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 07/04/2016                 م. اسحاق نگارگر

 قدرت مدح ارباب وشعر 
 

با شعارهای حاکم بر جامعه هماهنگی داشته باشد که شاعِر  مبتنی بر مدح ارباِب قدرت باشد و شعر باید ستایشگرانه و

بدوِن رعایِت خاطِر ارباِب قدرت با نیشی  یا حقیقت را و جالل برساند را به جاه وخود

 کند به همینمیصورت برای شاعر درِد سِر فراوان ایجاد بیان کند که در این گزنده باید

محیطی  خواهدسان که دل می رسیده بودم که شعر آن بدین نتیجهدلیل در یک مرحلۀ زندگی من 

  نمی گویم. هرگز شعر وکشم دروِن خود می این من این استعداد را دربربنا آزاد کار دارد و
 

یا نگارِش عادی به چاپ  و وان شعرچیزی از من به عن غیِر رسمیی آن روزگار مطبوعاِت رسمی و به همین دلیل در

در بیرون از محیِط  بودم و( 1)هجری شمسی من در زنداِن صدارت کوته قلفی  1360اما در یازدهم جدی  نرسید.

همانجا احساس کردم که شعر  من در موکراتیک خلق در جریان بود ویکوچک کوته قلفیی من جشِن تأسیِس حزب د

اد هنگاِم ش چنانکه در برایش دردی پیش آمده است از این درد فریاد می کشد، اگر فریاِد درد یا خوشیی شاعر است و

نتیجۀ بمباران های  دهاِت دوِر کشور در که بالطبع در را سر می دهد. من درهمان روز مانی هم غریو شادمانیی خود

ال از هفت س بعد شکستم وکودکاِن بسیار ُکشته می شدند آن عهدی را که با خود بسته بودم  زنان و ها مردان و روس

روی کاغِذ تشناب نوشتم. عنواِن این شعر )سرودی برای  با چوِب گوگرد بر پایان می خوانید سکوت شعری را که در

محیِط متعصِب امروز  در پیشانیی آن نقِل قولی از باِب دوم انجیل متی دیده می شود. امیدوارم در مادِر وطن( است و

ای اجتناب استم که بر هنوز هم بر سِر این اعتقاد از انجیل تکفیر نکند که من معتقد بوده ام و کسی مرا به ُجرم نقِل قول

 از ایماِن تقلیدی آدم وظیفه دارد که ادیاِن دیگر را نیز مطالعه کند. 

 بیدل چه زیبا می گوید:

 چه سان از شرِم نادانی برون آید نمی دانم

 دارمن ــگشته ایمانی که م آشنا نا به ُزنار
 

ان می همان طور که سروده شده است با شما در بدبختانه ایمان تقلیدی همیشه آلوده با شرم نادانی است. این شعر را

بُرده می شود ولی بدبختانه هنوز  فاقِد ابر های استبداِد فکری آرزو این شعر نیز برای صبح روشن و در می گذارم. 

 ها و همان جنگ سه سال گرفتارِ  ما پس از سی و می درخشد وهم ستارۀ آن صبح روشن در افق های دوردست 
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 3از 2

ک خاشا خونریزی ها استیم که بودیم اما بدوِن شک آن صبحِ روشن فراز می آید و سیالب پیشرفت های جهان خس و

 این هم آن شعر: بهروزی را با خود می بََرد. این شما و مسیر بهبودی و انباشته در
 

 تسلی  راحیل برای فرزنداِن خود گریه می کند و ماتِم عظیم که زاری و گریه و شد. شنیده رامه درآوازی »

 انجیِل متی باِب دوم()« نمی پذیرد.
 

 گور است ُهنــــر اندر طلسِم بد سگاالن زنده در  یریی زور استـا زنجـهمی گفتم که تا اندیشه ه

 از شور است  ی از مستی وـالـاََدب تا خُخمستاِن   ون بازواِن روسپی بر گـــــــــردِن دینارسخن چ

** * ** 

 ه زبالش قَُوِت پروازتــــُمرغِ خـــــانگی رف وــچ  پِر خود تاکه این شاهین گردو تازشکسته شهــ

 ذوِق سخن پرداز نـدـدل کُ  ون درــکه خ همـان بهتر  ساِن لعبتک بازیچـــــۀ طفالِن ابجـــد خوانبه 

** * ** 

 خویش بگشادی دهان دهـن دوز است "قُدرت" تا  نعِش آزادی رــریۀ بیهوده ام به سود از گــــچ

 مه لطِف سخن دادی؟قلم برکف نهادی وینهـــــ  چونبا قدرت خدایا  مرا چون طبعِ سازش نیست

** * ** 

 به خاکش می سپارم همچو بیماِر جنون آهنگ  گوی نغمه ام را می فشارم تنـــتم ُگلـفـهمی گ

 ــان از غیر می جوشم به رنِگ بادۀ گلرنگن  خوان دروِن سینۀ خود می ُکشم ذوِق نـــــــوا

** * ** 

 صیاد است  ـدِ از کیـ ــه تازم بی خبرکجنوِن ی  تتوفانجوِش فریاد اس ولی امشب دِل من سخت

 از اُستاد استــوانۀ من بــبه کاِر خویشتن دیـ  ن دارداذوِق فغـــ ـــه امصدای خفته اندر سر

** * ** 

 زاران نامه می آیدم هـم سویـبه خون گشته رق  دآیه می گوش امشب صدای ناله ام از رامبه 

 امه می آیدــــــچهــــا آخر زمشتی مردِم خودک  پای خویشتن مستانه می بندندون به ــای خـحن

** * ** 

 را مـادر؟ـچ، چرا از سینۀ تو خون نمی جوشد  ـادررق شد ای بینوا مآتش غـــ خون و تنت در

 ــا مـــادررنجِ مــــادران را انتهـ د درد وــاشنب  اشِک تو که اندر مــاتم فـــرزندمگــر خشکید 

** * ** 

 را ـلق افسرخبخشد زخوِن  که"قدرت" رنگ می  را ـادروانَد داد مـــسلی می تت چه کس آخـــــر

 ر رابخشــــند تا ساالِر لشکــــــــنشاِن فتح می   ادر می َشَود پر پرــُِل اُمیِد صـــــد بیچاره مـُگــ

** * ** 

 وزدمی س شاخۀ شمشاد ادر هرگـوشه صده که  ــریاد می سوزدــو آتِش فـــدروِن سینـــــۀ تــــــ

 ـورۀ بیداد می سوزددر کـــ ــزم شد وچمــن هیـ  زی نمی بینی ی ُکشتگان چیر از دست وپابه غی

** * ** 

 ارت شدفرهنگ ومه تهی از ُجست وجوی علم و  ارت شدو بازیچــــــۀ تاراج وغــــتبهشِت سبِز 

 ای اسارت شدــوس آزادی به معنـن قامــــــدری  ند هیهاتـمفِت آزادی فریبت می دهرِف ـبه حـ

** * ** 



  

 

 

 3از 3

 را آزاد می گویندر ـیـــِر خسته در زنجــــــاسی  ـن از داد می گویندـاِم خوِن تو سخـاین حمـ در

 می گویند یره چشمی شادـــِم خبه افسوِن طلسـ  ر سو ــاره را هــدها مادِر بیچـــدِل خونیِن صــ

** * ** 

)را ُخراسان" "اشکِ  دنه دستی تا که پاک از رخ ُکنَ
2
 دوران را  رنگِ این نی وا سازدسنه مردی تا که ر (

 د زاغِ مسِت خانه ویران رانه یاری تا که رانـــ  ان این ُگلشنشتــــــه منقاِر نواسنجــــبه خون آغ

** * ** 
 

)ق"ـاز وقبچـنباِت "غُ 
3
 رگز تیر این ُگلشنه واهد خوردـاک اما نخبه خ  است دامنگیر این ُگلشن (

 نـۀ زنجیر این گلشآخــــر حلقــــد فرو می پاشـ  دح پیما قـــــــرورند رنداِن ــه مست ومغـــچاگر

** * ** 

 دوزی دد طلوعِ جامه زرـایاِن شب خنـپـ که در  ی ا روزوشن را صبـام صبحِ رآرد پیـــ ــیهمــ

 ر سوزیجگـ آهی ـاد هم زبسوزد خــــانۀ صیــ  مـــــاِل زهر بی کسی امـــــــاماالسبوی ماست 
 

** * ** 

 

 رنگارگـ    
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