
 



 



 ترجمه شجاع الدین شفا -شاعره ها 

 شاعره ارمنی شوشنیگ

 

 به بلبل

 

 .بلبل، بیا با هم در یک جا آشیان کنیم و با یک زبان نغمه سردهیم

 .بیا از امروز یاران یکدل باشیم و غمها و شادیهای خود را با هم درآمیزیم

 .بهار زیبا گذشته، حاال دیگر موسم خزان است، زمستان نیز چندان دور نیست

 .نده، گلبن هم در حال افسردن استدوست من، گریه کن، زیرا دیگر گلی بر شاخسار نما

 .ه غم سر دهیم؛ تو از پژمردگی گل بنال و  من از غم ویرانی سرزمینم شکوه کنمنغم دوست من، بیا با هم

 .خاال فصل پاییز است و فردا نوبت زمستان خواهد بود. دیگر از بهار زیبا خبری نیست

بیا دلهای خود را روی هم ریزیم و رنجهای . یچاره من ناله غم سردهیمبیاد گل پژمرده تو و سرزمین ب بیا با هم ، ای بلبل

 .دل را نیز با هم درآمیزیم

 

 

 شجاع الدین شفاترجمه  –ایران در ادبیات فرانسه 

 (Comtesse Anna de Noailles)  شاعره فرانسوی کنتس دو نو آی

 

 باغ دلگشا

 

این نکته را در کتاب معطر و دلنشین و عم انگیز، که خواندنش بمن سستیی دلپذیر بخشید خواندم، و حاال دیگر میدانم که 

 .ایی وجود دارد که میتوان آنرا بچشم دیدواقعا باغ دلگش

 

ای روح من، آیا ممکن است تن من نیز . باغی است که از پای کوهستانی که نام سعدی دارد، بسوی شیراز گسترده است

 با تو همراه شود و بسوی این بهشت پروتز کند؟

 

عنبرین بو میشود، و نسیم شامگامهان گلها  شقایق میشکفد و هوا. بلبل آشفته از اردیبهشت تا شهریور نغمه سراسس میکند

 .را بدست باذ میشپارد

 



از باالی سروها، در تابستان آتشین که سوزان و نفس زنان در پیچ و تاب است، شهر که از فلز و چینی و گچ ساخته 

 .شده، بدرخشتدگی کافور و طال در میآید

هر گنبدی چون میوه ای آبی رنگ است، و طاقهای متقاطع نتاطی بلند و درخشانند که با کاشیکاریهای مینایی و گل و 

 .بوته های فیروزه ای خود بروی آبها سایه افکنده اند

 

یشم، بامدادان که در کوچه و بازار شادمانی خفته سر از خواب بر میدارد، همه جا دکانهای شراب و قهوه و شمع و ابر

 .زیبا و پر زرق و برق با سر و صدا باز میشوند

 

کاش ممکن بود سعدی و حافظ غیبگوی اختر شناس را در جامه های سبزشان با محاسن سپیدی از صمغ عطرآگین، و 

 .چون بادبزنی گشوده در پیچ و تاب دید

 

روشن میشدند سپری شده و دیگر زمان دریغا که دیگر آن دوران ملکوتی شیرین که باغهای بزرگ تنها با فانوسی ناچیز 

 .افسانه کودکانه و شیرین الک پشت و کژدم بسر رسیده است

 

اکنون ایرانیان در آرامشی که زاده نفوإ قرآن و تحوالت زمانه است بخواب رفته اند و دیگر  از ایشان بجز غبار گلهای 

 .پژمرده و ماه و خورشید چیزی نمانده است

 

سعادت را دارند که در روی زمین، در زیباترین ایام عمر جهان، باده گوارای هوس و لذت و شوق و اما اینان الاقل این 

 .بیخبری را در باغ دلگشا سر کشیده اند

 


