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 25/06/2017              م. اسحاق نگارگر

 ربتنخستین عیــد غ
 

را  کشور یرون شدن ازراِه ب کردم که باید فکر می زندان پُل چرخی آزاد شده بودم و من از 1۹۸۴ماه جون سال  در

آن حالت  در و پاکستان آمدم 1۹۸۴سپتمبر  در فرزندانم را به دنبال بگذارم. خواستم همسر و بالطبع نمی پیش بگیرم و

م کمشنری مهاجرین بدون کارت یک تنظی چند )هر یکی از تنظیم ها بپیوندم. هب تصمیم بگیرم و برای من مشکل بود

 تبه رؤی ارت وآن کس را نمی شناختم ک تنظیمی که در دوستان از من به وسیله  یک تن از داد و شناخت پاس نمی

 سی آر. .آی در د ورسیم زبان انگلیسی به داد تسلط نسبیی من برخوشبختانه  پاس گرفتم.( کمشنری شناخت آن از

 نگذاشت. اثر چرخ مخارج ما اقتصادی بر نتیجه هیچ مشکل در کردم و آغاز سنتر پاکستان درس دادن را امریکن و

 و بُرده طارق فاتح اسپانیه که دست به شمشیر همانند من شخصا   را دارد. مهاجرت دل شکستگی های خاص خود اما

 گفته بود:

دانم اما برخی ها به حساِب  مهاجر می )ج( رزمیِن خداس ه را درهم« ک ماست که ُملک خدای ماستملک ُمل هر»

 خاص در به طور می فروشند. تفاُخر و دیگران غرور بر می پندارند و خود مال یک سرزمین آنرا اقامت در طول

شت پُ  پاکستانی از ن سکل ران یا رکشاواهای خود بودی که بای غم غرق تو و گفتند کابلی را شیخ می پشاور که هر

خود غافل می ماندم  اطراف از دنیای خود در من که غالبا   )شیخه بچ شه( و سرت با نوعی بی ادبی فریاد میزد که

 ا درخود تعلق نداشتن ر زندگانیی به محیط ودن وزهر بیگانه ب ها ردم که پاکستانیک می فکر این چیغ بدم می آمد و

 چکاندند. ها می دیگر افغان ن وژرفای روان م

ها با  خوب می فهمیدم که روس مهاجرت را می آزمودم و غربت و یدهمین محیط بود که من نخستین ع آری در

 زب وح به مقام رهبری« گربا ُچف»زه تا مردم آورده بودند. دهات افغانستان چه به روزگار بمباران های متوالی در

 که خوشبختانه جالوت بود« زخم ناسور»اعتراف نکرده بود که افغانستان برای شوروی  هنوز دولت رسیده بود و

 داولی حیف که رهبران جه افگند «زباله دان تاریخ» ود شان برای همیشه دررا به حکم شیوه  افاده  خ مغرور عصر

داغ  رم وگ وناگون را آنقدرگ اختالفات ورتن و روزگار پیکار با انگلیس را نداشتند کارآیی رهبران ایت ومقاومت کف و

 ردیده استتابع رسم گ ام عیش راینک دیگ و کوچ کرد ما دیار برای همیشه از شادمانی ها و ها که عید دنگاه داشتن
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 خوب به یاد دارم که سال پیش در من را تبریک می گوییم و ها عید گلیم ماتم نشسته ایم به همدیگر حالیکه بر در و

 عید قربان برای همه دوستان گفته بودم:

 

 دربدری آوارگی و عید

 آوارگان مبارک باد! بهر

 همــه قربانیان وحشت جنگ

 تان مبارک باد! عید قربان
 

 :مهاجرت می گویم چه در وطن و تان چه در یکهمان رسم برای یکا اینک به حکم پیروی از و

 تان مبارک باد!  فطر دعی

 

 ا این ج در ربت راغ نخستین عید پشاور کرده باشم شعر غُربت در خود نخستین عید برای اینکه یادی از و

 ا نیز پایانهای م سیاه مصیبت مصیبت ها نومید نباشیم که این شبگذارم اما با این همه  برای تان می

 فطر برمنگهم نگارگر عید یک روز قبل از جون احتماال  2۴شنبه  دارد. 

 

  ُغربت نُُخستین عید
 

 دارم مادر دوریی از ربت به سرخاک غُ  دارم  مَکَدر ن قلبمــــ د وـد می آیعیـــ

 دارم ورکش حالت ل ماتم به دل ازــــگُ  ریبغ رغم که درین شهرآشیان سوخته مُ 

 دارم نورکه من طبع سخ گرچه عمریست دـرنجور نش خامه ام ُعقــــده گشای دل

 دارم به خون تر دمن خاک دشت ور قد کاین ن؟م سر د برتسلی بکش کیست تا دست

 دارم راین دشمـن کاف ه غم که ازبا هم د؟من پای نه در برد چه سان عیشادیی 

 آنچه به ساغر دارم رجگ خونز نیست ج نلب م ود برـان نشـــلبخند شگوف لــگُ 

 دارم رـوادیی لوگ سه از ود دوخاکتــــ خراب هراتست ون ُخفت وبلخ به خ ل وبکا

 ر دارمـآجـ دره   دره در ه جهنــــمچــــ نانگیز ببی دل ه وادیی سرسبز وزان هم

 خون تر دارم که به بدخشان یاقوت لعل و زعزیزان وطن عیدیی نغ می فرستم به

 اور دارمه خون گشته شنـهای که باژد مــــدهـنگ نشانت بـسالدل  ز تا درـیـخ



  
 

 

 3از 3

)زمری بَرم تا به مزارشنرگس بِ  ُگل
1
 ور دارمـزی ون عاشقـبه خ خفته ردخت (

 دارم ربراد ادــب یـدل ش وطـن درهم پای اد ازهمه افت تو شمشاد من و سرو و

 ران سر دارمگشهیدان سبک خواب که  رامسحر نرم خای باد ن بام م و بر در

 ه به سنگر دارمتخف روــف ندلیراه چــ سپاس فانوس چو ربَت شان ُرستهتُ  ه برالل

 که بر سر دارمه  خاریست چون مسیح دست اد بسوختدآتش بی سره در یکم گلشن

 ر دارمستمگ نخوناه به ننگ ازین تشن شوند عامل جنگ وازند وه  صلح نمنغ

 دارم رسه نوک ه را زین دوممصیبت ه این ارپیکر بیم زرده وآ دل ران وخانه وی

)ر دارمخویش که ارباب جوانت ّره برغ  فرومایه  اغیار بُـَو دآستــــــان بوس 
2
) 

 دارمدالور  این بیشه بسی شیر درن م (3پلنگ) پلنگ است ولی نیست مانند« گربه»

 ر دارمح خیبـفات ن وــشک که دران بُت ود بار دگرـالم شه  اسـبـمــن قُ  خـبـــل

 وتر دارمـبـکرواِز ــی پا ُسستین ُکجمــ  مآهنگن ستیغ شاهی ه ودـتوفنــ جومـ

 مر داراوه  خنـیـس رازه که دی تتپشــــ کار آخرد ر م بِدزهــــــی اه  بندگربقـ

 ر دارمشادیی دیگ ر وـدگ ـدیـعلیــک  زهر کاسه   د مرا نیست به ُجزعی نر دریگ

 ّور دارمـنر مــسو ِمه ها همردـف ـدعی  دره شبم صبح اُمیین تید ازپی اسرمی

 رر گردیدـکه هرچند مُ ا قافیـج یک دو

 رر دارمـمک دبان قنــــدی َطلعیــ بهـر

 

 پاکستان – پشاور 1۹۸۴بر نوم

 

 

 

 

 

                                                             

ِل گ های زرد نشانه  طال و برگ نشانه  نقره و های سفید برگ تواند طاس برگ های زرد دارد که می گُل نرگش کاس برگهای سفید و -1
  .بگیر زنان قرار آالت نرگس سمبول زیور

 

ر دیگران تصور انقالب برگشت ناپذی ذهن کارمل و افغانستان که در بربمباری های یکنواخت گرباچوف  اشاره به ببرک کارمل است و -2
  ثور را ایجاد کرده بود.

پلنگ  کند همانند گربا چوف که گُربه چوف تلفظ می شد یعنی این گربه که پلنگ نمایی می و« پشک –گربه »نوعی بازی با کلمه   -3
  است ولی پلنگ نیست.


