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 ۲۰۱۹/ ۱۰/ ۰۱                                                                               فارانی         حامدسید :  تتبع از

 

   ب نظرانصائ  از دید محمود فارانی      
 

 
 

 

 
 پوراالر عزیز س          داکتر شمس الحق اریانفر  باختری         استاد        سلجوقی  استاد                          

 

 مید فارانی چنین وادیب شناخته شدۀ کشور درمورد محموشاعر باختری واصف ز صحبت ها در یکی ا

یک دهه کامل  1350 الی 1340 من محمود فارانی تقریبأ در میان همه شاعرانیکه از سال به عقیده " : فرمائید

ند. در همین قلمرو خاص خود، همه تحت تاثیر فارانی بودند. و البته این را شاعر دست اول شناخته می شد

فراموش نباید کرد که محمود فارانی بعضی غزل ها هم درین سال ها می سرود که در اولین مجموعه اش 

سیده و گویا در دگر مجموعه های شعری اش هم باید »آخرین ستاره« چند نمونه از غزل هایش هم به چاپ ر

د و مثنوی های بسیار بلندی سروده که یک مثنوی اش در بحر متقارب در بحر شهنامه فردوسی به مناسبت باش

 روز تجلیل استرداد استقالل افغانستان سروده شده یک مثنوی بسیار فخیم و مطنطن است.

 :را نیز باید گفت در باره فارانی و هم طرازانش یک حقیقت

ی از آنها نام بردیم. این کار را جدی تلقی نمی کردند. نوع نفنن می قبل از فاران یک عده از شاعرانیکه 

ـ چون امروز در جهان همه به این کند[ ]تعقیب نمیدانستند و چیزی را که انسان نفنن تلقی کند آن را مجدانه 

در یک  و نکردند هـ کار مداوم درین عرصعقیده اند که کار مداوم قانون هنر است یکی از مبنای هنر است 

دند. از همان یک مرز معین نتوانستند گام فراتر بگذارند. یک عده الزم نیست تذکر داده مرحله خاصی مان

با آشنایی با فرهنگ غرب، اشنایی  شود، از یک فرهنگ غنی که آشنایی با فرهنگ اصالت مند کهن خودما

د فارانی و هم از طریق زبان انگلیسی کسیکه اشراف داشت، محمو با ادبیات غرب هم از طریق زبان عربی

 بود.

نده شعر، بیننده فلم، بیننده نقاشی، بیننده یک مجسمه، شنونده موسیقی البته نه اکثریت به خاطر اینکه شنو

انی ی آفرینش هنری اش هستند. فاراریک عده نخبه گان و برگزیده گان از آنهاموقع دیدن سیمای بزرگتر در و

ه در عقب سیمای شان یک فرهنگ غنی وجود داشته ین سیمای نداشتند، کنچنین سیمای داشت. ویک عده چ

در سیاست  وباشد و یک عده هم باتمام داشتن استعداد که در کارهای اولیه شان مشهود است، مستغرق شدند 

نچه را که بنام شعر به جامعه چنان مستعرق شدند که شعر برای شان بیک تفنن تبدیل شد و قسمت قابل توجه آ

بود، یا ستایشنامه هایی بود منظوم برایادای دین در برابر بت بزرگ قرن بیستم، عرضه میکردند شعارهای 

 بت سرخ.

شعر بسیار قابل توجه از فارانی هم ـ من در مورد خود خدمت شما عرض میکنم  1350 البته پس از سال

پ ناشده. شعری که فارانی را از آنچه که بود به مراحل باالتری از ـ که من شخصأ ندیده ام یا سروده و چا

 فظ میکرد البته به عنوان شوخی من بعرض می رسانم کهکار شاعری ارتقا میداد و همان مقام خود را ح

است. بخاطریکه  ارسطوطوالنی ترین دیکتاتوری ها در تاریخ، دیکتاتوری  تاریخ نویسان فلسفه میگویند

را  ارسطواگر عمر دیکتاتوری اش عمر دیکتاتوری  فارانیکر بشری بالمنازع فرمان رانده، و قرنها سر تف

 فرمان راند. فارانی، قابل توجه، بیک دهه، دریک قلمرو به صورت بالمنازع نداشت اما یکمدت نبستأ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نستاناارکان ادبی معاصر افغانتخاب شده از صحبت جناب واصف باختری یکی از 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گر نوگرا گرا و سرایشگر عملمحمود فارانی سیاست

   الحق آریانفردکتر شمس نوشتۀ :

گان و سیماهای استثنایی تاریخ سیاسی و ادبی از نخبه محمود فارانی
معاصرما است. شخصیت فارانی دست کم در سه بُعد، برجسته و قابل تامل 

های نو بر . فارانی در این سه زمینه یا گامدانش، هنر و سیاستاست: 
دیگران نگذاشته و به شیوۀ دیگر در آن  گام داشته است و یا گام در جای 

 زاده شد و اکنون ۱۳۱۷ها عمل کرده است. فارانی در دوم دلو زمینه
سال دارد که خداوند عمرش را دراز دارد. آنچه پیرامون   ۸۱(  ش  ۱۳۹۸)

 :شماریمابعاد شخصیت فارانی گفتیم را به صورت مشخص بر می
 

 فارانِی دانشمند 
 

خواند، اما به گونۀ معمول یک مالی ا میفارانی دانشکدۀ شرعیات کابل ر
شود. برخالف مسیر طی شده، عالم سیاسی  سنتی، قاضی و سارنوال نمی 

های شود، زبانگردد. استاد دانشگاه میآموزد و با سیمای متفاوت از هر فارغ شرعیات، ظاهر میگردد، ادبیات میمی
های معاصر آشنا  وزنه با دنیای مدرن و داشته و اندیشهاین رکند و از آموزد، ترجمه میعربی و اردو و انگلیسی می

د؛ در رادیو افغانستان کار کرد و سیمای برتر ادب نمو« را نشر  سپیده دمنگاری کرد و نشریۀ »شود. او روزنامهمی
 .و فرهنگ را به گونۀ تازه به معرفی آورد

 
ایم عالم دین که سیاست گذارد. ما داشته نمایش میاو به  گنانش از  گی شخصیتی، چهرۀ متفاوتی را نسبت به هم این ویژه

مداری که از ادبیات شناختی ندارد، اما داند و یا ادیب و شاعر که با علوم دینی آشنا نیست و یا سیاستو ادب نمی
 .کندسال پیش از امروز متفاوت تبارز می ۵۰فارانی 

 

 فارانِی شاعر 
 

ها روزگارش فقط، ابیاتی نظم کند، مجموعهگران همنۀ فراوان سرایشهد به گوخوافارانی شاعر وادیب است، اما نمی
های شعر را تجربه کند و دیوان خود را مزین به آن  خواهد تمام قالبو یا دیوانی چاپ کند و شاعر معرفی شود. نمی 

شعرش قالب و بیان خواهد  یرو باشد؛ مخواهد دنبالهنمی.  گوید، اما نه به گونۀ دیگرانشعر می سازد. در یک سخن:  
رؤیای شاعر، آخرین ستاره، سفر های:  نامبه گونۀ دیگر و یا دگرگونه بسراید. سه مجموعه شعری به   نو داشته باشد.

گوید، درروزگار نوجوانی فارانی در پاس و سپاس از فارانی می استاد واصف باختریکند. را چاپ می در توفان
داند.  به گونۀ تخصصی آن میحق پیشرو غزل معاصر و شعر نو ی او را به اد باخترکرد. استاشعار مرا اصالح می 

خواند و روح متجدد، قوۀ ابتکار قوی و قریحۀ  می موالنا و بیدلدر موردی فارانی را تداوم  الدین سلجوقیصالح
 .ستایدفراوان او را می 

 

های پشتوی گوید. نمونۀ از سرودهشعر می دو و عربیهای فارسی، پشتو، اردیگرش این که به زبان خصوصیت
 از سوی ریاست مستقل مطبوعات چاپ شد، زیر عناوین:   ۱۳۴۱« که در سال نوی اشعارفارانی در مجموعۀ »

 .آمده استد صحرا شپه، د غرو غروب 
 

ار پاره یم، اما چهاسراید. در گذشتۀ شعر فارسی رباعی و دوبیتی را داشته فارانی در گام نخست چهار پاره می
ها بیان مدرن  کند. در چهار پارهست با اندک تفاوت از دوبیتی و رباعی. فارانی این گونۀ نو را تجربه میبیانی
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 :گردیده است و در مواردی قافیه گونۀ دیگر است

 م شب بزای ماه ای چراغ فروزان 
 ای مشعل طالیی ایوان آسمان

 ای دختر برهنه و سیمین زال چرخ 
 ستان اختراننگ شبقی قشای سا

 

 :ا این چهار پارهی

 در کاخ پُر شکوه و دل انگیز آسمان 
 گانهای زرین ستاره سوخت شمع می 

 چون گرد زر فروغ طالیی اختران
 گانفرشته سپید ال ــریخت روی بمی 

و و بیان نو را بر های او نگاه نآورد. غزل سراید، اما نه با آن تعابیر کهن و بیان کالسیک. غزل نو را میغزل می 
خواهد یافت خود را به تصویر بکشد.  زند. میگان را ورق نمیتابند. برای جستجوی تعابیر و قوافی، دیوان گذشتهمی

 .نگاه خود و بیان خود را ارایه کند
 

 جویت نشسته قطرۀ می برلب هوس
 یی که سحرگاه برگالب افتد چو ژاله 

 مانددر سرخ جامه می تو  پید ستن 
 ب افتد گون شراه که در الل به عکس ماه 

 خزد نگاه تو اندر دل شکفتۀ من 
 چو آذرخش که بر معبد خراب افتد 

 
 :و یا غزلی با این مطلع

 راز آتشکدۀ دل به کسی نتوان گفت 
 خبر صاعقه برگوش خسی نتوان گفت 

 
ارایه داد که آرام آرام  های خوبی را ارانی از شمار کسانی بود که در این زمینه به گونۀ جدی عمل کرد و نمونهاما ف

 .گانی شدآن نحوۀ بیان جا افتاد وهمه 
 :خوانیماز مجموعۀ آخرین ستاره می 

 از تند باد یأس 
 در دخمۀ شکسته و تاریک قلب من 

 خاموش گشت شعلۀ لرزان آرزو 
 اندوه پر گشود 

 این جغد سالخورده پس از دیرگاه باز 
 اش فروآمد به آشیانۀ ویرانه 

 
 :ر عقاب زخمی و یا این بند از شع 

 ام منآن عقاب زخمی و آواره 
 بر فراز بام دنیا 
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 چکدکز پرش خون می 
 .در جام خورشید 

 
گوید، ازعشق به انسان،  گی دیگر در فارانی، در کنار بیان و قالب نو، درونمایۀ اشعار اوست. فارانی از عشق می ویژه

های خود را تعبیر کند و احساس است که خواباز مبارزه و دردهای اجتماعی. شاعر در برج عاجی قرار نگرفته 
سراید. از  ر جوان است و با انرژی و انباشته از درد. این درد را میمجردش را به بیان آرد. شاعر در آن روزگا

 .یابدهای اجتماعی تبیین مییههایش با درونمارو، بیشتر سرودهاین

 
 گر و مبارز ملیفارانِی سیاست

 

کوب نهضت مشروطه، دو گونه روشنفکری بیشتر بازار داشت. شماری  جامعه ما بعد از سر در روزگار فارانی در 
کوشیدند. شمار های غربی می گشتند و به نحوی در اشاعه ارزش های آن بر میرفتند و با ارزشبه دنیای غرب می 

ن بودند. مبلغان کمونیستی خود های نو بنیاد کمونیستی شوروی و چیها و سیستمهای نظامدیگر وابسته و دلبستۀ ارزش
خواندند. شوروی پیشرو این دیشۀ خود را سوسیالیسم علمی می دانستند و انرا مدافعان کارگران و رنجبران عالم می 

خواند. بخش می کشورهای سوسیالستی، خود را مدافع نهضت آزادیروند با موفقیت در جنگ جهانی دوم و ایجاد شمار  
 شدند. در کشور ما هم پیروان چینحالتی روشنفکران دنیای ستم زدۀ سوم به آن راغب میطبیعی است که در چنین 

یان  های وارداتی نرفت. به گونۀ غبار و محمودی و راه، دنبال اندیشهمحمود فارانیو شوروی رو به رشد بود. اما 
نی که پای تجاوز شوروی به مشروطه، با یک فکر و اندیشۀ ملی به سیاست پرداختت. در تداوم تحوالت جامعه زما

 .ان قرارگرفتکشور کشانیده شد، بازهم فارانی در کنار مبارزان و مجاهد
 

 به بهانه فکر  های جهان است. برعکس فراوان روشنفکران کهگی دیگر فارانی، شناخت استثنایی او از سیاستویژه
المللی  یان دیگر داشت. به خصوص در مسایل مبرم بینپذیرند، فارانی یافت و بگان را می گزاری بیگانهو اندیشه، خدمت

شد، بی اختیار صدا  ور میانست. اگر رویدادی در جهان واقع و یا جنگی شعلهدرا شریک می انگلیسهمیشه پای 
 .کار است زیر پای اوست! یعنی هر انگلیس، انگلیسکرد: می
 

در دل بگیرند. همین امر سبب شد که در زمان   این شیوه و کنش او سبب شد که راهیان جنبش چپ، عقدۀ او را
زندانی شود. جالب این است که او را متهم کردند که دزدی کرده است. باری   فارانیموکراتیک خلق،  حاکمیت حزب د

شود. خبرنگاران حضور یافتند، محاکمه آغاز  ه فارانی محاکمه علنی میدر همان زمان خبرنگاران را خبر دادند ک
ستانی تقریباً چنین ت دفاع به فارانی داده شد، برخالف باور و یا حدث ارباب قدرت، فارانی به گونۀ داشد. وقتی فرص

 :شروع کرد
 

سر بود. دنبال دانش و معرفت  جوانی در یک خانوادۀ روشنفکر و تقریباً مرفه به دنیا آمد. فرصت تحصیل برایش می" 
های دانست. آثار شخصیتهای خارجی را آموخت. انگلیسی وعربی و اردو میرفت. دانشکدۀ شرعبات را خواند. زبان 

نامه نمایشنوشت،گفت، داستان می کرد. استاد دانشگاه شده بود، شعر میو ترجمه میخواند بزرگ جهان را می 
اش نداشت. گیها بود. هیچ انحراف اخالقی در زندهفرهنگی کشور از شمار شناخته شده  های ادبی ونوشت. در حلقهمی

کرد و به فکر نجات مظلومان از بند رنج و عذاب بود. به کشورش  نیازمند و محتاج هم نبود. همیشه به فضیلت فکر می 
جوان دزد باشد، چه نیازی به  نعشق داشت. روزی این جوان را بردند و گفتند: تو دزد هستی. اما نگفتند چرا ای

شود چنین کسی را دزد گفت؟ دزدی دارد. احتیاج نیست، تحصیل کرده و فرد شاخص است. چرا دزد باشد؟ آیا می
 "کند؟ اگر با این سابقه چنین فردی را دزد بگویید، کسی باور می

 .د که گزارش آن هرگز نشر نگرددشوقتی این دفاعیه چنین ادامه یافت و تمام شد. خبرنگاران خارج شدند و هدایت 
 

ویژه که گفته های انترنتی او را متهم به جاسوسی به پاکستان کرده اند که اصالً باور کردنی نیست. بهدر برخی نوشته 
دید و او را دعوت کرد تا به پاکستان برود. این بیان اصالً حقیقت   احمدشاه مسعودآمد و با    آی.اس.آیاند او با نمایندۀ  
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خانه رفت. آنجا قسمی که مسعود خود در صحبتش . مسعود در پایان رژیم نجیب در جرگۀ قومندانان در توپردندا
 برخورد کرد.   جنرال اختر رییس آی.آس.ایتشریح کرده است، با 

تاکید داشت که مجاهدین حمله را بر کابل آغاز کنند. من مخالفت کردم و  جنرال اخترگوید: در آن جلسه می مسعود
شوند. کند و دیگر این که در این حمله مردم بسیار تلف میگی سقوط نمیم: اوالً کابل استحکامات دارد و به سادهگفت

کند. گفت: کند. من گفتم: چگونه سقوط میگفت: کابل سقوط میاما جنرال اختر روی حرف خود پافشاری داشت و می 
کند. د. دولت کمونیستی از ترس فرار و نظام سقوط میکننمجاهدان با دهل و سرنا از چهار طرف کابل حرکت می

کند. این حرف به جنرال اختر سخت تمام شد و گفت: من از خود طرح برنامه من گفتم: کابل با دهل و سرنا سقوط نمی
قت  روم پی کارم. در این وکند برود پی کارش. من گفتم: من قبول ندارم و می کند خوب، نمیدارم. هر کس قبول می 

جلسه متشنج شد و برهم خورد. بعد فرماندهان پا در میانی کردند و مرا مجبور ساختند که به پاکستان بروم و با 
به پاکستان است. بنابراین، اتهام  مسعودگونگی سفر رهبران مجاهدین و با سران پاکستان ببینم. این واقعیت چه

 .اساس استعوت کرده کامالً بین دجاسوسی فارانی و این که او شهید مسعود را به پاکستا
 

را داشت. از این که تا آخرین روزهای مقاومت با استاد ربانی  استاد ربانی و مسعوداند: او قصد کودتا و کشتن گفته
 .کنم این اتهام هم اساسی نداردو مسعود بود و همیشه مورد توجه و لطف آنان قرار داشت، فکر می

ی شخصیت ملی سیاسی، شاعر نوگرا و پیشرو و دانشمند علوم دینی و علوم رانفاشود گفت: در برایند سخن می
 .که امروز نیز شاهد هستیم، نگذاشته غباری بر دامنش بنشینددوست بوده است. همچنانمعاصر و یک مبارز وطن

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1396قوس  29چهار شنبه  «ماندگار صبح افغانستان  » روزنامه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 محترم   ساالر عزیز پور  نوشته :   برگی از ادبیات  معاصر افغانستان 

(( یکی از  پیش کسوتان  نوآوری در گستره  شعر   محمود فارانیآن  که به معرفی ))   پیش از  

فارسی  افغانستان  بپردازیم  ، الزم  به یاد آوری  می دانم  نام های  که  مزین " برگی از  ادبیات  

ای اند  چرا که  در گزینش  این نام ها معیار ما  سو معاصر افغانستان "  می باشد ، روشمند

ن ، پذیرش  این نام ها  از سوی بسیاری از بزرگان  وادب ابتکار  و نوآوری  گزیده شده گا

   .شناسان  ما نیز  مطرح  بوده است

     کابل  زاده  شده است.                     خورشیدی در   1317محمود فارانی  بنا بر روایتی  در سال     -فارانی 

سانیده و از  دانشکده  شرعیات  کابل  سند  فراغت   گاهی  خود را در کابل  به پایان  رآموزش  های  دبستانی  و دانش

 بدست  دارد  

فارانی  در کنار  آشنایی  با  زبان های  اردو  ، عربی  و انگلیسی  تا دستی  یابی  به  برگردانی  این زبان  ها به دو   

به گفتمان های فلسفی   ید  ودر  روزگاری  به گونه  گذر ا شیوه   قدیم ومعاصر به  زبان  فارسی  دری  شعر می گو

  .نیز  دست  یازیده است

ودر پی  افگندن ان تالش  جدی کرده    فارانی در پهلوی  آن  که نوآوری  در عرصه  شعر معاصر  را به  جد گرفته 

  .اشته است و دراقلیم  و دیدگاه  و زبان  شعری خود گسترده ترین  قلمرو  را  در سیطره خود  د

ه  از سروده هایش  به نام های  " رویای  شاعر "  ، "آخرین ستاره "  و بعد  " سفر در توفان  با پیشکش  چندین  گزین

" به  چنان  جایگاهی در  گستره  شعر فارسی  دری  دست  می یابد  که  توجه  بسیاری  از بزرگان  ما  را به خود  
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بیدل "  در  مورد فارانی  می نویسد :  "   سلجوقی  در پیشفگفتار  " نقد    چنانچه  استاد  صالح الدینجلب کند  

 فارانی  یکی  از  شراره های  قریحت  خدا دادی  است  که  باید  به آینده اش چشم داشت ". 

یشی   فارانی  هرچند  خوش درخشید  و شعر  معاصر  را به  جد  گرفت  و پی افگند  ، اما  در تداوم  تالش های  سرا

 ای  ثور  کمترین  نشانه  سرایش  از خود  بجای  می گذارد  اش  به  ویژه  پس از  کود ت

با آنهم فارانی  را به پاس  ابتکار  و رویکردش  به شعر  معاصر  افغانستان  می ستاییم  و خوانندگان  " برگی  از  

 فرا  می خوانم :   ادبیات  معاصر افغانستان  "  را به  خوانش  شماری از  سروده هایش

 شاعر 

 در نیمه های شب 
 وقتی  که شهر  خفته  در آغوش تیرگی

 وقتی  که سایه  های  شیاطین شب نورد 
 تنگ کوچه ها  آهسته  می خزد  به  دل

 وقتی  که  مردگان
 در گور های  تار 

 لرزنده ه از صدای  قدم های  اهرمن 
 وقتی  که بالهای سپید فرشتگان 

 پنجه ارواح دوزخیخونین  شود ز 
 روی  شهر وقتی  که 

 جادوگر  هوس  هۀافسون دمد ال
 و اندر  سکوت  خلوت کم نور کاخ ها
 پیچد نوای  وسوسه انگیز  بوسه ها  

 تن  های سیمگون
 اندام های گرم

 عریان شود  به پیش  نگاه  های  برق خیز
 وقتی  که با نسیم  

 آید  صدای خنده مستان  رهگذر  
 موش  خزمان ناو آ 

 پنجره   در پشت
 بر بسترش نشسته و در پرتو چراغ 

 بیهوده می کند  ورقی چند را سیاه
 

 پاسبان 
 سیاهی  شب  غرق  گشته بود بازار در 

 کورخفاش  پیر 
 در آسمان  تیره  و مرموز  می پرید 

 یک  جوجه سگ خموش  
 در زیر  یک دکان  قصابی  فتاده بود  

 ن اره  استخواترسیده  می جوید  یکی  پ
 بر سنگفرش  سرد  خیابان  در آن  طرف  

 در پرتو  بنفش  یکی  نیلگون  چراغ 
 یک  پاسبان  پیر 
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 در انتظار  خنده  صبح  ایستاده بود 
 آواز  زنگ  ساعت  یک برج  دور دست 
 یکبار قلب  خاموشی  ژرف را شکافت  

 چشمان  پاسبان 
 از خشم  برق  زد 

 شب  بی سحر  هنوز او خسته  بود  تیره  
 اندام  شهر  را به  بر خویش  می فشرد 

 در پرتو  بنفش 
 از شیشه  های  پنجره  روشن  دکان 

 برگنجه  های  خفته  ان  میخکوب  ماند 
 یکی  خسته  عنکبوب و وانگه نگاه  او  چ

 آهسته  روی موزه  طفالنه  می خزید 
 کودکی   در گوش  او صدای  غم انگیز

 ترانه  یک باد  رهگذر پیچید  با  
 فردا  است عید  و بابا  پایم  برهنه است  

 
 بهارگدا 

 شبها میان  کلبه نمناک و تار خویش 
 لرزنده ام  ز شیون مرموز  باد ها 
 تا صبح  درسیاهی وهم آفرین شب 
 رقصده پیش  دیده  من شبح  یاد ها

 
 شبها  کنار  توده خاکستر  سیاه

 میده ام خیال وخلسه و رویا  لغرق 
 وزقطره های سرد چکک های  نیمه شب  

 صد بار یکه خورده  واز جا پریده ام 
 

 غروب  ساحل
 

 خورشید پریده رنگ دی ماه 
 از رخنه راه های خونین

 چون اخگر روشنی  درخشد
 اندر بر شعله  های  زرین

 
 خوابیده ام  به گوشه  این  آشیان رنج
 هنگام روز نیز  چو خفاش  های پیر 

 یار من  نبوده  در این غم سرای  شوم    کس
 جز عنکبوت مرده  که آویخته ز تیر 

 
 امروز  می روم  دگر  از این جحیم سرد 
 امروز  می گریزم  از این  محبس  سیاه 

 می گسترم  بساط  گدایی خویش را 
 در نور آفتاب بهاری  کنار راه 
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 شعله خاموش 
 

 در  دل آسمان  آبی  رنگ 
 ر پاره های  زریناز  بر   اب

 ماه  زیبا همی  فرو پاشد 
 نور  بر پیکر  سپید زمین 

 
 می وزد  روی  شهر  رفته  به خواب 

 با د سردی  ز دامن کهسار 
 غرش  تند  باد می پیچد

 در خم کوچه های  خامش  و تار
 

 بام های  ز برف پوشیده 
 شاخه های  برهنه و لرزان

 عکس  لبخند  ماه  تاب قشنگ 
 یخهای  روشن  لغزانروی  

 
 همه در پرده  سیاهی  شب  
 می نماید به چشم  خیره من

 همچو آن  خطه های  جادویی
 که بود در فسانه های کهن

 
 پرتو سرد  ماه  از  روزن

 اوفتاده درون کلبه تار 
 گ می لرزدسایه نیمرن

 چون تنم روی  سینه دیوار 
 

 شعله های  طالیی آتش 
 سر  نهفتند  زیر خاکستر 

 شمع هم مرد  و ماه تاب  نشست 
 خفت آهسته دیده اختر 

 
 من کنون می روم  به عالم خواب 

 می  برم رنج  زندگی  از یاد 
 می سپارم به  دست  رویا ها

 روح افسرده   ودل نا شاد

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
) آموزشی و معلوماتی (  نشریه بنگاه نشراتی   انترنت :  مجله  نهال  /  فصلنامه برونمرزی کودکان و نوجوانان افغانستانبرگرفته از 

 مسیحی 2006رشیدی  ، مارچ  خو  1385شاهمامه ، هالند /  شماره ششم ،  سال دوم بهار 
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