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 حاصل یشک های با
 

انسان  غلتد و فرو می درخت عمر رد برگی است که ازگذ که میزی هر رو زندگانی درامه ایست که تکرار ندارد.

این ( Alfred Lord Tennyson) "تنی سن آلِفِرد"همین است که  سازد. را یک قدم به سرمنزل مرگ نزدیک تر می

رفته فرو می ریزیم همان اشک  عمـر اشک های که بر و خواند زندگی می د مرگ درنرا که فرو می غلت گ هابر

  های بی حاصل است.

 چه دری ترجمه نموده بودم که اینک تقدیم می کنم. اگر به شعر ها پیش را سال او« اشک های بی حاصل»من شعر

 ندارد. ر دری رارده ام اما بافت معمول شعتخاب کوزن عروضی شعر را فاعالتن مفاعلن فعلُن ان

 برمنگهم2017نومبر 1۹تان قرار بگیرد. نگارگر ندپس مورد امیدوارم

 

 اشک های بیحاصل

 نگارگر ازآلِفِرد تنی سن مترجم به شعر دری: شعر: 

  
 

 ـا داریدَدعـمُ  هـم چــکه ندان  اصلحای بیـاشک ها؛ اشک ه

 ا داریدــوه هگفته ِشک بازنا  یبغیا اُمیدیی ـن ی ازــویـگ

*** 
 ون آردچ تازه ن نقشچم در  زانـُهنَـرنگار خ دست های

 رواپـ یـب که چرا باغبـــان  دیده دویدجوش در دل زده به 

 اند هختها برگ های ریروز  کارد گیشکست تخم صد دل

 !اند زمان گسیخته کز درخت
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 3از 2

 ممشدور در چ درخشد ز می  کارد گیشکست تخم صد دل

 رون آَردـن بِر زمیزی ه زک  قبر قای ادهنوری فت وهمچـ

 قشایدگر ـانی به همدوستــ

*** 

 گرانباری ق ازویی آن قایگ  ردد وخونینُسرخ گ انناگه

 داریه دوست میبا همه آنچ آب د درشورق می ان غمدر ز

 اریدم به دم بران ط دشومی   وجن گشادهٔ ماَژدهای دهــ

 !زمان گسیخته اند درخت زک  اند هرگ های ریختا بزهرو

*** 
 اناِر تابستـرگاِه تچون سح  َودبس عجیب بُ  اک ومنآه! غ

 روانهٔ خود به گوش راهنغم  وانندمیخ ان نیمخوابرغکمُ 

*** 
 وِر اُمیدا روزنی که نون دوتچ  رنداق می گیزار اشتیبا هــ

 داده می میرنتـهم اوف روی  د ولی هیهات!وی زان زنسوس

 !ان گسیخته اندزم کز درخت  ه اندهای ریخت ا برگوزهر

*** 
 دعشق یاد آی رگم ه پس ازک  است شیرینو آن بوسه های چ یا

 دشاد آی عاشق که مست و لام  نیست زگهر انی که دیگرلب بر

*** 
 درد دامتا نیست بـا نــآشنـ ادر ژرف ستهمچو عشق نخ

 رداست کورهٔ س هٔ رفتهحظل  درد دگیست خلعترگ در زنم

 !اند ان ُگسیختهزم کز درخت  ده انریخت ا برگ هایوزهر

 

 1۹۹7سپتمبر20تاریخ ترجمه 

 



  
 

 

 3از 3

 

Tears, idle tears 

Tears, idle tears, I know not what they mean, 

 Tears from the depth of some divine despair 

 Rise in the heart, and gather to the eyes, 

 In looking on the happy Autumn- fields 

 And thinking of the happy days that are no more. 

 Fresh as the first beam glittering on a sail, 

 That bring out friends up from under world, ++++ Sad as the last which reddens over one 

 That sinks with all we love below the verge; 

 So sad, so fresh, the days that are no more. 

 

 ************************ 
 Ah, sad and strange as in dark summer dawns 

 The earliest pipe of half awakened birds 

 To dying ears, when unto dying eyes 

 The casement slowly grows a glimmering square; 

 So sad, so strange, the days that are no more. 

 Dear as remembered kisses after death, 

 And sweet as those by hopeless fancy feigned 

 On lips that are for others, deep as love, 

 Deep as first love, and wild with all regret, 

 O Death in life, the days that are no more. 

 Alfred Lord Tennyson(180۹—18۹2) 

 


