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م .اسحاق نگارگر

با درد برای من بهار مرده است
یادداشت ناشر:

از تأخیر چند روز در نشر این نوشتۀ عالی و سرودۀ عالی تر ،بنا بر بعضی مشکالت تخنیکی از حضور استاد بزرگوار و
گرانقدر معذرت می خواهم .با وجودیکه از طریق تلفون تبریکی نوروز و سال نو  1398را خدمت شما بزرگوار و محترمه بی
بی کبرا جان عرض نموده بودم باز هم فرصت را غنیمت شمرده تمنیات و تبریکانم را به همه عزیزان و خانوادۀ نجیب تان
تقدیم میدارم .ولی احمد نوری مدیر مسؤول آریانا افغانستان آنالین.

** * **
دوستان عزیز و ارجمند؛ بدین وسیله از یکایک شما عزیزان که مرا با پیام های رنگین خود نواخته اید از شما سپاس
روز سال نو نیز در وطن ویران ما خون می ریزد و سرها برباد می رود.
گزارم .اما همین امروز یعنی نخستین
ِ
سالهاست که دیگر برای من بهارها ُمرده است.
این شعر را من سال ها قبل سروده ام ولی خود می بینید که هنوز هم غم های ما بالفعل وجود دارد .گویی غم و در ِد
دیار ما میخکوب کرده اند که نمی تواند از اینجا رخت سفر بربندد.
زندگانی را در ِ
هموطنان ماتمدارعرض تعزیت و تسلیت تقدیم می کنم .اُمیدوارم (سال ها امید وار بوده ام) که گلیم این همه غم و
به
ِ
دیار ما برداشته شود.
درد از ِ
سالی را که تکـرار حوادث کهنه باشد به مشکل می توان به کسی تبریک گفت اما به هرحال به حکم تعامل سال نو و
نوروز همه مبارک .نگارگر  21مارچ  2۰19برمنگهم

اژدهای قـــــارون
بهار رفت؛ طرب مـُرد؛ آرزو خون شد

چمنستان من چه افسون شد
مگـو که در
ِ

بانگ عزا
نـوای بُلبُل و قُمــری بخفت و
ِ

ز خانه؛ خانـهٔ این خاک تـوده بیرون شد
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هــوای بـاده ُگـساری نمانـد یــاران را

خراب میکـده گردید و کـوزه واژون شد

ب مـرا ســُرمه در گلو افگند
که عنـدلی ِ

که اینچنین به خموشی فتاد و محزون شد

ت غم پیاپی زد
ز بس فلک به سرم ُمش ِ

ساز مـن زقانون شد
شکس ِ
ت چن ِ
گ من و ِ

یار ساده دل از من بگـو بهار کجاست
به ِ

ار بهـاران ز َدی شبیخـون شد
کـه بر دیــ ِ

وس ســتم ُکشتــ ٔه هــالکـو را
مـگـر عــر ِ

خون دیده و دل حجله سخت ُگلگون شد
به
ِ

زار بد قسمت
سر این اللـه ِ
چـه رفت بـر ِ

که ابـر ُ
غلغُله افگنـد و راغ جیحـــون شد

ازمـن غمـدیده شعـر تر خواهی؟
دگرچه
ِ

ت مـوزون شد
اُمید غوطـه بخون خورد و بی ِ

کـه پاک می ُکنـد از کینه سینهٔ زاهـــــد؟

سپیـد جامـهٔ او گــر به سـعی صابون شد

ــود انصاف خود بگـــــو آخر
تُـرا اگـر بُ َ

ار من چون شد؟
که از جفای تو شهر و دی ِ

نام دیـن به م ِن بینوا جفـا کردنـد
بـه ِ

ز گـنج بهـــر ٔه مـن اژدهـای قـارون شد!

دگر به صلح چه اُمید میتوان بستن؟

شکست با ِل کبوتر به خاک زیتون شد

بهـار دگر میکند جـوان طبعـم
مگر
ِ

کـه از طلیعـهٔ اُمیـد ُگنـگ ممنـون شد

برمنگهم  ---لندن  28فبروری1993
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