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 باز هم کشتار مردم فلسطین
 

 گذاشته است ولی آیا این ُکشتار پا مردم فلسطین تمام معیارهای انسانی را زیر ُکشتار در "نتنیاهو" این روزها باز

 یمیان مردم فلسطین بیشتر م تالفی را در حس انتقام و این ُکشتار دارد؟ نفرت افزایش کینه و بیرحمانه هدفی ُجز

 نماید. را ویران می صلح آمیز توافق های هرگونه پایه و سازد

 ُکشتار نتنیاهو مشغول اکنون که باز به دری ترجمه کرده بودم و 201۴جوالی  ۳0در  این شاعر فلسطینی را من شعر

جا  باز این کنند ُکشتار را تماشا می سکوت کرده اند و این مرگبار خروسان خصی شدهٔ دنیای اسالم به طور است و

  فلسطینی ها! ُکشتار م که ازپیمانه نفرت دار یهودیان به همان ُکشتار من از می گذارم.

 گرا ها بس است دیگر. قصابیی انسان فریاد بزنیم که ُکشتار و یابیم و را باز خود چه وقت ممکن است ما انسانیت

د راهیم نیز درواب آل بر نماز پنج وقت که مسلمانان در دانید نمی و دین های تان ندارید یگانه را در خدای واحد و پاس

 برمنگهم 2018اپریل ۶بردارید! نگارگر این ُکشتار انسانیت دست از می فرستند به پاس

** * ** 
 

 

 

 

 

 

نانکه در چ لیجنگ اگر دوامدار شود اسرائ نیا غزه دوامدار است. که جنگ دیگو یم لیصدراعظم اسرائ"نتنیاهو" 

 یاست م تیهونیص روسیخود که آلوده با و ذهن کامل حزب هللا را در ینابود ییواه الیحزب هللا لبنان خ مورد

 را از کله اش پراند تیهونیص ۀنشئ ختیسرش ر رمقاومت حزب هللا ب تیکه از واقع یسرد آب یبه زود یپرورد ول

 اهر ییواه همان تصور زیحماس ن در مورد اکنون دیایآن کنار ب با و ردیحزب هللا را بپذ تیرا واداشت که واقع او و
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 نیرا اچان جهان یگو کاران و زور تجاوز ماند که منطق یم رانیح یرا در مغزش باز کرده است. آدم به راست خود

 است!  کینزد مقدر به ه

 نیجاهدم گوناگون یدسته ها میچند هفته گل پنداشتند که در ظرف یافغانستان تجاوز کردند م که در یروس ها هنگام

 کنند امایمطلوب بدل م دست نشانده خود به ساحل آرام و میرژ یمقاومت را برا ییطوفان یایرد و چندیپ یرا درهم م

نگ ج یگرفتار بال زیخود ن انیم و در واحد ییبدون رهبر پراکنده و متحد، ریها غ افغان نکهیرغم ا یها علآن جنگ

م پس از ده سال آن زخ بدل شدند و یزخم سرطان کیوقت به  یشورو یگرباچوف برا ریبه تعب بودند یکش برادر و

 اند. م دنخواه یافسانه ها باق و خیرأنامش جز در ت نیا انداخت که بعد از یرا چنان از پا یشورو میعظ کریپ یسرطان

بان به فکر کردند که شکست مقاومت طال و دندیافغانستان لشکر کش بر نیریش یایرؤ نیبا هم زین نشیمتحد و کایامر

 ۀادار ۀویمردم افغانستان از ش نکهیرغم ا یباز عل آسان است و سهل و کیتوته ک کی دنیبلع خود شان مانند ریتعب

استبداد  و ییگو متحدانش نظام زور و کایپنداشتند که امر یم ینیخوشب یبا نوع یحت خوش نداشتند و ۀطالبان خاطر

 گرید است که اگر ده سال افتهیتازه در کایامر سال مقاومت کردند و زدهیدهند طالبان س یم انیافغانستان پا را در

 لیه خروس اسرائچوچکه  نکیا همان درک و را ادامه بدهد باز هم به اصطالح همان خرک خواهد بود و جنگ

 یفرو خواهد افتاد م رومندشین یپاها ریدر ز واریپندارد که د یم رود و یراه م یجنگ حوادث وار  یبر د همغروران

قام خلق انت و نهیجنگ نفرت، ک نفس نکهیغافل از ا حماس دوام بدهد. کامل ییبودخودش جنگ را تا نا ریخواهد به تعب

 کاریپ ۀصحن خود در به دنبال را گرید مبارزصد  مونهن دیشه کیافتد به عنوان  یکه از پا م یهر مبارز کند و یم

 نیلسطمردم ف نکهیا یعنیمقاومت  انیپا مقاومت است و انیپا نیفلسط رفتن مبارزان انیاز م نیا بر بنا کشاند و یم

  ادامه دهند. یبه زندگ یچارگیب درجه دوم با خفت و ۀتبع کیجا به عنوان  هر جهان آواره شوند و یپا در سرا

ا نتوانند ه ینیموعود باز گردد چرا فلسط نیخودش به سرزم ریبه تعب یکه پس از قرن ها آوارگ وانستت لیاگر اسرائ

است که فکر دو  نیهم در زین تیهونینفع ص .اورندیرا به دست ب خود ۀاز دست داد نیمقاومت سرزم یرویکه به ن

 نیرا با مردم فلسط یگیهمسا و یوستسبک نموده راه د یاشغال را از مناطق خود یها پا و ردیدولت را بپذ دو مردم و

 اهدنخو مهربان تر از مادر ه اییدا چیجدا کند که ه نیتالش نکند که حماس را از مردم فلسط هودهیب و ردیگ شیدر پ

 .اند دهیند یزیُکشتار چ قتل و درد و ازغم و ریاز او غ نیکه مردم فلسط هیشد خاصةً آن دا

 رات معاصیادب که من آنرا از کتاب نیشاعر معاصر فلسط "زیعبدالعز وسفی"از  یشعر ۀرا با ترجم ادداشتی نیا

آمده است  ایبه دن 1956که در  "زیعبدالعز وسفی" رسانم یم انیام به پا دهیاست برگز یسیکه به زبان انگل نیفلسط

چه گونه از  سنگ برخاسته است و نینخست ادی( از فریشاهد آزاد یعنی) یکه چه گونه زن دیگو یشعر م نیا در

  شوند. یزاده م گرید انیافتد رزمجو یکه از پا م یبا هر مبارز یشاهد آزاد وصلت

م تخ زیها ن یهودی ۀنیدر س وجود ندارد و لیاسرائ یبرا یروزیآن پ در ابدیادامه ب هم گرید سال جنگ اگر صد نیا

 تیهونیمحکوم به شکست بود ص کرد و یم ریس خیرأت انیبر ضد جر زمیچنانکه فاش کارد و یم زمیهونینفرت از ص

 راالبصار. نگارگ یاول ایفاعتبروا  ندارد.  زمیبهتر از فاش یسرنوشت زین

 

 ُســــــــــــرود
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 اران،ـی یبرخاست ا یـزن

 سنگ، نینخست اد  یفر ز یآر یزن

 رور؛ادا پـــــ گالبان  نواخوان و یآوا ز

 ان،تکوهس یوـج یاـربـدل یاـاز نغمه ه یـزن

 .ود وبر دلم بنشستـور بـــاز ن یا زهـیـن شــنگاه
 

** ** ** ** ** 
 

 د،بود از شراب وشهـ یزن

 د،یدا آرامشم بخشخُ  چون دست   که

 وش بگشودم،مرگ آغــ یبر رو ومن

 ؛یکرد آر رابین ســون  مـــرا خ نـیـزم

 ُکشتار، ۀون آلودــخ گ  یوا بر دــه ومـــُرغان  

 گرد آمــــدند و بحـــــر هم از خواب  آرامش، همه

 دند؛یه دـمـان هــرغــداشت وان مرـب یرــس

 ن،یه وغمگتشن ا درختآن تنه یهاودررگ

 .شد دنیآتش دردو آب ، یاـج هـب

 

** ** ** ** ** 
 

 چشمانش، نور ییمتیق یالماس ها یزن

 ون زادش،چــــمـــــاه   در نــیــزم

 ان؛ان  ما برآست بود و نمیاندر کم شکست

 م،یهم رفت وش  آغ در و میدیوصل نوش شراب

 ال وخوش،ــده فــنــرخــت  فــوصل نــیا از وُ 

 ـاد.....ر سو به ره افتـه ریدل انیرزمجو قطـــار
 

 را به زبان انگلیسی در صفحۀ چهارم مطالعه فرمائید: شعراصل 
 

 (8/5/1995ترجمه  خی)تار
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Song 

A woman who rose, 

From the voice of the first stone, 

from the roses of the singers, 

from the mountain's streams, 

and pierced my heart like a spear, 

Only to disappear in to the distance. 

*************** 

A woman of wine and honey… 

She unnerved me like the hand of God, 

and I embraced my death, 

Saw blood water the earth 

and birds tumble down 

in to massacre's cauldron, 

Saw the sea awaken from its solitude 

and fire oozing through the veins of the tree. 

A woman precious light of the eyes…. 

the earth bore her in the month of June. 

She stretched her hands out to me 

and we embraced at the gateway of defeat, 

breeding fighters in all directions. 

Yusuf Abdul Aziz b. 1956 

 

 
 


