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گفت وگو

زياد به ش�باهت آدم ه�ا و درخت ها فك�ر كرده ام. 
اينكه ش�ايد بتوان�ي همه جاي زمي�ن را بگردي اما 
هر چه باش�د، مثل يك درخت در جايي ريشه داري 
و نمي تواني ريشه هايت را، خاكت را فراموش كني. 
نمي تواني پرنده مهاجر باشي، حافظه ات از ياد وطن 
پاك ش�ود و به اميد بهار از اين س�و به آن سو بروي 
و مدام در سفر باش�ي. البته شايد بعضي ها بتوانند، 
اما هر كس�ي نمي تواند از پس اين كار برآيد و بشود 

پرنده مهاجر. 
حاال اين اصل مهم درخت بودن را فقط من نمي گويم 
كه تجربه مهاجرت را نداشته ام. سيد الياس علوي، 
شاعر شناخته ش�ده افغانستان كه سال ها در ايران 
زندگي كرده و اكنون هم در كش�ور استراليا روزگار 
به س�ر مي برد، دلش براي درختش تنگ مي ش�ود؛ 
درختي كه زمان تولدش در روستايي كه زادگاهش 
است كاش�ته ش�ده و هر جاي دنيا هم كه باشد، در 
بهترين ش�رايط هم كه باش�د، از حافظ�ه اش پاك 

نمي شود. 
اين شاعر و هنرمند در سال هاي كودكي و اوج جنگ 
داخلي در افغانستان راهي ايران شد و با گذر سال ها 
و اتفاقاتي كه در مصاحبه به آنها اشاره مي كند، راهي 
سرزميني ديگر شد. او هم اكنون ساكن استرالياست 
و در رشته هنرهاي زيبا در س�ال 1394 از دانشگاه 
جن�وب اس�تراليا فارغ التحصي�ل ش�ده و مدرك 

فوق ليسانس گرفته است. 
عل�وي در ايران نخس�تين مجموعه ش�عرهايش با 
نام »من گرگ خيالبافي هس�تم« را منتشر كرده و 
برگزيده جايزه شعر خبرنگاران شد و رتبه دوم جايزه 
ادبي قيصر امين پور )كتاب س�ال ش�عر جوان( را به 
دس�ت آورد. اين مجموعه توسط نشر آهنگ ديگر 
منتشر ش�د، اما با توجه به تعطيل ش�دن اين نشر، 
چاپ چهارم اين كتاب در سال 1394 به نشر »نيماژ« 
س�پرده شد. دومين مجموعه ش�عر او با نام »بعضي 
زخم ها« توس�ط انتش�ارات تاك، در كابل منتش�ر 
شد. سومين مجموعه شعر او با نام »حدود« در سال 
1393، توسط نشر نيماژ منتشر شد و تاكنون به چاپ 
دوم رسيده است. با او كه به بهانه برگزاري نمايشگاه 
هنرهاي تجسمي افغانستان در فرهنگسراي نياوران 

به ايران آمده است، گفت وگويي انجام داديم. 

نخستين تصاويري كه از مهاجرت در ذهن داريد 
چيست؟ 

نخس��تين تصاوي��ر ذهن��ي ام از مهاج��رت برمي گردد به 
ش��ش سالگي ام. زماني كه براي نخس��تين بار با خانواده ام 
از افغانس��تان خارج ش��ديم و به ايران آمديم. من در يكي 
از روس��تاهاي واليت دايكندي افغانس��تان به دنيا آمدم و 
جنگ مجبورمان كرد، روستا را رها كنيم و به دنبال جايي 
براي زندگي باشيم. خالصه با گذر از سختي هاي فراوان به 
ايران رس��يديم و در شهر مشهد زندگي مان را آغاز كرديم. 
من با خانواده ام 16 سال در اين شهر زندگي كردم و بعد هم 

برگشتم افغانستان. 
اما باز هم ماندگار نشديد. 

بله. حدود يك سال ماندم و باز هم تركش كردم. 
افغانستاني كه تركش كرده بوديد، درگير جنگ 
بود. افغانس�تاني ه�م كه به آن برگش�تيد، هنوز 

تقريبا همان شرايط را داشت. چرا برگشتيد؟ 
مي خواستم براي هميش��ه بمانم اما نشد... اما درباره اينكه 
چرا رفتم حرف زياد است. در ايران امكان ورود به دانشگاه 
خيلي دشوار بود، حاال اگر مهاجري از افغانستان باشي كه 
شرايط به مراتب دشوارتر هم مي شود. حتي اگر مهاجرتت 
قانوني باشد هم باز شرايط سخت است. اين بود كه تصميم 
گرفتم به افغانستان بروم و درس بخوانم. وقتي برگشتم براي 
ش��ركت در كنكور ثبت نام كردم و كار در مطبوعات را هم 
ش��روع كردم، اما نشد... آنطور كه مي خواستم پيش نرفت. 
مسائلي پيش آمد كه امنيتم را هم به خطر انداخت. بنابراين 
تصميم گرفتم دوباره به ايران برگردم. اين بار اما نه از طريق 
مرزهاي رسمي. چون هر چه تالش كرديم ايران ويزا نداد 
و من مجبور شدم غيرقانوني وارد ايران شوم. خيلي سخت 
بود، از مرز زابل در ايران و نيمروز افغانستان وارد ايران شدم 
و تصميم گرفتم با س��ازمان ملل صحبتي بكنم و شرايطم 
را تشريح كنم. توصيه ش��د از ايران هم بروم و من رفتم به 
اس��تراليا. اين اتفاقات مربوط به 10 سال پيش است و فعال 

يك دهه است كه در استراليا ماندگار شدم. 
زندگي در استراليا چطور پيش رفت؟ 

بعد از سه سال شهروند استراليا شدم. شروع كردم به درس 
خواندن. دوره ليسانسم را در هنرهاي زيبا خواندم و گرايش 
اصلي ام هم نقاش��ي بود. براي دوره فوق ليسانس يك دوره 
تحقيقاتي داش��تم كه براي انجامش به افغانس��تان رفتم. 

موضوع كارم درباره بازگش��ت به خانه بود، بايد به خانه اي 
مي رفتم كه در 6 س��الگي تركش كرده بودم و اينجا بود كه 
من بعد از 22 سال براي نخستين بار به زادگاهم رفتم و برايم 

حس عجيبي بود... 
تا حاال فكر كرديد كه اگر هيچ جنگي نمي شد شما 

االن چه سرنوشتي داشتيد؟
نه اينقدر مستقيم اما هميشه گوشه ذهنم بوده كه اگر جنگ 
نمي ش��د من االن كجا بودم. يا سرنوشت خانواده اي كه در 
آن بودم و خانواده بسيار بزرگي بود چه مي شد. خانواده ما 
بيش��تر از 12 نفر بود و هر كدام از ما به يك سمتي رفتيم. 
بعضي از اعضاي خانواده ام در سوئد هستند. بعضي در فرانسه 
و خالصه اينكه كنار هم نيستيم و اين از تبعات جنگ است. 
خواهرانم در ايران وارد دانشگاه شدند و به اين معني است كه 
بايد پاسپورت افغانستان را بگيري و بعد از دوران تحصيل به 
كشورت برگردي. آنها درس خواندند و برگشتند و بعد هم 
رفتند به فرانسه. خالصه هر كسي يك طرفي رفت. هميشه 
اين بوده كه جنگ با خودش اتفاق هاي بي نهايت دش��وار و 

بدي را مي آورد. 
يعن�ي اتف�اق آنق�در ب�دي براي تان داش�ته كه 

تلخي اش از يادتان نرود؟ 
يك مثال مي زنم. وقتي ما براي نخستين بار به ايران آمديم 
يكي از خواهرانم نتوانس��ت بيايد چون ازدواج كرده بود و 
فرصت آمدنش هم مهيا نشد. هنوز هم پدر و مادرم در ايران 
زندگي مي كنند و خواهرم هم هيچ وقت نتوانست به ايران 
بيايد. يكي دو بار درخواست ويزا داد. نمي گويم گرفتن ويزا 
غير ممكن است، خيلي ها مي آيند اما نشد كه بيايد. كسي 
كه بلد نيست و نمي تواند از پس هزينه ها هم برآيد كارش 
سخت اس��ت. متاس��فانه آمدن به ايران جدا از هزينه هاي 
اصلي براي مردم افغانستان هزينه هاي ديگري هم دارد كه 
ممكن است نتوانند از پسش برآيند. خواهرم نتوانست بيايد، 
هيچ وقت... دو س��ال پيش از دنيا رفت. هيچ وقت نتوانست 
پدر و مادرش را ببيند يا پدر و مادرش او را ببينند. اين يك 
مثال كوچك است از اينكه جنگي رخ مي دهد كه تو در آن 
هيچ نقش��ي نداري اما بهايش را مي پردازي. ما در روستاها 
زندگي مي كرديم و كاري به سياست و جنگ نداشتيم اما 

چقدر زندگي مان عوض شد... 
ما ايراني ها و مردم افغانس�تان در ش�رايط خوبي 
با هم روبه رو نش�ده ايم و ممكن اس�ت خاطرات 
تلخي از هم داشته باشيم. تصويرتان از ايراني ها 

چگونه است؟ 

راستش خاطرات تلخ زياد است. اما در كنارش خاطره هاي 
خوش هم خيلي زياد اس��ت. پدر و مادرم هنوز در مش��هد 
زندگي مي كنند. آنجا ساالنه مراسمي دارند كه زن ها جمع 
مي شوند با هم دست خواهري مي دهند. مردها هم دست 
برادري. مراسم خيلي زيبايي است. من آنجا دو تا خاله دارم 
كه هر چند در شناسنامه شان ايراني هستند اما آنقدر به هم 
نزديكيم كه به آنها خاله مي گوييم و فرزندان شان پسرخاله 
و دخترخاله هايم هستند. اين مهرباني، پيوند و حس دوطرفه 
خيلي ش��گفت انگيز است. در كنار آن وقتي مي آيي بيرون 
و به كساني كه كمتر تو را مي شناسند و يك ذهنيت قبلي 
دارند درباره اينكه شما چون از فالن جا هستي ممكن است 
عجيب يا دچار مشكلي باش��ي و... احساس مي كني به تو 
هميش��ه يك نگاه ديگري وج��ود دارد، نگاهي كه خيلي 

تلخ است. 
بخواهم از تلخي ها و شيريني ها بگويم مثال ها خيلي زياد 
است. اما من دوستان خيلي عزيزي در ايران دارم و سفرهاي 
زيادي هم رفتم، خيلي از آن سفرها را هم غيرقانوني رفتم. 
ما هر چند مدرك داشتيم و مشخص بود مهاجران قانوني 
هستيم اما باز هم بايد اجازه نامه تردد داشته باشيم كه براي 
10 روز مي توانيم به ش��هرهايي كه ممنوعه نيستند سفر 
كنيم. فكر مي كنم بيش از نيمي از اس��تان هاي ايران براي 
مهاجران افغان ممنوعه اس��ت و حق سفر به آنها را نداريم، 
حت��ي اگر بخواهيم از آنه��ا بگذريم. از اي��ن قانون تبعيت 
نكنيم هم نتيجه اش مي ش��ود دستگيري و اخراج. اما سفر 
كردم، مي توانستم نوعي تظاهر كنم به اينكه ممكن است 
از اهالي همين جا باشم و چون لهجه ام شبيه همين جاست 
به مشكلي نمي خوردم كه از من نامه بخواهند و از اتوبوس 
پياده ام كنند. اما فرض كنيد مثال مي رويم ش��يراز، پس��ر 
جواني كنارم نشسته در ايستگاه پليس از او سوال و پرسش 
مي كند و پياده اش مي كند. هر چند از من سوال نكردند اما 
اين حس در من مي ماند، مقصر نيس��تم اما احساس بدي 
خواهم داشت از اينكه من مي توانم بگذرم و او نه. احساس 
گناه نيست اما ناخوشايند است. مثل اين اتفاق پيش آمده 
و كامم را تلخ ك��رده كه كاش براي همه اي��ن طور بود كه 
بتوانند سفر كنند. خيلي از اعضاي خانواده ام نتوانستند حتي 
به ش��مال ايران بروند و دريا را ببينند. با اين همه ذهنيتم 
خاكستري است. جنبه هاي شاد و ناشاد كنار هم است، ولي 
فكر مي كنم مورد اصلي همان است كه مي داني هيچ وقت 
اينجا آينده اي نخواهي داش��ت و نمي تواني ثبات واقعي را 
تجربه كني. هيچ وقت شهروند نمي شوي، فرزندي داشته 

دلم براي درختم تنگ مي شود 
باشي ممكن است هيچ مدرك قانوني نداشته باشد، نتواند با سيد الياس علوي، شاعر و هنرمند نقاش افغانستان، از ايران تا استراليا 

مدرسه برود، سال بعد نامه مهاجرت ات تمديد نشود و اينها 
همه تلخ اس��ت. بنابراين خيلي از هنرمندان و نويسندگان 
ما كه در ايران زندگي كردند اما بعد از 20 يا 30 سال اقامت 
و زندگي گفتند بهتر اس��ت برويم تا كودكان مان آينده اي 
داشته باشند، هرچند شايد براي خودشان ايران خيلي زيبا 

بود و دل كندن از آن براي شان دشوار. 
ش�ما مهاج�رت را چن�د ب�ار تجرب�ه كرده اي�د. 
مهاجرت هايي البته همه از روي اجبار. فكر مي كنم 
مهاجرت اجباري خيلي بيش�تر از مهاجرت هاي 
انتخاب�ي روي كار هنرمند و خالق اثر هنري تاثير 
بگذارد. در ايران ش�عر گفتن را آغاز كرديد. حاال 
هم در استراليا نقاش�ي مي كشيد. مي توان گفت 
تقريبا هميش�ه از وط�ن اصل�ي و زادگاه تان دور 
بوده اي�د و كار كرده ايد. مهاج�رت چه تاثيري بر 

آثار شما داشته است؟ 
تاثيرش بسيار واضح است و آشكار. در بسياري از كارهايم 
خصوصا شعرها، مهاجرت هست. كتاب اولم با نام »من گرگ 
خيالبافي نيستم« كه در نش��ر آهنگ ديگر در ايران چاپ 
ش��ده بود، زمان سرايش اشعار و انتشار كتاب، من در ايران 
بودم و نگاهي داش��ته ام به وضعيت افغانستان، مهاجران و 
خ��ودم و اطرافيان نزديكم. ناخودآگاه و خودآگاه حس ها و 
دردهاي ناشي از اين شرايطم در كارم تبلور پيدا كرده است. 
در كتاب دوم با نام »بعضي زخم ها« تعدادي از ش��عرها در 
استراليا سروده شده، در سرزمين تازه كه باز هم رنگ و بوي 
مهاجرت و غربت را خيلي پررنگ در خود دارد. اما مي توانم 
بگويم با كتاب اولم متفاوت است و گونه اي ديگر نگاه دارد به 
كل اين جغرافيايي كه در آن زيسته ام؛ به افغانستان و ايران 

كه كلي خاطرات خوب هم برايم داشته است. 
ولي در كتاب سوم با نام »حدود« اين دلتنگي ها يك مقدار 
كمرنگ شده، ش��ايد به اين خاطر باشد كه من حاال حس 
مي كنم كه استراليا وطن من است، به اين خاطر كه من را به 
عنوان شهروند پذيرفته و نه به اين معني كه مدركي داشته 
باشي و مهاجري قانوني باش��ي، بلكه به اين معني كه حق 
انتخاب داري مثال در انتخاب شهردار مي تواني نظر بدهي 
و حق راي داري. اين حس خيلي زيبايي اس��ت، با خودت 
مي گويي ببين من اين ح��ق را دارم به اندازه يك راي نظر 

بدهم و اين بسيار زيباست. 
 در كنار اين موضوع اتفاق ديگري هم افتاده. من حاال با مردم 
استراليا فاصله زباني ندارم و اين مساله برطرف شده است. 
من كم كم مي توانم با هنرمندان و نويس��ندگان اس��تراليا 

دوست شوم و رابطه برقرار كنم. 
به انگليسي هم شعر مي نويسيد؟

بله اما من هنوز شعر جدي ام را به فارسي مي گويم، هر چند 
شعر فارس��ي ام مخاطبي را كه در ايران و افغانستان دارد، 

نمي تواند در استراليا داشته باشد. 
با اين حساب يك جاهايي به فارسي فكر مي كنيد، 

به انگليس�ي حرف مي زنيد و خلق اثر را در شعر، 
هنري را ك�ه بر محور زبان اس�توار اس�ت، ادامه 
مي دهي�د. يعني به زباني جز فارس�ي ش�عر هم 

مي نويسيد. دشوار نيست؟ 
واقعا سخت است. به خصوص اوايل برايم خيلي دشوار بود 
به اين خاطر كه تا 5 سال درگير بسياري از سختي ها بودم. 
بحث زبان موضوع خيلي مهمي است، آن هم براي يك شاعر. 
اما اين كم كم برطرف مي شود. در واقع به خود آدم بستگي 

دارد كه چقدر بخواهد تغيير كند. 
پس بايد بگويم ش�ما در پذيرش وطن هاي جديد 

قوي هستيد. 
قبول دارم. اينطور هس��ت اما سفر كردن خيلي مهم است، 
خيلي چيزها به آدم ياد مي دهد و من خيلي سفر كرده ام. 

گفتيد استراليا را به عنوان وطن خود پذيرفته ايد. 
آيا دلتنگ افغانس�تان نمي ش�ويد و ب�ه اين فكر 

نمي كنيد كه شايد روزي برگرديد؟ 
راستش زياد دلتنگ مي ش��وم، به خصوص براي زادگاهم. 
هميشه با خودم فكر مي كنم اگر قرار باشد، روزي برگردم 
به همان روستاي زادگاهم مي روم. يكي از برادرانم هنوز آنجا 
زندگي مي كند و شايد اين نقطه اميدي باشد در دلم براي 
بازگشت. در روستاي ما هر بچه اي كه به دنيا بيايد، برايش 
درختي به نام خودش مي كارن��د، من هم درخت خودم را 
دارم و دلم برايش تنگ مي شود. دوست دارم روزي به آنجا 
برگردم، به درختم، به ريشه ام، انگار هميشه قسمتي از من 
آنجاس��ت. هر جا بروم تكه اي از م��ن در زادگاهم جا مانده 
است. ش��ايد روزي برگردم و الاقل براي مدتي هم كه شده 

آنجا زندگي كنم. 
كمي هم درب�اره س�فرتان به اي�ران و حضور در 

نمايشگاه »نيمروز« حرف بزنيم. 
نمايش��گاه يك اتفاق بسيار مبارك و نيكي است كه به هر 
حال سازمان هاي مختلف درگير بودند و به خصوص همت 
خانم مريم گلس��تاني در برگزاري اش خيلي تاثير داشت. 
همينطور حمايت هاي آقاي عباس س��جادي بس��يار در 
برگزاري اين نمايش��گاه شايس��ته قدرداني اس��ت. خانم 
گلس��تاني 4 ماه پيش با من تماس گرفت و وقتي درباره 
نمايش��گاه صحبت شد، شخصا خيلي خوشحال شدم. در 
ايران نخستين بار است كه آثار هنرمندان اهل افغانستان 
به نمايش گذاشته مي شود، دوستانه مي گويم كه به نظرم 
اين اتفاق خيلي هم دير شروع شده اما باز هم فرصت خوبي 
است، چون به نظرم ما خيلي نزديك به هم هستيم؛ از نظر 
جغرافيايي، زباني و داشتن فرهنگ مشترك. در هر صورت 
اين ش��روع دير اما قوي، عالي و موفق خيلي خوب است و 

شخصا خيلي خوشحالم. 
چه آثاري در نمايشگاه داشتيد؟ 

يك مجموعه نقاشي در گالري فرهنگسراي نياوران و يك 
چيدمان در گالري محس��ن داشتم كه خوشبختانه خيلي 

موفق بود. 

 دوستداران شعر در كشور ما، محمدكاظم كاظمي، 
شاعر افغانس�تاني تبار مقيم ايران را از سال ها قبل 
با غزل ها و غزل مثنوي هاي مشهورش مي شناسند. 
ضمن اينكه او دبيري يازدهمين دوره از جش�نواره 
ش�عر فجر ايران را به عهده داشت؛ جايزه اي كه به 
شكل ويژه به بررسي ش�عر شاعران افغانستان نيز 
پرداخت. ب�ا اين اوصاف با موضوع بررس�ي جريان 

شعر چند دهه اخير افغانستان، سراغ او رفتيم. 

ارتقاي شعر افغانستان در سايه امنيت نسبي
كاظمي درباره سابقه جريان هاي شعري افغانستان در 30 
س��ال اخير گفت: »در دوره هاي جنگ و جهاد، بسياري از 
شاعران پراكنده شدند در كشورهاي ديگر و براي آنهايي 
كه در كش��ور ماندند، زمينه فعاليت چندان مناسب نبود. 
منظورم از آغاز دهه هفتاد تا دهه هش��تاد است؛ زماني كه 
مملكت بعد از فروپاشي دولت كمونيستي دچار جنگ هاي 
داخلي بين مجاهدين و ارتش طالبان بود. منتها بعد از آن 
دوره، دو اتفاق فرخنده براي شعر افغانستان رخ داد؛ يكي 
اينكه به طور نسبي امنيت و آرامش به كشور بازگشت و اين 
آرامش، زمينه رش��د شعر را در كشور فراهم آورد؛ آنچنان 
كه ش��اعران جوان توانس��تند بدون اينكه چندان دغدغه 
جنگ يا مهاجرت داش��ته باش��ند، ب��ه فعاليت هاي ادبي 
خود بپردازند. در عين حال اتفاق ديگر، بازگش��ت بخشي 
از آن دسته شاعران كه به دليل آغاز جنگ مهاجرت كرده 
بودند، به كش��ور بود. بعضي از اين چهره ها با دست مايه ها 
و ظرفيت ه��اي خوبي به وطن بازگش��تند و زمينه س��از 
پيشرفت هايي براي جريان هاي شعري افغانستان شدند. 

از طرف ديگر برخي نهادها و مراكز ادبي كه فعاليت ش��ان 
متوقف مانده بود، بازگشايي شدند و فعاليت هاي خود را از 
سر گرفتند كه مجموعا اتفاقات خوبي را براي جريان هاي 
ادبي و ش��عري رق��م زدند؛ مانن��د انجمن نويس��ندگان 
افغانس��تان و انجمن قلم. همچنين شاهد تاسيس مراكز 
تازه اي هم بوديم كه به رشد ادبيات و شعر كمك بسزايي 
كردند. اي��ن تح��والت باعث ش��د جريان هاي ش��عري 
افغانستان تا حد زيادي رونق پيدا كند. البته فعاليت هاي 
ادبي در طول اين سال ها، بيشتر در سه كانون بزرگ؛ يعني 
شهرهاي كابل، مزارش��ريف و هرات جريان داشته اما در 

ساير شهرها نيز متوقف نمانده است.«

تكثر و تنوع در آثار شاعران افغان
وي درباره تحوالت فني شعر در سال هاي اخير نيز توضيح 
داد: »شعر شاعران افغانستان دچار تحوالت قابل توجهي 
در عرصه شعر كالسيك و مدرن شده و بخش قابل توجهي 
از اين تاثيرات، حاصل آشنايي و قرابت شاعران افغان با شعر 
شاعران ايراني بوده اس��ت؛ خصوصا با امكاناتي كه فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي در دسترس همگان قرار داد. 
البته رفت وآمدها، جلس��اتي كه شاعران دو كشور در آنها 
شركت داشته اند- مانند جلسات مربوط به جشنواره شعر 
فجر در سال هاي اخير- و همچنين مطالعه كتاب ها و دفاتر 
شعر شاعران ايراني نيز در شعر شاعران جوان افغانستاني 
تاثيرات قابل مش��اهده اي داشته اس��ت. در مجموع بايد 
گفت ش��اعران افغان به خوب��ي توانس��ته اند از تجربيات 
شاعران ايراني بهره برده و از اين آموزه ها در راستاي ارتقا 
و تحول شعر خود اس��تفاده كنند. البته طبيعي است كه 
جلوه هاي بومي، رنگ و ب��وي موضوعات و فضاهاي بومي 
و خصوصيات س��بكي كه از پيش وجود داشته، همچنان 
در شعر افغانس��تان وجود دارد. بطور كلي شعر افغانستان 
در س��ال هاي اخير چه به لحاظ فرم و قالب و چه به لحاظ 
مضامين و فضاها داراي تكثر و تنوع بيش��تري نس��بت به 

سال ها و دهه هاي دورتر شده است.«

وقتي جوان ترها جاي پيشكسوت ها را مي گيرند
س��راينده مجموعه ش��عر »پياده آمده بودم«، در توضيح 
فضاي كار و انتقال تجربه بين نس��ل هاي مختلف شاعران 
افغانس��تاني گفت: »در گذشته اغلب س��بك چند شاعر 
پيشكسوت رواج داشت و حتي شاعران جوان تر هم از آنها 
تبعيت مي كردند. مثال در ش��عر كالسيك استاد خليل اهلل 
خليلي را داش��تيم كه پيشواي بس��ياري از شاعران افغان 
ب��ود. در گرايش هاي نو هم ش��اعراني مانن��د پرتو نادري، 
واصف باختري و در گرايش نئوكالس��يك، شاعراني مانند 
عبدالس��ميع حامد پيروان خود را داش��تند. به طوري كه 
مي شود گفت ش��عر افغانس��تان تا قبل از دهه هشتاد در 
دو، سه جريان كلي س��ير مي كرد اما بعد از آن دوره، تكثر 
به وجود آمده ب��ه معناي تجربه جريان ها و اتفاقات تازه در 
شعر افغانستان بود؛ آنچنان كه شاعران نسل هاي بعدي در 
سبك هاي نسبتا مدرن تري فعاليت خود را آغاز كردند كه 
برخي از آنها، جريان هاي ريشه دارتر و اصيل تري را شامل 
مي شوند و برخي هم مانند يك سري از جريان هاي شعري 
در ايران، زودگذرترند. درمجموع مي شود گفت در دوره هاي 
قبل بيشتر شاعران پيشكسوت افغانستان مورد توجه بودند 
اما در سال هاي اخير، اين شاعران جوان هستند كه بيشتر 
مورد توجه مخاطبان قرار مي گيرند كه ما اين واقعيت را در 

برگزيدگان جشنواره شعر فجر سال گذشته نيز ديديم.«

كتاب ها در افغانستان مميزي نمي شوند
در بخ��ش ديگري از گپ وگفت مان با كاظمي، از ش��رايط 
انتشار مجموعه شعر در افغانستان پرسيديم و او پاسخ داد: 
»از نظر مسائل مربوط به صدور مجوز، در افغانستان كارها 
به مراتب سهل تر از ايران پيش مي رود و تقريبا مي شود گفت 
كتاب ها در افغانستان مميزي نمي شوند. از نظر هزينه هاي 
انتشار هم مش��كل زيادي وجود ندارد چراكه كتاب ها زياد 
پرهزينه چاپ نمي شوند. اما مشكلي كه در افغانستان نيز 
مانند ايران و حتي بدتر از آن وجود دارد، مساله توزيع كتاب 

است؛ خصوصا در حوزه ادبيات و شعر تاليفي...«

حال بازار كتاب افغانستان هم خوبي نيست
»... به طور كلي وضعيت بازار كتاب در افغانستان هم مانند 
ايران وضعيت مطلوبي نيس��ت. همان ط��ور كه در ايران، 
برخي از ناش��ران وابس��ته به نهادهاي دولتي هستند و با 
استفاده از حمايت هاي دولتي، امكان انتشار آثار شاعران 
جوان و كتاب  اولي ها را فراهم مي كنند، در افغانستان هم 
شاعران جوان بايد از طريق مراكز و نهادهاي دولتي براي 
انتش��ار كتاب هاش��ان اقدام كنند؛ وگرنه مانند ايران بايد 

هزينه انتشار كتاب شان را شخصا بپردازند. غالبا هم توزيع 
خوبي ندارند، به خاطر همين ش��مارگان مجموعه شعرها 
پايين است و در حد هديه به ديگران كتاب چاپ مي شود. 
نقش فقر مردم و قدرت خريد پايين ش��ان در خريد كتاب 
را ه��م نبايد در ضعيف بودن و كم رون��ق بودن بازار كتاب 

افغانستان ناديده گرفت.«

 زبان مشترك و ظرفيت انتشار در ايران
با توجه به زبان مش��ترك فارس��ي، اين دغدغه از گذشته 
وجود داشته كه مي ش��ود بازار نشر ايران و افغانستان را در 
ارتباط با يكديگر، گسترش داد. نويسنده كتاب »اين قند 
پارسي، فارسي دري در افغانستان امروز« درباره اين دغدغه 
و امكان توزيع و ارايه مجموعه ش��عر شاعران افغانستان در 
ايران گفت: »اين ظرفيت واقعا در مجموعه ش��عر شاعران 
افغان وجود دارد ولي متاسفانه هميشه روند انتقال كتاب 
بين دو كشور، از ايران به افغانستان بوده است و محصوالت 
منتشر شده در كشور افغانستان، معموال به بازارهاي ايران 
راه پيدا نمي كنند. علت عمده اين مس��اله هم محدوديتي 
اس��ت كه در زمين��ه واردات كت��اب به ايران وج��ود دارد. 
منظورم قوانين و قواعدي است كه بعضا خيلي دست وپاگير 
مي شوند؛ آنقدر كه وقتي دوستان يك نسخه كتاب به عنوان 
هديه از افغانس��تان براي ما پست مي كنند، اين كتاب ها با 
بازرسي هاي مختلف و بعضا سختگيرانه روبه رو مي شوند تا 

مجوز رسيدن مرسوله به دست گيرنده صادر شود. 
البته اين مس��اله را نبايد ناديده بگيريم كه كتاب ها براي 
انتش��ار در افغانس��تان مش��كل قانوني ندارند اما همان 
كتاب ها ممكن اس��ت با قوانين داخلي ايران س��ازگاري 
نداش��ته باش��ند؛ خصوصا كتاب هايي ك��ه رويكردهاي 
سياس��ي خاصي را دنب��ال مي كنند. پس طبيعي اس��ت 
كه براي انتشار مجموعه شعرهاي شاعران افغانستان در 
ايران مش��كل به وجود بيايد چراكه اين كتاب ها از فيلتر 
مميزي جمهوري اسالمي ايران نگذشته اند. البته به لحاظ 
مسائل اقتصادي هم محقق شدن اين دغدغه، ملزوماتي 
را مي طلبد؛ به گونه اي كه اي��ن رويه بايد با حمايت مالي 
نهاد يا مركز خاص��ي در ايران صورت بگيرد؛ چه در چاپ 
و چه در توزيع و فروش. به خاطر آنكه كيفيت كتاب ها از 
نظر فيزيك و كتاب آرايي، طراحي جلد و جنس و صحافي 
در افغانستان، پايين تر از كيفيت استاندارد در ايران است. 
ولي با وج��ود تمام اين موانع، كاش مكانيزمي باش��د كه 
كتاب هاي افغانستان در ايران، مركزي براي ارايه داشته 
باشند؛ ولو اينكه اين مركز، يك مركز دولتي و رسمي مانند 

رايزني فرهنگي، سفارت يا كنسولگري  باشد.«

يك- وقت��ي پيش��نهاد برگزاري 
نمايش��گاه هنره��اي تجس��مي 
هنرمن��دان معاصرافغانس��تان با 
عنوان »نيمروز« ازطرف دوس��ت 
هنرمندمان خانم مريم كوهستاني 
مطرح ش��د، از آن استقبال كردم. 
چون به خوبي مي دانستم كه نگاه 
برخ��ي ازايراني ها به خواهران و برادران افغانس��تاني  مان 
تك بعدي شكل گرفته و باالخره بايد اصالح اين نگاه را از 

جايي شروع كنيم. 
ارتباط ما با يكديگر از اتفاق نامباركي جدي ش��د؛ جنگ. 
جنگ و آوارگي ناشي از آن كه بس��ياري از اين عزيزان را 
مجبوركرد خانه و كاش��انه خود را ترك ك��رده و به ايران 
پناه بياورند. طبعا نگاهي كه در اين مس��ير ش��كل گرفته 
نمي تواند نم��اي كلي و واقعي جريانات حاكم بر مس��ائل 
فرهنگي و هنري جامعه افغانس��تان را به ما معرفي كند، 
جنگ ش��رايط خودش را دارد، شرايط تلخي كه ما هم در 
هشت سال جنگ تحميلي كشورمان با آن روبه رو بوديم و 
ديديم مردمان شهرهاي جنگ زده مجبور به نقل مكان به 
ديگر شهرها مي شوند با چه دشواري ها و تلخي هايي روبه رو 
بودند و مسير زندگي شان بعضا عوض شد. هر چند در وطن 
خودشان به اين مهاجرت اجباري تن دادند، اما تلخي رها 
كردن خانه هميش��ه با آنها بود، چه رس��د ب��ه خواهران و 
برادران كش��ور همسايه كه مجبور ش��دند سرزمين شان 
يعني تكه اي از وجودش��ان را پشت سرشان جا بگذارند و 
آواره جايي جز وطن شان شوند. هميشه به جنگ كه فكر 
مي كنم ياد بخش��ي از يك شعر از قنبرعلي تابش مي افتم 
كه سال ها پيش در يكي از كنگره هاي شعر شنيدم و اشك 
من و بسياري ديگر را جاري كرد: »خدا مهربان تر بود اگر 

آوارگي نبود...«
اين هم��ه را گفتم كه بگويم ش��ناخت ما از افغانس��تان، 
شناخت كاملي نبود و نيست. پس »نيمروز« مي توانست 
شروعي براي اين آشنايي هنري باشد و آن را به فال نيك 
گرفتم تا بتوانيم نيم نگاهي به هنر و ظرفيت هاي هنري و 
فرهنگي افغانستان داشته باشيم. جالب است كه بسياري 
از هنرمندان ايراني در بازديد از نمايشگاه حيرت زده شدند 
و باورشان نمي شد اين آثار هنري ارزشمند كار هنرمندان 
كشور افغانس��تان است. بعضي از كارها به كارهاي جهاني 
پهلو مي زند و به ما يادآوري مي كند كه از همسايه هاي مان 
ك��ه تا حد زيادي هم با يكديگر اش��تراك فرهنگي داريم، 
فاصل��ه نگيريم. بس��ياري از اي��ن هنرمن��دان، مهاجران 
افغانس��تاني هستند كه در ديگر كش��ورها توانسته اند در 
فضاي آزاد و مناسبي كه براي شان ايجاد شده ظرفيت هاي 
خودشان را نشان دهند. البته آثار خوبي هم از هنرمنداني 

كه اكنون در افغانستان و حتي ايران زندگي مي كنند، در 
نمايشگاه ارايه ش��ده بود كه نشان مي داد جنگ نتوانسته 
ذوق جوش��ان اين هنرمندان را از بين ببرد، اما نمي شود 
از اين هم گذش��ت كه اگر جنگ نبود اتفاقات بهتري رخ 

مي داد. 
من اين را ارج��اع مي دهم به افغانس��تان ام��روز. اكنون 
بسياري از كودكان، نوجوانان و جوانان افغانستاني بسيار با 
استعداد وجود دارند كه به خاطر شرايط نابسامان ناشي از 
جنگ شايد امكان بروز و ظهور استعدادشان را پيدا نكنند 
و توانايي هاي ش��ان زير آوار جنگ تلف مي ش��ود. ما بايد 
به افغانستان نگاه ديگري داش��ته باشيم. به قول سهراب 

چشم هاي مان را بشوييم و جور ديگري نگاه كنيم. 
اين نمايشگاه فرصت خوبي اس��ت براي تماشاي بخشي 
از ظرفيت هايي كه در افغانس��تان وجود دارد. در صحبتي 
كه در مراس��م افتتاحيه نمايشگاه داش��تم هم گفتم اين 
نمايشگاه مثل گنجينه اي است كه از زير گرد و غبار جنگ 
بيرون آمده اس��ت؛ مثل اينكه ش��ما در خرابه و ويرانه اي 
دنبال گنج بگرديد. اين نمايش��گاه بخش��ي از گنج نهفته 
درون افغانستان را نشان مي دهد و به ما يادآوري مي كند، 

هنر حتي زير آوار هم مي تواند نفس بكشد. 
دو- هر چند هم��ان طور كه گفتم هنر افغانس��تان را آن 
ط��ور كه بايد نش��ناخته ايم، ام��ا اينجا، در همي��ن ايران 
خودمان ش��اعران بسياري را از ميان اين همسايگان عزيز 
مي شناس��يم. بارها در جلس��ات حوزه هنري و... كنار هم 
نشسته و ش��عر خوانده ايم. چون ما موهبت بزرگي داريم؛ 
زبان مش��تركي كه شعر را به يك اندازه براي ما و آنها عزيز 
مي كرد و وقتي كنار هم مي نشستيم و شعر مي خوانديم، 
من و تو، ايراني و افغانس��تاني، رن��گ مي باخت. همه اش 

مي شد ما، ما شاعران فارسي زبان. 
وقتي از ش��عر فارس��ي حرف مي زني��م، از پدي��ده ادبي 
منحصربه فردي س��خن مي گوييم كه مرزهايش فراتر از 
مرزهاي جغرافيايي تعيين ش��ده امروز است. از مرزهاي 
چين تا شبه قاره هند تا افغانستان و تاجيكستان و همين 
ايران خودم��ان. ما زماني مي توانيم ش��عر افغانس��تان را 
بررسي كنيم كه اين جزء را در كليت شعر خودمان يعني 
شعرپارسي ببينيم. بهترين مقايسه و نگاه تطبيقي زماني 
انجام مي پذيرد كه ش��عر افغانستان را با شعر تاجيكستان 

مقايسه كنيم. 
تاجيك ها شعرشان فارسي است. افغانستاني هاي عزيز هم 
شعرشان فارسي است اما تاجيكستان به دليل اينكه بيش 
از 90 سال تحت سيطره شوروي بوده و فارسي، زبان دوم 
و روسي زبان رسمى بوده است، رشدي گلخانه اي داشته 
است، زبان و ادبيات افغانستان هم با توجه به اينكه از نظر 
زباني كمي نسبت ما به روز نبودند با شعر ايران تفاوت هايي 

داش��ت، بعد از جنگ. در افغانستان تعداد بسيار زيادي از 
شاعران شان به ايران مهاجرت كردند و اين باعث شد به زبان 
ما نزديك شوند. به همين دليل روزآمدي شعر افغانستان 
نسبت به شعر فارسي تاجيكستان خيلي باالتر است. ما در 
ايران شاعراني از افغانستاني هاي عزيز داريم كه مي توانيم 
يكي از پيشگامان شان را محمدكاظم كاظمي بدانيم و در 
نسل هاي بعدتر عزيزاني چون س��يد رضا محمدي، سيد 
ضياء قاسمي، سيد الياس علوي و ديگران از شاعران خيلي 
خ��وب و موفق روزگارند. ش��اعراني كه با شعرهاي ش��ان 

لحظه هاي خوبي را داشته ايم. 
 س��ه- تازه رس��يديم به اص��ل موضوعي كه قرار اس��ت 
درباره اش بنويسم، اما بايد اين مقدمه را بيان مي كردم و 
مي  رسيدم به اينجا. وقتي آثار هنرمندان براي نمايشگاه 
»نيمروز« به فرهنگسراي نياوران رسيد و اين عزيزان به 
گالري آمدند، با نام آش��نايي روبه رو ش��دم؛ سيد الياس 
علوي. يك شاعر مدرن پيش��رو كه بسيار انسان شريف و 
دوست داشتني اس��ت. او جزو شاعراني بود كه سال هاي 
پيش در ايران زندگي مي كرد و از دوس��تان خيلي خوب 
من بود. از ديدارش خيلي خوشحال شدم و با بعد ديگري از 
فعاليت هاي هنري اش هم آشنايي پيدا كردم. نقاشي هاي 
الياس بسيار درخشان و ناب است، درست مثل شعرهايش، 
مثل داستان هايش. او با داشتن پشتوانه ادبيات كالسيك، 
نگاهي به افق ه��اي روبه رو دارد. آنچه ش��عر الياس را از 
هموطنان و همزبانان خودش جدا مي كند، آش��نايي اش 
با هنرهاي ديگر اس��ت و نگاه دراماتيك شعرهايش حاال 
در تابلوهاي نقاش��ي هم جان گرفته اند و با مخاطب خود 

حرف مي زنند. 
الياس ش��اعر با اس��تعداد و خوبي اس��ت كه ش��خصيت 
ش��عري اش در ايران ش��كل گرفته اس��ت. او زماني كه به 
ايران آمد كودك بود و هويت ش��عري اش در ايران شكل 
گرفت. همواره مسير درست را طي كرد و چه در شعر و چه 
نقاشي به روز است و آثارش قابل احترام و اعتنا. تا جايي كه 
مي توان او را جزو شاعران پيشرو در حوزه شعر سپيد ايران 

و افغانستان دانست. 
خوش��حالم كه ما توفيق داش��تيم با نس��لي از جوان هاي 
با اس��تعداد افغانس��تان حداقل در حوزه شعر و موسيقي 
دوس��تي كنيم و از اين به بعد اميدوارم ك��ه با هنرمندان 
برجسته افغانستان در ديگر حوزه هاي هنري هم دوستي 
كني��م و با ز بان مش��ترك، از حرف ها، نيازه��ا و دردهاي 

مشترك مان حرف بزنيم. 
 »نيمروز« پنجره اي تازه به س��رزميني است كه گنج هاي 
نهفت��ه اي دارد. اميدكه به زودي لبخند بر لبان خس��ته و 

زخمي افغانستان عزيز بنشيند. 
* شاعر

هادي حسيني نژاد

درپي وقوع حادثه زلزله غرب كش��ور و همبس��تگي مردم با 
زلزله زدگان، هنرمندان و مس��ووالن هنري هم حمايت هاي 
خود را اعالم كردند.  آن طور كه مجموعه پرديس س��ينمايي 
كوروش اعالم كرده براي همدردي و كمك به مناطق زلزله زده 
50 درصد از محل فروش فيلم هاي 24 آبان ماه اين مجموعه 
را به اي��ن اتفاق تلخ اختصاص مي دهد. اين پرديس با طراحي 
كمپيني، اقالمي مورد نياز را نيز ارسال مي كند. از سوي ديگر 
سازندگان فيلم »خانه دختر« دركنار دردمندان اين مصيبت 
بزرگ قرار گرفته اند و عوايد فروش روز دوشنبه 29 آبان فيلم 
»خان��ه دختر« به حمايت از مردم زلزله زده كرمانش��اه تعلق 
مي گي��رد. اين فيلم كه پس از كش��مكش هاي ف��راوان روانه 
سينماهاي كش��ور شده به كارگرداني ش��هرام شاه حسيني، 
نويسندگي پرويز ش��هبازي و تهيه  كنندگي محمد شايسته 
است. در اين فيلم حامد بهداد، باران كوثري، پگاه آهنگراني و 
رعنا آزادي  ور بازي مي كنند.  همچنين اهالي تجسمي هم به 
كمك هموطنان خود آمده اند. گالري مژده با انتشار فراخواني 
اعالم كرد با برپايي حراج سه روزه آثار هنري، جامعه تجسمي 
به كمك آس��يب ديدگان زلزله كرمانشاه و غرب ايران خواهد 
شتافت و از هنرمندان خواسته است كه آثار خود را براي حراج 
خيريه سه روز به گالري مژده تحويل دهند. مژده طباطبايي 
گفت: گالري مژده در نظر دارد بخشي از گنجينه خود را طي اين 
حراج از روز جمعه 26 الي 28 آبان ماه به فروش رسانده و از اين 
رو از همه هنرمنداني كه دوست دارند در اين اقدام خيرخواهانه 
مشاركت كنند، دعوت مي كند در صورت تمايل يك يا چند  اثر 
خود را براي ارايه در حراج اهدا كنند تا تمامي عوايد فروش اين 
حراج به آسيب ديدگان زلزله اخير اختصاص يابد. مدير گالري 
مژده درباره شيوه فروش آثار در اين حراج خيريه توضيح داد: 
همه آثار، حتي آثار بزرگان، نصف قيمت واقعي ش��ان و حتي 

كمتر روي ديوار ارايه مي شود و در پايان سومين روز به باالترين 
پيش��نهاد فروخته خواهد ش��د. طباطبايي گفت: به محض 
اطالع رس��اني اوليه چندين مجموعه دار و هنرمند ش��اخص 
دس��ت به كار جمع آوري آثار ش��ده اند و خوشبختانه همه در 
تالش هستند بهترين كارهاي خود را به نفع مردم عزيز آسيب 
ديده در زلزله هديه كنند. در بخش تئاتر هم حميدرضا نعيمي 
كه معموال در كارهاي خير پيش قدم مي شود اجراي نمايش 
»شوايك، سرباز ساده دل« را به بازماندگان زلزله تقديم كرد. 
اين كارگردان و نويسنده تئاتر در اين باره گفت: نمايش شوايك 
براي تقديس زندگي نوشته و اجرا شد. خواستيم به ياد بياريم 
كه زندگي زيباست و زنده بودن ارزش زيادي دارد، خالف نظر 
كساني كه مدام به ديگران القا مي كنند كه دنيا ارزشي ندارد، 
خواستيم بگوييم مرگ وقتي به شكل كشتن به دست همنوع 
اتفاق مي افتد زشت و كريه است اما وقتي درخواست و اراده اي 
خدايي و كيهاني اتفاق مي افتد حتي با وجود دردناك بودنش 
جزوي از زندگي است. مرگ به خاطر پيري و كهولت، بيماري 
و قهر طبيعت و... خود از نش��انه هاي زندگي هستند تا زندگان 
بيشتر قدر داشته هاي ش��ان را بدانند. او ادامه داد: امروز ايران 
عزيز و مردمان كرد داغدار قهر طبيعت شده اند. چه نازنيناني 
كه كاكل شان به رنگ س��رخ درآمده و چه مادران و پدراني كه 
اكنون رخت س��وگ بر تن كرده اند، نماي��ش ما براي تقديس 
انسان هايي اس��ت كه به زندگي معنا مي دهند حتي آنها كه از 
 بين ما كوچ كرده اند. پس تقديم مي ش��ود به همه بازماندگان
  زلزل��ه اخي��ر در كرمانش��اه و ي��اد رفت��گان را گرام��ي

 مي داريم. در اين نمايش فرهاد آييش، حامد كميلي، اميرحسين 
رستمي، بهناز نازي، مهران رنجبر، كتانه افشاري نژاد، كامبيز 
اميني، يعقوب صباحي، محس��ن گودرزي، بهار نوحيان، رضا 

جهاني، محسن ساالري و مرجان فريقي بازي دارند. ايلنا

بهار سرلك| كوئنتين تارانتينو از سال 1992 كه حرفه اش را 
در هاليوود آغاز كرد، هشت فيلم روي پرده سينماها آورد و به 
گفته خودش پيش از بازنشستگي دو فيلم ديگر جلوي دوربين 
خواهد برد. همين تابستان گذش��ته اعالم كرده بود داستان 
نهمين پروژه سينمايي اش براساس جنايت هاي بدنام ترين 
قاتالن امريكا در س��ال 1969 اس��ت. هرچند حاال تارانتينو 
مي گويد تمرك��ز اصلي فيلم بعدي اش روي قتل عام هاي اين 
جنايتكاران نيست و بلكه در مجموع بر رويدادهاي سال 1969 
متمركز است. وب سايت »ايندي واير« در گزارشي كه از مراسم 
پس از اكران تازه ترين فيلم س��وفيا كاپوال »فريب خورده« با 
حضور تارانتينو منتشر كرده، اين كارگردان امريكايي گفته 
اس��ت: »پروژه بعدي ام درباره خانواده منسون نيست، درباره 
سال 1969 است.« اما حاال او استوديويي براي توليد فيلمش 
ندارد. با رس��وايي هايي كه ه��اروي واينس��تين پيش آورد، 
كوئنتين تارانتينو تصميم به جدايي از كمپاني واينس��تين 
گرفت و حاال قصد دارد استوديويي براي پروژه بعدي اش پيدا 
كند. اين نخستين باري است كه اين كارگردان در طول حرفه 
سينمايي اش با برادران واينستين همكاري نمي كند. تارانتينو 
هفته گذشته را به مالقات با پنج استوديو گذراند تا راهي براي 
بازگش��ت به پروژه بي عنوان جنايتكاران منسون باز كند. او 
پنج ماه پيش فيلمنامه نويسي اين اثر را به اتمام رساند و گفته 
مي شود مارگوت رابي شخصيت شارون تيت را ايفا مي كند و 
دوستان قديمي اين كارگردان از جمله براد پيت، ساموئل ال. 
جكسون و لئوناردو دي كاپريو از بازيگران آن هستند.  داستان از 
اين قرار است كه چارلز منسن سركرده دارودسته جنايتكاران، 

چهار نفر را براي حمله به خانه اي در لس آنجلس مامور مي كند. 
منسن بر اين باور بود كه صاحبخانه همان تهيه كننده  موسيقي 
است كه كار او را مردود اعالم كرده است. شب هشتم آگوست 
1969 دارودس��ته منسن با استفاده از اسلحه و چاقو، شارون 
تيت، بازيگر و همسر رومن پوالنسكي و چهار ساكن ديگر اين 
خانه را بي رحمانه به قتل مي رسانند؛ تيت در آن زمان 8 ماهه 
باردار بود. سال 1971 منسن و افراد مشخصي از دارودسته اش 
براي ارتكاب اين جنايت و جرم هاي ديگر به حبس ابد محكوم 
مي شوند. اما حاال كه تارانتينو اعالم كرده است بر سال 1969 
تمركز مي كند، باز هم انتظار مي رود جنايت هاي دارودسته 
منسون يكي از موضوعات اصلي اين پروژه باشد اما در عين فيلم 
داستاني چندروايتي باشد كه بر رويدادهاي قابل توجه آخرين 
سال دهه 1960 نور تازه اي مي اندازد. يكي از خاطره انگيزترين 
اين اتفاقات، مراس��م تحليف س��ي وهفتمين رييس جمهور 
امريكا ريچارد نيكسون و قدم گذاشتن انسان بر كره ماه باشد. 
اما تارانتينو در مراسم نمايش فيلم »فريب خورده« كاپوال از اين 
فيلمساز حمايت كرد. سوفيا كاپوال جايزه بهترين كارگرداني 
هفتادمين جشنواره فيلم كن را براي همين فيلم به خانه برده 
است. نيكول كيدمن، كالين فارل و كريستين دانست در اين 
ملودرام كه داس��تان آن به جنگ داخلي امريكا برمي گردد، 
ايفاي نقش كرده ان��د. كاپوال كه بارها نام��زد جايزه بهترين 
فيلمنامه نويسي اقتباسي اسكار شده، به تازگي از سوي نشريه 
»نيويورك مگازين« يكي از 100 فيلمنامه نويس برتر تاريخ 
معرفي ش��ده است. او حاال درصدد ش��روع نگارش فيلمنامه 

بعدي اش است. 

حمايت هنرمندان از زلزله زدگان ادامه دارد
زنده بودن ارزش زيادي دارد

كتاب و پيام در فضاي مجازي

رويدادهاي سال 1969 از نگاه كوئنتين تارانتينو 

مرگ در اينجا چون گرِد در هواست

بررسي چند دهه اخير شعر افغانستان با محمد كاظم كاظمي

تنوع و تكثر در شعِر شاعران افغانستان

هنر زير آوار هم نفس مي كشد
نگاه

زينب مرتضايي فرد 

سردرگمي در مديريت يك سازه 
250ميلياردي تئاتري

از اين چهره به آن چهره
فرج است؟

نمايشي در تاالر وحدت
 اجرا نمي كنم

مسووالن پرديس تئاتر تهران، واقع 
در نزديك��ي فرهنگس��راي خاوران 
اين روزه��ا بيش از گذش��ته فعال 
نش��ان مي دهند و در دو هفته اخير 
خبرهايي مبني بر حضور چهره هاي 
س��ينمايي يا تلويزيوني در بازديد 
از اين مجموعه منتش��ر شده است. 
به عنوان نمونه هفته گذش��ته خبر بازديد سيامك انصاري 
از اين مجموعه نمايشي منتشر ش��د و روز گذشته نيز خبر 
آمد كه شهاب حسيني، بازيگر شناخته شده سينماي ايران 
از سالن هاي پرديس بازديد كرده است. اين ديدارها در حالي 
اتفاق مي افتند كه حسين مسافر آستانه، از مديران با سابقه 
تئاتر اوايل آبان ماه استعفايش از مديريت مجموعه را رسانه اي 
كرد و پيش از آن نيز شهرام كرمي، يكي ديگر از كارگردانان و 
مديران شناخته شده تئاتري از مديريت پرديس تئاتر تهران 
كنار رفته بود. بنابراين پرسشي كه در دم به ذهن مي رسد اين 
است كه هماهنگي ديدارهاي ياد شده توسط چه كسي و بر 
چه اساس اتفاق مي افتد؟ اما پيش از هرچيز تا حدي مي توان 
از البه الي اظهارات دو هنرمند ياد شده به رويكرد موجود در 

ديدارها پي برد. 
س��يامك انصاري در بازديد خود »بازارياب��ي« را مهم ترين 
بخشي دانسته كه پرديس تئاتر تهران در اين زمان بايد روي 
آن س��رمايه گذاري كند. اين بازيگر همچنين به مس��ووالن 
پيش��نهاد داده در جه��ت تبديل مجموعه به ي��ك »پاتوق 
فرهنگي« براي هنرمندان و عالقه مندان برنامه ريزي كنند. 
انصاري در ادامه گفته است: »به نظر من اين مركز در درجه 
اول احتياج به اطالع رس��اني وسيع در سطح همين منطقه 
دارد. تصورم اين اس��ت كه هنوز اين رغبت بين مردم همين 
منطقه اتفاق نيفتاده است. استفاده از چهره هايي كه در حوزه 
نمايش سرشناس ترند، برگزاري كارگاه ها و تخفيف ويژه براي 
اهالي محل مي تواند راهكارهاي اجرايي براي جذب مخاطب 
از اهالي همين محل باش��د. گرچه قابليت هاي اين مركز اگر 
به شكل صحيح و گسترده معرفي بشود، مي تواند به يكي از 

قطب هاي هنر نمايشي تبديل شود. « 
انصاري سپس در پاسخ به اين پرسش كه »برخي بزرگ ترين 
چالش اين مركز را دسترس��ي مردم ب��ه آن مي دانند« گفته 
است: »به نظر من دسترسي به پرديس تئاتر تهران در زمان 
پيك ترافيك از دسترسي به خيابان نوفل لوشاتو كه اين روزها 
با پرديس شهرزاد توانسته مخاطباني را به خود جذب كند، 
سهل تر است. حتي براي بس��ياري از مردم دسترسي به اين 
مركز از دسترس��ي به مجموعه تئاتر شهر هم ساده تر است! 
چرا كه پرديس تئاتر تهران دسترس��ي خوبي به اتوبان امام 
علي )ع( دارد. « اين امر در حالي اتفاق مي افتد كه 21 مهر ماه 
س��ال 1391 جمعي از هنرمندان در بازديد از پرديس تئاتر 
تهران به بيان ديدگاه هاي خود درباره مجموعه پرداختند. به 
عنوان نمونه علي رفيعي، كارگردان شناخته شده تئاتر ايران 
كه در برهه اي مديريت مجموعه تئاترشهر را برعهده داشت 
پس از مشاهده ساخت وساز صورت گرفته به انتقاد از بعضي 
بي توجهي ها مي پردازد: »اين جا سالن تئاتر نيست چون در 
اين مجموعه حفره اي در نظر گرفته شده كه فاصله بسياري 
ميان تماش��اگر و صحنه مي اندازد. آيا قرار است اپرا دوباره به 
ايران برگردد؟ اينجا بيشتر به كار اپرا مي آيد. هر چند كه براي 

اپرا هم ايراد دارد. «
اين هنرمند در ادامه درباره ويژگي هاي يك سالن استاندارد 
تئاتر توضيح داد: »بيشترين چيزي كه در اينجا مورد فراموشي 
قرار گرفته »تئاتر« اس��ت. به عنوان يك آدم حرفه اي كه 52 
س��ال در اين زمينه تجرب��ه دارم، مي گويم اگ��ر اين ايرادها 
را جبران نكنيم يك فاجعه اس��ت. اش��كالي ندارد اگر ناچار 
شويد آنها را از نو بسازيد. بهتر از اين است كه يك سالن تئاتر 
داراي مشكل بسازيد و اين همه س��رمايه! را هدر دهيد. اگر 

مي خواهيد سالن تئاتر بسازيد با تئاتري ها مشورت كنيد. «
بنابراين اظهارات سيامك انصاري به نوعي تكرار همان مواردي 
است كه در گذشته بارها از سوي هنرمندان معتبر تئاتر و در 
قالب گزارش رسانه ها به آنها اشاره شده و حاوي نكات تازه اي 
نيست. پرس��ش ديگر اينكه وقتي در گذشته بارها بر همين 
موارد تاكيد شده چرا از چهره  سينمايي براي شنيدن دوباره 

همان موارد دعوت شده است؟
 حال به تازگي شهاب حس��يني از اين پرديس بازديد كرده 
اس��ت. او كه چندي قبل نمايشي را در سالن اصلي مجموعه 
تئاترش��هر روي صحنه برد در بازديد از پرديس تئاتر تهران 
خواسته يا ناخواسته به رقم قابل تاملي اشاره كرده است: »به 
من گفتند اينجا بالغ بر 250 ميليارد تومان هزينه شده است، 
مديريت ش��هري كار خودش را كرده، ما باي��د اين را به يك 
بهره وري برسانيم كه شهرداري تشويق شود در يك منطقه اي 
اين كار را انجام دهد. ولي اگر فقط يك سري تجهيزات باشد، 
طبيعتا شهرداري هم ديگر انگيزه اي براي ايجاد چنين فضايي 
نخواهد داشت چون مي بيند فقط هزينه است و استفاده اي از 
آن نمي شود. «  باقي اظهارات اين هنرمند هم به بيان كليات 
درباره اهميت پرورش نيروي انس��اني، از ميان برداشتن فقر 
فرهنگي و برنامه ريزي براي اوقات فراغت افراد بازنشس��ته 
خالصه مي ش��ود.  در نهايت پرسش  همچنان باقي است كه 
ش��هرداري تهران براي مديريت صحي��ح بنايي كه به گفته 
شهاب حسيني بالغ بر 250 ميليارد تومان هزينه ساخت آن 
شده، چه برنامه اي دارد؟ و آيا دعوت از چهره هاي سينمايي و 
تلويزيوني درد بي برنامگي در مديريت فرهنگي اين مجموعه را 
درمان خواهد كرد؟ شايد بازگشت به گذشته و دقت در اتفاقي 
كه زمان مديريت بهروز غريب پور در فرهنگسراي بهمن رخ 

داد تا حدي راهگشاي مسووالن شهري باشد. 

هادي مرزبان با انتقاد ضمني از مديريت بنياد رودكي از قصد 
خود براي اجراي 2 نمايش »آمي��ز قلمدون« و »دكتر نون« 
در س��ال 97 خبر داد. اين كارگردان كه س��ال جاري نمايش 
»بنگاه تئاترال« را در تماشاخانه سنگلج به صحنه برد، درباره 
فعاليت هاي جديد خود گفته است قصد دارد در سال آينده 2 
نمايشنامه كه مدت هاست به اجراي آنها فكر مي كند را روي 
صحنه ببرد. اين هنرمند با اش��اره به اينكه ابتدا قصد داشته 
فروردين ماه س��ال 97 نمايش »آميز قلمدون« نوشته استاد 
اكبر رادي را كارگرداني كند، يادآور ش��د: »20 س��ال پيش 
نمايش »آميز قلمدون« را با حضور بازيگراني چون ايرج راد، 
فرزانه كابلي و سحر زكريا به صحنه بردم و فكر مي كنم كه اين 
نمايشنامه حرف هايي براي نسل جديد دارد.«   مرزبان اظهار 
كرد: »قرار است نمايشنامه »دكتر نون« را هم بعد از ماه محرم 
سال 97 در سالن اصلي مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. البته 
قرار بود نمايش »دكتر نون« در تاالر وحدت اجرا شود ولي تا 
اين مديريت بنياد رودكي ادامه دارد، به تاالر وحدت نمي روم 

و اثري را در آنجا اجرا نخواهم كرد.« مهر

يادداشت تئاتر

خبر كوتاه

بابك احمدي

گل زعفران، گل زعفران 
تنها تو حال مرا مي فهمي و زنبورهاي عسل، 
هيچ كس ما را براي خودمان نمي خواهد. 

من طاقت مي آورم 
اما گاهي پاهايم لج مي كنند

اسب هاي غمگين در سرم، آرام نمي گيرند 
و دستهايم مدام مي پرسند

پس كي؟ كي؟ كجا؟
گل زعفران 

با تو حرف مي زنم 

كه سوال نمي كني. 
من طاقت مي آورم 

اما گاهي از خودم مي پرسم
اگر نقابم را بردارم 

چند نفر در قاب عكس هايم باقي مي مانند؟
گل زعفران، گل زعفران 

مگر چند بار زنده گي مي كنيم؟ 
كه اينقدر مرده گي مي كشيم. 

محبوبم
اگر مرگ به سراغت مي آيد 

كاش به هيات ِسل بيايد
به هيات سرما 

نه »حمله انتحاري«. 
بايد وقت داشته باشي 
مرور كني خاطراتت را 

تنت را 
رفتنت را 

نه اينكه با پاهاي خودت از خانه برآيي 

و تنها كفش هايت را بيابيم در بازار 
و دست هايت را پيدا نتوانيم 

لبخندت را 
نگاهانت را پيدا نتوانيم. 
با چشم هاي خودم بايد 

ببينم مرگت را 
نفس ِ تمامت را 

انگشتانم بايد پلكهايت را بسته كنند 
وگرنه باور نمي كنند تا ابد 

باور نمي كنم. 

به خواهرم گفتم 
از ميدان هاي شهر 
محله هاي بزرگان 

و بازارهاي شلوغ »كابُل« دوري كن
گفت: 

اما مرگ در اينجا چون گرِد در هواست 
همه دريچه ها را ببندي نيز 

سرانجام به اتاقت مي آيد.

الياس علوي، شاعري است كه نقاشي مي كند، شايد هم نقاشي است كه شعر مي گويد. اما هرچه هست او رابطه عجيبي با اطرافش و طبيعت دارد، اين موارد در شعرهاي او به خوبي بيان شده است.  3 كتاب از او در ايران 
منتش�ر شده است و با استقبال مخاطبان و البته هنرمندان مواجه شده است. نقاش- شاعر اين روزها در اس�تراليا به سر مي برد و به كار تدريس هنر به كودكان و نوجوانان در استرالياي جنوبي مشغول است.  شعرهاي 
الياس علوي ساده است كه با زبان ساده تصاويري بكر مي آفريند كه از رنج انسان معاصر مي گويد. به هرحال او شاعري است كه با رنج بزرگ شده است؛ جنگ، مرگ و مهاجرت را به خوبي احساس كرده است و در اشعار 
خود به زبان مي آورد. شعرهاي او تلخ است، از مرگ مي گويد، او شاعري است كه در رنج بزرگ شده است.  حال او 3تا از اشعار چاپ نشده خود را به »اعتماد« داده تا مخاطبان با انديشه هاي او كه در قالب شعر بيان شده 

است به خوبي آشنا شوند. 

سه شعر چاپ نشده الياس علوي

سيدعباس سجادي

در ص��ورت به كارگيري مجموع��ه اي از اف��راد متخصص 
كه مخاطبين خود را مي شناس��ند و اراي��ه محصول فكر و 
انديش��ه در قالب و ظرفيتي متناس��ب، طبعا مخاطب از آن 
استقبال خواهد كرد. وجود چهره هايي كاربلد و توانا همانند 
مصطفي رحماندوس��ت و فريبا كلهر در س��روش كودكان، 
اين مجله را به ممتازترين مجله كودك در آن مقطع تبديل 
كرده بود. همچنين شخصيت هاي توانا و دلسوزي همانند 
مرحوم قيص��ر امين پور، فريدون عم��وزاده خليلي و بيوك 
ملكي »س��روش نوجوان« را به نحوي اراي��ه مي كردند كه 
مجله اي ممتاز در عرصه خود بود. البته تالش براي طراحي 
و گرافي��ك خوب مجالت نيز از عوامل اثرگذار در اين عرصه 
بود، مجالتي كه توانس��تند نسلي اهل مطالعه تربيت كنند 
چرا كه خوانندگان آن مجالت بعدها خود نويس��ندگان آن 
مجالت و امروز نويسندگان مطرح كتاب هاي بعضا پرفروش 
هستند. اما يكي از داليل عمده كاستي امر مطالعه در كشور 
ما عزلت اهالي كاربلد و تواناي اين عرصه ها هستند كه در اين 
گوشه نشيني هم عوامل متعدد اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
دخيل هس��تند كه پرداختن به آنها خود موضوعي مستقل 
و خارج از حيطه اين يادداش��ت است. اما براي گسترش امر 
كتابخواني در جامعه امروزي��ن ما كارهاي فوري، ضروري و 
روزآمد بايد در دس��تور كار برنامه ريزان قرار گيرد، از جمله 
حمايت دولت و وزارتخانه متولي آن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي از كتب و مجالت اجتماعي و داس��تاني و جذاب و 
احاطه جامعه از كتاب شامل كتابخانه هاي سيار روستايي، 
وس��ايل حمل و نقل عمومي، كتابخانه هاي عمومي اعم از 
ش��هرهاي بزرگ و كوچك حتي كتابخانه هاي روس��تايي، 
كتابخانه هاي دانش��گاه ها و به ويژه م��دارس و تلفيق قالب 
ديجيتال با محتواي ديجيتالي شده )همچون تبلتكيندل كه 
فقط تبلتي با كاربري ويژه و مخصوص مطالعه است يا نسخ 
اپليكيش��ن هاي فارس��ي بامحتواي خريد نسخه ديجيتال 
كتاب ها مثل اپليكيشن فيديبو و...( تاثير كتاب هاي مناسب 
تلفن همراه بر روي مطالعه نيز حايز اهميت است اما به نظر 
به جاي »كتاب هاي مناس��ب تلفن همراه« بهتراس��ت در 
مورد نس��خه هاي ديجيتالي كتاب ها توجهي جدي داشته 
باشيم زيرا امروزه تلفن هاي همراه با داشتن امكاناتي چون 
توييتر و فيس بوك و اينستاگرام و... در بهترين حالت نوعي 
مينيماليس��ت ادبي را ترويج مي كنند. ام��ا در صورتي كه 
كتاب ها در اپليكيشن ها يا تبلت هاي ويژه عرضه شوند قطعا 
خواننده عميق تر غرق در مطالعه مي شود. در نبود فرهنگ 
خوان��دن متون طوالني، كتاب ه��اي ديجيتالي كوتاه چند 
صفحه اي كه خواننده بهاي ش��ان را پرداخته مناسب است. 

تلفن هم��راه فقط نمايش دهنده محتواس��ت و همان طور 
كه ذكر شد دنياي مجازي وس��يع اما سطحي مجالي براي 
مطالعه صفحات طوالني ي��ك كتاب ديجيتال روي موبايل 
نمي گذارد. در اين ميان يك خأل بسيار جدي نيز وجود دارد 
و آن توليد پيام هاي مناسب اين فضا متناسب با ايستارهاي 
ديني، ملي و آرماني ما است. در شرايطي كه روزانه ميليون ها 
پيام در فضاهايي از اين دس��ت جابه جا مي شود، سهم ما از 
اين پيام ها چه ميزان است؟ البته فارغ از تكه هايي از برخي 
سخنراني ها كه با هر نيتي به شكلي غيرحرفه اي در اين فضاها 
تبادل مي شود، كدام دستگاه متولي توليد تصاوير و مطالب 
مناسب براي عرضه در فضاهاي مجازي است و عملكرد آن تا 
به حال چه بوده است؟ آنچه بديهي است مجموعه عوامل و 
راه هاي ذكر شده عرصه را براي كتاب به شكل سنتي و كاغذي 
آن تنگ كرده است اما در اين مجال وظيفه دست اندركاران 
عرصه فرهنگ مضاعف شده است كه يافتن راه هايي كه در 
كنار بهره گيري از اين عوامل و توليد محتواي مناسب براي 
عرضه در اين فضاها همچنان حفظ جايگاهي ارزشمند براي 
كتاب امري مهم و الزم به برنامه ريزي است. البته احاله اين 
امر فقط به »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي« با بودجه هاي 
محدود عمال موكول به محال كردن امري ضروري اس��ت. 
به نظر مي رس��د در اين امر اوال »مجلس شوراي اسالمي« 
بايد وارد موضوع ش��ود، حال كه اليحه بودجه س��ال آتي به 
مجلس ارايه ش��ده اس��ت، در صورتي كه اعتبار مناسب در 
بودجه ها براي اين مقوله هاي مهم در نظر گرفته نشده باشد، 
كميسيون فرهنگي مجلس در همراهي با نظرات كارشناسانه 
وزارت ارش��اد و س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين 
نيازها را شناسايي و اعتبارات الزم را براي آن در نظر بگيرند، 
البته كميس��يون مي تواند فارغ از دستگاه هاي مسوول در 
دولت از نظرهاي كارشناس��ان كاربلد كشور استفاده كنند. 
ساير دس��تگاه هايي كه بودجه هاي فرهنگي دارند، همانند 
شهرداري ها نيز در اين مقوله بايد گام هاي اساسي بردارند. 
آخري��ن نكته مهمي كه در اين مقوله باي��د مورد توجه قرار 
گيرد توجه به ظرفيت هاي قانوني اداره كتابخانه هاي عمومي 
به صورت هيات امنايي است. اين قانون كه در ششمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد، در حقيقت اداره 
كتابخانه ه��اي عمومي را بر عهده هيات امنايي كه در قانون 
ذكر ش��ده گذاشته اس��ت. ظرفيت مهمي كه تابه حال غير 
از تش��كيل »دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي 
كشور« بقيه وجوه امتيازات مترتب بر آن مغفول مانده است 
كه البته كيفيت و كميت فعاليت همين دبيرخانه هم جاي 

بررسي دارد.

ادامه از صفحه اول

»اسرافيل« آخر آذر اكران مي شود
فيلم سينمايي»اس��رافيل« ب��ه كارگرداني آي��دا پناهنده و 
تهيه كنندگي مس��تانه مهاجر، باالخره از پاي��ان آذرماه اكران 
مي شود.  »اس��رافيل« يكي از آثار بخش مسابقه سال گذشته 
جش��نواره فيلم فجر بود كه به دليل ش��رايط نابسامان اكران، 
تاكنون نتوانسته است روي پرده برود. پخش »اسرافيل« برعهده 
موسسه هدايت فيلم است و اين فيلم در يك ماه گذشته، عالوه 
بر حضور در جش��نواره هاي بين المللي فيلم لندن و فيلم هاي 
آسيايي هنگ كنگ، توانست جايزه نتپك را از جشنواره فيلم هاي 

ايراني استراليا به دست آورد. همچنين »اسرافيل« در جشنواره 
فيلمش��يد در امريكا، در س��ه بخش بهترين بازيگر زن )هديه 
تهراني(، بهترين بازيگر مرد )پژمان بازغي( و بهترين كارگرداني 
)آيدا پناهنده( كانديداي دريافت جايزه شده بود كه در نهايت 
جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران اين جشنواره را دريافت 
كرد.   اين فيلم سينمايي درامي درباره چالش ها، نيازهاي عاطفي 
و روابط انساني است كه فيلمنامه آن توسط ارسالن اميري و آيدا 

پناهنده به نگارش درآمده است. ايلنا


