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بررسی وضعیت ادبیات امروز افغانستان و تعامل با فرهنگ ایران
در گفتوگو با شاعران خانه ادبیات افغانستان

غفلتاززبانمادریدرخانههمسایه
اینکــه مرکــز آمــار در سرشــماری ســال  95اعــام کــرده حــدود یــک میلیــون و  600هــزار
افشین حیدری

روزنامه نگار

نفــر افغــان در ای ـران حضــور دارنــد و ازجملــه پرتعدادتریــن اتبــاع حاضــر در ای ـران هســتند؛

فقــط رقــم و آمــار ک ّمــی اســت و صدالبتــه کیفیــت و اشــتراکات فرهنگــی دو ملــت در چنیــن

عددبازیهــای مرســوم دنیــای امــروز جایــی نــدارد کــه ســطح همراهــی ایرانــی و افغانســتانی

بهخصــوص در ایــن  40ســال ،بیــش از همجــواری و حضــور فیزیکــی اســت .قرابتهــای فرهنگــی ،زبانــی و دینــی مردمــان دو کشــور وجــه بــارزی اســت

کــه همیشــه مــورد توجــه مهاج ـران افغــان و مــردم ای ـران بــوده اســت .شــاید بهعنــوان یکــی از بخشهــای ظهــور و بــروز هنرمنــد و ادیــب افغانســتانی

در کشــور ایـران را بتــوان بــه تاســیس خانــه ادبیــات افغانســتان اشــاره کــرد کــه در مــدت  15ســال از تاســیس آن ،فعالیتهــای ارزنــدهای را در برگــزاری
نشس ـتها و جشــنوارههای ادبــی و گردهماییهایــی بــا حضــور ادیبــان دو کشــور داشــته اســت .بــه ایــن منظــور گفتوگویــی را بــا ســرور رجایــی ،از

شــاعران برجســته افغانســتان و عضــو هیاتمدیــره خانــه ادبیــات افغانســتان ،عــارف جعفــری ،شــاعر و آهنگســاز و صــادق دهقــان ،اســتاد دانشــگاه

ابنســینای کابــل و عضــو هیاتمدیــره خانــه ادبیــات افغانســتان انجــام دادیــم کــه در ادامــه میخوانیــد.

هنرمند زبان فرهنگ ملتش است
محمـد سـرور رجایـی ،شـاعر و روزنامهنـگار  50سـاله اهـل کابـل از سـال

تقریبا بیشتر برنامهها توسط هیاتمدیره و با

ســـوئد این موضوع کمی فرق میکند و کار

کـــه به آثار ما وجود دارد ،باعث میشـــود تا آثار کمتـــری از ما در داخل ایران

فرهنگـی اسـت .در مقاومـت غـرب کابـل حضـور داشـته و بـا مهاجـرت به

خودشان را در این مســـیر همراه میدانند و

و در طول ســـال چندین نشست ادبی برگزار

میگیرد شاهد فروشهای خوبی در آن هستیم اما این فروش آنطور که باید در

۱۳۶۳بـه عضویـت یکـی از احـزاب جهـادی در آمـده و مشـغول کارهـای

ایـران در سـال  ،۱۳۷۳فعالیتهـای فرهنگـی  -ادبـی خـود را بـه صـورت
حرفـهای در تهـران دنبـال میکنـد کـه یکـی از نتیجههـای مانـدگار آن

تاسـیس خانـه ادبیـات افغانسـتان در سـال  ۱۳۸۲اسـت .درحـال حاضر
عضـو هیاتمدیـره و معـاون خانـه ادبیات افغانسـتان و مدیر دفتر شـعر و

هنرمندان شـــکل تجمعیتری به خود گرفته

کمکهای اعضا صورت میگیرد و همه بهنوعی

میشـــود .در کنار فعالیت ادبی؛ جشـــنواره

هیچ شخصی از اعضای هیات مدیره هیچگونه

فیلمی هر ساله و مخصوص مهاجران افاغنه در

چشمداشت مادی در این خصوص ندارد و همه

مدت سه تا چهار روز در استکهلم سوئد برگزار

برای اعتالی فرهنگ و هنر افغانستان از هیچ

میشود که در میان برنامههای آن شعرخوانی

کوششی دریغ نمیکنیم.

خریداری شود .البته با اتفاقات خوبی که در نمایشگاه بینالمللی کتاب صورت
کتابفروشـــیها و توسط ناشران صورت نمیگیرد .بارها به مسئوالن فرهنگی

افغانستان پیشنهاد کردم که غرفهای از فعالیتهای ادبی را در شهرهای بزرگ
ایـــران راهاندازی کنند تا مـــردم و مهاجران افغانی هر چه بهتر با تولیدات و آثار

فرهنگی و هنری ما آشنا شوند.

البتـــه درخصـــوص برگـــزاری برنامههـــای

شاعران را داریم.

شـــاعران افغانستان بیشتر در چه قالبهایی مطرح شدند و تصویری که

رونماییهـــای کتاب بـــه دنبال جذب کمک

وجه اشـــتراک فرهنگ و زبـــان چقدر در

اســـت .فکر نمیکنید پرداختن بیش از حد به این مسائل ،باعث به تکرار

در این ســـالها شاعران افغانســـتان در دو حوزه شعر سپید و کالسیک(غزل)

کمکها در طول سال استمرار داشته باشد،

کشور ایران و افغانســـتان تاثیر گذاشته

نقد و بیان مســـائل اجتماعی وجه بارز اشعار ما بهحساب میآید .هنرمند زبان

داسـتان افغانسـتان در حـوزه هنـری اسـت.

از شعر افغانستان میتوان ارائه داد به چه صورت است؟

بسیار خوش درخشیدند و شاید یکی از دالیل آن را بتوان به خاطر مطرح کردن
راحت دردها و مشکالت در این دو قالب شعری نام برد .در حوزه سرودن اشعار
رباعی ،شـــاعرانی هســـتند که فعالیتهای جدی دارند اما تعداد آنها کمتر از

دیگر شاعران است.

فعالیت ادیبان و هنرمندان افغانستان چند سالی است که در سایه خانه
ادبیاتی که راه انداختید ،دنبال میشود .در باره آن و اینکه از کجا حمایت

میشود ،توضیح دهید.

بـــزرگ فرهنگی و هنری مثل جشـــنوارهها و
نهادهای دولتی و خصوصی بودیم ولی اینکه

تاثیرپذیـــری و الهام گرفتن شـــاعران دو

به این صورت نبوده است.

است؟

چقدر فاصله و در این مسیر چه چیزهایی
نیاز دارد؟

رســـیدن به بهترین جایگاهها کمی دشوار و گنگ بوده است .به نظرم تا وقتی

بتوانیـم هنرمنـدان هموطـن خـود را در کنـار همدیگـر داشـته باشـیم و هـر چه

آنطور که باید به جهانیان معرفی شـــود؛ البته حتی با وجود همین مشـــکالت

بهتـر آثـار خـود را بـه ایرانیـان و مردم دنیا بشناسـانیم .در مدت  15سـالی که از
عمـر خانـه ادبیـات میگذرد ،جشـنوارههای مختلفی ازجمله  9دوره جشـنواره
قنـد پارسـی را در سرتاسـر دنیـا و بـه شـکل رقابتـی و بهصـورت دوسـاالنه برگزار

کردیـم 6 .دوره جشـنواره روایـت همدلـی کـه قـرار اسـت در آبانمـاه ،هفتمیـن

دوره آن برگـزار شـود از سـایر کارهـای مـا اسـت .چـاپ آثار ادبی مخاطبپسـند
در ایـران و افغانسـتان و برگـزاری جلسـات منسـجم و منظـم نقدهـای ادبـی در
کابـل و تهـران از کارهـای دیگـری اسـت کـه بایـد بـه آن اشـاره کرد .بایـد بگویم
تاسـیس خانه ادبیات باعث شـد از رهگذر آن تعداد بسـیار زیادی از مشـتاقان

ادبیات را در قالب کالسهای ویراسـتاری ،پژوهشهای ادبی ،سبکشناسـی
و ...در تهـران و کابـل آمـوزش دهیـم.

ذهنی هنرمندان کم نشـــود ،نمیتوان امیدوار بود که چهرههای ادبی و آثار ما
پیش رو ،بسیاری از ادیبان ما آثاری را به چاپ رساندهاند که شهرت جهانی پیدا
کرده اســـت و ازجمله آنها میتوان به مجموعه داستان محمدحسین محمدی
از اعضای هیاتمدیره خانه ادبیات اشـــاره کرد که به زبان ایتالیایی و ژاپنی نیز

منتشر یا مجموعه شعر «دریغا مال عمر» آصف سلطانزاده به زبان عربی منتشر
شده است .مطمئنا اگر از دولت فرهنگ دوستی بهرهمند بودیم و شرایط ویژهای

را بـــرای هنرمندان و ادیبان فراهـــم میکرد تا خود را هر چه بهتر معرفی کنند،
شـــاید تا االن تعداد زیادی از هنرمندانی را داشـــتیم که آثار آنها در عرصههای
جهانی منتشر شده بود.

افغانستانی سروده شد که مورد استقبال بسیاری در دو کشور قرار گرفت و حتی
در یکی از جشـــنوارههای ادبی ایران نیز شاهد بودیم که عدهای این شعر را به

اسم خود در جشنواره شـــرکت داده بودند یا نمونه همین اتفاق در افغانستان

رخ داد و شـــنیدم که یکی از شاعران افغانستانی در برنامهای ،شعری را از یک

شاعر ایرانی بهعنوان شعر خود خوانده بود که این موارد نشان از تاثیر فرهنگی
دو کشور بر همدیگر است.

به چاپ آثار نویســـندگان و شاعران افغانســـتانی اشاره کردید .این بازار

چقدر در ایران و چقدر بازار کتابهای ایرانی در افغانستان مورد استقبال

و توجه بوده است؟

به اندوههای اجتماعی داد و حتی این تغییر رویه و سرودن اشعار عاشقانه چند
سالی است که جای خود را در شعر افغانستان باز کرده است.

مفهوم و باورهای دینی چقدر در ادبیات امروز افغانستان قوت یافته است؟

هر شاعر و نویسندهای بهواسطه باورهای ارزشی خود به موضوعات نگاه میکند

و برای بیان حرف و نظر خود از هر روشی که نیاز است ،استفاده میکند .برای
این ســـوال نمیتوان نسخه واحدی پیچید؛ همانطور که شاعران زیادی داریم
که به موضوعات آیینی و دینی توجه میکنند و شـــاعرانی هم هستند که سعی

دارند دغدغههای شخصی خود را در شعرشان منعکس کنند .البته در افغانستان
جشنواره شعر عاشورایی ساالنهای داریم که استقبال خوبی هم از آن میشود اما

بهخاطر آن که بیش از  60درصد مردم ما سنی هستند این موضوع از فراگیری

کمتری برخوردار است.

چند سال پیش تسهیل سفر هنرمندان دو کشور در قالب ویزای فرهنگی

بخش توزیع کتاب مشـــکل اصلی اســـت که در ایران با آن روبهرو هستیم .این

مطرح شده بود ،این موضوع به کجا رسید؟

هنرمندان ایرانی هم میشود.

به ســـرانجام رساندن آن برگزار شد .با وجود استقبال حسینی ،وزیر وقت ارشاد

خانه ادبیات عالوهبر تهران ،دفتری نیز در کابل دارد که توانســـته ارتباطهای

مردم افغانســـتان نیازمندی خیلی زیادی بـــه ادبیات ایران دارند و تقریبا از هر

و جنتی ،وزیر بعدی اما خبری از آن نشـــد .مطمئنا تصویب شدن این طرح که

کشـــورهای دیگر فعالیتهایی دارند اما بهدلیل بعد مسافت شهرها ،کارهای

امروزه  70درصد از بازار کتب ادبی افغانستان در انحصار تالیفات ایرانی است.

میتوانســـت ارتباطهای عمیقتر و بازدهی بهتری را برای هر دو کشـــور فراهم

نقد فیلم و ...با حضور کارشناســـان ایران و افغانســـتان اشـــاره کرد .برگزاری

خوبـــی را میان هنرمندان داخل و خارج بهوجـــود آورد .البته هنرمندان ما در

صورت موردی برگزار شده که قابل توجه بوده است.

در ادبیات این مرز و بوم تاثیرگذار بودند .چند ســـال پیش شعری توسط شاعر

مرور زمان و با فاصله گرفتن از این اتفاقات ،اندوه شخصی شاعران جای خود را

ارتباط مجموعه خانه ادبیات افغانســـتان با نویسندگان و شاعران داخل

البته معتقدم خانه ادبیات افغانستان ،تنها به رشتههای ادبی اختصاص ندارد

کنســـرتهای مختلف با همکاری گروههای گوناگون دو کشور هم تاکنون به

میدهد .چاپ شـــعری از محمدکاظم کاظمی ،شاعر نامآشنای افغانستان در

بهدلیل جنگهای داخلی با طالبان مجبور به ترک وطن شدند ،شاعران با الهام

تعریف نادرست بیشتر براساس سلیقهها صورت میگیرد و نهتنها شامل ما بلکه

کشورتان و مهاجران سایر کشورها چطور است؟

بلکه در آن میتوان به بخشهای دیگر هنری نظیر آموزش موســـیقی ،نمایش،

جلو حرکت کردیم ،شـــاعران ما پختهتر شدند و حتی حضور شاعران طراز اول

کتابهای درسی ایران میتواند نویدبخش این مهم باشد که شاعران افغانستانی

ت بـدون انجمـن ،باالخـره در سـال  ،82خانـه ادبیـات
پـس از سـالها فعالیـ 
افغانسـتان را بـه همـت تعـدادی از شـاعران و نویسـندگان تاسـیس کردیـم تـا

شاعران افغانســـتان غافل بود .اما هر چه به

از این موضوع به ســـرایش اشعاری با مضمون اندوه و غم غربت روی آوردند .به

در ســـالهایی که با وجود سختیها و غم غربت وطن روبهرو بودیم ،ادبیات ما

که دارای وضعیت خوب و صلح پایدار در افغانســـتان نباشـــیم و از دغدغههای

فرهنگی ملتش است و باید بیانگر اتفاقات مردم خود باشد .در این زمینه ادیبان

بدون شـــک نمیتـــوان از نقـــش بیبدیل و

ایران در بعضی برنامههای خانه ادبیات نشان از توجه به مقوله ادبیات افغانستان

ســـعی کرده تا جایگاه خودش را حفظ کند اما همیشـــه طی کردن این مسیر و

افتادن و دو چندان شدن اندوه مخاطب شود؟

افغانستانی هم از این قاعده مستثنی نیستند .در شرایطی که مردم افغانستان

تاثیرگذار شـــاعران ایرانی در ســـرودههای

شعر افغانستان تا رسیدن به نقطه اوج خود

مشکالت داخلی افغانستان همیشه در اشعار شاعران شما انعکاس داشته

گروهی کمتر اتفاق میافتد و افراد بهصورت انفرادی کار میکنند .در کشـــور

شاعر خوب ایرانی که آثاری منتشر شود ،خرید میکنند بهطوریکه باید بگویم
درحالـــی که ایـــن نیازمندی در ایرانیان کمتر وجود دارد و نگاه از باال به پایینی

در ایران ترجمههای انگلیسی نویسندگان افغانستانی ،بیشتر از زبان فارسی دیده میشود

این بحث توسط علیمحمد مودب ،مطرح و حتی نشستهای خوبی هم برای

مورد استقبال بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر ایرانی و افغانستانی قرار گرفت،
آورد که بیش از هر چیز به نفع زبان فارسی بود.

صنعت چاپ افغانستان در حال بهبود است

عـــارف جعفری از بنیانگذاران خانه ادبیات افغانســـتان و عضو

شـاعران ایـران و افغانسـتان چقـدر بـر شـعر همدیگـر تاثیرگـذار

صادق دهقاناستاد دانشگاه ابنسینای

پارسی ،دبیرخانه سلسله همایشهای نقد ادبی «شبهای کابل»

این تاثیرگذاری که ریشه در زبان مشترک دو ملت دارد در این سالها

افغانســـتان اســـت .با وی گفتوگوی

دورهای شـاعران ایرانـی بـا الهـام از غـزل مثنـوی محمدکاظم کاظمی،

میخوانید.

بودند؟

هیاتمدیره آن اســـت .عضویت در دبیرخانه جشنواره ادبی قند

همـواره وجـود داشـته و بهصـورت دو طرفـه بـوده اسـت .بهطوریکه در

و شورای نویسندگان فصلنامه «فرخار» از دیگر فعالیتهای ادبی

جعفری بهشمار میرود .از آثار ادبی جعفری ،میتوان به کتاب «از

قطعاتـی را سـرودند و در دورههایـی هـم اشـعار شـاعرانی چـون فاضـل

جنس پریشانی» و چاپ دو مجموعه درخصوص بازسازی قطعات

نظـری ،علیمحمـد مـودب و ...در میـان شـاعران جـوان افغانـی مـورد

فولکلور هزارهگی افغانستان با همکاری خانه ادبیات اشاره کرد.

توجـه قرار گرفته اسـت.

خودتان را بیشتر ترانهسرا میدانید یا آهنگساز؟

همیشه یکی از اعضای فعال خانه ادبیات افغانستان بودم که تقریبا در

در حوزه چاپ و تولید کتاب فعالیت شما به چه صورت است؟

شخصی و برای تسکین دل خودم است و خیلی کمتر پیش آمده تا برای

بهصـورت عـادی روانـه بـازار شـود خیلـی کمتر مـورد اسـتقبال و فروش

اکثربرنامههایشعریآنمشارکتفعالداشتم.سرودنترانهبیشترعالقه

خوانندگان دیگر ترانهای را سروده باشم .حرفه اصلی من که از طریق آن
امرارمعاش میکنم و تمرکز بیشتری از ذهن من را به خود مشغول کرده

ساختترانهبرایموسیقیهایفیلموخوانندگانافغانستانیاست.بهمرور

زمان و با جدی شدن موسیقی فعالیت من در ترانهسرایی کمتر شد و متکی

بهسرودههایشاعراندیگرشدموبیشترملودی،ذهنمرابهخوددرگیرکرد.
تصویری را که از جایگاه ادبی و بهویژه شعر افغانستان وجود دارد
در هر دورهای دغدغههای متفاوتی بر جریان شعری ما حاکم شده است.

ادبـی افغانسـتان انجـام نمیدهـد.

تبدیل به کلیشه شد و قطعات عاشقانه جای آن را گرفت .به نظرم با توجه

چطور عنوان میکنید؟

زمانی غربت و دوری از وطن مضمون اصلی بود و کمکم این مســـائل
به اینکه در هر دورهای موضوع و محوریت خاصی در کارهای شـــاعران

مورد توجه قرار گرفته باید آن را با همان دوره مقایسه کرد و قیاس آن با
دورههای دیگر کار اشتباه و غیرمنطقی است.

با تاسیس خانه ادبیات افغانستان در سال

شـود و دو بـاره همـان کتـاب بهصـورت ترجمه در بازار چاپ شـود ،مورد
نبـوده اسـت .تـا وقتـی نـگاه مـردم و بعضـی مسـئوالن فرهنگـی ایـران
در ترجمـه کتـاب شـاهد هسـتیم .درحالـی کـه ایـن ترجمههـا از زبـان

فارسـی به یک زبان دیگر و دوباره ترجمه آن باعث میشـود تا محتوای

اصلی دسـتخوش تغییرات جدی شـود و بسـیاری از کلمات را در نسخه
جدید نداشـته باشـیم.

تهران ،فعالیتهای آن بهصورت جدی در کابل دنبال میشود .سلسله همایش شبهای کابل که با

امســـال سیامین شـــبهای ادبی کابل را با حضور دکتر موالیی برگزار کردیم .در کنار آن میتوان

به دو رویداد فرهنگی کتاب ماه و نقد و بررســـی آثار اولیها اشـــاره کرد که تقریبا بهصورت مستمر
تا امســـال پیگیری شده است .ارتباطهای مداوم و منظمی که با تهران داریم در قالب معرفی داور

برای جشنوارهها یا تدارک نشستهای ادبی در کابل با حضور شاعران و فرهیختگان ایران از دیگر
برنامههای ادبی است که در کشـــور افغانستان دنبال میشود .کارگاه تخصصی ویرایش ،نشست

تخصصـــی خوانش متون کهن با محوریت متون مرزباننامه ،کلیله و دمنه و ، ...چاپ مجموعه آثار
خطاطی علی اورنگ ،نمایش تئاتر عروســـکی در ایران ،برگزاری جشنواره غزل افغانستان در هرات
ازجمله دیگر کارهایی است که تا به حال اجرا شده است.

فعالیت ادبی هنرمندان افغانســـتان در کشورهای دیگر چگونه

فعالیت جدی و کســـب در آمد شـــما از طریق کارهای فرهنگی و

بازار کتاب افغانستان چقدر متأثر از چاپ کتابهای ایران است؟

فعالیت پررنگی که در ایران داریم قابل مقایسه با هیچ کجای دنیا نیست.

زندگی من از راهآهنگسازی میگذرد البته در این مسیر با مشکل بزرگ

ادبی ارسال شود .صنعت چاپ و نشر افغانستان روزبهروز در حال بهبود است و نسبت به گذشته ،مردم

دارنـــد ولی بازخوردهایی که در ایران وجود دارد را در هیچ کجای دیگر

افغانستان باید در چارچوبهای مشخص و شغلهایی که تعریف شده

شاهد هستیم که روزبهروز صنعت چاپ و نشر ما رو به تغییر است .فرهنگ امانتداری کتاب ،وجه بارز

است؟

البته دوستان در دیگر کشورها بهصورت دورهای نشستهای دورهمی

رویکرد مدیران دولتی در افغانستان نسبت به برنامههای ادبی و

شاهد نیستیم .در مقوله موسیقی ارتباطهای خوبی با کشور تاجیکستان

در طـول سـال نشسـتهایی بـرای بزرگداشـت شـاعران افغانسـتان در

میپذیرد ولی آنطور که باید این توجه در حوزه شعر وجود ندارد.

زبان فارسی چگونه است؟

گرفته است؟

قرار میگیرد درحالی که همین کتاب اگر به نسـخه انگلیسـی منتشـر

نیـز تقریبـا بهصـورت سـاالنه در دسـتور کار اسـت کـه تقریبـا همـه این

هیچگونـه کمکـی بـه نهادهـای فرهنگـی و هنـری برای ارتقـای جایگاه

اســـتقبال مردم و فرهنگدوستان قرار

محوریت نقد ادبی برگزار شد برای اولینبار در تاریخ ادبیات افغانستان اتفاق افتاد و در اردیبهشت

کـه یـک نـگاه تمایزجویانـه اسـت ،تغییـر نکنـد ،ایـن چرخـه عجیـب را

توسـط ارگانهـای غیردولتـی صـورت میپذیـرد و دولـت افغانسـتان

فعالیتهای ادبی شهر کابل چقدر مورد

مشـکلی کـه وجـود دارد ایـن اسـت وقتـی اثری از شـاعران افغانسـتان

کابـل برگـزار میشـود .برنامههـای نقـد و بررسـی آثـار کـه بهصـورت

مـوارد بـا همـت خـود اعضـا صـورت میگیـرد و اگر کمکی هم میشـود

کوتاهـــی انجـــام دادیم کـــه در ادامه

 1387و پس از پنج سال از تاسیس آن در

توجـه قـرار میگیـرد .نمونـه ایـن نـوع کتابهـا در سـالهای اخیـر کم

مسـتمر برگـزار میشـود و جشـنها و جشـنوارههای فرهنگـی و هنـری

کابل و عضـــو هیاتمدیره خانه ادبیات

وجود دارد و تولیدات موسیقی افغانستان بیشتر در تاجیکستان صورت

هنری است یا به کار دیگری مشغول هستید؟

مجوز روبهرو هســـتم چون طبق گفته مسئوالن مهاجرتی ایران ،اتباع

اســـت ،فعالیت کنند تا بتوانیم کارت اقامـــت خود را بگیریم به همین
خاطر برای فعالیت خودم مجبور به انتخاب شغل چوپانی شدم .خیلی
از هنرمندان افغانی نیز به این صورت کارت اقامت خود را گرفتند.

ادیبان افغانستانی فعالیتهای جدیای در چاپ کتاب دارند و اینطور نیست که فقط از ایران آثار

از چاپ و کیفیتهای پایین صفحهآرایی استقبال نمیکنند و با رواج و گسترش فرهنگ کتابخوانی

کتابخوانان افغانستانی در مقایسه با ایران است .بسیاری از کتابهایی که خریداری میشود پس
از خواندن به افراد دیگری به امانت سپرده میشود تا اگر کسی به علت تنگدستی توان خرید ندارد

از تازهترین آثار ادبی بهرهمند شود درحالی که در ایران به این موضوع خیلی کمتر توجه میشود.

