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   باران«امیو »پ رازق فان  

ا  از  نزد  نیچاپ  یم  ک یمجموعه  دهه  چهار  دت  م  نیا  یط  گذرد؛به 
ن  از آن با همگان    ی ادیز   یهارسوده   یهاو وبالگ  ها ت یسا  ت،ی شدن انتر
 شده است.  بصورت پراگنده باربار همگان   سبوکی و ف ادن  

(  شومکه شاد شود شاد یم   بهزاد«  )با هر دیل  ۀکه با شعر »خام  مجموعه
 .  ابد ییم انیو با شعر »نهال نور« پا شود آغاز یم

سه نوع شعر است که در قالب    ۀندت  قطعه و دربرگ  61شامل    مجموعه
 گوناگون رسوده شده است.   یهاخ ی    در تار  د یو شعر سپ  یغزل، مثنو 

گوناگون    یو در موارد   دهیاز اشعار شامل مجموعه، ورد زبان گرد  یشمار 
محتوا ح  یبر  به  و  استناد شده  پذ  ثیآن  از   رفتهی "شعار"  شده است؛ 

رسود  »صدف   ۀجمله  )همهمعروف  رنگ  «  همه  است،  رنگ  دکان  جا 
 یرو خطر، گر یم  یدل مرو سو   ی... و  »مردان و نامردان« )ا  فروشد یم

 جمله است.  ی   لرزان مباش ...( از هم

دوران   انگر یب(  ۱۳5۸  انت   رسودن آن )م  خی     تار   ۀ»صدف« با مالحظ  ۀرسود
و ببند عمال آن است    ت  و بگ  ی   ام  ی وحشت و دهشت تسلط خونتا  اهیس

نموده و    انیب  ی   و دلنش   با یز   ار یزمان را به کلمات بس   نگ ت  که شاعر رنگ و ن
 :  سد ینو بخش مقاومت است که یمهمزمان الهام

 تو مجو رسود آرام  «تنور طبع »فان   از 
ب
َ
ل
َ
ل از دکان    َمط

ُ
 فروشدکه تفنگ یم   گ

پخش آثار    سنده،یو به ن لیو تبج میتکر  نی رسخط که »بهتر  ن یپرچم با ا راه
  ۀسلسل  میکه بتوان   نیا   د یبه ام  سازد،یم  مجموعه را همگان    نیاوست«، ا

 . میرا ادامه ده رازق فان   ق یرف یهاپخش نوشته 

 اد یو در هر جمله و هر سطرش، جاودان است و در    ستی ن  فان    «،»فان  
 و خاطر همه زنده است. 

 2022 ی جنور  27 ن  قاسم آسما                       
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 اهدا: 
مس   رد  که  همسرم  زندگ   ری هب  و    یانهموار  بوده  همراهم  دالوراهن 

  .   را با من قسمت کرده است  می غصه اه
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 مقدمه 

تعارف و  شناسم، این انسان همیشه ن  هاست که رازق فان  را یممن سال 

چرا؟ بعدها فهمیدم که    دانمیم گرفتم، نهمیشه صمییم را. زود با او گرم  

د، حت  در بعض  به ییست و آدم نیم فان  انسان  پرجاذ  تواند با او گرم نگی 

 موارد فریفته اش نشود. 

ن  
ً
تا کجا شاعر است، چه خود به عنوان یک ابجد    دانمیم دقیقا که فان  

ن   عواطفم خوان  طریق  از  بدانم  را  ادن   نوع  این  قواعد  مبادی   آنکه 

 راز شده ام.  دلبستۀ این دنیای پر رمز و

امیدوارم این کار را ادب شناسان خاصه شعرشناسان ما به درست  انجام  

های شخصیم  کنم بر دریافت بدهند. اما من بر رس نکات دیگری تکیه یم 

 .  از شخصیت فان 

توان از شخصیتش سوا کرد. به گونه دیگر شعر فان  در  شعر فان  را نیم 

های فان  از چه و چند حیات است  ها و دریافتمجموعه شناخت واقع  

 که به صورت مقفا و موزون در قالب اشعارش بازتاب یافته اند. 

افگندن این طارم  های عقیدتیش برای ن  آیا فان  چگونه آدمیست؟ پایگاه

درونش چه   دنیاهای  و  عاطفه  و  ذوق  و  نگارخانۀ حس  زراندود  و  نقش 

 ز خودش مدد بجوئیم: باشد، بهی  است ایم

 شومبا هر دیل که شاد شود شاد یم

 شومآباد هر که گشت من آباد یم 

یک غمش منم   در دام هر که رفت رسر

 شوماز بند هر که رست من آزاد یم 

د سخت که با صخره   ها کنمبا این نی 

 شومروزی حریف تیشۀ فرهاد یم 
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 ترا تا خوبی  بیان کنم ای زنده 
 

 گ

 شوم زاد یمطبع خیام و خامۀ به

 چون بوی گل که گاه شگفت   شود پدید

 شوم من از میان شعر خود ایجاد یم 

 از همت   جا آغاز یم
شود، مطلع بسیار مناست  که برای شاعر شدن و  فان 

 از آن واالتر برای آدم شدن است. 

تا شاعرتر شود و  او پشت همت   منش  اعتقادی سنگر گرفته  ها و اصول 

مای از  نظر  و  هشعرهایش رصف  خفت  یا  د  نی  در  را  آدمیان   ، غنان  های 

 و ن  
 جونده و غریزی را به  پست 

ً
حق  و ظلم به کار آید و یک انسان رصفا

یس و پرمایه مبدل گرداند.   موجودی پر عضویت و پر تض 

مقصد سال  این  برای  تپش فان   این  تمام  اما  است.  تپیده  و  ها  ها رزمیده 

 و مقام طلت  بوده است. از همت   رو او  عاری از حرص و آز و  
خودنمانی

، باد کرده و مغبغب  ، شخصیت  باالنشت  
در جریان مراتب کارهای دیوان 

یافتند و فان  همان شد که به اصطالح   نشد، در عوض شعرهایش جان 

 دهدطلب ماجراجو را دست نیم هر شهرت 

دور  درین  و    او  اشعارش سمت  معدود کسانیست که  از  زمانه  و  و  طعم 

های حالوت دارد و در آن منافقت، جنون ارتزاق و سودای رایج در عرصه

 متداول به چشم نیم زنده 
 

خورد. او رفته رفته به سنگری از سنگرهای  گ

پاك  بازار مبدل یم مقاومت روان ساکنان  نخواهد  باز کوچه و  دیر  شود و 

 امیدواران تکامل نماید.   د بود که به مرجع امی

های شبانه و روزانه ما را پر کرده  نامهاثر منظویم که رنگت    در شمار صدها 

های فان  یافت. و در توان به رصاحت و صداقت غزلاند کمی  اثری را یم 

یم  حدی که یمحدی که  در  و  صديق  داند  ثناگوى  و  صاف  و  يك  تواند 
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های گونه گون شخصیت ترسیده و باال کشیدۀ حقیقت است و در زمینه

بر  رادر  و کوشیده  مردم  رسانده  مدد  استخوان سوز  درنده و  اجحاف  ابر 

نوشته و  اشعار  زنده است  مدروز  زبان  از  باالتر  سطیح  در  را  هایش   
 

گ

ه و گسی  انداز  وسیع چشم  و  ن   مرزها  تمام  در  را  آدمیت  و  ببخشد  تر 

 منظرهايش به کار آید. 

کنم تا ما  تر یمبرای رازق فان  این چشمۀ مصفا و باق  آرزوی نواهای بدیع 

 را در تمام تنگناها و فتور شخصیت به کار آید.  

 داکی  اکرم عثمان          

 ۱۳64حوت   ۲2شهر نو کابل، 
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«نامزندگ
 
 ۀ »فان

فان   سال    محمدرازق  در    یدیخورش  ۱۳۲۲به 
 به جهان گشوده است.   دهیکابل د

دوره   پس ثانو   ابتدانی   الت یتحص  یهااز  در    ی و 
تحص جه   ش یخو   عایل  التیکابل  در  به  را 

 در رشته اقتصاد در بلغاريا تمام نمود.  یماسی  

شعر آغاز   شیبه رسا  نسو یبد  ۱۳4۰از سال    فان  
جوان   »ارمغان  شعرش  لت   گزينه  او  و    «نموده 

 . د یمنتشر گرد 1344در سال 

سال    فان    یشعر   نهیگز   ت   دوم   ز یحا  ۱۳۵۳در 
ن   ویل   د یگرد   زه یجا چاپ  دافتیاقبال  اثر    گر ی . 
م  فان   داستان  قالب  عنوان »بارانه«   ر یز   انهیدر 

 از چاپ برآمد.  ۱۳6۳در سال 

 زنده 
 

و   فان    گ سال  ژهی به  با    ی  اخ  یهادر 
ان    یهاتیفعال    نشر

 
فرهنگ   میمستق  وند ی پ  و 

 داشته است. 

 

https://rahparcham1.org 
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