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 آخرتا چه وقت؟
 

برویتنام تاخته بود تا ارادهٔ ویتنام را  ،به عنواِن کشوِر متجاوز ،آن روز جنگ درویتنام بود. کشور رابرت میزی
برخالِف اِرادهٔ او  برای کسب آزادی ووحدت کشور فَلَج کند.رابرت میزی شاعر است ولی این جنگ نه تنهـــا

که دخترش نیومی را هم از نزدش به جبههٔ جنگ بُرده است.شاعــرباهمسرش تلویزیون تماشا ، رخ داده است
 ،نیزدرهنگام جنگ ُجزمصیبت ُکشت وخون چیزی ندارند که نشان بدهند. هردو ون هامیکند ومیدانیم که تلویزی

است .زنش ناگهان فریاد  درجوی آب افتاده پیکر نیم سوختهٔ دختر جوانی را می بینند کـه ،یعنی شاعر وزنش
آخر تا چه »شعرِ  ،که اتفاقاً دهقان ومزرعه دار استر، فردای همان روزشاعـــو« وای دخترم نیومی!»میزند:
 :را می سراید واین است آن شعر« وقت؟

                                                             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؟
 

 مردم ازرنج وغصه جامه درند      روز ها پُشت هم همی گذرند                             

 یزــنه کسی را بَُود هــوای ست     گه مجــال گریزمنه ازین دا   
 که ُکجازین حصارتنگ َرویم ـدهٔ نا اُمیـــــِد خود شنویم خن

 طـرف نیست غیِرغصهٔ جنگهر       ر آهنگ نیست این سازرادگ  

 یختــــد گسرشتــهٔ منــزِل اُمی         م ریختـهاج ازکاخ یک ازدو                                   

 هوس بربستعشق راتار صد    یرشکستـر غنیست درباغِ مه  
 می خــــَزد می َرَود برون ازدر  ــــر        ـــامــداد ازبستهمسرم ب                            
 غصه درسینه اشک درچشمان        دانراه سرد است وسخت یخبن                              
 روش ازدردــنزِد گاوان کشد خ          ردــکنــد آتِش دلش را ستا                             

 مـدیـی چیــخوشهٔ دردوُغصـه م          دیمهمی دیـ بود دیـروز وما                                

 می راــنی آن ُدختـــِر صمیــیع         ری از نیومی راهـردو تصوی                          
 ېــکورویـــِل نگته درآب وــخف          ــویـېاوفتــاده درجپیکــری                           
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 ُدختـــــــری الله روی وسیم اندام
 نیــــــــــم بریان ونیِم دیگر خـــام
 جنگ ای وای آتش افــــروزست
 رنجِ ویتنـــام بس روان سوزست

 
  برمنگهم ۱۹۹۶تاریخ ترجمـــــــه سوم مارچ                                               
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