
  

  باختري و شعر نو  واصف
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واصف  استاد  ،  عصر خویش   بدون تردید، در میان شاعران هم     
جد ي   فه   باخرتي  نو          ترین و حر شعر  با  خورد را  ترین بر اي 
ست   شته ا مایي        دا شعر نی با  یژه  به و هم      ،  شعر او،  . در 

مي           یده  مایي د شعر نی صوري  عد  یق قوا یت دق هم    رعا شود و 
مي از اويل         منادگرا  ین دو شعر، و ارزش ا نوع  ین  خاص ا یي 

 .  كمرت نیست
صول        عد و ا حلاظ قوا باخرتي از  مایي  بي  شعر نی یب  ،  ترین   ع

. او  ام شعري است كه من در تاریخ شعر نو افغانستان دیده         
شناسد و رعایت    بندي خاص این قالب را مي       هم شیوة مصراع   

یه      مي  هم در قاف ند و  عدي      ك صول و قوا یي ا كارش   آرا در 
یده               گران د سیاري دی كار ب كه در  ست  یزي ا ین چ دارد. ا

،  هاي خنست   سرایان ما در سال    شود. شعر بسیاري از نیمایي     مني 
بندي نیمایي باشد، مطابق شعر       بیش از آن كه مطابق مصراع    

 .  گلچني گیالني است»  باران«
باخرتي      هاي  گر از امتیاز كي دی كه        ی ست  منادین او یان  ، ب

شود. مهم این     ن تا بدین پایه و مایه دیده مني       در دیگرا 
پريوان او           ما و  تأثر از نی ظر م ین ن كه او را از ا ست  نی

ندانیم     یا  ناه           بدانیم  ما در پ شاعر  كه  ست  ین ا هم ا . م
ستقیم       صراحت و م سته از  ها توان ین مناد یزد.    ا سرایي بپره

گاه    «شعر   فتم و آن تاب دروازه ...»  خوان ه ستة    از ك هاي ب
م    قومي  شد.             يت منادگرایي با ین  براي ا خوبي  نة  ند منو توا

سپیده           شعر،  ین  صلي ا صر ا مل و عنا ماه  عوا گرگ  ،  ،  ، ت
، تندر، باد، نور و منادهایي از این دست هستند و           آفتاب 

، جریان شعر را بدون دخالت      به اینان   یخبش  شاعر با شخصیت   
 برد. این هم یك پاره از شعر:  ، پیش مي عناصر انساني

   آفتابچریك 
 ـ سپهبد سترب سینة سپهر ـ 

 بود  كه در كمني ستاده
   به سوي یاغیان تندر و تگرگ

 هزارها عمود آتشني فكند 
q   

 پس از گریز یاغیان تندر و تگرگ و باد 
 كه برترین چكاد 

 سالم گرم آفتاب را پذیره شد 



 اي كه از تگرگ و باد تازیانه خورده بود  جوانه
   د و گفتبه شانة نسیم سر ا

 خوشا خوشا كه آفتاب چريه شد 
 ) 34، صفحة  هاي بستة تقومي (دروازه

منادین وادار            به  یان  بدین ب ما را  شاعر  یزي  چه چ سيت  را
خاب این نوع بیان در كار         ؟ بعضي منتقدین   است  كرده  ، انت

سنگیين            ناق و  شي از اخت ستان را نا خل افغان شاعران دا
مناید،   ن برداشت درست مي   دانند. البته ای    سایة حاكمیت مي   

حاكم          فداران رژمي  شعر طر سيت در  به را یه      چون  بدان ما  ،
شیده  مني     پو یده  صي و        شود  سرایي د باخرتي و عا شعر  كه در 

مي      یده  ضني د گر معار شیارانة       دی خورد هو ید بر شود. ويل نبا
. این را    باخرتي با شعر و عناصر آن را نیز نادیده گرفت        

پس ا       ما  شاعر  كه  شته شعرهایي  سور و       ز بردا یغ سان شدن ت
 كند.  اختناق سروده هم تأیید مي

باخرتي     منادگرایي  قي      ام ا  یاي حقی شعر را از دن گاهي   ،  ،
كرده      ما دور  موس  مهه           عیين و مل كه  ست  طري ا ین خ ست و ا ا

جا گویا شاعر یك دنیاي        كند. این   ها را هتدید مي    مسبولیست 
دار هستند،  ا جان ه  ، مهة پدیده   كند كه در آن   جمازي خلق مي   

ست        خربي نی ندان  سان چ بل از ان ما در    ويل در مقا ته  . الب
اي بدون   ، ويل زندگي  كنیم  ِ زندگي مي   ، احساس  این دنیاي جمازي   

سان    ضور ان ست        ح شایند ا مي ناخو ین ك شكل     ، و ا ین م . ا
شود كه منادگرایي فقط با كمك عناصر          ویژه وقيت مضاعف مي     به 

درخت صورت گرفته باشد.     طبیعت مثل ماه و خورشید كوه و      
ضور ملموس مردم    چنني است كه در شعر باخرتي       ، زندگي و    ، ح
شود، مگر در شعرهاي اخري كه        چشمدیدهاي عیين شاعر حس مني      

 از قماشي دیگرند. 
به واقع شعر باخرتي یك تصویرسازي مضاعف دارد، یعين هم          

حمور               كل  شعر در  هم  ست و  منادین ا جمازي و  ضاي  یك ف ضا  ّ ف
ق  سازي اف كي از          ي از تصویر ین ی هبره دارد. ا شرده  هاي ف

ست         باخرتي ا شعر  هبام  یدگي و ا یل پیچ كه       دال هبامي  مهان ا  ،
ست         ته ا شهرت یاف بدان  ما  نوع        شاعر  ین  نه از ا یك منو  .

قومي     دروازه«شعر،   ستة ت گري   »  هاي ب ست و دی صدا،  «،  ا و 
بود...      سنت  ستني     » صداي شك من از خن پاره  كه  قل   ،  اي را ن

 :  كنم يم
   شيب دیدي اگر به نیمه

 كه در گریز شبیخونیان منطق نور 
 نشینان ـ سكوت پردگیان ـ  شكیب خانه

   ها گفت به گوش پنجره
 تر بادا  صداي نبض جنابت مخوش

 و دست حادثه نوزاد بذر رابطه را 



 ز بام فاجعه افكند 
 ات دریغ مباد  به سوگواري ما خنده

q   
ــًا یــك دنیــاي جمــازي و بــرین  گفتــیم كــه شــاعر غالب

آفریند. به مهان اندازه كه عناصر خیال در این دنیاي            مي 
ند،            صله دار مردم فا عادي  یات  ندگي و جترب حمیط ز جمازي از 

یابد و این است یكي از دالیل        ناگزیر فاصله مي    زبان هم به   
باخرتي       بان  بودن ز قط از روي         فاخر  قط و ف كه ف ساني  . ك

، حتت تأثري مهدي     اخرتي را در زبان كنند، ب   ظواهر قضاوت مي   
مي     لث  خوان ثا مي      ا صو ر  من ت ند.  ضاي        دان تأثري ف كه  كنم 

 .  تصویري شعر باخرتي بر زبانش بیشرت مؤثر بوده است
ت            سواس و دّق كار، و باخرتي در  جد یت  جوه  گر از و كي دی ی

. شعر براي او فقط یك ابزار       او در ساختار صوري شعر است    
ست  هم       نی هدف  یك  ست ،  بًا          ه شعرهایش غال حلاظ  مهني  به   .

اي كه صرف     گونه  ، به  هاي صوري   اند و مهراه با پرداخت     سنجیده 
ها برد و چیزها      شان هم هبره    توان از صورت   نظر از حمتوا، مي   

 .  یاد گرفت
شده   ، پرداخنت جد ي و حساب    و باز از وجوه امتیاز باخرتي    

ست           سپید ا شعر  مهان  یا  ثور  شعر من لب    . او در به  ین قا ا
هبره منانده    نیز از جتربیات شاعران تواناي زبان فارسي بي        

 .  است
دهد كه او كسي     ، نشان مي   ، سريي در شعر واصف باخرتي     باري 

پس از             شد و  شعر روي آورده با به  فّنن  سر ت كه از  ست  نی
ضور                 مهواره ح گريد.  ناره ب یا ك ند و  جا بز یا در مدتي 

را از هر حیث به كمال      ، شعر سروده و كوشیده شعرش     داشته 
مندي   ، هبره  برساند. شعرهاي تازة او به نسبت شعرهاي پیشني       

كدر و            ضاي  گر آن ف شاعر دارند و دی عیين  یات  هبرتي از جترب
و خورشید را باید   «ها غلبه ندارد.     مرتاكم تصویري در آن  

یك منونة خوب از این گونه شعر است و یادگار            ...»  آوخيت 
سیاهي و نك   پنج  پاره       سال  هم  ین  شور. ا اي از آن  بت در ك

شعر          با  سة آن  با مقای تا  قومي     دروازه«شعر  ستة ت »   هاي ب
دریابیم كه تصویرها تا چه مایه به سوي شفافیت و عینیت           

 اند:  حركت كرده
 ها باید از پا درآیند  چناران این بیشه
   كه با برگهاشان

   زند دف چرا پنجة بادها مي
   كشند از كران تا كران صف و در هر خیابان چرا مي

 ها  كمان و خورشید را باید آوخيت از دار رنگني
 برآید  معجر از حجلة خاوران مي كه بي

 و دستان باد شبانگاه را 



   بریدن سزاست
 رباید!  كه دزد است و از باغها برگ گل مي

  
  
  


