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دكتر محمد رضا شفيعي كدكني
با چراغ و آينه
در جستجوي ريشههاي تحول شعر معاصر ايران
*

*Enteshârât Sokhan, Téhéran 1390

استقبالي كه از ترجمة شعرهاي فرنگي در سالهاي بعد از
شهريور  1231در ايران شدد اسد ا از يريدت كتا هدايي كده
شجاعالدين شفا ( )1219-1392ترجمه كدرد نزدق بابدر بررسدي
ً نخ ستزن ك تا در ا ين
ا س  .تا آن جا كه ا يالع دارم ظاهرا
زمزنه «نغمههاي شاعرانه» اس كه چاپ دوم آن در  1211نشدر
ياف ته ا س  .1نغ مههاي شاعرانها كه ع نوان دوم آن «مجمو عة
دتقبال
دالها از اسد
دارتزن» اس د در آن سد
دار تمد
درين آرد
بهتد
چشمگزري برخوردار بود اس و هزچ اغراق نزس اگر بگويزم
ن شر «نغ مههاي شاعرانه» به تن هايي توان سته ا س ف ضاي شعر
فارسي آن سالها را دگرگون كند .هر كس با فضاي اين كتا ا
شد در آن سالهاا كم ترين ا نس و
و ف ضاي شعرهاي سرود
الف تي دا شته با شدا تأرزر مح سوس ا ين ك تا را در تغز زر
سلزقة شاعران مت جدد آن سالها به چ شم ميبز ند .ا ين ك تا
ً مف صلي در بارة ت مارتزن و شزوة شاعري
كه با مقد مة ن سبتا
او و ن زق مجمو عهاي از اظ هار نظر هاي شاعران و ادي بان
فرانسوي در بارة او سامان پذيرفته مشتمر اس بر گقيد اي
از شعرهاي او .شعر بسزار معروف «درياچده» در صد 131-131
با بع ضي تو ضزحات و حوا شي و در
ك تا آ مد ا س ا ه مرا
پا يان « شرح ت مارتزن بر بط عة دريا چه» .در مقد مة شعر
درياچه ميخوانزم:
«بط عة كوچكي كه به نام «دريا چه» مو سوم ا س به بدري
در ادبزات فرانسه مشهور اس كه تصور نميرود كسي د هرچند
د نام آن را
هم از تمارتزن و آرار ادبي او بيايالع باشد
دذا ترين و
ده جد
ددة همد
ده عقزد
ده بد
دن بطعد
دد .ايد
دنزد باشد
نشد
شزرينترين ا شعار ت مارتزن و ح تي به عق زدة ب سزاري از
2
نويسندگانا سرسلسلة كلزة اشعار فرانسه اس ».
ما در ه مزن ياددا ش هاا بار ها به ترج مههاي بديميتر
شعر دريا چه در مطبو عات ا يران ا شار دا شتهايم و ن زق به
 1د گويا چاپ اول آن در سال  1211نشر يافته بود اس .
شادروان خانبابا مشار در كتا گرانبدر فهرس كتا هاي چاپي
فارسي (تهرانا نگا ترجمه و نشر كتا ا  )1213فقط چاپ دوم را
به تاريخ  1211ديد اس و رب كرد اس ستون  2391و مترجم خود
در مقدمة چاپ چهارم (مرداد  )1231ميگويد «از روزي كه نخستزن
چاپ نغمههاي شاعرانه انتشار ياف ا نقديك به نه سال ميگذرد.
در آن هنگام من هجد سال داشتم ».نغمههاي شاعرانها ترجمة
شجاعالدين شفاا چاپخانة شرك سهامي يبع كتا ا مرداد .1231
 2د همانجاا .112
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تأرزري كه ا ين ترج مهها بر ف ضاي شعري آن سالها دا شته
اس  .همان انداز كه ترجمة « سرزمزن ويران» 3تي.اس.الزوت
توانسته اس در سالهاي بعد از كودتاي  1223بر فضاي شدعري
ا يران ا رر دا شته با شدا ترج مة دريا چه ن زق در سالهاي ب بر
از ج نگ ج هاني دوم و سالهاي پس از آن دا شته ا س  .شايد
ن توان شعر سومي از ادب زات دي گر م لر يا ف كه با تأرزر
ا ين دو شعر بتوا ند ربا ب ك ند .آ غاز شعر «دريا چه» 4به
ترجمة شفا بدين گونه اس :
دن ظلم د
دان ايد
ده در مزد
دا كد
درارا مد
دن بد
«از ايد
جاودانيا بيآنكه بدمي بازپس گذاريم پزوسته به سوي
سواحر تاز اي در حركتزما آيا هرگق نخواهزم توانس
كه در روي ا ين اب زانوس بز كران ز مانا لخ تي لن گر
اندازيم و توبف كنزم».
*
«اي دريا چه! ه نوز سال گردش خود را به پا يان
نر سانزد ا س و اك نون مرا بن گر كه آ مد ام تا به
تنهايي در نقديكي امواج عقيقي كه او آرزوي بازديد
ب ردا بر روي تخته سنگي كه
آنها را به دنزاي ديگر ُ
بارها بر روي آن نشستهاش ديد اي جاي گزرم».
*
آن روز نزددق تددو بدده همددزن گوندده در زيددر
تخته سنگهاي عظزم ميخروشزدي .آن زمان نزق به همزن
سان امواج خود را بر سزنة كو پزكر آنان ميسايزدي.
آن وب نزق چون اكنون موج هاي كفآلودة خويش را بر
پاهاي نازنزن او نثار ميكردي».
*
به خاير داري؟ يك شب من و او به آرامي در روي
آ هاي تو پارو ميزديم؛ در ز ير آ سمان و در روي آ
هزچ صدايي بجق زمقمة پاروهايي كه به ماليم امواج
خويش آهنگ را بر هم ميزدند شنزد نميشد»...
مم كن ا س كه ح تي تا ا مروز هم شاعري در ز بان فار سي
ً ترج مة ا ين شعر به شمار آ يد ن سرود با شدا
شعري كه دبز قا
شدعري كده خواننددگان فارسديزبان آن را شدعر تلقدي كنندد
آنگو نه كه ترج مة ن قوت ف زاض از دريا چه يك شعر درخ شان
عربي اس كه در حافظة همة دوستداران شعر عربي رب و ضبط
شد اس  .هرچه باشد ترج مة درياچه و ديگر شعرهاي تمارتزن
شاعران ايرا ني و شزوة
در آن سالهاا بيگ مانا روي ن گا
ارا ية اح ساس آ نان تأرزر م ستقزم دا شته ا س ا به و يژ در
سالهاي پس از شهريور  1231تا كودتاي  1223كتدا اول فدرو
فرخقاد و حتي دومزن مجموعة او سرشار از اين حال و هواس
و فرو در آن سالها با مترجم اين كتا انس و الف داشته
 3د
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The Waste Land
Le Lac
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اس  .از ديگر شاعران آن سالها نزق مي توان بسزاري را نام
برد كه بزش و كم از اين حال و هوا متأرر بود اند.
شفاا پس از ن شر ا ين ك تا ا كه با ا ستقبال بي سابقهاي
روبهرو شدا چندين مجموعه از شعر فرنگي را به زبان پارسي
ترج مه كرد كه آن مجمو عهها ن زق هر كداما به جاي خودا
تأرزري در ت حول ن گا جوا نان شاعر آن سالها دا شته ا س .
دههاي
دته از نغمد
دم برخاسد
ددازة رومانتزسد
ده اند
ده بد
دايد ند
شد
شاعرانة تمارتزن .عل آن را بايد در «لحن» ترجمههاي شفا
ج ستجو كرد .ز بان و شزوة ب زان او در ترج مة شعرا تا آ خر
ع مرش ه مان ل حن منا سب ترج مة شعرهاي ت مارتزن بود .ح تي
وبتي به ترجمة شعرهاي گويندگاني از ببزر تي.اس.الزوت يا
5
ويل زام بت لر يز تق يا ماياكوف سكي و يا اي.اي .كامزنگق
پرداخ ته ا س نتوان سته لح ني جق ل حن منا سب ترج مة شعر
تمارتزن كشف كند .6به همزن دلزر حتي ترجمة ماياكوفسكي و
ال زوت او هما ا گر تأرزري بر شعر آن سالها دا شته با شدا
بداز ندوعي تدأرزر رومانتزدك بده شدمار ميآيدد .در مزدان
ترجمههاي شفا كتا «ساية ايام»7ا ارر كنتس دو نواي 8د كه
 5د

شاعر امريكايي

)Edward Estlin Cummings (1894-1962

 6ـ اين ترجمهها همه از طريق زبان فرانسوي بوده است .شفا ترجمة مستقيم از هيچ زبان ديگري ندارد.

پی نویسی

پی نویسی در باره شجاع آدین شفا

.الزم میدانم که توضیح کوتاهی در اینجا برای عالقمندان شجاعالدین شفا و ترجمههای او بدهم
.این کامال درست است که بیشتر ترجمههای پدر من از زبان فرانسه بوده است ،و دو دلیل برای آن وجود دارد
اول آنکه تماسهای شفا با ادبیات غرب در ابتدا با شاعران و نویسندگان فرانسوی ،و طبیعتا ً به زبان فرانسه بوده است،
.و دوم آنکه تسلط او به زبان فرانسه بیشتر از زبانهای دیگری بوده که او میدانسته
:این زبانهای دیگر و نسبت تسلط استاد شفا به آنها را میتوانم به ترتیب زیر مشخص کنم
تسلط کامل برای ترجمه مستقیم از زبانهای عربی ،انگلیسی ،اسپانیایی و ایتالیایی ،و آشنایی برای مراجعه و مقایسه به
زبانهای روسی ،آلمانی و پرتغالی .در این مورد میتوان اشاره به ترجمه یکی از مهمترین کتابهای ادبی و
اسطورهای دنیای غرب "کمدی الهی"  ،اثر جاودانی دانته آلیگیری کرد .ترجمه شجاع الدین شفا از این کتاب مستقیما
از زبان ایتالیایی انجام گرفت و به عنوان یکی از بهترین پنج ترجمه آن در جهان شناخته شد ،و به این خاطر او به
عنوان مرد سال شهر فلورانس انتخاب شد و طی مراسم ویژهای مدال ارزشمندی این شهر توسط شهردار این شهر به
او تقدیم شد ،و کمی پس از آن نیز در هنگام سفر جوا ّنی گرونکی ،رئیس جمهور وقت ایتالیا به ایران ،باالترین نشان
ایتالیا ،به همراهی اولین نسخه چاپی کمدی الهی به شجاع الدین شفا اهدا شد
خود من به خاطر دارم که در زمان ترجمه این کتاب ،پدر من بطور هم زمان از ترجمههای کمدی الهی به ده زبان
مختلف برای مقایسه استفاده میکرد ،به عالوه سه یا چهار دیکسیونر و همینتورچند جلد دائره المعارف و نیز چندین
برای استفاده همزمان همه اینها در هیچ کجای منزل سطحی وسیع تر از میز ناهار خوری بزرگ ما .دفتر یاد داشت
وجود نداشت ،که او آنرا و همینطور اتاق ناهار خوری را بطور کامل و برای بیش از سه سال که این ترجمه به درازا
کشید اشغال کرده بود و کسی حق نزدیک شدن به آنرا نداشت!!ه

 7د ساية اياما منتخبي از زيباترين آرار شاعر  ...نگارش و
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د بيگمان
برگقيد اي از شعرهاي اين شاعرة فرانسوي اس
تأرزر چشمگزري بر فضاي شدعر فارسدي بعدد از شدهريور 1231
بر شعرهاي دورة آ غازي كار فرو
دا شته ا س ؛ به و يژ
فرخزاد .فرو خود در يكي از مصاحبههايشا از شزفتگي خويش
به شعر ا ين شاعر و دل زري او در ب زان احسا سات
ن سب
خويشا سخن گفته اس .
ي كي دي گر از ترج مههاي شفا كه به گو نة م ستقر ن شر
ياف ته ا س «مجمو عة به ترين ا شعار ويك تور هو گو» 9ا س كه
چاپ اول آن در شهريور  1222نشر يافته اس  .مترجم هوگو را
م شهورترين چ هرة اد بي فران سه در ا يران و با شهرتي در حد
سعدي و حافظ معر في ميك ند .ا ين ك تا بر روي هما بز س و
ه ف بط عه از شعرهاي ويك تور هو گو ا س  .هو گوا از اوا ير
برن بز ستم در مطبو عات ا يران جاي گا واتي خود را دا شته
اسد و چنددين شدعر او را گوينددگاني از ندوع ابوالقاسدم
ت هوتي به شعر پار سي درآورد ا ند كه در م زان ايران زان
كه
شهرت ياف ته ا س  .با اينه مه مي توان ايمز نان دا ش
ترج مة شعرهاي هو گو هر گق تأرزري را كه ترج مة شعرهاي
ت مارتزن دا شته در ا يران و در شعر معا صر ا يران به جاي
نگذاشته اس .
ترجمهاي كه شفا از شعر امريكايي چند سال بعد از اين
سالها ن شر داد ا س ا به دل زر ل حن ترج مها هر گق نتوان سته
ا س تأرزر آ شكاري بر شعر جوان آن سالها دا شته با شد .در
ه مان سالهايي كه شفا ترج مة منتخ بي از شعر امري كاييا به
ً فا بد تأرزر بود ا س 10ا
فار سيا ارا يه كرد ا س و تقري با
مترج مان دي گري كه به «ا صال ل حن» و «تنا سب ز بان ترج مه
بددا اصددر» ميانديشددزد اند ترجمددههايي از بعضددي شددعرهاي
امريكايي كرد اند كه بر روي زبان و اسلو شعري گويندگان
اين سالها ارر داشته اس  .11شفا خود در مقدمه يادآور شد
ا س كه « شعر امري كايي» به مع ني دب زت كل مه ع مر چ نداني
ندارد .در ا ين ك تا از شاعران برج ستة امري كايي از بب زر
امر سن ( 12پنج شعر) ت نگ ف لو ( سه شعر)ا اد گار آ لن پو ( سه
شعر) وا ل و يتمن ( سه شعر)ا امز لي ديكن سون (چ هار شعر)
رابرت فراس  ( 13سه شعر) سندبرگ ( 14سه شعر)ا اي.اي كامزنگق
مطبوعاتي

انتخا و ترجمة شجاعالدين شفاا از نشريات بنگا
افشاريا بيتا.
 8د ) Comtesse de Noailles (1876-1933شاعر و نويسندة فرانسوي .نام اصلي
او  Anne Mathieuاس .
 9د چاپ تهرانا كانون معرف ا .1222
 10د منتخبي از بهترين اشعار امريكاييا ترجمه و نگارش
شجاعالدين شفاا تهرانا ابنسزناا تاريخ مقدمه :بهمن .1221
ُنگ هنر و اد ».
 11د بنگريد به كتا حاضرا در بحث از «ج
 12د شاعرامريكايي )Emerson, Ralph Waldo (1803-1882
 13د شاعر امريكايي )Frost, Robert (1874-1963
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(يك شعر)ا واتس استزونس( 15يك شعر) آمد اس .
در م زان شعرهاي ترج مه شدة ا ين ك تا ا بز شترين تأرزر
بر شعر فار سي آن سالها از آن شعر « كال » 16اد گار آ لن پو
بود ا س كه در شعر مه ستي بحري ني17و ا شار اي به آن در
شعر مهدي اخوان رالث ديد مي شود .اين پار از شعر مهستي
بحري ني را كه به تأرزر شعر اد گار آ لن پو سرود ا س ا در
اينجا بخوانزد:
18
آن كالغي كه ميگف « :هرگق»
حال بر بام من تنه كرد اس
زندگيا حادرها هرچه نامزش
ما دو ناساز را د در شگفتم د
از براي چه همخانه كرد اس
*
گويم اين خفتها اين شهر خاموش
ديد برگزرد از خوا ؟
د هرگق
از نسزمي به لرزش درآيد
گزسوي سبق مردا ؟
د هرگق
و در شعر م هدي ا خوان را لث سالها ب عد بدين گو نه
باز تا ياف ته ا س ا در شعر «ما يا» با رد يف آزاد «هر گق
هزچ»:
بزا مادر
مثال از اين سكوت سرد يأسآلود من ديگر
براي همقبان تاز اي آورد اما مايا
تنگ بفس چون من
گرفتاري كقين ِ
گر از تقوير تقدير اس يا بزداري صزاد
نبود س و نباشدا يك نفس آزادا
«هرگق هزچ»
ولي بايد به اين يويي بزاموزيم وردش را
ب گويزمش كه او چو نان كال پ زر پو شبخواني
19
تاريك تلخش چزس
مجمو عهاي از شعر «يو ناني» ن زق به ترج مة شفا در ه مزن
سالها ن شر ياف ته ا س  .20كه مح توي برگق يد اي ا س از شعر
 14د شاعر و نويسندة امريكايي
 15د شاعر امريكايي
 16د Raven
 17د «مردا »ا سخنا شمارة 1ا دورة ( 11مرداد )1211ا ص .219
 18د حاشزة شاعر :اشار دارد به «كال » ارر ادگار آلن پو.
 19د شعر «مايا»ا مجلة سخنا سال هجدهما شمارة سوما مرداد
1212ا ص .332
 20د نغمههاي يونانيا ترجمة شجاعالدين شفاا تهرانا موسسة
مطبوعاتي شرقا پايزق .1221
)Sandburg, Carl (1878-1967

)Stevens, Wallace (1879-1955
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آناكريون21ا سافو 22و ملئاگروس .23تأرزر اين شعرها بر روي
حال و هواي شعر آن سالها با بر مطال عه ا س و لي هزچ شعر
خاصي را نمي توان نام برد كه مورد نظر شاعري ايراني برار
گرف ته با شد و به تأرزر پذيري از آن شعري سرود با شد.
ساختار آلزگور يكا در ت مامي ا ين
ً به دل زر غ زا
ظاهرا
شعرها و «غلبة بزان خطابي» در اغلب شعرها.
در كنار اين مجموعههاا شفا مجموعة گسترد تري نشر داد
دان
دام جهد
دعر تمد
دههايي از شد
دود نموند
دزد بد
ده در آن كوشد
كد
(مغدر زمزن) بده خواننددگان ايراندي ارايده كندد .شدعراي
انگلستانا فرانسها آلمانا روسزها ايتالزاا ساير كشورهاي
ارو پا و شعراي امري كا (ا ياتت مت حد ) و شعراي امري كاي
ت تزن .24در مقد مة ا ين ك تا ميگو يد «ك تابي كه اك نون به
ع نوان منتخ بي از شاهكارهاي شعر خارجي» ت قديم شما مي شود
شامر بط عات برگق يد از ا شعار م عروف شعراي بقر گي ا س كه
هر كس كه با شعر و اد سر و كار دا شته با شدا تمحا له
با يد ا ين عد را بشنا سد و از مهم ترين آ رار اي شان ا يالع
دا شته با شد .شايد غا لب شعرايي كه در ين ك تا از اي شان
سخن رفتها با همة اهمز و شهرت جهاني كه دارند در ايران
چ ندان م عروف نبا شند .به يور ك لي در ا يران جق را جع به
چ ند شاعر فران سوي و انگلز سي و چ ند تن انگش شمار آل ماني
و روسدي و ايتالزدايي و امريكداييا كسدي ايدالع اساسدي از
شعراي خارجي ندارد».
« ...بع ضي از بط عاتي كه در ا ين ك تا ن قر شد اندا
ًا به ات فاق آراا آن ها را از
بط عاتي ه ستند كه تقري با
شاهكارهاي شعر جهان شمرد اند .از اين ببزراند:
26
«نغمهها»ي 25شكسپزرا «بهش گمشدة» مزلتونا «كتا رر»
ُنا « باد غر » شليا « به يك
بل زكا «ز نداني شزلن» باير
دل زر» كز تقا «لو توس خواران» تني سنا «ز نداني» امز لي
برون تها «ز ندان ردن زك» ا سكار واي لدا « سرود مرگ» آ ندر
شنزه27ا «دريا چه» ت مارتزنا « شبها»ي آل فرد دو مو سها « مرگ
گرگ» آل فرد دو وين زيا «گر هاي اهريم ني» بودلرا « شا
پريددان» و «ديدددار دوبددار » گوتددها «ايدددآل» شددزلرا
«اينترمزتسو»ي 28هاينها «نشان تتشزن» و «افتخار و ابدي »
 21د
 22د Sapho
 23د )Meleageros (fl. 96 B.C.
 24د منتخبي از زيباترين شاهكارهاي شعر جهانا انتخا و ترجمه
و نگارش شجاعالدين شفاا چاپ چهارما اسفند ( 1211تاريخ مقدمة
چاپ اول :ارديبهش .)1221
 25د Sonnets
 26د )The Book of Thel (1789
 27د شاعر فرانسوي )Chénier, André Marie de (1762-1794
 28د Intermezzo
Anacreon
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و از «تبالي بلهها»ي نزچها « شب» ريلكها «پزغمبر» پوشكزنا
«مدرگ شداعر» و «جدام زنددگي» لرمدانتف« ...كمددي اتهدي»
دان تها « جواني» ايب سنا « كال » اد گار آ لن پوا «نغ مة جن گر
د
سرخ» و «ف صر لزال»ي و يتمنا « شرنگ ز ندگي» گابريال
مزسترال».29
ا ين پار از گف تار م ترجم را براي آن ن قر كردم كه
نشدان داد شدود خواننددة ايدن گونده كتا هدا چده تصدوري
ميتوان سته از ا ين گو نه شعرها دا شته با شد؛ چه از با ب
«لحن ترجمه» و چه از باب «حجم» يك شعر مثالً «كمدي اتهي»
گم شد » براي هر كداما او لي در چ هار صفحه و
يا «به ش
دومي در پنج صفحه.
با اينه مه نمي توان تأرزر عم زت ه مزن گو نه نمو نهها را
با ه مزن «ل حن را ب » ترج مها از ياد برد .بيگ مان شاعران
جواني كه در آن سالها هواي تاز اي را ج ستجو ميكرد ا ند
از همزن نمونهها و از همزن لحن ترجمه بيبهر نماند اند.
يك چزق مسلم اس كه فضاي رمانتزك شعر فارسي نزمة برن
بزستما تأرزر چشمگزري از حاصر كوشش شجاعالدين شفا داشته
اس ا هم تأرزر منفي و هم تأرزر مثب ؛ تأرزر منفي از اين
باب كه تصور اين خوانندگان و جويندگان را از مفهوم شعر
فرن گي به حدابر مم كن ر سانزد ا س و تأرزر مث ب ا ين كه
با ارايه همزن گونه نمونهها آنان را از فضاي «عقر زلف»
و «ك مان ا برو» و «ت زر مژ گان» و « شمع و گر و پروا نه» تا
حدود ز يادي ن جات بخ شزد ا س  .بار ها در خالل ا ين ياددا ش
م تذكر شد ام كه تأرزر شعر فرن گي ا گر جا نب مث ب آن پنج
يا د در صد هم به ح سا آ يدا تأرزر من في آن ب سي بز شتر و
بز شتر ا س و ا ين تأرزر من في ر هايي بخ شزدن ذهنها س از
ف ضاي د ستمالي شدة كلز شههاي را يج در انجمن هاي اد بي آن
سالها.
حال كه گفتگوي ما به مسأله تأرزرگذاري ترجمههاي شفا
ك شزد منا سب ا س كه از يك ك تا دي گر او ن زق ياد ك نزم و
آن كتا افسانة خدايان 30اس كه مؤلف خود بر روي جلدا پس
از ع نوان ا صليا ا فقود ا س «تاريخ چة مخت صر مزتو لوژي
يونان و تأرزر آن در اد و هنر جهان».
در آن روز گار كه شفا ا ين ك تا را ن شر داد ا س
خوان ندگان ايرا ني از بل مرو ا سايزر يو ناني چ ندان ايال عي
ندا شتهاندا به ا ين مع ني كه در ز بان فار سي ك تا م ستقلي
كه ح تي در حد ه مزن ك تا هم چ زقي بدانها ب زاموزد و جود
ندا شته ا س  .سالها ب عد شادروان دك تر اح مد به منش ك تا
پ زر گري مال را ترج مه كرد كه در ر شتة ادب زات دان شگا
 29د شاعر شزلزايي
 30د افسانة خدايانا شجاعالدين شفاا تهرانا گوتمبرگا بيتا.
[خانبابا مشارا سال  1221را براي يكي از چاپهاي اين كتا رب
كرد اس ا ستون .]391
)Mistral, Gabriela (1889-1957
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تهران چاپ شد و حدود ايالعات فارسيزبانان را در اين بار
بات برد.31
شفا در مقد مة ا ين ك تا نو شته ا س «آ شنايي با ا ين
اف سانة خدايانا ا مروز تز مة هر نوع آ شنايي با ه نر و اد
دن زاي غر ا س  .ز يرا ادب زات غر بي پر از ا شارات دور و
نقديك به ماجراها و حوادث بهرمانان مختلف اسايزر يوناني
32
اس ».
در اين كتا ا شفا كوشزد اس دوازد « خدا» از خدايان
ا سايزري يو نان را به خوان ندة ايرا ني معر في ك ند« .ا ين
خدايانا ت مام احسا سات ب شري را دارا ه ستند :م ثر ا فراد
33
بشر عشت ميورزند و كزنهتوزي ميكنند».
هر كس با شعر متجدد سالهاي بعد از كودتاا صرف نظر از
خو و بد اين شعرها و صرف نظر از درجة گويندگانا مختصر
آ شنايزي دا شته با شد ا شارات گو ناگون ا ين گوي ندگان را به
حوزة ا سايزر يو نان ه مه جا ميبز ند و ا ين گ ستردگي تا
بدانجا اس كه مي توان رسالههاي مفرد در با «نقش اسايزر
يو نان و رم» در شكرگزري شعر مت جدد ا يران يا شعر برن
بزستم ايران نوش و به جوانب مختلف اين تأرزر پرداخ .

 31د فرهنگاسايزر يونان و رما پزر گريمالا ترجمة احمد بهمنشا
دانشگا تهرانا جلد اول  1211و جلد دوم .1211
 32د افسانة خدايانا .13
 33د همانجاا .11

