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 14تر1له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

                            ۰۷/۲۰۲۲/ ۱۱                                                              حامد فارانی    :   اهتمام هب 
(  ژاله نویسنده: مستانه اصفهانی  ملقب به  )  

 شعر نو در افغانستان  
 در سالهای پس از جنگ دوم جهانی × 

عظیم  سیاسی  واجتماعی که در جهان رخ داد  در زندگی  اجتماعی  وفرهنگی   وره موازی با تحوالت وتغییرات  این ددر  

جمعیت  )) جوانان  بیدار  (( به ابتکار     ۱۹۴۷افغانستان  نیز جنبش های  ترقی خواهانه  تازه ای پدیدار شد . در سال 

وروشنفکران دیگر تشکیل  شد  و  مرامنامه  ان که  عبارت    ،  ترقی، خادم  الفت     چاپا،  گل  عبدالرئوف بینواشاعران  :  

، از بین  بردن  جهل  وعقب ماندگی  وپیشرفت همه جانبه  اقتصادی و علمی  اسقرار آزادی  وعدالت  اجتماعی    بود از  

ابیات  منعکس  شد  تالش     وفرهنگی مردم  افغانستان  اعم از مرد وزن  انتشار یافت . نهضت  )) جوانان بیدار (( در

و مبارزه ای  که از  مدتی ها  پیش  در راه تحول  وتجدید  شعر وادب  در افغانستان  آغاز  شده بود ، رو بشدت نهاد   

در کابل    ۱۹۶۳ببعد  گسترش یافت . کتاب )) اشعار نو (( بزبانهای  پشتو  و فارسی که در سال    ۱۹۲۰و از  سال   

آرین پور، آئینه ، الهام ، بارق شفیعی ، بهجت توفیق  ،  دگان را با گروهی از شاعران نو پرداز :  انتشار یافت ، خوانن

 و دیگران آشنا کرد  ، مایل هروی  ، منتظر ، نهمت دکتر سهیل ، صفا ، ضیا قاری زاده  ، محمود فارانی ، الیق

در دیباچه ای که بقلم ادیب  ومنقد افغان دکتر عبدالغفور روان فرهادی  بر این کتاب  نوشته شده تجزیه وتحلیل درستی  

: )) حقیقت آن است که  شعر نو  جز فرزند  حالل    ر  بعمل آمده ودر آخر گفته میشوداز جریان شعر نو در ان کشو

ر خود  زندگی نمیکند  ودر عصر دیگر  زندگی دارد  .  فرزندی   زاده  شعر کهن  کسی نیست  فرزندی  که عصر  پد

سه   مجموعه  شعر     ۱۹۶۳که از چشمه های  وادی  پهناور  امروز  آب نوشیده ومنتظر فردا (( ) صفحه چ( در سال  

ی  و)) امواج  ، ))  آخرین ستاره (( از محمود فاران ))  ستاک (( از بارق شفیعی  از  سه شاعر  نوپرداز انتشار یافت:

هریوا (( از مایل هروی  . نشر این کتابها  باعث تشدید اختالف  نظر بین طرفداران کالسیک و پیروان شعر نو  شد   

وحتی  در روزنامه  )) اصالح (( ومجله )) ژوندون (( سلسله مقاالتی بعنوان )) جنگ بین کهنه ونو (( از طرف  

افت  که نمودار مبارزه آشتی ناپذیر این دو گروه بود  . مسائلی که در برابر  آنها  شاعران وادیبان ونقادان افغان انتشار ی

قرار داشت و راه حل  ان مسائل  بسیار شبیه است  با آنچه در ایران بین طرفداران ومخالفان شعر نو موجود بوده  

 . وهست
ضمن اینکه ادعا میکند که هنر  در آثار کالسیک ها به قله کمال  خود رسیده وهنرمند    مثال  محمد موسوی همت ،

))... من تحول را  درتکنالوژی وسیانس  بکلی می    وشاعر  امروز  هرگز  نمیتواند چیزی برآ نها بیفزاید مینویسد

ومنقد دیگر )) شپون(( به باسخ همت (  ۱پذیرم . اما تحول در  شعر وهنر های زیبا را قابل قبول  ندانسته ام...(( )

)) ... اگر از او که فرزند جهان پیشرفته امروزی است بخواهیم با  قافله اشتر وکجاوه سفر اروپا کند یقینا       میگوید :  

 (۱فرهنگی وتربیتی دنیا کهن است.(( )  -نمی پذیرد ، زیرا هنوز ریزه خوارخوان نعمت اقتصادی  

 در  مجله دانشکده نوشت  ۱۹۱۸شعرء بهار رابیاد میآورد که در سال  سخنان شپون گفته ملک ال

: )) هیچکس  نخواهد خواست یا توانست در قرن بیستم راه  اروپا را با کجاوه وشترطی کند ((.  شپون  در مقاله خود  

ت های ارجدار مسئله تحول را در اجتماع وهنر درست درک میکند .اما گاهی بقدری شیفته نو میشود که همه موفقی

)) باور کنید امروز حتی در اروپا کمتر کسی میشود  که به آهنگ کالسیک       گذشتگان را انکار کرده ومثال میگوید:

(  اینگونه نظرات افراطی گریبانگیر برخی از  طرفداران دیگر شعرنو نیز میشود . مثال در مقدمه ۲گوش بدهد ((. )

 ه شده :))  اشعار نو (( چنین عبارتی هم نوشت

)) اگر کسی  بر شعرنو  به حیث شعر خرده میگیرد باو باسخ بدهید آنرا به حیث نثر قبول کنید واگر در ضمن  آن سجع 

  بیابید گویا نثر مسجع است واگر سجع ندارد آنرا نثر خالص بشناسید((.

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 × فصلی از کتاب ))نگاه پراکنده ای به شعر نو درایران وافغانستان(( که بزودی در تهران منتشر خواهد شد
آن میتواند  تعیین کند .  شعر نو    البته نه این فرمول درست است  ونه  ماهیت شعر نو را تنها سجع یاوزن ویابی وزنی

در راه  تامین استقالل  وآزادی وپیشرفت زندگی  اجتماعی در افغانستان    ۱۹۱۹انعکاس نهضت بزرگی است از سال  

 بوجود آمد .

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jann_mohammad_hale_del_kharab.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jann_mohammad_hale_del_kharab.pdf


  
 

 

 14تر2له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شعر نو نتیجه  خواست های جمعیت )) جوانان بیدار (( وشعر نسل جوان افغانستان   است که  برای  رسیدن  بهدف 

های  بلند اجتماعی وفرهنگی وبه منظور  ساختن یک  زندگی آزاد نو  در افغانستان کوشش میکند.  شاعران نوپرداز  
 رده اند که ما سعی میکنیم آنرا در آثار  چند تن ار آنها نشان دهیم افغان در سالهای اخیر موفقیت های شایان توجهی بدست آو 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۹صفحه    ۳۴)) ژوندون (( شماره    - ۱    

              ۸صفحه    ۳۵)) ژوندون (( شماره    - ۲  

همان -۳    

 

 بارق  شفیعی  -   شاعر مترقی وبا استعدادی است که با این اشعار : 

 موج شواز خود برآ  ، بردوش توفان سیر کن 

 گرد خود گشتن بجز خاصیت گرداب نیست 

اهدا   راه پر ثمر شاعری را می پیماید . از مجموعه اشعار خود  ستاک  را  به آنان که هنر را آئینه زندگی  میدانند   

 کرده است . برای  ان که بهتر  بتوانیم بارق شفیعی را بشناسیم خوبست بگذاریم او شخصا خود را بما معرفی کند :

 کیم من ؟ نور چشم جستجو ها 

 زم  حسن است  دلم زیبا پرست ب

 روانم آفتاب آرزوها  

 دوچشم روشن هستم من 

 باین گرمی  که  می تابد روانم  

 سزد گر آتش  افشاند زبانم  

 بیا ازدیده اهل هنر بین   

 باین شوری  که انگیز بیانم   

 (۱اگر  شاعر  نباشم کیستم من ) 

 

 یا اینکه : 

 در آسمان دهر ، 

 من،من  آن ستاره ام که گریزد زنور 

 اشباح رهزنان سیه دل به تیرگی 

 تا درکمین گهی  

  (۲برشبروان بادیه یابند چیرگی )
        

 ۱۱/۱۲صفحه   ۱۹۶۳)) ستاک(( بارق شفعی کابل  سال  -  ۲و-۱

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از زمره آن شاعران است که شعر واستعداد خود را صرفا وقف مسائل اجتماعی کرده وچنان  باآرزوی بارق شفیعی  

اصالحات سیاسی  ملی  ورشد پیشرفت هم میهنان خود میکوشد ومیسوزد وچنان تشنه وجویای عدالت وآزادی  است  

تی که  از مناظر طبیعت میبرد  که خویشتن را سراپا فراموش کرده نه از احساسات وغم وشادی  شخصی ونه از لذا

سخن  نمیگوید.  صدای  او صدای  خشمناک اعتراض وانتقاد است علیه جهل  وعقب  ماندگی  و بیعدالتی . ))  کشتی   

شبستان قبر ها (( ،  )) نامراد (( ،  )) ای  ناله (( ،  )) به مرغ آزاد ((  واشعار  فروان دیگر  او همه  شکسته(( ،  ))

 خصوصیت واین روح ومضمون است .  دارای  این

 شامی  است  سهمگین وهوائی است پر دمه  

 تاریک  وتیره همچو روان گناهکار  

 چشم ستاره  کور وسیه  گشته روی مه 

 وانجا میان بحر  به امواج بیقرار 

 بینم شکسته کشتی  طوفان رسیده ای 

 کزکام موج جانب  ساحل  کند تالش 

 شمگین از الی  موجهای  کف آلود وخ
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 14تر3له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ارواح نا امید  چو فریاد بی گناه 

 یاهمچو  آه  گرم  اسیران زندگی 

 از رنج  آخرین  رمق اند ر شب سیاه   

 بیرون جهند وجامه  آمال  ناتمام  

 بردوش  موج های  خروشان  رها کنند  

 فریاد آسمان  وزمین  میرسد بگوش 

 کاین محشر  از تغافل مرگ آفرین کیست ؟

 این  بحر را که  ساخته  صحرای  انتقام  

 وین  کشتی  شکسته  کمینگاه کین  کیست  

 (  ۱یا مرگ  این  قضا زدگان  خواب  نا خداست )

 

 من بابا (( به آن تعلق گرفت  انتقاد اجتماعی آشکارتری است .ح(( شعری  که جایزه ادبی  )) ر  شبستان قبر ها))  

 ای  دل  خموش باش 

 نه زنکمتر  به سی

 آهسته  تربتپ که محیط تو کوچک است 

 گیرم قفس  شکست 

 پرواز گاه کو؟ 

 اینجا فضا کثیف تر از سینه ها  بود 

 گر در سکوت شب 

 با بال آتشین 

 بی نردبان کاهکشان ، بی چراغ مه 

 از چرخ بگذری 

 وزبام عرشیان 

 پرشورتر فغان کنی  ، پرسوز تر نوا

 کوه ها شوند آب 

 وآن آبها بخار 

 تیره خاک چشمه آتش  چو آفتاب وین 

 این زنده  مردگان 

 چون شعله های سرد 

 ( ۲از پا نشسته اند  ونجنبند زجایها )

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .۲۷/۲۸)) ستاک(( صفحه  -۲            .۲۲))ستاک(( صفحه -۱

 

برای  رسیدن به مقصد  ومقصود  مردان جنگاور تفاوت دارد .او  نمی تواند     اما  شاعر هرقدر هم مبارز باشد  باز  با

بکشد وخراب کند وپیش  برود . رزم  اورنگی  و روئی دیگر دارد . هنگامیکه شاعر  در برابر ستمهای  اجتماع  خود

وز زمین  خواهد  ومی  میزند  فریاد  وخشم   درد  از  اشکش  وطبیعت  احساسات  شدت  از  ناگاه  کند  ورو  زیر  را  مان  

 . فرومیریزد و )) نامراد (( از اینگونه گریه های بارق شفیعی است

 اینسان که ناتمام 

 بررهگذارباد 

 از پافتاده ای 

 ای شمع نیمه سوخته امید  کیستی ؟

 گویند چون دلم 

 برگور آرزو 

 ای نامراد تا دم مردن گریستی 

 درد خمه های سرد 
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 بی روان  در بزم

 باالی پیکران  زخود رفته خموش

 آرام  وبیصدا

 بیهوده اشک ریزی وبیهوده ایستی

 ای شمع نیمه سوخته ، ای جسم  نیمه جان

 چون سرنوشت من

 یا عشق ناتمام 

 ( ۱بیهوده جان فشاندی وبیهوده  زیستی )

       
 ۶۳  -۶۵صفحات  )) ستاک ((   - ۱               ۲۸/  ۲۷)) ستاک ((  صفحه   - ۲                 ۲۲)) ستاک(( صفحه  –  ۱

 

این قطعه ،  مثل بیشتر اشعار  بارق شفیعی به وزن  عروض آزاد است  وقافیه های  کیستی ،  گریستی ، ایستی ،   

وزیستی  که بدون  نظم وترتیب  معینی  بکار  برده  شده ، عالوه بر پیوند دادن موضوع ، شعر  را خوش آهنگ  و 

ان  ، بارق شفیعی  از نظر  روح انقالبی  ، درد  وشور اجتماعی که دارد   گوشنواز  ساخته.    شاعر نو پرداز  افغ

 وهدفی  که برای هنر خود  در نظر گرفته  بسیار شبیه به هم قلم ایرانی  خود  سیاوش کسرائی است :

 بسویت رهنما ای مرغ آزاد 

 مرا  در سر هوای آسمان است  

 من وتو  هردو  آزاد پرستیم 

 مرا آنجا که هستی  آشیان است 

 مپرس  از من چسان  اینجا اسیرم 

 عیان ما چه محتاج بیان است 

 اگر  زینجا پریدم 

 به پهنایت  رسیدم  

     ۳۰(( صفحه)) ستاک-۱        ـــ     (۱به پردازم برایت داستانها  )

 

که برای  ساختن  صحنه های  گوناگونی از طبیعت و از زندگی     است  محمود  فارانی  نو پرداز با استعداد دیگر  افغان  

اگر بارق شفیعی  در برابر  مقرر ات نادرست اجتماعی  با صدای  بلند    انسان ، شیوه و  راه دیگری  در پیش گرفته .   

فارانی    اعتراض  میکند  ، بما نشان  میدهد    د گذری  آنها  را درمیان  تاریکی ها  ، بانور  کمرنگ  وزو  محمود 

 .  برای تجسم اندیشه های  خود رنگ های  تند بکار نمیبرد  بلکه با سیاه قلم وسایه  وروشن ها سر وکار دارد.ومیگذرد

)) سرود نیمه شب (( ، )) سروش شب (( ،  )) راز های شب (( ،  )) قصه شب (( ، ))  غروب  ساحل (( ،  )) شام  

( ، خاطرات ماه ((  و بقیه اشعار او جز چند تا ، همه تصویر مناظر شب وحوادثی  دریا ((  ،  )) غروب کوهستان (

 است که درشب رخ می دهد.

گاهی معنی  حقیقی خود را دارا است وگاهی هم     محمود فارانی  ، این کلمات رمانتیک در اشعار ماه  وبرف    و   شب

 معنی  مجازی  بخود میگیرد وسمبل محیط ومردم میشود.

 موضوع عدم برابری انسان ها  در کشور های  که فقر وثروت در کنار  هم قرار گرفته  پیش از هر وقت  دیگر  توجه   

نویسندگان  امرروز  بخود جلب کرده است  هر شاعری  و نویسنده ای  بسهم  خود چیزی  دراینباره گفته است . از  

محمود فارانی  ود  دشوار است که اثری اصیل  ایجاد کند  . اما  اینرو برای شاعری  که میخواهد از نو وارد  این بحث ش

براین دشواری  فائق آمده است  او  با تصویر  قبر های  خاکی  وگور های  مرمرین     در قطعه )) غروب کوهستان ((

بقه نیز با یکدیگر   نشان میدهد  : نه  فقط  زنده های  غنی  وفقیر  از هم متمایزند  بلکه مرده های  متعلق به ان  دوط

فرق  دارند . سپس  ما را از سر منزل  مردگان  به کاخها  وکلبه های  که کمی دورتر از آنها  در کنار هم  واقع شده   

 هدایت   میکند  وتماشا  وقضاوت  را بعهده خود ما  وا میگذارد . 

 پیش یک  گور  خالی  وویران   

 پهلوی  قبر های  مرمر پوش  

ب خون آلود  در فروغ غرو   

 پیرمردی  نشسته بود خموش 
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 کهنه دستار پاره پاره   او  

 ز سر روی  دو شش فتا ده بود 

 موی آشفته و سپید ش را

 چنگ میزد نسیم یاز یگر 

 

 چشم او خیره مانده بود بگور 

 از پس ابروان انبوهش

............................ 

.............................. 

   

از فراز گور خراب  یانگه  

لغزید سوی الواح مرمرین   

 صیقلی سنگها که زیر شفق  

 همچو الماس  سرخ می رخشید 

 

 زهر خندی  دوید روی لبش  

 وانگهی کرد  سوی شهرنگاه 

ان کاخهای مرمر دید  ندرا   

(۱پهلوی کلبه های تار وسیاه  )  
صفحه   ۱۳۴۲سال    ۳۲)) ژوندون(( شماره  -۱    

  

اینکه  ون  وستمکش هستند که یک عمربه نامرادی بسر میبرند ، بدهمه انسانهای بدبخت  محمود فارانی  قهرمانان  آثار  

ماهیگران ،    کلمه ای شکایت کنند و با سکوت و گمنامی هم  در گوشه ای می میرند . گدایان دوره گردان ، چوپانان ، 

تاج الماس ((  سرگذشت   ))قبیل اشعار او را نقل میکنیم :    مالحان وروستائیان از زمره آنانند. در اینجا نمونه های از این 

زن  روستائی فقیری است که درکنار کودک شیرخوارش از سرما وگرسنگی  میمیرد وجز برف که کفن تن  او میشود 

 وتاج الماسی  برسرش  میگذارد  دیگری غمخواری ندارد : 

 آسمان تیره  از  ابر سیاه  

 بروی  خود افگنده است  ای پرده

 نی بود مهتاب  و نی  لبخند او  

 رخشنده است نی خبر از اختر  

 

 دانه های برف  از اعماق چرخ  

 رقص رقصان میرسد سوی زمین 

 درفضای تیره  و آرام شب 

 ناله های باد اندازد طنین  

 

 باز بگرفته  شگوفه شاخه ها  

 باز میریزد بآغوش چمن 

 از هوا  مانند  شبهای بهار 

 ن برگهای نقره فام نستر

 

 ه برجهای قلعه ها  سیمین شد

 بامهای  کلبه ها گشته سپید 
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 کوره راهای شبانی گشته است

 زیر برف سرد  و سنگین ناپدید 

 

 پر گشوده  برفرازده سکوت  

 مردمان در خانه ها خفته خموش 

 ازمیان ابر های  دوردست  

 بگوش  میرسد  آواز  لکلک ها

  

 اندر  این تاریکی وسرما وبرف 

 مناک  وتار یک کوچه ن درخم

 پای  دیواری زنی  افتاده است  

 درکنار ش خفته طفل شیر خوار 

 

 وکرخت. د  پیکر  لختش شده سر

 می تپد آهسته دل اندر برش  

 دیده بی نور  او وامانده است  

 سایه مرگ  ایستاده برسرش  

 

 واپسین دمهای  سوزانش دوید  

 برجبین کودک خوابیده اش  

 بعد از آن آرام آمد  روی هم   

 دولب  افسرده وخشکیده اش 

 

 آسمان  با دست  ناپیدای خویش 

 در کفن پیچید نعش  الغرش 

 بگذاشت از برف سپید  یوانگه

 ( ۱تاج الماسی بگیسوی ترش )

 

وزی بی (( داستان کوتاهی  از  زندگی  ومرگ انسانی  است که سالها  گله مردم  را بچرا برد  و ر  گور  چوپان))  

 سر وصدا  در پای  صخره ای افتاد وهیچکس  جز  شاعر سراغ او را نگرفت.

 دل آسمان  گرد آلود از 

 اندرین نیمروز تابستان  

 ر خورشید میفشاند نو صقر

 روی  دامان  خشک  کوهستان  

 

 میسراید پرنده  از دور 

 در سکوت  عمیق و پر اسرار 

 ان  خفته و تنبل  سوسمار

 و بیدار میشوند از صدای ا

 

 دم  سوزان  باد کهساران 

 بررخم  همچو  شعله میلرزد  

 قطره  های  درشت و گرم عرق 

 روی پیشانیم همی لغزد 
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 درخم کوره راه دور ودراز   

 ازبر صخره بزرگ وسیاه  

 سرکشیده درخت خود روئی 

 راه  ۀسایه افکنده بر کنار 

  

 ست   زیراین سایه گور ویرانی

 گور  از یاد  رفته وگمنام  

 گور بی شمعدان و بی توغی 

 فراموش  کرده اش  ایامکه 

 

 ست  شاید  این گور ،  گو چوپانی 

 که  دراین  کوه  ودره خاموش  

 بارها  رفته  درپی  رمه 

 چوب دست شبانیش بردوش 

 

 .................................. 

 .................................. 

 ..................................  

 ( ۱) از جهان  بسته  چشم  پر اشک  

 
 ۴۶))آخرین ستاره (( محمود فارانی . کابل صفحه  -۱

 

از زندگی انسان  واز مناظر طبیعت میسازد چنان طبیعی و پذیرفتنی است  محمود فارانی صحنه های  شاعرانه ایکه  

که یک خواننده یک لحظه می پندارد آنها را روبروی خود یا روی پرده سینما تماشا میکند. برای  نمونه )) شام 

 دریا(( و )) صبح دهکده ((  را بخاطر میآوریم.  

 کشتی فرسوده چوبین 

 دل  امواج  میرقصید  در 

 ر گی  شام  تی 

 بر فراز  کشتی  و دریا   

 بال  میگسترد   

 باد  سرد  شامگاهی  نرم  

 می وزید  در  ساحل  خاموش  

 اختر چوپان  میان  آسمان  صاف 

 نور میافشاند...... 

 چوبین   ۀدر میان کشتی  فرسود

 مشعل  ۀکنار  پایدر   

 پنجه دریانوردی  پیر  

 میخزید آهسته روی  کهنه گیتاری

 بانوای نرم گیتارش

 یک صدا  مردان دریائی 

 میسرائیدند وپا رو میزند آرام  

 مردکی چینی 

 با قدی کوتاه وباچشمان تنگ خویش 
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 ( ۲پای میکوبید وپی هم  قهقهه میزد )
 :   صبح دهکده      

 ماهتاب  نقره گون شد  ناپدید  

 در کنار  قله های  دور دست 

 ساغر  گلگون ولبریز شفق   

  اوفتاده از دست گردون وشکست
 ۸۹))آخرین ستاره(( صفحه  -۲      ـ ۱۰-۱۱))آخرین ستاره (( محمود فارانی .کابل  صفحه -۱

 

 سمان آکاروان شب  ز دشت 

 زین دیار ناشناسی رخت بست   

 اختر صبح  از کنار  ابر ها 

 میزند  آهسته  چشمک  سوی من  

 باد  خو شبوی  سحر گاهی  زباغ

 نرم نرمک میوزد بروی من 

 وار  میشود خم ازدمش  رقاصه 

 شمع سیم اندام  وزرین موی من

 جغد  شد  خاموش  سر در زیر بال  

 رفت در روی  قلعه ای   ویران بخواب  

 کودکی  آواز خوانان میبرد  

 آب.گله مرغابیان را سوی  

 قله های  نیمرنک  کوهسار  

 گشت خونین  از شعاع آفتاب  

 دختران روستائی مست وشاد  

 کوزه ها  برفرق وچادرها  بدوش

 میروند ازکوره راه پیچ پیچ 

 درپی هم سوی  رود پرخروش.  

 میرسد از جنگل  خاموش  دور  

 ( ۱نی بگوش ) ناله های  دلپذیر

         رمه  خورشید (( نادر نادرپور کرده است . ساز )) محمود فارانی شعر )) اخرین ستاره ((  شاید استقبالی است که  

 چه مضمون هر دو  شعر یکی است ، در ظلمت یاس  وغم ، عشق  خورشید  وستاره  امید است .

 ازتند باد یاس  

 در دخمه شکسته  وتاریک  قلب من 

 لرزان  آروز،خاموش  گشته شعله  

 اندوه  پر گشود 

 ۱۴)) آخرین ستاره ((  صفحه  -۱                          این چغد سالخورده پس  از دیرگاه باز

 آمد  بآشیانه ویرانه اش فرو 

 اکنون سکوت مرگ،

 افکنده سایه بردل  تاریک  و سردمن

 پیک عبوس نیستی  استاده روبرو

 دراین دم پسین 

 دراین سکوت ژرف و درین ظلمت گران

 بچشم  نورامیدی زهیچ سو ناید 

 اما هنوزهم

 ازالی تیرگی  غم انگیز ومرگبار 
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 ( ۱چشمک زنده ستاره چشم  سیاه او. )

 

 

 

 و نادر نادرپور  میگوید : 

 من مرغ کور جنگل شب بودم 

 برق  ستاره ها همه از من  دور

 در چشم  من که پرده  ظلمت  داشت

 فانوس  دست  رهگذران بی نور 

 رگ هرگز  زالبالی هزاران ب

 برمن نمی شگفت  گل خورشید 

 هرگز  گالبدان بلور ماه 

 برمن  گالب  نور  نمی  پاشید 

   ۵۵-۵۴))آخرین ستاره ((  صفحه  -۱

 از البالی توده تاریکی  

 دستی  درون النه  من لغزید   

 وزلرزه ایکه درتن  افکند  

 بنیاد آشیانه من لرزید  

 غافل که  درسپیده دم این دست  

 خورشید بود وگرمی  آتش  بود  

 با سرمه ای دو چشم  مرا واکرد 

 این  دست  را خیال نوازش کرد . 

 این دست گرم ، دست تو بود ای عشق   

 دست تو بود وآتش  جاویدت. 

 من مرغ  کور جنگل شب بودم 

 ( *) سرمه  خورشیدت بینا شدم به 
 

  شده استبا مقایسه این دو شعر  می بینیم  قطعه )) آخرین ستاره (( که چهار سال  پس از ))سرمه خورشید (( سروده 

 رد.دا قرار   عالیسطح  دراز حیث پختگی  وپرورش  فرم مضمون 

( است که پرواز  تخیالت  ظریف شاعرانه آن ، زمان  )) خاطرات ماه ( محمود فارانی یکی از اشعار پر توفیق 

 ومکان پهناوری  را احاطه کرده است   

 گیر ب ای ماه  ای الهه شبگرد پا

 آخر دمی از این سفر جاودانیت  

 ای دختر فسونگر گردون فروبیا 

   تلختی زتختی جادوئی آسمانی

 بامن  بگوی خاطره های گذشته  را 

 بامن بگوی راز دل تیره قرون 

 از بزم میگساری  جمشید قصه کن 

 از حمله های  نیمه شب لشکر نرون 

 از شعله های آتش غزنه که تاسحر 

بانه بافالک میکشید  ز  د نور تو   

 از  ناله  های  درهم باشندگان شهر

  کزالی  دود  و شعله  بگوش تو میرسید
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ای راز جو  از خلوت تفکر بود  

 درقلب  دره های  مهیب  هیما لیا 

 از انعکاس نغمه شور آفرین او  

درآسمان  خامش  شبهای  بیصدا    

 از  گریه های خامش لیالی شب نورد 

برپشت  نافه در دل صحرای بیکران    

از بوسه  های آتشی قیس بینوا    

تو  براثر پای  کاروان   درپرتو  

سه واز محشر هوساز رستخیز بو  

سای  لوئیان ردر کاخ  پرفسانه  و  

 از ساکنان  دخمه تاریک  باستیل 

 از چشم  نیمه خواب  جوانان پاسبان 

ازجامه حریری سافوی  چنگزن    

 آن دلکشسته شاعر عهد  باستان

تنی  که  بسیمین فروغ تو   ازمرمر ین   

پایان  شب  بسینه امواج  شد نهان    

از پور پیرمرد صنم  ساز بابلی    

جوی و بت شکن ان مرد قهرمان و خدا  

اندم  که او ترا بدل  شب خدای  خواند   

 درپای ان مغاره ظلمانی و کهن

 مهتاب  همچنان  بره خویش  پیش رفت

 خاموش  بود و هیچ بمن پاسخی  نگفت 

خترانشرمنده  از نگاه  هوسبا ز ا  

 ( ۱) خ نهفتدر پشت قله های پراز برف  ر   

__________________________________________________________________ 

 ۱۵-۱۸صفحه  ۱۳۳۹)) سرمه خوشید (( نادر نادر پور  تهران  -*    ۱۴))آخرین ستاره (( صفحه -۱   

 

وبرای  بیان اندیشه های  مترقی  برای  ساختن  صحنه های  رمانتیک ، این  نوپرداز  جوان  افغان   محمود فارانی

قطعه   ۲۷خود  تصور وتصویر  های تازه  ، کلمات  نرم وخوش آهنگ  وقالب های  تازه  شعری  بکار میبرد . از 

غزل  وبقیه یا بشکل  دوبیتی  های  پی هم  یا بوزن   ۴شعری  که در مجموعه  )) آخرین ستاره ((  او چاپ  شده  

است برای نشان دادن عقاید مایل هروی آخرین ستاره(( بقلم شاعر نوپردازدیگر افغان عروض آزاد است. مقدمه )) 

 مترقی  او درباره نقش  شعر وشاعر ، قسمتی  از نوشته های  وی را دراینجا  نقل میکنیم 

 

محیط خود )) شاعر  امروز  باید  نگاه  وسیعتری  داشته باشد  و بپای  تحول  جهان  قدم بقدم همراه باشد  وآئینه 

گردد.(( از شعر امروز باید  اعتالی روح وحرکت وزندگی  را بخواهیم . شعر امروز باید  مکمل  شعر دیروز  باشد 

. آنطوریکه  در تمام شئون زندگی حیاتی انکشاف وپیشرفت بعمل آمده  وبا نظریه ها بصورت علم تظاهر نموده است  

آنها ست باید راه  تکامل  خود را طی  کند. محافظه کاری در   ، همینطور  ادبیات و هنر وشعر که حصه ای  از

( ۱ادبیات وسخن سنجی سزاوار شاعر امروز نیست ..(( )  

 

                  مایل هروی بکسانیکه تنها به اقتدای  گذشتگان اکتفا کرده وبانوآوری درهنر مخالفند می تازد ومینویسد :  

مبادا شعر نو  اساس اشعار  قدما را برهم بزند ، پایه های  شعری  دری  را   )) آنها اندیشه  واضطراب  دارند که

سست کند  وبه  استعارات  وترکیبات پخته منقدمال  خلل رساند . شاعر  حماسه سرای  دیروز  اگر  از گرزو کمان  
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رد  وآالت  وادوات وژوبین خود حرف  زده حق داشته.  ولی  شاعر حماسه سرای  امروز  این  آالت را در دست ندا

(  این درست است  اما آنجا که فرم ۲دیگری  جای  آنها  را گرفته  است  که با ید  شعر  را برنگ روز توافق داد. )

ومضمون را از هم جدا فرض کرده میگوید: )) هر شاعر  باید اول  متوجه فرم باشد  ، بعد  ازآن مضمون محتوی  

ا درست نیست  چه فرم ومضمون هرگز نمی تواند از هم جدا  باشد بنظر م     ازآن زائیده میشود .((   

 

اشعار مایل هروی  را که در مجموعه )) امواج هریوا (( بچاپ رسیده  به  دو بخش میتوان  تقسیم کرد . غزلیات 

(( ، )) سرد بسبک کالسیک مانند : )) طالرنگ (( ، )) گره ها (( ، ))مشکین (( ،  )) فتنه خوابیده (( ، ))من وتو  

 مهر (( ، ))حسن ناشناس (( وغیره که از عشق کلی واحساسات عمومی با تعبیرات وتشبیهات متداول سخن میگوید.  

قسمت  دیگر اشعاری  است که شاعر قلم را بدست  دل خود داده ومیخواهد روبروی خواننده بایستد وبا او گفتگو کند  

وغیره  از اینگونه اشعار  است )) پرستو ((   .)) مرگ شمع (( ، )) قو(( ،  

 

 
 ((  مقدمهآخرین ستاره  ))  -۲  (( مقدمهآخرین ستاره  )) -۱

 

 بنازم بشمع شب  افروز خود سوز

 که شب سوزد وصبح تابان بمیرد

 که تا شب نمیرد ، نمیرد فروغش 

 فروزان بگرید ، فروزان بمیرد 

 خودش  سوزد  ولیک روشن نماید  

(۱ره شمع چشمان مهر  آشنا را )  

 یا

 درین پهن گیتی چو قوی صفا دل

 فریبنده دربین مرغان نیابی 

 بشور  وهیاهوی دریا نشیند 

 که غوغای  او را تو آسان نیابی 

 بود آیت صلح ،  سیمین پراو 

 بود رایت  عشق  تاج نکویش 

 زتاریکی  عرض  صحرا گریزد 

است وباشد  صفا  بخش  خویش   فرشته  

................................ 

 چو قوی  سبک آشیان زی  بگیتی 

 نبینی تورنج گران زیستن را . 

 نیابی بجز تاب عشق وصفائی 

(۲نبینی تو آسیب چرخ کهن را.)  

 
 ۱۰۶/  ۷)) امواج هریوا(( صفحه  -۲ ۱۵۲صفحه   ۱۳۴۲))امواج هریوا(( مایل هروی . کابل -۱

 

                                  پرستو واین پیک بهار  الهام بخش  بسیاری از  نوپردازان معاصر  ایران وافغان شده است  .

 هر شاعری  با تصوری وآرزوئی این پرنده رمانتیک را توصیف میکند.

ومژده رسان شادی  وزندگی   مایل  هروی  نغمه )) پرستو(( را تارهای شوق وشادی  مینوازد .  نظر او مرغ  بهار  

 است .

 پرستو جان ، پرت چون زلف خوبان  

 خم اندر خم سیه اندود وپیچان  

 عزیز مرغکان نوبهاری  

 که هر ساله کنی  یاد عزیزان 
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 پرستو جان تو شادی  میکنی  ساز  

 سرودت گرم خیز وشور پرداز  

 توباشی  مظهر  شادی  وعشرت 

(۱پیام زندگی  داری  به پرواز .)  

 

ما پرستو  در آثار شاعران ایران  پرنده ایست سوگوار که بهاری  بی گل  وپروبال خونین  است . پرستو  پرنده   ا

 کوچک نیست معنی  بزرگ مجازی دیگری  دارد . پرستو  آزادی است 

 سیاوش  کسرائی در شعر  ))  چلچله ای روی  پنجره ای مرد (( چنین میگوید: 

....... 

سراچه ویران آمده ای تا  دراین   

 النه مهری  بنا کنیم پرستو ؟ 

 آمده ای  تا دراین گذرگه خاموش 

 شور ونشاطی بپا کنیم  پرستو  

 شرم مکن سرزبان خسته برون کش 

 تا شب چشم ترا نگاه کنم من 

 وز تپش  سینه تو جان پرستو  

 

 ۱۱۱امواج )) هریوا (( صفحه -۱

 شعله برون کرده شمع را کنم  من

 چلچله اک خفته بود  خامش  وزیبا  

 (  ۱شبنم خون در میان نازک پر ها )

 وسایه در )) بهار  غم انگیز (( اینطور  میگوید : 

 پرستو آمد   واز  گل  خبر  نیست   

 چرا گل با پرستو  هم سفر نیست

 چه درد است  این ، چه درد  است  این چه درد است

 که در گلزار ما این رخنه کرده است 

................... 

 مگر  دارد بهار نو رسیده  

 دل وجانی  چو  ما در خون کشیده  

 مگر  گل نو عروس  شوی مرده است 

 که روی  از سوک وغم  در پرده برده است  

...................... 

 بهار  دامن افشان کن  زگلبن  

 (۲مزار  کشتگان را غرق گل کن ) 

ظرات استتیک مایل هروی باید اعتراف کرد که این شاعر آزاده ترقی خواه برای بهرحال با مطالع دقیق اشعر  ون 

 پیشرفت ادبیات کشور خود صمیمانه کو شا است  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱۴۱(هوشنگ ابتهاج )) سایه (( زمین  صفحه   ۲)                ۶۰/ ۵۹صفحه   ۱۳۴۱تهران  ( سیاوش  کسرائی )) خون سیاۀ(( ۱)

                      

شاعر  معاصر  دیگر افغان که از یکسو با دنیای  هنری کهن  پیوند دارد واز سوی دیگر  شیفته زندگی  نو و هنر 

میباشد  .  ضیا ء قاری  زاده     -نوین  است   

آثار این  سخنوری  در مجموعه  های  )) هدف (( ،  )) نی  نواز (( ، و ))منتخب اشعار (( گرد  آمده است . )) نی   

((  مثنوی  سانتیمانتامی است که انسان را بسوی  ارامش  کوهساران و  نوای نی شبانان دعوت میکند . با  نواز 

 کلماتی آرام وعار فانه :  
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 بیا ای نای کز پستی  گریزیم  

 گهی  با ناله گه بانی  ستیزیم  

 بهر  دریا که دست انداخت  ما را 

( ۱بسان موج بررویش بخیزیم )  

هدف(( تمایل  قاریزاده را به شعر  نو نشان میدهد . ))ای  دریا (( قطعه لیریک تازه ایست از او.اما غالب اشعار ))   

 آخر ای دریا 

 توهم چون من دیوانه دلبری 

 موج در کف

 شور بر سر  

 ناله. مستانه داری 

 عمری بی پا  گر نه ای 

 هردم چرا در گریزی 

 ذوق هستی گرنه ای 

 آخر  چرا سامان نداری 

 _______________________________آخر ای دریا
 ۱۶ضیا )) قاری زاده((( ))  نی نواز (( کابل . صفحه -۱

 

 کجا جویم سراغ منزلت را 

 درچه پیدائی نهانی 

 درچه سرحد خانه داری 

 تاکجا خواهی  تپیدن 

 گه به ساز  شمع سوزی

( ۱گه پر پروانه داری )  

))خواب واژون(( : اگر  ضیا قاری زاده فقط بگفتن قصابد نظر    

 ای  روز ه ، ای هفته ها ماه  ها ، سالها  

( ۲محمل کشان عمر من ای رنجیر جمال )  

اکتفا میکرد  ، نامش جزو  نو پردازان  افغان ثبت نمیشد  .اما او  سراینده قطعات  تازه وپر شور مانند  )) کبوتر  

 سپید (( است  واساسا شاعری  است  ستایشگر  زیبائی  وامید :

 شفقی بال  وپر کبوتر کان 

 همچو سیمین سفینه اخترکان 

 زود آئید 

 برسر بامها   فرود آئید  

 آخرین زنگ  شب  نواخته شد  

 برخیزید 

 از گریبان  شب  درآویزید  

 --------------------------------------- 
 ۲۹)) هدف (( ضیا قاری زاده صفحه -۲      ۸۵/۸۶اشعار  نو  صفحه   -۱

 

یکبار بال بگشائید همه   

 برلب بام من فروآئید  

پا گذارید ، نغز  وشایسته آهسته   

(  ۱همچو خیل مسافران امید )  

 این شعر  مانند ) کبوتران من ( اثر ملک الشعرا ء بهار  از جهت فرم ومضمون تازه   وتوفیق آمیز است .

نام برده شود  .این  هنرمند جوان  که  سرا پا  ان الیق   سلیم  –دربین  نو پردازان افغان ، بایستی از شاعر  با استعداد 

شور وآتش است آثار  خود را در روزنامه ) پرچم (  وسایر مطبوعات افغانستان انتشار  میدهد جای  بسی تاسف 
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است . که مجموعه این آثار  فعال خارج از دسترس ماست.  شاعر  نوپرداز  دیگر افغان  عبدالحی آرین پور  است  

در کابل  بچاپ رسیده است  . دو شعر  اول لین مجموعه  که بنام  خدا     ۱۳۴۳که مجموعه   اشعارش ) نهال ( در 

 ومدح  پیغمبر است بشکل  مثنوی  معمول وبا همان تعبیرات وعبارت مذهبی متداول  قدیم  میباشد .

 ای ملکی شیوه قدسی صفات 

ایجاد همه کائنات  ثباع  

   ای گهر  لجه بحر  ازل

(  ۲تازه بهار چمن لم یزل )   

اما محتویات دیگر مجموعه که دارای  مضمونهای  اجتماعی  با موضوع های  عاشقانه  ولیریک است از وزن های   

 عروض  آزاد وتصویر های تازه   برخوردار است .

وقمری  وهدهد شاعران کالسیک گفتیم که شاعران نوپرداز ایران وافغانستان  پرستو  ، کبوتر  وقو  را بجای  بلبل 

 در آشیانه شعر  فارسی  نشانده اند  وآین پور  هم شعری  زیبا درباره )قو(  دارد.

 بگاه غروب  

 زتاب  شفق  

 برنگ  گل سرخ رنگین  شده  

 سرا پرده  برکه آبگیر 

 هوا خوشگوار وزمین  دلگشا  

 کف  باد  صورتگر  وموج آب 

 چو سرلوحه سیم صورت پذیر 

 مین  درآن گلز

   به آن تازگی

 درآغوش  تاالب خاموش ونرم   

 دو  تا قوی  زیبا  شده  جایگیر  

 من وآرزو 

 ببال خیال  

 پریدیم از آن سوی ابرها  

 فرا  اوج آن  برکه بی نظیر  

 که افتاد مهر 

 بکام غروب  

 دو تا  قوی  زیبا و آن آبگیر    

 (  ۱به ژرفای  تاریک  شب شد  اسیر )

آین پور  دو شعر  مذهبی اول  کتاب  خود  را هم بشکل  شعر نو   ننوشت  وچرا  سوال  دیگری  پیش میآید  که چرا 

 حتی   در کلمات  وتعبیراتی که اینگونه  اشعار  تاکنون  بکار  می رفته  ،  کوچکترین   تنوعی  بوجود  نیاورد ؟

ت  .  برای اینکه  مضمون  نوی در کار نبود  و اساسا هزاران  قطعه  شعری  که تاکنون  در ایران  پاسخ روشن  اس

وافغانستان  به شیوه نو نوشته  شده  نمودار  این حقیقت  است  که شعر نو  در هر   دو کشور  از مرثیه  های  مذهبی   

 ومدیحه بکلی  آزا د شده است 

ترقی خواهانه مردم ایران وافغانستان  در عصر حاضر است . صدای     شعر نو  انعکاس هنری  جنبش های
اعتراض وسرود  عصیان  است  علیه مظاهر  عقب  ماندگی .  شعر نو  بیان  هنری  اندیشه ها  وآرمانها نوین  

 است  برای  ساختن  زندگی آزاد نو .
پدید  آمده  وآنرا  بسوی  تکامل  پیش برده   دری شعر نو از جهت  فرم تجدید  نظر  وتحولی است که در علم الشعر 

اصطالحات عامیانه واز کلمات  وترکیبات  لغوی    -افسانه ها و اساطیر  ملی    -است.  شعر نو  از فولکلور 

 فراموش شده  یا نوساز  حداکثر استفاده  را میکند.

ست  که پس از  رسیدن  به مرحله  تکامل  ،  باز جای جریان ادبی  در یک  دوره  معین تاریخی ا  شعر نو عنوان

 خود  را  به  کلمه مطلق شعر  خواهد سپرد

mailto:maqalat@afghan-german.de

