگار می شد ند 

تصویرهای مبهم و تاریک، آشکار
د ر بر گرفت عروسک رؤیای خویش را

د ستی کشید و خند ه ای و بعد، انفجار...

آواز د و تار
محو توام امشب خبر از خویش ند ارم

هر چند که آواره ی این فاصله زارم
یک بار د گر، شور تو جاری شد ه د ر من

یک بار د گر وهم تو برد ه است قرارم
آن سان که به مضراب، تو را زمزمه کرد م

لبریز شد از گام تو، آواز د و تارم
تقد یر چنان کرد که تا پای شکستن
هرگز سخن از نقص تو د ر بین نیارم

و امید بر آن د اشت که تا گاه رسید ن
چون عقربه های، ثانیه ها را بشمارم

گریه نی
د لم لبریز از خون و زخم زرد

فرو افتاد ه ام د ر ماتمی سرد
غمم را مویه کرد م د ر د ل نی

و نی تا صبح با من گریه می کرد

پد ر
پد رم، شکارچی ای بود
که تو را نمی شناخت

آن چنان که پایتخت های جهان را.
پد رم طعم عسل را می فهمید

و تو را ند ید ه  بود.
پد رم خاکستر د رختان را د ید ه  بود

و به متن های قد یمی  اعتقاد د اشت.
هوا هنوز تاریک نشد ه بود که

پد رم از جلو همه  ویترین ها گذشت،
از چند چوبه  ی د ار هم گذشت،

ولی به آخر نرسید.
پد رم از سیم خارد ار هم گذشت

و تو را
و گل های شکسته ی  یخ را د ریافت

ولی به ایستگاه نرسید
به ساعت های کهنه  ی گرینویچ نرسید

پد رم حتی به حافظه ی  شاعران امروز هم نرسید.

y گزید ه شعرهای عارف جعفری

خریــد این اثر و نه تکثیر غیر مجاز آن فرا می خوانم و این 
هم شعری تقد یم به عارف:

فانوس بر لبت
عارف!  کالم چون پر طاووس بر لبت

هر روز رفته است به پابوس بر لبت
رنگ صد ای توست که د ر آب جاری است

ای ماه، خوشه خوشه ی فانوس بر لبت
آه، ای تنور گرم ورامین چه می کنی
با این گلوی پر زد ه ققنوس بر لبت؟
از د ود و د م، گد از د لش را جال بد ه
بنشان بد ون آتش و کابوس بر لبت

مانند برف آمد ه ام باز از هوا
مانند برف جاد ه ی چالوس بر لبت
آتش گرفته د مبوره از د رد های تو

لکنت گرفته د ره ی ماروس بر لبت

وقِت وصاِل یاِر د بستانی
روایت هم د لی د و ملت

y خلیل اهلل خلیلی

ز آغاز تاریخ، ایران و افغان
سر خواِن د انش چو اِخوان نشسته

ز باغی، د و سرو روان قد کشید ه
 به شاخی، د و مرغ خوش الحان نشسته

د و شاگرد فطرت، د و استاد مشرق
د و هم د رس، د ر یک د بستان نشسته

سخنور نباشد به یک مرز منسوب
چو تاجی است بر فرق کیهان نشسته

عارف د ر قاب شعر
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»گِل باد ام«: د ر آغاز، نواختن بود
y اسد اهلل احمد ی

د ر آغاز، نواختن بود. نوا، کلمه شــد؛ کلمه، کالم و از کالم ها، 
ســرود ه ها و کتاب ها پد یــد آمد ند. نخســتین کتاب ها نیز 
سرو د ه هایند که خصلِت موسیقایي د ارند. سرایش، وجِه تمایز 
انســان و حیوان اســت؛ زیرا آد مي تنها موجود ي است که 

د ل تنگ مي شود و د ل تنگي هایش را مي سراید. 
تا آنجا که به حوزه ی تمد نِي خراســان بــزرگ ارتباط د ارد، 
»د مبوره« و »د وبیتي«، این د و هم زاد و همیاِر د یرین، رسالِت 
تاریخي بزرگي بر د وش د ارند. »د مبوره نواز« و »د وبیتي سرا«، 
متولِّي صد اِي حاشیه هستند و د مبوره و د وبیتي د ر مرز ساز 
و شــعر قرار د ارند. نه د وبیتي د ر آن جایگاهي است که شعر 
منزلِت آن را به رســمیت بشناسد و نه د مبوره، سازي که د ر 
د نیاِي هنر، مقامي را که شایســته ِي آن اســت، باز یابد. این 
بیرون ماند گي د وبیتي و د مبوره از قلمرِو ســاز و آواز نه تنها 
از ارزِش هنــري و اد بِي آنها نمي کاهد، بلکه آنها را د ر جایگاِه 
بس بلند و ممتاز قرار مي د هد. شــاید اگر رباب، عود و دُ ُهل 
و د یگر آالِت موسیقي، ســتم د ید گان را از یاد نمي برد ند، به 

د مبوره نیازي نبود. 
د مبوره، ترجماِن رنِج یک تاریخ اســت؛ صورت بند ِي هنرِي 
حیاِت غصب شد ه اي که جز سرزمین هاي به آتش سوخته و 
د شت ها و قلعه هاي خالي از سکنه، از آن ها چیزی به یاد گار 
نماند ه است. د مبوره، زباِن حاشیه نشینان و محرومانی است 
که سخن و صد ایي از آنها د ر تاریخ باقي نیست: ِکشت مند ان، 
کارگران، زاغه نشین هاي پایتخِت جمهورِي سکوِت هزارستان، 
بَد َخشــان، باد غیس، غور، َســَمنگان، َقطَغن زمین و تمامِي 

سرزمین هاي مغصوب و مغضوب. 
د ر افغانســتان، د مبوره را به د لیِل ارتبــاط تنگاتنِگ آن با 
تاریِخ ســکوت، به عنواِن موســیقِي هزارگي می شناســند. 
ســبک د مبوره هزار گی که پیوســتاري از کویته پاکستان، 
مناطِق مرکزِي افغانســتان و مشهِد ایران را د ربرمي گیرد، با 
سبک هاي رایج د ر ایران، ترکمنستان، قزاقستان، مغولستان، 
ترکیــه و د یگر حوزه های فرهنگِي د مبوره نوازي تفاوت هایی 
د ارد. با این حال، صد ایی که از این تارها با کاسه ی چوبی آن 
از سرانگشتان نوازند ه اش برمي خیزد، یکسان است؛ صد ایی 
نغز و د ل نشین که هم براي نوازند گان و هم براي شنوند گان، 
صد ایی د روني به شــمار مي رود. د مبوره  د ر افغانستان، ساز 
مرد مان هزاره اســت که بخش بزرگي از فارســی زبانان این 
ســرزمین را تشکیل مي د هند. از نظر گستره ِي زماني، براي 
د مبوره د ر فرهنگ هزاره ها پیشینه ای نمي توان سنجید؛ زیرا 
د مبوره، عنصر مهمي د ر تاریخ هزاره هاســت و با سرشت و 
سرنوشِت این مرد م هم خواني تام د ارد. شاید عبارت د قیق تر 
کلمه این باشد که بگوییم د مبوره با پید ایش هزاره ها همقد م 

بود ه است.
»گِل باد ام«، ردـ  نشــاِن صد اهاي غریب و از یاد رفته اســت 
و این صد اهاِي غریب و گمشــد ه را د ر قالب های هنرِي بس 
به حاشیه راند ه شــد ه و بیگانه پیکرآرایي مي کند: د مبوره و 

د وبیتــي، د و قالب هنرِي تا پیش تــر، ممنوع. با این حال، 
خطاست اگر این د و د ر ساز و صد ا فروکاسته شوند. د مبوره 
و د وبیتي، بنیاِن هستي است که »گریباِن حیاتش پاره پاره« 
اســت؛ چون این تار د مبوره نیست که مي نالد، بلکه ناله ِي 
وجوِد قتِل عام شد ه اســت که به گوش مي رسد. د مبوره، 
پاســد اِر حیاِت قطعه واري اســت که به تعبیر فیض محمد 
کاتــب، »ظلِم ازل و ابد«، تارهاِي آهنــِگ حیاِت آنها را از 
هم گسیخته است. حتي د ر عاشقانه ترین حالت، دَ ِم د مبوره 
آتــش مي گیرد و »بي ُولَغه« فریاد بَر مي کشــد و نشــان 
می د هد این »خشک چوب« صرفاً ساز نیست، بلکه سویه ِي 
انسانِي وجود ي است که فرصت حضور و شکوفایي ند اشته 
اســت. همانا چوِب خشک، صد ا می شود؛ بر ضد فراموشي 
می شورد؛ براي د اد خواهي از حیاِت سلب شد ه، فریاِد انساني 
سر مي د هد و آتش مي گیرد. این مجموعه، ند اِي یاد بود د ر 
سرزمین هاي به آتش ســوخته ای است که »گِل صد برِگ 

گل اند ام« دَ ر گرفت پیش از آنکه شکوفه د هد.
»گِل باد ام«، تالشــي است براي پاس د اشت و بهینه سازی 
هنــر د مبوره نوازی. این هنر با وجود برخي مشــکالت که 
گاهي بر ســر راهِ آن رخ نما شــد ه، هنوز براي بسیاري از 
افراد یک رؤیاســت؛ رؤیایي که گاهــی هزینه هایي نیز به 
همراه د اشــته است. امروزه حضورِ شــکوهمنِد د مبوره د ر 
جشــن هاي ملي و مذهبي از جمله جشــِن باستانی نوروز 
نشــان د هند ه اهمیِت آن از یکســو و پیونِد ناگسستنِي آن 
با خوشــي ها و شاد ي هاي مرد م هزاره از سوي د یگر است؛ 
زیرا پیوســتاري از آهنگ هاي حماسي، تراژیک، مذهبي و 
عاشقانه را د ربرمي گیرد. هم چنین چند سالی است که د ر 
»جشن راه ابریشم« که د ر والیت تاریخی و فرهنگی بامیان 
برگزار می شود، گروهی از هنرمند اِن هزاره گرد هم می آیند 
و د ر کنار د یگر بازي هاي محلي از قبیل بُزکشــي و پشپو، 

د مبوره مي نوازند. 
»گِل باد ام« می کوشد این نوای سنتی و بومی را با نواهاي 
مــد رن و روز جهان د ر هم آمیزد و پیکرآرایي تازهاي رقم 
زند تا میان گذشــته، اکنون و آیند ه، د ر گســتره خراسان 
بزرگ، پیوند برقرار سازد. اکنون با رشد سبکهاي گوناگون 
موســیقي د ر جهان، این موســیقی به جایگاهِ مستحکم و 
ترکیب هاي بد یع تري نیاز د ارد. بی شک، باز گذاشتن د ریچه 
تحول برای این موســیقی تنها روش پاس د اری از آن است 
و اگــر بخواهد جایگاهِ مرد مي خود را هم چنان حفظ کند، 
باید همپاي زمان گام برد ارد. »گِل باد ام« د ر پِي رســید ن 
به ترکیبهاي نو و از همه مهمتر، حرفه اي کرد ِن این ســاِز 
د یرپای محلي، با تمام توان کوشــید ه اســت. نوازند گان، 
آوازخوانان و ُسرایند گان این مجموعه، جان خویش د ر تار 
د مبــوره کرد ه  و نوای خویــش د ر تار و پود غزل و د وبیتی 
سر د اد ه اند تا رسالت تاریخی خود را که همانا گواهی د اد ن 
به تجربه هاي ناگفتني د ر جهان آواز اســت، به ســرانجام 
برســانند. باشــد که این تالش د ر راه پاس د اشت این هنر 
مرد مي سود مند افتد و »نوای خوش عشق« د ر »این گنبد 

 .د ّوار« بماناد

y :»محمد  سرور رجایی د ر نخستین »روایت هم د لی

چرا »جهان فارسی« ند اشته باشیم؟

مشکل است سخن گفتن د رباره برنامه »روایت هم د لی« که 
نگاه و حرکتی است برای یگانگی فرهنگی ایران و افغانستان. 
شــاید این اد عا برای د وســتان ایرانی ما که سال های سال، 
پذیرای مهاجرین بود ه اند، کمی عجیب به نظر آید، ولی یقین 
د ارم کشــورهای اسالمی افغانســتان و ایران، بیشتر از تمام 
کشورهای جهان با همد یگر اشتراک زبانی، فرهنگی و د ینی 
د ارند و هم ریشه هســتند. افغانستان، خاستگاه و مهد کهن 
زبان فارسی د ری است و مرد م آن بیش از تمام مرد مان د نیا، 
میراث د ار زبان اصیل موالنا، رود  کی، سنایی غزنوی و خواجه 
عبد اهلل انصاری هستند. متأسفانه د ر این سال ها که افغانستان 
دچار جنگ و تنش شد و صد ها هزار مهاجر و آواره به گوشه 
و کنار د نیا رفتند، د ر مــورد یگانگی فرهنگی و هم د لی های 
موجود بین د و ملت افغانســتان و ایران، غفلت هایی صورت 
گرفــت که این غفلت از جانب ما بیشــتر بود؛ چون ما دچار 
جنگ بود یم و آشــفته و آواره. البته همین که بعد از مد ت ها 
غفلت توانســته ایم احساس هویت  مشــترکمان را به واسطه 
فرهنگ، هنر و اد بیات ثابت کنیم، باز هم د ر تاریخ مشــترک 

ما و ظرفیت موجود برای این هم د لی ریشه د ارد. 
هــد ف ما از »روایت هم د لی« آن اســت که ایــن پیوند ها را 
نه تنها د ر زمینه اد بیات، بلکه د ر زمینه معماری، عکاســی، 
تئاتر، موســیقی و د هها عرصه د یگر تقویت کنیم. تنها هد ف 
مشترک فرهنگی می تواند چنین فضای مبارکی از هم د لی و 
هم زبانی را ایجاد کند. ما باید د ر هر زمینه و مسیری به د نبال 
افزایش چنین فرصت هایی باشــیم و از آن اســتفاد ه کنیم. 
به همین د لیل، د ر زمینه اجتماعــی هم انتظار د اریم اگر از 
جانب مهاجری، خطایی سر زد، مســئوالن و مرد م هم زبان 
ما آن را به حســاب همه مهاجــران نگذارند و هم چنین اگر 
بر مهاجــری جفایی رفت، باز هم ما آن را به حســاب تمام 
میزبانان محترم نمی گذاریم و نخواهیم گذاشــت. مهاجران 
عزیز ما بد انند »مهاجر«، واژه ای است که هیچ گاه نمی تو اند با 
میزبان، صاحب امتیاز باشــد. پس باید خود ما این وضعیت را 
د رک کنیم و به فضای زند گی مهاجرت عشق بورزیم؛ زیرا هر 
زمانی که هر قد ر هم د ر آسایش و رفاه زند گی کنیم، باز هم 
به مجّرد وزید ن نسیمی از جانب وطن، د ل ما آشوب می شود. 
این واقعیت را باید بپذیریم که روزی از این جا خواهیم رفت، 
ولی امید د اریم بازگشــت مهاجران با یاری مسئوالن د ولت 

افغانستان و ایران به صورت آبرومند انه باشد. 
باور د ارم که افغانستان به واسطه ریشه های مشترک تاریخی، 
فرهنگــی، زبانی و د ینی که با ایــران د ارد، می تواند »جهان 
فارســی« را به وجود بیاورد. چرا »جهان عرب« وجود د اشته 
باشد، ولی ما با این سابقه قد یمی و تاریخی که د ر کشورهای 
فارسی زبانی مثل تاجیکستان، ایران و افغانستان سراغ د اریم، 
 .جهان فارسی« ند اشته باشیم؟ ما می توانیم، اگر بخواهیم«

د ر زمینه اجتماعی انتظار د اریم اگر از جانب مهاجری، خطایی سر زد، مسئوالن و مرد م هم زبان ما آن 
را به حساب همه مهاجران نگذارند و هم چنین اگر بر مهاجری جفایی رفت، باز هم ما آن را به حساب 
تمام میزبانان محترم نمی گذاریم و نخواهیم گذاشت. 
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ســالم به اهالی فرهنگ، اد ب و هنر هم سرنوشــت، هم د ل 
و هم زبــان. د ر آغاز، سال گشــت قیام هــای مرد می 3 و 24 
حوت د ر برابر اتحاد جماهیر شــوروی و بیســتمین سال یاد 
شهاد ت شهید وحد ت ملی و جنبش  عد الت خواهی اجتماعی، 

عبد العلی مزاری و یارانش را گرامی می د اریم.
شــاید این پرســش برای شما خلق شد ه باشــد که فلسفه 
وجود ی »روایت هم د لی« چیســت؟ آیا مشکالت مربوط به 
تفاهم و هم د لی میان مرد مان د و ملت با همایش های لوکس 
و شــعر خواند ن و اجرای موســیقی حل می شود؟ چرا این 
همایش، د و ســال د ر جنوب شــهر برگزار شد و آیا با آمد ن 
به مرکز شــهر سبب نشد ه اســت پیوند ش با بد نه مهاجرت 

قطع شود؟ 
اگر مشکالت مهاجران را بشــماریم، مشکل مهاجران ما د ر 
روید اد هایی مثل مشکل د انش آموزان مد رسه ای د ر ورامین، 
ممنوعیت ورود مهاجران به پارک صفه اصفهان، شهریه های 
تحصیلی ســنگین د انشــجویان و د انش آموزان، هزینه های 
گران کارت کارگری پد ر و براد ر من و تو و نبود بیمه د رمانی 
برای ماد ر و پد ر ســال خورد ه مان، قطع عضوهای کارگرانمان 
د ر شغل های ســخت یا پای مال شد ن حقوق مالی و معنوی 
مهاجــران به ویژه د ر قرارد اد های شــفاهی و مکتوب کاری و 
مســائل همیشگی روابط موجر و مســتأجر و نوع برخورد با 

مهاجران غیر قانونی و رّد مرز شد ن هاست.
همان گونه کــه از قد یم گفته اند: »هر کســی را بهر کاری 
ســاخته اند.« خانه اد بیات افغانستان هم یک مرکز فرهنگی 
و اد بی و هنری هســت که د ر اند ازه تــوان خود ش و عرصه 
فعالیتش می تواند کار کند. هد ف ما هم فرهنگ سازی است. 
البته این وظیفه فقط وظیفه خانه نیست. فرهنگ سازی بد ون 

کمک د یگران ممکن نیست. از د رون خانواد ه و خود هر فرد 
باید شروع شــود و به همسایه و خویشاوند ان گسترش پید ا 
کنــد. د ر این راه هم باید با مورد های کوچک شــروع کرد و 
با خوش بینی و صبوری قد م برد اشــت. کاری اســت که د ر 
د رازمد ت به بار می نشــیند و ســختی های خود ش را د ارد. 
فرهنگ ســازی د رون خود ش، فرهنگ مشــارکت جمعی را 
می آورد. همیشــه برای جامعه های جهان سومی ضعیف این 
مثال را می زنند که: مثال د و شــرقی یا د و افغانســتانی یا د و 
ایرانی با هم که یک جا جمع می شــوند، یک حزب می زنند 
و وقتی ســه نفر می شوند، منشعب می شــوند و حزب های 
جد ید ی می زنند. این مثال یعنی یک ضعف و آســیب. این 
ضعف و آســیب را باید برطرف کرد، نه این که همیشه پیش 
روی ما باشد و با شنید نش بخند یم و خم به ابرو هم نیاوریم. 
خوش بختانه نســل جوان ما با همــه موانعی که روبه رویش 
بــود ه، د ارد این ضعف را د ر عمل برطــرف می کند و بر آن 
چیره می شــود. البته ما د ر اوایل راهیــم و حتما ریزش ها و 
کاســتی هایی د اریم، ولی د ست کم باید به جایی برسیم که 
تشکل های نیرومند ی د اشته باشیم که فرهنگ مشارکت د ر 

خود آن ها نهاد ینه شد ه باشد.
این ها هســتند که می  توانند بیایند و حلقه رابطه سالم میان 
مهاجران و د ولت میزبان باشــند و بتوانند به صورت مد نی و 
قانون مند د رباره مشــکالت مهاجران نظر کارشناسی بد هند 
و با نهاد هــای اجرایی و اد اری د ولت میزبــان تعامل کنند. 
االن چنیــن حلقه ای وجود ند ارد. االن کارها با توان و نیروی 
شخصی پیش می رود. از آن د ر برخی موارد، سوء استفاد ه هم 
می شود و طبیعی است؛ چون کارهای شفافی نیست و فرد به 
هیچ کســی پاسخ گو نیست. مشکل واقعی مهاجران هم حل 

ناشد ه باقی می ماند.
قد م د یگر آن اســت که من و شــمایی که د ر تشــکل های 
فرهنگی هســتیم، با جامعــه خود مان، رابطــه صمیمانه و 
نزد یک برقرار کنیم. مرد می تر باشــیم. سخن مرد م عاد ی را 
هم بشنویم و کم کم زمینه سازی کنیم برای اهد اف باالتر که 
به ســود خود شان هست. اد بیات، فرهنگ و هنر بد ون توجه 
بــه جامعه راه به جایی نمی برد. البته با مهند ســی تد ریجی 
می توان به هد ف نزد یک شد. د ر این راه واقعا باید صبور بود. 
کســی که وارد کارهای فرهنگی می شود، باید نام و نانش را 
از جای د یگر به د ســت بیاورد و د ر ایــن راه خرج کند. باید 
منتظر نباشد نام و نانش را از این راه به د ست بیاورد. حتا باید 
آسیب برچسب خورد ن را هم به جان بخرد که هر قد می که 
برد اشت، متهم شود که با قد رت همکاری می کند و همکاری 
با قد رت هم متأســفانه د ر نگاه بســیاری از فعاالن فرهنگی 
و اجتماعی ما مثل یک ناسزاســت و تابوست. همه باید کار 
کنند، نه این که همه خود را کنار بکشــند و کار را بر د وش 
یک یا چند نهاد بیاند ازند و از د ور تماشــا کنند. خانه اد بیات 
د ر طول این ســال ها شمع هایی را روشن کرد ه است به جای 

این که نفرین کند و ناله و زاری کند د ر برابر تاریکی ها.
د ر زمینه هم د لی های میان مهاجران و هم زبانان د ر ایران هم 
بایــد گفت اگر فکر هم د لی د ر ذهن اعضای تشــکیل د هند ه 
خانه نبود و پخته نشــد ه بود و نیاز احســاس نمی شد، اصاًل 
چنین محفلی شــکل نمی گرفت. همه اعضای بنیان گذار ما 
قبل از تشــکیل خانه، سال ها قبل با د وستان ایرانی خود د ر 
محفل های فرهنگی و د انشــگاه ها با هــم کار کرد ه بود ند و 
د رد ها را می شــناختند. فقط آن زمان، بســتر کار ما خرد و 
جزئی بود، نه گسترد ه. خانه د ر اصل شد حلقه پیوند د وستان 

اند ر احواالت موالنا عارف
y )محمد حسین فیاض )منشی الحکما

 1
موالنا عارف جعفری، از ســرآمد ان روزگار؛ از ذوق و هنر، 
برخــورد ار؛ اهل باغ چار؛ هم نشــین د وســتم د ر مزار؛ با 
د هقان، یار غار؛ سر عالم و آد م، قار؛ از اصحاب »فرخار«؛ 

مرد ی پرکار و ساکن راه گرمسار بود.
گویند ســال ها پیش د ر ســفری به افغانستان به د ست 
طالبان افتاد و طالبان، وی را به جرم مشغول بود ن به ساز 
و طرب و سر و کار د اشتن با موسیقی و استفاد ه از آالت 
ضد شــریعت )لهو و لعب( به اعد ام محکوم کرد ند. زمانی 
که وی را پای چوبه د ار می برد ند، به او گفتند که آخرین 

y :»محمد صاد ق د هقان، مد یر خانه اد بیات افغانستان د ر »پنجمین روایت هم د لی

رعایت حقوق و کرامت انسانی مهاجران اعم از کارگر و فرهنگی خواست ماست

حرف هایت را بزن. عارف زار زار 
گریست. وقتی د لیل گریه اش را 
پرســید ند، گفت: »بعد از آلبوم 
گل باد ام، آلبــوم گل تریاک را 
روی د ســت د اشتوم و گریه ام از 
اینه که ایــن اثر هنری ام ناتمام 

می مانه.«
طالبی گفت: »اگر راست می گی، یک آواز بی ساز این آلبوم را 
بخوان.« عارف چشم هایش را بست و از مغز جگر چنین سر 

د اد تا آن جا که مرغ و ماهی، صد ایش را شنید ند:
صبا می ُرم مزار، مال عمر جان!

سیل گل الله زار، وا وا د لبر جان!
د ر این هنگام، طالبی لوله تفنگ را به ســینه عارف نشــانه 

گرفت و د اد زد: »ای نامســلمان! ما را به سخره گرفتی؟ این 
آهنگ را ســال ها پیش، ساربان صاحب خواند ه و جرم تو به 
خاطر سرقت آهنگی، د و برابر شد.« موالنا عارف با وارخطایی 
گفت: »نه، نه این آهنگ، پیش از تّولد به مه الهام شــد ه بود 
و مه چند ین بار برای مــاّل صاحب خواند وم. آن زمان قانون 
کپی رایت نبود و د یگران هم خواند ه اند. اد امه آهنگ را اجازه 

بد ین، بخوانوم؛ معلوم می شه که راست می گوم.«
زمانی که عارف اجازه گرفت، این بار با خلوص نیت، سخی را 

به یاری طلبید و خواند:
صبا می ُرم مزار، مال عمر جان!

سیل گل الله زار، وا وا د لبر جان!
مه قربان چیم کور تو می شوم

تو َچک َچک کن، مه تمبور تو می شوم

مشکالت اجتماعی مهاجران، واقعیت هایی است که هم نهاد های مهاجران و فعاالن 
مهاجر و هم نهاد های اجتماعی و فرهنگی ایران باید برای برطرف شد نش تالش 

کنیم.
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ایرانی و افغانســتانی. ما برای وصل کــرد ن آمد یم، نی برای 
فصل کرد ن آمد یم. خوش حالم که امروز هم د وســتان قد یم 
و جد ید مــا که د ر بد نه جامعه اد بی، فرهنگی و هنری ایران 
کار می کنند و به این هد ف مشــترک می اند یشند، د ر کنار 

ما هستند.
با این حال، همان طور که د ر اول صحبت گفتم، مشــکالت 
اجتماعــی مهاجران، واقعیت هایی اســت کــه هم نهاد های 
مهاجران و فعاالن مهاجر و هم نهاد های اجتماعی و فرهنگی 
ایران باید برای برطرف شــد نش تالش کنیم. بیشتر مرد م با 
هم مشکل ند ارند، اگر بتوانند با هم گفت وگو کنند و د وست 
شوند. چرا وقتی همسایه هستیم، این مشکل نیست؛ چون با 

هم گپ می زنند و مباد له د ارند. 
ما مهاجران هم چنان کــه د اغ د ار د رد های جنگ با ابرقد رت 
شــرق بود یم و هر روز شــهید می د اد یم، د ر عالم مهاجرت 
هم د وشــاد وش هم زبانان خود د ر د رد هایشان شریک بود یم. 
سقف مشــترک خانه مان با د وستان ایرانی زیر موشک باران 
و بمبــاران هواپیماهای صد ام بود و جنگ را از نزد یک حس 
می کرد یم و بیش از د و هزار شــهید از همین جامعه مهاجر 
د ر جبهه های جنگ هشت ساله د ر ایران جان فشانی کرد ند 
و صد ها جانباز شــیمیایی و معلــول د ر این راه از جان خود 
گذشــتند. به قول شاعر، »ما هم شــهید د اد ه ایم، از د رد تان 

خبر د اریم«.
به این هــا باید اضافــه کنیم کــه همــکاری و هم د لی د ر 
الیــه اجتماعی هســت، ولی برخــی نابســامانی هایی د ر 
زیرساخت هاست که افکار عمومی را شکل می د هد. مثال یک 
نمونه اش را بگویم. د ر کتاب های تاریخ و اجتماعی د بستان د ر 
ایران نوشته شد ه است که افغان ها گروهی بود ند که آمد ند و 
ایران را اشــغال کرد ند و چند سال حکومت کرد ند و ناد رشاه 
آن ها را بیرون راند. افغان ها )پشــتون ها( هم قوم و طایفه ای 
هستند مثل ترک ها، کرد ها و لرها و د یگران که د ر قلمرو ایران 
شــرقی زند گی می کرد ند. آن هم به د لیل نابسامانی هایی که 

د امن گیر حکومت صفوی شد ه بود، بر این مرد م ظلم می شد. 
آن ها برای د اد خواهی به د ارالسلطنه اصفهان می آمد ند، ولی 
به شکایت هایشــان از والی ارمنی آن خطه توجهی نمی شد. 
بعد هم شورش کرد ند و مثل بقیه سلسله ها حکومت تشکیل 
د اد ند. بعد هم قومی د یگر آمد ند و آن ها را برد اشــتند. جالب 
است که بیشترین و مهم ترین افراد د ر سپاهیان ناد رشاه هم 
افغان ها و د یگر اقوامی بود ند که االن د ر سرزمین افغانستان 
هســتند که سرد ارشان، احمد شــاه ابد الی بعد از مرگ ناد ر، 
افغانســتان را بنیاد گذاشت. پس چرا افغان ها از اول د ر ذهن 
پاک کود  کان د بستانی، »اشغال گر« تثبیت می شوند، د ر حالی 
که خیزش یک قوم از همین قلمرو مثل زند یه و افشــاریه و 
قاجاریه است؟ بعد هم حتا سلسله ایلخانان مغول را که واقعا 
اشغال گر بود ند، د ر میان سلسله های تاریخی ایران می بینیم، 
ولی سلسله افغان ها همانند مهاجمان خارجی از تاریخ ایران 
برید ه می شوند. اول بیاییم همین مورد های کوچکی را که د ر 
اصل، بزرگ هستند، حل و فصل کنیم تا راهی که باید برویم، 

بد ون مانع فکری باشد.
قد م هایی که برخی رسانه ها د ر ایران برد اشته اند، خوب است. 
از آن ها تشــکر می کنیم که برای تغییر نگاه مخاطبان عام و 
خاص د ر جامعه میزبان تالش می کنند. همین جا از نهاد های 
اجرایی و اد اری مسئول د ر بخش های مختلف انتظار د اریم به 

این مورد ها هم توجه کنند:
یکـ  وقت آن رســید ه است که مهاجران هم رسانه ای ویژه 
خود د اشته باشند تا اگر جایی، کاری د رست صورت گرفت، 
ما گفته باشیم و اگر هم کاری غلط صورت گرفت، ما اصاًلح 
کرد ه باشیم. این کار حتما به تحکیم د و ملت و د ولت کمک 

شایانی می کند.
د وـ  حق تحصیل بد ون تبعیض را د ر سطوح ابتد ایی، متوسطه 
و عالــی با توجه به وضعیت اقتصاد ی خانواد ه  مهاجران باید 
به رســمیت شناخت؛ چون گســترش پد ید ه  ترک تحصیل 
د ر مقاطع ابتد ایی و متوســطه، خود ش یکی از مشــکالت و 

تهد ید های اجتماعی است برای هر جامعه ای. 
سه ـ مسئله رواد ید فرهنگی و اقامت فرهنگی که د وستانی 
مثــل آقای علی محمد مؤد ب پی گیــری می کرد ند، هنوز به 

سرانجام نرسید ه است. اگر عزمی هست، زود تر تالش کنید.
مغز سخن این که خواســتار رعایت حقوق و کرامت انسانی 

مهاجران اعم از کارگر و فرهنگی هستیم.
د ر پایان، خیلی خوش حال هســتم که امروز از فعالیت های 
اد بــی، فرهنگی و هنری هنرمند محبــوب و مرد می، عارف 
جعفری تجلیــل می کنیم. خانه اد بیــات از آغاز تا کنون بر 
قد رد انــی از پیش گامان اد بیات، فرهنگ و هنر افغانســتان 
تأکید د اشته اســت و خواسته ایم که فرهنگ مرد ه پرستی را 
نفی کنیم. تا وقتی تالشــگران اد بــی، فرهنگی و هنری د ر 
بین ما هستند، کارهایشــان را قد ر بد انیم تا بعد ها افسوس 
نخوریم. د ر جشن واره »قند پارسی« و همایش های نقد اد بی 
»شــب های کابل« هم همین کار را د نبال کرد ه ایم. عارف با 
تالش و زحمت فراوان به این جایگاه رســید ه اســت؛ چون 
به قول حافظ، »نازدپرورد تنّعم نبرد راه به د وســت.« عارف، 
سرمایه هنر مهاجرت اســت. برگزاری این برنامه هم به این 
معناســت که بیش از گذشته، د وســتت د اریم و به بود نت 
د ر جمــع خود افتخار می کنیم. ســخنانم را د رباره عارف د ر 
ویژه نامه روایت هم د لی زد ه ام و د یگر این جا تکرار نمی کنم و 
حتما د یگر عزیزان د ر اد امه برنامه د ر این باره بیشــتر و بهتر 
صحبت خواهند کرد. از همه اعضای خانه اد بیات و کســانی 
که یاری گرمان بود ند، از جمله د وستانی که شبانه روزی برای 
به ثمر نشستن این برنامه کوشید ند، از جمله مریم احمد ی، 
محمد علی سرابی و عالیه عطایی و کسانی که امروز کمک مان 
کرد ند، تشکر می کنم. هم چنین از جناب رجایی عزیز، د بیر 
ایــن همایش و عارف جعفری و نیــز د  کتر موالیی عزیز که 
پشتیبان و پشتوانه فکری و معنوی خانه اد بیات است، تشکر 

.می کنم

پد ر د ولت و َمولت ره نالد
قد ی تریاکت انگور تو می شوم
صبا می ُرم مزار، مال عمر جان!

سیل گل الله زار، وا وا د لبر جان!

اال ای مولوِی قند هاری!
کرامات تو باشد انتحاری

به د ور منقل چرست بگرد وم
و یا با تو کنم اُشترسواری

صبا می ُرم مزار، مال عمر جان!
سیل گل الله زار، وا وا د لبر جان!

و چنین شد که موالنا عارف بخشود ه شد و تعهد د اد که از آن 

به بعد، آواز بد وِن ساز و اسالمی  بخواند که از راد یو »شریعت« 
پخش شود.

2
سال ها بین عارف جعفری و ابوطالب مظفری د عوا سر این بود  
که کد ام یک باغ چاری تر اســت و هر کد ام استد الل خود را 
د اشتند و کوتاه نمی آمد ند. د وستان آن د و نیز پریشان خاطر 

بود ند که نکند کار آن ها به جاهای باریک کشید ه شود!
مظفری اد عا د اشت که سال ها پیش، باغ چاری تر بود نش را د ر 

کتاب شریف »د مبوره نامه« ثبت کرد ه و گفته است:

تو، ای خشک چوب! از تبار منی 
از آن سوخته »باغ چار« منی

به تار تو پیوسته جان من است 
تب کهنه »ارزگان « من است 

اما عارف اد عا د اشــت همان د مبوره که مظفری از آن د م 
می زند، د ر د ســت اوست و د مبوره، اصالت باغ چاری د ارد 
و حقا که به اهلش رســید ه وگرنه د مبوره کجا و د ستان 

عارف جعفری کجا!
جالــب این که هر کد ام، د ر صفحــات مجازی، طرفد اران 
خود را د اشتند که کاسه د اغ تر از آش بود ند. با این حال، 
ســازمان ثبت احوال کشور برای رفع تنش میان آن د و، 
به مد ت 100 ســال، آتش بس اعالم کرد و تنها باغ چاری 
بود ن هر د و را پذیرفت به این شرط که تا اطالع ثانوی، از 

.د اد ن تذکره برقی به هر د و خود د اری شود

»هر کسی را بهر کاری ساخته اند.« خانه اد بیات افغانستان هم یک مرکز فرهنگی و اد بی و 
هنری هست که د ر اند ازه توان خود ش و عرصه فعالیتش می تواند کار کند. هد ف ما هم 
فرهنگ سازی است. البته این وظیفه فقط وظیفه خانه نیست. 
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چون عارف حق د وستي به گرد ن بند ه د ارد، مجبورم چند خطي 
برایش مدیحه سرایي کنم. مي فهمید که؟ مجبورم. امید د ریافت 
ِصلــه و این چیزهای عهد ماضی را هم ند ارم؛ چون نه د ر شــأن 
بند ه هســت و نه د ر جیب عارف که بد هد و بســتانم. اصوال د ر 
طول تاریخ اد بیات ما، »عارف«ی سراغ ند اریم که »جیب« د اشته 
باشــد و از جایی که ما عوام کاالنعام نمی د انیم، رزقشان تأمین 
می شــود. به همین علت، با ِضرس از نوع قاطعش اعالم می کنم 
عارف از هنر و اد بیات، »جیبی« برای خود ند وخته و زر و سیمی 
نیاند وخته است. خد ا باال سر، شاهد ه! حاال شاید ایراد بگیرید پس 
آن همه پول بلیت که شمایان برای کنسرت های رنگارنگشان د ر 
تهران و تورهای موسیقی شان به حومه تهران خرج کرد ه اید، کجا 
می رود؟ با نهایت تأثر و تأســف به اطالع می رساند عارف قصه ما 
مثل همه عارفان فناء فی اهلل، ساد ه د ل هم تشریف د ارد و کالهی 
که معموال روی ســر مبارکشان می بینید، شاهد این ماجراست. 
پول بلیت آن کنســرت های میلیون د الری هم بیشتر به جیب 

»زرنگ«خان هایی می رود که آن کنسرت ها را راه می اند ازند. 

د یگر این که عارف، »نجیب« اســت، ولی هنوز به مقام »ربانی« 
نرســید ه و هیچ گوشــه تاریکی د ر زند گی او وجــود ند ارد که 
د ر زند گــی بقیه ملت هم نباشــد. به گمانــم، قرن ها بعد وقتی 
د انش جویــان علوم خفیه الهیات بخواهنــد د رباره زند گی عارف 
تحقیق کنند و پرد ه از زند گی زمینی این موجود آسمانی برد ارند، 
چه چیزها که نخواهند نوشــت. به تعبیــر د یگر، االن قد ر عارف 
زحمت کش را هیچ کس نمی شناسد. با این که چند جین بچه از 
ســر و کولش باال می روند، او به هنرش سفت چسبید ه است. به 
سبک هنرمند ان هم روزگار ما هم تمیز و اتوکشید ه است و طالع 

بلند ی د ارد مانند پیشانی بلند ش و ایضا گیسوان بلند ش! 
عارف Open Mind است و صفحه فیس بوکش به روی عموم 
عالقه مند ان باز اســت حتا مال عمر را هم د ر فهرســت رفقایش 
می توان د ید؛ همان کســی که آد می زاد و فرشتگان از او بد شان 
می آید، ولی انگار مالی قصه ما مســحور هنر الهی و آســمانی 
عارف شــد ه و خود ش را د ر رد یف هواد ارانش جا زد ه است. البته 
خرد ه گیری من و د وستان تنگ چشم هم نمی تواند عارف را از او 
و بالعکس جد ا کند. اصوال همه ملت، کشــته مرد ه همین جاذبه 

ذاتی عارف هستند.

از د یگر خصوصیات عارف، حساســیت به نور باال، ببخشید! به 
کامنت هاي شــوخي د ار است و مانند یک سنسور کامنت هاي 
شوخي، با د رصدي از شــوخي و حتي مشکوک به شوخي را 
مانند لود ر جمع می کند و به زباله د اني مي اند ازد و با این کار، 
د هان یاوه گویانی چون ما را به نحو احســن آسفالت مي نماید. 

او د ر این مورد بســیار جّدي اســت و تا به 
حــال، چندین بار نامزد د ریافت جایزه نقره 

د اغ شد ه است. 
حــاال چون د وســت عارف هســتیم، یکی 
از ویژگی هــای شــخصی او را لو بد هیم که 
عــاد ت د ارد وســط یک د یــد ار و مهمانی و 

د ر اوج خد احافظی کند؛ چون همیشــه عد ه ای از هواد اران و 
همکارانش هستند که با او کار الزمی د ارند و احتماال کارشان 
هم اورژانســی اســت. تازه چنان ناغافل می رود که »خد ا« و 
»حافظ«ش د ر د هان می خشکد و انگار نمازی واجب د ارد قضا 
می شود. ترسم این است که عارف مثل فوتبالیست های معروف 
د ر »اوج« خد احافظی کند و »د مبوره« و »ســه تار«ش را به 

 .میخ د یوار خانه اش بیاویزد

فرشته حسینی

عارف د وست د اشتنی

 هنر د ر ذات خود جاید اِد رخد اد وجود و ساحتي است که 
حقیقت د ر آن آشکار مي شود. اثر هنري، عرصه اي را د ر وجود 
و د ر تاریخ مي گشاید که حقیقت یک عصر و فرهنگ د ر افق 
آن آشکار مي گرد د. از این رو، موسیقي، افق روشنایِي وجود و 
کشف حقیقت است. موسیقي از یک سو، ساحت و جاید ادي 
اســت که حقیقت تاریخ د ر افق آن برمال می شود و از سوي 
دیگر، عرصه اي است که آد مي، صیرورِت هستي خویش را د ر 
افق آن تجربه و مشاهد ه مي کند. از همین  جاست که د مبوره 
برای ما برمالکنند ه و ویران گر اســت؛ برمالکنند ه ي فجایعي 
عظیم  که د ر قلِب قساوت بار تاریخ افغانستان روي د اد ه است  
و نیز ویران گِر خواب تاریخ و برهم زنند ه ي نظم کاري آن،  که 
این فجایع را نادید ه می گیرد و انکار مي کند! د مبوره، ساحتي 
را براي ما مي گشاید که با استقرار د ر آن جاید اد مي توانیم این 
تاریِخ تاریک و سرچپه را به پرسش بگیریم؛ تاریخی که زمین 
نکبِت آن گره خورد ه است با ستون هایي عظیم از کله منارها، 
آســمان پوشید ه از د ود سوختِن ســرزمین هاي غصب شد ه، 
ابرهــاي تیره اي که جز آه و ناله و ضّجه ي بي گناهان و خون 

ستم د ید گان نمي بارد!
د ر این ساحت، د مبوره با ایجاد د گرگوني د ر شنوایي و بینایي 
ما، فهم تکین و تازه اي را پیش مي کشــد که از کّر و فّر هیچ 
از یک موسیقي د ان هاي مشهور افغانستان به گوش نمي رسد. 
این فهم هنري، نســبت هاي ما را با تاریخ د گرگون مي سازد. 

فرامــوش نکنیم که ترکیــب آهنیِن 
حماقــت و حقارت تاریخي، هســتِي 
قربانیان را زمین مي زند، تســلیم نظام 
جاّلد می ســازد و به هم د ستي با آن وا 
می د ارد. این فهم جدید، تصمیم گیری 
و موضع گیــری علیه همیــن ترکیب 
حافِظ نظام قساوت است. د مبوره چی های ما از تسلیم شد ن 
به صنعت فرهنگي  ـ  هنرِي نظام حاکم سر باز مي زنند و خود 
را به جزئي از صورت ها و مظاهر هنري آن بد ل نمي ســازند. 
بدین  ســان، آن ها، خود را از اد غام و حذف  شــد ن د ر پیکر 
حاکمیت استبد ادي مي رهانند. به  هر حال، نیرویي که از این 
فهم هنري برمي خیزد، دیوارهاي ضخیم ســرکوب و سکوت 
تاریخي را ویران مي کند و قبرهاي ژرف فراموشــي و انکار را 
مي شکافد تا بد ن های هزار تکه  پاره شد ه را از زیر بار مرگ بار 

آن برهاند و جان و حیاتي د وباره بد ان ها بخشد.
 جوهــر د مبوره بــه بیان د رآورد ن ســوز تاریخي اســت، 
ســوز هســتي هایي ویران که د ر آتش بي عد التي ســوختند و 
هنوز مي ســوزند! با این حال، نیروي مقاومــت ایجاب مي کند 
کــه د مبوره چی با وجــود تمام ضعف هایش پابرجــا بماند و از 
لذت گرایي و شاد باشِي موسیقي هاي رایج عصرش د وري گزیند 
و به د رخشش کاذب و کورکنند ه ي آن ها تن نسپارد و راه خاص 
خویش را بیابد و بپیماید؛ راهي که هم خوان با خط د رخشــان 
مقاومت تاریخي ما ســتم د ید گان باشد. د ر نتیجه، هنر د مبوره 
علیــه فضاي ابتذال موســیقایي و به  طور کلي، علیه قســاوت 
فرهنگي مبارزه مي کند. البته ابتذال از این رو که آن ها د ر خاک 
حقیقِت ســیاهِ تاریخ افغانستان ریشه ند ارند و هم چون »انجمن 
تاریخ«، علف هاي هرزه ي رویید ه د ر گوشــه  و کناِر این تاریخند 
کــه مانع شــخم  زد ِن زمین هاي غصب شــد ه ي تاریخ و رویش 

نهال حقیقت مي شــوند. د ر حالي  که موسیقي هاي هرزه گرد به 
 ماننــد »آکاد مي علوم«، به بخیه  زد ن زخم ســتم دید گان و د ر 
واقع، به ســرپوش  نهاد ن بر آن سرگرمند، بي  آن که التیامي رخ 
د اد ه باشــد، د مبوره چی با هنِر به  ظاهِر ســاد ه، بي  زرق  و برق و 
پیش  پاافتاد ه اش، با همان د مبوره و د وبیتي هایش بر بساِط این 
تیمارســتان عیش و طرب حمله مي برد تا زخم تاریخ را باز نگه 
د ارد و نگــذارد زیر گرد و غبار ایــن بي هنران، مد فون و مغفول 
شود. د مبوره چی با هنر حزین و تکان د هند ه اش، لحظه ي زخم را 
ثبت و ماند گار و رؤیت پذیر مي کند و بدین  سان، آن زخم وجود 

را بي زمان و فراموش ناپذیر مي سازد.
 »عارف«، خود، وجود ی اســت زخم خــورد ه و آگاه از د رد و 
ســوز. او د ر مقام هنرمندـ  هنرمنــد ی آوارهـ  د مبوره می نوازد 
و می د اند که د مبــوره، ما را به تفکري دیگرگونه د ر باب ویراني 
تاریخ و فروپاشــي نظام حقیقت فرا می خواند؛ نظامی که گرچه 
بازســاختنش کار ساد ه اي نیســت، اما به اندیشه د رآورد ن آن، 

ضرورتي بي  چون  و چراست.
عارف د ر مقــام »د مبوره چی« می د اند که بنیاد وضعیت حاضر، 
غلط است و برای ویرانی پی و اساس این تاریِخ جور، رسالت او، 
چنگ زد ن به تارهای د مبوره و برساختِن وضعیتی نو است. این 
وظیفه اوست که هماره امید ها و انتظارات گذشتگان و قربانیان 
را د ر روشــنایِي صد اي خویش بنــوازد و فرایاد ما بیاورد. ما نیز 
باید به  خاطر د اشــته باشیم که از این نواختن، سرود ن و به  یاد 
آورد ن، د عوتي تاریخي فرا مي آید که ما را یاراي گریز از شنید ن، 
پذیرفتن و پاسخ به آن نیست. د مبوره، د وتارِ جان زخم خورد ه ي 
ماســت؛ د وتاری که از آرزوهاي از د ست رفته ي ما برخاسته؛ د و 
خط روشــني که وجود تاریخي و مقاومت تحسین برانگیز ما د ر 
بستر آن د یگر بار قامت برافراشته است و وحد ت، قد رت و زبان 

 .خاص خویش را د ر شعاع د رخشان آن بازمي یابد

y عبد اهلل محمد ی

د مبوره؛ د وتاِر جان های زخم خورد ه
آنجاکهسخنبازمیماند،موسیقیآغازمیشود.

ریچاردواگنر
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می گفتیــم. ایــن نــام هنوز هم آن روزهــا، او را »عبد الرحیــم« 
است که با تشنگی به د نبال صد ا برای من یادآور ســال های د وری 
تنها صــد ای وطنی که آن روزها و موســیقی وطنــی، آواره بود م. 
از کاســت ضبط کهنه  احمد مخفیانه  صد ای  می شــنید م،  خانه 
بی.بی.سی آن هم اگر انگشت پد ر ظاهر بود و هــر از گاهی صد ای 
بار شیرینی شــعر و صد ای زند ه موج ها را بد ل نمی کرد. من اولین 
اولین بار د ر مهاجــرت از گلوی وطنی را کشــف کرد م و این صد ا 

عبد الرحیم جعفری بر آمد. صد ایی که  برایم یادآور زمزمه های د وران پاید اری اســت. هم از 
آن رو که شعر زیبای استاد مظفری را وقتی با صد ای جعفری شنید م که می خواند: آی ماد ر، 
اســپ و زین من کجاست؟/ کفش های آهنین من کجاست؟« رنج های کهنه ی ایل و تبارم 
د ر من زند ه شــد و با آن گریستم. هم از این رو که ذات شاعر جعفری و شعرهای خوبش را 

اولین بار با این نام به خاطر می آورم.
عارف جعفری را با غزل هایش شــناختم و خواند مش. بعد ها د ر یکی از جلسات فرهنگی د ر 
تهران، مهمان آوازش شد م و چنین بود که به هنر د یگر او نیز پی برد م. بعد ها جشن واره »قند 
پارسی«، مجال بیشتر شنید ن و آشنایی نزد یک تری را فراهم کرد. از د هه هشتاد خورشید ی 
تا به امروز، عارف جعفری با شش مجموعه موسیقی و یک آلبوم د ر د ست انتشار از چهره های 

جّدی موسیقی افغانستان د ر د نیای مهاجرت به شمار می رود.
عارف به آهنگ ســازی و تنظیم موســیقی نیز روی آورد ه اســت و شــاید همین تمرکز و 
عالقه مند ی خاص او به موسیقی باعث شد وی از بازآفرینی جّدی شعر د ور بماند. به عقید ه 
من، بزرگ ترین اجحافی که د ر شناخت و معرفی اشعار عارف جعفری شد ه، توزیع نامناسب 
مجموعه شــعر او د ر گذشته اســت، چنان که نیمه ی قد رتمند شاعری اش د ر طنین صد ا و 

موسیقی به د رستی کشف و د ید ه  نشد.
نمی خواهــم از چگونگی، کیفیــت، نوآوری ها و تأثیر فعالیت های عــارف د ر جامعه هنری 
مهاجرت سخن بگویم؛ زیرا او چهره ای کامال شناخته شد ه است و افراد بسیاری د ر این باره 
به تفضیل ســخن خواهند گفت. می خواهم قد ری صمیمی تر بنویسم؛ زیرا می د انم د ر طول 
این ســال ها رنج و مرارتی که وی برای تولید تک تک آثارش کشــید ه است، قابل توضیح 
نیســت. این روزها، بســیاری با اد عای بزرگ و جیب های کالن و پــر از پول با امکانات آن 
چنانی بر ســکوها می ایســتند و مبتذل ترین آثار را به نام هنر د ر فرهنگ شنید اری جامعه 
وارد می کنند و همین ها د اعیه هنرمند بود ن د ارند، حال آن که بر طبل میان تهی می کوبند و 
خود شاد ند. من صد ای عارف را از استود یوی خانگی اش د ر اتاق کوچک 12 متری د ر منزل 
استیجاری اش با گوش جان شنید ه ام؛ صد ایی که از د ل رنج ها و د غد غه های مشترک همه ما 
برخاسته است و آرمان های بزرگ را فریاد می زند. او هنرمند ی است که د ر طول این سال ها 
با نامالیمت های بسیار و با کمترین امکانات، گام های بلند برد اشته است، هنرمند ان جوان را 
بال و پر د اد ه است، آگاهانه می گوید و آگاهانه می خواند و هم چنان فروتنی اش پا برجاست.

*
نمی توانم د رباره »گل باد ام« حرفی نزنم. بی شــک، یکی از مجموعه های بسیار ارزند ه عارف 
جعفری، آلبوم »گل باد ام« اوســت. این مجموعه به ویژه برای نســل جوان ما د ر مهاجرت، 
غنیمتی اســت. هم از این رو که او کوشید ه اســت د ر این اثر، ذایقه شنید اری نسل نو را با 
موسیقی و شعر فولکلوریک آشنا کند و آن را با موسیقی امروز پیوند د هد و هم از این جهت 
که د ر گرایش و برانگیختن کنجکاوی نســل نو به فرهنگ و هنر فولکلوریک مرد م ما تأثیر 

بسیار مثبت د ارد.
*

د رباره عارف، هنر و منش او حرف بســیار اســت. همین بس که ایمان د ارم فعالیت های او 
به عنوان هنرمند ی جّدی و تالشــگر د ر یاد ها خواهد ماند و بی مهری های سنگ اند ازان تنها 
به  حسرتی بد ل خواهد شد برای آن ها. برای عارف عزیز، سالمتی و موفقیت های روزافزون 

 .می خواهم. صد ایت، د اوود ی تر

شیرینی شعر و صد ای زند ه وطنی

حروف  آن  از  بیش  ناگفته هایی  گاهی     
چارچوب  پنج گانه  خطوط  و  هفت گانه 
کالسیک و خط کشی شد ه د نیای موسیقی 
د ر د ل یک ترانه، خاّصه از جنس فولکلور 
باقی می ماند. نغمه هایی د ل کش و رنگین 
نُت های  قالب  د ر  و  برآمد ه اند  د ل  از  که 
سیاه و سپید نمی گنجند! آن گاه است که 
د ستگاه د یگری با تارهایی از جنس گوشت 
و  می آید  کمک  به  آد می  جان  و  خون  و 
رسالت یک اثر موسیقایی را به فرجام خود 

می رساند.
فولکلور را رازهایی است. رازهایی از عمیق 
و ناب ترین الیه های احساس آد می که تنها 
می شوند.  پرد ه برد اری  گشود ن ها  لب  با 
»گریز«. آری، به گمانم، »گریز«، بهترین 
به  سپرد ن  جان  و  گوش  بیان  برای  واژه 
و  آوارگی  د نیای  د ر  فولکلور  موسیقی 
اد بیات فارسی زبانان جهان  د ل تنگی ها د ر 

باشد.
د یگری  د ر سرزمین  را  که خود  روزگاری 
و  زمخت  غربتی  از  تنگ  حصاری  میان 
آسمان خراش هایی از جنس بتن سخت و 
برخورد و سایش آهن و پوالد  از  غوغایی 
با  و  می کنم  پیش  را  پنجره ها  می یابم، 
پرد ه ها سکوتی میان خود م و د نیای پر از 
میان  می کشم.  مد رنیته  بنفش  جیغ های 
حافظه ای  یک های  و  صفر  مجازی  د نیای 
آن  به  پوشه  این  از  وفاد ار،  اما  د یجیتالی، 
چیزی  می گرد م؛  چیزی  د نبال  به  پوشه 
یک  و  نوازش  یک  »مرهم«،  یک  شبیه 
ماد ری ام!  شیرین  لهجه  به  »د ل آسایی« 
نامهربانی های  از  لرزان  شانه هایی  برای 
روزگار و سرد ی فاصله هایی که با وسواس 
شماره گذاری شد ه اند و اعد اد بزرگی برای 

د ل تنگی بیش تر من ساخته اند.
ترانه های   > < د رایو د ی  »مای کامپیوتر 
افغانی < عارف جعفری < آلبوم صبا مزار 

می ُرم«. 
می گرد م.  »گل افروز«  ترانه  د نبال  به 
می کنم؛  کلیک  و  می بند م  را  چشمانم 

صد ایی بغض آلود و صمیمی می خواند:
د لی د اُرم د لی د اُرم پر از غم، آه 

نه یک َجو از د لِم غم می شود کم، آه
نه د سِتم می رسد بر گرد ن یار، آه

نه آن سرو رسا سر می کند خم، آه
وای گل افروز، وا وا گل افروز

بَه د نبال تو می گرُدم شب و روز
آه، تنها خد ا می د اند همین چند بیت د ر 
این سالیان د ور و د راز عمر خود د ر حنجره 
عاشقانی چند زمزمه شد ه و د ل معشوق ها 

را به لرزه اند اخته باشند؟

   و اما »رود«؛ جاود انه رود ی که به جانم روان 
صد ای  که  باری  نخست  ماند ه  خاطرم  شد. 
»عارف« به گوشم بسیار خوش آمد، 12 سال 
پیش تر یا بیش تر بود. از نوار کاست هایی که 
راد یوهای  مختلف  امواج  از  بار  ها  د ه  شاید 
پارسی  موسیقی  جاود انه های  غرب،  و  شرق 
را از شاخ ماهواره های سرگرد ان شکار کرد ه 
ثبت  آغاز  از  گاه  هیچ  که  ترانه هایی  بود ند. 

نمی شد و تا به خود می آمد ی، ... :
این رود، خاطرات مرا تازه می کند

یاد ش به خیر تلخی آن روز، صبح زود
باران گرفته بود، تو با چتر آمد ی

گل های سرخ بر سر راهت شکفته بود
هر روز می رسم لب این سال خورد ه رود

با کوزه ای که بشنوم از آب ها، سرود
بعد ها ترانه »رود« با تالش پسر عمه ام، اصغر 
جان کامل ثبت شد ه بود و آخر ترانه را هم 
با صد ای خود ش می گفت: »آهنگ »رود« از 

عبد الرحیم جعفری...«.
پارسی«  »قند  اد بی  جایزه  د وره  پنجمین 
برایم  زمزمه های »عارف«  با  د ر سال 1388 

خاطره انگیز شد.
اولین  برای  د اشتم.  غریبی  اشتیاق  و  شور 
بار، آوازخوان محبوبم را از نزد یک د ید م و او 
هم پیش از اجرای هر آهنگ، چند کالمی با 
د وستد ارانش گپ می زد و با فروتنی، اُمید وار 
بود که از شنید ن نغمه سرایی اش لذت ببریم!

به  را  نام شاعر، چشمانم  و  ترانه معرفی شد 
»محمد  اند اخت:  کنار  و  جست وجوی گوش 
جعفری«، د وستی بزرگوار و شاعری صمیمی 
آشنایی ام  از  د قیقه  چند  فقط  زمان  آن  که 
و گفت کوتاهی  با هم گپ  او می گذشت.  با 
قد ر  چه  که  بود م  گفته  برایش  و  د اشتیم 

غزل هایش د ر جانم کارگر اُفتاد ه اند!
این، بار آِخر است و شاید ِدگر نباشم
از حال و روزگارت شاید خبر نباشم

شاید خد ا نخواهد تا سر بگیرد این عشق
شاید خد ا نخواهد، تا خون جگر نباشم
بگذار با خیالت، خوش باشم این اواخر
تا منتظر به راه و چشمی به د ر نباشم

بگذار بار د یگر، پیشت غزل بخوانم
شاید خد ا نخواهد، شاید د گر نباشم

اند اخت و  آن روز، این ترانه، آتشی به جانم 
هنوز با هر بار شنید نش، بغض، راه گلویم را 

می بند د. 
د ر خاطره شنید اری ام  د یگری هم  ترانه های 
می ُرم«،  مزار  »صبا  مثل:  شد ه اند،  پررنگ 

»پرواز« و »جلوه«.
به اُمید شنید ن جاود انه های بیش تر از »اُستاد 

عارف«.

د لم امشب کجا پرواز کرد ه؟
y باهر بیانی

به عقید ه من، بزرگ ترین اجحافی که د ر شناخت و معرفی اشعار عارف جعفری 
شد ه، توزیع نامناسب مجموعه شعر او د ر گذشته است، چنان که نیمه ی قد رتمند 
شاعری اش د ر طنین صد ا و موسیقی به د رستی کشف و د ید ه  نشد.

y زهرا زاهد ی
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د وستان خانه اد بیات افغانستان از محبت بسیاری که به من 
د ارند، وظیفه سخن گفتن را به گرد ن من می گذارند که تاوان 
ریش سفید ی است و البته بهای خد مت گزاری از صمیم قلب 
به زبان و اد ب فارسی است که خوش بختانه خد اوند بزرگ به 
من هد یه کرد ه است که سی سال د ر د انشگاه های این کشور، 

مد ّرس اد بیات باشم واین، امانتی است که د ست ماست. 
د وست د اشتم استاد محقق می گفتند که د ر کابل چه گذشت 
و هم زبانانشان چه طور از ایشان استقبال کرد ند. من از این که 
از  و  خوش حالم  زیبایی،  این  به  کرد ید  جمع  را  بحث  شما 
این که هیچ اشاره ای نکرد ید، بسیار ناراحتم. د لیلش هم روشن 
است. وقتی سخن نمی گویید از آن چه د ر کابل بر شما گذشته، 
د ر  د ومی  جنبه  محبت،  عد م  ناکرد ه،  خد ای  یا  و  محبت  از 
ذهن ما غلبه می کند. جناب استاد محقق، ما د وست د اشتیم 
وقتی براد ران ایرانی و همکاران ما و د وستانی که به افغانستان 
افغانستانی  هم زبانان  برخورد  از  بنویسند  کتاب ها  می روند، 
و  نوشته  باب  این  د ر  آن چه  نظرم،  به  خود شان.  به  نسبت 
گفته می شود، بهترین وسیله اتصال و هم د لی ماست که شما 
امروز این را از ما مضایقه کرد ید. ان شاء اهلل د ر فرصتی د یگر 
د یگر  ریش سفید  یک  از  ریش سفید  یک  به عنوان  بفرمایید. 
را  ما  و جان  اختصار می گفتید  با  بکنم.  را  گله  این  می توانم 
از این طرف تا د لتان  لبریز می کرد ید از تجربه محبت خود. 

بخواهد، ما لبریز از محبتیم. 
ایران زند گی می کنم. همه  فراز  نیم قرن است که د ر  خود م 
و نشیب هایی را که د وستان ما و فرزند ان جوان ما این روزها 
یا د ر این و آن د ولت د ید ند، من از سال 1344 به این طرف 
د ید ه  ام و د ر مقابل همه آن ها هم بسیار با منطق و با استد الل 
ایستاد ه ام. بحثی که آقای د هقان د ر این محفل بیان کرد ند، 
من  می کند.  سنگینی  ما  د ل  د ر  همیشه  که  است  د لی  د رد 
تعجب می کنم با این همه سال که ما صحبت کرد یم، بی جا و 
با جا، د ر هر مکان مناسب و نامناسب و صد ا بلند کرد یم که 
این قرائت را تغییر د هید؛چون این قرائت به سود شما و به 
زیان ما نیست. هیچکد ام از ما از این قرائت بهره ای نمی بریم. 

با این حال، کمتر کسی گوش کرد ه است.
این بحث را د ر جایی گفتم و ریشه یابی کرد م و تعجب می کنم 
با این همه خرد مند د انای آگاه عالقه مند به فرهنگ مشترک و 
زبان فاخر فارسی و اد بیات بسیار ارجمند آن، چرا یک نفر پید ا 

د  کتر محمد سرور موالیی د ر »پنجمین روایت هم د لی«:

زبان رسانه ای د رباره افغانستان و مهاجران باید تغییر کند
نمی شود قرائتی را که یک نفر انگلیسی برای ما نوشته است، 
تغییر د هد؟ اد وارد براون د ر تاریخ، حمله مغول ها و عرب ها و 
افغان ها را نسبت به ایران با هم مقایسه کرد ه و این مقایسه 
را  این جفا  است. کی می خواهیم  ماند ه  بر جا  امروز  تا  غلط 
اصاًلح کنیم؟ خود مان د ست به قلم د اریم، د انش و تجربه اش 

را د اریم، اسناد ش را د اریم و راه های کار را هم خوب بلد یم. 
افتخار د ارم ضمن کارهای د یگری که انجام می د هم، د ر مجله 
عرفان،  و  اسطوره  و  اد بیات  د رباره  کشور  پژوهشی  ـ  علمی 
د اوری  هم  را  مقاله ها  و  می کنند  چاپ  که  می د هم  مقاله ای 
می کنم. د یروز، مقاله ای به د ستم رسید که با حرف های آقای 
با  نوشته  مقاله  د انشگاه  استاد  بسیار مشابهت د اشت.  د هقان 
اقتصاد ی  و  فرهنگی  و   سیاسی  روابط  سرد ی  »علت  عنوان 
ایران و افغانستان د ر د وران پهلوی« با نگاه قد یمی. آد م انتظار 
باشد،  تغییر کرد ه  مقاله جد ید  این  د ر  قد یمی  نگاه  که  د ارد 
ولی افسوس. سال 1945 میالد ی، مرحوم استاد سعید نفیسی 
پیشنهاد کرد به رضا شاه پهلوی که بهترین کار این است که 
نام پرشیا را به ایران تغییر د هیم تا نام وطن ما، ایران باشد. 
مقاله هست و چاپ هم شد ه. ایشان هم پذیرفت. سال ها د ر 
یونسکو این محل نزاع بود که چه طور می توان نام یک فرهنگ 
را روی بخشی از سرزمین های متعلق به آن فرهنگ بگذاریم. 
مطلوب  واکنش ها  این  د اد ند  که  نشان  واکنش  هم  افغان ها 
که  ند اشت  این   برای  این طرف، کسی گوش شنوا  از  نبود. 
چرا نام فرهنگ را روی سرزمین می گذاریم. وقتی می گوییم 
این ها  همه  و  تاریخ  جغرافی،  د ر  بزرگ  ایران  بزرگ،   ایران 

معنا د ارد. 
زمانی، یک ساعت د ر شبکه پنج تلویزیون جمهوری اسالمی 
افغانستان  ایران و  تاریخ  اد بیات و  ایران صحبت کرد م. چون 
با  اسناد  روی  است  بهتر  گفتم  می د انم،  را  مد نیت  تاریخ  و 
امروز  کجاست.  ایران  این  ببینیم  و  کنیم  صحبت  همد یگر 
ماند گار  زیبای  کشور  این  سر  بر  نام  این  که  می کنم  افتخار 
است که از تمام آفات و بلیات ارضی و سماوی و تمام د شمنان 
به  را و  ایران  باشد. ما د وست د اریم  پنهان و آشکار محفوظ 
اگر  که  گفتم  صحبت  آن  د ر  د اریم.  د وست  جانمان  اند ازه 
شاهنامه را تاریخ ملی، روایی وتاریخ سینه به سینه نقل شد ه 
د وران  د ر  ایران  ببینیم  تا  می رویم  شاهنامه  سراغ  می د انید، 
تاریخی د ر کجاست؟  آغاز د وره  تا  پهلوانی  اساطیری و د وره 

ایران شاهنامه د ر مشرق است. نمی توانیم که این جغرافیا را 
باید د ید  و د ر سمت غرب بچسبانیم. پس  بیاوریم  و  بکنیم 
خود را عوض کنیم. همه ما این تجربه های را مشترک از سر 
گذراند ه ایم. د رباره مقاله آن فرد هم نوشتم که نظریه د رستی 
را به کار نبرد ه اید. اصاًلً به محمدزایی ها و پهلوی و محمد ظاهر 
شاه و رضاشاه کاری ند ارم. مشکل اصلی تمام روابط سیاسی 
و فرهنگی ما بحث شناخت ناد رست از فضای فرهنگی است. 
ایشان د ر آن مقاله نوشته بود که افغان ها، موالنا، ناصر خسرو، 
حکیم سنایی، جامی و خواجه عبد اهلل را مصاد ره کرد ند. بعد 
وقتی گفتیم این ها ایرانی هستند، آن ها مقاله نوشتند که نه 
این ها افغانی هستند. این سخن را باید کجا برد؟ خد ا رحمت 
کند روان شاد استاد بزرگوارم، د  کتر خانلری را. می گفت اگر 
یک روز حکیم سنایی یا موالنایا ناصر خسرو یا حتی حافظ 
وسعد ی را زند ه کنیم و بگوییم شما ایرانی هستید یا افغانی؟ 
می گویند: ببخشید ایرانی و افغانی چیست؟ ما برای خود مان 
شهرهای د یگری د اشتیم و نام سرزمین هایمان هم یک چیز 

د یگر بود. 
من  و  گفتند  کمتر  ایشان  می گوید.  د رست  د هقان  آقای 
بیشتر می گویم. این قضیه هنوز د ر کتاب های مد ارس اصاًلح 
نشد ه است. استاد خلیلی هم به گرد ن ایران و هم به گرد ن 
افغانستان حق د ارد. شاد روان د  کتر عبد االحمد جاوید، رئیس 
به گرد ن  نویسند ه کتاب قرائت فارسی  سابق د انشگاه کابل، 
همه ما حق د ارد. وقتی نام سعد ی می آمد یا از خواجه حافظ 
نامد اری  یا  عارف  شاعریا  هر  یا  می خواند یم  شعری  شیرازی 
قرار  ایران  فعلی  مرزهای  د ر  که  می خواند یم  را  شعرش  که 
د اشت، عالمت پاورقی می گذاشت و می نوشت که فارس یکی 
از استان های ایران است که مرکزش، شیراز است و آرام گاه 
سعد ی و حافظ د ر این شهر هست. آن زمان که من د ر د وره 
د بیرستان بود م، احساس می کرد م که چه قلمرو بزرگی د اریم 
و من چه قد ر بزرگم، با همه کود  کی و نوجوانی. چرا ما این 
احساس را از هم می گیریم؟ چرا نمی نویسیم سنایی غزنوی، 
شاعری است که د ر غزنه هست و غزنه د ر کجای افغانستان 
قرار د ارد. این توضیح از شما براد ران ایرانی چه کم می کند؟ 
می افزاید.  ما  تفاهم  بر  بلکه  نمی کند،  کم  چیزی  تنها  نه 
پیشنهاد کرد م  و  د اریم  و حاال هم  د اشتیم  آن جا  د ر  روشی 
ما کرد ند،  را که اسالف  بیاییم همان کاری  تلویزیون که  به 

بهتر  عارف جعفری،  آواز  و  موسیقی  به  پرد اختن  از  قبل 
د ر  بپرد ازیم.  کشور  موسیقی  وضعیت  به  کمی  است 
از  میشوند  مطرح  زیاد ی  پرسش های  کار،  اول  همین 
جمله د رباره خود موسیقی، ریشه این هنر، شعر و ترانه 
و انواع سازهای مختلف که همه د ر کنار هم یک قطعه 

به سلیقه و  بنا  نیز  موزیک را می د هند. هر شخصی 
فرهنگ رایج د ر کشورش آن را به د سته های 

نام های  و  می کند  تقسیم بند ی  مختلف 
متعد د ی یافته اند. تنها سبک موسیقی که 
د ر افغانستان به خوبی شناخته شد ه است 
ارتباط  آن  با  بهتر  نوعی،  به  هم  مرد م  و 
به  کالسیک  موسیقی  می کنند،  برقرار 

سبک  هند ی است که اشعار این موسیقی را 

از غزل های معروف شاعرانی هم چون حافظ، سعد ی، موالنا و 
بید ل انتخاب می کنند.

فرهنگ های  پرد اخته  و  ساخته  که  د یگری  موسیقی 
صورت  به  و  کشور  هر  متفاوت  سلیقه های  و  گوناگون 
د قیق، هر شهر یا والیت و منطقه خاص هر سرزمین است، 
موسیقی محلی یا فولکلوریک است. د ر افغانستان نیز 
هر منطقه از این سرزمین کوهستانی، موسیقی 
پرسید:  د ارند. می توان  را  خاص محل خود 
ارزش  چه  موسیقی  افغانستان،  فرهنگ  د ر 
به چه  ارزش  این  میزان  د ارد؟  و جایگاهی 
این  کسانی  چه  است؟  وابسته  چیزهایی 
ارزش گذاری د ر موسیقی را تعیین می کنند؟
جنگ  سال های  طول  د ر  افغانستان  فرهنگ 

به شد ت آسیب د ید ه  و اکنون نه تنها فرهنگ غنی آریایی 
فراموش شد ه است که به شد ت تحت تأثیر فرهنگ های رایج 
د ر د یگر کشورها قرار گرفته ایم. تنها راه نجات از این وضعیت 
نیز پرد اختن به اصل فرهنگ رایج د ر افغانستان د ر سال های 
گذشته است که مستلزم پژوهش های فراوان و زمان زیاد ی 

است.
عارف جعفری، هنرمند ی است که د ر ایران زند گی می کند 
نام  است.  آغاز شد ه  همین سرزمین  از  هنری اش  زند گی  و 
مهاجرت  د یار  د ر  موسیقی  د وست د اران  از  بسیاری  برای  او 
آشناست که د ر تالش و کار فراوان وی د ر عرصه موسیقی 
زیاد ی  تعد اد  و  موسیقی  مجموعه  پنج  تاکنون  د ارد.  ریشه 
از  یکی  د ارد.  قرار  مرد م  د سترس  د ر  عارف  از  تک آهنگ 
د الیل نام آشنایی عارف د ر میان مهاجران افغانستان د ر ایران 
سرزمینمان،  هنر  قلمرو  د ر  او  بی وقفه  کوشش  همین  نیز 
نیز  افغانستان  د ر  او  بی شک،  هرچند  است،  افغانستان 
د ر  اهل موسیقی  از جوانان  بسیاری  برای  و  د ارد  هواد ارانی 

فهم موسیقی فولکلوریک یا مد رن و پاپ
y تهمینه امینی

مقام معظم رهبری فرمود ند مهاجرین را تکریم کنید. من د لم می خواهد این تکریم عملی شود. امید واریم ببینیم این تکریم 

چه زمانی عملی می شود تا بعد بگوییم که کجا جنبه های توهین و سوء رفتار است و کجا پیشینه معمولی و روابط، خراب 

است. اگر این ها حل نشود، تکریم عملی نمی شود.
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پی بگیریم و روشی از خود مان ابد اع نکنیم. به این صورت که 
هر شاعر، عارف و د انشمند ی را همان طور که د ر جغرافیای 
د انش ما و د ر د انش نامه های قد یم ما نوشته شد ه است، به نام 
افغانی صرف  ایرانی و  از  یا آرام گاهش بخوانیم و  زاد گاهشان 
نظرکنیم. آن وقت جغرافیای مان را بهتر حس می کنیم که از 

کجا تا کجا قلمرو ما بود ه و هست.
باشد  د اشته  وجود  نیت  این حسن  که  ند ارم  اطالع  هنوز  تا 
د نبال  د رست  را  مسئله  این  پرورش،  و  آموزش  د ر  کسی  و 
می کند یا نه د ر سر کالس های د رس. تقسیم کرد ن این ها به 
زیان ماست. همان طور که جناب محقق فرمود ند، این بزرگان 
از مرز جغرافیای زبان فارسی و جغرافیای جهانی گذشته اند. 
د نیا حکیم ابوالقاسم فرد وسی و موالنای بزرگ را بهتر از هر 
ایرانی و افغانی می شناسد که می گویند همشهری ماست. ما 
آثار آن ها را د رباره موالنا و حافظ و فرد وسی ترجمه می کنیم 

که ببینیم آن ها چه گفته اند. 
همین  هم  آن جا  د ر  بود م.  رفته  افغانستان  به  سالی  چند 
به هیچ  االن هم د وباره می گویم که من  را می زد م.  حرف ها 
سرزمینی نمی توانم خیانت کنم. د ر این جا اگر سینه ام را سپر 
از ارزش هایی یاد کنم که افغان ها به آن می نازند  تا  می کنم 
که مشترک است، د ر افغانستان هم یک سره از آن چه مثبت 
نوشته شد ه  است، یاد می کنم تا ذهن های کج د ر آن جا اصاًلح 
افغانستان  فارسی د ر  زبان  برای حفظ  ما  شود. د وستان من، 
ما  از  بیشتر  تاجیک ها  و  د اریم  و  د اشتیم  د شواری  خیلی 
سخن  زبان  این  به  که  امروز  که  است  این  ما  حق  د اشتند. 
خوش حال  شما  می کنیم،  تحقیق  و  می نویسیم  می گوییم، 
باشید و شاد باشید که هم زبانان شما چیزی برای افزود ن به 
آقای کرزی  د ارند وگرنه همانطور که  فرهنگی  این مجموعه 
انگلیسی بشود، االن  تصمیم گرفته بود زبان د انشگاه های ما 
زبان کشور انگلیسی می شد و حساب ما با کرام الکاتبین بود. 
د ر یک غفلت، ممکن بود این زبان نازنین را از د ست بد هیم. 
وقتی زبان فارسی د ر تاجیکستان رسمی شد، ما از آن حمایت 
نکرد یم و زبان روسی د وباره به تاجیکستان برگشت. نمی گویم 
د ر هند چه گذشت و شما چه باید می کرد ید و نکرد ید. یک 
میلیارد فارسی زبان د ر هند و پاکستان هم زبان ما بود ند اگر 
آن  همه  که  بود  این  شما  تقالهای  زمان،  آن  می جنبید ید. 
میراث را جمع کنید د ر یک جا و اگر د یگران جد ا شد ند،چه 
یا   1348 سال  د ر  من  نمی گویم.  االن  را  سخن  این  بهتر. 
1349 د ر وزارت خارجه شاهنشاهی هم سخنرانی کرد م و د ر 
آن جا گفتم انصافاً د ر میراث مشترک، شریک تر و د ارای حق 
این  راه حل  بهترین  د ارید؟  سراغ  افغانستانی ها  از  مساوی تر 

 است که نه افغان ها را ببینیم و نه مطرح کنیم و نه اسمشان 
را ببریم و نه اصاًلً خطشان را بخوانیم و خیالمان راحت که 
شریک را از بین برد یم. ما این کار را قبول ند اریم و نمی توانیم 
حافظ  به  ما  کنید.   محروم  میراث  این  از  را  ما  که  بپذیریم 
شیراز  د ر  یکی  زاد گاه  موالنا.  به  شما  که  می نازیم  همانقد ر 
است، یکی د ر د هلی و یکی د ر بلخ.  به هر حال، تا این معضل 

حل نشود، هم د لی به د رستی صورت نمی گیرد.
آقای محقق، هنوز سیاست های ما د ر اقتصاد، روابط فرهنگی و 
سیاسی به د لیل همین معضلی است که شصت سال است د ر 
بر ند اریم و پاک  تا مد ادپاک کن  مطبوعات قلم خورد ه است. 
نکنیم، اصاًلح نمی شود. د ر زمانی که آقای مهند س موسوی، 
که  برایشان  نوشتم  نامه  یک  بود،  وزیر جنگ  و  وزیر  نخست 
دختر  از  افغان  جوان  آواره  د انشجوی  همه  این  بد هید  اجازه 
و پسرکه پشت د روازه های د انشگاه شما ماند ه اند، ما مد یریت 
کنیم و مثل پاکستانی ها که با پول عربستان، د انشگاه د رست 
ایران د رست کنیم آن هم  تبعید د ر  د انشگاه د ر  ما  کرد ه اند، 
تعهد  کارگرهای خود مان.  پول  با  بلکه  د ولت شما،  پول  با  نه 
می کنم و امضا می د هم هیچ کارگر افغانی نباشد د ر ایران که 
روزی هشت تومان به ما ند هد. فقط یک مد رسه د ر اختیار ما 
تایباد و سر  بلکه د ر  اصفهان،  و  نه د رتهران  بگذارید، آن هم 
مرز افغانستان بد هید. پنجاه و یک نفر استاد افغانی د ر ایران 
بود ند که د ر شرایط بسیار سختی کار می کرد ند و چند نفرشان 
کفاشی می کرد ند. این غنیمت هایی بود که از د ست رفت. اگر 
آن زمان جمعشان کرد ه بود یم، مشکل االن این نبود که تازه 
بیاییم و د رباره اش حرف بزنیم. اگر امروز هم بچه های افغانی را 
به د رستی به د انشگاه ها راه بد هید، د یگر د ر افغانستان نیاز به 
تبلیغ ند ارید. هر فرهیخته ای که از ایران به سمت افغانستان 
و  آشتی  فرهنگ  و  د فاع  و  با خود ش، حس حمایت  می رود، 
هم د لی را می برد. هیچ سرمایه ای هم نمی خواهد. کاری واقعاً 
انسانی و اسالمی هم هست. هیچ مصرفی برای ما و شما ند ارد 
که وزیران بیایند و صحبت کنند که برای رضای خد ا، بچه های 
افغانی را راه بد هید تا د ر مد رسه و د انشگاه د رس بخوانند. فکر 

می کنم هیچ کس به فکر آیند ه نیست. 
آن جا  هستم.  فارسی  اد ب  و  زبان  فرهنگستان  عضو  االن 
می گوییم تهاجم فرهنگی د ارد د ر زبان فارسی د ر افغانستان 
مسابقات  گذشته،  د وسال  د ر  می کند.  چه  تاجیکستان  و 
شد.  برگزار  ایران  مختلف  استان های  د ر  افغانستان شناسی 
را  نمی د انم کد ام شیر پاک خورد ه ای پیشنهاد کرد که فالنی 
د عوت کنید. من رفتم و گفتم من به این د و خانه و د و سفره و 
د و جای مقد س اهانت نمی کنم و چیزی نمی گویم که خالف 

واقعیت باشد و ثابت کرد ه ام. قرار شد تمام گزارش هایی را که 
معظم  رهبر  اطالع  به  افغانستان شناسی جمع کرد یم،  د ربارة 
انقالب برسانند و ایشان تصمیم بگیرند. نمی د انم که به محضر 
را مطرح  این روزها مطبوعات بحثی  نرسید.  یا  ایشان رسید 
می کنند که حتماً شنید ه اید که مقام معظم رهبری فرمود ند 
مهاجرین را تکریم کنید. من د لم می خواهد این تکریم عملی 
است.  واجب االطاعه  هم  د ستورشان  و  فرمود ند  ایشان  شود. 
امید واریم ببینیم این تکریم چه زمانی عملی می شود تا بعد 
کجا  و  است  رفتار  سوء  و  توهین  جنبه های  کجا  که  بگوییم 
پیشینه معمولی و روابط، خراب است. اگر این ها حل نشود، 
د و  گذشته،  د وسال  د ر  خوش بختانه  نمی شود.  عملی  تکریم 
استاد بزرگوار، د  کتر حسن انوشه و د  کترعلی رواقی کار عملی 
د  کتر  و  نوشت  را  ناشنید ه  فارسی  کتاب  یکی  د اد ند.  انجام 
فرهنگ  فارسی،  اد ب  و  زبان  فرهنگستان  د ر  و  رفت  رواقی 
زبان فارسی د ری افغانستان را د ر د و جلد  چاپ کرد. حاصل 
سود مند ی  بسیار  کار  و  است  آد م  این  زحمت  سال  پنجاه 
است. کمترین سود ش این است که ما افغان ها خود مان هم 
نمی د انیم که زبانمان چه قد ر قابل حرمت است. تمام واژگانی 
است.  آورد ه  بود ه،  رایج  هفتم  و  ششم  پنجم،  قرون  د ر  که 
آقای رواقی هزار و ششصد منبع را خواند ه و برای این واژه ها 
پیشنهاد ی  است.  آورد ه  شاهد  فارسی،  متون  از  ترکیب ها  و 
که د ر برنامه های افغانستان شناسی کرد یم و این جا هم تکرار 
می کنیم، این است که به رسانه ملی جمهوری اسالمی ایران 
بیایید تصاویری را که  بگویید که د ستوری کوچک بد هید و 
از افغانستان نشان می د هید، تغییر د هید؛ چون این تصاویری 
که از افغانستان نشان می د هید، خالف واقع است. بیایید زبان 
رسانه ای خود را تغییر د هید. اگر می خواهید به این مهمانان 
شوید،  قائل  شخصیت  و  حرمت  کم  یک  د یرپایتان  ناخواند ه 

آنچه را هست، نشان د هید، افغان ها خوش حال می شوند. 
آقای عارف جعفری عزیز، خد ا، تو را برای ما نگه د ارد. صد ایت 
را، شعرت را ذوق و هنرت را. موسیقی تو کاری کرد ه که اعتبار 
جشن واره »قند پارسی« و همایش های فاخر هست. کمترین 
از  این است که چهار پنج آهنگ شما را  اثرگذاری  کار شما 
راد یوهای ایران می شنوم و مثل من، هر کسی که از مهاجران 
می شنود، شاد می شود. خوش حالم که د وستان ما و فرزند انم 
به این جا رسید ند که امسال از شما قد رد انی کنند. ما برای 
شما آرزوی موفقیت می کنیم. ان شاء اهلل سال های سال، صد ای 
تو، صد ای ما و صد ای ناگفته های ما باشد، همانطور که تا االن 

 .بود ه است

کشور، آهنگ می سازد و این گونه به اهل هنر خد مت می کند.
د و مجموعه از پنج مجموعه موسیقی عارف به صورت خاص 
مجموعه  و سه  افغانستان  فولکلوریک  و  محلی  موسیقی  به 
د یگر به موسیقی پاپ اختصاص د ارند. اگر از موسیقی پاپ 
بگذریم و موسیقی محلی را مالک قرار د هیم برای شناساند ن 
تاریخ و پیشینه موسیقی د ر افغانستان و ارتباطش د هیم با 
می توان  افغانستان،  مختلف  مناطق  از  متفاوت  فرهنگ های 
گفت همین تمایز عارف جعفری است که او را د ر جایگاهی 
برجسته تر از د یگر هنرمند ان هم ترازش می نشاند. پرد اختن 
و بیش  با سرعت  به موسیقی محلی آن هم د ر د نیایی که 
مد رنی  و هنر  مد رنیته شد ن می شتابد  به سمت  از گذشته 
که د ر سکوی اول رقابت هنرها ایستاد ه است، نوعی مبارزه 
سنجید ه و حساب شد ه به شمار می آید برای از یاد نبرد ن هنر 
و فرهنگ د ر تاریخ سرزمینمان و مرور کرد ن فرهنگ غنی 
و اوضاع آرام د ر افغانستان که امروزه شاید هر د و فراموش 
هم  و  افغانستان  د ر  تنش  بی  و  آرام  گذشته  هم  شد ه اند؛ 

فرهنگ خاص و ناب.
بر  افزون  بلکه  بود،  نخواهند  کافی  فعالیت ها  این  یقین،  به 
آن، باید به مهم ترین بخش هر قطعه موسیقی هم پرد اخت؛ 
برای  آهنگ  قطعه  است هر  قرار  این که  ترانه.  و  یعنی شعر 
حکایت  چیزهایی  چه  از  باشد،  د اشته  گفتنی هایی  چه  ما 
سراسر  د نیای  این  د ر  است  قرار  چگونه  نهایت،  د ر  و  کند 
است که جای  از مقوالتی  آرامش هد یه د هد،  ما  به  آشوب 
افغانستان  د ر  موسیقی  وضعیت  د ارد.  بسیار  تحقیق  و  نقد 
کنونی شاید بد تر از همیشه باشد. بی شک، هر هنر و فرهنگی 
برای غنامند ی بیشتر و پاید ار بود ن به تغییر و تحوالتی نیاز 
و  شرقی  و  غربی  فرهنگ های  ورود  با  که  حالی  د ر  د ارد، 
نهاد ه  افول  به  رو  ما  افغانستان، موسیقی غنی  به  منطقه ای 
از  که  ترانه هایی  و  شعرها  موسیقی،  د ر  چند گانگی  است. 
د یگر کشورها و فرهنگ ها وام گرفته شد ه اند و حتا سیاسی 
بیشتری  واکاوی  به  که  است  از موضوعاتی  شد ن موسیقی، 
باشد هنر برای پیشبرد و بهتر ساختن  اگر قرار  نیاز د ارند، 

فرهنگ باشد و مبنایی برای پاسخ گویی به نیازهای معنوی 
و روحی. پس موسیقی نقشی اساسی د ارد هم د ر تخریب 

فرهنگ و هم بهبود وضعیت فرهنگی.
از  شد ه  تشکیل  محلی  موسیقی  مرد م،  عموم  افکار  د ر 
ترانه هایی که فقط و فقط جنبه لذت و سرگرمی د ارند و 
هیچ بار معنایی ند ارند، د ر حالی که همین موسیقی محلی 
اگر  و  می شناساند  ما  به  را  منطقه  هر  فرهنگ  که  است 
به شعرهای  پرد اختن  با  و  به خرج د هد  هنرمند ی همت 
نابی را برای مخاطبانش  ناب فارسی، موسیقی متفاوت و 
عرضه کند، می تواند راه گریزی بزند از هر فضای نقد. بد ون 
این که به تعریف و تمجید از هنرمند ی خاص بپرد ازم و با 
ناحیه،  هر  د ر  مرد م  مختلف  سلیقه های  به  احترام  حفظ 
می توانم بگویم عارف جعفری د ر این زمینه موفق تر بود ه 
هنر  عرصه  فعاالن  از  عضوی  به عنوان  کم  د ست  و  است 
از  را  محلی  موسیقی  است  توانسته  افغانستان  فرهنگ  و 

 .ابتذال سرایی د ر ساحت خود ش حفظ کند

پیشنهاد ی که د ر برنامه های افغانستان شناسی کرد یم و این جا هم تکرار می کنیم، این است که به رسانه ملی جمهوری اسالمی ایران بگویید که د ستوری کوچک بد هید 

و بیایید تصاویری را که از افغانستان نشان می د هید، تغییر د هید؛ چون این تصاویری که از افغانستان نشان می د هید، خالف واقع است. بیایید زبان رسانه ای خود را تغییر 

د هید. اگر می خواهید به این مهمانان ناخواند ه د یرپایتان یک کم حرمت و شخصیت قائل شوید، آنچه را هست، نشان د هید، افغان ها خوش حال می شوند. 



 ویژه نامه پنجمین همایش »روایت همد لی«  اسفند )حوت( 1393 

16

خیلی خوش حالم که امروز این توفیق را به لطف براد رمان، 
آقای سرور رجایی و د وســتان خانه اد بیات افغانستان پید ا 
کرد م تا د ر خد مــت براد ران و خواهران عزیز افغانســتانی 
خود م باشــم و امید وارم که این روایت های هم د لی به اعد اد 
چند رقمی برسد هم د ر ایران، هم د ر افغانستان عزیز و هم 
د ر همه سرزمین های اســالمی. خد اوند د ر کتاب خواند نی 
خود ش کــه کتاب برگزید ه همه جشــن واره های زند گی و 
کتاب بند گی است، فرمود ه اســت که »اّن اکرمکم عند اهلل 

اتقاکم«؛ یعنی مالک، تقواســت، نه زبان، نه مرز، نه ســرزمین، نه رنگ و نه 
خیلــی چیزهای د یگر. یاد م هســت که د ر روزگاری کــه د وران نوجوانی را 
می گذراند م، شــعری گفته بود م از سیاه مشــق های آن روزگار که بخشی از 
آن چنین بود: »خد ا می کرد روزی این د روغین برتری های بشــر/ رنگ و نژاد 
و مرز و ملیت، ز د نیا رخت بر می بســت«. حقیقتاً هنوز هم این آرزو د ر من 
هســت که چیزهایی که به نوعی، بهانه های اختالف و د رگیری و سوء تفاهم 

بین ماست، از بین برود. 
بنیاد شعر و اد بیات د استانی ایرانیان که د وستان اهل شعر و اد ب کم و بیش 
با آن آشــنایی د ارند، امسال متولی برگزاری جشن واره شعر فجر بود د ر کنار 
جایزه جالل و جایزه پروین و بعضی برنامه های د یگر فرهنگی د ر حوزه شعر و 
اد بیات د استانی. تصمیم گرفته شد د ر آن جا که امسال به جای برنامه هر ساله 
که د عوت از شاعران بعضی کشورهای همسایه یا غیر همسایه برای حضور د ر 
ایران د ر شــب های شعر فجر بود، امسال برنامه را برعکس کنیم و تعد اد ی از 
شــاعران ایرانی را به کشورهای همسایه بفرستیم برای ایجاد ارتباط بیشتر و 
هم د لی های بهتر. یک گروه به بصره اعزام شد ند، حد ود د ه د وازد ه نفری عمد تاً 
از شــاعرانی که به نوعی عرب زبان بود ند د ر خوزستان ما یا شعرشان به عربی 
ترجمه شــد ه بود و امکان ارتباط بیشتری با عزیزان عراقی د اشتند. تعد اد ی 
د ر همین حد ود به آذربایجان گســیل شد ند و د ر شهر گنجه و باکو مراسمی 
د اشتند. آن ها هم عمد تاً عزیزانی بود ند که به نوعی با زبان ترکی آشنا بود ند و 
شعر ترکی د اشتند. چند نفری هم این توفیق را د اشتیم که د ر خد مت شاعر 
بزرگ، آقای ابوطالب مظفری و آقای محمدحســین جعفریان به کابل برویم 

برای شعرخوانی و شرکت د ر محافل شعری کابل. 
اولین باری بود که به افغانســتان می رفتم، ولی این آرزو از سال های خیلی د یر 
و د ور با من بود که روزی افغانستان به ویژه کابل را ببینم. یکی از علت های آن 
شاید آشنایی من از د وره نوجوانی با شعرهای زند ه یاد خلیل اهلل خلیلی د ر ایران 
بود. د ر سال هایی که د ر پاکستان تد ریس می کرد م، شنید ه بود م که مزار ایشان 
د ر آن جاســت. مد تی به د نبال مزار ایشــان گشتم، ولی پید ا نکرد م. د ر سفری 
د یگر، د وستی گفت که د ر الهور است. مد تی د ر الهور پی جوی مزار ایشان بود م 
که زیارت کنم که بعد فهمید م ظاهراً اصاًلً خبر د رست نیست و د یگر مزار این 

مرد بزرگ د ر جوار زند ه یاد سید جمال الد ین اسدآباد ی افغانی هست. 
به جای این که بر سر اختالفاتمان پای بکوبیم، بهتر آن است مثل خود سید 
جمال که به هر جا و هر ســرزمینی می رفت، خود را از مرد م آن ســرزمین 
می د انست، بیشتر روی هم د لی ها بایستیم تا ایرانی و افغانی بود ن خود مان و 
بزرگانمان مثل مولوی که میان ما و شما و ترک ها مورد مناقشه است و گاهی 
متأسفانه بعضی د ست ها و زبان ها از همین چیزها برای بیشتر کرد ن اختالف 

اســتفاد ه می کنند. بیشتر، این ها را بزرگانی بد انیم متعلق 
به همه ســرزمین های فرهنگ اسالمی و زبان فارسی که 
توانســته اند د ر روزگار خود شان د امنه هم د لی ها را بسیار 

فراتر از مرزهای همان زمان ببرند و د امن بگسترانند. 
من از د وره نوجوانی با اند یشــه های ســید جمال آشــنا 
شــد م و مد ت کوتاهی هم رابط نواد ه سید جمال بود م با 
آقای خسروشاهی. نواد ه ســید جمال پیرمرد ی شد ه بود 
و مجموعه ای از نامه های ســید جمال را برای چاپ باید 
آماد ه می کرد. حضرت آیت اهلل ســید هاد ی خسروشــاهی هم سید جمال 
شــناس بزرگ کشــور اســت. هیچ کتابی د ر ایران د ر طول این شصت یا 
هفتاد ســال د رباره سید جمال منتشر نشد ه مگر این که آقای خسرو شاهی 
یا خود شــان نوشــته یا ترجمه کرد ه  یا پاورقی زد ه یا مقد مه نوشــته  یا د ر 
انتشاراتی خود شان منتشر کرد ه اند. تنها یک کتاب را می شناسم که د رباره 
ســید جمال هست و ایشــان نقش زیاد ی د ر نشر آن ند اشته اند. من مد ت 
کوتاهی، رابط نواد ه سید جمال بود م با آقای خسروشاهی که وقتی می رفتم 
به قم، نامه هایی را از ایشان می برد م برای آن بزرگوار و پاسخ آن را هفته های 
بعد می گرفتم و برای ایشــان می آورد م. از آن ســال ها پی جوی مزار سید 
جمال برای زیارت بود م که متوجه شــد م مزار ایشان د ر افغانستان هست. 
به همین د لیل، یکی از آرزوهای من برای رفتن به افغانســتان، زیارت مزار 
د و بزرگوار یعنی خلیل اهلل خلیلی و ســید جمال الد ین بود که خوش بختانه 
د ر ســفر کوتاهی که به افغانستان د اشتیم و شعرخوانی هایی که د ر سفارت 
ایران و مرکزی آموزشــی د ر کابل و خانه موالنا د ر کابل د ر کنار براد ران و 
خواهران افغانستانی صورت گرفت، این توفیق حاصل شد که بتوانیم بعد از 
بیش از چهل سال آرزومند ی، مزار این بزرگواران را د ر د انشگاه کابل زیارت 
کنیم. آن هم با تالش بســیار؛ چون هم د وره تعطیلی د انشگاه ها بود و هم 
به پنج شنبه و جمعه برخورد ه بود که تعطیل کامل بود و د انشگاه هم برای 
برگزاری کنکور به نوعی قرنطینه بود. به هر حال، با لطف و مد د د وســتان 

افغانستانی توانستیم به این آرزوی چند د ه ساله برسیم. 
امید وارم وجود این مشترکات بین ما و شما و همه کشورهای اسالمی بتواند 
بهانه ای برای هم د لی های بیشــتر باشد بیش و پیش از آن که بهانه ای برای 
اختالف ها باشد. همه این ها متعلق به یک سرزمین بزرگ و فرهنگ غنی و 
مجموعه عظیم انسانی بود ند و هستند و هیچ  کد ام د ر قد و قواره ای نیستند 
که بتوان آن ها را د ر یک سرزمین و جغرافیای محد ود گنجاند و گفت فقط 
و فقط متعلق به این جاســت. به هر حال، متعلق به هر جا باشــند، د لشان، 
د لی بود ه که برای هم د لی ها می تپید ه است. امید وارم ما هم بیاموزیم از همه 
این هــا که کرد و لر و فارس و عرب و بلوچ و ترک و ترکمن و افغانســتانی 
و پاکســتانی بود ن، مالک ارتباط های ما نیست. ارتباط های ما ارتباط های 
انســانی و اســالمی و بر محور زبان غنی فارسی با فرهنگ و پیشینه بسیار 

بلند قامت و د رازد امن است. 
از همه عزیزانی که تالش می کنند بــرای برگزاری این برنامه و برنامه های 
مشابه به عنوان یک هم زبان ایرانی تشکر می کنم و اگر کاری از د ست ما د ر 
این حوزه هــا برآید، به اند ازه توان محد ود ی که د اریم، قطعاً د ریغ نخواهیم 

.کرد، چنان که پیش از این هم چنین بود ه است

ارتباط های ما ارتباط های انسانی و اسالمی و بر محور 
زبان غنی فارسی با فرهنگ و پیشینه بسیار بلند قامت و 

د رازد امن است. 

y :»جواد محقق د ر »پنجمین روایت هم د لی

بهانه های اختالف و د رگیری و سوء تفاهم را باید از بین ببریم
حکایت من و عارف

y محمد علی سرابی
صد ای »عارف« را به طور پراکند ه 
شــنید ه بود م، ولی خــود ش را از 
نزد یک ند ید ه  بــود م. وقتی عارف 
از ســفر کابل برگشــت، یکی د و 
جا با هم به طور ســطحی، معرفی 
و آشنا شــد یم تا این که د ر همان 
سال د ر ششــمین جشن واره قند 
پارسی بیشتر آشــنا شد یم. از آن 
به بعد شــد م پای ثابت برنامه های 
هنری اش که این ســو و آن ســو 
برگزار می کند. همکاری ما د ر این 
برنامه ها چنان تنگاتنگ و نزد یک 
هست که گاهی مد یر برنامه هایش 
هســتم و زمام امور را به د ســت 
می گیرم، چنان که گاهی به نرمی 

از من شکایت هم می کند. 
از نظــر شــخصی، خواند ن هــای 
عــارف برایم از ایــن نظر اهمیت 
انتخاب هایش  کــه  د ارد  تازگی  و 
پرمفهوم و جهت د ار هســتند، نه 
بی هد ف و بی ریشه. وقتی از عشق 
می گوید، عشق سطحی و مبتذلی 
نیســت که این روزهــا جوانان ما 
و خود شــان  گرفتارش شــد ه اند 
هــم آغاز و پایانــش را نمی د انند. 
وقتی از میهنــش می گوید، فقط 
احساسات سطحی نشان نمی د هد، 
بلکه به تاریــخ و اجتماع خود ش 
هم نظــر د ارد و این نگاهش را به 
مخاطبانش هــم منتقل می کند. 
فولکلوریــک  هنــری  کارهــای 
هزارگــی و غیــر هزارگــی او که 
اخیرا بیشــتر هم شد ه، د ل نشین 
اســت و مخاطبان بیشتری برای 
آثار هنری اش د ســت و پا  کرد ه 
است که امید وارم تمرکزش د ر این 
بخش هم بیشتر شــود. از این که 
اهل جار و جنجال و مد و فیشــن 
نیســت، خوشم می آید، ولی شاید 
چنین چیزهایــی، ابزارهای د ید ه  
شــد ن هســتند و گاهی آد م فکر 
می کند که نباید از آن ها هم غافل 
شــد. به هر حال، عارف جعفری، 
هنرمند ی است که خوب انتخاب 
 .می کند و خوب می خواند
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جهان گیر رها؛ ترانه سرا، آوازخوان و نوازند ه:

عارف، هنرمند مرد می است
y گفت وگو از: صاد ق د هقان

اشاره
جهان گیر رها متولد ســال 1343 د ر شهر کرمانشاه ایران است که از د ه 

ســالگی به تهران آمد و موسیقی را از نوجوانی فراگرفت. او از اعضای 

اصلی گروه موسیقی »خورشید سیاه« است که د ر مهر 1390 شکل گرفته 

اســت و بیشتر د ر عرصه محیط زیســت تالش می کند. تا کنون آلبوم 

»خرس سیاه بلوچی« از این گروه منتشر شد ه است و آلبوم »اشک سیاه« 

را د ر د ست انتشار د ارند.

آشنایی جهان گیر با عارف به ســال ها پیش بازمی گرد د، زمانی که د ر 

شرکت موسیقی راکبان نور و استود یو چکاوک کار می کرد و د ر همان 

اوایل کار، چند ین آهنگ با هم تنظیم کرد ند و این آشنایی به رفت و آمد 

جهان گیر به خانه اد بیات افغانستان و د وستی د یرپایش با عارف و د یگر 

د وستان افغانســتانی اش انجامید. از جهان گیر خواستیم د رباره موسیقی 

عارف ســخن بگوید. آن چه می بینید، ره آورد گفت وگویی کوتاه است 

د رباره زاویه های گوناگون موسیقی عارف.

ویژگی موسیقی عارف چیست که آثار او را از د یگر  \
هم قطارانش متمایز می کند؟ 

اولین نکته  ای که د ر شخصیت هنری عارف برای من بیشتر 
جذابیت د اشــت، این است که اد بیات را خوب می شناخت و 
شــعر را به صورت تخصصی می فهمید و شاعر بود و بیشتر 
د رگیر ترانه و شعر بود. همین امر زمینه اشتراک نظر بیشتر 
مــا را به وجود آورد؛ چون من هم موزیســین هســتم، ولی 
عالقه ام، اد بیات اســت. این را هم بد انید که بیشــتر فعاالن 
موســیقی، اد بیات و شعر را کمتر می شناسند. آشنایی عارف 
با اد بیات و شــعر، نخستین ویژگی اوســت که د ر موفقیت 

هنری اش نقش مهمی د ارد.
ویژگی د یگر عارف آن است که به د لیل شناخت خوبی که از 
شعر فارسی د ارد، ملود ی هایی که روی شعر می سازد، قشنگ 
است. حتا روی سخت ترین شعر هم که شعر نو باشد، ملود ی 
نرم و لطیفی گذاشته است که کس د یگری نمی تواند چنین 
کند. پــس ویژگی د وم عارف، توان مند ی باالی او د ر ترکیب 

متناسب شعر و ملود ی است.
باید بد انید موسیقی پاپ به ابتذالـ  به معنای سطحی شد نـ  
گرایش زیاد ی د ارد. افراد زیاد ی هستند که د ر عرصه موسیقی 
پاپ، آهنگ تنظیم می کنند، ولی کارشــان مبتذل می شود. 
عارف، تنظیم کنند ه خوبی هست که د و ویژگی قبلی د ر این 
زمینــه به او کمک می کنند به این صــورت که وقتی عارف 
شــعر قوی انتخاب می کند و ملود ی را هم به صورت د رست 
روی آن اجرا می کند، حتا با کمترین امکانات موسیقایی، آن 
آهنگ را خود به خود د ر برابر ابتذال و سطحی شد ن واکسینه 
کرد ه اســت. پس وقتی این پشتوانه فرهنگی را د اشته باشد، 
تنظیــم آن کار پاپ به صورت خود به خود نمی تواند ضعیف 
و ســبک باشد و حتا با ساد ه ترین و کمترین ابزار هم د رست 
د رمی آید؛ چون ذات و هسته کار، پشتوانه فرهنگی عمیق و 

استخوان بند ی 
کامل د ارد. 

ویژگــی د یگر 
د ر موســیقی، 
نی  د رست خوا
اســت. مهــم 
نیست هنرمند 
از چه سازهایی 
و با چه امکاناتی استفاد ه کند اگر آن آهنگ را د رست نخواند. 
بعد از موضوع تلفیق شعر و ملود ی و تنظیم د رست می توان 
به این ویژگی عارف اشــاره کرد که شعر را د رست می خواند؛ 
چون باز هــم آن ویژگی های پیش گفته به کمکش می آیند. 
د ر همین مورد باید گفت انتخاب ساز هم اهمیت د ارد، ولی 
چون شــعور اولیه د ر کار وجود د ارد، بقیه این کارها خود به 
خود د رست و منظم می شود. د وستان هنرمند ایرانی زیاد ی 
هستند که ســابقه و مهارتشــان د ر تنظیم بسیار بیشتر از 
عارف اســت و حتا تخصصی تر از او کار می کنند، ولی هنگام 
تنظیم آهنگ لزومــا نمی توانند اثر را به خوبی عارف تنظیم 
کنند. د ر این جاســت که می توان گفت همه آن عوامل که از 
آن به عنوان شناخت و شــعور ذاتی فرهنگی یاد می کنم، به 
کمک عارف می آینــد. د ر این حالت، تازه می توانیم بفهمیم 
که موسیقی فقط یک تخصص فنی نیست. د رد ی که بیشتر 
فعاالن عرصه موســیقی د ارند، این اســت که موسیقی را از 
نظــر فنی و تخصصی بلد ند، ولی شــعور فرهنگی و معرفتی 
باید د ر د رونشان باشد که ند ارند. این معرفت از اد بیات ریشه 
می گیرد که د ر خد مت موســیقی قرار می گیرد و به اعتالی 

آن کمک می کند. 
عارف، موســیقی پاپ را د ر خد مت همان اید ه های  \

فرهنگی اش به کار می گیرد و بــه همین د لیل به فرهنگ 
عامیانه افغانستان و خراسان بزرگ توجه کرد ه است. آلبوم 
»صبا مزار می ُرم« و »گل باد ام« به موســیقی فولکلوریک 
سراسر افغانستان به ویژه هزارستان می پرد ازد. نگاهتان به 

این ابتکار عارف چیست؟
از همان آغاز آشنایی ام با عارف از این عالقه اش باخبر شد م و 
خود م نیز به پیوند های مشترک حول محور خراسان بزرگ و 
جغرافیای فرهنگی زبان فارسی باور د ارم و می گویم تا آن جا 
کــه می توان، باید د ر این راه تالش کرد. عارف د ر این زمینه 
بــه ابتکار و ترکیب خوبی د ســت زد ه و این فرهنگ غنی را 
پاپیوالر کرد ه اســت به معنای غربی آن یعنی مرد می و عام 
بــد ون معنای آن د ر این جا که عوام زد گی را از آن برد اشــت 
می کنند. البته ضعف موسیقی پاپ سبب شد ه است که این 
نســبت ها را به آن بد هند، وگرنه می تــوان گفت پاپ یعنی 
مرد م و آن چه به مرد م منسوب است، بد نیست. د وبیتی های 
فارسی، پاپ ترین شعر تاریخ هستند؛ یعنی مرد می ترین شعر 
و عوام زد ه هم نیســتند. پشتوانه این شعرها فرهنگ ماست. 
هنرمند ی که آثار قد یمی یا فولکلور را می خواهد با موسیقی 
و ابزار امروزین عرضه کند، اگر از آن فرهنگ بی خبر باشــد، 
هنرش عوام زد ه خواهد شد، نه پاپ و مرد می. آثار فولکلوریک 

عارف به د لیل برخورد اری از آن پشتوانه فرهنگی هنرمند ش 
موفق از کار د ر آمد ه اســت. به تعبیــر د یگر، عارف، هنرمند 

مرد می است.
تلفیق سازهای سنتی مانند د مبوره هزارگی یا د و  \

تار خراسانی یا سنتور را با سازهای غربی چه اند ازه د ر 
گرایش مخاطبان عام و جوانان افغانستانی و ایرانی به 
شنید ن آثار موسیقایی افغانستانی اثرگذار می د انید؟ 

موســیقی پاپ اگر از این عناصر بومی اســتفاد ه نکند، پاپ 
نیســت. فقط مرتب کرد ن یک ســری صد اهای الکترونیک 
اســت که نمی تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. بخشی از 
هنرمند انه بود ن موســیقی پاپ به این امر بســتگی د ارد که 
هنرمند تا چه اند ازه و چه گونه از ســازهای بومی اســتفاد ه 
کند. حضور این ســازهای قد یمی و بومی د ر موسیقی پاپ، 
آن را مد رن تر و شــنید نی تر می کند. منظور من هم از مد رن 
آن است که چیزی را به ما عرضه می کند که ابزار موسیقایی 
غربــی به ما نمی د هند و موســیقی غربی مد رن این اتفاق را 

تجربه نمی کند. 
به نظر می رســد چنین تلفیقی د ر موســیقی مصد اق  \

همان سخن حافظ باشد که »آن چه خود د اشت، ز بیگانه 
تمنا می کرد یا »بازگشــت به خویشتنی« است که موالنا 
می گویــد. با این حال، آیا برچســب التقاط به این نوع 

هنرآفرینی نمی خورد؟
اگر شــعور و فهم د ر تلفیق ساز شرقی و غربی وجود د اشته 
باشــد، اتفاق خوبی د ر آن موسیقی می افتد. کسانی که این 
د رک را ند ارند، چون نه ســاز غربی را خوب می شناسند و نه 

ساز شرقی را، موسیقی نامتناسبی پد ید می آورند.  
چه کارهای مشــترکی با عارف انجام د اد ه اید؟ کد ام  \

یک از قطعه هایی که با هم ساخته اید یا قطعه هایی که خود 
عارف ساخته  است، د ر ذهن شما ماند گار شد ه است؟ 

د ر آلبوم »صیاد« نوازند گی کرد م. د ر آلبوم »قند پارسی« هم 
به جز هم آوایی و نوازند گی د وتــار و گیتار، آهنگ »َمی خانه 
خاموش« را د وصد ایی اجرا کرد یم. بیشتر قطعه های موسیقی 
عارف را د وست د ارم، ولی آهنگ »رود« را چون زیاد شنید ه ایم، 
بیشتر د ر ذهنم ماند ه است. البته آهنگ های ماند گار زیاد ی 
د ارد که کمتر شــنید ه شد ه است. قطعه د وصد ایی »َمی خانه 
خاموش«، یاد گار ماســت که حتا اگــر روزی هم همد یگر را 
نبینیــم، با زمزمه این آهنگ، همد یگر را کنار هم احســاس 

می کنیم. این قطعه را بیشتر از همه د وست د ارم. 

سخن پایانی شما:  \
امید وارم عارف، کارهایش را با پشتکاری که د ارد، اد امه د هد 
و خســته نشــود و مراقب صد ایش هم باشد. عارف یکی از 
فعاالن هنری و اد بی جامعه افغانستان است که باید قد رش 
را بد انیم. به عزیزانی که این برنامه را برای افزایش و تقویت 
رابطه های مشــترک برگزار می کنند، »خســته نباشــید« 
می گویم. کمتریــن اثر چنین همایش هایی آن اســت که 
تجربه های مشــترک را به هم انتقال می د هیم و با همد یگر 

بیشتر انس بگیریم. 

بخشی از هنرمند انه بود ن موسیقی پاپ به این امر بستگی 
د ارد که هنرمند تا چه اند ازه و چه گونه از سازهای بومی 
استفاد ه کند.
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عارف؛ هنرمند ی متفاوت 
y منیژه تمنا

د ه  د ر  افغانستان«  اد بیات  »خانه  شکل گیری  از  پیش 
از  پس  و  می شناختم  را  جعفری«  »عارف  پیش،  سال 
صمیمیت  رنگ  »خانه«،  چتر  زیر  آشنایی هایمان  آن، 
انسانی  را  او  سال ها،  این  طول  د ر  گرفت.  همکاری  و 
برابر  د ر  همیشه  و  د ارد  حساس  روحی  که  یافتم  آرام 
بی عد التی هایی که د ر کارهای هنری بر هنرمند جماعت 

می رود، حساسیت نشان می د هد. 
صد ایی  شاید  وی  عمومی  مخاطبان  برای  عارف  صد ای 
باشد که خاطرات د ور و د راز خود را د ر البه الی ترانه ها 
و  من  برای  ولی  می کنند،  جست وجو  ریتم هایش  و 

گل افروز

 محمدحسین فیاض

گل کرد ه است کابل و نیم روز بر لبت
جاری شد ه است پنجره امروز بر لبت
ار سوز سینه های کد امین قبیله است

آن چه که جان گرفته غم و سوز بر لبت؟
از جان ما چه خواهی عزیز، نگاه کن

آتش گرفته نام گل افروز بر لبت
آیا رسید ه است زمانی که بارها
غوغا کند ترانه ی نوروز بر لبت؟
شاید، ولی برای د ل یخ گرفته ام

یک شعله از بهار بیافروز بر لبت

رفیق

 علی مد د رضوانی

دلم خوش است که امسال در کنار مني
شریک غربت و غم هاي بي شمار مني

دلم خوش است که درد مرا تو مي فهمي
که خوب، باخبر از حال و روزگار مني

نیاز نیست بداني گذشته ي ما را
تو از قبیله ي رنجي، تو از تبار مني

چه قد ر تلخ که یک عمر، خانه بر دوشي
و سال هاست که آواره از دیار مني

چه قد ر خوب که فهمیده مرد  م دنیا
که من رفیق تو هستم، تو نیز یار مني

ُخنیاگر محزون

 صاد ق د هقان

ما را به نگاه  خسته  ی مان ببخش؛
که زیبند ه ی مهر تو نیست

ما را به قلب شکسته ی مان ببخش؛
که ستایند ه ی شعر تو نیست.

گاه آن است تا نغمه ای د یگر سر کنی
و بر این مرد م بیاشوبی

که هنوز حنجره ات را بسته می خواهند
بر این د یوسیرتانی که د ریوزگی ُمحَتِسب را خوش تر د ارند.

د ر این د ایره ی منحوس د رآویز
که تقد یر ما را چنین زبون نوشته است

و آنان  که خود خواسته، آن را تقریر می کنند.

»نکیسا«ی محزون شهرم! )1(
آوازهای باستانی ماد رم را آتش بزن
و گل بانوی رؤیایم را از خواب برگیر؛

که د یر پایید ه است سنگینی شب
د ر غریو مستانه ی غوکان

و د ل تنگی حنجره های تنها
د ر کوچه ـ شهرهای لعبت زد ه.

من عاشق از نو سرود نم
مرا از نو بُِسرای.

1( نکیسا، موسیقی د ان، رامشی، چنگ نواز و آوازخوان د وره 
ساسانی است که نظامی گنجوی د ر »خسرو و شیرین« و 
به پیروی او، امیر خسرو د هلوی د ر »شیرین و خسرو« از 

او یاد کرد ه اند.

د وستانش، صد ایی است که خاطرات نزد یک و ملموس خود 
را د ر آن می جوییم. خاطراتی که همگی با آن شاد شد ه ایم 

یا د ر خلوت تنهایی خود اشک ریخته ایم.
شاید  که  است  چیزی  مختلف  سازهای  با  عارف  آشنایی 
اهمیت  کسانی  برای  ولی  ند انند،  مخاطبانش  از  بسیاری 
د ارد که اهل هنرند و باید د رباره آثار هنری او د اوری کنند. 
هم چنین آهنگ سازی و تنظیم گری، هنرهایی است که عارف 
به آن ها آراسته است و از او، »هنرمند ی متفاوت« می سازد.

د ر این بین، جفایی که د ر طول این سال ها بر عارف رفت، 
این بود که هنر شاعری اش زیر چتر بزرگ هنر موسیقی اش 
کم رنگ ماند، و اگر خود او نیز به شعر بیشتر اهمیت می د اد، 
و هنرمند ی  وی  آوازخوانی  شاید جنبه شاعری اش هم پای 
اهمیت  از  چیزی  موضوع  این  البته  می گرفت.  آوازه  و  نام 
خوب  شعرشناس  و  شاعر  یک  به عنوان  عارف  اد بی  مقام 

لزوما  خوبی  شاعر  هر  که  می د انند  همه  نمی کند.  کم 
شعرشناس خوبی نیست و بر عکس، ولی عارف، شاعری 
است هنرمند و آوازخوانی است شعرشناس. همین مهارت 
او د ر شعر هم سبب شد ه است شعرها و ترانه هایی عالی 
برای آهنگ هایش انتخاب کند و بخواند. حتا می د انم که 
یاور بزرگی است برای جوانانی که تازه به صحنه موسیقی 
وارد می شوند و از شعر و ترانه چند ان سر د ر نمی آورند. 
به این صورت است که عارف د ر حفظ شعر فارسی د ر 
میان جوانان ما نقش مهم تری د ارد تا وقتی که فقط شاعر 

می بود و بس و هنر شعرشناسی  به کارش نمی آمد.
و  را می شنوم  عارف  و محزون  آهنگ های شاد  همیشه 
خاطراتم را د ر گوشه و کنار ترانه هایش مرور می کنم. از 
این که د وست هنرمند ی چون عارف د اریم، خوش حالم و 

.امید وارم حنجره اش همیشه پرتوان بماند

ترانه خوان عزیز

شعرهایی برای عارف جعفری
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طرز گفتار د ری شیرین تر است
به: محمد اقبال الهوری

 ناد ر ناد رپور

ای بلند اقباِل فرد وسی سرشت
 عالم از طبع تو، خرم چون بهشت

ای پس از شه نامه پرد از کهن
 کس نَِکشته هم چو تو، تخم سخن

ای که برد ی رنج ها د ر سال سی
تا سخن نو آوری د ر پارسی

ای که با نظم د ری، کاخی بلند
ساختی، از باد و باران بی گزند

ای که پیوستی به هم، چون مولوی
خوی د رویشی و لفظ خسروی

ای که با سحر سخن کرد ی پد ید
بر »مسافر«، »گلشن راز« جد ید
ای به »اسرار خود ی« پرد اخته
ای »رموز بی خود ی« را ساخته
ای خد ایی کرد ه د ر لفظ دَ ری
د ر »پیام مشرقت« پیغمبری
ای که گفتی با جوانان عجم
کای خمارآلود گان جام جم

راستی، جان من و جان شما
الله ام، من د ر گلستان شما
آری، ای اقبال معنی آفرین

سر بر آر از خواب سنگین و ببین
کاند ر این جا، د ر د ل اقلیم تو
مجلسی کرد ند د ر تکریم تو

هر که آورد از تو، ذکری د ر میان
انگلیسی د ان شد و ارد وزبان

لفظ زیبای تو را یک سو نهاد
حرمت شعر دَ ری بر باد د اد

گر تو تجلیلی چنین می خواستی
از چه، قد ر پارسی را کاستی
یا به ارد و می نوشتی نامه ها
یا به لفظ انگلیسی، چامه ها

لیک می د انم که ای مرد شگفت
این گنه را بر تو نتوانم گرفت

گر د گر بار از بهشت آیی فرود
کی به جز شعر دَ ری خواهی سرود

کاشکی نام آوران انجمن
د ر کتابت خواند ه بود ند این سخن:

»گرچه هند ی د ر ُعذوبت، شکر است
طرز گفتار د ری شیرین تر است«

ساربانا 
 لطیف ناظمی 

ساربانا، بار محمل بند سوی قلعه ی تاریخ
سوی کاجستان سبز چامه های پارسی

باز بگشا نامه های پارسی
ما همان چاووش خوانان خراسانیم 

ِمهتری را گر به کام شیر باشد 
باز بستانیم

یا بزرگی بعد از این یا مرگ رویاروی
این سرود کهنه را با کاروان پیوسته می خوانیم

عاشق آن سیستانی زاد ه ی عیار صفاریم 
پارسی را پاس می د اریم.
ما چنان آواره ی یُمگان

قیمتی دُ رِّ دَ ری را
زیر پای گله ی خوکان نمی ریزیم 

پاسبانیم و نگه د اریم
پارسی را پاس می د اریم .

ساربانا بانگ بَر زن 
کای خد اوند ان مال، االعتبار االعتبار 

ما د ل از غرناطه تا بنگاله اینک راه پیماییم
شهروند بلخ و غزنین و َهری ماییم 

عاشق َمرو و نشابور و بخاراییم 
خورجین ما ز »قند پارسی«، لبریز

شعر ما از شهد ناب پارسی یک سر شکرخیز است
ما کجا ساحل نشینان سبک باریم؟

پارسی را پاس می د اریم.
از نسیم د وره گرد کوچه د لد ار می پرسم 

کای نسیم کوی معشوق این چه بوی خرم است 
از کجا می خیزد این باد سحرگاهی؟

از د یار عطرخیز ُسغد و َفرغانه؟
از گلستان یا بهارستان؟

از حد یقه یا ز طرف بوستان سعد ی شیراز؟
راست گو، بوی نسیم عطرافشان از کجاست؟

د ر هوای این نسیم عطرافشان سخت بیماریم.
پارسی را پاس می د اریم.

این همان د یرینه »قند پارسی« است
نغمه ی سعد ی، نوای رود  کی است

ناله های جان گد از مولوی است
رو ِعَنب خوان یا اُُزم

این همان انگور شهدآلود د ر چرخش تاریخ است.
رو حریر و پرنیان گوی و پرند ه 

این همان ابریشم تابید ه د ر انگشت تاریخ است 
این پرند ه و پرنیان را
وین حریر زرفشان را 

از د ل و از جان خرید اریم
پارسی را پاس می د اریم. 

پارسی
 بهار سعید 

اند یشه را زبان گواراست پارسی 
هر واژه یک نگینه ی گویاست پارسی 

از هر د هن ز بس که د ل انگیز می َچَمد 
گویی سروش برد ن د ل هاست پارسی 

شب ها نیوشه، کود  ک گهواره ی مرا 
شیرینی ترانه ی فرد است پارسی 

برخاست از »د هار« و فرا رفت هر کنار 
بس پهنه را هنرکد ه آراست پارسی 

آوازه ساز بلخ و سمرقند و د امغان 
شیراز و غزنه، توس و هریواست پارسی 

فرد وسی و سنایی و خیام و مولوی 
حافظ، فروغ و رابعه ی ماست پارسی 

از رود  کی و حنظله تا روزگار من 
آموترین سرود ه ی د ریاست پارسی 

پیشینه ی تو را ز چه آغاز سر نهم؟ 
زیرا هزاره هاست که برپاست پارسی 

نازم به یاد گار نیاکانی ام، نگر 
پید است هر چکامه که زیباست پارسی 
برگیزه ی شناسه ی من، وخش چامه ام 

ای خوش که سرزمین مرا خاست پارسی 
پرپر کنم د رود، » بهاِر سعید « را

د ر پیش پا اگر که پذیراست پارسی

این ملت من است
گرامی د اشت قیام های 3 حوت و 24 حوت

د هان خون آلود آزاد ی
 پرتو ناد ری

من د ر د امنه کوهی بزرگ شد ه ام
که د هاتیان صاد ق ساد ه د ل

امتد اد روشنی را با آن اند ازه می گرفتند.
من د ر د امنه کوهی بزرگ شد ه ام

و شب د ر آغوش ماه می خفتم
و جام جام ستاره می نوشید م

و با پرواز عاشقانه آفتاب
                             آسمان را کران تا کران 

زیر پر می گرفتم.
*** 

من روحم را عاشق وار به کوهستان هایی 
بخشید ه ام

که شب، ماه برجبینشان  بوسه می زند
                                         و بامد اد، 

خورشید
توفان د ریاها

از کوهستان های سرزمین من سرچشمه 
می گیرند

کوهستان های سرزمین من
استوارتر از آنند

که توفان خاک آلود صحرایی
فراز قله های بلند آفتابی شان

                                   خیمه برافرازد.
کوهستان های سرزمین من
فاتحان همیشگی تاریخند

کوهستان های سرزمین من
سپاهیان آماد ه ی آزاد ی اند

من، سرزمین کوهستانی خود را
با انبوه گرسنگان آن د وست د ارم

سرزمین کوهستانی من
شرزه شیر زخم خورد ه ای است

که زخم های خونینش
د هان خون آلود آزاد ی است.

*** 
 بگذار!

        بگذار!
د لقکان یاوه ی روزگار

سرود تسلیمی خود را
با زبان بیگانه تکرار کنند

ولی من هم چنان
د ر کاخ بلند فرد وسی

اتاقی د ارم
که پشت د روازه ی آن نوشته است:

                                          آ
                                            زا

                                                د ی!

 محمد سعید میرزایی 
می روی ، اما کجا؟ که جان تو این جاست 
یار تو این جاست ، همزبان تو این جاست  

گرچه د ر این جا شناس نامه ند اری 
لیک شناسای جنس جان تو این جاست  

د فتر شعر تو، برگ برگ، گواه است 
سبزترین فصل د استان تو این جاست  

نیز اگر از بهار هم نسرود ی 
پنجره غربت خزان تو این جاست  

صفحه شعر مجله ِمه و لبخند
چند غزل ، عکس ِ مهربان تو این جاست  

ماند ه میان نوارهای قد یمی 
خاطره جمع د وستان تو این جاست  
باز هم این جایی ، ای رفیق همیشه !

خاک تو آن جاست ، آسمان تو این جاست  
مرز تو گیرم کنار کشور چین است 

تیر تو آن جا اگر، کمان تو این جاست  
مثل نشابوِر توست بلخ من آن جا

مثل هرات من، اصفهان تو این جاست  
می روی ، اّما خیال کن که سفر نیست 

فکر کن این جاست آشیان تو، این جاست  
می رسی آن جا به قوم و خویش خود، اما

باز یکی از براد ران تو این جاست 
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مد تــی پیــش توفیقی حاصل 
شد که همراه د وست ارج مند م، 
هاد ی  باشم.  خوانساری  هاد ی 
می گفــت: »از مؤسســه ای به 
من زنــگ زد نــد و گفتند که 
می خواهیم برایت بزرگد اشــت 
»فکر  گفتــم:  من  بگیریــم.« 
خوبی است.« هاد ی د ر جوابم، 
جمله ای گفت کــه مرا به فکر 
واد اشــت. آن جملــه این بود: 
»من هنــوز می خواهم شــعر 
بگویــم و کار کنم برای اد بیات 
فارسی.« نکته ای که مرا به فکر 
فرو برد، این بــود که گاهی با 
برای  مراسمی  چنین  برگزاری 
یک فعــال فرهنگــی، ممکن 
است وی احساس کند به پایان 
خط رســید ه و به اند ازه کافی 
کار کرد ه اســت و باید الک را 

بیاویزد.
د وســتانم د ر خانــه اد بیــات 
افغانســتان، د ر یکــی د و د هه 
اخیر، تمام آن چه را انجام د اد م 
و ند اد م، زیر نظر د اشتند و حاال 
بگیرند.  مراســمی  می خواهند 
این روزها همان احساســی به 
ســراغم آمد ه است که  هاد ی 
می گفت. روزها و شــب ها د ارم 
فکر می کنم: آیا به اند ازه کافی 
د ر عرصه موسیقی کار کرد ه ام؟ 
آیا کارهایم مفید بود ه است؟ و 
د هها پرسش د یگر که از پیش 

چشمانم رژه می روند.
د ر تمام این مــد ت، د ر د نیای 
موســیقی آن چــه از د ســتم 
برمی آمد، انجــام د اد م و علت 
آن چه را نتوانستم انجام بد هم، 
می توان به گرد ن خیلی مسائل 
تنگناهای  جملــه  از  اند اخت، 
اقتصاد ی و ند اشــتن ویترینی 
برای عرضه آن چه ســاختم و 
خوانــد م و ثبت کــرد م. با این 
وصف، آن چه برایم خاطره انگیز 
بــود ه و هســت، آشــنایی با 
این  د ر  که  اســت  د وســتانی 
مد ت با من هم مســیر بود ند و 

د بیر همایش: محمد سرور رجایی
د بیر ویژه  نامه: صاد ق د هقان

مد یر هنری: مریم احمد ی
طراحی و صفحه آرایی: محمد عارف احمد ی

حروف نگاری: مهد ی د هقان
ویرایش و نمونه خوانی: زهرا زاهد ی و فاطمه خالقی

احمد ی،  مریم  سرابی،  محمد علی  همکاران: 
احد  عالیه عطایی،  نظری،  کاترین  عارف حسینی، 
رسولیان، غالم حسین عطایی، زهرا زاهد ی، فاطمه 
ارزگانی،  محمد  نیازی،  امین  خالقی،  لیال  خالقی، 
یوسفی،  زهرا  حسینی،  فرشته  فروغی،  فخرالد ین 

تهمینه امینی، عبد اهلل اصغرنژاد 
با سپاس از: جهان گیر رها، کاوه آیریک، مسئوالن 
پذیرایی،  انتظامات،  بخش های  د ر  هنری  حوزه 

صوت و تصویر و سالن
www.khane-adabiat.com
info@khane-adabiat.com
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د ر بیشــتر موارد، با من براد رانه رفتار کرد ند. 
حضور این عزیزان چه د ر بخش اد بیات و شعر 
و چه د ر فضای موسیقی، همیشه به من امید 
بخشید ه اســت؛ عزیزانی که از زمان آشنایی 
تاکنون از وجود شان انرژی می گیرم. حاال که 
چنین فرصتی پیش آمد ه اســت، بد ون نام 
برد ن، از یکایک ایشان سپاس گزاری می کنم 
و آرزومند م وجود شان از گزند های روزگار د ر 

امان باشد. 
حاال چشــم امید م بــه جوانانی اســت که 
می خواهنــد بــا نیــروی جوانــی و فکر و 
د انش وارد د نیای موســیقی شوند. به همه 
ســلیقه های حاضر د ر صحنه هنــر احترام 
می گــذارم، ولی معتقد م وروود بد ون تعهد و 
اند یشه به جهان موسیقی و اد بیات نمی تواند 
ســبب ماند گاری آواها و نواها شود. د ر این 
راه نیز باید فروتن بود و اهل مطالعه و نباید 
زود، خام شد و فریفته تشویق های توخالی. تا 
حال تالش کرد ه ام با همه خون جگرهایی که 
بیش تر هنرمند ان از محد ود یت های رنگارنگ 
می خورند، به راهی بروم که د رست می د انم، 
هرچند سخت تر باشــد و د یرپسند تر. با این 
حال، به خود م و شــما قول می د هم با یاری 
خد اوند، بیش از گذشــته، با انرژی بیش تری 
د ر راه حفظ گنجینه های اد ب، فرهنگ و هنر 
اصیل و ارج مند سرزمین افغانستان و قلمرو 

مشترک فرهنگی فارسی تالش کنم. 

سخن پایانی از عارف جعفری

میهن
y واصف باختری

آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته  است 
خود گمان کرد ه که برد ه ا ست، ولی باخته  است 

های میهن، بنگر،  پور تو د ر پهنه ی رزم 
پیش سوفار ستم، سینه سپر ساخته  است 

هر که پرورد ه ی د امان گهرپرور توست 
زیر ایوان فلک، غیر تو نشناخته  است 

د ل ُگرد ان تو و قامت بالند ه شان 
چه بر افروخته  است و چه بر افراخته  است 

گر چه سرحلقه و سرهنگ کمان د اران  است 
تیغ البرز به پیشت، سپر اند اخته  است
کوه تو، واد ی تو، د ره ی تو، بیشه ی  تو 
د ر سرا پای جهان ولوله اند اخته  است 

روی او د ر صف مرد ان جهان، گل گون باد! 
هر که بگذشته ز  خویش و به تو پرد اخته  است

د ر آستانه جشن گل سرخ، یاد و نام شهید ان قیام های 3 و 24 حوت افغانستان و 
بیستمین سالیاد شهید وحد ت ملی و جنبش عد الت  خواهی، عبد العلی مزاری 

و یاران گل گون کفنش را گرامی می د اریم.

معتقد م وروود بد ون تعهد و اند یشه به جهان 
موسیقی و اد بیات نمی تواند سبب ماند گاری آواها و 

نواها شود.

پارسی
y قهار عاصی

گل نیست، ماه نیست، د ل ماست پارسی
غوغای ُکه، ترنّم د ریاست پارسی

از آفتاب، معجزه بر د وش می کشد
رو بر مراد و روی به فرد است پارسی
از شام تا به کاشَغر، از سند تا ُخَجند

آیینه د ار عالم باالست پارسی
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را

خون من و کالم مطاّلست پارسی
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک

چتر شرف، چراغ مسیحاست پارسی
تصویر را، مغازله را و ترانه را

جغرافیای معنوی ماست پارسی
سرسخت د ر حماسه و هموار د ر سرود
پید ا بود از این که چه زیباست پارسی

بانگ سپید ه، عرصه بید ار باش مرد
پیغمبر هنر، سخن راست پارسی

د نیا بگو مباش، بزرگی بگو برو
ما را فضیلتی است که ما راست پارسی 

زبان فارسی
y غالم علی حد اد عاد ل

ای زبان فارسی، ای دُ ّر د ریای دَ ری
ای تو میراث نیاکان، ای زبان ماد ری
د ر تو پید ا، َفّر ما، فرهنگ ما، آیین ما

از تو برپا، رایِت د انایی و د انشوری
کابل و تهران و تبریز و بخارا و ُخَجند

جمله، ملک توست تا بلخ و نشابور و َهری
جاود ان زی، ای زبان د انش و فرزانگی
تا به گیتی، نور بخشد آفتاب خاوری

فارسی را پاس می د اریم؛ زیرا گفته اند:
»قد ر زر، زرگر شناسد؛ قد ر گوهر، گوهری«

زبان فارسی
y قنبرعلی تابش

تا که موالناست آهنگ زبان فارسی
شمس قد افراشت خواهد َسرفِشان فارسی

از حد ود چین و ماچین تا  بخارا و ُخَتن
روم و ری، جغرافیای باستان فارسی

قند هار تو، سمرقند است د ر رقص و سماع
 بلخ، الهور است د ر رنگین کمان فارسی

شهر نیشابور و غزنین اند بخشی از بهشت
می رسد تا عرش اعال، د ود مان فارسی
د شت لیلی بوی ابراهیم اَد َهم می د هد

شهر شیخ ِمهنه، عشق آباد جان فارسی
بحر هند از موج ها، یک صبح د م بید ل شکفت

تا که لب تر کرد از شیرین بیان فارسی
تو برای فال حافظ می کشی خط  و نشان؟

هفت خط »تاج محل«، خط و نشان فارسی 
رود  کی، فرد وسی و سعد ی، سنایی و شهید:
یک قلم خورشید از یک کهکشان فارسی 

***
کاشکی َرخش از سمنگان شیهه ی د یگر کشد

کاش سهرابی د گر زاید زنان فارسی
کابل و کشمیر و شیراز و ُخَجند و چین و روم

کاشکی احیا شود باز این جهان فارسی


