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 20/11/2016                           م. اسحاق نگارگر
 

 ابن ادهم

یعنی سه سال  201۳نومبر1۷انگلیسی به دری ترجمه نموده در که من آنرا از "جیمزهنری لی هنت" شعریست از

 من پیوسته اند. بُک به خوانندگان فیس 201۳سال  اینک برای آنانی که بعد از نهاده بودم و صفحه  خود پیش در

 برمنگهم 201۶نومبر1۷نگارگر 

** * ** 
( شاعری که اصالً از فالدلفیای امریکا بود ولی با والدین خویش به انگلستان 1۷84-1859) جیمز هنری لی َهنت

مسلماً از منابع اسالمی الهام  نموده بود شعری را که در ذیل می آید ساوت گیت لندن اقامت اختیار در مهاجرت و

ه من ک ممکن منبع الهامش شعری عربی باشد کنم و زبان دری پیدا را در واستم منبع الهام اوتنمن  گرفته است ولی

اشاره به ابراهیم بن ادهم دارد که او ، باشد بن ادهم( می )ابو او که عنوانش مضمون شعر   ندارم اما آن هم خبر از

نخست ترجمۀ دری  نام پدرش را به درستی ادهم آورده است. و ابراهیم را به شیوۀ انگلیس ها به ابو اختصار کرده

 :شعر را که مسؤولیت ترجمه اش به عهدۀ من است از نظر می گذرانیم

 

 ابن ادهم

 زیبا شب م یکیــابــــــن اده

 صحرا جانبرفت از خـــــانه 

 ان صاف وندران مهتابآسمـ

 و نرگس فتاده اندر آبهمچــ

 

** ** ** 
 

 سرمست عـــارف دـَملَکی دی

 اب، به دستطال زده کتـ آب

 درگهی دلدار ک"ای پی گفت:

 ار"؟بگو زنهمرا  یچه شغل در

** ** ** 
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 2از 2

 اـنجن ثبت می کنم ایـ"م گفت:

 "زد راــای ام  عشــــاق  مستـن

 "زد راــای ام  عشــــاق  مستـن

 "است؟ ادهم ابن دفتر : "درگفت

 "کم است کتاب"این نام زین  گفت:

 

 **** ** 

 انج "بنویس در کتاب ای گفت:

 "انسان که بَـــَود ادهـــم عاشق"

 خود ُخرسند به درد دیـگر شب

 دکتـــــاب افگنــــ نگهی باز در
 

** ** ** 

 ـدادوستان  ُخـ صدر در ـدــدی

 ـازر آنج ـود را به آبام خنــ

 را دوست ودخ ه دارد خدایآنک

 کسی ازو نه نکوست دشمنی با

 

 (12/1/98تاریخ ترجمه )

 

ABou Ben Ben KlockAdham 
(Abou Ben Adham (may his tribe be increase 
Awoke one night from a deep dream of peace, 
And saw with the moon light in his room, 
Making it rich and like a lily bloom, 
An Angel writing in a book of gold: 
Exceeding peace had made Ben Adham bold, 
And to the presence in the room, he said, 
What writest thou? The vision raised its head, 
And with a look made of all sweet accord, 
''Answered,''The names of those who loved the Lord. 
And is mine one? said Abou ''Nay not so" 
Replied the Angel.Abou spoke more low, 
But clearly still and said, 
''I pray thee then, write me as one that loves h his fellow men'' 
The Angel wrote and vanished. 
The next night it came again with a great wakening light, 
And showed the names whom love of God had blessed, 
And Lo! Ben Adham's name led all the rest. 

 


