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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 Ellen Rohlfs )١(الِن ُرلفس

   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١۴ فبروری ١٨

  

   فرزندان بوش
 دختران او، نه

  که محافظت شده و سالم در تکزاس،

   آفتاب گيرند،در حريم پدِر رئيس جمھورشان

  با زندگی رضايت بخش در نھايت وفور،

  بی عذاِب وجدان،

  .که از اين ھا ھيچ ندانند

  

  منظورم کودکان افغان اند،

  که از جنگ صليبی بوش عليه پليدی،

  کنون در روستاھای جالل آباد چشم به حيات گشايند،

  بايدشان

  ...آنھا که به شکل ناگفتنی 

  .شان آيدغرامادرانی بی خبر از آنچه به س

  .که سالم از جنگ خالص گشته به تصور اين

   - که ھمچنان زندگی ادامه دارد به تصور اين

  .که تا کنون نيز بس دشوار

  

  *اما مھّماِت پر از اورانيوِم بوش

  با ادعاِی زدِن النه ھای تروريست ھا

   نه قابل حّس، نه قابل رؤيت- ھمچنان مدام و مؤثر

  ه وارديو گونه، مخرب، ھماره َشبَ 

   تصور ناپذير- 
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  --مدام، تا ابد 

  ھيوالوار، اثِر تابِِش آن

  با تأثيِر مرموز بر ھر ذی حيات

  حياِت تازه در رحم مادر آسيب يابد

  

  - - آنگاه تولد

  خود نگرندۀ وحشت زده مادران، به زاد

  اين چيست؟ يک آدم؟

  بھت زده در مقابل اين موجود

  :که در شکم ھاشان رشد يافته

  

   بزرگ سرخ رنگ به جای چشمان،لکه ھای

  که ديدن نتوانند،

  ورم ھای سرخ به دور دھان

  گوش ھا شنيدن نتوانند

  و بينی؟

  -ی ناقص ئاعضا

  جای دست و پاه مشتی از گوشت ب

  ...با دو سر بر بدنی نحيف و باد کرده 

  

  قابل زندگی؟

  ملتی در مناطق جنگی، امروزۀ آيند

  بشريتۀ آيند

  نابودِی خويش

  

  :می پرسم

  که چنين سالح به فکرش رسيد؟ که بود آن

  که فرمان استفاده از آن دھد؟ کيست آن

  -که بر دشمِن فرضی چنين بمبی افکند  کيست آن

  -از پس آگاھی بر عواقب آن 

  نه فقط بر روی نوزادان،

  

  بر بزرگساالن نيز

  آری، بر سربازان خود نيز،

  .کز سال ھا پيش بی چاره به ھالکت افتاده
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  که ادعا کند، نکيست آ

  »کشورھای شرور«به نام خدايش عليه 

  ...آغازد » جنگِ صليبی«بايدش 

   دولت ما نيز-  - -و اروپا ھمکاری کند با 

  

  - نه آنھا که در تکزاس –فرزندان بوش 

  آنھا که در افغانستان، در عراق و در ھمه جا که

  ی، ارتِش بوشئعليه شرارت و تروِر ادعا

  که خود از شرارت آکنده، به ظاھر بی خبر از آن

  .که خود موجب ترور

  

  ناھی اين اطفال و مادرانشان؟گبه چه 

  

  که بدين جنايت پايان دھد؟ کيست آن

  

 اورانيوم موجب فزونی نوزادان ناقص الخلقه در ۀمريکا کاربرد تسليحات ساخته شده از تفالا توسط ١٩٩١از *  

بت به سابق رسيد و موجب طغيان رشد سرطان و لوکمی در محيط و  در صد نس۶٠٠ الی ۴٠٠افغانستان و عراق تا به 

به نقل از گلوبال . در ميان سربازان بازگشته از جنگ گشت، در حالی که سعی می شد از علنی شدن آن جلوگيری شود

  .موضوعات مربوط به زمان: سرچير

  

 Ellen Rohlfsالِن ُرلفس )١(

 او فلسطينی بوده و ۀزندگی او و سه فرزندش که پسر خواند. جم و نويسنده و صلح طلب فعال استلمان از جمله مترا در توبينگن ١٩٢٧متولد 

 .ی و فعاليت برای جھانی بھتر استئ پزشک می باشد، آکنده از عدالتجواکنون

  .ر می باشدلمانی جمعيت صلحجوی اسرائيلی گوش شالوم بوده و مترجم رسمی اوری آونری است که مؤسس جمعيت مزبوااو نماينده 

  .  بين المللی حامی ملت فلسطين استۀلمانی کميتا ۀاو ھمچنين از مؤسسين شعب

در سال . را نوشت» فرزندان بتلھم« کتاب ٢٠٠٠سپس در سال . انتشار يافت» مادر بگو صلح چگونه است« اولين کتاب او تحت عنوان ١٩٩٣

لمان به او تعلق ا مدال صليب ١٩٩٣مبر  سپت١٣در . انتشار يافت» می گذرد؟تکرار، ھرگز؟ در پشت ديوار فلسطين چه « کتاب سوم او ٢٠٠٧

 Bundesverdienstkreuz. گرفت

  

  Ellen Rohlfsالِن ُرلفس 
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  ، برگرفته از تالکسکاال٢٠٠٧ اکتبر ١٧قلم اِلِن ُرلفس ، ه ب

  :لمانیااصل 

3931=reference&de=lg?asp.pp/es.tlaxcala.www://http  

  : انگليسیۀترجم
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