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*

دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي
اي به سرحد سبا سير توخوش
با سليمان منطقالطير تو خوش
منطقالطيري به صوت آموختي
صدقياس و صدهوس افروختي

من اطمينان دارم ،موالنا ،بيت دوم را كه نقل كردم ،وقتي سروده است كهه
بيت اول را در آثار مراد خود عطار خوانده بوده است .در شمارة آذر  1360آينده،
آقاي محمد فشاركي مقالة دلپذيري در باب «منطقالطير در زبان انگليسي» مرقهوم
داشته بودند .مخلص انگليسي نميداند ،با همة اينها وقتي انتقادات فاضل محتهرم
را در باب ترجمة بعضي ابيات ميدهد ،از همان ظاهر كلمات ،حدس مهيزد كهه
كار ترجمه شعر فارسي به انگليسي تا چه حد مشكل است .من نميهدان متهرج
اصل كتاب آقاي  Nottوقتي به داستان شيخ صنعان رسيدهاند چگونه از مضايق آن
گذشته اند ،من كاري به اين حرفها ندارم ،و مطلب ديگري كهه بهه ذههن خطهور
كرد ،يا درواقع «تير آن ترجمة كمانه كرده و به ذهن مخلص خليده» خواسهت بهه
ميان بگذارم.
* .مجلة آينده ،سال هشت  ،شماره  ،1فروردين  ،1361صص  18تا .26
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نكته مورد بحث اين است كه به قول آقاي فشاركي ،اين ترجمهة انگليسهي
منطق الطير به زبان انگليسي ،كه تازه از ترجمه فرانسه به انگليسهي درآمهده ،و در
حك «مي و از دست مغ در جام زرين» است ،چطور توانسهته در ظهرب بيسهت
سال ،در زبان انگليسي هفت بار به چاپ برسد ،و تازه شش چهاپ آن در ظهرب
ده سال صورت گرفته است .درحهالي كهه مها مهيداني كهه منطهقالطير در زبهان
فارسي ،با وجود تيراژ ك ،در ظرب ده سال ،چهه بهه صهورت قاچهاق ومق هودم
چاپهاي افستي است ،همة دنيا به مخترع افست رحمت ميفرسهتند جهم مه لفين
ايراني كه بايد آن را تبديل به «رحمت لعنهت» كنهي

و چهه بهه صهورت عهادي

هيچوقت ،چنين سرعتي در تجديد چاپ نداشته است.
اين مطلب را من با ه شهري ه يا بهتر بگوي ه ه دهي شيخ عطهار يعنهي
جناب دكتر شفيعي كدكني ،در گروه ادبيات فارسي در ميان گذاشت  .گفت ببينيد،
ما چه ذخائر ادبي و ذوقي داري و از آن غافل ماندهاي  .به دكتر شفيعي كه خهود
بر زبان انگليسي مسلط است ،عرض كردم ،ما منتهي كوشش خهود را هميشهه در
اين داشتةاي كه بيايي فيالمثل تاريخ ادبيات خودمان را از زبهان انگليسهي و يها
چكاسلواكي ترجمه كني ه كه البته كاري است درخور ارج و بس پسنديده ه اما
چطور تا حاال به فكرمان نگذشته است كه بيايي و ذخاير ادبي و ذوقهي خودمهان
را ،طبق سليقة خودمان ،به زبانهاي زندة عال  ،به انگليسي و فرانسهه و آلمهاني و
روسي و عربي و اسپانيايي ترجمه كني  .ديگر ترجمهه بهه زبانههايي مثهل برتهون
پيشكش.
*
اينك صحبت از زبان «برتون» كردم مق ودي داشت  .سهال پهيش دوسهت
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مشتركمان آقاي بوگدانويچ ه ايرانشناس يوگسالو تبعة فرانسه شده را در پهاريس
ديدم .گفت مشغول ترجمة مرزباننامه و كليله و دمنهه بهراي كودكهان اسهت كهه
م سسة معروب گاليمار  Galimardدر سري كتابهايي كهه از ادبيهات عهال بهراي
كودكان چاپ ميكند ،منتشر سازد .بعد معلوم شد ،ايهن م سسهه كتابهها را در آن
واحد با ت وير به چند زبان منتشر ميكند و يكي از آنها زبان «برتوني» است كهه
درواقع نه زبان ،بل لهجهمانندي است از زبان فرانسه ،او مرا بهه م سسهة گاليمهار
برد و كتاب كليلهاش را من ديدم و چند نسخه از آن ترجمهها را نيم به من دادند
كه يكي از آنها شمارة صدو نودم از اين سري انتشارات بود.
من ديگر صحبت از ترجمة فردوسي يا چهار مقاله به زبان ژاپوني نميكن
كه گويا يكي از دوستان خود شما اين كار را كرده و تنهها چهاپ اول در تيهراژي
چاپ شده است كه از كل تيراژهاي كتاب چهار مقاله در زبهان فارسهي از پنجهاه
سال پيش ،روي ه  ،بيشتر است ،و دليلش خيلي ساده است ،زباني كه  90ميليون
آدم باسواد بدان تكل ميكنند ،تا زباني كه چهل پنجاه ميليهون آدم اكثهر بيسهواد
بدان حرب ميزنند ،كتابي ه كه به آن دو زبان چاپ شود ،البته تيراژش از زمين
تا آسمان تفاوت خواهد داشت.
من آن روز به دكتهر شهفيعي كهدكني گفهت  ،ضهمن تبريهك بهه شهما كهه
ه واليتي عطار هستيد ،آيها ت هور نميكنيهد كهه در گروهههاي ادبيهات فارسهي
دانشكدههاي ايران و همچنين گروههاي زبان خهارجي ،پهيش از آنكهه مها توجهه
خودمان را به ترجمه آثاري از زبان خارجي به فارسي معطوب داري  ،يك هيئهت
كارمان را قوياً اخت اص به اين كار دهي .

و1

من ميدان كه فوراً خواهيد گفت اين كهار مشهكل اسهت ،متهرج خهوب
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نداري  ،مسلط بر زبان نيستي  ،تجربه نداري  ،انتشهارات نهداري  ،چهاپ خهارجي
مشكل است ،و صدها مشكل ديگر ...از قضا همين روزها كه اين يادداشت نوشته
ميشود يك نمايشگاه بمرگ كتاب در پاريس تشكيل شهده اسهت .چهون معلهوم
نيست به لطف ايرج افشار اين يادداشت كي به چاپ خواهد رسيد ،ناچار تهاريخ
آن را ضبط ميكن  .نمايشگاه از  26مهارس تها  31مهارس  1982تعطهيالت عيهد
خودمان تشكيل شده است .گمارش مف لي از آن در روزنامة لوموند بود .پهانمده
صفحة لوموند  26مارس اخت اص به معرفي و اعالنات اين نمايشگاه بهود750 .
كتابفروشي و م سسة انتشاراتي در آن شركت داشتند .صدها نويسندة بمرگ ،طبق
برنامة معين در ساعت معين و روز معيني از هفته ،اثهر خهود را بهراي خريهداران
امضاء ميكردند ،از م لف كتاب آشپمي گرفته تها كتابههاي هنهر و فهن و طهب و
امثال آن.
تنها يك اس و عكس آشناي شرقي به چش ميخهورد كهه آثهار خهود را
امضاء خواهد كرد ،و آن حسن مسعود نام دارد ،كه معلوم شد م لف است و هه
مس ول بخش كتابهاي عربي است .اين نمايشهگاه در «گرانهد پالهه» كها بهمرگ
ناپلئوني ،در انتهاي شانمهليمه ،كنار مجسمة كلمانسو تشهكيل ميشهود و درواقهع
مهمترين ساختمان معروب پاريس را در اختيار كتاب گذاردهاند .نمايشگاه مداوماً
از ساعت  10صبح تا  8شب وده ساعت ادامه داشته ،صدها همار تن از آن ديدن
كرده ،ميليونها فرانك كتاب خريدهاند .درحالي كه بليط ورودي به آن  15فرانهك
وبه قيمت دولتي تا حدود بيست تومهان و بهه قيمهت آزاد حهدود پنجهاه ش هت
تومان و البته براي دانشجويان و اهل كتاب وم لفان  5فرانك بود .سال پيش كه
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چنين نمايشگاهي بود ،صد و بيست همار تن ديده بودند ،امسال البد بيشتر شهده
است.
صحافان ،يك كارگاه صحافي داير كرده ،جمعيت طرفهدار مهوزه و چهاپ،
مركمي براي ارائه انواع كارها ساخته ،آنها كه كتاب ميخرند ،ميتوانسهتند آدرس
خانه يا نمديكترين كتابفروشي خانهشان را بدهند ،كتابشان در آنجا تحويل ميشد،
آثار قريب هشتاد هنرمنهد نقاشهي و دوخهت و بهرش و آشهپمي در آنجها گيشهة
مخ وص داشتند .جلسات بحث ،جلسات سخنراني ،نمايش فهيل  ،و تلويميهون
مدار بسته در بسياري از غرفهها مشغول فعاليت بود .يكهي از بازديدكننهدگان آن
فرانسوا ميتران بود.
كاش بودي و ميديدي آيا كتهابي از ايهران هسهتي آيها مه لفي از ايهران
شركت داردي آيا ترجمهاي از آثار فارسي موقعيتي حاصل كرده استي چقهدر مها
زبان سعدي و فردوسي و ناصرخسرو را «غريب» رها كردهاي  .برگردي به اصهل
مطلب كه ترجمة آثار فارسي به خارجي باشد.
من پيشنهادم را با وجود همة اين مشكالت مطرح ميكن  ،و تنها پشهتيبان
اصالت خود آثار فارسي است .شاهد من و پشتوانة من همين ترجمهة منطهقالطير
شيخ عطار است ،كتابي كه هفت د سال پيش نوشته يا سهروده شهده ،يعنهي فكهر
هفت د سال پيش ما ه آن هه از قهول شهاعري كهه بهه احتمهال دكتهر حميهدي
شيرازي ،خيلي ه پابند مسائل هنري نيسهت وو البتهه چنهدان بها ايشهان موافهق
نيست  ،آن م قدار قدرت نفوذ داشته كه در قرن ات كه افكهار راسهل و شهاو و ...
دارد ك ك از مد ميافتد ،با ترجمة تاحدودي سر و دست شكسته ،ظرب ده سال،
شش بار در انگلستان چاپ ميشود .تهازه مهن اطمينهان دارم كهه قسهمت عمهدة
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دلپذيري و لطافت اين ترجمه را ميبايهد مهديون آن خهان «آدميهماد»

Adamson

دانست كه البد شگردهاي نازكمآبانه زنانه را در ت ويرها بهكار برده است.
دكتر علينقي منموي در كتاب دلچسب اخير خود كه در بهاب «سهيمر » و
«سي مر » نوشته استو 2ضمناً توضيح ميدهد كه برطبق سرشماري دكتر نهوابي
حدود  39خاورشناس در آثار عطار كار كردهاند .احمد منموي  39نسهخه خطهي
قدي پيش از سال  900از كتاب منطقالطير نشان داده است.
دكتر علينقي منموي ،تقريباً همة كتابهايي را كه به نهوعي نسهبتي بها منطهق
مرغان دارند در اين كتاب ياد ميكند .از الشبكة والطيهر ابنسهينا تها عنقهاي
غمالي و بوم كليله ،كه همه با سيمر عطار ه بالند ،و البد رسالة «لغهت مهوران»
سهروردي ه  ،مق ودش مورچههاي بالدار است .ولي به هرحال «رسالة آواز پهر
جبرئيل» ديگر جاي شبهه در اين ارتباط باقي نميگذارد .مثهل رسهالةةالطيهور
نج الدين رازي كه دكتر محمدامين رياحي فتوكپي آن را از مهاوراء آرارات آورده
است .در اين رساله ،سليمان تاج ال اله اال اهلل بر سر دارد و به عنقا نامه مينويسد
و دستور بازگشت و سرپرستي مرغان را ميدهد ،پس با كمك باز سهفيد و كهال
سياه به كوه قاب رفته ،عنقا را مييابد و با او باز ميگردد.و 3داستانهايي كهه جهان
ميدهد براي ترجمه جوانان سرگرداني كه در اروپها و امريكها نميداننهد چگونهه
صداي پرندگان را از سازهاي سيمي خود زير كشكول و قباي هيپيگري در فضا
پراكنده كنند.
صدها همار ايراني پراكنده در دنيا داري  ،ولي گويي همت چهار تا خواننده
و نوازنده وو به عقيده بندة اسير ايراني را نداري كه شش هد سهال پهيش ،شهعر
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فارسي را در كشتي اميرزادة چيني براي ابنبطوطه ميخواندند و تكرار ميكردنهد
هرچند غلط ميخواندند.
تا دل به محنت دادي در بحر فكر افتادي
چون در نماز استادي قوي به محراب اندري

و4

وقتي اميرزاده از آهنگ شعري كه معنياش را نميفهمد اينقدر لهذت بهرده
اگر ترجمة آن را به زبهان چينهي نوازنهدگان مينواختنهد ،آن وقهت چهه تهيثيري
ميكردي
اينكه گفت پشتوانة حرب من خود آثار است ،يك دليل شخ ي هه دارم.
اگر هيچكس نداند ،شما آقاي افشار خوب ميدانيد ،كه من در زبهان فرانسهه اگهر
بخواه دستور بده در رستوران املت سبمي بهراي بياورنهد ،آنقهدر بهد حهرب
ميزن كه ممكن است گارسون يك كتلت «تارتار» بياورد .با اينهمه خدا شهاهد
است ،و دوستمان دكتر احمد تفضلي ه شاهد ،يكجا ه نوشتهام ،با راهآهن از
پاريس به كپنهاگ ميرفتي  ،شب بر تختهاي دوطبقة قطار خوابيدي  ،باالي سهر
من ،طبقة دوم تخت ه يك دخترخان موي بور فرانسوي خفته بود .صهبح كهه از
خواب برخاست  ،ديدم يك پردة طاليي جلوي چشمان آويمان است .موهاي بلند
آن دخترك از كمند حلقه باز شده و مثهل امهواج نهور زر تهار فهرو ريختهه بهود.
ساير ين همه برخاسته و بيدار شدند .من با همهان فرانسهه دسهت و پها شكسهته،
ضمن اشاره به حادثة دوش هرچند نتوانست به او شعر فرصت را بفهمان كه
زلف آشفته دگر تا به سر دوش مكن
اي مه امروز پريشانترم از دوش مكن
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اما داستان زال و رودابه را ه از فردوسهي ه و كيفيهت شهروع آن داسهتان
عاشقانه ،و ريختن كمند مهوي رودابهه از بهاالي بهرج و تقاضهاي اينكهه بها ايهن
حبلالمتين خود را به پشت بام برسان و بقية قضايا را با همان زبان شكسته بسهتة
فرانسه «پاريمين» نه «پاريسين» به زبان آوردم .دخترك چنان محو حكايهت شهده
بود كه وقتي ق ه تمام شد ،متوجه شدي كه قطار نيم وارد كشتي ه كه ميبايست
از روي دريا بگذرد ه شده است .من اغراق نميگوي  ،و فرانسهداني خودم را ه
معرفي كردم ،منظورم ميمان قدرت نفوذ ادبي آثار خودمان است كه فكهر مهيكن
اگر بهموقع و خوب ترجمه شود ،بتواند در دنيا جاي پايي باز كند.
اين مقالة آقاي فشاركي يك فكر ديگر به ذههن مهن آورد ،و هرچنهد دله
نميخواهد آن را به زبان بياورم ،ولي چاره نيست .آن اين است كهه آنهها كهه تها
امروز شاهنامه و مثنوي و سعدي و حافظ و امثال آن را ترجمه كردهاند ،احتمهاالً
آنقدر مالنقطي ترجمه كردهاند كه از قدرت نفوذ اثر كاستهاند .وگرنه وقتهي قهرار
باشد منطقالطير ظرب ده سال شش بار چاپ شود ،شاهنامه و مثنهوي ميبايسهت
اصالً در دنياي ديگر صاحب نحله و فكر و طرفدار ،و امثال اينها شده باشد .يعني
گروههايي را تكان دهد .همچنان كه خيام چنين كرده است .در اينجا نكتة ديگري
به ذهن ميرسد ،و آن تعمّدي است كه در ترجمة ظاهراً «بها امانهت» و كلمهه بهه
كلمه و لفظ به لفظ بدان توجه شده است ،كه احتماالً بايهد گفهت شهايد چنهدان
لمومي نداشته باشد ،يعني شايد ،ترجمة مفهومي بر ترجمة لفظهي برتهري داشهته
باشد .شايد اين معني نيم در خود همين كتاب هست.
فراموش نكني كه خود عطار ،ق ههاي اين كتاب ،ازجمله داستان سليمان
و بلقيس و هدهد و سبا را آنقدر تهراش داده و آنقهدر دگرگهون كهرده و لطيهف
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ساخته ،كه معناً ،مثل شراب در بلور ،صافي و راقي شده است .آيا فكر ميكرديهد
كه اين هدهد زيباي نازنين «شانه به سر» خودمهان كهه قاصهد بلقهيس و سهليمان
است و اين همه در ادب ما ريشه دوانده و هماران فكر نازكتر و نافذتر از نيهروي
برق و نور را در ادب ما در زير بال و پر خود پنهان كرده است ،در اصل داسهتان
ملكه سبا عبارت باشد از نام «ملك هدهادين شرحبيل» كه به روايت دينوري پدر
يا عموي بلقيس بود و البد دختر خود را به سليمان بخشيده است .حاال ميتوانيد
ت ور كنيد كه خود بلقيس ،و حاالت سليمان ،و احوال ملك «هدهاد» چقهدر در
فارسي زير و رو شده و چقدر تراش خورده ،تا در آخر كار مثل برليان آمسهتردام
بر تارك منطقالطير ميدرخشد.

و5

مرحبا اي هدهد هادي شده
در حقيقت پيك هر وادي شده
من عقيده دارم كه ترجمة آزاد آثار فارسي به زبانهاي ديگر نهتنها لطمههاي
به آنها نميزند ،بلكه به اصالت آنها كمك ميكند .در اين مورد شك نيست بايهد
از فارسي دانان فرنگي ،خ وصاً آنها كه با معارب شهرق آشهنايي يافتهانهد كمهك
گرفت .و اين گروه كه من پيشنهاد ميكن  ،بايد از دو جانب تشكيل شهود ،در آن
صورت است كه ديگر اين ايراد پيش نميآيد كه در ترجمة رساالت عرفهاني آيها
ميشود كلمه «ديوانه» را به «احمق مقدس» ترجمه كرد يا نهي
يك وقت در دانشگاه گفتند تبديل و ارتقهاء رتبهه اسهتادان بهه ايهن شهرط
صورت تواند گرفت كه اعضاء كادر علمي يك مقاله ،حداقل ،به زبهاني خهارجي
داشته باشند ،و خودتان شاهد مشكالت اين تب ره بودهايد.
ممكن است بگوييد آن تب رة  5كذايي ارتقهاء اسهتاد بهراي دانشهياران در
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دانشگاه كه اصرار ميكرد كه هر استادي بايد مقالهاي به زبان خارجي داشته باشد،
كمكي به اين امر ميكرده است و بايد اجرا شود .بنهده اتفاقهاً در بهاب آن حهرب
دارم هرچند خودم به صورتي از اين حلقه جستهام .حقيقت اين اسهت كهه در آن
تب ره ،اولويت براي ترجمة فكر ايراني به زبان خهارجي داده نشهده بهود ،امتيهاز
براي كساني داده شده بود كه در انگلستان و فرانسه و امريكا تح يل كرده بودند
و چون به زبان فارسي چيمي نميتوانستند بنويسند ،هفت هشت صفحه مطلب را
كه به صورت رساله يا غير آن ،در خهارج چهاپ ميكردنهد ،بهر سهر ههر كسهي
ميكوفتند كه چنين امتيازي نداشت ،ولو آن كه ه وزن آنها كتاب و مقاله به زبان
فارسي داشت.
من چون در دو مورد خاص اين مطلب ،دقيقهاً وارد بهودهام ،بهدان اشهاره
ميكن تا نگوييد كه بيمنطق حرب ميزن  ،يا به زبان مرغان سخن ميگوي .
مدارك دكتر سيمين دانشور را براي ارتقاء از دانشياري بهه اسهتادي آورده
بودند در كميسيون منتخب سه نفره ،آن مدارك در هيئت مميمه پذيرفته نشده بود،
سيمين دانشور عضو گروه باستانشناسي بود و چون براي ارتقاء درجهه اسهتادي
بايد استادان در هيئت منتخب باشد ،و آن روزها گروه باستانشناسي سه تا اسهتاد
نداشت ،بنده را به لطف رئيس دانشكده ،و به حساب اينكه البهد يكهي از منهابع
مه تاريخ ،گروه باستانشناسي است و به احتمال ديگر ،به حسهاب اينكهه ،اسه
بنده «باستاني» است ،براي اين هيئت انتخاب كرده بودند.
من متوجه شدم كه بهانة هيئت مميمه اين است كه سيمين دانشور مقاله بهه
زبان خارجي وتب رة  5ندارد ،و در اين صورت اگر صد و پنجاه امتياز ه كسي
داشت ،تا پنج امتياز مقاله خهارجي را نداشهت ،اسهتاد نميشهود ،منتههي سهيمين
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دانشور يك مدرك ضميمه كرده بود ،و آن كتاب «سووشهون» بهود كهه بهه زبهان
روسي ترجمه شده بود ،و ميگفتند كه در همان چاپ اول ،صد ههمار نسهخه بهه
زبان روسي چاپ شده است و گويا يك جايمه ه براي اين كتاب ه دههها ههمار
روبل ه يكي از مراكم مه ادبي روسيه قائل شده بود ،منتهي طبق معمهول روسهها
گويا اين جايمه فقط در روسيه پرداخت ميشود و در همانجا بايد خرج شود ه
زيرا پول آنها را نميشود خارج كرد ،و خان دانشور نه حال رفتن به ماوراء خمر
را داشت ،و نه معدة او ميتوانست اين غذاي سنگين را هض كند.به هرحال بهانة
كميسيون اين بود كه اوالً اين كتاب استاد است كه به زبهان روسهي اسهت ،و نهه
مقاله .پس نميشود امتياز مقاله بدان داد .ويادش به خير آن عامي كه طعنهه زد بهه
سيدي و گفت :ناسيد ،سيد جواب داد تازه ناسيد ه كه باش  ،ميشوم عام .يعني
الاقل مثل تو كه هست .
اما بهانة دوم از ايهن مهمتهر و آن اينكهه خهان دانشهور كهه زبهان روسهي
نميداند ،و كتابش را كس ديگري ترجمه كرده است و نميشود بدان امتيازي داد
واين حرب آنها درست بود ،خان دانشهور روسهي نميدانهد ،و كتهابش را آقهاي
مهندس بديع ه شوهر خان ژالة اصفهاني شاعرة بمرگ معاصر ،به روسي ترجمهه
كرده بوده و در روسيه چاپ شده بود ،و اين دليل ديگري است بر پيشنهاد من كه
اگر ه كتابهاي فارسي را به زبان خارجي ه خود ايرانيها ترجمه كنند ولو آنكه
بعضي جاها ناقص باشد ،چون بهه لطهائف ذوق و معنهاي فارسهي و هنهر شهعرا
آگاهند شايد از عهده بهتر برآيند  .به هرحال به اين دليل ه ميگفتنهد نميشهود
پنج امتياز به كتابي داد كه در هماران نسخه به زبان ديگري چاپ شده است.
من آنجا دفاع كردم و گفت  :مهدلول تب هرة  5نهاظر بهر صهرب زبهانداني
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نيست ،وگرنه باربران ب ره و حماالن كراچي پنج شش زبان ميدانند ،مق هود از
اين تب ره آن است كه فكر يك استاد ايراني ارزش آن را داشته باشد كه بهه يهك
زبان ديگر برگردانده شود .ما اين پهنج امتيهاز را بهه هنهر و ذوق و فكهر سهيمين
دانشور ميدهي نه به زبانداني او .همين حرب قبول و باالخره استادي او بعهد از
سالها عقب افتادن ت ويب شد ،و يك سالي ايشان نان استادي را خوردند و بعهد
بازنشسته شدند.
همين مورد درمورد استاد محمدتقي دانشپژوه پيش آمد .در گهروه تهاريخ
استادي ايشان ت ويب شد ،اما هيئت مميمه مقاله به زبهان خهارجي ميخواسهت،
فتوكپي مقالة ايشان را كه در دايرةالمعارب اردو نقل شده است ضهميمه كهردي ،
ت ويب نميشد كه نميشد .دست توسل هيئت مميمه به دامان دانشهكدة الهيهات
زدي .
بهانه بود كه ايشان اردو نميدانند .باز گفتي آقا فكر دانشپهژوه در دايهرة
المعارب پاكستان نفوذ كرده ،آيا اين كافي نيستي به هرحال اين قبول نشد ولهي
يك رسالة متن عربي كه از ديگري چاپ كرده بود ،بعد از سالها معطلي پذيرفتند
و ابال استادي او را چند روز قبل از بازنشستگي قانوني او صادر كردند .درواقهع
دانشپژوه انعام نامهرسان پست را كه اول ابال استادي و دوم ابال بازنشسهتگي
او را آورد ،در يك لحظه از زمان ،پرداخت كرد.
من باز تيكيد ميكن بر اينكه ادب ما غنا دارد .اين تيهراژ يهك ههمار و دو
همار و پنج همار زبهان فارسهي اصهالً مهالك تشهخيص نميتوانهد باشهد ،وقتهي
حيدرباباي شهريار ،ده دوازده بار در باكو چاپ ميشود ،بايد مالك قضاوت را از
آن طرب مرز در دست گرفت.
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من نميدان نظر خوانندگان در اين مورد چيستي تنها اين فكهر در ذههن
من خليده كه پيش از آنكه ما منتظر باشي تا ديگران آثار ما را بهه زبهان خهارجي
ترجمه كنند ه و ما مترج آثار آنها باشي ه اين زمينه را بايد فراه كني كه اههل
ادب خودمان دامن همت به كمر زنند و چنهين كهاري بكننهد .آيها بهه نظهر شهما
امكانپذير هست.
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