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  !!!ديگر رِ تليھ

با  ،ادبيات برندۀ جايزۀ نوبل و نويسندۀ چيره دست المان و شاعر ،"ونتر گراسيگ"با�خره آقای 
 اسرائيل و مورد سياستھای عجو3نۀ در حقايقی را سکوت را شکست و مھر، شعری سرودن

مه ، ھنگاتأسيسات اتمی ايران بر ، از جمله حملهيانهشرق م درسرکش آن دولت  خودسرانۀ تصاميم
اين دولت . بيت المقدس حواله کرده است سنگی را بر کابل عزيز ح عاميانۀاصطBب ای را برپا و

مدت بيش  از، واھد گفته شود با3ی چشمش ابروستخمزاجی، نميکه از نازکبی انصاف  و مغرور
ان سه نسل الم دوم را از عمومیدوران جنگ  تلر دريھ ، غرامات کشتاره اين طرفھفتاد سال ب از
شدت عکس العمل  با، يا مردم المان دولت ازی رابرابر کوچکترين گفتار، يا نوشت در وگيرد يم

اعBن  ، ممنوع الدخولسرحدی که يک نويسندۀ حقيقتگو در سرزمين اسرائيل تا، نشان ميدھد
برابر دول جھان انجام  اصول و ضوابط بين المللی آنچه دلش بخواھد در مغايراما خود  و .ميگردد

سياستمداران اين توسط ، ھتلر از تراعمالی قبيحھمه شاھد  ماکنون بدو تأسيس تا ، چنانچه ازھدميد
  .مباشيجھان مي ممالک  ديگر و مردم مظلوم فلسطين برابر دولت در

 نوشته بودم که با، توسط اين دولتمظلوم لسطينيان قتل عام  ف به خاطرسال پيش  شعری دارم که چند

  :گذرانيم جا از نظر ميشما عزيزان يک

     

  ديگر تلريـسرکشيده ھ ان ــــــــناھـی گل ببه قـت      ديگر زورآور د وآم رــــديگــ زور را  ان جـھ

  اور ديگرو ب  است رــــــاد ديگاعـتـق را  ه اوک      اور نمی آيدترا ب  ايشـــــــدلی ھه اين سنگين ب

  ديگر رمحش  اد شورــــ، ايجريمنیرد اھـه کــک      دالت بينـــــــميزان ع و زرسـتاخـي روز  ام يقـ

  ديگر ربرادر، ميخورد خون، خواھ که ھردم با      "رسی؟په ميـــــــحساب کشتگان تيغ بيدادش چ"

  مر ديگرــج، داغ سـپند مودشی ميــــــــــوانجـــ      ردم، ھروختهــر افــــــگبيداد ازين آتش که اين 
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  سنگری تا سنگرديگر ، ش کرده رنگينکه خون      يمان رات پـرد سخـــــــــمــراد  ت آنبنازم ھـمّ 

  ديگر ، جوھروئی به مردیــجچه مي ازين بھتر      پا نمی افتد از ، ف ميھن ميکندــــود وقـخـ رسـ

  غان خيزد که اينک مادر ديگرخـــون ف سيل  ز      رزندی اگر ريزدـــف  خون ه پيش چشم مادر، ب

  ديگر يک سر ر، ــکشد سردم ميازين مردانه م      بينی تا ليک   ،تن دا کـردند ازــا را جچه سرھ

  بسکه خون بيگناھان ريخت از "اسير"به تيغ کين 

  ، کافر ديگردلترنگـديـدم سـر نــــــــــــــافـــن کازي

  

  

  

  ) م 2002 می 10، المانــ بن  ــ "اسير"نسيم  .م( 

  

  
 

 


