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 19/04/2014         م. اسحاق نگارگر

 یهمـــــــــدرد
 داشتادی

دوباره آماده  کار  دانش جان نگارگر آنکه من انتظار داشتم به همت از من زودتر وتریخوشبختانه کمپ
حوصله  ارجمندي دانش احساِس  کنم. صبر؛ استقامت و توانم با آن کار یمن م دینیب یچنانکه م و دیگرد
کم گ نواسه جان»  گفت که: بار ندچشد من با والِ یکالنش که اند ادرچند م هر .ختیمرا برانگ نیتحس
ا او ب یول ستین کار عجله در وتریکمپ نیا اعاده  حال گفتم که در شیمن هم برا و «تو برامد دست از

ش درست کشنبهیچهار روز  تا ساعت من کرد و وتریکمپ بر کار وقف را خود روزیاستقامت د ثبات و
 ییکایامر وستپ اهیشعر پال الرنس دنبر شاعِر س نیاو ا تالش زحمت و از یقدرشناس یمن برا نمود.

چشم  190۶ یهم فبرورن در یسه سال زندگان و یس پس از آمد و ایبه دن 1۸۷2جون  2۷را که در
 ریز ی. او شعردیقابل عالج بود مغلوب گرد ریغ آن روزگار ُکشنده و سل که در مبارزه با مرض در بست و جهان فرو از

 ان ازتو یاست که م یاستعار یریاو تعب ریتعب الطبعب کند و یم یقفس افتاده همدرد در ی( دارد که با مرغیعنوان )همدرد
 اتیمطالعه  ادب آکسفورد سرگرم دانش که خود در استند درک کرد.  ریاس زین یاجتماع قفس استبداد را که در یآن کسان

 گریه دب رازبان  کی یها نیبهتر و اموزدیب زیرا ن یخوان به زباِن فارس نوشت وانتظار دارم که او  ا  یمن قو است و یسیانگل
 .سمیبنو دیبا زین یسیاو به انگل یچند کلمه برا کیاز نگاشتن شعر  شیاما پ زبان ترجمه کند. و

 

 

Dear Daunish, Thanks for working so hard on my computer.As you can see I can work on my computer. I don't 

spend extra time to write down the English of this poem.I hope one day you become fluent in reading and writing 

Farsi in which case you can translate the best literary gems of English into Farsi and the best literary gems of 

Farsi in to English and pay your debt to both languages. thanks again. 

 

 یهمـــــــــدرد    

 قفس افتاده آگاهم؛ در احساس مرغ از نم

 همراز وهمراهم؛ ُشد که اورا همدم و یعمر که

 جان پرور؛ رهچون م تپه ها بیبر نش دبتاب  

 را؛ اهانید گچون بشوران یاربه ادبــ ای و

 ان؛یپو ها نهییروان آ یچون موج زین ایدر و

 شادان لبُلبُ  دیآ ا بر شاخ وـه هـنچـغ ددبخن

 دیبگشا دهیخود ُدزد کاسه  ُگل؛ راهِ  ر ازعطوُ 

 اده آگاهمدرقفس افتـ ُمـــــرغ ازاز پرو من
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 3از 2

 همراهم همراز و را همدم و ُشد که او یعمر که

 د؛کوب   یبال م همیپ ارهچـــیدانم چرا ب یهم

 ن؛یرنگ کندیقفس را م یازخونش ستون ها وُ 

 ردد؛گـــیم دینوم شتنیخو تالش از کنیل و

 اه؛منگـیفرسوده  خود بر نش تن ـزدـــیآو که

 !اتهید هتپ   یشاخساران م یاندرهوا دلش

 شیاو ن رِ کیپ دگر بر ن بارـُکه درد دــــنز

 شیب دنیحالت تپ نیدر شنبض پرواز دینما

 د از شوق؛نز بالککه او  دانمیخوب م یآر من

 ور؛رنج خسته و دینما یم را خود ودههیب یول

 ست؛ین یانمشاد شوق و شور و ینغمه ها شینوا

 ست؛ین یدگانزن را زدن ها ودقفس خ نجرکد که

 ر درد؛دلي پُ  گردون از یفرستد سو یم اهاُدع

 باز؛ دیدان نمازن خش دروازه  بر رُ  یدست که

 از؛نوا آغ د شور ونک یآزاد ُصبح در او وُ 

 م؛ـاهاده آگـتـقفس اف در رغـآواِز م زا نـم

 .همراهم همراز و همدم و را که او دش یرعم که

 

 ارگرا. نگ .م

 201۶ لیاپر1۸

Dear Daunish, this poem was translated by me in 24/1/199۸ and most probably you don't have it in 

your copy. Thanks once again 
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