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ساله  ١٤شود. وقتي گخانواده اى از شعرا و نويسندکان چشم به جهان اندان بهار، در خمژده بهار در ايران در  دکتر 

از کالج ديكينسون را بود پدر و مادرش به امريكا مهاجرت کردند. او ليسانس در رشته شيمى و فرانسه 

(Dickinson College)  و( فوق ليسانس در رشته فرانسه از دانشگاه نيويوركNYU) دکتراى و 

 (University of Maryland Francis King Carey School of Law) مريلند دانشگاه از را حقوق

گون و بنفشه » ۀمجموع  عميق خود به شعر و ادبيات فارسى را حفظ کرده است. ۀعالق ،با وجود اين وکسب کرده 

  او از سروده هاى يكى از مشهورترين شعراى معاصر ايران است. ۀ، نخستين ترجم«ها

حمد رضا شفيعى کدکنى، اديب، پژوهشگر و شاعر، را بى ترديد مى توان از نام آوران و بزرگان پهنه فرهنگ و م

ادب ايران دانست. اما آنچه شايد گستره شهرت و اعتبار استاد شفيعى کدکنى را از محافل علمى و دانشگاهى فراتر 

طبيعت مى گويد، حرف  ۀعاشقانه ها، آنچه در باردر ژرفاى جامعه نفوذ مى کند، سروده هاى اوست،  مى برد و 

هاى پوشيده در کنايه وقتى پاى ايران و حال و هواى مردمش به ميان مى آيد، و آنجا که ناهنجارى هاى جامعه را 

 تاب نمى آورد و زبان به اعتراص مى گشايد.

زلت و اعتبار ويژه دارد. با اين حال شفيعى کدکنى در محافل فرهنگى و ادبى بين المللى نيز چهره اى آشناست و من

براى مردم عادى و عالقه مندان به شعر و ادب ايران در کشورهاى ديگر ناآشنا بوده است، خالئي که انتظار مى رود 

پيش کالمى  خانم بهار در  برخى از سرودهاى او به انگليسى آنرا پر کند. ۀکار پر ارزش خانم مژده بهار در ترجم

  مى نويسد: جموعه منتشر شده است، در باره اين م
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برخى اشعار شفيعى کدکنى که از طبيعت سخن مى گويند و بيشتر اشعار اين مجموعه را شامل مى شوند، »

نويد اميدند. گلهاى وحشى و پرندگان در انتظار بهارند، گَوَن که موقعيت خويش را به خوبى درك مى 

مى رساند. گل يخ از خشكسالى زرنگتر است، بيدکوهى، کند، از طريق نسيم پيامش را به شكوفه ها 

صنوبر و گل اطلسى سرود زندگى مى خوانند و باران زمين را پاکيزه مى کند. در اشعار استاد کدکنى، 

اشعار استاد کدکنى گاهى کالسيك و گاه  شقايق شجاع، دريا نترس، ياس و نسترن معجزه آسا هستند.

 «لط کامل دارد.مدرن است و او بر هر دو سبك تس

 :مي نويسدسروده هاى شفيعى کدکنى  ۀترجم خود برای ۀدر مورد انگيزمژده بهار 

را براى دخترم که در آمريكا متولد شده ترجمه کنم. با اينكه  "سفر بخير"راستش من قصد داشتم شعر »

است. اين شعر براى من از لحاظ  ردخترم فارسى بلد است، همان طور که مى دانيد، زبان شعر دشوا

استاد  ۀاحساسى جايى ويژه دارد. از آنجا که گفتگوى بين گياه )گون( و نسيم است، بيشتر متوجه استفاد

تاى آن داراى عناصر طبيعى مانند گل و گياه، آب  ٥٠شعر را که  ٥٤کدکنى از عناصر طبيعى شدم و 

چهار شعر )گمشده، شعر درمانى، قطب نما و ساعت و  )رود، باران(، فصول مى باشند را ترجمه کردم.

 «تقويم( که عناصر طبيعى ندارند ولى به نظرم به هر زبانى زيبا هستند را در اين جُنگ جا داده ام.

 آرمان: آغاز این کوشش ارزنده را به دکتر مژده بهار تبریک می گوییم.


