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 70/70/2710                 م، اسحق نگارگر
  

 عــــــــراده ها باز رهسپار جنگند
 

که  رسد می گرايی روزی بدان درجه از خرد کنم که بشر خويشتن دور از من هرگز نتوانستم اين احساِس شاعرانه را
 .استلکۀ ننگیِن بردگی پاک کرده  از را چنانکه تاريخ خود و برهرگونه جنگ نقطۀ پايان بگذارد

  070  سال چینايی است که از يک شاعِر شعری از " رهسپارجنگند باز راده هاعـ" .پاک کند نیز ُکشتار جنگ و از
چشم از  ام روزگاِر سه سال پیش از چهل و صد و دو و ست يک هزارُرکرد يعنی ُد میالدی زندگی می 007تا 

وی جنگ  از بعد درسیزده قـرن .آن رنج کشیده بود از آزموده و هارا ست ولی وقتی زنده بود جنگزندگی پوشیده ا
  . میداند خدا ؟ه کرده استانسان چ با

پنج سال  ديدم فکرکردم آنرا با هموطناِن خود که سی و را او من وقتی صداقِت احساِس نام دارد و فو—تو اين شاعر
کنم که  می داـبه آنانی اه و م دری برگرداند ل آنرا به شعربه همین دلی. مشريک نماي کورۀ جنگ می سوزند است در

 . دارند برابِر جنگ همان احساس مرا در
 
 نگارگر. ا.م
 

 ".عــــراده ها رهسپار جنگند"اين هم شعر  اين شما و
  

 فرياِد سربازاِن جنگاور، به گردون میرسد
 کمان بردوش وترکش برکمرازبهِر جنِگ نَو،

 .به سوی سرزمیِن دور پويانند
 خسته با چشماِن اشک آلود، زنان ومادراِن

 سِر اين رهنوردان را همی گیرند درآغوش،
 .تمامی مست ومغرورند اين مرداِن آهن پوش

 
******** 

 !ای مـــردم: "در آنجــــا رهرِو روشندلی می ُپرسد
 دلیل کینه ورزی چیست؟

 "چیست؟ وزين ُکشتار مطلب
 :سرش جنبانده سربازی همی گويد

 برادر، داستاِن ما بسی تلخ است،"
 بهـــــاِرپانزدهم سوی ما خندان همی آمد؛

 ُو ما برروی آن با يک جهان ُامید،
 .بغــــل وا کرده می رفتیم

 به ما گفتند دريای شمال سرزمیِن خويش ،
 زنیروهای جنگاور نگه داريم،

 ُو سیِل خوِن ما هر سو به ره افتاد،
 .گذشِت زندگی چشماِن مارا باز کرد آری

 
******** 

 بسی با روشنی ديديم،
 که سیری نا پذير است اشتهای اين جهانخواران،

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/negargar_i_arada_ha_baz_rahsepar_jangand.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/negargar_i_arada_ha_baz_rahsepar_jangand.pdf
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 ،نادرين جا ِکشت ها ُخشکید ودهقان
 .وِن سرزمین ديگران سرگرِم پیکارنددر

 کیسه های ما،خراِج مملکت داری ُبــَود از
 چو اينک سرنوشِت کودکاِن خويش میدانند؛

 :همیشه مادران با خويش می گويند
 به جای اين همه مـــرداِن جنگی کاش،
 والدت های آنان ُدختران مه لقا بودند،

 چه سود آخـــرکه خون اين جوانساالن،
 به ساِن آِب باران زيِرپای خارُبن ريزد؟

 توخود آخــــر ببین آقا،
 دراين جا استخواِن ُکشته سربازان پیشین را؛

 که نوِر مــِهــِرتابان کرده ُبّراقش،
 وآنسو استخوان های تهی نا گشته از مغزش،

 باد؛ صدای سوگواراِن کــُهن در شیوِن اين
 :برای مادراِن بینوای ما همی گويد

 "ا ينان نیز می میرند،: " که
 سیاهی بستِرخودمی کندهموار،

 َشَبح شیون کنان فرياِد تلخ سوگواران را،
 به دسِت باد خواهد داد؛

 ُوبراين دشِت بی آب وعلف، باران
 . ...به تلخی باز می گرَيد، به تلخی باز می گرَيد

 
 میالدی2710پايان ششم مارج                            
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