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ن ي در چـاپل ١٩٠٢بـه سـال   . يجهان يبا اعتبار ست ييکاياهپوست آمرين شاعر سيتر يوز ناميلنگستن ه

ـ وياهپوسـتان ن ي سي محلـه (در هارلم  ١٩۶٧ ا آمد و به ساليدن به) يسوريالت ميا(  بـه خـاطره  ) ورکي
  .وستيپ

  :در شرح حال خود نوشته است
پـس از مـرگ   . ترک گفته بودند گر رايکديرا مادر و پدرم يز  نزد مادربزرگم بودميگ تا دوازده ساله< 

ـ  ١٩٢١در . ل پـرداختم ي به تحـص يرستانيدب ز رفتم و درينو يليا مادربزرگ با مادرم به  بـه  يک سـال ي
ـ   گـذران ِ زنـده  ي ِ آن بـرا يورک و حـوال يويرفتم و از آن پس در ن ايکلمب دانشگاه  يکارهـا   بـه يگ

هـا   ي کـشت يقا و هلند جاشويآفر به انوس اطلسي دراز خود از اقيمختلف پرداختم و سرانجام در سفرها
کـا در   ي کـردم و پـس از بازگـشت بـه آمر           يس آشپز يپار ي شبانه يها   از باشگاه  يکي در   يچند. شدم

، بـا  ييکـا يآمر ، شاعر بـزرگ ينشريچل ليکه ون هتل بود يهم در. شخدمت شدميهتل پ واردمن پارک
جان آمـد کـه مـرا در سـالن          ي چنان به ه   - ش گذاشته بودم  يکنار بشقاب غذا    که -خواندن سه شعر من     

  ». کرديمعرف هتل به تماشاگران ش کوچکينما
  .ديبه چاپ رس  بحراني ن شعرش در مجلهينوزده ساله بود که نخست

دپوست ي شاعر بزرگ سف-  کارلي وهيش ثر ازأد و متيگو يها سخن م هاه از رودخاني کوتاه به نام سيشعر
 ي ان احساس گذشـته ي به بي سخت عاطفيبا لحن سندبرگCarl Sandburg   که در آن-هموطنش 

  .پرداخته است اهانيس سال ِ نهيريد
 
م، مناطق جنـوب،    تر از هارل    شيش ب يها  نوشته و  است و اشعار   ي ِ نژاد  يگ  وز دانسته ي ِ آثار ه   ي اصل ي نهيزم
ن يتر  لياص اما; ديگو  ياهان سخن م  يهمان حال از غرور و نخوت س       غربت و در   ، احساس يضات نژاد يتبع

 اهان بود که نخـست از ي ِ مربوط به سيقالب يها  نادرست و برداشتيها ميبردن تعم اني از ميکوشش و
  .شد ي ميپوستان جار اهيآنگاه بر زبان س گرفت و يت مأدپوستان نشيسف
 >ييقايفرا - ييکايآمر< يقيموس وز به کار گرفتن وزن و آهنگي ِ هي شعرين شگردهايتر مهم  ازيکي

در . شود  ي احساس م  >يووگ يبوگ<م، جاز تند، جاز ناب و       يمال  از اشعارش آهنگ جاز    ياريدر بس . است
 مردم  ي روزمره لمات از مکا  يي جاز و پاره    و ياباني خ يخته آوازها يچند شگرد را درهم آم     زيها ن   بعض آن 

  .کجا به کار گرفته استيرا 
. منـد شـد      عالقـه  يقيموس شعر و  انيوند م يجاد پ ي به ا  -د  يم را شن  ين بار جاز مال   ي که نخست  - يگ  ساله از نه 
ـ  سرشار از ا   -افت  ي  نشر ١٩٢۵به سال    م خسته که  ي جاز مال  -ن دفتر شعرش    ينخست . ن کوشـش اسـت    ي
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 يو. و اشک جان، زهر خندي و هيوزن و آهنگ، گرم ت نامتجانس از اسيبياشعار ترک ني اي اصلي هيما
ـ گان جـاز ِ مال      کند که خواننده   اني را ب  يهمان حاالت  ده است با کلمات   ين اشعار کوش  يدر ا   يم بـا نـوا    ي
 داشـتن  تر بـودن و  نيل آهنگياما جاز ناب، به دل; کنند يان ميصورت ب اشاره، و حرکات ما وي، ايقيموس

  .داشت ميش از جاز مالي بيي ش جاذبهيتر برا  ِگستردهيياقيامکانات موس
به نوشتن داستان و قصه و       از آن   آورد و پس   ينخست به شعر رو   . وز سخت بارور بود   ي ِ ه  ي ِ ادب  يگ  زنده
  و ي بـرادو  يهـا   شي اُپرا و نمـا    ي برا ييها  متن .ار نوشت ي ِبس ياجتماع  و يمقاالت ادب . شنامه پرداخت ينما

ـ  ِ ا  ي تمام ي هيدستما. نگاشت  کودکان ين کتاب برا  يکرد و چند   هي ته يونيزي و تلو  ييوي راد يها  يباز ن ي
 و در پـروردن ; اهان استي ِسيگ  گوناگون زندهيها حاالت و جنبه حيان و تشريو ب ليه و تحليآثار تجز

 :اک جي. گرفته کار  توده تا تغزل ناب را بهيها هيش و کناين نيتر ش پا افتادهيه از پيدستما نيا

  
 !دپوستي سفيفرزند تواَم من، ا

  
 :گري ديو در شعر

  
  يشنو ي جانم را نمي هيگر

 .گشوده است چرا که دهانم به خنده

  
 از اشعار مشهورش به     يکياهان در   يس از وضع و حاالت    دپوستاني ِسف ي قالب يها  د او از برداشت   يانتقاد شد 

ـ  ين شعر، دانـشجو   يدر ا . است منعکس   يشتريبا درخشش ب  » ب< يسيانگل  درس أنام موضوع انش    ياهي س
 يِگـان  زنده تيان واقعيبه تفاوت م سدي خودش بنوي  دربارهييزهايدش از او خواسته است چيسف که استاد

 يـي  ا بـه عنـوان نمونـه   ي. آورد يم شد و همان را بر کاغذياند ي ِ نادرست ِاستاد م ياهان و برداشت ذهن   يس
ـ  يگ  زندهت  ي صابخونه به طرح ماه    ي ترانه گر در يد  بـزرگ و    يشـهرها  نيرنـش ياهان در محـالت فق    ي ِس

را ي به راه انداخت ز    يش در شهر بُستُن جنجال    يسال پ  ر چند يشعر اخ  .پردازد  يشود م   ي که با آنان م    يرفتار
ـ  را به جـرم ا     - جاناتان کوزول  -ران  ين دب يتر   از برجسته  يکيشهر   يدستگاه آموزش  ـ ي در ن کـه  ي  از  يک

آموزان منظور کـرده بـود از خـدمت           انش د ين شعر را جزء مطالب درس     يهان ا اي س ي  محله يها  رستانيدب
  !اخراج کرد
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ـ   ر و بم زنده   يان ز يب اهان و ي پُربارش را وقف خدمت به س      يِگ  وز سراسر زنده  يلنگستن ه  آنـان کـرد،     ِ يگ
ـ  ي سي گان جامعه سندهينو ت و شناساندن شاعران ويترب وسته بهيپ  و نيتـر  برجـسته  د، ازياهپوسـتان کوش

فا ي را ا  يهارلم نقش اساس   رنسانس کا به شمار آمد، در    ياهان در آمر  ين رهبران فرهنگ س   ينفوذتر صاحب
ـ  يالـشعرا    کـه او را ملـک      يارند کسان يهرچند بس . شد  هارلم خوانده  يالشعرا  کرد و به حق ملک     اهان ي س

 .شناسند يم

 ن شهرونديرام
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 اهيس

  خودميقايهمچون افر
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 وباره وطن شودن وطن ديبگذار ا
 .ن وطن دوباره وطن شوديد ايبگذار 

 .بود  شود کهييايد دوباره همان رويبگذار

 شاهنگ دشت شوديد پيبگذار

 .دي بجويجا که آزاد است منزلگاه و در آن

 ). من وطن نبودين وطن هرگز برايا(

 يايرو اپروران دري باشد که رويياين وطن رويد ايبگذار

 -.اند داشته شيخو

 ن بزرگ و پرتوان عشق شوديد سرزميبگذار

  نشان دهند نهيياعتنا يدر آن، نه شاهان بتوانند ب  کهينيسرزم

  کنندينيستمگران اسبابچ

 . را، آن که برتر از اوست از پا درآورديهر انسان تا

 ).نبود  من وطنين وطن هرگز برايا(

  راي شود که در آن، آزادينين من سرزميد سرزميآه، بگذار

 .نديآرا ي نميپرست  ِ وطنيگ ساخته  گل ِبا تاج ِ

  آزاد استيگ زنده  همه کس هست،ي براياما فرصت و امکان واقع

 .ميکن ي است که استنشاق ميي در هوايو برابر

  من هرگزيبرا» گان ن ِ آزادهيسرزم«ن يدر ا(

 ).يآزاد  در کار بوده است نهينه برابر

 ؟يکن يه م زمزميکير لب در تاري که زيستيبگو، تو ک

 شود؟ يگان فراگستر م ستاره  تو که حجابت تايستيک

 اند، بم داده به دورم افکندهيم که فرينواي بيدپوستيسف

  بر تن دارم،يگ برده  هستم که داغياهپوستيس

 ش،ين خوي هستم رانده از سرزميسرخپوست

 ام  که دل در آن بستهيديافکنده به ام  هستم چنگيمهاجر



 لنگستون هيوز: ي خودم همچون اعماق افريقا،سياه احمد شاملو
 

 7

 ام ب نبردهينص ن بهيري ِ ديد ِ لعنتيتمه جز همان يزياما چ

 .کند يدرد و توانا ناتوان را لگدمال م يکه سگ سگ را م

 ام د و اقتدار، که گرفتار آمدهي هستم سرشار از اميمن جوان

 نه سال ِيريان ِ ديپا يب ي رهيدر زنج

 سود، قدرت، استفاده،

 زر، دنين، قاپيدن زميقاپ

 از،ي برآوردن نيها وهيدن شيقاپ

 ها، مزد آنان، کار ِ انسان

 . به فرمان ِ آز و طمعيزيچ و تصاحب همه

 - خاک ي  بنده-من کشاورزم 

 .نيد ماشيکارگرم، زر خر

 .شما همه اهپوستم، خدمتگزاريس

 نگران، گرسنه، شوربخت،: من مردمم 

 . نانميمحتاج کف ا، هنوز امروزيکه با وجود آن رو

 !شاهنگاني پي آه، ا-. ام هنوز امروز درمانده

 ش بردارد،ي به پيکه هرگز نتوانسته است گام من آن انسانم

 .گردد يدست م هاست دست به  که سالين کارگرينواتريب

  کُهنياين همه، من همان کسم که در دنيبا ا

 ميت شاهان بوديرع در آن حال که هنوز

  خود پروردم،ياين آرزومان را در رويتر ياديبن

 ني بدان حد جسورانه و چنان راسته قدرت،يما  با آنييايرو

 خواند يم که جسارت پُرتوان آن هنوز سرود

 ن وطن راي که ايار شخميدر هر آجر و هر سنگ و در هر ش

 .که هم اکنون هست  کردهينيسرزم

 ن راي نخستياهاي هستم که سراسر دريآه، من انسان

 ام باشد درنوشتم خواستم خانه يآنچه م يوجو به جست

 و رلنديک اي تاريها  که کرانهمن همان کسم
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  لهستانيها دشت

  سرسبز انگلستان را پس پشت نهادميها و جلگه

 اه برکنده شدمي سيقايآفر از سواحل

 .ان بگذارميرا بن» گان ن آزادهيسرزم«و آمدم تا 

 گان؟ آزاده

 -ا يک روي

 .خواندم هنوز امّا ي که فرامييايرو

 گر وطن شودين وطن بار ديد ايآه، بگذار

 بشود نشده است ستيبا يچه م  که هنوز آنيني سرزم-

 - ! د بشوديو با

 .باشد  آزادي که در آن هر انسانينيسرزم

 . که از آن ِ من استينيسرزم

 من، اهان،يان، سرخپوستان، سينواي از آن ِ ب-

 ن وطن را وطن کردند،يکه ا

 شان، مانيشان، درد و ا نيکه خون و عرق جب

 هاشان شير باران خيهاشان، و در ز  دستيها يگر ختهير در

 .ما را بازگرداند  پُرتوانيايد رويگر بايبار د

 ديد نثار من کني را که به دل داريي، هر ناسزايآر

 .ندارد  زنگاريپوالد ِ آزاد

 اند دهيات مردم چسبياز آن کسان که زالووار به ح

 .ميگر باز پس بستانيکا را بار ديرا آمر مان نيد سرزميبا يما م

 يآه، آر

 م،يگو يآشکارا م

  من هرگز وطن نبود،يبرا ن وطنيا

 !بود کنم که وطن من، خواهد ياد مين سوگند يبا وصف ا

  آنيايرو
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  جاودانهيهمچون بذر

 .در اعماق جان من نهفته است

 ديبا يما مردم م

 هامان، رودخانه مان، اهانيمان، گ مان، معادن نيسرزم

 :ميمان را آزاد کن نايپا ي بيها ها و دشت کوهستان

 -االت سرسبز بزرگ را ين اي اي سراسر گستره همه جا را،

 !ميگر وطن را بسازيو بار د
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  داي فلوري  جادهيها عمله
 سازم يه جاده ميدارم  

 نا از روش رد شن،يتا ماش

 سازم يم ه جادهيدارم 

 ون نخاليم

  و تمدنيتا روشن

 .از روش رد شه
□ 

 مساز يه جاده ميدارم 

 ر و خرپولي پيدپوسّايواسه سف

 شون از روش رد شن و گُنده ينايتا با ماش

 .جا قال بذارن نيمنو ا
□ 
 دونم ينو خوب ميا

 :س ه جاده به نفع همهيکه 

 شنيم ناشونيدپوسّا سوار ماشيسف

 .کنم يمنم سوار شدن ِ اونارو تموشا م

 ده بودميچ وخ نديتا حاال ه

 .ن برونهي ماشين خوشگليبه ا يکي

 !قاي رفيآ

 :نيمنو باش

 !سازم يه جاده ميدارم 
  

 
  



 لنگستون هيوز: ي خودم همچون اعماق افريقا،سياه احمد شاملو
 

 11

  ، اُرکس ِ جازيآها
  اُرکس ِ جاز،يآها

 !نياون رِنگو بزن

 واسه اربابا و خانوماشون

 ها ها و کنت دوک واسه

 ها ا و اونکارهيواسه قرت

 يياينگه دني يونرايليواسه م

  مدرسهيمعلما واسه

 نياون رِنگو چاق کن

 .فور شَني کيتا حساب
□ 

  اُرکس ِ جاز،يآها

 !نياون رِنگو بزن

 نيشماها اون رِنگو که خوب بلد

 .هارو هيها و اون گر خنده اون

 .نيشماها اون رِنگو که خوب بلد
□ 

  اُرکس ِ جاز،يآها

 !نياون رِنگو بزن

 نيکن ن به هف زبون اختالطيتون يشماها م

 تر شيگاس چند زبونم ب

 .نيا باشيحتا اگه اهل جورج

 > خونه؟يشه منم با خودت ببري م!گري ج- <

 .>! البته- <
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  ي برنجيتُفدونا
  پسري آها- < 

 :شون کن تُفدونا رو پاک 

 تيتروي ديتُفدونا 

 کاگويش 

 چيپالم ب 

  »! رويتيک سيو آتالنت 
  مهمونخونهيها بخار آشپزخونه 

  مهمونخونه ويدود ِ تاالرا 

  مهمونخونهيتُفدونا لجن 

  >. ِ مننيگ ه از زنديي کهينا تيا 
□ 
 ! پسري آها- <

 ي پنج سنتي ه سکهيبا  

 يسنت  دهي ه سکهيبا  

 ه دالريبا  

 >... دو دالريبا روز 

 ! پسري آها- <

 ي پنج سنتي ه سکهيبا  

 ي ده سنتي ه سکهيبا  

 ه دالريبا  

 با دو دالر 

 واسه بچه کفش بخر 

 بده اجاره خونه 

  >!سا برويشمبه کل هي 
□ 
 >! پسري آها- <
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 شمبه هيسا و زَنا و يها و کل بچه 

  و دُالراي ده سنتيها با سکه 

 زي تميبا تُفدونا 

 )ستيکه ندادن تو کارش ن(خونه  با اجاره 

 .ن شده ي پاتيقات 

 ! پسري آها- <

  ِ برّاقيه جوم ِ برنجي 

 :خوشگله به چش ِ خدام 

 يه جوم برنجي 

 قل خورده باشهيکه ص 

 داود حضرت يها نوازنده مث سنج ِ 

 .موني شراب حضرت سليمث جوما 

  پسريآها 

 .نميا جلو بيب 

 ه تُفدون ِ رو محراب ِ خدارويکم  دس 

 -.تو تونم بدمش به يم 

 ز و براقيه تُفدون تمي 

  >!ن قلش دادهيکه تازه ص 
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 خوان خسته آوازه
 ايه سيدم يشن يم

 داد ي خودشو تکون مي آرومي که با زمزمه

 .زد ي رو ميآور  خوابي گرفته ي آهنگ خفه

 >گنوکس<ابون ين خيياون شب پا

 چراغ گاز کهنه هي يسو ر نور کميز

  خستهيبه آهنگ اون آوازا

 ديجمب يآروم م

 .ديجمب يآروم م

 موند يبا سر انگشتاش که به آبنوس م

 ي عاجيدايرو کل

 .آورد يدرم انو قراضه آهنگيه پياز 

  تقّ و لقّشي هيرو چارپا

 خورد و يون مبه عقب و جلو تک

 دون عاشقيقيموس هيمث 

  خشن و غمناکوياون آهنگا

 زد، يم

  کهييآهنگا

 .اديا درميه سي از دل و جون

 . دلسوزيآهنگا

 کرد و يانوش ناله ميپ

 ايدم که اون سيشن يم

 قشي عميبا صدا

 :خوند ي مييايخوليمال ه آهنگي

  رو ندارميچکيا هي و تو همه دن- <

 ، رو ندارميچکيجز خودم ه 
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 خوام اخمامو وا کنم و يم 

  >.مو بذارم کنج تاقچه غم و غصه 
 ...دومب، دومب، دومب

 .نداختين ميابون طني پاش تو خيصدا

 اون وخ

 :گه خونديز ديه چيآهنگ که زد  چند تا

  خسته دارم وي من آواز- <

 .تونم خوش باشم ينم 

 و  خسته دارميآواز 

 .تونم خوش باشم ينم 

 ستيارم ن تو کيچ خوشيگه هيد 

  >.مرده بودم يکاشک 
 .ن آهنگو زمزمه کرديتا دل شب ا

 .ها و مهتاب از آسمون رفتن ستاره

 ديا آوازشو تموم کرد و خوابيس خون آوازه

 نداختيم نياش طن  که تو کلهيي  خستهيو با آوازا

 .که سنگ به خواب رفتيه تيه مرده مث يمث 
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 >آالباما<طلوع آفتاب در 
 شدم آهنگساز يوقت

 سازم يه آهنگ ميواسه خودم 

 آالباما در باب طلوع آفتاب تو

 :دمين مقامارو اون تو جا ميتر و خوشگل

 رن باال وين مياز زم ها ن مه باتالقي رو که عيياونا

 .نييان پاين شبنم از آسمون ميرو که ع يياونا

 دميِ بلندم اون تو جا م  بلنديدرختا

  کاج ويبا عطر سوزنکا

 اومدن بارون و رُس قرمز، بعد از خاک يبا بو

  دُم دراز وينه سرخايبا س

 ق رنگ وي شقايبا صورتا

  ويي  ِ قهوهيقو يبا بازوها

  وييناي ميبا چشما

 .اهايس دا وياها، سفيدا، سياها و سفيبا س

 دميدم اون تو جا مي سفيدستا

 زرد ي و دستايي  قهوهيا و دستاي سيبا دستا

 ي خاک رُسيبا دستا

 و کنن يشون ناز م ي دوستي اهل عالمو با انگشتاکه تموم

 ها کنن، درست مث شبنم يگه رم ناز ميهمد

 - موزون سحر ي دهين سفيتو ا

  آهنگساز شدم ويوقت

 طلوع آفتابو تو آالباما

 .ه آهنگ درآوردميبه صورت 
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 حي مسيسايع
 . مرگت به تو برخوردمي  جادهيرو

 بودم ش گرفتهي که از اتفاق پيراه

 آن که بدانم يب

 .يگذر يتو از آن م

  جماعت که به گوشم آمدياهويه

 خواستم برگردم

 ياما کنجکاو

 .مانعم شد

 اهويو و هياز غر

 ب عارضم شدي عجيناگهان ضعف

 اما ماندم و

 .دمينکش پا پس

 ديکش يو ميسر و پاها با تمام قوت غر يانبوه ب

 بود فياما چنان ضع

 .مانست يمار و خفه مي بيانوسيکه به اق

 ي از خار خلنده بر سر داشتيي حلقه

 .يو به من نگاه نکرد

  ويگذشت

 يخود برد بر دوش

 . محنت ِ مراي همه
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 ر قابل چاپيغ
 هي مکافاتي راسيراس

 !ها اه باشهيح برگرده و پوسّش مث ما سياگه مس

 کاياالت متحد آمريدونه تو ا يم خدا

 سا هس که اونيچن تا کل

 بخونه، نتونه توشون نماز

 اهايچون س

  هم که مقدس باشنيهرچ

 ;قدغنه ساهايورودشون به اون کل

 ساهايچون تو اون کل

 عوض مذهب

 .ارنينژادو به حساب م

 ،ياريه جا به زبون بينو ي کن ايحاال برو سع

 بکشن ختيرن به چارميس بگيد نيچ بعيه

 !حي مسيساين خود عيع
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  غمناکيآوازها
 پل را آهن

 .که تو هواه آواز غمناي

 پل را آهن

 .هوا ه آواز غمناکه توي

 شهيه قطار از روش رد ميهر وخ 

 .ييه جايگه سر بذارم به يدلم م

 سگايرفتم به ا

 .دل تو دلم نبود

 سگايرفتم به ا

 .نبود دل تو دلم

 گشتم ي ميه واگن باريدُمبال 

 .جنوب  توييه جايکه غِلَم بده ببرَتَم 

  خدا جونميآ

 شتن غمناک دايآوازا

 !هيز وحشتناکيچ

 داشتن  غمناکيآوازا

 !هيز وحشتناکيچ

 ن جوريختن اشکامه که ايواسه نر

 .خندم يم کنم و يشمو وا مين
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 ييقاي آفر- ييکاي آمري قطعه
 چه دور

 چه دور از دسترس است

 .قايآفر

 است  هم زنده نماندهيي حتا خاطره

 اند، خ ساختهي تاريها ها که کتاب جز آن

 ها  که ترانهييها جز آن

 زدير ين در خون مي آهنگينيطن با

 ستين اهانيگانه که زبان سي بيسرشت، به زبان  غميبا کلمات

 .کشد يرون مين سر از خون بي آهنگينيبا طن

 چه دور

 چه دور از دسترس است

 !قايآفر

 اند ها رام شده طبل

 .اند گم شده در دل زمان

 يآلود نژاد  مهين همه، از فراسوهايو با ا

 :کنم يکه من درکش نم ديآ ي به گوش ميي ترانه

 ن پدران ما،ي سرزمي ترانه

 از دست رفته است ي که به تلخيي آرزوهاي ترانه

 .دا کندي پيي خود جايآن که برا يب

 چه دور

 چه دور از دسترس است

 !قاياه آفري سي چهره
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 ديگو يم ها سخن اه از رودخانهيس
 ام هم رسانده به ييها آشنا من با رودخانه

 ان خونيتر از جر يميو قد  ِ عالمينه ساليري به دييها رودخانه

 .ي آدميها در رگ

 .دا کرده استيها عمق پ جان من همچون رودخانه

 ام من در فرات غوطه خورده

 .بود دم جهان، جوان دهي که هنوز سپيهنگام

 ک رود کنگو ساخته بودميام را نزد کلبه

 .تگف ي ميکه خوابم را الال

 .داشتم يستم و اهرام را بر فراز آن برپا مينگر يل مين به

 دميشن يم  رايپ يس يس ي مي ترانه

 واورلئان فرود آمد،ينکلن در نيآنگاه که ل

 ام دهيد آلودش را  گلي نهيو س

 .ماند يکه به هنگام غروب به طال م

 ام ها آشنا شده من با رودخانه

 .ينه سال و ظلمانيري سخت دييها رودخانه

 .دا کرده استيها عمق پ جان من همچون رودخانه
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 شيگرگ و م
 يش اگه پرسه بزنيتو گرگ و م

 يکن ي راتو گم ميگاه

 . هم نهيگاه

 فارياگه به د

 يمشت بکوب

 يشکوني انگشتتو ميگاه

 . هم نهيگاه

 ش اومدهي پيدونن گاه يهمه م

 وار برُمبهيکه د

 د بشهيش صبح سفيگرگ و م

 رايزنج و

 ا و پاهااز دسّ 

  .زهيبر 
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 اهايرو
 اهاتو محکم بچسبيرو

 رنياها بمين که اگه رويواسه ا

 شهي ميشکسته بال ن مرغي عيگ زنده

 .نهيگه مگه پروازو خواب ببيکه د

 اهاتو محکم بچسبيرو

 اهات از دس برنين که اگه رويواسه ا

 شهي ميِ برهوت ابونين بي عيگ زنده

 .خ زده باشنيکه برفا توش 
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 بارون باهار
 بذار بارون ماچت کنه

 بذار بارون مث آبچک ِ نقره

 .که کنهيرو سرت چ

 . بگهييت الال بارون واسه بذار
□ 

 بارون، کنار کوره راها

 کنه ي راکد دُرُس ميرايآبگ

 تو نودونا

 ندازه،يروون را م يرايآبگ

 شه، رو پشت بونامونيشب که م

 .گهيم دهيده بُري بُريها ييالال
□ 

 .ارونم منعاشق ب
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 مردم من
 باستيشب ز

 زي مردم من نيها چهره

 باستيها ز ستاره

 زي مردم من نيها چشم

 باستيد هم زيخورش

 .زيروح و جان مردم من ن
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 ...تر که شدم بزرگ
 .نا بوديش از اي وخ پيليخ

 ادم رفتهيام ي روي نگيگه بگيمن، حاال د

 اون وقتا اما

 ام درست اونجا بود ويرو

 مجلو رو

 .زد ي آفتاب برق مي مث پنجه

 .فاره رفت بااليبعد، اون د

 خورد خورد رفت باال

 .اهاميون من و رويم

 !يباال، اونم با چه آسّه کار رفت

 خورده خورده

 آسّه آسّه رفت باال و

 خوابمو  ِيروشن

 ک کرد ويتار

 .امو ازم پنهون کرديرو

 آسمون، د بهيباال رفت تا رس

 !فارين ديامان از! آخ

 س و هيمه جا ساه

 !اهيخودمم که س

 م دهيه لميتو سا

 ش روم، باال سرم،يپ

 س،يام ني ِ رويگه روشنيد

 س،ي نيچيفار کت و کلفت هيد هيجز 

 .سي نيچيه هيجز سا
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  منيدسّا

 ! منياي سيدسّا

 شنيفار رد مياونا از تو د(

 )کنن يدا ميپ  منوياياونا رو

 ارميا رو بياهين سين دخل ايکومکم کن

 شبو بتارونمن يا

 ه رو درب و داغون کنميسا نيا

 : آفتاب درآرمي تا ازش هزارون پره

 هزار گردباد

 !ايد و رويخورش از
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 ...من هم
 .خونم يکا رو ميمنم سرود آمر

 .م>کهيداداش تار<من 

 اديمهمون که م

 بخورم، زيفرستَنَم تو آشپزخونه چ يم

 خندم ياما من م

 لمبونم و ي ميحساب

 .سازم يکلو ميه

 فردا

 اديمهمون که ب

 مونم و يز ميمن همون جور سر م

 اون وخ

 گرشو نداره کهي جياريدَ گهيد

 بم بگه

 >.برو تو آشپزخونه غذاتو بخور<

 :اون  ازيکي

 شه که من چه قدر خوشگلم وي شون ميحال

 .شنيس آب و عرق مياز خجالت خ

 !ام ييکايخب منم آمر
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 ام منيه سي
 :ام منيه سي

 اسي شب که سا، مثيس

 . خودميقاين اعماق آفريا، عيس

 :بَرده شدم

 ز کنميهارو براش تم سزار بم گفت پله 

  .من واکس زدم  واشنگتن رويها چکمه 
 :کارگر شدم

  من باال بردياَهرام مصرو دستا 

 رو من درست خراش وول وُرت  آسموني مِالط و شفته 

  .کردم

 :خون شدم آوازه

 ايقا تا جورجيفراز آ زمويانگ  غميآوازا 

 .دميتو تموم اون راه دراز با خودم کش 

  .م رو ساختميراگ تا من بودم که 
 : شدميقربون

 .ها دستامو قطع کردن يکيتو کنگو، بلژ 

  .کنن ينچ ميمنو ل هنوز هم تو تکزاس 
 :ام منيه سي

 اسينهو شب که سيا، عيس 

  .خودم يقاين اعماق آفريا، عيس 
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 کوکلوکس
 مدن بردنيکش

 ،ي خلوتيه جاي

 دي سفي به نژاد واال-<: دنيپرس

 >؟يدار مونيا

  ارباب جون- <: گفتم

 نياگه راستشو بخوا

 نين قدر که ولم کنيهم

 >.ارميمون بين اي صالح بدونيهرچ حاضرم به

  آخه پسر-<: د دراومد کهيمرد سف

  ممکنه؟يزين چي همچيچه جور

 ولت کنم

 >!ي منو بکشيبزن که

 رم واون وخ زدن تو س

 ن،يانداختنم زم

 خاکا بعد، رو

 . لگدمالم کردنيحساب

  کاکا- <: شون با الف و گزاف گفت يکي

  من نگاه کن ويراست تو چشا

 که بم بگو

 >!يمون داريف ما ايبه نژاد شر
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 ولگردها
 مييدايل ِ نااميما، خ

 ها فکر و غصه يل ِ بيخ

 ها ل ِ گشنهيخ

 ميندار يچيکه ه

 ميمون کن کمي شي وصله

 مي ندارييجا

 .ميمونو بذار کَپَه

 ما

 ميياشکا يجماعت ِ ب

 ه کردنميکه گر

 !اديازمون نم
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  منياي رويايدن
  انسانيچ انسانينم که در آن هيب ي را ميياي خود دنيايمن در رو

 شمارد يخوار نم گر رايد

  سرشار استين از عشق و دوستيزم

 .ديآرا يم ش رايها و صلح و آرامش، گذرگاه

 نم که در آنيب ي را ميياي خود دنيايمن در رو

 شناسند يم  راي ِ آزاديگان راه گرام همه

 گزد يحسد جان را نم

 .کند ياه نميو طمع روزگار را بر ما س

 نم که در آنيب ي را ميياي خود دنيايمن در رو

 ديا سفياه يس

 - يکه هست ي از هر نژاد-

 .برد ين سهم مي زمي  گسترهيها از نعمت

 است  آزادي انسانهر

 افکند ير مي از شرم سر به زيشوربخت

 متيق  گرانيدي همچون مرواريو شاد

 .آورد يت را برمي ِ بشري تماميازهاين

 ! منياي روياين است دنيچن
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 طبل
 ادت نرهي

 مرگ

 ه بند صداش بلندهيه که يطبل

 و اديه بيتا اون کرم آخر

 ک بگه،يبه صداش لب

 موش شهه خايتا اون ستاره آخر

 هيآخر تا اون ذره

 گه ذره نباشهيد

  تو کار نباشهيگه زمونيتا د

 گهيتا د

  بمونهيباق يينه هوا

 ،يينه فضا

 .چ جا نباشهي هيچيگه هيتا د

 ه طبلهيمرگ 

 طبل هيفقط 

 :زنه يهارو صدا م که زنده

 !نيايب! نيايب

 !نيايب
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 يدمکراس
 ش گرو گذاشتنيا با ريبا ترس 

 ادي دس نميدموکراس

 نه امروز نه امسال

 .چ وخت ِ خدايه نه

 گهي ديمنم مث هر بابا

 حق دارم

 سميکه وا 

 رو دوتّا پاهام و

 .ن باشميکه زميه تي صاحاب

 ن حرفيدن ايم از شن گه ذله شدهيد

  کنهيانشو طيجر دي بايزي هر چ- <: که

 >!فردام روز خداس 

 دونم بعد از مرگ يمن نم

 خوره، يدردم م  به چهيآزاد

 کم ِ امروزَمويتونم ش يممن ن

 .کنم با نون ِ فردا پُر

 يآزاد

 هيبذر پُر برکت

 اجيکه احت

 .تش کاشته

 کنم نه ي ميگ زنده ن جايخب منم ا

 ميمنم محتاج آزاد

 .نهو مث شمايع
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 کند ي نميچ تفاوتيه
 :کسان استي من يهر کجا که باشد برا

 رالئوني ي سيها در اسکله 

 ا آالباميزارها پنبه در 

 يمبرليدر معادن الماس ک 

 يتيهائ زار  قهوهيها در تپه 

 ي برکليها در موزستان 

  هارلميها ابانيدر خ 

  طرابلس  مراکش ويشهرها در 
 اهيس

 استثمار شده و کتک خورده و غارت شده

 است دهيگلوله خورده به قتل رس

  شده تا به صورتيخون جار

 دالر 

 پوند 

 فرانک 

 پزتا 

 ريل 

 :ورتر کند کشان را بهره د و بهرهيدرآ

 .گردد يبازنم  منيها گر به رگي که ديخون

 پس آن بهتر که ِ خون من

 ابديان يق انقالب جري عميها يدر جو

  ندارد، ازيي را که پروايحرص و آز و

 رالئوني يس 

 يمبرليک 

 آالباما 
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 ينيهائ 

 ي مرکزيکايآمر 

 هارلم 

 مراکش 

 طرابلس، 

 .رون براندياهان در همه جا، بي سياه نيزم و از سراسر

 پس آن بهتر که خون من

  شوديکيا يِ کارگران مبارز دن يبا خون تمام

  از چنگال ِينيتا هر سرزم

 غارتگران دالر 

 غارتگران پوند 

 غارتگران فرانک 

 غارتگران پزتا 

 ريغارتگران ل 

 يگ غارتگران زنده 

 آزاد شود،

 تا زحمتکشان جهان

 يي  و زرد و قهوهيتونيز د،ياه، سفيس يها با رخساره

 گانه شوند و پرچم خون را کهي

 !برافرازند ر نخواهد آمديهرگز به ز
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  صابخونهي ترانه
 صابخونه، صابخونه

 کنه، يکه ميسقف چ

 شمي پي ادت باشه هفتهياگه 

 .بت گفتم نويا

 صابخونه، صابخونه

 شون اومده، ها دخل ن پلهيا

 تعجبه که چطور خودت

 !يشي باال کله پا نميريازشون م يتوق

 ش بت بدهکارم ويده دالر از پ

 ده؟يم رس گهيموعد پرداخت ده دالر د

 پول يبدون و آگاه باش که پول ب خب، پس

 !يکن رو رو به راه ن که اول اوضاع خونهيمگه ا

 ؟يريگ يه مي؟ حکم تخليچ

 ؟يکن يآب و برق قطع م

 ابون؟يخ  تويزير ياثاثمو م

 !في، حريکن يشات ميت فرما تر از گاله گنده! هوم

 !ارميب بگو تا دخلتو

 دميت کوبيه مشت که تو اون کدو حلوائي

 !شهينطقت کور ِ کور م

 !سيپل! سي پل-

 !نيريرو بگ کهين مرتيا

 !خواد دولتو ساقط کنه يم

 !زه به هميمملکتو بر خواد يم
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 سوت آجان

 ين گشتير ماشيآژ

 فيتوق

  محليکالنتر

 نيسلول آهن

 :ها  عنوان مطالب روزنامهو

 .د به مرگ کردياش را تهد  صاحبخانهيمرد

 .دادگاه واقع نشد جر بازداشت شد و ضامن مورد قبولأمست

 !کند ياهپوست را به نود روز زندان محکوم مي، مجرم سيقاض
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 آواز
 ها  سرسخت درختيها شهيها و ر صخره

 ها  کوهي  سربرافراشتهيها وارهيد

 .ها استوار کنم م را بر آنيها  است تا دستيرومندين يزهايچ
□ 
 !ساي عيبخوان ا 

 . استيرومنديز نيآواز چ 

 آزرد يمادرم را م  خاطريگ هر وقت زنده 

 :خواند يدم که ميشن يم 

 >...شميم مو سوار ه روز کالسکهي<
□ 

 ها شاخه

 ديرو ي پُر صالبت درخت ميها شهياز ر

 ها کوه

 کشد يسر برم از دامن پهناور خاک

 ها موج

 .زديخ يا برمين و گرانبار درياز دل سهمگ
□ 

 پوست، اهي مادر ِ سيبخوان ا

 ! استوار و پرتوان استيزيآواز چ
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 سرانجام
  ِ خاکيمعن

  ِ آسمانيچون معن

 -. گرفتيسرانجام

 ميبرخاست

 ميرودخانه رفت به

 ميمگون را لمس کرديآب س

 م و در آفتابيديخند

 .ميتن شست
□ 

 ما يروز برا

  درآمد از نوريي ت توپ درخشندهأيبه ه

 م،يکن يتا با آن باز

 غروب

  زرد ويتور

 شب

 .ي مخمليي پرده 

 ماه

 سالخورده يچون مادربزرگ

 د وي برکت بخشيي ما را با بوسه

 خواب

 ما را

 خندان

 .فرو برد در خود
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 يادداشت خودکشي
  خنک و خاموش رودي چهره

 از من

 . خواستيي بوسه
  
  

  تنها
 

 تنها

 مث باد

 . صحرايرو علفا

 تنها

  مشروبيمث بطر

 .زيو تنها وسط م واسه خودش تک
 
 رونهيو

 يهر کس

 .چ کسهيبهتر از ه

 حاصل يش بين گرگ و ميتو ا

 حتا مار

 غلتونه يچونه و ميپ ين ميرو زم که وحشتو

 هيچکيبه ز ه

 نيتو ا

 .ن غمزدهيسرزم
  
  



 لنگستون هيوز: ي خودم همچون اعماق افريقا،سياه احمد شاملو
 

 42 

 وار با بارش باران نقره
 وار هبارش باران نقر

 .د آرد دگرباري تازه پدياتيح

 و سبزه سرسبز سربر زند

 .ها سر بردارند گل

 بر سرتاسر صحرا

  دامن گسترد،يشگفت

 اتيح  ِيشگفت 

 اتي ِ حيشگفت 

 .اتي ِ حيشگفت 

 وار با بارش باران نقره

 افرازند يها برم پروانه

 ن رايشمي ابريها بال

 ن کمان،يابانگ رنگيفراچنگ آوردن ه به

 نديزا يختان بازمو در

 تازه ييها برگچه

  شادمانهيي به سر دادن نغمه

 ر گنبد آسمان،يز

 گذر هم بدان سان که در

 دهند ينغمه سر م

 ز درگذاريپسران و دختران ن

 وار نقره با بارش باران

  که تازه استيبه هنگام 

 ات ويح 

 .بهار 
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 قايآفر
 ! غول ِ چُرتالويآ

 .يده بوديه مدت لمي

 نم ويب ي صاعقه رُ محاال دارم

 تندرو

 .تو لبخندت

 حاال من

 نم ويب ي رُ ميتوفان يابرا

 آسمون غرمبه و

 معجزه و

  ِ تازه رُيشگفت

 .دارتي بيچشا تو اون

 هر قَدَمت

 دهي رُ نشون ميي جهش تازه

 .تو رونات
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 جونوب
 جونوب تمبل

 خندون 

 با اون پک و پوز ِ غرق ِ خون،

 جونوب

 وخته و دهن ِ گالهآفتابس با اون صورت

 با زور ِ گاب و

 .مُخ ِ گوساله

 جونوب سبکسر

 زنه يش خاموشو چنگ ميکه خاکستر ِ آت

 .ايکاکاس ي  استخون سوختهيپ

 پَمبه و ماه

 ن و گرمايگرما و زم

 .ها ستاره آسمون و آفتاب و

 .اي مگنوليجونوب با بو

 ه زن،ين يتو دل برو، ع

 ا،ي چش سي کهيه تي نياز راه درکن، ع

 يبد قلق و آزارک

 -.يشکيچرب زبون و آت

 .جونوب هين لعبتيه همچي

 امياُ من که س

 خاميخاطرشو م

 .ندازه تو رومياما او تف م

 اميس اُ من که

 برم براش يجات م جور به جور تحفه

 .کنه ياما اون پشت شو به من م
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 هين جوريکه ا حاال

  ِ شمال،يرم پيمنم م

 .ش شمال با اون صورت سرمازده

 م که شمال دهيشن نچو

 هيجون جون ِ مهربونتر

 ببرن ر بالش سريهام ز اگه بچه

 تونن از جادو جمبل ِ جونوب يم

 .جون سالم در ببرن
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 درخت سبز کوچولو
 .م گذشته روزگار خوش گذشته

 ن جوريا

 به نظر

 .اديم

 ايدن ني تو ايچيه

 ي واسه

 شهيهم

 .پاد ينم

 کردم ي مي بازيزمون

 ييتا جا

 پاککه 

 از پا

 درآم

 يگ درمونده  ويريحاال پ

 اهيورق س

 ده براميکش

 ندازم به جاده و اون تهيچش م

 .ننيب يدرخت کوچولو م هيچشام 

 ميالسي آلبالو گياز ته جاده، چشا

 .ننيچ يه درخت کوچولو مين و يکه زميه تي

 منتظرن پناهم بدن

 . خنک درخت کوچولويبرگا

 !درخت سبز کوچولو

 !وچولو درخت سبز کيآ
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 نيسرود زم
 م ويسرا ين که مين است ايسرود زم

 .من ام ن بودهي چشم انتظار سرود زميريد

 م ويسرا ين که ميسرود بهار است ا

 من ام  چشم انتظار سرود بهار بودهيريد

  تازهياهي گيها رو، همچون جوانهيبن 

 .يدرخت يها رو، همچون شکفتن شکوفهيبن 

  .ين ِ زنماين زايرو، همچون نخستيبن 
 ميسرا ين که مين است ايسرود زم

 سرود تن

 سرود بهار

 .ام ن سرود بهاران بودهيانتظار ِ ا چشم رگاهانياز د
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 پرسش و پاسخ
 مينگهاي در بُن و برم-

 تان و آتالنتا پيک 

 ژوهانسبورگ و واتز 

 نيگرد بر گرد زم 

 ...دن و بر خاک افتادنيبه مبارزه برخاستن و جنگ 

 چرا؟ 

  .اي فراچنگ آوردن دنيبرا -
 ...د بستن و به انتظار نشستني جُستن و ام-

  چه؟يبرا 

 .ايآوردن دن  فراچنگي برا-

 شود يتکه م اها تکهي رو-

 م؟ياوريش نيم پيچرا سر تسل 

 .د آورديا را فراچنگ بايدن -

 خواهم، يد که من آن را نمين انگاري اما چن-

 چرا به دستش آرم؟ 

 !يسازگر بارش بيد  تا-
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 مثل آوازها
 :م گفتم به بچه

 !ر بچهي سخت نگ-

 تونم يتونم نم ي نم-: گُف

  .باس برم حتماً
  هسي خاصّيسفرها 

  .گهيه قماش دي از يياهايتو رو 
 :لولو به لئونارد گف

 .خاميه انگشتر الماس مي -

 :لئونارد به لولو گف

 !اديرت نميکوفت هم گ -

 ه وجود داري، مقدار خاصّيچّياز ه 

  .گهيه قماش دي از ييايتو رو 
 سه نفر

 .افتادن رو خط تلفن من

 :ه گفيسِوُم

 .ستي خدا مال من ن-

 اختالل مُحتَمله 

  .گهيه قماش دي از ييايتو رو 
 گهي دي ه رودخونهيه رودخونه به ياز 

 ن شهريي شهر و پايباال

 پّا بخوره،ين ور و اون ور تيا ا ازي رويوقت

 خُب احتمال ِ اختالل 

  .گهياده ديز 
  



 لنگستون هيوز: ي خودم همچون اعماق افريقا،سياه احمد شاملو
 

 50 

 يآزاد
 يآزاد

 مونه ي ميکَرَکيبه ش 

 يدَنگ و فَنگ ي ِ بينيريرو ش

 .س گهي ديه باباي که مال ِ

 ي ندونيتا وخت

  رُ چه جور باس پختيرنيش

 نيشه هميهم

 .بساطه که هس
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 اي رويها يگون گونه
 هو از هم واکنم بازوهامو هي

 ه جا تو آفتاب،ي

 دنيدن و رقصيواسه چرخ

 .ديم شدن روز سفتمو تا

 اون وخ تو غروب ِ خُنک

 ه درخت بلندير يبِلمم ز

 اديبه ناز از راه ب تا شب

 -ک مث خودم يتار

 .امينه رويا

 کنم يهو از هم وا م هيبازوهامو 

 .صاف تو صورت آفتاب

 چرخم يم چرخم و يرقصم م يم

 .تا روز کوتاه تموم شه

 لمم يرنگ م تو غروب کم

 بلند کيه درخت بارير يز

 نياد پاورچيتا شب ب

 .اه مث خودميس
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 هشدار
 اهانيس

 ر و رامنديدلپذ

 بردبار و فروتن و مهربانند،

 !وه دگر کننديش  کهيالحذر از روز

 مينس

 زاران  پنبهي بر گستره

 وزد، يهموار م

 !شه برکنندير  که درخت ازيالحذر از روز
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 انيپا
 وار است وي بر دينه ساعت

 .ينه زمان

 دمان تا شامگاه دهيجنبد از سپ ينم يي هيسا

 .بر کف سلول

  هستينه نور

 -.ينه حتا ظلمات

 رون ِ دريب

 گريد

 .ستي نيدر
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 ترانه
 اه ِ تنهاي سيبا اياه ِ زي سيتو ا

 ان کن،يات را در آفتاب عر نهيس

  مهراسيروشن از

 .يتو که فرزند شب

 ي بگشايگ  بر زندهيآغوشت را به تمام

 يج به چرخ آم درد و رنيدر نس

 اش اه ِ بستهيوار کُن با در ِ سيد يرو سو

 و  قهوه رنگ بر آن بکوبي با مشت برهنه

 !منتظر بمان
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 شعر
 ميدمان و بامدادان دهيرهروان ِ سپ

 .ميدها و سحرگاهانيرهروان ِ خورش

 ست ييمان پروا نه از شب

 نه از روزگاران غمزده و

 نه از ظلمات

 .ميا و سحرگاهاندهيرهروان خورش ما را که
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 هارلم
 اد؟ي ميگه چي جور ديايه رويسر 

 ر آفتابيش زيشميمث ِ ک

 خشکه؟ يم

 ه زخمي ا مث ِي

 ش کشه و چرکابه يم ميس

 افته؟ يراه م

 بگنده  کهيا مث ِ گوشتي

 داره؟ يتعفنش عالمو ورم

 ا مث ِ مرباي

 بنده؟ يکَرَک ميروش ش

 نيه بار سنگيد مث ِ يشا

 .شونه رُ خم کنه

 -! م  بوم- دم يا شاي

 .منفجر شه
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 مطرب
 شم به خنده وازهيچون ن

 چون گلوم

 آوازه، پُر ِ

 يکن يفکرشم نم

 برم ي ميچه رنج

 ن همه ساليبعد ِ ا

 .م پنهون کرده که دَردَمو

 شم به خنده وازهيچون ن

 جونمو  ِيزار

 .يشنوينم

 چون پاهام تو رقص چاالکه

  کهيدون ينم

 يگ زنده حسابم با

 .کهپا
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 ها نيپنبه چ
 ا رُيل ِ سيه خيفقط 

 رونن تو مزرعه يم

 ل بزننيب  خاکو بشکافن، بکّارن وي نهيکه س

 .تا پَمبه محصول بده

 م وين کرديجيپَمبه رُ که و

 کار که تموم شد،

 و کشه ياربابه پوالرُ باال م

 .دهينم پس نم

 کنه يمون م گدا و گشنه وِل

 .شيمث ِ پ

 گذرهيسال پشت سال م

 .رهيگ يمونو نم هم دَس يه پاپاسيکه 

 ا رُيه گَلّه سيفقط 

 رونن تو مزرعه يم

 خاک بگذرونن ي نهيکافتن ِ سي رُ با شيگ که زنده

 .تا پمبه محصول بده
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 گان ستاره
  هارلم،يها ابانيگان بر فراز خ ان ستارهيآه، جر

 .ان استينس آه، شب، که نفس کوچک

 شود ي بنا ميشهر 

 .يدربا آواز ما 

 نديب يم  خوابيشهر 

  .شيبا الال 
 .کي بردار، پسر ِ تاريي دست برآر و ستاره

 است ان که شبيرون از نفس کوچک نسيب

 تو فقط 

 يي ستاره 

  .بردار 
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 اهيآواز دختر س
 يکسي جونوب، تو دياون دور دورا

 ) مني دل پاره پاره(

 ه چارراهي به درخت ِ سر ِ

  .زنن ي دار ماه ِ جوونَموي سيخاطر خوا 
 يکسي جونوب، تو دياون دور دورا

 ) کبودي ه تن ِ کوفتهيتو هوا، (

 دمي پرس- د ي سفي خدا-  ساياز ع

  . بوديشون چ دهيدعا کردَنا فا 
 يکسي جونوب، تو دياون دور دورا

 ) غرق ِ خوني دل پاره پاره(

  لُختهي هيسا هيعشق، 

  .زونيه درخت ِ لُخت ِ پُر گره آويبه  
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 گهدور
 د پوس بوديه سفيرم ي پيبابا

 .ايه سيرم ي پي ننه

 م کرده نشي نفري روزگارياگه روز

 .رم حااليگ ينمو پس مينفر

 م و ن کردهيامو نفري سي رهي ننه پي روزگارياگه روز

 ا،يس آرزو کردم بره به جهنم ِ

  زشتم وي اون آرزوي کسّهيش دل

 .کنم حاال ير مي خيبراش آرزو

 ا رفتي درَندشت از دني ه خونهيم تو  رهيبابا پ

 .يينوايب م کنج ِ آلونک ِ رهيننه پ

 ايدم نه سينمدونم خودم که نه سف

 .ييجا خوره تو چه جور ين ميکُلنگم زم
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 اه ِ متفاوتيآواز س
 داشتم ي از طال مياگه دل

 شناسميا که ميمث بعض

 پولش کردم و با يآبش م

 .شدم ي ِ شمال ميراه

 ،هياما طال که شوخ

 .س دل منيام ن يسُرب

 و اسياز خاک رُس کهنه و خُلَص جئورج

 .س دل منينم قرمز ِ خونيواسه هم

 هين جور آبيا آسمونش اينمدونم چرا جئورج

 .هين جور عنابيخاک رُسش ا

 وونيگه حيچرا به من م نمدونم

 .گه بله قربونيبه شما م

 هين جور آبيدونم آسمون چرا اينم

 هيب عنايخاک رُس چرااز سرخ

 سي تو ذاتش ني جز پستيزيجونوب چ چرا روزگار تو

 .سيه جو معرفت تو مالتش نيچرا 
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 بيدرد غر
 ز توفانيخ در نعره

 اهو،يعالم کر از ه

 ب با زني غريدرد

 :گفت يم

 ر بارانيز - 

 !تر سرپناه خوش يب

 ديبار خورش زهيدر ن

 ده آتش از آب،يتفس

 :گفت يرنجش به طعنه م

 زانسخت ِ سو ي گرما-

 !تر گاه خوش هياز سا

 در چارچار سرما

 که النه گرم بهتر،

 گشاد و روزن يدر م

 :گفت يم

 لخت و لرزان - 

 !تر گاه خوشيدر جا
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 يداريب
 ني من بگيها به تموم بازمونده

 شون کنن، تو عزام قرمز تن

  وجود ندارهييمعنا چيچون ه

 . مردن مني هيتو قض
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  جز خدايک
 دمي رُ دييباگا کردم و اون باين

 .کنن ي صداش م>قانون<که 

 ابونيخ داشت از ته

 .اومد طرف من يه راس مي

 از سرم گذش که

 نيم رو زم شده ا خودم سرد و مرده وَلُوي

 تم ا طرف زده کشتهي

 ! سومي ه قتل از درجهي -

 - !نيهم

 يتون ياگه م!  خداههيآها<: گفتم

 ن لندهور نجات بدهيمنو از دسّ ِ ا

 ->.م کنه لَوَردَهله و  نذار

 .اما خدا از جاش جُم نخورد

 قانون چماقشو باال برد

 م و د تو کلّهي کوبيدنگ

 .اُوُرد ل و بونِه دَخلَمويدل يب

 اصال نِمتونم سر در آرم

  خدايواس چ

  ِ آجانايگر يجلو وحش

 .رهيگ ينم طرف آدمو

 ام و دس به دهنيه سيخودم که 

 .برآم واريم ندارم که باش از پس ِ ي يسالح

 مو بکنه يتونه پشت ي ميگه کيپس د

 جز خود ِ خدا؟
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  >سو< عمه يها قصه
  داره پر از قصه عمه سويسر

 . داره دلّادَلّ ِ غُصه عمه سويدل

 تابسّون يشبا

 وونيجلو خونه رو ا

 ش و نهيچسبونه به س ي رُ مياپوسيبچه س

 .گه عمه سويم براش قصه

 اي سيها برده

 کنن، يکار مغ ِ آفتاب ير تيکه ز

  کهيياي سيها برده

 رن ويس ِ شبنم راه ميشب ِ خ تو دل

  کهيياي سيها برده

 خونن، ي غمناک ميخروش آوازا  پُري  رودخونهيها رو کناره

 زيخ نهيخودشونو س

 کنن، يم ر ِ عمه سوي پي صدايقات

 زيخ نهيخودشونو س

 کنن ي ميکي تاريها هي ِ سايقات

 هگذريگذره و ميم ن جوريکه هم

 . عمه سويها از دل ِ قصه

 .که سراپا گوشهيبچه تار

  عمه سو،يها ن قصهي يدونه راس راسَک يم

 هاشو چ وَخ قصهيه دونه يم

 اره عمه سو،ي درنميچ کتابيا زه

 هاش بلکه تموم قصه

 .ره عمه سويگ يه مي ِ خودش مايگ از زنده راسّ
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 يتو شب تابسّون

 که، تو سکوتيبچه تار

 . عمه سوياه دل سپرده به قصه
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   سياهانيمقدمه بر شعر آمريکا
 احمد شاملو

 
ـ  کا کرده استيآمر اهاني در شعر سيات جالبي که تحقيو روسپوليمار ـ گو يم ـ < :دي  خـوب،  يهـا  اهيس
 سـر  اند، خواه صدا به شه در کار ِ خواندنياهان هميس. و راست است >!خوانند يآواز م  هستند کهييها آن

 از ي خوددارين خواه براياطيش و  دفع اجنهي فروخوردن ِ خشم خواه براي براخواه; ر لبيافکنده خواه ز
 >!مـشاهده < انصراف از يشه برايو معموالً هم... دنيرس به قتل  ازيريشگي پيبه قتل رساندن و خواه برا

  مطالعه دريتوان برا ي است که مياسناد نيتر يقين و حقيتر اهان جگرخراشيس يها ب ترانهين ترتيبه ا
  ازي جـالب ي مجموعـه  يو روسپوليده است که مارين عقيهم بر اساس ا کا ارائه داد، وياهان ِ آمريس روان

 دراز گـردش و تعمـق و   يهـا  سـال  يط ها ن ترانهيا.  را گرد آوردهييکاياهان آمري سيها ن ترانهيبهتر
 ي گردآور-واورلئان يدا و نيانا، فلوريزيا، لوئي جورج-کا يآمر ي متحده  ِ ممالکياالت جنوبيمطالعه در ا

 .است شده
□ 

 ها که نوزاد ِ جـاز  ن ساليو مهد ِ ا . استيياستثنا ييها  ساليقيخ موسي در تار١٩٣٣ تا ١٩٢٢ يها سال
  .است  باال بودهي چهارگانه االتيدر آن پا گرفته ا

 مشهور ِهات را بـه      ي هويرد و ش  يبگ اهان قرار ي س يد ِ قدرت ِسازها   يست به شتاب ِ تمام در       يبا  يبلوز که م  
ـ              هات ي وهيپس از آن ش    متولد شد و   ييگو  ههيوجود آورد از بد     يقيجاز را در اوج خـود بـه جهـان موس

  .کرد هيهد
 رنـج و انـدوه و       ي همـه  کا آورد يآمر ش برکنده شد و درد غربت را با خود به         ي خو يقاياه که از آفر   يس

 يهـا  ني دار، عشق، ماشي ، حسادت، چوبهياجبار  کار:کند يان ميب  ِ دلهره و اضطرابش را در بلوزيتمام
ز را در بلوز بـه زبـان   يچ ز و همهيهمه چ... ن لبخندهايها، آخر نهيک  آب،يها انيها و طغ گرداب س،يپل
  دريزيش جز ساز خود چيکردن و بازگفتن ِ غم ِ خو  درد دلياه براي سيياست که گو چنان. آورد يم

 :دست ندارد

  
  .دارم ري سخت دلگيي ر، قصهيلگ ديي امروز قصه
  .ر دارمي سخت دلگيي ر، قصهي دلگيي امروز قصه

  .ست ي مثل آب جاريسکيکه و جا آن; روم يخانه ميبه م
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  .بارد يم بارد و يبارد و م يم: ماند يم به باران ميها يدلتنگ
   .افتد يم ميها برلب يي بسته خي يها فشارد و لب ي مرا ميکنم آغوش سرد ياحساس م

 .افتد يم ميها لب  بريي بسته خي يها فشارد و لب ي مرا ميآغوش سرد

  :>يقطار ِ بار«گر، موسوم به ين بلوز ديو ا
  . دلخورمين قطار ِ باريدن ِ سوت ِ اياز شن !آخ

  . دلخورميبار ن قطار ِيدن ِ سوت ِ ايآره، از شن
   جا بزنم به چاک نيا از م وافتم که من هم بساطم را بردار يشنوم به هوس م يهربار که آن را م

  >بشوم؟  من هم تو اتاقکت سواريگذار يم<: رمزبان گفتمتبه 
  :و ترمزبان گفت

  >!ستين ن قطار مال مني که ايدان يخودت هم م! دختر جان<
  
□  

ـ  ر راي پادرزنجينژاد ق ِي ِ عمي آزاديها  ترانهيد روزگاريبلوز که شا کـرده اکنـون در دل ِ    يمنعکس م
  . درآمده استيي هيگر ي سکسکه انه به صورت ِ شبيها هوس

ز بـه چـشم   ي از مذهب نييها هيسا  که در آنياعتراف تلخ کنيگر ِ بلوز اعتراف است ليامروز مفهوم ِ د
ـ      يدل که م    ار پاک ي بس يصورت دوست   در آن به   >نيج< يخدا با بُتر  . خورد  يم  کنـد، بـه     يبخشد و عفو م

  :دينما يم رخ ط به کنار او پناه بردي محيها نجتوان از ر ي که ميي دوست ساده صورت
  

  يا  کردهيرا جار ها  که رودخانهييتو! ايلو ا، هلهيلو ا، هلهيلو هله
   .يا اندهيها را رو يو خطم

  .يا وجود آورده ضعف و قدرت را تو به
  !يا دهي دراز آفريليها را خ  خدا شبياما ا
 !يا دهيآفر  درازيليها را خ شب

  
ـ  شود که به يده ميد  در آني از شادي بس نادر اشکيلحظاتگاه در  و گه ـ مانـد   يالماس آفتاب م ا بـه  ي
 :ز ِ اللهي بر آوي شبنمي قطره
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  ديکن مي به پايرينظ ي بيها خواهد کفش ي مُردم دلم ميوقت
   .ديزياويساعتم ب ريزنج  بهيي طاليست دالري بي د و سکهييارايبا بي سخت زيکاله سرم را به

 .ام مرده ام خواهند پنداشت که خوشبخت  برادران ِ درگذشتهن گونهيبد

  
ـ : راسـت اسـت  . نام داده«ولگردان سوزان«را  اه ِ بلوزخوانين زنان و مردان ِ سي ايو روسپوليمار اهان يس
 يهـا  روند و در شعله يزنند و سر م يآنان جوش م. زنديجنون ازخود بگر يدام در تالشند که تا آن سوم

 .کنند يجاز را خلق م  ِ هاتيجاودان يها آهنگ باده
□ 

  :١کا استياهان آمري سيها ترانه ني از مشهورتريکي د امروزينيب ي آن را مي که برگردان فارسيي ترانه
 است که زن يي ن، نوحهيشده است و ا نچي ليدپوستي با زن ِ سفيآغوش هم اهپوست به جرمي ِ سيل يسام م

 .شود يم ياهان همراهيل سي ِ اص>جاز< ي ن نغمهيتر با دردناک ن قطعهيا... خواند يم يل ياو پرل م
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 يل ي پرل مي شِکوه
PEARL MAY LEE  

  
 رونيدنت بياز پستو کش. رونيدنت بياون وخ کش

 .راه دنبالتيب کشون با بد و صدتا آدم عربده

 :ي سوسکي، ساميديد ي و ميد خودت بوديبا

  خندهبودم من از زور ِ بر شده تو خونه روده

 از زور خنده

 از زور خنده

 .زور خنده بر شده بودم من از روده

 يه سُلدونين کشون کشون بردن انداختنت تو يدنت رو زميکش

 . بوديه موشدوني بود، يدون زباله هي يکه درست و حساب

 دميخند يز ميه ري؟ همون جور يگ يمنو م

 دهيافري نيتر از من دختر سر و سامون يخدا ب گرچه

 تر  و سامونسر يب

 تر سامون سر و يب

 .دهيافري نيتر از من دختر سر و سامون يب

 - کلونتر - يره خر ِ سرخابياون وخ اون پ

 :گفت غره رفت و بت ها چشم لهيون مياز م

 «!کنن به درک ِ اسفل يت م روونه! سگ ، ننهيه»

 تو خودش بچلوندت ديه بغل سفيچون دلت خواس 

 ديه بغل سفي

 ديه بغل سفي

 .بچلوندت د تو خودشي بغل سفهي

 .ي سوسکيد برات گرون تموم شد، ساميبغل سف

 متشو نه با پوليچون که ق

 .ي سوسکي ساميدل من و جون خودت داد بلکه با
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 د ويدن ِ اون عسل سرخ و سفيمت ِ چشيق

 د ويسرخ و سف عسل

 د ويعسل سرخ و سف

 .د ويدن اون عسل سرخ و سفيمت چشيق

 !رونياه بکش بي ِ سيدين نوميمنو از ا! آخ

 !رونيب ام بکش چارهيمنو از چنگ ِ من ِ ب

 .ار که تنم کنمي برام بيرهن ِ گُليه پي

 !اديب ن بالها حقت بود سرتيا

 حقت بود

 حقت بود

 !ادين بالها حقت بود سرت بيا

 بند هيتو مدرسه، 

 .يديپلک يدور و وَر ِ خوشگال م

 ،ي بمونيباق ايه سي يتونست يتو نم

 :د بودي سفينگات دنبال پوستاه بند ي

 >!ها گشنه ش ِ گدايق رياه، الي سيزَنا<

 :د بودي سفيه بند نگات دنبال پوستاي

 >!ها گشنه ش گدايق رياه، الي سيزَنا<

 ات مدام تو کلّه

  ويدا رو داشتيفکر سف

 اهو،يس ات منيتو رختخواب س

 يذاشتي خدا تن منو تشنه مي شهيشه، هميهم

 .کردم يآرزو م ا مرگتو خدي شهيشه، هميهم

 يذاشتي خدا تن ِ منو تشنه مي شهيشه، هميهم

 .کردم يمرگتو آرزو م  خداي شهيشه، هميهم

 .ني شهريروناينمتون که بيب يم: يجلو چشمَم

 .جغده هي ي رهيماه محقق چشم خ
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 اه بوديتو شب ِ خوش که مث بال سوسک س

 .ديکش يم ش از دلت زبونهيآت

 ديکش يزبونه م

 ديکش يم زبونه

 .ديکش يش از دلت زبونه ميآت

 د بود، مگه نه؟ير سفيارو مث شي: نميبگو ب

 يها خورد الهياون پ ر ازيوکش سَتّ و سيپشت ِ اتول ِ ب

 .هو از خواب ِ خوش پروندت هيارو ياون وخ 

 يها خورد الهير از اون پيوکش سَتّ و سيب پشت اتول ِ

 !پروندت هو از خواب خوش هيارو ياون وخ 

 :ات گفت  خونسرد بهيلي که، خين جوريا

 !تو تله ي کشونديمنو زورزورک!  کاکا- <

 ]!فتهياد ِ ناموسش بيوقتش بود که : گهيخوب د[

 پزم؟ يت م  واسهي چه آشيگيحاال م ...!، کاکايزورزورک<

 يچه آش<

 يچه آش<

 >پزم؟ يت م واسه ي چه آشيگيحاال م<

 کشم يه رو هوار مي شهر قضيدايون سفيم<

 .شه شون برام کباب گر ِ همهين که جيمچه<

 يتو امشب تن ِ منو گرفت<

 !پسر رم کاکايگ يفردام من جونتو م<

 رميگ يم<

 رميگ يم<

 >!رم کاکا پسريگ يفردام من جونتو م<

 ن کارمين کارم کرد، همي، اما هميدل منو خنک کرد، سام دُرسته که

 !کرد

 دنيرونت کشيختن از زندون بير ن بود کهيواسه هم
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 و دنير ماليه درخت و، سرتا پاتو قيبُردن بستنت به 

 .شون هوا رفت ت که بلند شد قهقهه ناله

 هوا رفت

 هوا رفت

 .شون هوا رفت بلند شد قهقهه ت که ناله

 م هوا رفته بود ن جا تو خونه قهقههيمنم ا

 .بترکم ک بوديدم که نزدياون قدر خند

 ي از عزا درآوردي که دلتو برده بود شکميذي لذيبا اون قاقا

 ! داداشيداد اما توُونشم

 يداد

 يداد

 ! داداشياما توُونشم داد

 ي سوسکيدن ساميرو ازت کش يتقاص اون دَلِگ

 اما نه با پول

 .ي سوسکي ساميخودت تقاصشو داد با دل من و جون ِ

 دويدن ِ اون عسل سرخ و سفيس کشيتقاص ل

 دويو سف عسل سرخ

 دويعسل سرخ و سف

 .دويدن اون عسل سرخ و سفيس کشيتقاص ل

 !رونياه بکش بي سيدين نومياز ا منو! خ آخ

 !رونيب ام بکش چارهيمنو از چنگ ِ من ِ ب! خ آخ

 ار که تنم کنم،ي برام بيرهن ِ گُليه پي! خ آخ

 !اديسرت ب ن بالها حقت بود کهيا

 حقت بود

 حقت بود

 !ادين بالها حقت بود که سرت بيا
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  آلبوم عكس ها
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HUGHES, (JAMES MERCER) LANGSTON 
 
The early 20th century Harlem Renaissance was an inspirational era for African Americans. 
An unprecedented explosion of art characterized the time -- jazz was king and African-
inspired literature informed much of the Modernist movement. The artists and writers at the 
center of this cultural revolution believed that art could help close the great rift that existed 
between white and black Americans. One of the greatest and most idealistic luminaries of the 

time was celebrated poet, author, and playwright James Mercer Langston Hughes . 
 
Hughes emerged as the most influential, talented, and versatile African American writer of 
the century. He found his calling early in childhood -- inspired by the writings of such poets 
as Carl Sandburg and Paul Dunbar, he began on a journey of self-discovery through creative 
writing and never looked back. Most of Hughes' poetry, like The Weary Blues, dealt with 
themes common to jazz and performance. Other works gave a voice to more overtly political 
ideas; Montage of a Dream Deferred brilliantly chronicled the lives, loves, hopes, and dreams of 

the Harlem community with a perspective that was both personal and universal . 
 
Life, of course, had many obstacles in store for him. His parents split at an early age, and 
much of his childhood was spent in the care of his grandmother. His mother moved 
frequently, and his relationship with his father was tumultuous. Nevertheless, he graduated 

from high school in Cleveland . 
 
After a year at Columbia University, Hughes grew disenchanted with formal education and 
spent several years traveling the world, from the coasts of Africa to the great metropoles of 
Europe. Hughes' sexuality may have also influenced his perspective on racial and classist 
tension, but his orientation has never been conclusively confirmed. His contemporaries were 
alternately convinced that he was heterosexual, homosexual, bisexual, and asexual. 

Unfortunately, his autobiography does little to shed light on the issue . 
 
Hughes' impressive body of work -- more than 40 books -- has left an indelible mark on 
American art, politics, and society. His vision of racial equality and diversity continues to be 

shared by many today, and his legacy will not soon be forgotten. 


