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اسحق نگار گر

آخرتا چه وقت؟
کشور متجاوز ،برویتنام تاخته بود تا ارادهٔ ویتنام را
عنوان
آن روز جنگ درویتنام بود .کشور رابرت میزی ،به
ِ
ِ
برخالف اِراد ٔه او
برای کسب آزادی ووحدت کشور فَلَج کند.رابرت میزی شاعر است ولی این جنگ نه تنهـــا
ِ
رخ داده است ،که دخترش نیومی را هم از نزدش به جبههٔ جنگ بُرده است.شاعــرباهمسرش تلویزیون تماشا
میکند ومیدانیم که تلویزیون ها نیزدرهنگام جنگ ُجزمصیبت ُکشت وخون چیزی ندارند که نشان بدهند .هردو،
یعنی شاعر وزنش ،پیکر نیم سوختهٔ دختر جوانی را می بینند کـه درجوی آب افتاده است .زنش ناگهان فریاد
شعر«آخر تا چه
میزند«:وای دخترم نیومی!» وفردای همان روزشاعـــر ،که اتفاقا ً دهقان ومزرعه دار است،
ِ
وقت؟» را می سراید واین است آن شعر:

?And how long
Day after day after day it goes on,
And no one knows how to stop it or escape.
Friends come bearing impersonal agonies,
.I hear our hopeless laughter, I watch us drink
War is in every one’s eyes, war is made in the kitchen, in the bed room,
In the car at spot lights.
A marriage collapses like a burning house and the other houses smolder.
Old friends make their way in silence …..
And my wife leaves her bed before dawn,
Walking the icy pasture, shrieking her grief to the cows,
Praying in tears to the softening blackness…..
Yesterday she saw a photograph, Naomi our little girl in a ditch in Vietnam,
Half in the water, the rest of her beached on the mud, was horribly burned.

آخــــــر تا چه وقت؟
روز ها پُشت هم همی گذرند
نه ازین دامگه مجــال گریز
خنـدهٔ نا اُمیـــــ ِد خود شنویم
نیست این سازرادگر آهنگ
کاخ یک ازدواج ازهـم ریخت
نیست درباغِ مهر غـیرشکست

همسرم بـــامــداد ازبستــــر

راه سرد است وسخت یخبندان

آتش دلش را ســرد
تا کنــد ِ
بود دیـروز وما همی دیـدیم
هـردو تصویری از نیومی را
پیکــری اوفتــاده درجــویـې

مردم ازرنج وغصه جامه درند

نه کسی را ب َُود هــوای ستــیز
که ُکجازین حصارتنگ َرویم
غیرغصهٔ جنگ
هرطـرف نیست ِ

رشتــهٔ منــز ِل اُمیــد گســیخت
عشق راتار صد هوس بربست
می خــــزَ د می َر َود برون ازدر
غصه درسینه اشک درچشمان
نز ِد گاوان کشد خــروش ازدرد
خوش ٔه دردو ُ
غصـه مــی چیـدیـم
ُختـــر صمیــمی را
یعــنی آن د
ِ
خفــته درآب وگــِل نـکورویــې

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دُختـــــــری الله روی وسیم اندام
ونیم دیگر خـــام
نیــــــــــم بریان ِ
جنگ ای وای آتش افــــروزست
رنجِ ویتنـــام بس روان سوزست
تاریخ ترجمـــــــه سوم مارچ  ۱۹۹۶برمنگهم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

