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 منگهمافسانه بر
 

امروز بیست وهشتم آگست است. پنجاه سال پیش درهمین روز بود که مارتین لوتر کنِگ معروف در یک کلیسا 
دیده ام( ایراد میکرد. بمی درکلیسا  درشهر برمنگهم ااَلبامای امریکا نطِق معروف خودرا زیرعنوان )من خوابی

ه جان داد. ددلی راندال شاعر امریکایی این منفجر شد وغیر از مارتین لوتر کنگ دخترکی نوجوان نیز دراین حادث
به دری برگردانده بودم.اگرچه امروز هم امریکا  1997ماجرا رادرشعری آورده است.من شعِر اورا درجون سال 

ازآن خوابی که مارتین لوتر کنگ دیده بود سالها فاصله دارد و می بینیم که کودکان قربانیان معصوم بم گذاریها  
ق وسوریه استند واینها همه ناشی از سیاستهای خام امریکاست که به اصطالح افغانها صد سر را  درافغانستان،عرا

ترکرد ولی یکی را هم ُدُرست کل نکرد.امیدوارم از خاطرۀ مردانی چون مارتین لوترکنگ درسی ُدُرست گرفته شود 
جهان از شرجنگ وُکشتاربه صلح وفراغ  وامریکاییان بدانند که سعادت امریکا وابسته به سعادت جهان است وتا وقتی  

خاطر نرسیده است امریکا هم روی آرامی را نخواهد دید واین تراژیدی درد ناک بُِکش، ِبُکش به پایان نخواهد 
 رسید.واین است شعر ددلی راندال زیِر عنواِن افسانۀ برمنگهم که مسؤولیت ترجمۀ آنرا من به عهده دارم.  

 نگارگر

 

 

 افسانۀ برمنگهم 

 

 
 مادر،به جای بازی امروز اجازت ده به سوی شهر باری  مرا"

 که با همسنگران درکوچه هایش دهم از بهــِر آزادی شعاری 
 

 
 مرو، ای جاِن مادرکآخر آنجا سگانش وحشی ودرنده خویند "

  تفنگ است وشکنجه است وزندان که اینان بهر کودک نا نکویند 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negargar_i_afsane_barmangham.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negargar_i_afsane_barmangham.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مادر، نِیَم تنها که درشهر هزاران نوجوان همراه دارم ولی، "
 ستیــــــــــــــزم بهِرآزادیی کشور که درسینه دلی آگاه دارم

 

 دلم از ترس لرزد جــــــاِن مادر، مبادا مرمیی آتش نماینـــد  "
 "برو سوی کلیسا کاندرانجـــــــا نظیرت کودکان نغمه سرایند 

 

 
 بدان زلفاِن شبگون شانه هازد ُگالب آورد واورا ُشست وشو کرد 

 به رنِگ شیر دسَکش ها به دستش به پایش نیز پاپوِش نکو کــــــــرد 
 

 
 ُگِل لبخنــــــــــد برلب های مادر شگوفان شد که دخِت نازنینش 

 بوسه ای زد برجبینش پسندید آن مکاِن پاک وبی غش زاُلفت 
 

 
 دمی دیگر صدای انفجـــــــــاری بَِزد بر سینـــــــۀ او نقِش داغی 
 هراسان جانِب کوچه دوان ُشد که از آهوی خود گیرد سراغی 

 

 
 به هر سو شیشه بود وخشت وآهن کلیسا بود چون میداِن محشر 

 ــون آمد به دستش یگانه لنگۀ پاپوِش ُدختــــــــــرمیان خاک وخــــــ
 

 
 نگاهی کرد وبر سر کوفت ُمشتی خروشان گفت:"کفِش دخترم وای 
 "  همین است، آخر ای مردم بگویید که چــــــون آن گلبنم افتاد از پای

 

 

 (    1997جون  12تاریخ ترجمه    )
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