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موسیقی

خودداری چاوشیازهمکاری
با«مستعشق»

محسن چاوشی با اشاره به این نکته که «به احترام
همایون شجریان بهتر است در این پروژه نباشم»،
از همکاری با پروژه «مست عشق» خودداری کرد.
به گزارش «سینمادیلی» بعد از آنکه دوشنبهشب
گذشته ،همایون شجریان و سهراب پورناظری
با انتشار بیانیهای از همکاری با پــروژه «مست
عشق» کنارهگیری کردند ،مهمترین نامی که
برای جایگزینی همایون شجریان و اجرای ترانه
یا ترانههای این فیلم مطرح شد ،محسن چاوشی
بود .چاوشی که از عالقهمندان اشعار موالناست،
ســرودههــای زیــادی از ایــن شاعر بــزرگ ایرانی
را اجــرا کردهاست و طبیعت ًا همکاری با فیلمی
دربــاره موالنا و شمس باید برایش جذاب باشد؛
اما خواننده «شهرزاد» به این همکاری «نه» گفت.
بهمن بابازاده(خبرنگار موسیقی) ،با انتشار این
خبرنوشت«:آقایبرومند(تهیهکنندهمستعشق)
پس از اعالم انصراف همایون شجریان از حضور
در این فیلم ،در تماس با محسن چاوشی از ایشان
برای حضور در این پروژه به عنوان خواننده دعوت
کرد؛ اما محسن چاوشی با جمله« :به احترام آقای
همایونشجریانبهتراستدراینپروژهنباشم»،از
حضوردر«مستعشق»امتناعورزید».

درگذشتآهنگساز
ومدرسجوانپیانو
«مـــاکـــان نــیـکبــیــن»
نوازنده ،مدرس پیانو و
آهنگسا ِز جوان ،براثر
ایست قلبی درگذشت.
به گزارش ایرنا ،زندهیاد
ماکان نیکبین سال
 ۱۳۶۴در تــهــران
متولد شــد .فراگیری
موسیقی را از  ۱۵سالگی با ســاز پیانو ،تحت
نظر رضــا مشایخی آغــاز کــرد .در ســال ۱۳۸۳
وارد دانشگاه هنر شد و در رشته نوازندگی پیانو
تحصیالت خود را ادامه داد .از جمله فعالیتها و
آثارهنریماکاننیکبینکهدرکارنامهاشسابقه
تدریس 18سالهپیانورادارد،میتوانبهمواردزیر
اشاره کرد :سرپرست مترجمین و ویراستار فنی
کتاب«هنرتدریسپیانو»تألیفدینزآگای،نوشتن
آثار متعدد برای ارکستر از جمله دو سمفونی ،تم
واریاسیون برای ارکستر بزرگ ،قطعات پیانویی،
آلبوم جعبه موسیقی شامل  ۱۱قطعه پیانویی
و ساخت موسیقی پــویــانــمــایــی« »Divisionبه
سفارش کشور سوئد.

نبرد جانانه شیخالشعرا با اشغالگران افغانستان
«

»

گفتوگو با محمدکاظمکاظمیدرباره شخصیت وآثاراستاد براتعلیفداییکه ازمهمترینشاعران
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به مناسبتدرگذشتاستادبراتعلیفدایی،شیخالشعرایافغانستان

شعرمقاومتدرسرزمینپایداری و عزت

پارسیگویتاریخمعاصرافغانستانوپدرمعنویادبیاتمقاومتاینکشوربهشمارمیرود

الهه آرانیان  -مشهور به «شیخ الشعرا» بود و
شاعرانامروزافغانستاندرمکتبش
بسیاریاز
ِ
شــاگــردی کــردهانــد؛ استاد براتعلی فدایی
هروی که بیش از  70سال از عمرش را در راه
ســرودن شعر بهویژه در حــوزه شعر مقاومت
سپری کرد ،در 92سالگی از دنیا رفت .این
شاعر پیشکسوت افغانستانی که اشعارش در
سالهای جنگ با شوروی طرفداران زیادی
بین مردم پیدا کرد و در جبهههای نبرد دست
به دست میشد ،تأثیر فراوانی بر جریان شعر
مقاومت در افغانستان داشــت .با این حال،
حوزه فعالیت ادبی این شاعر پارسیگو و شهیر
دوران معاصر افغانستان ،تنها محدود به شعر
مقاومت نمیشد؛ مرحوم فدایی هروی ،شاعر
اهلبیت(ع) نیز بــود و بهخصوص در رثای
سیدالشهدا(ع) و شهدای کربال ،اشعار قوی و
تأثیرگذار میسرود که در میان فعاالن هیئات
مذهبی در افغانستان و ایــران ،عالقهمندان
فراوانی داشــت .او افــزون بر این افتخارات،
شاگردانتوانمندیتربیتکردکهمحمدکاظم
کاظمی ،شاعر نامآشنای افغانستانی ،یکی
از آنهاست .شاید بتوان گفت مرحوم استاد
فدایی که پس از سقوط حکومت کمونیستی
به زادگاهش ،شهر باستانی هرات بازگشت،
توانست در مدتی کوتاه ،این شهر را به پایتخت
شعر فارسی در افغانستان تبدیل و اینچنین،
زبان مادری را مرهون تالشهای خود کند .به
مناسبتدرگذشتزندهیاداستادبراتعلی
فــدایــی ،شاعر بــزرگ افغانستان ،با
محمدکاظم کاظمی ،گفتوگویی
کردهایم که در ادامه میخوانید.
از ویژگیهای شخصیت
واشعاراستادفداییهرویبگویید.
استاد فدایی هــروی از دهه  30در
شعر امــروز و در هــرات فعال بود؛
هم از لحاظ مدت سرایش شعری
و پیشکسوت بــودن و هم از نظر
پرورش شاگردان و اهالی شعر در
هرات ،بسیار موثر شناخته میشد.
ایشان بسیار آزاده ،دور از دستگاههای

حکومتی و غالب ًا اهل انتقاد و روشنگری نسبت
به مسائل سیاسی و اجتماعی کشور بــود .او
حتیدرجوانی،بهدلیلانتقادهاییکهازفساد
و ناکارآمدی حکومتی داشت ،مقام اداریاش
در بادغیس را از دست داد .استاد فدایی غالب ًا
عمرش به شعر سرودن و پرداختن به پرورش
شاعران و محافل و انجمنهای ادبی گذشت.
ازایشانچندعنوانکتابمنتشرشدهازجمله:
«ســرود خــون»« ،چامهها و چکامهها»« ،گنج
اسرار و راز سخن»« ،راه روشن و گنج در ویرانه».
او بیشتر در حوزههای اجتماعی و سیاسی و
در قالبهای کالسیک شعر میگفت .ویژگی
دیگر فدایی منقبتخوانی بود .در افغانستان
به مداحانی که در مجالس شعر مذهبی را ارائه
میکنند ،منقبتخوان گفته میشود .ایشان
هممنقبتخوانبودوهممنقبتهایزیادیدر
ستایشبزرگاندینسرودکهخیلیازمداحان

و منقبتخوانان معروف شعرهای ایشان را
خواند هاند.
براتعلی فدایی چه تأثیری بر
جریانشعرمقاومتدرافغانستانداشت؟
از همان سالهایی که نیروهای شوروی کشور
افغانستان را اشغال کردند ،شعری به صورت
زیرزمینی بین مردم دست به دست میشد با
این مطلع« :روسها از خاک ما بیرون شوید/
ورنه غرق رودبار خون شوید» .این شعر که علیه
حکومت دست به دست میشد و خواندن و
ارائهاش را جرم میدانستند ،از سرودههای
استاد فدایی هــروی بــود .ایشان شعرهای
بسیاری دربــاره مسائل سیاسی و اجتماعی
کشور و دشواریهایی که بر اثر جنگ و ناامنی
و بیخانمانی و مهاجرت اتفاق افتاد ،سرود.
خودش هم مدتی در ایران به سر میبرد و در
مشهد زندگی میکرد و بعد از سقوط حکومت
کمونیستی به هرات بازگشت و باقی عمر را
آنجا سپری کرد.
	 کــدام شــاعــران افغانستان از
شــاگــردان استاد فدایی هــروی به شمار
یروند؟
م 
خیلی از شاعران هرات که نسل بعد از ایشان
محسوب میشوند ،باواسطه یا بیواسطه از
شاگردانش هستند که در محافلی که او اداره
میکرد ،پــرورش یافتند؛ از جمله نظامالدین
شکوهی ،شاعر مذهبی ،ظاهر رستمی
هروی،محمدآصفرحمانی ،عبدالکریم
اسماعیلزاده ،غالمنبی اشراقی و
خیلیهای دیگر که در هــرات شعر
م ـیســرودنــد .بیشتر ای ـنهــا در
زمینه شعر مقاومت کار کردهاند؛
مــث ـ ً
ا محمد آص ــف رحمانی
گـــردآورنـــدۀ شعر مقاومت
افــغــانــســتــان از  30شاعر
مــهــاجــر اســــت .همچنین
کــســانــی مــانــنــد فــریــدون
نــقــاشزاده ،اشراقی و علی
حکیمی هروی غالب ًا شعرشان
در حوزه مقاومت بوده است.

سال،1392مشهد-استادفداییهروی(نشستهوسط)درجمع فعاالنادبیافغانستانی

گروه ادب و هنر – تاریخ ادبیات فارسی در
افغانستان،یکتاریخدیرپاستوبهواقع،ریشه
درگذشتهایپرشوروالینفکازمحدودهتمدنی
و فرهنگی ایران بزرگ دارد .با این حال ،شکل
گرفتنشعرمقاومتدرافغانستانواعتالیآن،
مانند دیگر سرزمینهای پارسیگو ،سابقهای
طوالنی نــدارد و به واقــع ،میراث رویدادهایی
است که طی یک قرن گذشته بر این سرزمین
ری ــشــهدار رفــت ـهاســت .هرچند تــعــدادی از
پژوهشگران ریشههای شعر مقاومت را در
برخی آثار حماسی میجویند ،اما اگر مفهوم
چنین شعری را ایستادگی در برابر ظلم و ستم
حاکمیت یا اشغالگران خارجی بدانیم ،مبدأ
شــروع و خلق آثــار این سبک ادبــی ،به دوران
معاصر و به صورت ویژه ،به فعالیتهای ادبی
سید اسماعیل بلخی ،مشهور به عالمه بلخی
(متوفی  1347خورشیدی) بازمیگردد .او و
همفکرانشکسانیبودندکهدرپیاوجگرفتن
استبداد در رژیم سلطنتی افغانستان ،در دهه
 1320خورشیدی ،عم ً
ال وارد میدان مبارزه
شدند و بلخی با قریحه توانمند خویش ،شعر
را به خدمت مقاومت و مبارزه با رژیم سلطنتی
درآوردوبههمیندلیل 14،سالاززندگیخود
رادرزندانگذراندودرآنحبسطوالنیمدت،
 75هزار بیت شعر سرود که بیشتر آنها ،رنگ
مقاومت و مبارزه به خود گرفت« :علم و فضل و
ع/آنچهدرشرعحالل
هنروسعیوتفکرممنو 
است ،حرام است اینجا!  /فک ِر مجموع در این

قافله ،جز حیرت چیست؟  /زان که اندر کف
یک فرد زمام است اینجا  /بلخیا! نکبت و ادبار
ت  /چاره اینهمه یکباره قیام
ز سستی پیداس 
است اینجا» .ادبیات افغانستان با تحرکات و
میراث امثال عالمه بلخی ،شاهد بروز و ظهور
شاعرانیمانندبراتعلیفدایی،مشهوربهفدایی
هــروی شد که دیــروز دارفانی را وداع گفت.
سروده مشهور وی ،با مطلع «روسهــا از ُملک
ما بیرون شوید  /ورنه غرق رودبار خون شوید
 /این بخارا نیست خاک آریاست  /مهد شیر و
میهن شمشیرهاست» ،یکی از مشهورترین
اشــعــار سبک مــقــاومــت در ادبــیــات معاصر
افغانستان است .باید توجه داشت که کودتای
اردیبهشتماهسال1357افغانستانواستقرار
نظام مارکسیستی در کشوری با هویت کام ً
ال
اسالمی ،زمینهساز تقویت شعر مقاومت در
میان شاعران افغانستانی ،با بنمایههای ملی
و دینی شد؛ به ویژه در بین آنهایی که به ایران
مهاجرت کردهبودند و مرحوم فدایی ،یکی از
این افراد به حساب میآمد .آنها میتوانستند
بــدون وحشت از واکنشهای هیئت حاکمه
افغانستان،آنچهرامیخواستندوصدایمردم
میهن خود میدانستند ،بر کاغذ حک کنند.
این مسئله به ویژه در محافل ادبی افغانستان،
طی این دوران جدی گرفته شد و با فعالیت
امثالبراتعلیفدایی،شاعرانتوانمندیتربیت
شدندکهمیتوانندبرایآیندهادبیاتفارسیدر
افغانستان،افقیروشنراترسیمکنند.
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