
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 01/01/2017                م. اسحاق نگارگر
 

 میالدی 2017نخستین روز سال جدید 
 

 

 

** * ** 
 

سه  ست سی ودر ش یعنیـ ه 1360باید عرض کنم که در سال  شما من خدمت مسأله به خودت چه ارتباطی دارد و

از  همین یازدهم جدی من در تک سلول زندان خود نشسته بودم و سال پیش در

 به گفتۀ های هواداران حزب که جشن تأسیس حزب و هورا صدا و و بیرون سر

عظمت  مزفیودالیزم، امپریالیزم، شوونی شان، جشن پیروزی حزب را بر خود

ارتجاع منطقه برگزار کرده بودند. برای من تأسیس آن حزب مانند  طلبانۀ چین و

اقدامات عملی هویدا  یک حادثه بود که خوبی یا بدی آن تنها در دیگر حزب هر

  .شوروی فکر می کردم اشغالگران بمباران های کنج سلول تنهای خود به اشغال کشور و من در می شد و

ه دست ترا ب راختیار کشو مشخص دارد، یعنی وقتی یک نیروی بیگانه می آید و فیک کشور برای من تعری لاشغا

تو مجبور می شوی که برای هر اقدام به سوی چشم  د وافَگن هر جا که دلش خواست رحل اقامت می و در گیرد می

می  بالی اختالف خود گرفتار انمی تو در رهبران وقتی آنچه که می کنی صحه بگذارد.  بر اوبیگانه نگاه کنی تا 

االخره ب را ماستمالی کند و میانی می کند تا اختالف ها در پا آنان می آید و رفع اختالف نیروی بیگانه برای شوند و

سیاست اشغال  فرهنگ ند. این را دردیگرش را وارد صحنه می ک د وبر که نیروی خارجی یک رهبر را می هنگامی

بی تعصبی دعوت می کنند اگر خود  خلق که امروز دیگران را به انصاف و کحزب دموکراتی دوستان می گویند و

تأسیس حزب دموکراتیک خلق اما شاید روز جشن  روز با برابر است و 2017جنوری سال  نخستین روز باز امروز

داماِن وطن ُشست  حزب را ازلکه  آن  اینکه آِب جوش واقعیت ها به خاطرِ  پایکوبی برای هواداراِن آن حزب نباشد؛ و

ای که بر تالِش مگس می ماند کاِر شان به تپ و سینه زنند بر که سنگ هوای آن حزب را کسانی مانده باشند اگر و

منابع  سیماب از حمید کتابی که به همت جناب دوکتور وز کند. دام عنکبوت مذبوحانه وز آخرین ابراِز وجود در

 ندک اسناد کافی عرضه می نه ریزه پایاِن زنده بادگو جسته و مه  ملیی اعضای برروسی ترجمه شده است برای محاک

روِز تأسیِس آن حزب  صورت من این یادداشت را با شعری که در به هر تأسیِس آنرا ماتم بگیرند. که مردم روز

 نگارگربرمنگهم  1/1/2017 گذارم. صفحه  خود نهاده بودم که اینک بازش می در سروده بودم سال پار
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 4از 2

بعد ها  بیطرف تماشا کنند می پذیرند که پوزانوف و رناظ یک درا با دی ها آن روز مزدک حوادث نیز همانند آقای

یر س کفش شان پوست دست نشاندۀ خود برای مصالحه دوندگی کردند به اصطالح نرهبراان می کابلوف از بس که در

 .من بدبختانه دوندگی های جان کری را نیز با همین دید مشاهده می کنم سوزن شد. شان نوک عصای و
 

دموکراتیک خلق بود که غوغای آن جشن را من در تک سلول یا کوته  بحز تأسیس صورت قصه از جشن به هر

 اغذک گوگرد بر روی پنداشتند من با چوبک آن دوران قلم را مخوف تر از تفنگ می چون در لفیی خود می شنیدم وق

 بجنا پنج سالگی را یک بار من در هفتاد و این شعر وطن( نوشتم. مادر )سرودی برای عنوان تشناب شعری زیر

ً از من خواسته بود برای  اینک برای آن مجلس اشتراک کنم خواندم و شعر هایش در نقد سلیمان الیق که شخصا

بیچاره چنانکه قبالً گفته ام همان صدیق ها استیم که همیشه  مردم کم بغل و کنم که متأسفانه ما خود تقدیم می دوستان

همین تبصرۀ  میان شکسته است. با ما در دست و سر یا آنان جنگیده اند و باخته ایم ون اگاو جنگ در زندگانی را

یک نکته را باید  این جا برای تان می گذارم. ش است درـ ه 1360کوتاه این شعر را که تاریخش یازدهم جدی نسبتاً 

 نگارش ننخستی این شعر حتی نگارش دست برداشته بودم و شعر سرایی و تصریح بکنم که من مدتی نسبتاً دراز از

 .شده است این جا بدان اشاره اختیاری بود که در رکود من بعد از آن سکوت و

 میالدی 2015برابر با اول جنوری  1393جدی  11ر نگارگ

  

 وطن مادر سرودی برای

تسلی نمی پذیرد زیرا  برای فرزندان خود می گرید و لعظیم که راحی ماتم آواز گریه و )آوازی در رامه شنیده شد.

 که نیستند( انجیل متی باِب دوم

 

 ور استـگ ده درـبدسگاالن زن در طلسمـر اننــه   استا زنجیری زور ــتم که تا اندیشه هـمی گفـه

 از شور است الی از مستی وـُخمستاِن ادب تا خ   ارـــنـدی نبر گـرد روسپی ازوانـن چون بخــس

 

** * ** 

 خانگی رفته زبالش نیروی پرواز غچـــو مـــــر   گردون تاز نکه این شاهی خود تا رـپـشه شکسته

 د ذوِق سخن پردازهمان بهتر که خون در دل ُکن   بازیچـــــۀ طفالِن ابجـــــد خوانبه سان لعبتک 

 

** * ** 

 دهن دوز است "قدرت" تا دهان خویش بگشادی   آزادی نعش ام بر ودههـــۀ بیــریود از گــــه سـچ

 سخن دادی؟ همــه لطف ـادی وینکف نه قلم بر   چون خدایا "قدرت" را چون طبع سازش نیست بام
 

** * ** 

 ون آهنگجنـ مارِ ـیـو بـبه خاکش می سپارم همچ    شارم تنگـود می فخـــ مــــۀـوی نغـهمی گفتم گل

 رنگلگ ادۀـی جوشم به رنِگ بـر مـان از غیـنه    وانیوا خـــشم ذوق نـۀ خـــود می کُ ـنـیـدروِن س

 

** * ** 



  
 

 

 4از 3

 ولی امشب،

 

 صیاد است ـــدکی ر ازخبــ یکه تازم بی جنــــون   فریاد است ولی امشب دِل من سخت توفان جوش

 سخت استاد است ـنۀ موانــــخویشتن دی ه کارـب   ـان داردـــه ام ذوِق فغــه اندر سرمـتـفـصدای خ

 

** * ** 

 ه می آیـدـزاران نامهـ مـم سویـه خون گشته رقـب    دـی آیـه مه ام از رامــنال وش امشب صدایـه گـب

 ه می آیدـردِم خود کامـمـ ـر زمشتیهــا آخــچ    دندبن یـه مـای خویشتن مستانـه پـون بـای خـنـح

 

** * ** 

 ؟ادرچرا موشـد ـج ون نمیـو خــۀ تنـرا از سیـچ   ادرم واـد ای بینـرق شـش غـآت ون وخ تنت در

 ادر؟هـا مـتـان را انادرــجِ مـرن د درد وـباشـن    رزندم فــدر ماتـو که انـت اشک ر ُخشکیـدمگ

 

** * ** 

 وِن خلق افسررازخ بخشد میدرت" رنگ که "ق   ادر راتوانــــد داد مـ ر تسلی میکس آخـ هچـ

 ر رالشکـ  االرِ ـا سـبخشند ت یـح مـتـشان فـن   رپ پر دشو می ادرمـ چارهـیـصد ب ـدیـِل اُمگـ

 

** * ** 

 می سوزد ادشمش ۀکه درهر گوشه صدها شاخ   وزدــــی سـاد مــریـف شــو آتــۀ تنـیـدروِن س

 ورۀ بیداد می سوزدـدر ک شد و زمـیـن هچم   ان چیزی نمی بینیُکشتگ پای دست واز به غیر

 

** * ** 

 دمهارت ش فرهنگ و جوی علم و تهی از جست و   دغارت ش و ۀ تاراج چو بازیـت زبــبهشت س

 داسارت ش اینـه معـب وس آزادیـقام در این   اتهد هیدهن آزادی فریبت می به حرف مفت

 

** * ** 

 دنویگ ر را آزاد میــیـجـه در زنستــخ ـریــسا   دنو سخن از داد می گویـون تـحماِم خ این در

 ویندگ اد میش ره چشمیـیـخ ه افسوِن طلسمـب    ر روزرا ه ارهچادِر بیصـد ها م نـیـونـخ دل

 

** * ** 

 دوران را رنگوا سازد این نیه رسردی تا کنه م   (1)را خراسان د اشکُکنه پاک از رخ نه دستی تا ک

 انه ویران راخ مست د زاغرانه نه یاری تا ک    ن ُگلشنایان اِر نوا سنجوده منقبه خون آ لــــ

 

** * ** 
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 این ُگلشن رگز تیره واهد خورداک اما نخبه خ   (2)گیر این ُگلشندامن اق استقبچژ وغُ  اتنب

 ۀ زنجیر این ُگلشنـقـلـر حخد آـاشرو می پـف   مادح پیق دانند رـرورنـغم ه مست وگـر چـا

 

** * ** 

 دوزی امه زرج وعطلد دایاِن شب خنپ که در   ا روزین را صبــروش حام صبـیـرد پهمی آ

 گر سوزیجآهی  م زـاد هۀ صیـوزد خانـبس   امسی اک یـب رــاِل زهـاالمـموی ماست ـبـس

** * ** 

 دارتوته قلفی صک 

 خلق حزب جدی مصادف به روز تأسیس11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ستاد انوری ابیوردی زیِر همین عنوانا خراسان" اشاره است به قصیدۀ اشک " (1)

 :  ادیانیبناصر خسرو ق اشاره است بدین شعِر حکیم  (2) 

 ونحجی اطراف که رستستند بر    قبچاق ز است وــنبات پُر بال غُ 

 


