http://www.arianafghanistan.com

2021/11/10

محمد اسحاق نگارگر

نهم نومبر  1989دیوار برلین ویران شد
ردم آلمان
امروز نهـم نومبر است .در همین روز درست بیست و شش سال پیش یعنی در سال 1989میالدی بود که مـ ِ
وار برلین را شکستند و وحـدت آلمان را تأمین کردند .این شعر را من در همان روز شکست
شرق آن روز گار دیـ ِ
وار برلـیـن سروده بودم و در آن از دیواری که در دل های ما انسان هاست و صد بار محکم تر از دیـوار برلـیـن
دیـ ِ
جهان ما را به جهنمی
است صحبت کرده بـودم .متأسفانه آن دیواری که در دل ها است هنوز همچنان پا برجاست و
ِ
سوزان بـدل کرده است.
در این سروده من برخی اصطالحات انگلیسی مانند (بلو ِبلَد) را به دری ترجمه کرده ام و اصطالح (رف سلیپر یعنی
د ُُرشت خواب را عینا ً به کار گرفته ام و از چرک (استازی) که پلیس مخفی آلمان شرق بود نیز یاد کرده ام.
این شعر را در هیچ جا نشر نکرده ام و برای نخستین بار در این جا می گذارم .امیدوارم جهان ما جنگ های نژادی،
ت سر بگذارد و به جهانی
دینی ،عقیدتی ،و جنگ های میان دارا و نادار ،سپید و سیاه و باالخره کافر و مسلمان را پُش ِ
ت انسان ها باشد.
بدل شود که شایستۀ انسانی ِ
روز دوشنبه نهم نومبر سال  2015میالدی برمنگهم نگارگر
دیوار برلین را فرو افگندند
آلمان شرق
مردم
امروز
ِ
ِ
ِ
و به سوی آزادی مارش کردند (رادیوی بی بی سی)

دیوار برلین
ت
شکس ِ
ِ
هــمـه شادنــد و بـهــ ِر همدگـر تـبـریک می گـوینـد،

گُسسته رشـتـه هــای آرزو باهــم ِگـره خــورده،
طــــلســـــم زور گــویــــان را نــمــی بــیــنــی؟
که بـا نـیـروی هـمـت عاقبت از پـا فـرو افـتـاد،
وار ننگیـــــــن بـــود !
عجب دیــ ِ
درآن سو عصـر شب بود ودراین سو صبح آزادی؛
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شهر برلین درد ِل خود زخم چرکین داشت،
تو ویی
ِ
ماهــر سرمایه نشتـر زد،
ب
طبی ِ
ِ
زخـــــــم آن سرکـــــرد،
واینک
ِ
ُو ازآن زخـــم یک سر چرکِ "استازی" برون آمد .
اسیـــــر خستــــه در زنجیــــر استبدا ِد عص ِر شب،
ِ
شهــــر آزادی کنـون آمد.
غـــــزل خوانان به سوی
ِ
*****************************
و"جان آدم" می تواند یافت،
درین جــــا"شی ِر ُمرغ"
ِ
صار تنگ خــــود پـیـونـ ِد دل ها شُد!
شکست این ح ِ
اُمیـــــــ ِد خفتـــــه را دردیده اشکِ شوق پیـــدا شُـد!
سرزمیـــــن کار وآزادیست؛
همه گوینــــــد این سو
ِ
ولی من ـــ ولی من باورم هــــــرگز نمی آیــــــــد،
کاران جنگ روز را من می شناسم خــوب!
ریـــــا
ِ
دریـــــن جا اندکـــــی گر پرنـیـان خوابنـــــــد () 1
خون آبی رنگ ( )2پویانست،
ودر رگ های آنان
ِ
"رف سلیپر" ( )3حیف !
نگاهِ خسته ومأیوس صدها َ
جان من از در ِد دیگـر قصه پردازست!
به گـــ ِ
وش ِ
همـــه با یک زبـان آرې همی گویند،
دیـــــوار دیگـــــر هست؛
کــــــه یک
ِ
دیوار برلین نیست،
وآن دیـــوار ،این
ِ

نـه از سنگ و سـمـنت است آن،
که با بیــــــل و کلنــد از پا بیندازیش؛
نمی بینی کــــه آن دیـــوار خود سـ ِد سکنـدر است،
صبح صد عیش ونکوحالی ولی این سو،
درآن سو
ِ
ت فقر و تیره روزی چیز دیگ ر نیست،
به ُجز ظُلما ِ
چشم باطــن بـیـن نـمی بینـد.
ُو آن دیــوار را ُجــز
ِ
برآن دیـوار ُجغ ِد شوم صــد تبعیض می خــــوانَد،
ت انسانی اش انســـان،
شهـــــر شما با هـوی ِ
که در
ِ
شــــُده عُمری که دیگــر رشتـۀ پیــــوند بگسسته،
شُده عُمری که بیهـوده اسیر رنگ ونیرنگ است،
درین دُنیای پُر دیوار ،خود با خویش درجنگ است.
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اگـر روزی فـرو افتاد دیـ واری که در دل هاست،
امتیـاز رنگ واژون شُـد،
وگــــر روزی درفــ ِش
ِ
صبح شاد و جامه گُلگون شُد،
و گراین شام تیـره ُ
تـو آنگــــــه باده های شادمانی را به ساغر کش،
شام غـــم با آبِ عدل وداد،
کـــــه از پیشانیی این ِ
ننگیــــن غنــا و فقــر را هـــر دو؛
داغ
ِ
بشـــویی ِ
کــــه آن اِفــراط و این یک نـیـز تفــــریط است؛
باغ جهــان ُجـز اعتدال آخــــر نمی باشـد،
گُـــ ِل ِ
واز عشق،
خوشا رو زی که اندر بـــزم گیتی نینـ ِ
سُـرو ِد شادمانی سرکُنـــــد ،انسان شــــ َ َود آزاد،
رنج اورا بُرده باشـــد باد!
تمــــ ِام ُمـــرده ریگِ
ِ
دیوار برلین
برمنگهم  9نومبر  1989فرو افتادن
ِ
م .ا .نگارگر

برای مطالب دیگر محمد اسحاق نگارگر روی عکس کلیک کنید
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