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 01/04/2016                  م. اسحاق نگارگر

 اشک یـتـیـم

 تصویر دخترک اشک می ریخت و تصویر دخترکی که بر دیواِر خانه ای دیدم الهام گرفته ام. در من این شعر را از

 کشور من رخ می بم افگنی که در به صدها واقعۀ بم گذاری و های او حس کنجکاوی برانگیخت و ذهن من اشک در

خانه نبود که راکت خانه اش را ویران  اشک های او بدین نتیجه رسید که دخترک در تخیل من از خورد وداد پیوند 

 مادرش را باهم ُکشت.  پدر و کرد و

مدت حتی تخیُل مرا نیز بیمار کرده است که دیگر کودکاِن کشورش به خاطر نداشتن این یا آن  گویی این جنِگ دراز

اپریل  صورت شعر در به گریه می اندازد. به هر مرگ عزیزان است که ایشان را تنها بازیچه گریه نمی کنند و

 قابل تصور بود وهم در ۀین حادثنتیجۀ بمباران امریکاییان یک چن دوازده سال پیش هم در سروده شده است و 2004

ال آنکه ح ری می نویسند ودیده ام که برخی ها انتحاری را به صورت انتها )متأسفانه من بسیار نتیجۀ بم های انتحاری

من  و را ُکشتن است انتحار خود باب افتعال می آید ریشه اش با کلمۀ )نحر( به معنای ُکشتن است و کلمۀ انتحار که از

بس دیگران )انتهار( نوشته اند ترسیدم بعضی ها تصور نمایند که من آنرا اشتباه  این توضیح را بدین دلیل دادم که از

غصۀ این  دلم از و گوشه گوشۀ جهان بسیار رخ میدهد صورت این روزها ُکشتن بی گناهان در ربه ه نوشته ام.( 

 همه ُکشته به درد آمده است.

 گریه است.  می نویسم از درد وغم وچه  کنم که هر را جغدی پیر حس می شما چه پنهان گاه گاه خود از

 میالدی برمنگهـــــم 2016 مارچ 30گارگر ن

 

 

 نگارگر  ا. م. از:

 

 گو با تصویِر دخترکی که اشک میریخت و  گفت
 

 نجـــــد نگاهت درد ســگوییــا باش رنج و راود دردـی تـنگاهت م از

 دلت چون کرد راه؟ این غم در آخر گنــــاه فارغ از و معصوم  ترِ ـُدخ

 سوز؟ و درد با وـبگ وـچیست کاِر ت هنـوز دـان آیـده وی شیرت ازــب

 چــه شد؟ از دلت تیز آتِش غم در چه شد از ریز گهر چشِم شهالیت
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 3از 2

 زِم غــم فریاِد عشقـب سرکنی در بیـــداِد عشق که از ی جوانی تاـن

 روی نادانی که نیست گریه ات از ی که نیستـمانـاشِک پشی وـاشِک ت

 م سوختـــــهــشعلۀ غ خرمنت را هروختــــــدلت اف کیست آتش در

 کیست؟ دالراِم تــو ومحبــوب  ِیار چیست؟ ـاِم تونــ گو باز عاشقی گر

 است؟کجـــ تو الفت مدارِ  خواهرِ  کجاست؟ تو غمگسار مادرت کو؟

 کـــــرد ن کارـِل مد در وـگریۀ ت کرد؟ زار که حالت چیست آن دردی

 لدراِز  ـرــیش شاعــپ واگشا در لـخج وش وـای تصویِر خام رـآخ

 کنـــد! م میــدرِد دل گفتن غمت ک دکنــ اُلفت کاِر مرهم می و مهر

 بـــاش! ورـِر رنجــهمزباِن شاع باش غصه هایت دور لحظه ای از

 من مگیر! از را دردمندم خویش اسیـــــر باشد خود آدمی بی درد

 مِگلـ آب و مهِر طفالن است در دلــم برد تاب از اشِک کودک می

 

** * ** 

 زینـقلِب ح برداشت از رده راـپ  غمین ناگهان آن چشِم خاموش و

 "سرور" مادرم بگذاشت نامم را  ورم شمعِ حضــتـروخــگفت تا اف

 ِد شانِ دلبنـــ و ــربـــدل ا وــربدلـ  ـونِد شانوۀ پیـــــن نخستین میـم

 نم و بود خانه می آمد همین او  اِر خویشتنـجِ کــــرن از درـتا پ

 ُگل گشتی شگوفان مادرم همچو  سرم نوازش بر چون زدی دستِ 

 روان اه سوی ُگل همچو پروانه  انبا کودکـــ م وـتـکودکستان رف

 دِل بیغــــــم نبود حاصِل من ُجز  ـوددۀ من نم نبــــدی آن زمان در

 

** * ** 

 یه روزی ندیدـس از یرـن غـچشِم م د پدیـــدــریِت جنگ آمـفـان عـناگه

 ـرمســ م یا برـرخ زد بر بوسه می ادرمـشب ها مـ وِم غصهـجـه از

 ه تـــــوزـنـیـجنِگ ک ه دارد زـتا نگ سوز صدق و صد با خواستمی داـخ از

 ای اوهـ ِن شبـراغِ روشـن چـوی ای اوــــزیبـــــ ره وـِر گلچهـتـُدخ

 ونم تاالِب خـــــتـیاف زِل خودـنـم رونـب دم روزی به صد شوق ازـآم

 سنگ ن نیزـیـبال بستِر شان خاک و ریِت جنگـود عفـلعیده برا ب دو هر



  

 

 

 3از 3

 م انتظــــاِر مــادرمـالَجــــَرم چش ســـرم ت برـر دسِت اُلفـنیست دیگ

 چراغم ُمـــرده اند تا چشم و دو هر اند ـردهل هایم دگر افُســـحیف گُ 

 ین بیهــــوده استا از انتظارم بعد ان های خیـــالم پوده استـــپرنی

 تسکیِن من دـده اشِک سوزان می نـگیرد آتش چون دِل غمگین م
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