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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۳1/۰1/1۲۰۲                                                                         ینیحس رفعت

 

کند یم یاسحاق نگارگرمفت لفاظ  

 
در شماره   ،شانیا  دگاهیمن از د  ی![ ها یرا درمورد ] ناتوانمند  اسحاق نگارگر }استاذ!{  نبشتهء

 .خواندم  ، پورتال ن یا ۲۰۲1   یجنور  زدهم یس
  .ست یاست گناه من ن  امده یشعرمن خوش شان ن کیاز  یحت  نکه یا

 :آن بود  یعقالن   راه مگر
 ر یتصاو ،یشعر  ب یترک  ا ی  هیشد که کدام درونما  ی ومستند متذکر م  ینگارگربگونه منطق . کی

شده(   ی )دزد  برگرفته ا ی اند و  مکرر من تکرار، تکرار ی در شعرها ، سخنورانه ل یتخ و  شاعرانه
 .باشد   ی م ( خی وشی مای) درگذشته ها وپس ازن  گران یاز اشعارد 
  ن یگارگر ]  گــُـنگ [ هستند. درنبشته چن ! «نیوال   یآگاه  و  از »فهِم برتر  ،  هی ما ی مِن ب ی شعرها

 .قضاوت نموده است 
  کیکه کدام   د یآورم. بنگر یم  نیی ، در پا است  دهیدوشعرازآن دفترشعرم که اسحاق نگارگرد  نکیا 

 :گنگ ونارساست 
 عت یب
 
  دشنه از
  کن یول   می نعره صدپاره بگفت واز
 به شب   می ننمود   عت یب

 .می ننوشت ی اهیعهدس
\\ 
 نبرد  وه یش
 
 ی آگه ی کرانگیب  یهمدم  به
 .گذرنموده ام ی سرمد  ی راه ها ز
* 

 ام  ده یتپش خز تپش 
 ام  دهیچش  یزمحنت 
 بوده است  ب یمن صل ی که سرنوشت شعرها  یگه
 من  ی ها  انهیآش  و
 .چنگ بادرفته اند   به
* 

 عاشقم   شهیراْه بُرده درنــــَـبــَـردراهم خروِش 
 .را رها نموده ام  ف یسخ یباور 
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* 
 ام  ی سرشته گشته دررگ و پ  ی زندگ نِ ی پندها زسرزم  چه
 ِمهررا  نکه یمن وخاک و آب بوده ا  عهدِ 

 .وهمسفرشوم  نگاهبان
* 
 پوش؟   هیدادکه شدروزگارس ی رو یچ

 کـرد؟  چراغرورکوچ 
 آمد؟  د ینارواپد 

* 
 نه ی دل وآ ن یکه بودب  یپـُل
 شکست  یْ ،شب یْ سرکش  لِ ی، زس  یْ ورشی  ز
 .، انجماد را ، به برگرفت  نشْ ی آفرروِد  و
* 
 : رسد نوا ی بود و باِش اضطراب م ز

 شهرمن ؟  کجاست 
 من ؟  یشد ؟کجاست شهِرکودک  یچ

 من ؟  ی شهِرزندگ کجاست 
 کشدهنوزآتشش؟   یم شراره
 کشد هنوز؟   یم شراره

* 
 رزم وخشم را مرورکرده ام  کتـابِ 
 ام  دهیآتِش وداع را چش ی ها  زبانه 
 .بنام داد ،آگهم  یْ دفتر  یواژه ها  ز
* 

 .ما پنجره ست  وسهمِ 
* 

 کن ،نگاه کن به پنجره  نگاه
 .وپنجره وپنجره  پنجره 

* 
 پنجره  ی است شب از ورا  ره یت  چه
 پنجره   یدلگرفته است روزاز ورا  و

 پنجره  ی ورا  ندازی ز ی خموش م درختها
 پنجره  ی پرند ازورا  ی م چ یه  ی ها بسو  پرنده
 پنجره  ی رسداز ورا  ی نم  یینامه   اری  ارِ یازد  و

 .پنجره   ی انداز ورا یکوچه چوب ورهروانِ 
* 
 .نمود  ی آفتاب زندگ ی ، برتر است ،همنوا نه
* 
 عقاب   دنِ یپَـرکش اقِ یتوان س   ی گونه م یچ
 نبرد را فرا گرفت ؟  وهءی وش
 است  یآن بقا و سربلند  که
 .دنست یبودنست،سرکش   وِ یغر  ن یا  و
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* 
 ی مروت  یزماِن ب  نیدر
 کنم  یراه وگام فکرم به
 تالِش استوار  ن یا  و

 .برد ی اوج م  ادِ ی  مرابه
* 
 شود ، که پُشت کرد ؟  ی اوج ، م به
 برد ؟  اد یزلِل اوج راز ی  توان که آب  یم
 توان  ی شود نم  ینم
 : اوج،   ست یزندگ  تمامِ 
 .اوج  یو پر زدن به سو   بال

* 
 ست یفصِل نکبت  و

 .یومردم  نی زواِل سرزم دورهء
  

 دوهزارونزده
 آلمان 

// 
 که  یی اگربگو  دارد  که نگارگر  ی . درمذهبدو
  ووو ی روم نی وجالل الد   یجام یی حافظ عطارسنا یسعد 

 .یهست   مانیا  یوب   نی د  ی بودند، بهزارکتاب کافرب  زیوزن ست  ش یاند  خرافه
 :را ان یآقا  یها  ی شی خرافه اند   د یبخوان
 
 

 :زند یم   ادیفر   یفردوس  ابوالقاسم
 واژدها هردو در خاک به   زن

 دو نا پاک به ن یپاک ز  جهان 
 قباد یخوش گفت شاه جهان ک  چه
 باد  کی به هرچه زن ن  نی نفر که

 ی همه کاست د یزن آ زکار
 کو زمادر نزاد  یزن  خجسته 
 هنر   کیبس بود   ن ی را هم زنان 
 نر  ران یش  ند ی وزا  نند ی نش

=== 
 :یتوس   یاسد  از
 وبازور ودست   ریهرچه دل  زن
 مرد است هرچه که هست  می ن  همان 
 چون درختند سبز آشکار زنان 
 ازنهان زهر دارند ومار یول
… 
 :یغزنو ییسنا و

 زن؟  ی دان ست یزچ اشتقاقش 
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 قحبه را بزور بزن  ن ی ا ی عنی
= 
 مشورت بازن  یکرد  چو

 نادان  ی آن کن ا خالف
= 

 مرد همراه است  ریبا ش  حمله
 کار زنست وروباه است  لهیح
= 
 من یزن مشو ا یها  ی بد  از
 چه از آسمان نزول کند  گر

/ 
 :که کند یم  حت یناصرخسرونص  
 گفتار زنان هرگز مکن کار به

 مرده پندار یرا تاتوان زنان 
 نند ی چون ناقصان عقل ود  زنان 
 نند؟ ی مردان ره آنان گز چرا

=== 
 م ی وزر وس  ریزنان است حر  ب یوز  ور یز

 ب یوز  ور یبجز علم وخرد ز  ست یرا ن  مرد 
== 
 که  زند ی م  غی ج یجام
 دهیچپ شد آفر ی از پهلو زن
 دهیهرگز ند   ی از چپ راست کس

===== 
هم    یقرآن لسان پهلو را  یو  یمثنو و ،شمارند ی که خداوندگارش م ،یبلخ  نیموالنا! جالل الد 
 :دینما  ی، انشاد م ندی گویم

 ان یع  ی نی که در جهان ب هربال
 ان ی زن اندر م ی از شوم هست 
 خودرا زن شناس وزان بتر  نفس 
 که زن جزء است ونفس کل بشر  زان

 ی کنی با نفس خود گرم  مشورت 
 ی کن خالف آن دن د یگو  هرچه

== 
 که زن بر عاقالن  غمبر یپ  گفت 
 سخت وبر صاحبدلن  د یآ غالب 
 شوند  رهیبر عاقالن چ باززن 
 سرند  رهیتند وبس خ  شان یکه ا زان
== 
 ر یست مصطفا که ززن مشورت مگ گفته 
 نفس ما زنست اگرچه که زاهده ست  ن یا

= 
 افسانه کرد  سیبا آدم ابل  چند 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 حوا گفتش بخور ، آنگاه خورد  چون 
 خون در جهان ظلم وداد ن یاول
 بهر زن فتاد  ل یکف قاب از
= 

 گام  لیمکر وح  ی درواد  مزن
 تو دردام ی از َمکِر زنان افت که
= 
 د زن را نگاه نتوان کر چی ه

 در پناه نتوان کرد  ی وزبد 
 شانست یا ار ی  سیکه ابل  زان
 شانست یسبب مکر کار ا  زان
… 

 باشم.  ی مخموش   سد یهرچه نگارگربنو گر ی. بارد سوم
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