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در زندگی نامھ شما می خوانیم کھ از دوران نوجوانی بھ سرودن و نوشتن  -

غ ژ ن و پشتونوتید و در ھمان زمان در مجلھ ژوندشعر شوق و عالقھ داش

. دنقرار دار تان در دسترس آیا آن سروده ھا. سروده ھای شما اقبال چاپ یافتھ

اولین شعر تان کھ در یکی از این دو مجلھ نشر شده کدام شعر بود و چی عنوان 

 ؟ داشت

  

ودم زیاد اگر راست بپرسی اشعار و پارچھ ھای ادبی کھ سالھا قبل نوشتھ ب -

بیادم نیست ولی یک پارچھ ادبی کھ در ھمان زمان نوشتھ بودم و در مجلھ 

داستان از این قرار ، م است و این پارچھ داستانی داردژوندون نشر شده بود بیاد

، قای رھنورد زریابآ. بھ چاپ رسید، اقبال رھبر توخیقای آ مجموعھء ازا شعار، ھ ادبیاست کھ بعد از نشر این پارچ

در یک قسمت از نقد خود . را مورد نقد قرارداد، آقای رھبر توخی اشعارمجموعھ ، مجلھ ژوندون ای چند شماره در

 ایواحدالسطح نیست پدیده  ایزندگی پدیده ”: بھ گونھء مثال ھمان پارچھ ادبی من را چنین آورده بود، آقای زریاب

ھنرمند بزرگ . درآید ز رنگی بھ رنگی دیگر میحظھ ارنگ است و ھر ل، است کثیرالسطح و چلچراغ زندگی رنگ

 من از شاعر می پرسم. گونھ ھای زندگی می پردازد ھنر بزرگ بیانگر جلوه ھای رنگا رنگ حیات است، بھ گونھ

بعد از این جملھ ھمان پارچھ ادبی مرا خطاب بھ آقای رھبر ” .چرا در کتاب ات چنین جلوه ئی بھ چشم نمی خورد

ھارون یوسفی، در مدت زمانی کھ در بی بی سی، مصروف کار بود از امکانات کھ در اختیارش قرار داشت تالش کرد 
ُی ساخت برای . تا اھل ھنر، ادب و فرھنگ کشورش افغانستان، را بھ معرفی بگیرد با ایجاد برنامھ ھای ادبی و ھنری پل

شیوهء اجرای برنامھ ھایش الگوی است برای نسل جوان . پراگندهء افغان، در سرتاسر دنیا تامین ارتباط با مروارید ھای
وقتی از آقای یوسفی، خواستم کھ پیرامون کارھا و کارکرد ھایش گفت و شنودی . افغان، کھ بھ ژورنالیزم رو می آورند

لی بھ یک شرط کھ ما و شما صحبت می من حاضرم و“ : داشتھ باشم با صمیمت ھمیشگی کھ با ھمگان داشتھ، برایم گفت
خواندهء صاحب دل و گرانقدر، “ .کنیم نھ مصاحبھ، الیق مصاحبھ آدمھای سیاسی و مقامات بلند پایھ ئی دولتی اند نھ من

 .گفت و شنود ویا صحبت تلیفونی داشتم با آقای ھارون یوسفی، کھ اینک متن آن را حضور مبارک شما تقدیم میدارم



ی عطمادر پیرم ق. م تا پینھ زند کھ باز سر زانواش پاره شده بود بھ مادرم داد را لون کھنھ امپت”: بودچنین نوشتھ ، توخی

. خ کندنمی دید ھر قدر کوشید نتوانست سوزن را ن دست ھایش می لرزید و چشم ھایش، سوزن و نخ را برداشت

ستم کھ ھر روز ھم پھلوی ھمان بچھ ئی نش لون را پوشیدم و بھ مکتب رفتم و بازپت، زد لونم را وصلھپت کمکش کردم

اقبال رھبر  اشعار ال آورده بود در نقد مجموعھءاین پارچھ ادبی مرا آقای زریاب بھ عنوان مث” .لون نو می پوشیدپت

 .چنین جلوه ھای در شعر شما دیده نمی شودو اشعار شما شکلی دیگری دارندو بھ ادامھ نوشتھ بود کھ چرا ، توخی

خورد آغاز کردم کھ در  پارچھ ھا ادبی شعر از نوشتن ی خود را در عرصھء نوشتن و سرودنبھ ھانخستین تجر”

  . نشر می شدند، غآنزمان د رمجالت ژوندون و پشتون ژ

  

آن اینکھ تقریبا سھ ویا چھار سال  کھ در ھمین جا از شما باید بپرسم م آمد ر شعر است خوب شد بیادحاال کھ گپ س -

 پیرامون کار ھای ھنریش، شنودی کھ با نوجوان مستعد و رشید کشور ما پیمان جان حبیب زی قبل من در گفت و

م  آواز خوان خوش صدای کشورما نوشتھ بود، گفت و شنود بھ قول آقای محبوب هللا محبوبداشتم در یک قسمتی از 

آقای ” خانھء من نیست این خانھ قشنگ است ولی –این خاک چی زیباست ولی خاک وطن نیست ”ء کھ شاعر سروده

مجری برنامھ مجلھ ، روز ھا خانم ملیحھ احراری از بعد از نشر ھمان گفت و شنود در یکی. ھارون یوسفی است

تصر پیمان جان حبیب بھ معرفی مخ در برنامھ ھنری رنگین کما ن ھشتم، رادیوی آزادی برای افغانستان در آزادی

ً گفت، زی خوانده از آقای عنایت ، خانھ قشنگ است را کھ پیمان جان حبیب زی کھ شعر آھنگ این پرداخت و ضمنا

ً این  از شما بپرسم کھ از چی قرار استمی خواستم سر نوشت و سرگذشت این شعر زیبا را . است، شریف آیا واقعا

  ؟ کسی دیگری یااز شعر از سروده ھای شما است و

  

، استاد زبان و ادبیات فارسی دکتر خسرو فرشیدورد ایرانی برای اولین بار این شعر را شاعر. این شعر قصھ دارد -

پیوست بھ ، یران و ھم در افغانستانشاعرانی زیادی در ا. سروده بود دی پیش دنیائی فانی را وداع گفتکھ ھمین چن

اول شعر کھ این خاک چی زیباست ولی خاک وطن  قسمت عبا حفظ مصر من ھم. ع اولی این شعر سروده اندمصر

در مصراع بعدی آن نام والیات و محالت تاریخی و باستانی ، این خانھ قشنگ است مگرخانھ ئ من نیست –نیست 

، کمپوز آھنگ از استاد محترم خیال. افغانستان را افزودم کھ بھ این ترتیب آن قسمت ھای شعر مربوط من می شود

را برای ، سپس شعر این خاک چی زیباستآنرا خواندند و ، پریسا جان مرسل و عمر شکیب است کھ برای اولین بار

رفتھ بودم برای ، دادم وی این آھنگ را خواند و سپس زمانیکھ بھ شھر ھامبورگ کشور المان، محبوب هللا محبوب

  . نیز شعر مذکور را دادم او ھم آھنگ این خانھ قشنگ است را خیلی زیبا خوانده است، پیمان جان حبیب زی

  

و خوانده ایم تا شعر آیا مجموعھ شعری از شما بھ چاپ رسیده و یا اینکھ صرفا ً در ھمان از شمابیشتر طنز شنیده  -

  ؟ دوران نوجوانی شعر می سرودید و بس

  

 ن را نمی دید شعر سرود ءشعر و پارچھ ھای ادبی زیاد نوشتم اما در خود استعداد و قریحھ در شروع کوشش کردم -

کھ در آن سروده ھای چند شاعر دیگر ھم گنجانیده ” د خورشید میال” شعریمجموعھ  م در ھمان زمان سروده ھایم در

در ” پیوند دلھا” و نشر شده بود اقبال نشر یافتند چند شعر دیگر ام در مجموعھ از سروده ھای شاعران افغان کھ بنام

ً از ارایھ ھای شعری ام راضی نبودم. نشر شده بود چاپ گردید، تاجکستان ر عالقمندی من رفت بیشت. ولی من شخصا



طنزھای منظوم و یا شعر ھای طنزی می نویسم اما ھیچ گاھی من ادعای بھ طرف طنز نویسی و در این اواخر 

  . شاعری را نداشتھ و ندارم

  

  ؟ دلیل اینکھ بیشتر بھ طنز رو آوردید تا سرودن شعر در چیست -

  

پ بنشینم م نبود آدمی. وخک مزاقی بودمش، قدوس من از دوران کودکی و نوجوانی بھ گفتھ ئی ماما ایم - . کھ آرام و چُ

 بھ خواندن نوشتھ ھای طنزآمیزو یا طنز گونھ از شخصیت ھای ادبی رو آوردم، آھستھ سن ام زیاد شد، زمانیکھ آھستھ

کھ در آن زمان در کشور ایران آثارشان نشرمی شد و یا ترجمھ می شد روز تا روز عالقمندی ام بھ خوانش این 

 انتون نز گونھ ئیداستان ھای طکھ من  پای بند کرده زمانی بھ مطالعھ آثار طنزی پرداختم. بیشتر می گردیدآثار

ً تمام آثار انتون چخوف. را خواندم، فچخو را چی در داخل کشور و چی ، مبالغھ نخواھد بود اگر بگویم کھ من تقریبا

ن روسی خوانده ام حتاآنقدر عالقمند داستانھا و زمانی کھ در مسکو مصروف تحصیل بودم بھ زبان فارسی و زبا

نمایشنامھ ھای چخوف بودم کھ در حدود سی الی سی و پنچ داستان و نمایشنامھ ھای وی را از زبان روسی بھ زبان 

بھ . می خواندم ار، ینک تواقصھ ھا و فکاھیات مار، الشانیسکی، در پھلوی آن آثار عزیز نسین. دری ترجمھ نمودم

 د رابتدا برای من طنز بنویسم یک وقتی عالقمند شدم تا خودم. دنیا را خواندم یب آثار طنز نویسان مختلفھمین ترت

ً در ذات خود  وبا خود فکر کردم کھ حوادث خورد و ریزه کھ در دور بود باالخره خیلی مشکل بر ما می بینیم بعضا

ُ شده بود قلم و کاغذ را برداشتم نوشتمگبھ گونھء مثال روزی عینکم . تبھترین سوژه برای نوشتن طنز اس  : م

  

 عینک
  

  ھای مردم

  دو سھ روز است کھ کسی عینک من دزدیده

  دل من آزرده   

  عینکم نمره نداشت

  قابش یکسر سیھ بود

  . شیشھ اش نصواری 

  شرف و حیثیت من عینک بود

  . عزت من عینک بود، قدر من

  

  وقتی با عینک خود میگشتم

  . یدندھمھ مردم طرف ام مید

  

  عینکم عینک زیبایی بود

  . پشت او سیل و تماشایی بود



  

  و من آن عینک زیبایم را

  . کردم پیش ایستگاه حمام گمُ 

  

  عینک من را زد و رفت کیسھ برُ 

  . تا کنون داغ او از سینھ نھ رفت

  

  ھرکسی عینک من را دیده

  بشنیده یا کھ در باره او

  . بھ من اطالع بدھد

  

  : آدرس من ساده است

  لب نل، دھمزنگ

  خانھ یکصد و دو

  روبروی سینما

  . نان فروشی رضا

  

ُ کرده این عینک تمام زندگیش و . خنده دار طنزی نھفتھ است ءببنید در البالی این نوشتھ نفری کھ عینک اش را کم

چشمانش  افتخارش بود بدون عینک خود را حقیر احساس می کند در حالیکھ او عینک نمره دار نبود کھ بخاطر ضعیفی

ُ شدن عینک مذکور این آدم انقدر ناراحت شده کھ  استفاده کند عینکی بود کھ بخاطر فیشن از آن استفاده می کرد و با کم

کھ با مفقود شدن عینک  درحالیکھ چنین نیست. فکر می کند کھ تمام آبرو و حیثیت وشرف خود راازدست داده است

کھ از گپ ھا و حوادث روزمره آدم می تواند طنز بنوسید و  تیجھ میرسیمپس بھ این ن. شرف و آبرو انسان برباد برود

  . افغانستان سوژه ھای فراوانی برای نوشتن طنز وجود دارد از چی در داخل و خارج کھبخصوص حاال

  

د تان آیا اولین طنزی کھ نوشتھ بودید عنوان و موضوع آن بھ یا، نخستین تجربھ ھای شما بر می گردد بھ کدام سالھا -

  ؟ و اولین طنز شما در کدام نشریھ در داخل و یا خارج از کشور نشر شد است

  

ندون و ژو، غژ نوشتھ بودم کھ در مجالت پشتون ئقبل از اینکھ من بھ مسکو غرض تحصیل بروم طنز ھای -

ن ھا یکی بھ یادم است اولین طنز م کھ اقبال نشر یافت دقیق بیادم نیست اما از ھمان اولی انیس نشر شده بود ءروزنامھ

در طنزھایم ، خورشیدی ١٣۵٨و  ١٣۵٩، ١٣۵٧ھ از تحصیل بر گشتم سالھای بعد از اینک. نام داشت” در مغازه” کھ

صفحھ فرھنگ  کھ یک مدتی من مسوول، انیس و بخصوص در روزنامھ حقیقت انقالب ثور روزنامھ، مجلھ ژوندون

  . نشر می شد، آن روزنامھ بودم

-   

  ؟ ژانر طنز را برگزیده اید و بھ آن می پردازید، ین ھمھ ژانر ھای ادبیچرا از ا -



  

من دریافتم کھ طنز را می توانم بھترو زودتر بنویسم زیرا . مشکل ھم است نوشتن طنز در عین حال کھ ساده است -

شد کھ بھ وجودم  نوشتن و پرداختن بھ طنز مانند دوای. ودارم قریحھ مزاق را در خود سراغ داشتم من طبع شوخی و

  . می کردم احساس آنرا مفید

   

، پرداخت نقادانھ بر ارائھ ھای نویسنده توسط خود او می باشد، بھترین شیوۀ رشد فھم و دانائی از دیدگاه بزرگان ادب -

  ؟ آیا گاھی ھم از خود پرسیده اید کھ چرا می نویسید

  

خواندن کتاب سخت عالقھ داشتم  و یات و مضامین اجتماعیاتبھ ادب من از زمانیکھ متعلم مکتب بودم؟ چرا می نویسم -

و مغزسرم قسمت  فزیک و غیره زمان امتحانا ت دست بھ نقل می زدم، الجبر، ھندسھ و در مضامین سائنس ازقبیل

احساس می کنم و  نابسامانی ھای را کھ می بینم. ادبیات و اجتماعیاتش فعال است و قسمت سائنس آن لق و غیر فعال

  . د را مکلف می دانم تا چیزی حداقل برای جلب توجھ و اصالح آن بنویسمخو

   

  ؟ ـ شما چھ تعریفی برای طنز دارید

  

  . طنز است، تناسب خنده در یک متن کوتاهارایھ  با انتقاد از نابسامانی ھای جامعھ بھ منظور اصالحبھ نظر من  -

  

در یک جامعھ است کھ بھ . . . اقتصادی و غیره، ت اجتماعیتناسبا طنز ھنر موشکا فا نۀ بیان عد م”: می گویند -

چی تناسبی در طنز باید موجود باشد کھ ھم خنده دار باشد  بھ نظر شما” .منظور اصالح با مزاج خنده ارایھ می شود

  ؟ وھم بیان اصالحی داشتھ باشد

  

، دو، ر تفریح و شادی استفکاھی خودش خوش طبعی کردن و شوخی است کھ این صرف بخاط، فکاھی است، یکی -

ھزل یا شوخی ، شمردن عیب و نقص از روی غرض شخصی است کھ ھجو ضد مدح است و سھ، جوھ ھجو است

بھ  ورش ترسیم کنداز درد ھای جامعھ را بشکل خنده آ طنز باید یکی. رکیک است بخاطر تفریح و خوشی دیگران

م جنبھء اصالحی ادر حالیکھ فکاھی کد. بودنش متناسب باشدشرط آن کھ تناسب بیان ھمان کمبود با ظرافت خنده دار 

ً تفاوت ھای جدی بین طنزندارد صرف بخاطر تفریح و خنده است  ھ طنز را بھ ھجو و ھزل وجود دارد ک، فکاھی، بنا

  . ادبی متمایز تر می سازد عنوان ظریف ترین ژانر

 

نگاه شما بھ این برنامھ ھا چگونھ . ارائھ طنز دارندبرنامھ ھای ویژه برای  بعضی از رسانھ ھا در داخل کشورما -

  ؟ و بھ نظر شما آیا طنز در رسانھ ھای کشور ما جایگاه خودش را یافتھ است، است

  

یکتعداد از کسانی کھ برای رسانھ ھای چاپی یا تصویری و صوتی ، ھموطنان ما، متاسفانھ یکتعداد از ھنرمند ھای ما -

آنھا می زنند  کھ نویسند ویا چیزی را تمثیل و اکت می کنند فکر می کنند با ھر حرفی را بھ عنوان طنز میچیز ھای 

اشتباه می کنند زیرا آنھا در مورد طنز نمی فھمند این عده فکاھی را با طنز ، موجب خنداندن مردم می شود طنز است



ً چیزی بگوید کھ طرف مقابل ، دارطنز باید مفھوم اجتماعی را ارایھ کند البتھ بشکل خنده . بھ اشتباه می گیرند مثال

نھ فکاھی و شوخی بلکھ ، بجائی طنز یکتعداد تلویزیون ھا دیده می شود در و چیزی گفتھ نتواند در غیر آناحساس کند 

آنرا می خوانی  عمق خود چیز ھای داشتھ باشد وقتیکھ طنز باید در. حتا چیزی ھای مانند مسخره گی بھ نشر می رسد

  . بعد از آن ترا بھ تفکر بکشاند کنی ویا می شنوییا تماشا می 

  

  ؟ در رسانھ ھای کشور ما پیدا نماید بھ نظر شما چی باید کرد تا طنز جایگاه پر درخشش تری -

  

با این ھمھ موضوعات و سوژه ھا ی مختلف کھ برای طنز نویسی در جامعھ ما وجود دارد چرا طنز نویس کمتر  -

زیرا طنز نویس باید دید ، ظر من نوشتن طنز مشکل تر است نسبت بھ سایر ژانر ھای ادبیبھ ن؟ داریم دلیل در چیست

بالی طنز انعکاس و در عین حال باید باریک بین باشد کھ تا بتواند نارسائی ھای جامعھ را در ال داشتھ دقیق و ظریف

سالھا قبل یکی از کارتونیست ھای . نمھمین گفتھ ئی خود می خواھم یکی از خاطراتم را بھ شما قصھ ک بھ ارتباط. دھد

. می شناختم، د ر مسکو آمده بود من وی را از دوران تحصیل، بھ کابل، معروف شوروی سابق بنام چیریپانوف

ما . وی عالقمند بود تا از چھارچتھء کابل دیدن بھ عمل آورد ضا کرد کھ با وی بھ شھر بروماز من تقا، فوچیریپانو

 ءھمین منطقھ دیدن می کردیم با پینسل روی کتابچھدر جریانیکھ از ، چیریپانووف، رفتیم، بلرچتھء کاھر دو بھ چھا

از من تقاضا کرد کھ بیا تا برایت چیزی را ، پس فردای آن چیریپانووف. خورد ی کھ در دست داشت چیزی می نوشت

تا آدمی  ز سماوارچیا نشان داد کھ اکارتونی ر 30الی  25برایم ، چیریپانووف، زمانیکھ من نزد وی رفتم. نشان بدھم

ً متوجھ آنھا نبودم برایم قابل تعجب . را در بر می گرفت وغیره در دست داشت و غیرهکھ قفسچھء بودنھ را کھ من اصال

ھمین  برایم گفت کھ شما متوجھ نشدید اما منظور و ھدفم پیدا کردن، چیریپانووف. کھ اینھا در کجا بودند پرسیدم. بود

ً ببینید چی چیزی ھای را او متوجھ شده بود کھ من متوجھ نبودم ھمین طور . تصویر کردن آنھا بود سوژه ھاو چیزی بنا

را کھ طنز نویس متوجھ می شود یک رومان نویس متوجھ نمی شود ویا چیزی را یک شاعر متوجھ می شود یک 

ً برای نوشتن طنز و یا طنز نویس شدن ب. داستان نویس متوجھ نمی شود اید ظرافتھای این ژانر ادبی را بھتر دانست بنا

طنز  اگر آنانیکھ در خود چنین استعدادی را سراغ دارند با در نظرداشت آنچھ گفتھ آمدیم جرئت کنند. و فرا گرفت

  . در رسانھ ھای ما می یابد را خوبتری ءمن باور دارم کھ طنز جایگاه بنویسند

  

  ؟ شر شده استن آیا گزینھ ھای از طنز ھای شما تا حال -

  

خورشیدی از جانب اتحادیھ  ١٣۶۵نام دارد در سال ، ” میرزا صدف ءعریضھ” طنز ھایم کھ ءیک مجموعھ -

ویسنده و پژوشگر مجموعھ دوم از طنز ھایم کھ بھ ھمت آقای نعمت حسینی ن. نویسندگان افغانستان بھ چاپ رسید

، سپرده شده بود و این زمانی بود کھ من در لندنکشورما جمع آوری و بھ مطبعھ دولتی غرض نشر  شناختھ شده

. چون مجموعھ ئی مذکور آماده چاپ بود نیز حریق شد. مطبعھ بھ اثر اصابت راکت حریق گردید زندگی می کردم کھ

صمیماننھ ابراز  بخاطر زحماتی کھ کشیده بودند، از آقای حسینی. از آن مجموعھ ھیچ کاپی در دست ندارم تاسف با کھ

آقای ھادی . زمانی کھ بھ لندن آمدم بھ کار طنز نویسی ادامھ دادم طنزھایم بھ زبان انگلیسی ترجمھ شده. ی کنمتشکر م

 م و ه اآمد بھ لندن کھ من وقتی فھمید زندگی می کند، لندن ایرانی کھ او خود در ءشناختھ شدهطنز نویس ، خرسندی

من . طنز بنویسم بود ن اقای ھادی خرسندیکھ مسوول آ، قااصغر آ ءتا برای جریدهاز من خواھش کرد طنز می نویسم 



، ونتا اینکھ آوازهء طنز نویسی من بھ جاھای رسید و پوھنت. می نوشتم دو طنز برای جریده مذکور، ییک ءھم ھفتھ

از من دعوت بھ عمل آورد تا برای محصالن کھ زبان فارسی را فرا  انگلستان، موث دانشگاه ویا یونوورستی پورت

طنز ھایم را بھ ، کشور انگلستانبھ ھمین شکل من در پنچ یونوورستی . گیرند طنز ھایم را بھ خوانش بگیرم می

بھ زبان ، از طنزھایم را نخست بھ کمک خانم آمنھ یوسفی ءمجموعھ، تم کھ سر انجام دانشگاه پورت موثخوانش گرف

نویسند ” دیگر ھم گنجانیده شده است بنام ءند نویسندهانگلیسی برگردانیدند و سپس در یک کتابی کھ در آن نوشتھ ھای چ

  . نشر نمودند” گان مھاجر

   

  ؟ ایا چیزھای تازه و کار روی مجموعھ بعدی را روی دست دارید یا نھ -

  

یادداشتھای ” بلی روی یک مجموعھ طنز ھایم کار می کنم کھ عنقریب بھ چاپ خواھد رسید نام این مجموعھ است -

  . ” یک مسافر

  

  ؟ چی چیزی باعث شد تا شما سراغ ترجمھ را بگیرید داشتھ ایدمی گویند کھ شما در ترجمھ ھم کار ھای  -

  

 ءغرض تحصیالت عالی در رشتھ، خورشیدی بود من از صنف اول فاکولتھ ادبیات پوھنتون کابل ١٣۵٠سالھای 

در مسکو از اتحادیھ ، م اتحادشورویفلموسسھء موس ادبیات شناسی عازم مسکو شدم در آنجا سال دوم تحصیلم بود کھ

 فلم ھای روسی بھ زبان در ی در ترجمھ د کھاگر محصلی را معرفی نمای کھ کرده بوددعوت محصلین افغانھا 

 فلمموس ءمحصلین افغانھا بھ موسسھ ءطرف اتحادیھاز  من چون زبان روسی را بھتر فرا گرفتھ بودم. ھمکاری کند

را اغاز نمودم و سپس از بعضی مجالت و روزنامھ ھا  مذکور ھمکاریم ءموسسھ ترجمھ باقسمت در  و فی شدممعر

ً اشعار شاعران کالسیک روسی را مثالً  جراید ھم چیز ھای را کھ نیاز و ضرورت می بود ترجمھ می کردم  وبعضا

جمھ بیشتر و بھ ھمین ترتیب عالقمندی من روز تاروز بھ تر. را ترجمھ می کردم ودیگران، پوشکین، یسینین اشعار

، ژوندون و روزنامھ انیس، مجالت پشتون ژغ بل و در این جابیشتر میگردید تا اینکھ بعد از ختم تحصیل برگشتم بھ کا

چخوف بودم کھ  انتون داستانھا و نمایشنامھ ھای من زیاد عالقمند از من خواستند تا ترجمھ ھای برای شان داشتھ باشم

پنچ . و نمایشنامھ ھای وی را از زبان روسی بھ زبان دری ترجمھ نمودمدر حدود سی الی سی و پنچ داستان 

 دایرکت، وسط استاد بیسد گرامیاین نمایشنامھ ھا ت اکثرنمایشنامھء نویسندگان معروف روسی را ترجمھ نمودم کھ 

د کھ من آنھا را ترجمھ بوجود آم مھ ھاھمان نمایشنا ربھ اساس نش یگردید نا گفتھ نباید گذاشت کھ برنامھ تیاتر تلویزیون

  . بودم نموده

  

گفتاری  دیگر بھ کدام زبانھا تسلط برگرداندن مفاھیم ءاز کدام زبان بیشتر و راحتر می توانید ترجمھ نماید یا بھ عباره -

  ؟ دارید، و نوشتاری را بھ زبان دری

  

برده ام در بر گرداندن مفاھیم بھ زبان روسی تحصیالت عالی ام را بھ پایان  شناسیادبیات  ءمن چون در رشتھ -

  . ھ زبان روسی تسلط دارمگفتاری و نوشتاری از روسی بھ زبان دری و از زبان در ی ب

  



در این دقیق کدام سالھا بود و . شما سالھا قبل بھ صفت استاد در دانشگاه و یا پوھنتون کابل اجرای وظیفھ می نمودید -

  ؟ چند سال در سمت استاد تدریس نمودید و شما چی را تدریس می نمودیدکدام فاکولتھ 

  

مدت سھ ماه د رانستیوت ، خورشیدی من تحصیال تم را بھ پایان رسانیدم و از مسکو برگشتم بھ کابل ١٣۵۶سال  -

 ءکولتھر فاآمدم بھ پوھنتون کابل د پولیتخنیک کابل زبان روسی تدریس می کردم چون رشتھء من ادبیات شناسی بود

تدریس کردم کھ کتابی ھم تحت عنوان تاریخ چھارده سال مضمون تاریخ ادبیات غرب را  ارمھچادبیات برای صنوف 

تا درجھء پوھنمل رسیده بودم . ادبیات تالیف وترجمھ نمودم ءادبیات غرب بھ مثابھ مواد درسی برای محصلین فاکولتھ

  . ندن آمدمبھ ل با خانواده ام خورشیدی ١٣۶٩کھ در سال 

  

جای دیگری داشتید اگر از شما بپرسم کھ کار دولتی برای شما خوش آیند بود ویا  شما ھمزمان مسوولیت کاری دولتی -

  ؟ وظیفھ ئی استادی کدام یک

  

کھ برایم پیشنھاد شد تا بھ  بود کار ام بھ صفت استاد اجرای وظیفھ می کردم سال دوم، زمانیکھ من در پوھنتون کابل -

ولی  اجرای وظیفھ نمایم چون من ھمیشھ عالقمند فلم و فلمبازی بودم پذیرفتم، مسوول اداره فلم تلویزیون ملیصفت 

ھنر و ادبیات رادیو وتلویزیون مقرر  ءیس ادارهئدادم بعد از مدتی بھ صفت ر ھھمزمان بھ صفت استاد بھ کارم ادام

ً بھ حیث ر یس تلویزیون ملی افغانستان مقرر شدم با آنکھ کار مورد عالقھ شدم بازھم بھ وظیفھ استاد ی ادامھ دادم بعدا

اگر کسی از من می پرسید کھ چی کار می کنی من برایش می گفتم کھ من بھ صفت . ام بود ولی برایم کار ضمنی بود

م بھ کار ر افتخار می کردمن بیشت. ھستمیس تلویزیون ئر استاد در فاکولتھء ادبیات پوھنتون کابل وظیفھ دارم ضمناً 

  . تا کار و مسوولیت دولتی کھ داشتم اکادمیک خود استادی و

  

بھ عھده داشتید توجھ شما بیشتر در جھت تغیر برنامھ ھای  می گویند کھ شما زمانیکھ تصدی امور تلویزیون ملی را -

ً بگوید یکنواخت تلویزیون در جھت تنوع برنامھ ھا و جاگزینی برنامھ ھای تازه و نو بود در این زمینھ  و ھمچنان لطفا

  ؟ شما چگونھ بود ھای عکس العمل مقامات انزمان در برابر نوآوری

  

کھ نمودم در نخستین جلسھ کھ با ھمکارانم داشتم اعالم ، یس تلویزیون ملی تقرر حاصل نمودمئزمانیکھ من بھ حیث ر -

در  آن زمان ز کارمندان تلویزیون کھ مراتک ا، در ھمین جا می خواھم از تک. در کیفیت نشرات باید تغیرات بیاوریم

نخستین تغیر را از جاگزینی برنامھ . نمایم تشکر ھمکاری و یاری کردند ی تلویزیونتحقق تغیرات در برنامھ ھا

کنسرت ھنرمندان بھ جای ھمسایھ بزرگ شمالی آغاز نمودم و سپس برنامھ ھای جدید را یکی پی دیگر ساخیتم و نشر 

 تیاتر تلویزیونی و برنامھ ھای، ساعتی باشما، برنامھ انتقادی آئینھ، شب قصھ، عربرنامھ شب ش لھنمودیم کھ از آنجم

قطع نمودم ھرچند کھ ، من نشر فلمھای پشاوری را از تلویزیون ملی افغانستان. کھ ھمین لحظھ بھ خاطرم نیست دیگری

نھ با فرھنگ افغانھا مطابقت داشت و نھ حاوی ماھیت زیرا آن فلم ھا . با تھدید ھای تلیفونی در این ارتباط مواجھ بودم

نشر ، بجای سھ شب در ھفتھ نشر فلم ھای روسی دقیقھ کاھش دادم ١۵دقیقھ بھ  ۴۵سرویس اخبار را از . ھنری بودند

م ھر چند من خود از فلم ھای روسی خوشم می آمد و قسمت زیاد  جانیدندوبار گ یفلم ھای امریکای در ھفتھ ئی یک

ولی باز ھم چون نشر فلم ھای روسی حالت یکنواخت را بھ خود گرفتھ بود خواستم با نشر فلم  ترجمھ نموده بودمآنرا 



در . خالی از درد سر ھا نبود، یس تلویزیون ملیئدوران کار من در سمت ر ھای امریکائی تنوع نشراتی بوجود آید

 ولی بودند کسانی داشت ھور داکتر نجیب هللا قرارحالیکھ ھمھ ابتکارات و نوآوری ھایم مورد حمایت شخص ریس جم

در ، بھ ھمین خاطر بدون اینکھ داکتر صاحب نجیب هللا. کھ طرفدار تغیر و نوآوری در برنامھ ھای تلویزیون نبودند

جریان باشد مرا بھ عنوان شخص متمرد از وظیفھ ام سکبدوش نمودند اما من تا زمانیکھ در کابل بودم بھ وظیفھ 

  . ام در فاکولتھ ادبیات پوھنتون کابل ادامھ دادم استادی

   

ً از کدام سال بھ اینطرف در رادیوی بی بی سی کار می کنید -   ؟ از چی زمانی بھ لندن آمدید و دقیقا

  

بھ ، و مانی ھومان، میالد سھ پسرم، خانمم آمنھ یوسفی، عسیوی بود کھ از کابل با خانواده ام ١٩٩٠سال ماه اگست  -

سال . چار پنچ ماه بیکار بودم کوشش کردم زبان انگلیسی را فرا بگیرم زیرا من زبان روسی را بلد بودم. دیملندن آم

می ، سی آقای باقر معین، بی، یس بخش فارسی بیئعیسوی یک کسی را کھ می شناختم نزدم آمد و گفت کھ ر ١٩٩١

رفتھ  افغانستان ن چندی بیش بھبرایم گفت کھ م، معین آقای، فردای آنروز رفتم بھ دفتر آقای معین. خواھد شما را ببیند

و رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در دانشگاه کابل ، اتحادیھ نویسندگان، بودم در آنجا سری زدم بھ اتحادیھ ھنرمندان

. ی نویسیدزندگی می کنید و من دریافتم کھ شما طنز م، ھمھ این جا ھا یادی از شما نمودند و گفتند کھ شما در لندن

یک چیزی در برنامھ ھای شما کمبود می بینم کھ آن  برایش گفتم کھ من، چی کمکی کرده می توانی برای ما: گفت

رنگین کمان و ھمزمان  سپس برنامھ موسیقی افغانی را ساختم ءنخست برنامھ. برنامھ ھای موسیقی و فرھنگی است

کمک و یاری رساند کھ بدون زیاد مرا ، خانمم آمنھ یوسفی، مانرنگین ک کھ در پیشبرد کار برنامھ را، برنامھ پنچره

و امتنان  ابراز سپاس جالبیت خود را داشتھ باشد کھ بھ عنوان ھمکار از ویکمک و ھمیاری او ممکن نبود برنامھ 

  . مینمایم

  

و چی وقت روی کدام  چگونھ، بودید می توانید بگوید کھ این برنامھ چرا، شما مجری و گرداننده برنامھ شماره ھفت -

  ؟ ھدف ایجاد شد

  

بیشتر شد من ھم پیشنھاد کردم کھ اگر ، برای افغانستان، ی بی بی سیوقت برنامھ ھا زمانیکھ تقریبا ً شش سال قبل -

ر د، برنامھ صحبت شنونده ھا با ھنر مندان و فرھنگیان افغانستان ایجاد شود ھمان بود کھ برنامھ استدیوی شماره ھفت

شاعران و نویسندگان ، کھ در ظرف شش سال قریب اکثریت از ھنرمندان گردید ایجاد ی سی برای افغانستانبخش بی ب

  . حضور یافتند و بھ پرسش ھای شنوندگان و عالقمندان شان پاسخ گفتند، در برنامھ استدیوی شماره ھفت

  

، نویسنده، نوازنده، آوازخوان، مندھنر، آیا شمارش دقیق مصاحبھ شده ھا از طریق برنامھ شماره ھفت با تفکیک -

  ؟ بگوید شاعر را می توانید

  

سینما گر و ھنرمند و آواز خوان گفت وشنود ، شاعر، در طول شش سال ھر ھفتھ روز جمعھ با یک نفر نویسنده -

م دقیق را در تماس شدیم با انھم رق داشتیم من فکر می کنم با اکثریت از اھل ھنر وادب کشور ما از طریق ھمین برنامھ



ً آرشیف این برنامھ روی صفحھ بی بی سی موجود است کھ با مراجعھ  در انترنیت، برای افغانستان، ندارم ولی تا فعال

  . بھ آن می توان رقم دقیق را یافت

  

  ؟ نویسنده و شاعر دسترسی یافتید، نوازنده، آوازخوان، بھ چی طریقی شما بھ آدرس این ھمھ ھنرمند -

  

از اھل ادب و طرب کشورما شناخت و رابطھ داشتم و ھمزمان قبل از ایجاد  زیادی در کابل با عده ئی من قبالً  چون -

 روابطی دارند بھ ھمین ترتیب شمارهءو ھنرمندان ھم باھم  برنامھ استدیوی شماره ھفت با ھم رابطھ تلیفونی داشتیم

. با شنونده ھا تامین می نمودم، وی شماره ھفتتلیفون و آدرس ھا را بدست می آوردم و تماس شانرا از طریق استدی

و ماه ھا انتظار بعضی ھنرمندان بھ استدیو زنگ می زدند و بعضی ھنرمندان را با بسیار مشکل پیدا میکردم ھفتھ ھا 

پیدا کردن ھنرمندان افغانستان کار ساده نیست بخاطریکھ این ھا در . تلیفون وی را بدست بیاورم می کشیدم تا شمارهء

  . رتا سر دنیا تیت و پرک ھستندس

  

بیاندازید  نگاھی، برای افغانستان، اگر بھ شش سال کاری تان بھ عنوان مجری برنامھ شماره ھفت رادیو بی بی سی -

  ؟ مھ چگونھ بیان میداریدتالش خود را در یک کل

  

برای افغانستان در ، مھ و خالصھ بگویم کھ من از طریق استدیوی شماره ھفت بی بی سیمی خواھم در یک کل -

و نھ با دولت ، نھ با دولت انگلیس، نھ با بی بی سی. فغانستان بودم و با مردم افغانستانخدمت ھنرو فرھنگ ا

  . ، افغانستان

  

ً ھژده - بود ویا درد سر ھای وجود  بدون درد سر و مشکالت، تان در بی بی سی نوزده سال کار، آیا این ھمھ تقریبا

  ؟ این زمینھ بگویددر  شود می، داشتھ

  

خوش  فرھنگی را پیش می بردمبرنامھ ھای  ولی از اینکھکار می کردم خوش نبودم  از اینکھ من در بی بی سی -

  . بودم

  

ً بشکل مثلث ، شماره ھفت استدیوی برنامھ - یک برنامھ بود کھ زنده اجرا می شد و ھمزمان زنده بودن نشرات آن اکثرا

از یک خاطره . بیشتر از حد تصور را نیاز دارد کھ بی تردید اجرای آن توانمندی. شنونده –مھمان  -بود یعنی استدیو 

  ؟ یدیخوش و یک خاطره تلخ تان در این مورد بگو

  

مصاحبھ شونده  ھم اتفاقی نیافتاد کھ شنونده بھ آدرسی خوشم فقط ھمین است کھ در طول شش سال یک بار ه خاطر -

حرفی بدی یا زشتی بزند ھمیشھ برنامھ من با محبت شنونده ھا مواجھ بود و من ی دیگر کسی ویا و یا بھ آدرس من

تلیفون منزلم  شمارهھا شنونده ھا روزدر ھمین . ندارم، ھیچ خاطری تلخی از جریان نشر برنامھ استدیوی شماره ھفت

  . برایم زنگ می زنند این ھمھ برای من خاطر انگیز است و پیھم را پیدا می کنند

  



ا بی بی سی بھ یکبارگی تصمیم گرفت تا این ھمھ برنامھ ھای ادبی و ھنری کھ بھ شکلی از اشکال تامین کننده چر -

  ؟ بود را قطع نماید، عالقمندی شنوندگان بھ نشرات بی بی سی برای افغانستان

  

ع برنامھ ھای از ماه جنوری سال روان عیسوی بھ نسبت کمبود بودجھ و مشکالت مالی اقدام بھ قط، بی بی سی -

  . فرھنگی و ھنری برای افغانستان نمود

  

  ؟ بھ نظر شما این اقدام را چگونھ بررسی می کنید -

  

کھ دلیلش را کمبود بودجھ گفتند برای من ھم ، برای افغانستان، مسلھ قطع برنامھ ھای فرھنگی و ادبی بی بی سی -

مکن میلون ھا دالر مصرف بردارد اما برنامھ ھای ادبی این ھابرای کار ھای دیگر بودجھ دارند کھ م مورد سوال است

این بدین . می شود برای شان مشکالت مالی را ایجاد نموده و باید قطع شوند، و فرھنگی کھ در حدود چند ھزار پوند

  . و ادب نباشند ھنرمند و فرھنگ، معناست کھ دیگر مردم در فکر ھنر

  

  ؟ جای دیگر ی و در کاری دیگری مصروف ھستیدرید و یا اینکھ آیا شما ھنوز ھم با بی بی سی ھمکاری دا -

  

ھکماری ندارم فعال ً بیکار در خانھ ، نھ من از تاریخ اول جنوری سال روان عیسوی با رادیوی بی بی سی -

  . ھستم

  

  . از شما یک دنیا تشکر کھ بھ پرسش ھایم با حوصلھ مندی پاسخ گفتید، آقای ھارون یوسفی

  

  . خبرنگار آزاد، فضل الرحیم رحیم
  

  ٢٠١٠مارچ  ١٠

  

  . این ھم طنزی از نوشتھ ھای آقای ھارون یوسفی

  کتابچھء شیطان

نشست و با ، روی آرام چوکی مقابل میز مناف خان. وارد شد، در دفتر خود نشستھ بود کھ شیطان، عبدالمنا ف خان

  : لحنی مودبانھ گفت

  » جدان تان را بخرمآمده ام تا و. اگر موافق باشید! من شیطان ھستم” 

ً یک آدم عادی بود. با تعجب بھ طرف شیطان نظر انداخت، مناف خان نھ ، نھ شاخی داشت. شیطان بھ ظاھر کامال

  : رو بھ شیطان کرد و پرسید، عینک خود را از جیب بیرون آورد. دمی



  ؟ شما سندی و مدرکی دارید کھ شیطان بودن تان را ثابت کند -

  : گذاشت و گفت، شناسنامھ اش را پیش روی مناف خان با نزاکت تمام، شیطان

  ؟ در این دنیا مگر میشود بدون سند و مدرک زنده گی کرد -

. . . . . شیطان ولد. ھمھ چیزش درست و اصولی بود. را با دقت فراوان از نظر گذرانید، شناسنامھ شیطان، مناف خان

  : را واپس روی میز گذاشت و گفت ،شناسنامھء شیطان، مناف خان. ھم مھر داشت و ھم امضا

  ! با تاسف باید خدمت تان عرض کنم کھ من وجدان ندارم -

  : بعد ناگھان چھره جدی بھ خود گرفت و گفت. خندید و خندید. شیطان قاه قاه خندید

شما . ھ امولی می بینید کھ وجود دارد و من در مقابل شما نشست. بسیاری از مردم فکر میکنند کھ شیطان وجود ندارد -

ً اشتباه می کنید کھ می گویید وجدان ندارید   . ھم کامال

  : را از نظر گذرانید و گفت، یک بار دیگر شناسنامھء شیطان، مناف خان

  . ولی چکنم کھ بنده وجدان ندارم، سند ھویت شما درست و اصولیست -

  : شیطان از چوکی بلند شد و با خوشحالی گفت

من صد ھزار افغانی بھ شما میدھم و شما در عوض آن چیزی . ی را از دست نمی دھیدپس شما در این معاملھ چیز -

  . . . را کھ ندارید بھ من میفروشید و من

  : را قطع کرد و گفت، حرف شیطان، مناف خان

  . این عمل شما درست نیست؟ صدھزار افغانی بخاطر ھیچ؟ شما شوخی میکنید -

  : وی زانو انداخت و گفتپا را ر. دوباره بر چوکی نشست، شیطان

  . وجدان شما، پول من. من فقط وجدان تان را می خواھم. درین مورد ھیچ تشویشی بخود راه ندھید -

بازھم بفکر فرو رفت دخل و خرچش در مقابل چشمانش ظاھر شد در حالی کھ چشمانش بھ طرف میز راه ، مناف خان

  : کشیده بود گفت

  ! موافقم -

ھمرا با چند بستھ پول از بکسش بیرون . ورقی را کھ قبال آماده کرده بود. خوشحالی برق زد از فرط، چشمھای شیطان

چشمش روی کاغذ افتاد و این ، مناف خان. داد تا امضا کند، پولھا را روی میز گذاشت و ورق را بھ مناف خان. آورد

و با . ر آن امضا کرد پولھا را گرفتآھستھ زی» درازی صد ھزار افغانی وجدان خود را فروختم « : جملھ را خواند

  . دقت از نظر گذرانید تا مبادا تقلبی باشند

  . ما پول زیاد داریم. تقلبی نیستند، تشویش نکن -

  . بکس را بست و از اتاق خارج شد، داخل بکس گذاشت، امضا کرده بود، ورقی را کھ مناف خان، شیطان

  : بھ فکر رفت و با خودش گفت، مناف خان

  ! د من وجدان داشتھ باشمشای - 

  : با عجلھ گوشی تلفون را برداشت بھ ھمسرش زنگ زد و از او پرسید

  ؟ آیا من آدم با وجدانی ھستم؟ چھ فکر می کنی، عزیزم -

  : با سروصدای بسیار گفت، خانمش مثل ھمیشھ

اگر تو وجدان . . . . . . یاگر تو یک ذره وجدان میداشتی ھر روزه بعد از کار مثل آدم یک راست بھ خانھ می آمد -

  . . . میداشتی



چند لحظھ بعد بھ رئیس خودش زنگ زد و بعد از تعارفات . گوشی را گذاشت تبسمی بر لبانش پدید آمد، مناف خان

  : معمولی پرسید

  ؟ بھ نظر شما من آدم با وجدان ھستم -

  : رئیس با عصبانیت جواب داد 

  . . . اگر تو وجدان میداشتی. . . .  درست انجام میدادیاگر تو وجدان میداشتی کارھای دفتر را  -

  . تو از گوشی تلفون چیزی بگوش نمی آید، تو، متوجھ شد کھ رئیس گوشی را گذاشتھ و جز صدای تو، مناف خان

کتابچھ ضخیم و قطور سیاه رنگی را روی ، متوجھ شد کھ شیطان، لختی در اندیشھ فرو رفت و کمی بعد، مناف خان

در کتابچھ . و ناگھان از حیرت خشک ماند. کتابچھ را برداشت و شروع کرد بھ ورق زدن آن. موش کرده استمیز فرا

کتابچھ . قلبش با شد ت شروع بھ تپید ن کرد. نام ھای کسانی درج بود کھ وجدان ھای شان را بھ شیطان فروختھ بودند

  . روزنامھ نویسان بانام و نشان. ران برجستھسیاستمدا: بسیاری از نامھا آشنا بودند. را با عجلھ ورق میزد

نام ، نام رئیس خودشان را ھم یافت. . . . روحانیون معروف و، سرمایھ داران نامدار، ستاره ھای پرآوازه سینما

. . .  عجیب است: کتابچھ را روی میز گذاشت بھ چوکی تکیھ داد نفس عمیقی کشید و زمزمھ کرد. ھمسرش ھم بود

   . . . عجیب

  : دوباره آمده و گفت، این لحظھ در اتاق باز شد و شیطان در

  . کتابچھ ام را فراموش کرده ام. . .  معذرت میخواھم -

  . بلی کتابچھ تان را فراموش کرده اید، با خوشحالی گفت بلی، مناف خان

  . داد، کتابچھ را با احترام بھ شیطان. . .  بفرمایید -

  : کھ رسید برگشت و گفت بسوی دروازه رفت نزدیک در، شیطان

من . این شیوه کار من است فقط خواستم شما با خواندن این کتابچھ احساس آرامش کنید. در واقع فراموش نکرده بودم

ُ زد و از  این را گفت و. میخواھم ھر کسی کھ با من معاملھ یی میکند راحت و آرم باشد. روشی مخصوصی دارم پخ

  . دروازه بر آمد

یک بار ، مناف خان. اما شیطان رفتھ بود”! روش بسیار خوبی است. . . . . عالیست« : واست بگویدمیخ، مناف خان

  : شادمانی در دلش دوید و زمزمھ کرد. دیگر پولھا را لمس کرد

  ؟ چھ میشود کرد. . . .  پس بزرگان ھم این طوری ھستند -

   ١٩٩۶لندن فبروری 

وزین آسمایی یتبر گرفتھ از سا



  : با کلیک کردن روی لینک پائین می توانید بیشتر بخوانید، مورد ھارون یوسفی آریانا در در دانشنامھ

  
http: //database-aryana-encyclopaedia.blogspot.com/2009/05/blog-post4692. html 

  
  . استدیوی شماره ھفت دیدن نماید ءبا کلیک کردن روی لینک پائین می توانید از برنامھ ھای آرشیف شده

  
http: //www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/02/100215_haroon_yosufi_programmes. shtml 

  
  . با کلیک کردن روی لینک پائین می توانید از برنامھ ھای آرشیف شدهء رنگین کمان دیدن نماید

http: //www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/09/090922_rangeen_2209. shtml 

  
  . پنجره دیدن نماید ءبا کلیک کردن روز لینک پائین می توانید از برنامھ ھای آرشیف شده

  
http: //www. bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/10/091001_mm_panjara01october09. shtml 
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  می باشد »اصالت« ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ کلیھ
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