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 آرزوها برای یک فردای بهتر

گوشۀ  سال نو در هر هفتۀ گذشته برای استقبال چهاردهم میالدی است. و هزار سال دو سومین روز امروز جمعه و

می گیرند  های گوناگون تصمیم سال نو آغاز چنانکه معلوم است مردم در هم دیده می شد وهیجان با جهان انتظار و

سیزده که منتظر  هزار و سال دو من در آخرین شب می بندند و ها با خود عهد ها در بارۀ )می کنم( ها و)نمی کنم( و

نو سال میالدی شویم با خود می گفتم و آرزوی من  ما از این دروازه وارد شهر بودم ساعت دوازده شب فرا رسد و

سیاست را می چرخانند آیا  هان یعنی آنان که چرخ های گیوتینج من مهمیالدی همین بود که سیاستمدارا برای سال نو

شنوندگان  ما بینندگان و گوش چشم و تصمیم بگیرند که مدتی این گیوتین را تعطیل نمایند و ممکن است برای سال نو

م دل سری شوند کانند صننمی تو حاال که خیری از ایشان متصور نیست و آرام بگذارند و را رادیو ها ها و ونیتلویز

همان  همان درک و اول سال به اصطالح همان خرک بود و اما بدبختانه در همان روز سر هم نباشند. از کم درد

   خرمن فردا. وعده های سر

م اگر اختیاری برای خت آنجا ادبیات پناه برده ام که در کنندۀ سیاست به دنیای شعر و غوغای کر من مدت هاست که از

  کم از کم آرزوها برای یک فردای بهتر وجود دارد. بیچاره وجود نداردرنج های انسان 

آنرا از قفسۀ باالی  استقبال خوانده ام؛ حال و بارۀ ماضی و در یمثنوی عرفان بیدل چیزهای آغاز که در سر یادم آمد

 حال و وگفت که اصوالً این ماضی  سردی بر سرم ریخت و از شما چه پنهان که او هم آب خواندم و سرم برداشتم و

تا جهان بوده است انسان  آنچه امروز است گردد. فردای وجود ندارد که دنیای ما بهتر از استقبال فقط خیال ماست و

آری انسان  ( از دیگران برتر باشم.بردۀ این که )من هوس و بردۀ حرص، هوی و همین بوده است که امروز هست.

 :بیدل می گوید می چرخانَد. را او همان اژدهاست که جهان را اژدهای خودی بلعیده است و

 

 بلـقـمست اضی است وـصۀ مـق م َمثَلـیـی الحال می زنـاین که ف

 محضی است کش مسما نیست اسم  یدا نیستمیانه پ حال خود در

 محفِل حالچه گرد آوری به هر ای استقبالـوه هـــلـنی از جـعـی

 ده استـا شـــنـنۀ فـیـِس آیـعک ا شده استـکنی قف ر میـظـتا ن

 است خیال ماضی ماضی وجمله  بالـقـاست ای حال وـر هـپس اث
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بارۀ صبح فردا شعری دارد که من سال ها پیش آنرا به شعر دری  شاعرۀ امریکایی نیز در "امیلی دکنسن"دم آمد که آ

( فردایی )صبح از هوشیاران عالم می پُرسد که آیا امیلی دکنسن نیز چیزی مشابه به بیدل می گوید و برگردانده بودم.

را تسلی می دهیم که فردا به آزادی می رسیم، فردا جنگ  خود یا ما بیهوده بدان دل خوش کرده ایم و وجود دارد و

  ها به پایان می رسد،

 ارند ومی د زبان را بر تبعیض تعلق داشتن به این قوم و تبعیض جنس و فردا مردم جنازۀ تبعیض رنگ و 

  تاریخ به خاک می سپارند. در گورستان

 خاری سیاه به سیاه بودن افت تاجیک بودن، پشتون به پشتون بودن، سفید به سفید بودن و فردا تاجیک به

 خواهند داشت.  نخواهند داشت ولی همه انسان ها به انسان بودِن خود افتخار

 دشمن ما است رنگین نخواهد ساخت. شاعران با  فردا زمین را خون انسان به خاطِر اینکه از ما نیست و

  دیگر هیچ. دا حال را برای ما قابل تحمل می سازند همین ونوید فر دادن امید و
 

 راستی که شاعران دیوانه استند ولی با نبودن همین دیوانه ها در .متن شعر امیلی دکنسن این هم ترجمه و این شما و

 :ما ن زنده باد همین دیوانه های جهانای بر بنا نه نوید. جهان نه امید وجود داشت و

 

 جا هست؟ این ردایی درــوشواِر صبح فگ

 ردا هست؟ــا صبح فـن جـای و، آیا درـبگ

 به ناِم "روز" می بینی؟ مگر چیزی بگو این جا

 آنرا از سِر کوه ها؟ م دیدـمن می توانمگر 

 رازم؟ـگردن براف و اگر ماننِد آنها من سر

** * ** 

 سری دارد؟ و چمن پا ماننِد سوسن درمگر 

 پری دارد؟ یا جسمش مثال مرغکان بال و و

 د آن را؟ــــــوری آورده انـا از کشـی و

 م؟ــدان میـزی نـیـاِم آن چـن از نـکه م

** * ** 

 !سنجش اندیشه و دانش و شما ای صاحبان

 رد گستر؛ــخ خردمند و نـدایـشما ای ناخ

 !اندیش خدا، مرداِن ژرف شما ای هوشیاران

 :ن گوییدـــر مــی بهـانـروی مهــــرب ز
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 می خوانند؛ـردایش هـکه ف ی راـکه جای

 ت،ـــافـم یـــــوانــــی تــش مــایــجـک

 ن سراغش راــرم مـیـی بگـا وز کـکج
 

 (2002)تاریخ ترجمه جون 

 

 Will there really be a Morning'? 
 ''Will there really be a morning? ''Is there such a thing as ''Day? 
 Could I see it from the mountains? 
 If I were as tall as they.  

 ************ 
 Has it feet like water lilies? 
 Has it feathers like a bird? 

 Is it brought from famous countries of which I have never heard? 
 

 ************ 
 Oh, some Scholars Oh some sailors! 
 Oh some wise men from the skies! 
 Please to tell a little pilgrim 

 Where the place called '' Morning'' lies! 
 
 (Emily Dickinson) 1830- 1886 
 

 

 

 
 


