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 20/08/2016                  م. اسحاق نگارگر

 سوِگ ُهرُمزد   اشکی در

مصیبتی که بر سِر مردم  هر و دارم.  های من است که دوستش می یکی از شعر "سوِگ ُهرُمزد   اشکی در" شعر  

ِت کاری به دس نیکو ُهرُمزد یعنی انسانیت و گوشه  دنیا می آید من بدین فکر می افتم که یک باِر دیگر هر جهان در

نوشته  201۶آگست  1۶سال پیش در این مطلب را من دو  باطنی شکست خورده است. بد اهریمن یعنی شقاوت و

 مبرمنگهنگارگر  201۶آگست  1۶ آنرا می آورم. بودم که اینک به تکرار

** * ** 

 

 

 

 

 

 

ذهنم می گذرد بدوِن اینکه  یا حتی وقتی در ها می بینم و تلویزیون مصیبت های غزه را در من این روزها وقتی تصویری از

 با خود می گویم تجاوزگران همان مردمی استند که رنجِ تحقیر، اهانت، مهاجرت و شود و از اشک می خواسته باشم چشمانم پُر

 "نتنیاهو"سوزی جان باخته اند ولی امروز  کوره های آدم صدها هزاِر شان در ی هیتلر آزموده اند وها محرومیت را در زندان

 تلر بدل شده است. یتر از ه به قصابی بسیار بد

 به زباِن بی زبانی می واقع بر منطِق زور صحه می گذارد و دیگران بدل شود در رنج بر رنج آزموده اگر خود به اعمال کنندۀ

این شیوه چه صیهونیزم  را به خوِن دیگران بچرخاند و که صاحب زور شد حق دارد که آسیای منفعت های خود هرگوید که 

 آن نادیده بگذرد و تواند ازی کاری های غرب نیز چیزی است که آدم نم اما ریا برائت میدهد و تلر رایچه نخواهد ه بخواهد و

ُکرد ها مواضع داعش را بمباران  گوید که ما برای نجاِت یزیدیان و طمطراق می با نوعی "اوباما"می بینیم که آقای  می شنویم و

 امور کشورهای دیگر گرفته شود بهترین مرجع با صالحیت در کنم برای اینکه جلو مداخلۀ یک کشور در من فکر می می کنیم.

ورهای کش یعنی اکثریِت قریب به اتفاقِ  این مورد یک ملل متحِد نیرومند است که با صالحیتی که به راستی از جامعۀ جهانی

را از موقعیِت منفوری که  امریکا بگیرد و را های زورگو گروه و ها جلو زورگویی های کشور گیرد می تواند عضو خود می

 برای خود کسب کرده است نجات بدهد.  به عنوان ژاندارم بین المللی
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 6از 2

ن از فلسطینیا داعش و برابرِ  ها در ردکُ  گانه از یزیدیان و های دو به معیار این جامعۀ جهانی باید باشد که بدون دست یازیدن

به یاِد داستان آن مرد الفوک می اندازد که به دوسِت خود  آدم را "اوباما"برابِر اسرائیل دفاع کند. شیوۀ طمطراق های آقای  در

ی برابِر خودت ب ه چه گونه من سزای آنرا که درببین ک گویت شد سِر برادرت صدا کن و زد که اگر با کسی گفت و الف می

فوراً مرِد  گو کرد و ادبی کرده باشد میدهم. دوستش که از الف های او دلگرم شده بود با قصاِب محِل زیسِت خود گفت و

 یدید که دوستش با قصابی قوی پنجه که به اصطالح از بروت هایش خون م الفوک وقتی آمد و الفوک را به کمک خواست. 

 معاش "بیادر امی قصاب خود بسیار بد به دوست خود گفت: دسترس، تبرچۀ قصابی را نیز در دست دارد و کارد در چکد و

بقاِل  بر تواند می نیز "اوباما"حاال  ُمردنی می گیرم." آن بقال ضعیف و انتقاِم ترا از روم و معلوم می شود ولی من می

 است که چشمش می سوزد.  "نتنیاهو" آور کند ولی از قصاب زور ضعیف داعش بمب افشانی

رهبراِن جهان اسالم که خروسان خصی شده به دسِت امریکا استند خاصیِت جنگجویی خروسان کلنگی را که ندارند هیچ حتی 

غزه تماشا  را در "هونتنیا"با نوعی سکوِت شرم آور قصابیی  و دست داده اند نیز از خاصیت آذان دهی همان خروسان اخته را

کنند. من درجریان جنِگ خلیج شعری  بارۀ انسانیت فکر می آنانی که در انسانیت و ماجرای غزه قهقۀ استهزاء است بر کنند. می

زنان غزه که  بود آنرا به خاطر کودکان و درآن روزگار "تونی بلیر" و "شـجارج بُ "کاری های  سروده بودم که انگیزه اش ریا

 2014آگست  16 – نگارگر این جا برای تان میگذارم. کله شخی های طرفین جنگ است در شان قربان زورگویی وزندگانیی 

 

 اشکــــــــی در سوِگ ُهرُمزد

 باز خواب از من گریزانست، شب است و

 غمی در سینه ام چون موِش ویرانکار پویانست،

 هــــردم، لبم می رقصد و فغانی بر

 جهان گردد طنین افگن در که هر سو همی خواهد

 بگوید: آخـــــر ای ُهرُمزد،

 ازین خواِب زمستانی دگر برخیـــــز،

 .ببین گیتی چنین تاکی اقامتگاه شیطانست
 

*** *** *** 

 تُندی با خیالم سخت سرگرم است و

 ریخ،أدروِن سینۀ ت

 همین با تیشه ای از کنجکاوی راه می بُّرد،

 ،خاِک ُمرده را پیوسته می پاشد وُ 

 جــــُز خاِک خون آلوده چیزی هست، مگر

 دروِن این سیه نقِب هراس انگیز؟

 شکسته استخوان آری فراوانست

 سو که می افتد، نگه هر

 !دو انسانست محکوم، این جا هر دریغا حاکم و

 .ضِد یزدانست و تو گویی آدمی با دیو یار

 

*** *** *** 



  

 

 

 6از 3

 ریخأخاطِر ت چو خوابی ُگنگ سویی می َزنَد در

 ولی دسِت فراموشی به گورش می سپارد باز،

 مه کند مردی سخن آغاز، پُشِت بام سال و ز

 "منم اسپینتمان نیکخو آری، همی گوید:

 کردم، صفا روشن نمی آتِش مهر و که غیر از

 کردم، ُو ازپنداِر بد یک لحظه تر دامن نمی

 شبانگاهاِن مهتابی که هر سو باِد خنیا گر،

 کرد، می رم نرمک نغمه سرُگل ن به بزم سوسن و

 اندر بستری سبزه، لباِن بوسه خواه نور

 ها بوسه بر می چید، روی آتشیِن الله صد ز

 من اندر خلوِت شب راز با ُهرُمزد می گفتم

 ُو با اهریمِن تیره درون با نیروی ایمان

 کردم، ستیز آغاز می

 .به مردم نیز می گفتم، که پیروزی ز ُهرُمزد است
 

 *** ****** 

 دهم پاُسخ، که ای اسپینتمان نیکخو آخر، به تلخی می

 به گوَشت نالۀ زنجیِر زندانی نمی آید؟

 خون، نمی بینی که خاک و

 درین وحشت سرا آمیخته با هم،

 نمی بینی که اهریمن بَُود فرمانروا آخر،

 ولی ُهرمزد در زنداِن زشتی هاست زندانی،

 ا،تو گویی خوِن او نوشیده خفّاِش پلیدی ه

 شکسته استخوانش زیِر زنجیِر ستمکاری،

 محزون، ُو مردم زیِر این مینای واژون خسته و

 نشسته چشم بر راهند،

 دم گوهِر امیِد شان را دسِت شب بیباک، هر وُ 

 .به سوی دیو تاریکی همی رانَد

 بگو آخر، گویی؟ چه می

 که اندر بوستاِن خاطرت آن غنچۀ اُمید،

 ر پر نخواهد شد؟به دسِت دیو بدکاری شبی پ

 .نگاهی می کند سویم، دگر چیزی نمی گوید

 

*** *** *** 



  

 

 

 6از 4

 دِل تاریِک این دهلیِز بی آغاز، خیالم در

 نَفَس سوزان دمادم راه می پوید،

 به سوی کشوِر یونان، به شهِر آتِن زیبا،

 شور، سِر کوهی خدایان گرِم بحث و آنجا بر در

 گیرند، که از بیچاره انسان انتقاِم خویش می

 خونین راه می جویند، برای انتقاِم تلخ و

 گناِه آدِم بیچاره آخر چیست؟

 فضول آری همی گویند این موجوِد ُگستاخ و

 دم غفلِت ما آتِش جاوید را بیباک، یک ز

 ربوده تا کند از زندگی کوتاه،

 .دگر دستی نفوذ ما خدایان را

 :می گویند خشم می سوزند و تنورِ  خدایان در

 خوِر جرمش همی گیریم، انسان انتقامی در ز"

 مه سیما، قد و به دسِت پاندورا یک زن خوش

 گونه شرارت می نهیم اما، هر به صندوقی ز

 ن چیزی نمی گوییم،آ برای زن از

 ولی در سینۀ او تخِم صد وسواس می کاریم،

 خدایی نیز آنجا بود،

 روی مهربانی بود یا از کین، نمی دانم ز

 صندوِق شرارت، تحفه ای بنهاد، که اندر زیرِ 

 نبود آن تحفه غیر از پرتوی امید،

 این انسان بیچاره، و

 به افسوِن امیِد گنِگ فردا می ُکنَد شیرین،

 مرارت های خویش امروز،

 ولی از این بهاری ناخوشایندش که امروزست،

 توان دانست ساِل نا نکوی صبحِ فردایش؛

 .د پایشزنجیِر اهریمن بُوَ  که آنگه نیز در

 

*** *** *** 

 نگاهی سوی باال می کنم وانجا،

 همی بینم مسیحِ مهـربان را من،



  

 

 

 6از 5

 بعد از انتظاری تلخ بر زانوی غم است و که سر

 کند واندم نگاهی سوی پایین می

 نورش، غلتان می دود بر روی پُر دو مرواریدِ 

 همی گوید تماشا کن فریسی های بد دل را،

 آرنج؛ریاکاراِن قصابی که تا 

 خوِن بی گناهان دسِت شان سرخ است، ز

 !ُکشتاِر دگر هیهات ولی اکنون برای جنگ و

 ز تعلیماِت من هم سود می جویند،

 .کارانه از متنش جواِز جنگ می گیرند ریا

 سینۀ عریان چو می بینم که زن با ساِق لخت و

 به ناِم من دروِن معبِد من مست می رقصد،

 ِر شهوِت طاغی،با هر عشوه اش اندر تنو و

 که سوزان تر َشَود آتش؛ همین هیزم همی ریزد

 !دارم پدر" بس شرم می "خداوندِ  من این جا از

 

*** *** *** 

 خیالم باز پویانست،

 میاِن کوچه ای خلوت، آنجا در در

 تبر بر دوش، جوانمردی تنومند و

 مصمم جانِب بتخانۀ نمرود می آید؛

 :شِب دوشین پدر می گفت

 شهِر ما شود خالی، که فردا عید صحرا است و"

 کند محکم را می جوان با خویشتن سوگنِد خود

 که فردا ننِگ بُت را می کنم بر رغِم شیطان کم

 همی گوید که این تمثال شایاِن پرستش نیست؛

 به غیر از ایزدی یکتا جهان آفِل بَُود یکسر؛

 بیرون ریخت؛ بتان را با تبر بشکست و

 .خاَور روشِن توحید در برآمد آفتابِ 

 :خیاِل من بدو ُگستاخ می گوید

 که ای فرزانه ابراهیم،

 شکستی گرچه آن بت های سنگی را،

 ولی بتخانۀ دل همچنان باقیست؛

 این بُتخانه ویرانست، جهان را کار از



  

 

 

 6از 6

 که این میداِن جنِگ دیو و یزدانست،

 درین بتخانه انسان گونه گونه بت نهان دارد،

 باری دگر با تیشۀ توحید، اگر

 این بُتخانه بشکستی بِت صورت پرستی را در

 آنگه با عروِس پاکبازی عشق خواهد باخت دیگر بت نخواهد ساخت و جهان باِر دگر آزاد خواهد شد و

 تو روزی باز خواهی گشت؟

 خاک خواهد رفت؟ یا اهریمِن بد باطنی در و

 "دهد "آری اُمیدی گنگ پاُسخ می

 دانم، نمی ولی من خود

 .... خود نمی گویی ولی تو

 لغزان قطره اشکی می چکد بر خاک چشمم لغز ز

 این اشکیست کاندر سوِگ ُهرُمزد است. و

 

 ( برمنگهم19/11/1990)

 

 

 
 


