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س�یدمهدی بنی هاش�می لنگرودی 9 سال است 
که ب�ه ص�ورت حرف�ه ای در زمینه ش�عر فعالیت 
دارد و عم�ده آثار وی را اش�عار آیینی و حماس�ی 
تشکیل می دهند. این شاعر دستی هم در ادبیات 
و نویسندگی دارد و تا به حال چند اثر از وی منتشر 
شده است. »جوان« با این شاعر گفت وگو کرده است. 

ش�عر گفتن عالوه ب�ر قریحه ذات�ی نیاز به 
تکنیک هم دارد. برای شاعر شدن چقدر به 

این عوامل متکی بودید؟ 
از زمان کودکی عالقه به نوشتن شعر داشتم ولی هیچ 
وقت جدی پیگیری نکردم. مثالً همیشه با شنیدن یک 
مصرع از شعری، یک مصرع هم وزن در ذهنم می آمد 
و حتی خیل��ی از مداحی ها را که ب��رای خودم زمزمه 
می کردم، کلمات و قافیه ها را عوض می کردم و بیت های 
معنی دار جدیدی می ساختم تا اینکه از شب اول محرم 

سال 91 با یک اتفاق شاعر اهل بیت)ع( شدم. 
 فکر می کنید دستاوردهای شعر گفتن برای 

یک شاعر چه چیز هایی می تواند باشد؟ 
واقعاً مهم  ترین دستاورد بنده از شعر احساس نزدیکی 
به اهل بیت)ع( در تمام مراحل زندگی است. به طوری 
که حتی همین خدمت مقدس سربازی و شهر و محل 

خدمتم را هم مدیون شعر برای اهل بیت)ع( هستم. 
در این چند سال افتخار داشتم بار ها در صدا و سیما در 
مدح ائمه معصومین)ع( شعر بخوانم و در هیئت های 
مختلف اس��تان گیالن در مراس��م مختلف به عنوان 
شعرخوان دعوت بشوم و همچنین چند بار هم افتخار 
داش��تم به عنوان ش��اعر قبل از خطبه در نماز جمعه 
شهرس��تان لنگرود در مناس��بت های ملی و مذهبی 

مختلف آثاری را بخوانم. 
 چقدر حضور رسمی و اجتماعی دارید؟

در این چند س��ال بحمداهلل چندین مقام کشوری به 
دس��ت آورده ام. مانند مقام برتر جشنواره ملی غدیر با 
رویکرد حضرت شاهچراغ)ع( و انتخاب به عنوان شعر 
برتر جشنواره راهیان نور در س��ال 96 و همچنین اثر 
برتر جشنواره عمار ها و همچنین در هفته ناجای سال 
98 هم شعر بنده که با صدای دوست عزیزم مصطفی 
احمدی خواننده جوان و انقالبی کشور خوانده شد به 

عنوان اثر برتر انتخاب شد. 
 خانواده در موفقیت فعالیت های هنری شما 

چه نقشی داشتند؟ 
 بسیار زیاد. واقعاً اگر حمایت های خانواده عزیزم نبود، 
قطعاً هرگز نمی توانستم در این مسیر با اعتماد به نفس 
جلو بروم و در این جایگاهی که االن ایستاده ام باشم و 
از همین جا ممنونم از تمام حمایت های این دو نگین 
با ارزش زندگی ام یعنی پدر و م��ادر عزیز و مهربانم و 
دستشان را می بوسم و برای سالمتی شان دعا می کنم. 
اشعار شما بیشتر در چه زمینه و موضوعاتی 

هستند؟ 
بنده در زمینه های گوناگونی ش��عر سروده ام. از اشعار 
عاش��قانه و سیاس��ی و موضوعات اجتماعی گرفته تا 
اشعار طنز و کودکانه ولی عمده اشعار در زمینه مدح 
اهل بیت)ع( اس��ت و آرزو دارم که بنده را به نام شاعر 

اهل بیت بشناسند. 
این عش�ق و ارادت به اهل بیت )ع( از کجا 
ش�روع ش�د؟ آیا چون خانواده ای مذهبی 
داشتید این عالقه به وجود آمد یا اکتسابی 

بود؟ 
سؤال بسیار خوبی است، درست اس��ت که بنده در 
خانواده ای مذهبی به دنیا آمده ام و رشد پیدا کردم. 
مخصوصاً خانواده پدری بنده که خدا همه گذشتگان 
را رحمت کند. مادربزرگ های بن��ده هر دو مؤمن و 
مذهبی بودند و پدربزرگ بن��ده هم ذاکر اهل بیت و 
مؤذن بودند و ما چندین نوبت در س��ال مراس��مات 
مذهب��ی داش��تیم. از آش پختن برای جش��ن نیمه 
شعبان گرفته تا مراسم ش��ب لیله الرغایب و قربانی 
کردن در عید قربان و مراس��م اطعام هیئت در ظهر 
عاشورا و پنج روز روضه آخر ماه صفر که ما از همان 
زمان کودکی در تک تک این مراسم ها حضور داشتیم 
و بنده حتی مداحی هم می کردم و اینقدر به ما خوش 
می گذشت که دوست داشتیم زودتر دوباره در سال 
این روز ها برسند اما درست است که همه اینها مهم 
و مؤثر بودند اما هیچ اجباری برای بنده نبود که این 
مسیر را انتخاب کنم و انتخاب بنده برای این مسیر از 
سال آخر دبستان و عالقه ای که به مسجد محل پیدا 

کردم شکل گرفت. 

 به نظر شما چه چیزی باعث جذب نوجوان ها 
به مساجد می شود؟ 

یکی از مهم  ترین مواردی که می توانم ذکر کنم روحانی 
آن مسجد است. خدا رحمت کند آیت اهلل عباسی امام 
جماعت فقید و مدیر س��ابق حوزه شهرستان لنگرود 
را که واقعاً با حرف هایش��ان به عمق قلب انسان نفوذ 
می کردند و به حدی من در دورانی که پای منبر ایشان 
می نشستم به روحانیت و مسجد و حوزه عالقه مند شده 
بودم که تصمیم داشتم بعد از دوره راهنمایی وارد حوزه 
علمیه بشوم و در امتحان ورودی هم ثبت نام کردم ولی 
روز امتحان توفیق ش��ده بود که در مکه مکرمه و سفر 
حج باشم و نتوانم در جلسه آزمون حضور داشته باشم 
و بعد از برگش��ت هم وارد دبیرستان شدم و به توصیه 
همین بزرگوار به دلیل اینک��ه نمرات دروس ریاضی و 

محاسباتی ام خوب بود، درسم را ادامه دادم. 
به نظر شما شعر سرودن برای اهل بیت)ع( 

چه تفاوتی با مضامین دیگر دارد؟ 
ش��عر س��رودن برای اهل بیت معصومین)ع( به نظر 
بنده ج��ز عنایت نمی تواند چیز دیگری باش��د و یکی 
از سخت  ترین شعر سرودن هاس��ت. به این جهت که 
شما نمی توانید از ذهن خودتان داستانی بسازید و آن 
را پرورش دهید و باید اش��عارتان مبنای روایی داشته 
باشد و از جهتی مخاطب شما یک فرد هیئتی و مذهبی 
است که اشعار زیادی در این باره شنیده و اصل داستان 

را می داند و بار ها ش��نیده و خوانده است. مثاًل لحظه 
ش��هادت حضرت علی اصغر)ع( که همه می دانند چه 
اتفاقی افتاد. اما شما باید آنچنان از هنر شعر در روایت 
مجدد داستان استفاده کنید که مخاطب با شنیدنش 
سر ذوق بیاید و لذت ببرد و این مهم جز با عنایت خود 

خاندان آل اهلل )ع( به دست نمی آید. 
 نظرتان در مورد شعرخوانی برای اهل بیت 
در مس�اجد و هیئت ها که ش�ما ه�م انجام 

می دهید، چیست؟ 
 الحمدهلل چند سالی اس��ت که شعرخوانی توسط خود 
شاعران در مراسم  اهل بیت در حال رواج پیدا کردن است 
که احیای این امر باعث خوشحالی و امیدواری است. این 
سنت خوب از زمان خود اهل بیت )ع( بنا شده بود و اولین 
مراسم  برای شهدای کربال را که امام سجاد)ع( و بعد از آن 
هم امام باقر و امام صادق)ع( گرفتند با همین شعرخوانی 
شاعران اهل بیت برگزار شده بود. در چند صد سال اخیر 
با رواج مداحی ها این امر داشت کم کم فراموش  می شد 
که چند سالی است به لطف اهل بیت)ع( دوباره در حال 
احیا شدن است و قطعاً مؤثر خواهد بود که مخاطب شعر 

را از زبان شاعر آن شعر بشنود. 
 عالقه و آشنایی تان با ش�هدا از کجا شروع 

شد؟ 
بنده از همان دوران نوجوانی به شهدا عالقه شدیدی 
داشتم. آن موقع دو تا وبالگ داشتم که یکی در مورد 
اهل بیت بود به نام بچه شیعه علی)ع( و یکی هم درباره 
شهدا به نام چفیه خاکی. یادم است آن روز ها یک فایل 
صوتی به دستم رسیده بود به نام )طالئیه عجب طالئیه( 
این فایل را شاید بیشتر از 100مرتبه گوش داده بودم 
و هر بار با آن گریه می کردم. تا اینکه سال 90 و با ورود 
به دانشگاه توفیق شد اولین بار زائر راهیان نور و مناطق 
عملیاتی و دیار شهدا شوم و از نزدیک این حس و حال 
خوب را تجربه کنم.حس و حالی که خیلی خاص و زیبا 
بود و حس می کردم در جامعه غریب مانده و خیلی از 
مردم خبر ندارند. در همان سفر تصمیم گرفتم وقتی که 
برگشتم این حس و حال را تا می توانم بیشتر توصیف 
کنم. از کار در بسیج دانشجویی گرفته تا چاپ نشریه و 
برگزاری یادواره ش��هدا تا کارهای دیگر تا اینکه سال 
9۳ اولین داس��تان عاش��قانه مذهبی خودم را به نام 
)چند دقیقه دلت را آرام کن( نوشتم که ماجرای یک 
جانباز مدافع ح��رم بود و در آن زم��ان واقعاً در فضای 
مجازی خیلی سر و صدا کرده بود و طرفداران زیادی 

داشت. این داستان در بسیاری از کانال ها بار ها منتشر 
شده و هنوز هم بعد از شش سال می بینم که صفحاتی 
باز منتشرش می کنند و کسانی که برای اولین بار این 
داستان را می خوانند برایشان جالب و تأثیرگذار است. 
چند پیام تأثیرگذار از کس��انی که این داستان مسیر 
زندگی ش��ان را عوض کرده بود و این اتفاقات که همه 
لطف شهدای مدافع حرم بود من را برای ادامه این راه و 
نوشتن رمان های مذهبی دیگر مصمم تر کرد و بعد از آن 
چهار رمان مذهبی دیگر نوشتم که به صورت مجازی 

منتشر شدند. 
 به کدام یک از شهدا بیشتر احساس نزدیکی 
می کنید؟ و به قول معروف با کدام ش�هید 

احساس رفاقت دارید؟ 
 تمام ش��هدا برای من عزیز و بزرگ هستند از سپهبد 
شهید صیاد و شهیدان باکری و چمران و تا حاج قاسم 

عزیزتر از جان که هر کدام الگوی زندگی ما هستند. 
اما دوتا ابراهیم در زندگی من نق��ش پررنگی دارند و 
همیشه در سختی ها به آنها متوسل می شوم و تصویر 
زیبایشان هم زینت بخش داشبورد خودرو و دیوار اتاق 
و پس زمینه تلفن همراهم است. شهید ابراهیم هادی و 
شهید ابراهیم همت که اتفاقاً مدتی هم افتخار داشتم 
به عنوان نویسنده با پویش شهید ابراهیم هادی استان 

گیالن همکاری داشته باشم. 
دغدغه فرهنگی ش�ما به عنوان یک جوان 
این کشور چیست و چه کاری برای آن انجام 

داده اید؟ 
 از مهم  ترین دغدغه های بنده معرفی و ترویج س��بک 
زندگی ایرانی- اسالمی و عشق مذهبی است که اگر در 
جامعه ترویج پیدا کند به نظر بنده خیلی از مشکالت 
جامعه اعم از فساد و بی حجابی و تأخیر در ازدواج رفع 
می شود. به شخصه برای ترویج این مهم سعی کرده ام از 
زبان شعر و داستان چه کوتاه و چه رمان استفاده کنم و 
مدتی هم با مجله هنری توکان و خانه طراحان انقالب 
اسالمی به عنوان نویسنده و شاعر همکاری داشتم که 
طرح ها و اقدامات خوبی انجام شد ولی متأسفانه چون 
از این تشکل های خودجوش حمایتی نمی شود، بعد 
از مدتی هر کدام از اشخاص چه شاعر، چه طراح، چه 
نویسنده و چه تدوینگر به خاطر گذران زندگی مجبور 
به کار در شغل دیگری می شوند و ناچارند که تشکل را 
ترک کنند و همین جا ترمز یک کار فرهنگی- انقالبی 

کشیده می شود. 

یکی از اشعارتان را برایمان بخوانید. 
این هم یک شعر بنده درباره جهاد و دفاع از آرمان ها :

وقت جنگیدن صف یاران همه از دم یکیست 
ترک یا لر یا همین گیالن همه از دم یکیست 

 مرزبندی مال افراد حقیر و بی رگ است 
مردمان شام با ایران همه از دم یکیست 

 نه نژادی برتر است ، نه خون ما خوشرنگ تر 
کربال، کابل، حلب، تهران، همه از دم یکیست 

 جان اگر باشد فدایی امام و دین حق 
جنگ سوریه و آبادان همه از دم یکیست 

 گر شوی در راه موالیت شهید و جان به کف 
کربال یا در همین دوران همه از دم یکیست 

 حرف های عده ای همچون نمک بر زخم هاست 
حرف شمر و حرف نااهالن همه از دم یکیست 

 از نظر شما شعر چه جایگاهی در هنر دارد و 
شاعر خوب کیست؟ 

از نظر بنده ش��عر مهم  ترین اثر هنری در طول تاریخ 
اس��ت که تجربه ثابت کرده اگر به آن بها داده ش��ود 

می تواند تأثیر بس��زایی در جامعه داش��ته باشد. در 
گذشته و آن زمانی که فیلم و سریالی نبود، این شعر 
بود که مردم را سرگرم می کرد؛ آثاری همانند شاهنامه 
فردوسی و ابیات سعدی. اگر شعر نبود نه خواننده ای 

داشتیم و نه مداح و نوحه خوانی. 
در روایات ما هم بار ها به توجه ائمه به شعرا و ارزش 
شعر اشاره شده است. همانند شاعر اهل بیت کمیت 
بن زید اسدی از برجسته  ترین شاعران شیعه معاصر 
اهل بیت که مورد عنایت س��ه امام شیعیان یعنی 
امام سجاد)ع( ، امام باقر)ع( و امام صادق )ع( قرار 
داش��ت و بار ها از جانب این سه امام مورد عنایت و 
تشویق قرار گرفت.به نظر من شاعری خوب است 
که ب��رای ذوق و هنرش ارزش قائل باش��د و آن را 
حراج نکند و اگر دلش با ش��عری راضی نیست به 
خاطر مال و منصب دنیا و از روی اجبار شعر نگویند. 

شاعر بودن عشق است نه شغل و منبع درآمد. 
 چگون�ه از ایده ه�ای خود در س�رودن 
اشعار و همچنین ترانه س�رایی استفاده 

می کنید؟ 
معموالً سعی می کنم در مورد مسائل روز چه سیاسی 
و مذهبی شعر بگویم و به این صورت است که یک 
بیت خ��اص در همان لحظه اول بعد از ش��نیدن یا 
خواندن خبر به ذهنم می آید و به همان بیت پر و بال 
می دهم و به ش��عر کامل تبدیلش می کنم. اتفاقات 
روزمره را دنبال می کنم تا بتوانم در بهترین زمان با 

زبان شعر واکنش درست و مؤثر نشان دهم. 

»رضوا عاش�ور « یکی از برجس�ته  ترین نویس�ندگان و منتقدان 
ادبی معاص�ر زن عرب زبان اس�ت که آث�ار قابل مالحظ�ه ای از او 
به خص�وص در زمینه رمان و داس�تان منتش�ر و ترجمه ش�ده و 
در کش�ورهای دنی�ا م�ورد اس�تقبال ه�م ق�رار گرفت�ه اس�ت. 
رضوا عاشور در سال 2014 میالدی در سن 68سالگی در قاهره درگذشت 
اما آثار او هنوز منتشر می شود و مخاطبان خاص خودش را دارد. در سال 
1۳97 رمان تاریخی »من پناهنده نیس��تم « از این نویسنده فقید برای 
اولین بار توسط انتشارات شهرستان ادب با ترجمه  »اسما خواجه زاده« 
در ایران منتشر ش��د و مورد توجه عالقه مندان آثار داستانی قرار گرفت. 
داستان در مورد حمله ارتش اسرائیل در22 می سال 1948 میالدی به 
سرزمین های مرزی فلسطین است و کش��تار و آوارگی مردم ستمدیده 
فلسطین و غمنامه ای که هنوز ادامه دارد. شخصیت اول این داستان زنی به 
نام رقیه است که حاال پا به سن گذاشته و به اصرار پسرش حسن ماجرای 

تاریخی واقعه 1948 و حمله اس��رائیل به فلسطین و قتل و غارت آنها را 
موبه مو تعریف می کند. در واقع نویسنده در این رمان به ماجرای زندگی 
یک خانواده فلسطینی اهل روستای ساحلی »طنطوره « پرداخته است 
که به خاطر حمله ش��بانه ارتش »هاگانا« اسرائیل مجبور به فرار و ترک 
زادگاهشان می شوند:»... استان حیفا در دو روز سقوط می کند و یهودی ها 
روستا به روستا جلو می آیند و عاقبت به روستای طنطوره می رسند... رقیه 
و مادرش از ترس اینکه به دست سربازان اس��رائیلی نیفتند، مقداری از 
وسایل زندگی شان را برمی دارند و از خانه خارج می شوند.آنها قفل بزرگی 
به دروازه خانه ش��ان می زنند تا دوباره به آنجا برگردند اما...  « همچنین 
نویسنده به جز تش��ریح قتل عام کودکان و زنان فلسطینی در طنطوره، 
اشاراتی دارد به جنگ های داخلی لبنان و رنج هجرت  و وقایع تلخی که 
بعد از پیمان »اوس��لو« بین اسرائیل و فلس��طین رخ می دهد. البته نگاه 
نویسنده به جز موشکافی وقایع تاریخی و سیاسی فلسطین به سنت های 

زندگی اقلیمی و آئینی مردمان نواحی شمالی فلسطین و دیگر روستا های 
فلسطین هم است . رقیه در این داستان به زبان اول شخص مفرد خاطرات 
جوانی خود به همراه خانواده را به طور مفصل برای مخاطب شرح می دهد. 
مترجم این کتاب در مصاحبه ای اشاره کرده که رضوا عاشور ، بعد از چاپ 
کتابش در مصر به دلیل صراحت گفتار و ثبت افش��اگرانه ای از جنایات 
ارتش اسرئیل ، مورد هجوم تهدیدات و فشارهای روانی دولت قرار می گیرد 
و ناچار به ترک مصر می ش��ود. اما همان فشارهای سیاسی باعث فروش 
بیشتر کتابش می شود. داستان سرشار از ماجراجویی های مختلف است 
اما در بعضی مواقع، توضیحات و توصیفات بیش از حد نویسنده از آداب 
و رسوم و س��بک زندگی آوارگان و پناهجویان فلسطینی در اردوگاه ها، 
باعث خس��تگی مخاطب می شود و این داس��تان رئال را به داستان های 
مستند شبیه می سازد. این کتاب که موفق به دریافت جوایز متعددی در 

جشنواره ها ادبی جهان شده است در 462 صفحه منتشر شده است. 

الحم�دهلل چن�د س�الی اس�ت ک�ه 
ش�عرخوانی توس�ط خود ش�اعران 
در مراس�م  اهل بی�ت در ح�ال رواج 
پیداکردن اس�ت که احی�ای این امر 
باعث خوشحالی و امیدواری است. این 
سنت خوب از زمان خود اهل بیت)ع( 
بنا ش�ده ب�ود و اولین مراس�م  برای 
ش�هدای کربال را که امام س�جاد)ع( 
و بع�د از آن ه�م ام�ام باق�ر و ام�ام 
صادق)ع( گرفتند با همین شعرخوانی 
ش�اعران اهل بیت برگزار ش�ده بود

تمام ش�هدا ب�رای من عزی�ز و بزرگ 
هس�تند از س�پهبد ش�هید صی�اد 
و ش�هیدان باک�ری و چم�ران و ت�ا 
حاج قاس�م عزیزت�ر از ج�ان ک�ه هر 
ک�دام الگ�وی زندگ�ی ما هس�تند. 
اما دوت�ا ابراهی�م در زندگی من نقش 
پررنگی دارند و همیشه در سختی ها 
ب�ه آنها متوس�ل می ش�وم؛ ش�هید 
ابراهیم هادی و ش�هید ابراهیم همت

مهم  ترین دستاورد زندگی ام از شعر،  نزدیک شدن  به اهل بیت)ع( است 
گفت وگوی »جوان« با شاعر آیینی که دستی هم در نویسندگی دارد

نگاهی به رمان »من پناهنده نیستم«

فلسطین در آیینه تاریخ

زینب امجدیان
   گفت وگو

 نگاهی متفاوت
 به اشعار معروف  ترین شاعر ایران در جهان

از رباعیات خیام
 تا ابیات سرگردان 

خی�ام  »رباعی�ات  کت�اب  در  میرافضل�ی  س�یدعلی 
پاالی�ش  ب�ا  دارد  ت�الش  پارس�ی «  خیامانه ه�ای  و 
رباعی�ات ای�ن ش�اعر، ب�ه متن�ی قاب�ل اعتم�اد دس�ت یابد. 
چاپ دوم کتاب »رباعیات خیام و خیامانه های پارسی « توسط نشر 
سخن منتشر شد و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت. این اثر که به 
قلم سیدعلی میرافضلی نوشته شده است، تالشی در جهت ارائه متنی 

قابل اعتماد از رباعیات خیام است. 
امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیش��ابوری، یکی از 
حکما و ریاضی دانان و ش��اعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و 
اوایل قرن ششم است. خیام از بزرگ ترین دانشمندان عصر خود به 
حساب می آمد و در زمان خود دارای مقام و شهرت بود. معاصران 
او، همه وی را به لقب های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت  الحق 
س��توده اند. هرچند امروز خیام به عنوان ش��اعر در ایران و جهان 
شناخته شده است، در روزگار خود بیش��تر به جهت فعالیت های 
علمی ، اندیشه  ها و آرای فلسفی اش شناخته ش��ده بود. به اعتبار 
منابع، اولین بار 100 سال پس از درگذش��ت خیام، از شاعری اش 

سخن رفته است. 
هرچند تع��داد رباعیات به ی��ادگار مانده از او کم اس��ت،  اما همواره 
درستی انتس��اب این س��روده  ها به خیام محل بحث اهل نظر بوده و 
است. رباعی با نام خیام پیوندی ناگسستنی دارد، اما در گذر تاریخ چه 
بسیار اشعاری که منتسب به او بر افواه جاری شده یا در منابع مختلف 
ثبت شده اند. ش��اعرانی بوده اند که برای مانایی، اشعارشان را به نام 
خیام منتشر کرده اند و از سوی دیگر بوده اند کسانی که به جبر جامعه، 
اندیشه های خود را به نام خیام منتشر کرده اند. به هر سو، اینکه چه 
تعداد از رباعیاتی که امروز به نام خیام می شناسیم، میراث او برای ما 

باشد، همواره یکی از پرسش های اصلی در حوزه شعر اوست. 
 کدام خیام؟

رباعیات خی��ام طی قرن ه��ای متمادی ع��الوه بر اینک��ه در میان 
روشنفکران جامعه مورد اقبال واقع شده بودند، در میان مردم عادی 
نیز جایی برای خود باز کرده است و مردم آنها را می شناسند. این بدان 
معناست که رباعیات خیام از خواست مردم آگاه است و به آن آشنا. 
با وجود این اقبال، همواره تردیدی بر درست بودن انتساب تعدادی 
از رباعیات به خیام باقی است. از سوی دیگر، پراکندگی اشعار سبب 
شده تا برخی از پژوهش��گران در سنجش درس��تی یا نادرستی این 
انتس��اب  ها به خطا عمل کنند. طی دهه های گذشته تالش  هایی در 
جهت معرفی و شناسایی رباعیات خیام صورت گرفته است. در این 
میان، کتاب »رباعیات خیام و خیامانه های پارس��ی « جزو تازه  ترین 

پژوهش  ها در این زمینه است. 
میرافضلی، نویسنده کتاب که با انتشار آثار متعددی در حوزه رباعی، 
نام خود را به عنوان یکی از صاحب نظ��ران در این عرصه ثبت کرده 
اس��ت، در کتاب جدید خود با اس��تفاده از روش��ی نو تالش دارد به 
پاالیش رباعیات منسوب به خیام بپردازد. او در بخشی از این کتاب 
می نویسد: بیش از یک قرن است که پژوهشگران و دوستداران حکیم 
عمر خّیام نیشابوری می کوش��ند از طریق پاالیش رباعّیات منسوب 
بدو، چهره راستینی از این ش��خصیت جهانی تاریخ علم و ادب را به 
تصویر درآورند. این مسیر طوالنی با کامیابی  ها و ناکامی های بسیار 
همراه بوده اس��ت. ش��مار رباعیات منس��وب به خیام از دو رباعی تا 
2هزار رباعی در نوسان است. برخی از این رباعیات میان خیام و دیگر 
شاعران مشترک است و والنتین ژوکوفسکی، ایران شناس روس، آنها 

را »رباعی سرگردان « نامیده است. 
ناهمگونی سبکی و زبانی و ناپیوس��تگی اندیشگانی در این رباعیات 
تا بدان حد اس��ت که نمی توان هم��ه  آنها را محص��ول ذهن و زبان 
فردی واح��د و حتی یک دوره تاریخی مش��خص به ش��مار آورد. از 
1897 میالدی تا به امروز، محققان ایرانی و شرق شناس��ان نامدار، 
کتاب  ها و مقاالت بی ش��ماری در ش��ناخت و ارزیابی منابع رباعیات 
منسوب به خیام، روش های بررسی و شیوه پاالیش این رباعیات پدید 
آورده اند.  کتاب حاضر، در دو دفتر تنظیم ش��ده و بدین نیت فراهم 
آمده که متنی قابل اعتماد از رباعیات خیام و دیگر خیامانه های تاریخ 
رباعی فارسی به دس��ت دهد و در حد توان، از بار این ناهمگونی  ها و 

سرگردانی  ها بکاهد. 
به گفته میرافضلی، در چاپ جدید کتاب تالش شده اغالط تایپی و 
لغزش های نگارشی برطرف ش��ود. همچنین قرار است مستنداتی از 
چند منبع جدید نیز به کتاب افزوده ش��ود. او در این باره نیز توضیح 
بیش��تری داد و گفت: طی چند ماهی که از اتمام نگارش این کتاب 
می گذرد، پنج منبع کهن دیگر از رباعیات منس��وب به حکیم خیام 
نیشابوری شناسایی شده است که در ترکیب و ترتیب رباعیات اصلی 
خیام تغییری ایجاد نمی کند. اما دو رباعی به بخش رباعیات محتمل 
می افزاید. امیدوارم در چا پ ه��ای آتی بتوانم ای��ن رباعیات و دیگر 

یافته  ها را در متن کتاب وارد کنم. 
نشر سخن چاپ دوم کتاب حاضر را در 542 صفحه و به قیمت 175 

هزار تومان در دسترس عالقه مندان قرار داده است. 
منبع: تسنیم

ادبیات

رامین جهان پور
   داستان


