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 ګیبریل ګارشیا مارکیز ته منسوب نظم
 

 او حیرانونکې النجه 
 

  
کې د کینسر د درملنې پر مهال ګیبریل ګارشیا مارکیز خپلو ملګریو ته یو نظم ولیکه، بله ورځ په اخبارونو   ۱۹۹۹په  

کې یو نظم راښکاره شو، چې خلکو ډیر خوښ کړ. خو عجیبه دا وه چې هغه نظم د مارکیز نه و. یاد نظم چې مارکیز 
 The و چې څه موده وړاندې یې د (Johnny Welch) ته منسوب شوی و، په اصل کې د میکسیکو د یو اداکار

puppet   په نوم نشر کړی و. اوس نو مارکیز په دې خفه و، چې یو پردی شعر ده ته منسوب شوی و او اصل نظم
له ټولو پټ و.  او جونی ویلچ بیا په دې خفه و چې د ده د شعر کریډیټ مارکیز ته ورکول کېده.  هغه نظم چې د  

 :سرت حسرت وایه، د پښتو ژباړه یې داسې دهمارکیز هر مینه وال په ح
 

  که خدای بیا ژوند راکړ
 نو زه به د هغه څه په اړه چې سوچ کوم څه نه وایم

 بلکې د هغو شیانو په اړه به فکر کوم چې زه یې وایم
 زه به د شیانو عزت د قیمت پرځای د هغوی د ارزښت پر اساس کوم

 واوسم نو خوبونه به ګورم زه به کم ویده کېږم او چې ویښ 
  ځکه رامعلومه شوه: په هرې هغې دقیقې کې چې زه سترګې پکې پتوم

 شپېته ثانیې له رڼایي محرومېږم 
 کله چې نور دریږي، زه به روانېږم

 چې نور ویده کیږي زه به ویښېږم
 چې نور غږیږي زه به یې اورم 

 زه به ښکلي او خوندور خواړه خورم
... 

  راکړکه خدای بیا ژوند 
 زه به ښایسته جامې اغوندم 

  اور به اغوندم
 یوازې د خپل جسم له پاره نه، بلکې ګرمایش به یې ان روح ته رسوم

 اې ربه! که زه زړه نیولی شم نو خپل نفرت به په واوره لیکم
 د لمر راختلو انتظار به کوم 

 څو له واورې سره زما نفرت هم ویلې شي او وبهیږي
 غوندې په ستورو لیکل کوم او د سپوږمۍ په مینه کې به سندرې وایم (Van Gogh) زه به د وین ګاګ

 په خپلو اوښکو به ګالبونه خړوب کړم، د اغزیو درد او د ګالب د پاڼو لمس به محسوس کړم 
 !اې زما خدایه 

  که دې بیا ژوند راکړ؛ نو زه به یوه داسې ورځ تیره نه کړم
 !ینه درسره لرمچې خلکو ته دا پیغام و نه رسوم: م

 زه به هر نر او ښځې ته ووایم چې هغوی راباندې ګران دي 
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 زه به له مینې سره مینه وکړم
 !زه به د خلکو ته ووایم چې دوی غلط فکر کوي چې انسان زوړ شي نو مینه نشي کولی

 دوی نه پوهیږي چې دوی کله مینه پریږدي نو زړیږي
 د الوتلو چل به ور وښایم زه به ماشومانو ته پرواز ورکړم او په خپله 

 زه به زړو ته ووایم چې مرګ له زړښته نه راځي،  
 بلکې دا هر څه چې پرېږدې؛ نو مرګ راځي 

 اې انسانه! ما له تا نه ډیر څه زده کړل
 ما زده کړل چې هر کس د غره پر سر اوسېدل غواړي 

  خو په دې نه پوهیږي چې اصالً خوشحالي په دې کې ده
 ته څنګه وختلې؟ چې د غره لوړې 

  ما زده کړل چې کله یو نوی زېږېدلی ماشوم د مور ګوته ونیسي؛
 .نو پالر په خپل دایمي مینه کې ښکیل کړي

  ما دا هم زده کړل چې انسان باید یوازې هغه وخت الندې وګوري
 .چې د کوم بل انسان له پاسه اوړي

 .اې انسانانو! ما له تاسې ډیر څه زده کړل
 !دي که دا هر څه په سینې کې پټ یوسم نو دا به ډیر بدبخته مړینه ويخو رښتیا دا 

... 
 ژباړه: سمسور ودان

mailto:maqalat@afghan-german.de

