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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  Vanguard woman    زن پيشتاز

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨ اکتوبر ٢برلين، 
  
  
  
  

  غزلسرای نامدار ايران اشعار در "زن"
  

 "ریيِّـَعرهی ُم"مرحوم 
  

   )AA - AA پورتال "اززن پيشت "اهداء به صفحۀ(
  

مرحوم از محبوبيت خاص برخوردارند، يکی هم محبوب ما افغانستان،   شعرای متأخر ايرانی که در وطن از
  .ست"رهی معيری" متخلص به " محمد حسن"

رهی "تذکر رفت، " آنکه ز خاک پای او، ُجسته سپهر عـّز و شان"معنون به چنانکه در يکی از مقاالتم 
  . ميرسيدند"نيا"و " جد" با هم قرابت فاميلی داشتند و از چند پشت به يک "غی بسطامیفرو"و " معيری

جاودانه رهی " کتاب ٤٦ و ٤٥در شرح زندگانی و کارنامۀ مرحوم رهی معيری، نکاتی را از صفحات 
  :عينًا نقل ميکنم، که به تقريب درگذشت شاعر مينويسد " معيری

 ٣ نامی ايران ساعت  معيری، غزلسرایآقای محمد حسن رهیکه با کمال تأسف اطالع حاصل کرديم، « 
وزير ) نظام الدوله(يرالممالک ـاو که نوۀ مع.  سالگی ديده از جهان فروبست٥٩به سن ) جمعه(بامداد ديروز 

 هجری شمسی در تهران در خانه ای سرشناس پا به ١٢٨٨خزانه داری ناصرالدين شاه قاجار بود، سال 
 پس از پايان تحصيالت خود، در رشته های ادبی و بخصوص آثار شعراء و منظومه ها .عرصۀ وجود گذارد

  ....به تحقيق و تفحص پرداخت
وقتی از رهی سؤالی ميشد که چرا . رهی شعرهای دلنشينی ميگفت، ساز ميزد، و نقاشی های جالبی می کشيد

 نقاشی نميتواند روح مرا قانع سازد کادر کوچک: "از ميان اين سه هنر، شعر را مقدم داشته است، می گفت 
توانم هرچه و هر ولی از راه شعـر مي. ه گوش برسانندو سيمهای ساز قادر نيستند هرچه را که در دل دارم، ب

  ."....اندازه که ميخواهم بگويم
او اشعارش را در گوشۀ خلوتی در دامان طبيعت، جائيکه فرصت بيشتری . رهی اخيرًا فقط  غزل ميسرود

غزلسرای ُمعاصر ما در ميان شعرای ايران، بيش از همه به سعـدی و .  فکر کردن داشت، می گفتبرای
  ».... هزار بيت تجاوز ميکند١٣اشعار رهی از . نظامی ارادت ميورزيد

  
 ، اول قوس ٣٦مجلۀ ژوندون شماره ، در معيریمناسبت درگذشت مرحوم رهیه ب" روستا باختری"آقای 
  : ، چنين نوشت ١٣٤٧

هوای افغانستان مثلی که برای او هوای ديگری بود، هوائی که ميخواست در آن زندگی کند و پرورش ....  «
  .وقتی سخن  بلخ و هرات و غزنين ميرفت، چشمانش برق ميزد و لحنش آرام و نافذ ميشد. يابد

م، دلم ميخواهد دلم ميخواهد در هرات باشم، در بلخ و غزنين باشم، وجب به وجب اين سرزمين ها را بگرد
  .سنائی و مولوی و جامی و خواجه انصاری را ببينم

کالمش چه نرم در گوشها می نشست و چه روحانيتی در صدايش موج ميزد؛ انگار در پيشگاه مولوی در 
خاک مقدس بلخ پای تخت آريانای کبير و مهد سربرآوردگان تاج و تخت علم و ادب زانو زده و يا در برابر 

   .سحر کالم اين بزرگان ادب افسونش کرده باشندو ه تواضع نشسته حکيم سنائی ب
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يادم می آيد يکسال و هشت ماه قبل وقتی رهی در افغانستان بود، چهرۀ کشيده و خندان او هرگز از نيستی دم 
ی هم باشد زمانی است که خود بخواهد و از رنج ناسد و اگر مرگتو گوئی رهی هرگز مرگ را نمی ش. نميزد

  .ترک هستی کندهستی 
نجاهمين سال استقالل افغانستان شرکت نمايد، او با اشتياق اين دعوت را پذيرفت ، رهی قرار بود در جشن پ

ولی ناگهان درد جانکاهی بر او تاخت و نتوانست که دعوت را به انجام رسانيده، وقتی که باز ميگردد با خود 
  : زمزمه مينمايد 

  
  کيشی و همسايگی        اهل ايران دوستدار اهل افغان باد و هستتا ابـــــــــــد در سايۀ هم

  ما دو يار يکـــــــــزبان و يکدليم از دير باز        يکدلی و يکـزبانی رسم ياران باد و هست
....  

و به  شاعر ارجمند را به دوستداران ادب دری تسليت ميگوئيم ز چنين ميکنيم و مرگ رهی معيری و ما ني
  ")جاودانه رهی" کتاب ١١٣ تا ١٠٧به نقل از صفحات ( ».د ميفرستيمروحش درو

  
، قش سطری چند از همان کتاب بياورمرهی در نوجوانی عاشق شد و چه باک دارد که از شکست عش

  :شکستی که از يک جوان نوبالغ ، سخنسرائی بليغ درست کرد 
ود که در عين ريزه اندام بودن، چهار سال بمعشوق دختر زيبائی . عشق در هفده سالگی به سراغ رهی آمد« 

سرنوشت اين دلدادگی پس از ماهها اشتياق و انتظار باآلخره به ناکامی و شکست . از رهی بزرگتر بود
  .اد و بخانۀ بخت رفتددلدار گريزپا، شوهر مسن تر و پولدار تر را ترجيح . انجاميد

بيماری افتاد، هذيان و تب شبها و روزهای دراز ستر باين حادثه رهی را چنان تکان داد که ماهها به  
 ين خاکسترهای گرم اين عشق سودازده وله های سرکش فرونشست، از بـو وقتی که شع .گريبانگير او بود

رهی خاکستر اين عشق را هميشه در دلش گرم نگاه داشت . تخلص يافت" رهی" شد که دناکام، شاعری متول
  :ۀ عاشقانه گفت، چنين آغاز ميشود ن فاجعه با الهام از ايو اولين شعری ک

  
  ــــــارقت، به شب می آمدطـــــــــــــــــرب می آمد        وين روز مفــــــــــــکاش امشبم آن شمع 

  آن لب که چو جان ماست، دور از لب ماست        ای کاش که جـــــــــــــــــــان ما به لب می آمد
  

....«  
   : نقلش کنمقصه ای آمده که ميخواهم " گلرخ"هر عجيب رهی به برادرزاده اش در همين کتاب از م

آشنائی و نزديکی گلرخ و عمو از وقتی شروع شد که گلرخ هشت ساله بود و همراه پدرش در آبادان « 
  :يک روز در  مجله ای چشمش به شعری از رهی افتاد که اينطور شروع ميشد . زندگی ميکرد

  
  يده ای        چون کوهسار، پای بدامن کشيده ایم دنيا رممن کيستم ، ز مرد

   
اين شعر قرار گرفت که نامه ای به  اثيرگلرخ خردسال که تازه خواندن و نوشتن ياد گرفته بود، چنان زير ت

به او گفت تو چطور نمی دانی چه کسی هستی، تو عموی من عمو نوشت و با همه شيرينی کودکانه اش 
  »من کيستم ، ز مردم دنيا رميده ای؟ «: لممالک نظام الدوله، پس چرا در شعرت ميگوئی هستی و نوۀ معيرا

ه چشم ميخورد و برهی در جواب گلرخ کارت پستالی فرستاد که عکس دو گربۀ ملوس و کوچک روی آن 
  :پشت کارت نوشت 

  
  ــــو گلستان عموــ   روی تو همچــ ای گلی ای راحت جـــــــان عمو   

   گربه را با تو مگر خويشی بود؟    ميشی چو اين پيشی بود    چشم تو
....«  

  
، ديگر هرگز در فکر زن گرفتن نشد و تا  و عهد شکنی دلدار بی وفارهی ظاهرًا بخاطر همان عشق ناکام

  .آخر عمر مجرد زيست
  

افغانستان "رتال پو" زن پيشتاز"برگزيده و نثار صفحۀ " زن" را در مورد مثنويیاز بوستان اشعار رهی ، 
  . ميکنم" آزاد ــ آزاد افغانستان

  
  "خلقت زن"در 

  
  ــاد زن انديشه ها کردـــــتی را بنا کرد       پی ايجــــــــو گيــــــجهان داور چ

  و راـــــــزای او را       ستاند از الله و گل، رنگ و بـــــــــمهيا تا کند اجـــــــ
  ـرمی       ز آهن سختی، از گلبـــــــــرگ نرمیز دريا عمق و از خورشيد گــ

  تکاپو از نسيم و مويه از جــــــــوی       ز شاخ تر ، گــــــرائيدن به هر سوی
  ـــــوئی       ز روز و شب، دو رنگـی و دو روئیـز امواج خروشان، تندخـــــ
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  رينی از نیصفا از صبح و شورانگيزی از می       شکـــــــــــر افشانی و شي
  ز طبع زهــــــــــره، شادی آفـرينی       ز پروين، شيــــــــــــــــوۀ باال نشينی
  ز آتش گرمی و دم، ســـردی از آب       خيال انگيزی، از شبــــــــهای مهتاب
  گرانسگی ز لعـل کـــــــــــوهساری       سبکروحــــــــــــــی ز مرغان بهاری

  ـــراوت از بهشت و جلوه از حورـطـــ  دور انديشی از مور      فريب از مار و 
  ــــر از پلنگ آهنين چنگـــــــز جـــادوی فلک، تزوير و نيرنگ        تکبــــــ                    

  ــوطی، حرِف ناسنجيده گوئیـــــــزدندان، کينه جوئی        ز طـــــز گرگ تيــ
  ، ريخت ايزد"زن"ــــه در قالب ـ  همـــ ـم آميخت ايزد     ــــــجهانی را بهـــــــ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :تذکر
 ، ناشرين گلی و رشيدی، چاپ چاپخانۀ ، به اهتمام حسين نمينی"انه رهی معيریجاود"با استفاده از کتاب 

  ١٣٧١م، زمستان ودفرهنگ، چاپ 
   
  

 


