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 صفحه 3 از 1  ه  شمار
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 11/06/2016                            م. اسحاق نگارگر
 

 بزرگ بس ستا دردی هم بودن شاعر

 خود با دل درد   نوعی و سروده پشاور شهر در 13۶۶ جوزای 2۶ با برابر 1۹۸۷ جون هفدهم در را شعر این من

 آفرین سر درد   بسیار من برای شعر نگرم می ها سال آن سوی به که اکنون .بودم کرده

 و شکوه دادن نشان با اند کوشیده قدرت صاحبان زندگی مختلف   مراحل در و است بوده

 هم و بنمایند تطمیع گوناگون های وسوسه گرفتار خودم درون   در مرا اقتدار و ثروت جالل

 استعداد   وهم است کرده یاد سوگند بدان جهان آفریدگار   که را پاک بسیار وسیلۀ این قلم

 برایم بزرگ خدای که عرفانی قناعت   آن مدد   به من ولی بگیرند خود خدمت   در باطل های هدف برای مرا نگارش

 شتهندا اعتقاد بودنش حقیقت به که ام ننوشته جمله یک حتی عمر تمام   در و ام کرده غلبه ها وسوسه آن بر است داده

 در نم نویسندگیی و شاعری های فرینیآ سر درد ولی ام بوده پیکار در خود نفس   با و خود با همیشه جهت بدین و ام

 .شود نمی ختم جا همین

 تاس خواسته می تخویف و تهدید که هنگامی اما ام خوابیده ها زندان در و ام چشیده نیز را تخویف و تهدید مزۀ ها بار

 جدال خود با کند مغلوب را طلب راحت نفس است خواسته می مکنت و ثروت هوای یا و کند ضعیف را ام اراده

  .ام پرداخته دل درد   به خود درون   با و ام زده نهیب خویشتن بر و نموده

 که هاست نهیب همان از یکی بگویم است بهتر یا و ام کرده خود با که هاست دل درد   همان از یکی نیز سروده این

 : گفت که ام آموخته" بیدل" از را زدن پا پُشت وهنر    ام زده خویشتن بر
 

 بناییست هر سرکوب   همت، دماغ   گرد  

 نباشد پا پُشت   گر است بلند فلک قصر  

*** 
 

 قرن شاعر   به امپی

 بینی؟ می چه گیتی درین اـج نـای وـبگ   آلوده، تب و بیمار قرن   این شاعر   ای بگو

 کن تَنَفُس سو هر آمیزرا اختناق هوای   کن انفُس و آفاق در سیر سعدی مانندی برو
 

** * ** 
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 3از 2

 باری، !آتشی و خون رن  ـق این ر  ـشاع تو اگر

 را، خیالت تاز   فلک شاهین   آر پرواز به

 بینی؛ می آنچه از مترس زـگرـه بینـب

 زشتند، مردمش اما زیباست، جهـــــان

شتند؟ مگر چیزی زمین در نفرت تخم از غیرب  ک 
 

** * ** 
 

 گیرند نمی چیزی مگس از غیر هوس دام   در که شان جال   و باز سیاست عنکبوتان   از مترس

 است انسان عشق   از رــگ وشهـتـره راـت سازد، نمی پستی وبا است ابعق مانند   ـُنره

 جنگست در بیداد با جوهردار شمشیر   این که ننگست بس هیهات عنکبوت طلسم   اندر اسیر
 

** * ** 
 

 است، رانـوسـه ُمشتی ۀـچـازیـب انـجه
 بازارش؛ ّرافهص در نیست کاذب الماس   زجُ  وُ 

 نَو، دروغ   صبح   با هلحظـ رـه دهند می فریبت

 مستند، جنون از قدرت وارباب   ـُردهمــ عدالت

 ُخفتند؛ خون و خاک در دیوانگی کزین هاملت چه

 انسانست آزادیی ار  ـیـعـم وـت ار  ـیـعـم یـول

 فراوانست نان هم را خوکرده درقفس رغ  مُ  که
 

** * ** 
 

 چینند، می هطعمـــ حیوان گندیده ازین تو برای
 تارش تند می درتـق مست عنکبوت   سو هر و

 بگشادی، خویش چشم   و چیدی فرا ندام گر تو

 را؛ دانــوج دامان   آن د  ـنـگ با اگر ودیــنیال

 دی،نپیچیـ پروازت بال   بر وسـه ار  ـت اـی وُ 

 نیاوردی، حرفی گر خامه برزبان   حق ــُزج به

 آلودی، وتب بیمار قرن   این شاعر   هآنگــ تو

 بپالودی آالیش ز نــدام مـه ردابُمـ در که
 

** * ** 
 ـنکُ  وبیـپایک انسان ود  ــآل خون وت  ـتاب بر و ،باش ُهالکو و ـزچنگیـ دربار   شاعر   نه وگر

 کن، شیرین خویش کام   تو طاغی وت  شه د  شه ز  بند می فرو چشمانت ،ردندمُ  ار کودک زارانه

 شادان، کن دکتاتور خوانیی اـنـث از خود دل    برخوان، وسـه داران   زنده شب آن بزم نوای
 

** * ** 



  

 

 

 3از 3

  

 :گوید همی حافظ اگر دمیخواه چه کس از رسَمپُ 
  

 "ــاهـ لــساح سبکباران   اـم ال  ــح دـنـدان کجا"  "هایل چنین گردابی و موج موج بیم و تاریک شب"

 نیست پالی دانه از ریـغ خاک در انماکیــ تالش    نیست حالی آسوده ساحل   از غیر به ساحل این که

** * ** 

 بخشد، می مرگ شوکران   درتقــ دست   هم ترا  آری، بزرگ سقـــــراط   مانند   اي آزاده اگـــــر

 وم،مفه نا حرفیست انتخاب از غیر به آزادی که ست،ـآزادی رگ  ـم بلــــــرزد، تتـدس گــــــر و

 چی،ـیـدرپ دارـنـپ ازک  ـن ــریرحــ در رـگ نـسخ آزادی؛ ظهـلح رـه نیستی رـگ نـتـخویش یر  ـاس

 آشام؛ ونـخ داد  ـبـتـاس که هـآنگ زن ادـریـف اــرس د،ــش دــخـــــواه گـنـگ و اــرس اـن دایتــص

 ن،ـک اـغوغ ردـک ـاُخرتفـــ گر سیاهی بر سپیدی باک،ـیـب دـنـک رـرپـپ را دـیـاُم و آزادی گــــُل  

 سازی ـردگ انسان   و رنگـنی از فارغ ـان  جهـــ  اندازی، رنـق بام   ز رسوایی طشت   نـای تا که

 آلوده، تب و بیمار قرن   این ـرشاعـــ ای بلی،

شتند رمگ چیزی درزمین نفرت متخ از غیر به  د،ـنـزشت شــردمــم اــام تــاسـبـزی جهـــــان  ک 

 

 (پاکستان ـپشاور 1۹۸۷ جون هفدهم شب)

 

 رنگارگـ

 

 


