
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 2 از 1  ه  شمار

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

 

  
 

 

 30/06/2017                  م. اسحاق نگارگر

 چشم گرسنه تر از معده و حرص بیشتر از اشتها

زشت این است که همیشه چشم های ما گرسنه این عادت های  یکی از غریب داریم و ها عادت های عجیب و ما انسان

نویسندۀ انگلیس که در شانزدهم  شاعر و "سر کنگزلی آِمس" حرص هم بیشتر از اشتهای ما. ست وتر از معده های ما

یکی از پنجاه نویسندۀ بزرگ انگلیس  چشم از جهان پوشید و 1995دوم اکتوبر  در بیست و به دنیا آمد و 1922اپریل 

دست  مانده است باری یک ماهیی شعر از او برای جامعه اش به یادگار شش کتاب بیش از بیست ناول و است و

آن ماهیی بیچاره  که نگاه یک شاعر دردمند است در ژرفای روان او نگاه نافذ ناخورده را در زباله دان می بیند و

 میدهد.  آن ماهی چنین فریاد سر زبان از نفوذ می کند و

 :از زباِن ماهی می گوید "کنگزلی آِمس"مسؤولیت ترجمۀ شعرش به زباِن دری بر عهدۀ من است. 

 بُرد کرد و تا یکی آمد، شکارم جهـــــــانی داشتم در دل دریا

 دارم سپُردـخری دست باز در در دکان بماند سخت جوشم داد و

 تان بُِمرد جفای گرچه از دست ز شما می پُرسد ای نسل بشرا

 آخر نخورد در آنکه جوشش داد و کارش چه بود من ندانم حاصل

معده های که در  وا(1) دی شوکه فردا ماه مبارک رمضان آغاز م را بدین جهت به توجه دوستان رسانیدم این شعر

 سوپر هنگامی که برای خرید وارد هوس غذاهای گوناگون می سوزند و طول روز گرسنگی می کشند تا افطار در

 گرسنگی می سوزد بیش تب مارکیت ها می شوند به حکم همین اشتهای کاذب که فرمانش به دست نفسی است که در

فریزر با یک عالم دُشواری جا می دهند ولی برای  های یخچال و انبار در همه را از ضرورت خریداری می کنند و

نی آن خورد مجبور می شوند همه را تحویل زباله دان بنمایند و آن چیز ها فرصت پیدا نمی کنند و خوردن بسیاری از

 جنمردم ر جهانی که اکثریت عزیز در گرسنه می پرسند که خواهر ارجمند، برادربی زبانی از معده های  ها با زبان
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راطی اف و فبا صرف یک عالم پول خریداری می شود اصراگرسنگی می کشند افگندن این همه خوراکی های لذیذ که 

 !تقابل تحمل نیس

ماه انفاق )نَفَقه دهی  محبت( و ی و)نرم ت( ارفاقشفَق )مهربانی و اشفاق ماه رمضان از دیدگاه عرفای مسلمان ماه

ز ا معدۀ گرسنه را انتقام این ماه به طور خاص از روزه دار تقاضا می کند که شفیق باشد و برای دیگران( است و

ا سم گرمهمین مو به یاد داشته باشد که خانم ها در به اصطالح معروف روزه را بدنام نکند و اطرافیان خود نگیرد و

 آتش است عرق می ریزند و آتش های که معموالً دودش فراوان تر از رامکانات عصری در کنا با فقدان هرگونه

ا ر خود صدا به راه نیندازند و و خانۀ خود غذا تهیه می کنند حاال اگر غذا اندکی شور یا بی نمک شد سر برای اهل

آری اگر انسان هر بدی را که برای  کند.شان غذا آماده می  همان شرایط قرار بدهند که خانم تنها برای ده دقیقه در

 انصاف همان نقطه به دادگاه عدالت و خواهند از که دیگران برای او می ببیند خود آیینۀ ضمیر خواهد در دیگران می

با  )ج(حقیقت تقسیم کردن نعمت های خدا اما انفاق در و اجتناب می ورزد.  بد خواهی از بدی و د ووارد می شو

 :نعمت که بیدل بسیار زیبا می گوید دای شکرانا دیگران است و

 

 مبر این جا می کند از کیسۀ دریا کرا

 سائل چرا حاجت نیاری ای توانگر بر

 

دل های تان حک بفرمایید که اگر بخواهیم  دیوار در انفاق را امیدوارم این هر سه کلمۀ عارفانه یعنی اشفاق، ارفاق و

  این سه کلمه نتواند بود. از درسی از ماه مبارک رمضان بگیریم بهتر

 آری اشفـــــــــــاق ارفـــــــــــاق وانفــــــــــــــــاق 

  رگارگن وهللا اعلم بالصواب. دیگر دریغش دارید. حیوانحتی  نه اینکه ماهی را در زباله دان بیفگنید ولی از انسان و

 

 

 

 


