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مقدمه

انگلیسی در کراالی  مانو مانگات استادیار زبان 
او  است.   1985 دسامبر   21 متولد  انگلستان، 
عالقه اش به شعر و استعداد نوشتن را از والدینش به 
ارث برد. دوره تحصیالت عالی اش را در رشته زبان و 
ادبیات انگلیسی در دانشگاه ماهاتما گاندی کوتایام 
با رتبه ی دوم به اتمام رساند و همچنین به عنوان 
ادیب مشغول به کار شد. وی خیلی زود به دپارتمان 

زبان انگلیسی کالج آروویتورا واقع در سنت جورجیا پیوست و از آن وقت تا 
کنون به تدریس دروس زبان انگلیسی پرداخته است. عالوه بر آثاری که از زبان 
چینی و سانسکریت ترجمه کرده، اشعاری هم به زبان انگلیسی و زبان ماالیالم 
می سراید. فعالیت های او در زمینه ی ترجمه اشعار چینی، لقب “یار و همراه 
شعر چینی” را در سال 2016 برایش به ارمغان آورد. او “رمانتیک گرایی ویژه 
در اشعار، آغازگر شک  در ادبیات داستانی و هنرمند کالسیک پرشقاوتی در 
حوزه ی نقد ادبی” است. مانو مانگات سرویراستار ژورنال زیبایی شناسی برای 
موسسه ادبیات بین الملل و جزو ویراستارهای مجله اسپرینگ نیز هست. در 
حال حاضر بر روی پروژه  تحقیقاتی سرمایه گذاری شده UGC با نام “ساچین 
تندولکار به عنوان تجربه ای زیبایی شناسانه” کار می کند. او مدیر فعالیت های 
برای  که  وبسایتی  است،   www.mutemelodist.com وبسایت  شده  انجام 

الهامات خالقانه ی نویسندگان تازه کار فراهم گشته  است.





l
ش

مو
خا

ی 
 ها

رانه
ت

7

قدردانی

مانوی عزیز

ممنون از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار دادید که یکی از 
شاهکارهایت  را ترجمه کنیم. امیدواریم که توانسته باشیم به خوبی 

احساسات لطیفت را به مخاطبان انتقال دهیم.

ارادتمند شما زینب و سولماز

Appreciation
Dear Manu

Thanks a billion for giving us this opportunity to translate one 
of your masterpieces, hope we could transfer your unique 
passions to the readers.

Truly yours

Zeinab and Solmaz
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ستاره عزیزم

ستارگان عزیز!

ستارگان خیره کننده!!

بنگرید!

بنگرید نردبان نور را ...

بنگرید پلکان ابریشمی روشن را ...

ستارگان عزیز...

نشانه های درخشان در چشم انداز آسمانی ...

دورند ...

هنوز...

هنگامی که ماه روشن آسمان شب فرا می خواند ...

هنگامی چشمانت خواهان تسخیرشان هستند ...
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هنگامی که قلبت را به شوق می آورند ...

آنگاه ...

آری، آنگاه ...

به تو چشمک خواهند زد ...

تنها به تو ...

...

آوای کائنات...

شادی مبهم از لحظات تنهایی ...

...

تنها برای تو ...

نجوایی شیرین در رویاهایت ...

با لبخندی شیرین آوازگونه مانند خلخال ...

مانند حلقه های دستبندی شکسته ...

مانند پژواکی از کلمه ای نانوشته ...

با تمام رمز و رازی که در موسیقی نهفته است ...

مانند عشقی در جستجوی یک کلمه ...

مانند عشقی در جستجوی عشق ...
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به زبان چشمها ...

...

به یاد آور ...

زندگی درآمیخته با طوفان را ...

...

بارقه ای از امید را ...

مهتابی در شب تاریک زندگی را ...

...

درد از دست رفتن را ...

ترس از دست دادن را ...

...

ستاره های عزیز ...

آنها به تو چشمک خواهند زد ...

تنها به تو ...

عزیزم ...

عزیزترین ستاره ام ...

هنگامی که دلت برای من تنگ می شود ...
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عزیزم ...

از نردبان نور باال بیا ...

از پلکان ابریشمی روشن باال بیا ...

بنگر این روح ناامید را ...

و ستاره خیرخواه من باش ...

چشمک بزن به من ...

تنها به من ...

و من را به یاد آر ...

در پرستشگاه قلبت ...

مانند آهی شکسته از قلبی زخمی ...

مانند تاریکی مشهود در آسمانی نورانی ...

مانند نسیمی ناکام از بوسیدن دستهایت ...

مانند نغمه ای ناشنیده که در عشق شکوفه می زند ...

مانند ترانه ای که برای عشقی فراموش شده پر می زند ...

...

آه ستاره عزیز خیره کننده رامشگر من ...

...
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صدای تو ...

رایحه تو ...

رخسار تو ...

مه روی آسمانی ...

...

ستارگان عزیز ...

ستارگان خیره کننده ...

آنها محرمانه سخن می گویند، پس می دانم ...

که نشسته بر سر درختانت، تو را نظاره می کنند...

آنها محرمانه سخن می گویند، پس می دانم ...

که تو به من فکر میکنی ...

تنها من ...

...

شبی افسونگر ...

رویای شبی بی پایان دارم ...

شبی که روز را فراموش می کند ...

یک شب هنگامی که ما تنهاییم ...


