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 21/03/2016                   نگارگراسحاق م. 

 بهـــــــــاِر وطـــــــــن

 میاِن شان کامالً آفتابی بود نفوِذ پاکستان در این شعر یادگار دهۀ نََود است که رهبران تنظیم ها باهم جور نمی آمدند و و

 دیگر زبان لطیِف شعر نیز همان سال پیشبینی می کردم ولی حیف که گوش شنوا نبود و در ها رخ داد من آنچه را بعد و

  را به بهار بدل نکرد. رفت ولی خزان ملِت ما آمد و بهار های موسمی بسیار  دست داده بود. را از اثِر خود

 95حمل2نگارگر        

 نبهــاِر وطــ    

 لکه است لطِف بهاران پرستوی خوشحا اله دل نزد امسـی بچنگـ د وـارآمبهــ

 بال و پر دزاشق دمی نا پرستوی عت دو اته ام هیهر سقِف خاند آمد و اربهــ

 الاالمتردست جــاِم م طِف ساقییل ز ودا بر ما آمدې و ارُکجاست آنکه بهـ

 احوال لب نمودرمنقپُ  الی ودیث خــحـ راب تهیم از شجام و ه پُرم زُغصدل

 الآتِش قَت   ز ادرم ر ام وکه سوخت بـ ر ۀ نو روزی ام جفای سپهُکلچود ربــ

 نهال شگوفه دار وندلی چ ودرا که بم چمن  بهار در واری چدی ودرا که بـم

 من غمی رمال دیروانده است به تقکه خ  خویش از َرَممدیده میزان برِگ خ وکنون چ

 الدر دنب ارـبه ی تُرا نوار شتدگ ستنی  دــویـد به گوشـــم همیشه گسپیـ رِ سـ

ال ج وعنــــاهمچــــورن ادفت  دوش م برتـغفل هیک لحظ ز ار بود وـبه  آفِت دو 

ـالفتن ز دــود آیکه مردمم به خ م هیهات! ــهمی ده ژدۀ ُگنگېبه خویش مُ   ۀ دج 

 کال که باشد میوه تا َودـُسفت بُ  که سخت و  امی خ جلوه ایست از سنگدلی اق ونف

 لال مرُدم و رونده میکور جانِب چ وچ  ه مه ومـکه سرکردگاِن قمصیبت است 

 استعجال د هَی نهیبِ نز تو انه برمو زج  فُرصت  ُدزد واب وخ در تو و درازت ره

 الرزه رشتـــۀ آمـِس هـوتنیدی از ه ربت غدر وت و دم سوزان شن جهنوط

 ی بر بدیهی استداللکن وـبَخِت بد ت ز  ون ن ولی اکنهی است بقای وطــبدی

 دست رفت استقالل؟ از اگر می ُکنیه چ  وجود ـان مجه ه درچ تو َشَود هر رفتم ازگ
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 2از 2

 ر استنکـالیچ غیـــــه نَبَُود را راسی ه نـ ور یدگـزن ی زـنشاناِراده است 

 استحصال ه زرآهن هم ز وکه میکنی ت  روش ــتفنگ ف رِ ـله می کنی ای تاجـچه حی

 عالـگشت باب استف انـه مصادِر شهم  داری ران چنانکه پنـــــدا شدند امیگ

 استحالل است ز تن کردهام جامه برح  اینک  ن شد وکه منکر حدیِث واجب و

 مالـاستک سعی و گردید ه مضحکهبسک ز  دوزی نا ز زرجُ نمانده است کمالی ب

 البق   ود مست می َشَودسوِد اندِک خب رهبری واعظ  فکر د ازچه ذوق میزن

 الکنند استجه امیع ارف وکنون که ع دُگسست میۀ اُ ه جا رشتمه ون که ازکن

 فارغ ازغم اعمال ن وکُ  مستمرا تو   استاز ُعـقبفارغ  ه زاهِد ُهشیارککنون 

 منوالن ر نگه دار بر همیحش تا به وُ  ن م کُ زالل مستـ آبِ  دریـــن بهـــار ز

 الدم فع  ر بسایی فلک گـــکـه آسیـــــا و بگ و من سالم ولِ َدعی از قان به مُ رس

 اجالل د شوِق شوکت ون ندهمریِب ف گز هـر ایم وجبین به درگه ناکس نســ

 نقش اضمحالل رِ غی دان نَبُوَ هکه در ج دازم ای فلک نینـــرور خویش به پغُ 

 الـبـد اقشب نلمنق جاست آنـکه ُوراک  فت سنِگ جفانکو است آن که سرش راکج

 الپامـ اگر راـپای حوادث م ردـکه ک م آرزوی شیرین نیش د دروِن دلــزن

 فارغبال مست و و شاد ودسوی کشوِر خه ب  ارواِن شَوق َرَودکـ د ومی رس اربه

 

 گدایی خود طلب است. مصادر باب استفعال خاصیت طلب را می رساند و

 ش1369ثور  20 –م 1990می  10ـم برمنگه

 م. ا. نگارگر

 

 

 

 

 

 


