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 03/01/2017                 م. اسحاق نگارگر
 

  یالدیم 2017سال 
 شد عراق آغاز استانبول و در ُکشتار با

 

ت بهش یدروازه ها جهاد کردند و خود پندارقاتالن به  شد. عراق آغاز استانبول و در ُکشتار با زین یالدیم 2017سال  بدبختانه
خون  عراق به خاک و در زیگناه را ن یب یمشت و کلب تینا کیگناه را در یب یبدبختانه مشت یول کردند خود باز یرا بر رو

 حریفانشان به  زور نکهیا لیصرف به دل یقانون محاکمه کیبودند آنان که بدون  آنان به اصطالح گناهکار اگر .ندندافگ
 و یسایس هایشکست  رغم یکه عل ندیبگو فانیبه حر تا کشند یم دیگرانآخ دل را با ُکشتن  و رسد ینم زورمند یاسیس

 مینیب یم و بودمنوشته  201۴ یجنور 3 را در ادداشتی نیا را سلب کنند. ها یآزاد و بکشند توانند یم و استند هنوز یفکر
که  یدگو یدکنسن راست م یلیام پنهان است و ُکشتار خشونت و ابرهای پُشت هنوز در یآزاد و دیام یصبح فردا دیکه خورش

 است که صادق هنوزگفته  حضرت موالنا  و چرخد یم یریسختگ و تعصب مدار هم جهان بر هنوز صبح فردا وجود ندارد و
 ان درجه کاررفته است که زمام  نیهم بر ریتقد ایگو. است یون آشامـخ کار ینیتا جن**  است یب خامتعص و یریسختگ :

ال س آغاز نیهم در . بدانند ازین یرا ب خود گرانید حرف دنیشن از را عقل ُکل پندارند و شتنیخامان خو و خامان باشد دست
 جاهل و مشتی دست به زیمردان جهان ن دِل آزاد شد. نیگناهان رنگ یب خون استانبول نبود که از عراق و نیمتنها ز نیا

 برمنگهم نگارگر 2017 یجنور3االبصار یاول ای فاعبروا .خون غوطه خورد مغرور در

 

جهان انتظار  ۀگوش سال نو در هر استقبال یگذشته برا ۀهفت است. یالدیچهاردهم م و هزار سال دو روز نیسوم جمعه و امروز

کنم( ها  ی)م ۀدر بار و رندیگ یگوناگون م یها میتصم سال نو زآغا چنانکه معلوم است مردم در شد و یم دهیبا هم د جانیه و

که منتظر بودم ساعت دوازده شب فرا رسد  زدهیس سال دوهزار و شب نیآخرمن در  بندند و یم ها با خود عهد ها کنم( ی)نم و

 سیاستمدارانبود که  نیهم یالدیسال نو م یمن برا یگفتم و آرزو یبا خود م میشو یالدینو سال م دروازه وارد شهر نیما از ا و

 نیا یکه مدت رندیبگ میتصم سال نو یممکن است برا ایخانند آرچ یرا م استیس نِ یوتیگ یآنان که چرخ ها یعنیجهان  مهم

از  یریحاال که خ آرام بگذارند و را ها ویراد و هاتلویزیون شنوندگان  و نندگانیما ب گوش چشم و و ندینما لیرا تعط نیوتیگ

طالح اول سال به اص اما بدبختانه در همان روز سر هم نباشند. شوند کم از کم درد یتوانند صندل سر ینم و ستیمتصور ن شانیا

شعر  یایبه دن استیس ۀکنند کر یغوغا من مدت هاست که از خرمن فردا. سر یهمان وعده ها همان درک و خرک بود و انهم

 یفردا کی یکم از کم آرزوها برا وجود ندارد چارهیانسان ب یختم رنج ها یبرا یاریاگر اخت آنجا پناه برده ام که در اتیادب و

 ۀآنرا از قفس استقبال خوانده ام؛ حال و و یماض ۀبار در یزهایچ دلیب انعرف یمثنو آغاز که در سر آمد ادمی بهتر وجود دارد.

 حال و و یماض نیگفت که اصوالً ا و ختیبر سرم ر یسرد از شما چه پنهان که او هم آب خواندم و سرم برداشتم و یباال

وده ب نیهم است انسان دهتا جهان بو آنچه امروز است گردد. ما بهتر از یایوجود ندارد که دن یفردا ماست و الیاستقبال فقط خ

 یخود یانسان را اژدها یآر برتر باشم. گرانی( از دکه )من نیا ۀبرد هوس و و یحرص، هو ۀبرد است که امروز هست.

 :دیگو یم دلیب د.نچرخا یرا م او همان اژدهاست که جهان است و دهیبلع
 

 مستقبل و است  یماض ۀقص لثم میزن یالحال م یکه ف نیا
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 3از 2

 ...ستیاست کش مسما ن یاسم محض ستین دایپ انهیم ود درـحال خ
 

 حال محفلبه  یآور هرچه گرد استقبال یاـوه هـلـاز ج ینـعی

 ده استـا شـنـف ۀـنـیـیآ عکس  ا شده استـفـق یکنیتا نظر م

 الیاست خ یماض و یجمله ماض  استقبال حال و یها پس اثر
  
دانده برگر یآنرا به شعر در شیدارد که من سال ها پ یصبح فردا شعر ۀبار در زین ییکایامر ۀدکنسن شاعر یلیآمد که ام ادمی

ما  ای ( وجود دارد ویی)صبح فردا ایرسد که آپ یعالم م ارانیاز هوش و دیگو یم دلیمشابه به ب یزیچ زیدکنسن ن یلیام بودم.

 فردا مردم رسد، یم انیها به پا فردا جنگ م،یرس یم یکه فردا به آزاد میده یم یتسل را خود و میبدان دل خوش کرده ا هودهیب

 یه خاک مب خیتار در گورستان دارند و یم زبان را بر قوم و نیتعلق داشتن به ا ضیتبع جنس و ضیتبع رنگ و ضیتبع ۀجناز

نخواهند داشت  یبودن افتخار اهیبه س اهیس بودن و دیبه سف دیبودن، پشتون به پشتون بودن، سف کیبه تاج کیفردا تاج سپارند.

دشمن ما  و ستیاز ما ن نکهیا را خون انسان به خاطر نیخواهند داشت. فردا زم خود افتخار همه انسان ها به انسان بودن یول

ما ش نیا .چیه گرید و نیسازند هم یما قابل تحمل م یفردا حال را برا دینو و دینخواهد ساخت. شاعران با دادن ام نیاست رنگ

جود و دیجهان نه ام ها در وانهید نیبا نبودن هم یاستند ول وانهیکه شاعران د یراست .دکنسن یلیشعر ام متن هم ترجمه و نیا و

 :ما جهان یها وانهید نیزنده باد هم نیبرا بنا .دینه نو داشت و
 

 ردا هست؟ـــا صبح فـج نیا در اـیو، آـبگ جا هست؟ نیا در ییرداـصبح ف وارِ ـوشـگ

 کوه ها؟ را از سرـآن دیتوانم دیمگر من م ؟ینیب ی"روز" م نامبه  یزیمگر چ جانیبگو ا

 رازم؟ـاف گردن بر و آنها من سر ماننداگر 

** * ** 

 دارد؟ یپر مرغکان بال وجسمش مثال  ای و  دارد؟ یسر و پا چمن سوسن در مانند مگر

 م؟ــدان ینم یزـیـآن چ امـــن از نـکه م د آن را؟ـآورده ان یورــشـاز ک اـــی و

** * ** 

 خرد گستر؛ خردمند و ناـیداـناخ یا اـشم !وسنجش شهیاند و دانشصاحباِن  یا شما

 : دیین گوـــر مـبه یمهــــربان یرو ز !شیژرف اند مردانخدا،  هوشیاران یشما ا

 افت،یم ـــوانــــت یـــــم شــیاـــجـک  خوانند؛ یمـه شیرداـکه ف را یـیجا که

 ن سراغش راـم رمیبگ یز ک کجا و

** * ** 
 

 (2002ترجمه جون  خی)تار

 

 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.  



  
 

 

 3از 3

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

 

 
 

 
 

 


