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 ۸۲/۰۱/۳۲۰۲                   فارانی حامد فرستنده:

 
  

 محمود فارانی 
 

 از طالیه داران شعرنو در افغانستان
  

 قویم   عبدالقیوم دکتور :نوشته 
 
 

ش در  1317سال  در   که  او .برداشت استوار  گام نو شعر مسیر در که است  شاعرانی نخستین از یکی حقیقت در  وی
 را گان گذشته پای نقش گویی شعر اوایل  در  .کرد آغاز گفتن ش به شعر1334بود، از سال   آمده دنیا به کابل شهر

 بارۀ در باری داد. او تغییر را خویش باشد، روش خودش شاعر عصر باید که مسأله این درک با کرد، امامی تعقیب
شعر توجه دارم  محتوای به روح و  بیشتر پردازی، من نو بود: »در گفته اشعار خود گیچگونه و گویی روش شعر

 برای باشد نه فقط بدیع و بکر و مفهوم جدید دید  تازه، اندیشۀ  دارای  باید نو شعر که  معتقدم و فورم و کالبد تا به
 شعر خوب، که مومنم موضوع سخت این رود و هم به کار انسجام به بی کلمات کردن ردیف و کهن اصول شکستن

در   حتی است، زیبا قالبی باشد در هر دلش صدای احساس شاعر و زادۀ داشته باشد و معنی روح و که شعری یعنی
 قافیه وزن و اگر شده باشد بازی تهی میان الفاظ با در آن که شعری عکس و به سفید شعر آزاد و شکسته قالب در هم

 دورۀ سخن، تهران، مجلۀ) « بود خواهد جاذبه و سرد بی داشته باشد، باز هم نیز را  فنی های کاری ریزه سایر و
   (918 –  917، ص 9 شمارۀ ،1346ماه  آذر هفدهم،
اشعار کرده آزمایی طبع امروز شعر نوین اشکال کهن،در قالبهای بعضی عالوۀ بر فارانی سروده  زیبای و 

از   «توفان  شاعر« و »سفر در رویای »،  «ستاره آخرین» که  رسیده چاپ به شعری مجموعۀ چند  از او      .است
 او به اوزان .یافت توانمی را شعری مختلف های مجموعه ها قالب این است. در گذشته سطور این نگارندۀ نظر

 او نو از اشعار بعضی .است کرده چاپ زیادی شعر اشکال این و در داشته تمایل آزاد و شعر یوشیج نیما پیشنهادی
 برده اند. مثالً نمونه کار پرداز، به نو پیشین شاعران اکثر قالب را همین و کندمی را احتواء پاره چار از ترکیبی

 :است آنگونه از  فارانی از اشعار ذیل
 

 امیدی نا
 

 ام،  خیره چشم به ناید پرتوی
 و تار  پایان بی دنیای اندرین

 خویش، بانگ انعکاس جز نشنوم
 بار،  مرگ خامشی این در دل

** 
 بال گستردۀ هر طرف ظلمت فرو

 کجا، دامن هر افکنده خاموشی
 گی  تیره و سکوت این میان در

 صدا  بی اشباح لرزان خزد می
** 

 خیز  و برق هراس پر چشمهای
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 نگاه من سوی آهسته کندمی
 من خموش، گلوی روی رسد می

 سیاه  و انگیز وحشت های پنجه
** 

 غم پیر و مهیب النوعربت 
 کفن،  دوزد می و لبخند زند می
 دور  گورستان از قلب رسد می

 .کن گور های ضربه دنگ دنگ
 
 ( 920-  919، ص 1346ماه  آذر ،17 دورۀ 9 شمارۀ «سخن مجلۀ» 1341 کابل)
   
 : فارانی شعر های از قالب دیگر گونۀ یا و
 

 ناپدید  شد گون نقره ماهتاب
 دور دست های قله کنار در

 شفق  لبریز و گلگون ساغر
 شکست و گردون از دست اوفتاد

 آسمان شب ز دشت کاروان
 رخت بست  ناشناسی دیار زی
 بال زیر سر در خاموش شد جغد

 بخواب  ویران قلعۀ روی رفت
 میبرد  خوانان آواز کودکی

 آب سوی را مرغابیان گلۀ
 کوهسار  نیمرنگ های قله

 آفتاب  شعاعاز  خونین گشت
 و شاد مست روستایی دختران

 ها به دوش چادر ها بر فرق و کوزه
 پیچ  پیچ راه کوره از میروند

 خروش  پر رود سوی هم پی در
 دور  خاموش جنگل از میرسد

 گوش به نی دلپذیر های ناله
 

 1351سال 

 
 :پاسبان به نام دیگر پرداخت با او دیگر قطعه شعر یک این و
   

 بود گشته شب غرق سیاهی بازار در
 کور  و پیر خفاش

 پرید می و مرموز تیره آسمان در
 خموش  سگ چوچه یک

 بود فتاده قصابی دکان یک زیر در
 استخوان پاره یکی جوید، می ترسیده

 آنطرف  خیابان، در سرد سنگفرش بر
 چراغ نیلگون یکی بنفش پرتو در

 پیر  پاسبان یک
 بود ایستاده صبح خندۀ در انتظار

 برج دور دست یک ساعت زنگ آواز
 شکافت  را ژرف خامشی قلب یکبار

 پاسبان  چشمان
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 از خشم برق زد 
 هنوز  سحر بی شب تیره او خسته بود و

 میفشرد خویش اندام شهر را به بر
 پاسبان  از خواب پر باز و نیمۀ چشمان

 بنفش پرتو در
 دکان روشن پنجرۀ های شیشه از
 ماند میخکوب آن خفتۀ های گنجه بر

 عنکبوت خسته چویکی او نگاه آنگه
 میخزید طفالنه موزۀ روی آهسته

 کودکی  انگیز غم صدای او گوش در
 رهگذر  باد یک ترانۀ با پیچید
 .برهنه است پایم و بابا، عید فرداست

 
است،   خوردار بر گی برازنَده و اهمیت شاعر از پردازی تصویر و هم باال، هم مضمون شعر پارچۀ در هر سه 

 تصویر این برای .کند می  تصویر شایسته قبل را به نحو دهۀ  چند مردم محتاج گی از وضع زنَده یی گوشه شاعر
 غیر درمعنی گاه متعارف و معنی د ر گاه را و آنها میگزیند  زبان بر گنجینۀ از شاعرانه مهارت با ها را واژه سازی

 می اش شعری بیان زیبایی به گوناگون آرایشهای جملۀ او از استعارۀ .میبرد کار به جانشینی محور و در متعارف
 خامشی» مصراع و در «بال گستردۀ در مصراع »هر طرف ظلمت فرو ، (آمیدی نا) نخست پارچۀ مثالً در .افزاید
بال و برای ، شاعر«کجا دامن هر افکنده داده و خامشی برای ظلمت   را بیجان اشیای گویا دامن را اختصاص 

  .کرد تعبیر انسانی تشبیه یا نیفیکیشن پرسو به میتوان آنرا که است  بخشیده انسانی خصوصیت
  لبریز و گلگون ساغر» در مصراع گونۀ همین است. به پردازی تصویر از نوعی خود انگاری جاندار اینگونۀ

 به مالحظه تعبیر و بیان آمیزی رنگ نوع یک دوم، پارچۀ در « شکست و گردون از دست اوفتاد» و مصراع «شفق
این، شعر  بر عالوه .مشهود است  سازی تصویر و و لطافت ظرافت گونۀهمین نیز «پاسبان» سوم پارچۀ در .میرسد

 مزیت آنرا که شعر است گی ویژۀ همین و میباشد برخوردار  خاصی ارزشمندی از عاطفی حالت یک در باز تاب
 .  میدارد تسجیل ادبی جریان تقویت در آنرا جایگاه و بخشد می
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