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  ي زنداني پرنده
  

  داوود صالحي: آنجلو ــ برگردانمايا 
  اش شناسم بهرام بيضايي كه نديده ميبراي 

  
او . در استان ميسوري آمريكـا ديـده بـه جهـان گشـود و در كـانزاس باليـد       )       -1928(آنجلو مايا 

همـان آغـاز بـه    از . ماننـد اسـت   سرا، بازيگر، و آوازخواني بي نويس، كارگردان، ترانه سرا، تاريخ چكامه
كـه در   وان آب سرد به مـن بـده  كه بميرم يك لي پيش از آن كتابي دارد به نـام او . برد تفاوت رنگ پي

لوتركيگ، رهبـر جنـبش    به درخواست دكتر مارتين 1959سال در . ي پوليتزر شد ي جايزه برنده 1971
پوسـت   نخستين زن كارگردان سياهوي . سياهان آمريكا، براي رهبري در همايش جنوب به شمال رفت

هـاي   هاي زيباي انجمـن آفريقـا و آمريكـا و عقـاب زريـن بـراي فـيلم       ي هنر در هاليوود بود و جايزه
مندي، در انجمن زنـان آفريقـا ـ آمريكـا بـه كـار        رغم سال اكنون به هماو . است مستندش دريافت كرده

ي  برنـده  1969كه در سال  خواند دانم چرا پرنده در قفس مي من مي زير از كتابشعر . است مشغول
  .است شده ي ملي كتاب آمريكا شد برگزيده جايزه

  
  زند در آغوش باد ي آزاد جست مي پرنده

  ماند در پاياب رود شناور ميو 
  خورد ها پيچ مي ها كه رود در تنگناي دره دوردستتا 

  هاي او بالشيب 
  زند به رنگ نارنجي آفتاب موج ميدر 
  خواند آسمان را به پيكار فراميو 



  2 / ي زنداني پرنده 

  
  زند يي كه با غرور گام مي پرندهاما 
  قفس تنگ و تاريك خويشدر 
  تواند تر و خشك كند گاه مي گه

  اند جدا نمودهاش  جهاناز هاي بيدادگري را كه  نردهسراسر 
  اند و اش را بريده هاي بال

  اند اش را به هم بسته پاهاي
  دهد گشايد و آواز سرمي اين وجود گلو را ميبا 
  

  قفس با بيم و هراسقناري 
  خواند چيزهاي ناشناس ترانه مياز 
  شزند براي آرام اش غنج مي اين وجود دلبا 
  اش آواي غمناكو 
  رسد يي در دوردست به گوش مي فراز تپهاز 

  هاي روشن را ترانه
  خواند ي افتاده در قفس غمگنانه مي پرندهبراي 

  
  انديشد ي آزاد به نسيم ماليم شرقي ديگري مي پرنده

  رسد در سرتاسر درختان به گوش مي لطيف سوداگرفرياد شورانگيز بادهاي و 
  زنند راه او بر روي چمن چرت مي به دم روشن چشم هاي چاق در سپيده كرم
  گشايد بر بلنداي آسمان كه جايگاه او ست سينه ميو 
  

  دهد ي قفس ژرفاي روياها را تراش مي پرندهاما 
  وار او ست يي از جيغ كابوس فريادهاي او سايهو 
  اند اش را در هم تنيده اند و پاهاي اش را بريده هاي بال
  دهد گشايد و آواز سرمي چنان كه گلو مي آن
  

  ي زنداني با بيم و هراس پرنده
  چيزهاي ناشناساز 

  خواند ميترانه 
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  زند براي آرامش اش غنج مي دل جوداين وبا 
  يي در دوردست اش از فراز تپه و آواي غمناك

  رسد گوش ميبه 
  ي زنداني براي پرندهاو 

  .زند ي رهايي را در گوش نسيم فرياد مي ترانه
  
  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 86، خرداد و تير 18ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه تر در ماه ــ اين شعر پيش


