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 رپندٔه اسیر
 

 

یض رنجی که از تبع بارهٔ زندگانی خود و شاعر سیاه پوست امریکایی زیِر همین عنوان نخست کتابی در "مایا انجلو"

همان عنوان  زیرِ سالی بُـــرده بود نوشته است اما شعری نیز  جوان روزهای کودکی و امریکا در نژادی حاکم بر

سو  هر خود اختیارِ  پرندهٔ آزاد به اراده و  کند. اسیر را باهم مقایسه می پرندهٔ  آن پرندهٔ آزاد و سروده است که در

 لذِت پرواز محروم است. اسیر از ولی پرندهٔ  کند می پرواز

 اق است ولی سرود پــرندهٔ اسیراشتیـ ل ووصـ د سرودش ازخوان سرود می شاخ بلند می نشیند و پرندهٔ آزاد وقتی بر

 نومیدی. درد و سرود پرندهٔ اسیر از مستی است و باالخره سروِد پرندهٔ آزاد چهچهٔ شادمانی و فراق است و و هجر از

 کند. اکرام می اجالل و آزادی را خواند ولی پرندهٔ آزاد زادی میآهوای  که آزاد نیست در اسیر پرندهٔ 

از صد درِد  پرندهٔ اسیر سلب شده است همانند همان استبداد به نیروی قدرت و اراده ها جامعه ای که در انسان نیز

  شود. تر می افِق آزادی تند پرواز ولی خیال در خواند می مرغان اسیر دیگر خود و

ان زبرا به  نخست شعر او دو به دری ترجمه کرده ام. شعرش هر نظر گرفتن کتاب و را با در "مایا آنجلو"من شعر 

 ترجمه دری را بخوانید. بعد و بگذرانید نظر انگلیسی از

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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 4از 2

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) 

 
 اسیر ۀندپر

 
 آزاد آن پــــرنـــده وبـــــر پُشِت اسپ باد

 رو می بََردبه کشوِر خورشید واست شاد

 روغ نغــز ودالرای صبحــــــــدماندر فـ

 وبال ودلش فـارغ ازعنادـرده هردگستـــ

 دادـه مـــــاِل او شده اقلیــــم بامـویی کگـ
 

** * ** ** * ** * 
 حقیر ِس کوچــــــک وـای آن قفدرتنگنــــ

 زند به سیـــِم قفس ُمرغک اسیرمیــــ رـس

 ودوپــــا خسته ازتالشـریده اند ش بُــــبال

 سرد هوا نیـــــز زمهریر رد؛ خانهدل ســ

 ـدرود تا که گلــو صاف میکنــس ــرِ بهــــ

 رنفیـ ه وـم ونالـه گریه است وغآن نغمــــ

 

** * ** * ** * ** 
 

 دنغمه سرایی اگـــــــر ُکنَـ رغِ اسیرُمـــــ

 دکن وز جگـــرـس ز ست ودرِد اسارت ا

 بسکه پا به سیـِم قفس کوبــد ای دریغ از



  
 

 

 4از 3

 کند ره پیکـــِر زارش اَثَـــــآن خستگی ب

 دپا در طلسـم؛ بنـ دو د وـده انریـش بُ ـبال

 دکن سردرد چــــــه فـریاد زار هـــ از او
 

** * ** * ** * ** 
 

 ر دهــــددرد سـ نغمه اش از رُمرغِ اسیـ

 ددهــــ ربـــ ــــذِت پــــروازتا آرزوی لــ

 ـس به هـــوای چمن خموشگوشهٔ قفـ در

 ر دهــدثمــ باری ـد سرود کهکن سر می

 وِد اورلـــع نغــــِز ســـــمط ست آزادگی

 دهدپر  زین بال ورا درآن ُسروِد ح خود

 خیال تُند ن باچمـ و وای باغ هـ او در

 ر دهــدـادی اگــوهٔ شـلـت جاده اســب مـغ
 

** * ** * ** * ** 
 

 ت لذِت آزادی اش هنــــــوزُمرغی که اس

 نسیم چمن فـروز ر می َزنَد به سویپَــــــ

 بَُود رفیـــِض سح ز چمن که ُشسته انـدر

 توز کینه ـهٔ منقارکـــِرم چاق طعمــ ـدصـ

 قبـــــاله اش  درـَود انــان بُ گـویی که آسمـ

 بــال َزنَد با طلوع روز ـوسوی فلک چــ

 نَد به شوقهٔ شادی زَ چــــبـرشاخسار چه

 سوز است درد و ر نغمهٔ اونــه چون اسی
 

** * ** * ** * **  
 

 قفِس تنگ؛ ناتـوان در ــــرـرغِ اسیُمــــــ

 سردهــــد فغانبـر گـوِر آرزوی خودش 

 پـرش که ریختـــه درپُشِت میله ها ال وب

 اودانست ج زانیخ نیست را بهـار او



  
 

 

 4از 4

 شمی که نباشـد نهایتَ ـد از غــریَ می ِگـ

 که ُمرغیست نغمه خوانخوشدلست  ادصی

 ریهٔ رنج واسارتستآن نغمـه نیست گـــــ

 قفس چــه گونه بُــــَود ُمرغ شادمان انـدر

 

 * ** * ** * **** 
 ده استاده ُمـرغ رنجِ قفس چون ندیـآز

 ده استچیـ وق؛ نـو گــُل اُمیدـــاغِ شاز بــ

 ـــِد تَعـــلُق گسسته؛ نیکآزاده ای که قیـــ

 انی خریده استدانــَد که گـوهـری به جه

 ی بلند! ــهــرگــز َمــباد در چمــــِن زنـدگ

 ده استدِر قدرت خمیــ تی که بــرـآن قام
 

 برمنگهم 2۰1۹فبروری 11دوشنبه  رنگارگ

 
 
 
 

 تذکر: 
کس ع "کلیک" برهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با اجرای 

 .نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند
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