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زیر همین عنوان نخست کتابی در بارهٔ زندگانی خود و رنجی که از تبعیض
"مایا انجلو" شاعر سیاه پوست امریکایی ِ
زیر همان عنوان
نژادی حاکم بر امریکا در روزهای کودکی و جوان سالی بُـــرده بود نوشته است اما شعری نیز ِ
اختیار خود هر سو
سروده است که در آن پرند ٔه آزاد و پرند ٔه اسیر را باهم مقایسه می کند .پرند ٔه آزاد به اراده و
ِ
ت پرواز محروم است.
پرواز می کند ولی پرند ٔه اسیر از لذ ِ
پرند ٔه آزاد وقتی بر شاخ بلند می نشیند و سرود می خواند سرودش از وصـل و اشتیـاق است ولی سرود پــرند ٔه اسیر
از هجر و فراق است و باالخره سرو ِد پرند ٔه آزاد چهچهٔ شادمانی و مستی است و سرود پرند ٔه اسیر از درد و نومیدی.
پرندهٔ اسیر که آزاد نیست در هوای آزادی می خواند ولی پرندهٔ آزاد آزادی را اجالل و اکرام می کند.
انسان نیز در جامعه ای که اراده ها به نیروی قدرت و استبداد سلب شده است همانند همان پرندهٔ اسیر از صد در ِد
ق آزادی تند پرواز تر می شود.
خود و دیگر مرغان اسیر می خواند ولی خیال در اف ِ
من شعر "مایا آنجلو" را با در نظر گرفتن کتاب و شعرش هر دو به دری ترجمه کرده ام .نخست شعر او را به زبان
انگلیسی از نظر بگذرانید و بعد ترجمه دری را بخوانید.
Caged bird
A poem by Maya Angelou
A free bird leaps on the back of the wind
And floats downstream till the current ends
And dips his wing in the orange sun rays
And dares to claim the sky .
But a bird that stalks down his narrow cage
Can seldom see through his bars of rage
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His wings are clipped and his feet are tired.
So he opens his throat to sing.
The caged bird sings with a fearful trill
Of things unknown but longed for still
On the distant hill for the caged bird sings for freedom.
The free bird thinks of another breeze
And the trade winds soft through the sighing trees
And fat worms waiting on a dawn bright lawn
And he names the sky his own.
But caged bird stands on the grave of dreams
His shadow shouts on a nightmare screams
His wings are clipped and his feet are tired
So he opens his throat to sing.
The caged bird sings with a fearful trill of things unknown
But longed for still and his tune is heard on the distant hill .For the caged bird sings of freedom.
(End)

پرندۀ اسیر
ت اسپ باد
ِ آزاد آن پــــرنـــده وبـــــر پُش
کشور خورشید واست شاد
رو می َب َردبه
ِ
اندر فـروغ نغــز ودالرای صبحــــــــدم
گستــــرده هردوبال ودلش فـارغ ازعناد
گـویی کـه مـــــا ِل او شده اقلیــــم بامـداد

** * ** * ** * **
درتنگنـــــای آن قف ِس کوچــــــک و حقیر
سیـــم قفس ُمرغک اسیر
سـر میــــزند به
ِ
بالش بُـــــریده اند ودوپــــا خسته ازتالش
دل ســرد؛ خانه سرد هوا نیـــــز زمهریر
ــر ســرود تا که گلــو صاف میکنـد
ِ بهــــ
آن نغمــــه گریه است وغـم ونالـه و نفیـر

** * ** * ** * **
ُمـــــرغِ اسیر نغمه سرایی اگـــــــر ُکنَـد
در ِد اسارت است و ز سـوز جگـــر کند
سیـم قفس کوبــد ای دریغ
ِ از بسکه پا به
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پیکـــر زارش اَثَــــر کند
آن خستگی بـه
ِ
بالـش بُـریده انـد و دو پا در طلسـم؛ بنـد
او از هـــزار درد چــــــه فـریاد سر کند

** * ** * ** * **
ُمرغِ اسیـر نغمه اش از درد سـر دهــــد
ت پــــرواز بـــر دهــــد
تا آرزوی لــــــذ ِ
در گوشهٔ قفــس به هـــوای چمن خموش
سر می کنـد سرود که باری ثمــر دهــد
نغــــز ســـــرو ِد او
آزادگی ست مطلـــع
ِ
سرو ِد حزین بال و پر دهد
خود را درآن ُ

او در هـوای باغ و چمـن با خیال تُند
غـم بــاده است جـلـوهٔ شــادی اگـر دهــد

** * ** * ** * **
ت آزادی اش هنــــــوز
ُمرغی که است لذ ِ
پَــــــر می زَ نَد به سوی نسیم چمن فـروز
انـدر چمن که ُ
فیـــض سحر ب َُود
شسته ز
ِ
صــد کـــِرم چاق طعمـــهٔ منقار کینه توز
گـویی که آسمـان بُــ َود انـدر قبـــــاله اش
سوی فلک چـــو بــال زَ نَد با طلوع روز
بـرشاخسار چهـچـــهٔ شادی زَ نَد به شوق
نــه چون اسیر نغمهٔ او است درد و سوز

** * ** * ** * **
قفس تنگ؛ ناتـوان
ُمـــــــرغِ اسیــــر در ِ
گـور آرزوی خودش سردهــــد فغان
بـر
ِ
ت میله ها
بال و پـرش که ریختـــه درپُش ِ

او را بهـار نیست خزانی ست جاودان
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می ِگـر َیــد از غـمی که نباشـد نهایت َش
صیاد خوشدلست که ُمرغیست نغمه خوان
آن نغمـه نیست گـــــریهٔ رنج واسارتست
ُــــود ُمرغ شادمان
انـدر قفس چــه گونه ب َ

** * ** * ** * **
آزاده ُمـرغ رنجِ قفس چون ندیـده است
از بــــاغِ شـوق؛ نـو گــُل اُمید چیـده است
آزاده ای که قیــــــ ِد ت َعـــلُق گسسته؛ نیک
دانــَد که گـوهـری به جهانی خریده است
چمــــن زنـدگــی بلند!
هــرگــز َمــباد در
ِ
در قدرت خمیــده است
آن قامـتی که بــر ِ
نگارگر دوشنبه 11فبروری  2۰1۹برمنگهم

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با اجرای "کلیک" بر عکس
نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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