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 اسحاق نگارگر.م

جین تایلورشاعر ٔه انگلیسی
 چشم از زندگانی پوشید؛182۴ به دنیا آمد و در سیزدهم اپریل1۷8۳ شاعره انگلیسی که در بیست و سوم سپتمبر
""جین تایلور
ٔ
.مرض سرطان پستان از جهان رفت
در لندن و بعد ها در کول چستر؛ ایسکس وآنگر به زندگی ادامه داد در چهل سالگی به
ِ
 چه.کودکان جهان بدل شده است
او
ٔشعر او به ترانه
ِ  است که اکنون اینTwinkle, twinkle little star سراینده شعر معروف
ِ
ٔ
جادو؛ کشش و جاذبه در این شعر نهفته است که کودکان با یک بار شنیدن بدان اُنس می گیرند؛ من نمی دانم اما همین اکنون
)وزن (مفعو ُل فاعالتن؛ مفعو ُل فاعالتن
 کوشیده ام که این شعر را برای کودکان فارسی زبان به.پیرانه سر من آنرا دوست دارم
ِ
.ترجمه کنم
:نخست آنرا به زبان انگلیسی از نظر می گذرانیم
Twinkle, twinkle little star
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
************
When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle through the night.
************
Then the traveller in the dark
Thanks you for your tiny spark;
He could not see where to go,
If you did not twinkle so.
**********
In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye
Till the sun is in the sky.
***********
As your bright and tiny spark
Light the traveller in the dark,
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle little star.
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ب ٌد رخش وباز بدٌرخش تو ای ستاره کوچک؛
حیـــــــرانم وندانــــم مـــن از تو هیچ بیشک؛
فـــــــــراز گیتی؛ آنجــــا دران بلنـــدی؛
تو بر
ِ
استی به سان المـــــــاس اندر دُرخشش وتک.
**************

ب تار؛
وقتی که مهــ ِر رخشان خوابیــد در ش ِ
ادر شب افگنـــد او به رخسار؛
آنگه که چـــــ ِ
نــور خویشتن را با یک جهان سخـــاوت؛
تو
ِ
برمـــــا همی فشانی شب ها نشستــــه بیـدار.
***************

شبان تاریک؛
بیچـــــاره آن مسافر انــــــــدر
ِ
چون گـــــُم کند رهش را درتنگنــای باریک؛
ره را زچـــــه نداند دراوجِ نــــا اُمیــــــــدی؛
نورت کنَــــــد به قلبش عشق واُمید تحریک.
**************

ان آبی هــــــر تیــــره شب نمایی؛
درآسمـــــ ِ
ت پـــــرده هایم تو راه خـــــود گشایی؛
ازپُش ِ
چشم تو بــــــاز بــــاشد هرگز نبندی آنــــرا؛
ِ
خورشید تا نیایــــــد تو گـــــرم ودلـــــربایی.
چشم تو مهـــربان است؛
روان شب ها
با رهــ
ِ
ِ
چشم عاشقان است؛
چشم همیشه بــازت چون
ِ
ِ
راز درونت اندک؛
هرچنـــــد مــــن نــــــدانم ِ
بانــام کـاروان است
پیــــــــوسته نامت امـــا
ِ
نگار کوچک
بدٌرخش و باز ب ٌد رخش تو ای
ِ
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