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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

         

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۴ مارچ ٢١ ــ برلين     

  

    

  "هللا بسم هللا"رباعيگک انه د چند 

  )قسمت يازده(

. ھجری شمسی؛ يعنی نوروز است ١٣٩٣امروز بيست و يکم ماه مارچ و مصادف با اول حمل 

م يميسزد که اين روز ميمون تاريخی خود را به تمام وطنداران آزادۀ خود تبريک گفته، آرزو کن

  :مختصر و بعد ازين تھنيت. بيفگندکه مقدم نوروز نور تازۀ آزادی و آزادگی در دل افسردگان 

از . مستقلی را افاده ميکندمکمل و شعر و نظم دانسته اند، که معنای  عِ رباعی را کوتاھترين نو

حکم به گفتۀ خداوندگار بلخ، موKنای رومی، که  ،چنين منظومه ایھمين سبب ساختن و گفتن 

ساخت زيبا و وزن دلربای  رباعی با. را دارد، کاری ست نچندان آسان "گنجاندن بحر در کوزه"

م را سراغ ھمه شاعران قديم بوده است و من کسی از شعرای بزرگ متقدّ  دلِ  خود خوشگاهِ 

ين رباعيگوی اما مشھورتر .ندارم، که اندرين شيوۀ سخنپروری، طبع خود را نيازموده باشد

چنان که ست ــ بوده ا "خيمه دوز"عمر خيام که . زبان دری، حکيم عمر خيام نيشاپوری ست

دھگان و  فردوسی توسی و فرخی سيستانی اصYً اصYً عطار بوده است و يا  فريدالدين عطار

رباعی  .ــ بيشتر به خاطر احاطه اش در حکمت و  رياضی شھرت دارد... و  دھقان بوده اند

می و فلسفی را در شعر خود کَ خيام موضوعات حِ . گفتن خيام به رسم تفنن و تفرج بوده است

  :ان که گفته اندميگنجانيد، چن

  "خيام که خيمه ھای حکمت ميدوخت"

زبان دری، چند تن در باخترزمين و در بين فرنگيان شھرت به سزائی نھمار از جملۀ شعرای 

ات خيام را رباعيّ . و حافظ شيرازی موKنای بلخی و خيام نيشاپوریحضرت دارند؛ از جمله 
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در زبان . ديگر جھان ترجمه کرده اند چندين بار به زبانھای اروپائی و به تعقيب آن به زبانھای

 "خيمه دوز"يعنی  Zeltmacherبه  و تحت اللفظ را باللفظ  "خيام"المانی حتی خود تخلص 

  .ندميشناس "خيمه دوز عمرِ "يعنی   Omar der Zeltmacherبه نام ترجمه کرده و او را  

يعنی . از خود خيام نيستند ،م ثبت گرديده استابا تأسف که اکثريت مطلق رباعياتی که به نام خيّ 

در قسمت رباعيات خيام و انتساب بدو تصرفات و دستکاريھای فراوان صورت گرفته است، در 

يکی از کتبی که رباعيات خيام . حدی که تفکيک رباعی اصيل و نااصيل خيام کاری ست مشکل

پروفيسر اثر  "مبررسی انتقادی رباعيات خيا"ررسی کرده است، کتابی ست به نام را منتقدانه ب

دری /ئی به فارسی داکتر فريدون بدرهکه ، ين کتاب جالبدر .دنمارکی "سنارتور کسريستن"

آنھا به اشباع  سره و ناسره بودن و خيامترجمه اش کرده است، در مورد سير استنساخ رباعيات 

نھا عدد آ ١٢١سن از بين صدھا رباعی منسوب به خيام، فقط پروفيسر کريستن .سخن رفته است

  .ھمينھا رباعيات اصيل خيام باشندرا بيرون آورده و احتمال ميدھد، که فقط 

که ھر کسی به رستۀ خود تصرفات در رباعيات خيام، حديث مY نصرالدين را به ياد می آورد، 

البته اين کار در مورد اشعار . فکاھيات ديگران را به نام او ثبت کرده استف و ئلطا تعدادی از

ام حافظ شيرازی که در طول ايّ  ق می افتد، خصوصاً در مورد غزلياتديگران ھم تا حدی صاد

دست واشوری فراوان ادباء و شعرای ظالم ادوار متأخر بلکه دستکاری و بی مروتی و مورد 

  .قرار گرفته است

اً نکته ای را که در بدو .ميباشدصل موضوع که تقديم چند رباعی از طبع نوآموز من ابرويم به  و

  :قسمت دھم ھم تذکر داده بودم، يک بار دگر بر زبان می آرم

دی کرده، موضوع را به تدين بردند و آن را در ارا توجيه اعتق "هللا بسم هللا"کسانی عنوان 

محض  "هللا بسم هللا"بدانند، که ترکيب اما اين عزيزان بايد . تناقض با طرز تفکر گوينده دانستند

، که نه با اعتقاد سر و کار ميگيرد و نه با تدين و "نازدانه"Yح کابلی ست و کنايه از يک اصط

  .متدين بودِن سازندۀ اين عنوان

الخير نواسۀ دلبندم  وپه را به تاريخ پانزدھم مارچ و به تقريب ششماھه شدن معرباعی اول اين جُ 

  .مه بودسميرا جان در ھمبورگ سرود

  جيوه گرفت  ھمــــــسي   تِ ـــبخـــ نۀ آئي      ميوه گرفت َتَبَھم ّرم که درختـــــــــــخ

  ِمقــــــــــــراِض  حيات رشته ھا ميبُريد      اکنون  بِنِگر مگـــر که اين شيوه گرفت

*****  

  .دنولی رباعيات ديگر طيفی از مYحظات مختلف را در بر ميگير
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  به پيش جانان گَرو است ِخــــَرَدمگوئی و است      رَ و دل پی رفت و  َرِويمرفتيم و 

  محمولۀ  روزگــــــــــــار  را  تا نگری      ھـر روز َرَود  و باز يک روز نو است

*****  

  در راِه سفـــــــــــر منزل  و منزل رفتم      از پيش روان  و جان  و ھـــم  دل رفتم

  عمر چــــه  حاصلم،  که  غافل رفتمآئی  که  روم  و يا که آيـــــم  که  روی      از 

*****  

  دندورۀ  زندگــــی  چو خون جگر است      تا مينگــــــرم  ِخَرد  به خونابه تر است

  قمر است مھدِ ـــر تا  به ـاحساس رقيــــق  مردم  بی کس و کوی      پژمرده  ز ِمھـ

  :و اکنون ھم يک مستزاد رباعی

  از لطف کريم       در مدح زنان ھرانچه شايد، گفتند 

  صدھا  گھــر ناب  ز گفتن، سفتند        بر نحـــو قديم

  گويند زنان،  قھـــــــرمانان زادند        آری  و مگــر

  اين اسـت سليم!!!       گر نيک بزادند، بدان ھم زادند

  :رباعی را به روز ھشتم مارچ سروده بودم، و شأن نزولش را ھم بيان ميکنممستزاد اين 

ً "بالعموم و يا Kاقل مقاKت کليشه ئيی که به تقريب روز زن عرضه ميگردند،  دو نکتۀ ذيل را  "غالبا

  .در بر ميگيرند

  ستا ... و  مبرانايغپو زن مادر قھرمانان و نامداران يکی اين که ــ 

  گر اين که زن نصف جامعه را تشکيل ميدھديو دــ 

د، در حدی که دلگير شده و به گفتۀ زنان کابلی سر دل ميگردن نشخواراندر تکرار،  ارتکر اين نکات

موضوع  زن قلمفرسائی ميکنند،روز اکثر نويسندگان و آنانی که به تقريب متأسفانه که  .دنآدم ميريز

اما زن به حيث جنس ھمتراز و کامYً برابر با مرد، حديث بسيار دارد . ديگری ندارند، غير از ھمين دو

ھمه که بايد بر زبان آورده شود و غم و مشکل بی شمار دارد، که بايد شمرده شده و در راِه حل آن 

  !!!شيده شودکوجانبه 

اندک مکث شود، بايد گفت که ھيچ کس از مادر، دانشمند و نابغه و استدKل خامش و اگر بر نکتۀ اولی 

و کودک محيط و ماحول طفل اجتماع و و قھرمان و يا دزد و خائن و جنايتکار به دنيا نمی آيد و اين 
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دوست بداريم بخاطر مادر بودن ولی اگر زن را  .شکل ميدھدآورد و  میبار را چه نوع  وی، که است

ه قابلش را کامYً فراموش ميکنيم، ک، نکتۀ م، مھم جلوه بدھيمطر زادن نخبگانبخافقط  راو وجودش 

و استدKل ، به ھمين نکته فوق مستزاد رباعی. مفسدان و بدان ھم از بطن زنی به نام مادر زاده اند

  !!!ترتب داردنادرست 

  

  

  

  

  

  

 

  


