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 عبرت از گذشته برای آینده
 

 ؟ـنل کمـبینی ع دور ینده با احتیاط وآ ال وـبرای ح ویرد ـت بگرـبـه عـذشتـاست انسان از گن ـیا ممک

 رندعبرت بگی دیروزیان حالت مطالعهٔ تاریخ همین است که امروزیان از که هدف از گفتند وقتی کودک بودیم به ما می

 اونهٔ خوب ینم از و بگیردتاریخ عبرت  عمل من هرگز ندیدم که کسی از اما در دیروزیان دوری کنند،از اشتباهات  و

طهٔ تا باالخره سل زندان ماند هفت سال در بیست و "نیلسن مندیال"مردان تاریخی  میان . درزی بیاموزدبِد دیروزیان چی

ال هفت س بیست و به خاطرنه  این بزرگمرد .نشست درتاریکهٔ ق خود بر و افریقای جنوبی پایان داد در سفیدان را

 خواباند. زانو ماه همانند سرکرده های دیار حریصان دنیا ثروت ال وبر م نه کسی منت گذاشت و بر زندانی بودِن خود

 دست در متمرکز هفت سال قدرت را به طور را هم ببینید که سی و "موگابیا "جهان رفت ام درویش از د ودرویش آم

تاب ک حساب و محاسبه و از اندازد تخت فرو به نیروی پس گردنی از را ملتش مجبور شد اوه کوقتی  خود نگاه داشت و

 محاسبه باک به همین دلیل از و پاک نبود ه اوک نشان داد و بازپرسی کرد ملت تقاضای مصونیت از از و می ترسید

 .داشت

 تا ندمرگ بنشی رنتظساله ناگزیر است م سه و نود ند که این مرددید و ندتمکین کرد خوب مردم زمبابوی به تقاضای او

دسته چسپیدن  دو و قدرت از "مندیال"محترمانهٔ  رفتن ولی کنار بازخواست اعمالش را بنماید او از شر و خدای خیر

 ررضای خاط با یعنی اگر زی بیاموزندآن چی ز درسی است که دست اندرکاران سیاست ازدرت نیق شاخ بر "موگابی"

پس  و دایت می کنندبی پروا ج این معشوق از زور هدرت چسپیدی ببه ق احترام خواهی رفت ولی اگر عزت و رفتی با

 دارد. مقصودی دیگر نم اما این نگارش و گردنی زنان دورت می افگنند.

داشت که نیروی بم  آرزو امریکا نیز و کرد تسلیم خم نمی سر انیدوم جه جنگ هنگام جاپان و بود1۹۴۵ششم آگست 

یگری د )ِلتَل بای( و به نام این یکی را بر بنا آن را تماشا کند قدرت تخریب اید وی بیازمجای را بر شدهٔ خود تازه اختراع

 ودن از هیروشیما در و زاره هشتاد شست تا ناگاساکی از در افگند هیروشیما فرو ناگا ساکی و )فَت َمن( بر را به نام

ه دتاریخ سرافگنرابر ب را در وجدان اجتماعیی امریکا را به کام مرگ سپرد و نفر زارشش ه شست و یکصد وتا هزار

رکت شمسابقهٔ تسلیحاتی  در رکه اگ رسید نیز دیگر ت نگرفت که هیچ به یک نتیجهٔ غلطعبر هان درسج ساخت اما

جهان  نامت مردم استی و ساختی نیرومند های اتومی ملی صاحب بم بود هست و دادن را به قیمت برباد خود نمودی و

 بخواهی های نخستین زندگانی است ولی تا گدای ضرورت ن ملت هاست کــههما وریای شمالی یکی ازک می لرزاند. را
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 3از 2

 وانعنری زیرشع "نال کلفتانج" است.حیران ساخته  حق و این کار با ان راجه انده وماشه مسر تومی راهای ا راکت

 کنم. بعد ترجمه اش را به شعر دری تقدیم می و را که من نخست شعر هیروشیما دارد

 

Hiroshima 
The bomb burst like a flower, 
And grew upward under the sun. 
And men stood a for off, and wondered 
What was the meaning of this? 
Then the flower died, and they partly forget, 
What had happened that summer day? 
But in later years terror reigned in land, 
For the deadly blight of the flower had fallen on men, 
And as they died they cried to the stars to avenge 
This inhumanity of men to men. 
And future generations inherited 
A sorrow, and a remembrance of it, 

And a lesson drawn from their  ancestor’s  futility. (1۹58--) 
                                

 هیروشیما

 

 پیما شتابان ورشید رهــــسوی خ      شد شگوفان چون ُگل افتاد وبمی 

 ُغم ُغم کردند رت همیـحی به صد      ردمــمـ آن سو دورتر بیچاره در

 رگ پاشیده است این مغزم خمکه ت      زنغـ انـارگـــچـیـد آن بـنـتـدانسـن

 ه ُرخ دادـکه درآن روِز تابستان چ      ندانست آدمیــــــــزاد رد وـُگل افسُ 

 صحرا ُخشک اربـت از که ُگل بود      لی شد سالهــــا بعـــــد آشکاراو

 دادـبی و وی اختران کای دادـبه س      می کردند فــــریا همی ُمردند و

 رد واژونقامت ک ا نخلـکه صده      ونخ و این وحشت دهید کیفر شما

 اـان هـتــاکان داسـیـن دادـیـب ز     رداـف ی می کند انسانـبه تلخ

 

 با خردمندی با مشکالت گیریم و درس عبرت می "هیروشیما" و "ناگاساکی" دیروز آری پُرسِش من این است که ما از

 قساوت به میراث سنگدلی و راوانا هم برای آیندگان داستان های ففردا م نیاکان به عنوان یا امروز برخورد می کنیم و

 می گذاریم.

 حضرت موالنا برای ما گفته است:



  
 

 

 3از 3

 

 ردهٔ شهوتندــمُ  ند وـشتهٔ نامـکُ  مردانند این ها صورتند این نه

 به کو مردی چنینم کو طالب شهوت مرد کو وقت خشم و وقت

 م امروز جانـدای او کنـتا ف انجه حال مردی در درین دو کو

 

پا گذاشته بود کم می بینم ولی  ،دو هر خود شهوت شم وخ که بر "مندیال"امروز مردانی همانند  جهان من بدبختانه در

  دست همین هاست. در جهان نیز اختیار و اوانندفر شهوتند آنانی که اسیر خشم و

 هم وغیره از مذهب  بان،زانسان ها به نام قوم،  قُلدری قرار خواهد گرفت و سیاست و خدمت انسانی در آیا فرهنگ

 2017نومبر 23 وهللا اعلم بالصواب نگارگر دید. ماند و باید منتظر ؟پیکار خواهند زیست هم در با جدا و

 

 

 

          
 


