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 06/04/2017         م. اسحاق نگارگر
 

 سرودی برای مادر وطن

به امید آن روز که به یک جامعه  آزاد و آباد بدل شویم؛ این شعر که در 

روز تأسیس حزب دموکراتیک خلق سروده و با چوبک گوگرد بر روی 

 کاغذ تشناب نگاشته بودم به خاطِر یادگاری از روز های زندان باز خدمت

 برمنگهم 2017اپریل  ۵تان تقدیم می کنم. نگارگر 

 

** * ** 
 

را  ودخ داشته باشد که شاعر با شعارهای حاکم بر جامعه هماهنگی قدرت باشد و بر مدح ارباب مبتنی شعر باید ستایشگرانه و

 کند که در این صورت برایبیان  قدرت با نیشی گزنده باید ت خاطر اربابرعای بدون یا حقیقت را و جالل برساند به جاه و

 سِر فراوان ایجاد می کند به همین دلیل در یک مرحلۀ زندگی من بدین نتیجه رسیده بودم که شعر آن سان که دل می شاعر درد

 به همین دلیل در هرگز شعر نمی گویم. خود می کشم و درون این من این استعداد را در بر بنا خواهد محیطی آزاد کار دارد و

اما در یازدهم جدی  عادی به چاپ نرسید. نگارش یا و چیزی از من به عنوان شعر رسمیی آن روزگار رغی رسمی و مطبوعات

ب حز ستأسی من جشن کوچک کوته قلفیی طدر بیرون از محی صدارت کوته قلفی بودم و من در زندان هجری شمسی 1360

اگر برایش دردی  درد یا خوشیی شاعر است و ادشعر فریهمانجا احساس کردم که  من در دموکراتیک خلق در جریان بود و

 را سر می دهد.  شاد مانی هم غریو شادمانیی خود هنگام چنانکه در پیش آمده است از این درد فریاد می کشد،

بسیار کُشته می شدند  کودکان زنان و نتیجۀ بمباران های روسها مردان و کشور در دهات دور که بالطبع در همان روز من در

 ویر گوگرد بر چوب با پایان می خوانید از هفت سال سکوت شعری را که در بعد آن عهدی را که با خود بسته بودم شکستم و

 دوم انجیل متی دیده می از باب قولی آن نقل در پیشانیی وطن( است و مادر این شعر )سرودی برای نکاغذ تشناب نوشتم. عنوا

 . شود

 هنوز هم بر سِر این قول از انجیل تکفیر نکند که من معتقد بوده ام و مرا به ُجرم نقل امروز کسی بط متعصمحی در امیدوارم

 دیگر را نیز مطالعه کند.  ناتقلیدی آدم وظیفه دارد که ادی ماناستم که برای اجتناب از ای اعتقاد

 :بیدل چه زیبا می گوید
 

 آیدنادانی برون  شرمنمی دانم چه سان از 

 گشته ایمانی که من دارم آشنا نا به ُزنار
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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  فکری آرزو استبداد ابر های فاقد این شعر نیز برای صبح روشن و می گذارم. در

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

ک خاشا روشن فراز می آید و سیالب پیشرفت های جهان خس و حاما بدون شک آن صب خونریزی ها استیم که بودیم

 :شعراین هم آن  د. این شما وبر بهروزی را با خود می مسیر بهبودی و انباشته در

 تسلی خود گریه می کند و فرزندان راحیل برای ماتِم عظیم که زاری و گریه و رامه شنیده شد. آوازی در

 

 نمی پذیرد.") انجیِل متی باِب دوم(
 

 همی گفتم که تا اندیشه ها زنجیریی زور است

 گور است زنده در ناندر طلسم بد سگاال رُهنــ

 ردِن دیناربر گــــــــ سخن چون بازواِن روسپی

 از شور است و از مستیب تا خالی اد ُخمستانِ 
 

** * ** 
 که این شاهین گردو تاز خود تا شهــپر شکسته

 پرواز بالش قوت ه زرفتــــ خـــــانگی مرغ چو

 لعبتک بازیچــــــۀ طفالِن ابجـــد خوان سان به

 سخن پرداز ذوق ددل ُکن خون دربهتر که  همان
 

** * ** 
 آزادی شنع وده ام برـهـیــریۀ بسود از گــــ چه

 ن دوز است "قُدرت" تادهان خویش بگشادیده

 قدرت خدایا چون سازش نیست با عطبمرا چون 

 ـمه لطِف سخن دادی؟نهـــی کف نهادی و قلم بر
 

** * ** 
 وی نغمه ام را می فشارم تنگـم ُگلـتـفـهمی گ

 جنون آهنگ ماربه خاکش می سپارم همچو بی

 خوانی سینۀ خود می ُکشم ذوِق نـــــــوا ندرو

 ان از غیر می جوشم به رنِگ بادۀ گلرنگنهـ
 

** * ** 
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 توفانجوِش فریاد است من سخت امشب دل ولی

 صیاد است ـدجنوِن یکــــــه تازم بی خبراز کی

 ان دارداندر سرمـــــه ام ذوِق فغـ صدای خفته

 اُستاد استـاز من ب ــوانۀـــبه کاِر خویشتن دی
 

** * ** 
 ـه می آیدناله ام از رامــ به گوش امشب صدای

 ــزاران نامه می آیدهــ به خون گشته رقم سویم

 حنای خون به پای خویشتن مستانه می بندند

 ـامه می آیدمردِم خودکـــــ چهـــــا آخر زمشتی
 

** * ** 
 تنت درخون وآتش غـــــرق شد ای بینوا مـــادر

 ادر؟جوشدچرا مــــــ تو خون نمی چرا از سینۀ

 رزنداشِک تو که اندر مـــاتم فـ مگـــــر خشکید

 ادرمــــــادران را انتهـا م نبــــــــاشد درد ورنجِ 

 

** * ** 
 را چه کس آخـــــر تسلی می توانَد داد مـــــــادر

 را لق افسربخشد زخوِن خـ که"قدرت" رنگ می

 ادر می َشَود پر پرمـــ صـــــد بیچاره ُگــــُِل اُمیدِ 

 تح می بخشــــند تا ساالِر لشکـــــــــر راـنشاِن ف

 

** * ** 
 فـــــریاد می سوزد تـــــــــو آتش سینـــــۀ درون

 می سوزد شاخۀ شمشاد وشه صدهـاگ که در هر

 به غیر از دست وپای ُکشتگان چیـزی نمی بینی

 داد می سوزدــورۀ بیدر کـ شد و ــزمـیــن هچمـ

 

 

** * ** 
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 ارت شدتاراج وغــــــ بهشِت سبِز تو بازیچــــــۀ

 ارت شدم فرهنگ و و علم جوی ُجست وتهی از 

 ــند هیهاتدهــ آزادی فریبت می حـرف مفت به

 درین قامــــــوس آزادی به معنـــــای اسارت شد
 

** * ** 
 گویندن از داد می حمــــاِم خوِن تو سخــ دراین

 ر را آزاد می گویندــــیــــــر خسته در زنجـاسی

 ر سورا هـ ـارهچـــدِل خونیِن صـــــدها مادِر بی

 می گویند به افسوِن طلســـــِم خیره چشمی شاد

 

** * ** 
 ُخراسان" را تا که پاک از رخ کند "اشکنه دستی 

 دوران را رنگاین نی وا سازدتا که رس نه مردی

 ـان این ُگلشنغشتــــــه منقاِر نواسنجـــبه خون آ

 ـد زاغِ مسِت خانه ویران راتا که رانــ نه یاری

 

** * ** 
 " است دامنگیر این ُگلشنق"ُغــــز وقبچــا نباتِ 

 گز تیر این ُگلشناما نخواهد خورهـر کخـــا به

 ـدح پیماورند رنداِن قــــرمغــ ـه مست واگرچــ

 ۀ زنجیر این گلشنپاشــــــد آخـــر حلقـ فرو می

 

** * ** 
 ـا روزیصبحِ روشن را صبـ ـی آرد پیـــــامهمــ

 دد طلوعِ جامه زردوزیشب خنـــ که درپـــــایانِ 

 اامـــــ ر بی کسیـه وی ماست ماالمـــــاِل زـبـس

 ر سوزیجگـ ـاد هم زآهیـــبسوزد خـــــــانۀ صی
 

** * ** 
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قبچاق اشاره است به شعر حکیم  ُغز و نبات انوری به همین عنوان معروف خراسان" اشاره است به قصیدۀ اشکِ "

 :ناصر خسرو قبادیانی که گفت
 

 قبچاق ز است وــپُر بال غُ  نبات)

 (جیحون که ُرستستند بر اطراف
 

 هج مطابقِ  1360کوته قُلفی صدارت یازدۀ جدی 

 جشن تأسیِس حزِب دموکراتیک خلق

 رنگارگـ

 
 

 


