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 برلین دیوار شکستنروز م 1989ر نومبنهم 
 

که مردِم آلمان  میالدی بود1989سال  شش سال پیش یعنی در امروز نهم نومبر است. در همین روز درست بیست و

 شکست دیوارِ  همان روز این شعر را من در .وحدت آلمان را تأمین کردند گار دیواِر برلین را شکستند وشرق آن روز

برلین است  دیوار بار محکم تر از صد هاست و های ما انسان دل دیواری که در آن از در برلین سروده بودم و

  صحبت کرده بودم.

 در جهاِن مارا به جهنمی سوزان بدل کرده است. هنوز همچنان پا برجاست و ستاه دل متأسفانه آن دیواری که در

عنی ی" رف سلیپر" اصطالح و. را به دری ترجمه کرده ام "بلوِبلَد"این سروده من برخی اصطالحات انگلیسی مانند 

 یاد کرده ام.  که پلیس مخفی آلمان شرق بود نیز "استازی" از چرک و عیناً به کار گرفته ام  ُدُرشت خواب را
 

این جا می گذارم. امیدوارم جهان ما جنگ های نژادی،  برای نخستین بار در هیچ جا نشر نکرده ام و این شعر را در

هانی به ج مسلمان را ُپشِت سر بگذارد و خره کافر وباآل سیاه و سپید و نادار، جنگ های میان دارا و عقیدتی، و دینی،

              ها باشد. انسان بدل شود که شایستۀ انسانیتِ 

 

 امروز مردِم آلماِن شرق دیواِر برلین را فرو افگندند

)رادیوی بی بی سی( ارش کردندبه سوی آزادی مـ و  

 

 شکسِت دیواِر برلین
 

د،بهِر همدگـر تبریک می گوینـ همه شادند و  

ورده،ـسسته رشته های آرزو باهم ِگره خــــگُ   

ی؟ـــنـیـرا نمی ب انـگوی طلســـــم زور  

اد،همت عاقبت از پا فرو افتــــــکه با نیروی   
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ننگیـــــــن بود! دیوارعجب   

 

این سو صبح آزادی؛ در ر شب بود وآن سو عصدر  

م چرکین داشت،تو گویی شهِر برلین دردِل خود زخ  

 

ر زد،یِب ماهـــــِر سرمایه نشتـــطب  

کــــــــرد، اینک زخـــــــِم آن سر و  

د.ک سر چرِک "استازی" برون آمم یآن زخ ُو از  

ر استبداِد عصــــِر شب،اسیـــِر خستـــه در زنجیــ  

د.ـِر آزادی کنــون آمــزل خوانان به سوی شهــغــ  

 

** * ** 
 

رغ" و"جاِن آدم" می تواند یافت،ـا"شیِر ُمـــدرین جـــ  

 شکست این حصاِر تنگ خـــــود پیونـــــِد دل ها ُشد!

ـدا ُشـــد!ــــه را دردیده اشکِ شوق پیـــاُمیـــــــِد خفتـ  

آزادیست؛ و سرزمیـــــِن کار وــهمه گوینــــــد این س  

د،ن باورم هــــــرگز نمی آیـــــولی من ـــ ولی م  

 وب!افـــروز را من می شناسم خـا کاراِن جنگ ریــــ

(1) دندکـــی گر پرنیان خوابنـــــدریـــــن جا ا  

انست،( پویــ2در رگ های آنـــان خوِن آبی رنگ ) و  

( حیف!3ر")ا" َرف سلیپـوس صدهـمأی ـه واِه خستنگـ  

د!گــــــر قصه پردازنـبه گــــــوِش جاِن من از درِد دی  

 همــــــه با یک زبـــــان آرې همی گوینـــــــد،

 کــــــه یک دیـــــواِر دیگـــــر هست؛

، این دیواِر برلین نیست،وآن دیــــوار  

منت است آن،ـس ه از سنگ وــن  

 د از پا بیندازیش؛کلنـــــ ـل وکه با بیـــ

در است،د ســــِد سکنــــه آن دیـــــوار خونمی بینی کــ  

الی ولی این سو،نکــوحــ درآن سـو صبِح صـد عیش و  
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 ر نیست،به ُجــــز ُظلمـــاِت فقــر وتیره روزی چیز دیگ

 را ُجـــز چشِم باطن بین نمی بینـــــد. آن دیــــوار وُ 
 

 خــــواَند، میُجغــــِد شوم صــــد تبعیض  برآن دیــــوار

 ان،ویِت انسانی اش انســِر شما با هکه در شهـــ

 ه،ـر رشتـــــۀ پیـوند بگسستشــــُده ُعمـــــری که دیگـــــ

 ر رنگ ونیرنگ است،ُعمــــری که بیهـــوده اسیُشــــده 

 خود با خویش درجنگ است. ـوار،درین ُدنیای ُپـــر دیــ

 رو افتاد دیواری که در دل هاست،ـاگر روزی ف

 ـاِز رنگ واژون ُشــــد،روزی درفِش امتیـــ رگـــ و

 جامه ُگلگون ُشد، ره ُصبح شاد واین شام تیـــ وگـــر

 کش، ـــــره ساغـی را بـانـای شادمـاده هـه بو آنگــت

 داد، دل وــــکـــــه از پیشانیی این شاِم غـــم با آِب ع

 فقــــر را هـــردو؛ ِن غنــــا ویــــی داِغ ننگـبشــــوی

 ز تفــــریط است؛ــیـاین یک ن راط وـکــــه آن ِاف

 د،ـــز اعتدال آخـــر نمی باشُگــــــِل باِغ جهــــان ُجـ

 گیتی نینـــــواِز عشق، ـزمدر بـــا روزی که انـخوش

 ُکنـــــد، انسان شــــََود آزاد، انی سرـُســــــروِد شادم

 اد!ــــــد برده باشـــــرا بُ  ِج اوـرده ریگِ رنُمـــاِم تم

 

** * ** 

 افتادن دیواِر برلین روز فروم 1989ر نومب 9ـم برمنگه

 ا. نگارگــــــــر م.
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