
  
 *ھیوز لنگستون :رشاع

 شاملو احمد: ترجمھ

 

 "شود وطن دوباره وطن این بگذارید"

 شود وطن دوباره وطن این بگذارید

 شود رویایی مانھ دوباره بگذارید

 .بود ھک

 شود دشت نگھپیشا بگذارید

 .بجوید یھمنزلگا است آزاد ھک جا آن در و

 .نبود وطن من برای رگزھ وطن این

 رویای در رویاپروران ھک باشد رویایی وطن این بگذارید

 .اند ھداشت خویش

 شود عشق پرتوان و بزرگ سرزمین بگذارید

 ھن ندھد نشان اعتنایی بی بتوانند انھشا ھن آن، در ھک سرزمینی

 کنند اسبابچینی ستمگران

 .درآورد پا از اوست از برتر ھک آن را، انسانی رھ تا

 .نبود وطن من برای رگزھ وطن این

 با را آزادی آن، در ھک شود سرزمینی من سرزمین بگذارید آه،



 .آرایند نمی پرستی وطن گی ھساخت گل تاج

 است آزاد گی زنده ست،ھ کس ھمھ برای واقعی امکان و فرصت اما

 .کنیم می استنشاق ھک است واییھ در برابری و

 این در »گان آزاده سرزمین« در برابری ھن رگزھ من برای

 آزادی ھن است بوده کار

 کنی؟ می ھزمزم تاریکی در لب زیر ھک کیستی تو بگو،

 شود؟ می فراگستر گان ستاره تا حجابت ھک تو کیستی

 اند، افکنده دورم ھب داده فریبم ھک بینوایم سفیدپوستی

 دارم، تن بر گی برده داغ ھک ستمھ پوستیھسیا

 خویش، سرزمین از رانده ستمھ سرخپوستی

 ام ھبست آن در دل ھک امیدی ھب افکنده چنگ ستمھ اجریھم

 ام نبرده نصیب ھب دیرین لعنتی یدھتم مانھ جز چیزی اما

 .کند می لگدمال را ناتوان توانا و درد می را سگ سگ ھک

 ام آمده گرفتار ھک اقتدار، و امید از سرشار ستمھ جوانی من

 سال ھدیرین پایان بی ی زنجیره در

 استفاده، قدرت، سود،

 زر، قاپیدن زمین، قاپیدن

 نیاز، برآوردن ایھ شیوه قاپیدن

 آنان، مزد ا،ھ انسان کار

 .طمع و آز فرمان ھب چیزی ھمھ تصاحب و

  خاک ی بنده کشاورزم من

 .ماشین خرید زر کارگرم،

 .ھمھ شما خدمتگزار پوستم،ھسیا

 شوربخت، ،ھگرسن نگران،: مردمم من

 .نانم کمی محتاج امروز نوزھ رویا، آن وجود با ھک

 !نگانھپیشا ای آه، .ام درمانده امروز نوزھ

 بردارد، پیش ھب گامی است ھنتوانست رگزھ ھک انسانم آن من

 .گردد می دست ھب دست استھ سال ھک کارگری بینواترین

 نھک دنیای در ھک کسم مانھ من ،ھمھ این با



 بودیم انھشا رعیت نوزھ ھک حال آن در

 پروردم، خود رویای در را آرزومان ترین بنیادی

 راستین چنان و ھجسوران حد بدان قدرت، ھمای آن با رویایی

 خواند می سرود نوزھ آن پرتوان جسارت ھک

 را وطن این ھک شخمی شیار رھ در و سنگ رھ و آجر رھ در

 .ستھ اکنون مھ ھک کرده سرزمینی

 را نخستین ایھدریا سراسر ھک ستمھ انسانی من آه،

 درنوشتم باشد ام ھخان خواستم می ھآنچ وجوی جست ھب

 ستانھل ایھ دشت و ایرلند تاریک ایھ ھکران ھک کسم مانھ من

 ادمھن پشت پس را انگلستان سرسبز ایھ ھجلگ و

 شدم برکنده سیاه آفریقای سواحل از

 تا آمدم و »گان آزاده سرزمین« .بگذارم بنیان را

 گان؟ آزاده

  رویا یک

ا نوزھ خواندم فرامی ھک رویایی  امّ

 شود وطن دیگر بار وطن این بگذارید آه،

 باید و است نشده بشود بایست می ھچ آن نوزھ ھک سرزمینی

 !بشود

 .باشد آزاد انسانی رھ آن در ھک سرزمینی

 .است من آن از ھک سرزمینی

 من، ان،ھسیا سرخپوستان، بینوایان، آن از

 کردند، وطن را وطن این ھک

 شان، ایمان و درد شان، جبین عرق و خون ھک

 اشانھ خیش باران زیر در و اشان،ھ دست ایھ گری ھریخت در

 .بازگرداند را ما پرتوان رویای باید دیگر بار

 کنید من نثار دارید دل ھب ھک را ناسزایی رھ آری،

 .ندارد زنگار آزادی پوالد

 آری آه،

 گویم، می آشکارا



 نبود، وطن رگزھ من برای وطن این

 !بود دھخوا من، وطن ھک کنم می یاد سوگند این وصف با

 آن رویای

 ھجاودان بذری مچونھ

 .است ھفتھن من جان اعماق در

 باید می مردم ما

 امان،ھ ھرودخان مان، انھگیا مان، معادن مان، سرزمین

 :کنیم آزاد را مان پایان بی ایھ دشت و اھ ستانھکو

  را بزرگ سرسبز ایاالت این ی گستره سراسر را، جا ھمھ

  بسازیم را وطن دیگر بار و

 
 در ١٩٦٧ سال ھب و آمد دنیا ھب )میسوری ایالت( چاپلین در ١٩٠٢ سال ھب .انیھج اعتباری با است آمریکایی پوستھسیا شاعر ترین نامی یوزھ لنگستون *

 .پیوست خاطرهھ ب )نیویورک پوستان سیاه ھمحل( ارلمھ

 شمارد نمی خوار را دیگر انسان انسانی یچھ آن در ھک دید می را دنیایی خود رویای در او
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