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*از فارسي شعر گلچين ترbة در Yكاري است: گردانده بر فرانسه به
فردوسي ة شاهنام ;S١٩٦٤ گا¨ار, Tانتشارات . بيستم قرن تا يازدهم قرن

سـندباد, انتشارات مول, ژول ترbة از اشعار گزينش و Tبازنگري
نـويسندگان ديـدگاه از امـروز ايـران فـارسي, كوتاه داستانهاي ;S١٩٧٩
خـون قـطره سـه هـدايت, صادق ;S١٩٨٠ فبوس, Tانتشارات ايراني

Tانـتشارات حـاجيآقـا هـدايت, صادق ;S١٩٨٨ فبوس, Tانتشارات
/S١٩٩٦ فبوس,

پيشگفتار

بـه خـود حيات دوران در وي است/ شگفت بس خيام Ìºنوشت
بسـياري ¾ÇÎرت از فـيلسوف و سـتارهشناس ريـاضيدان, عنوان
مـاية امـروز كه çرباعيا از ك	 به معا¼Íانش و� بود برخوردار

بودند/ èخ� هستند, او افتخار
شـده مـتولد مي=دي ١٠٤٠ و ١٠٣٠ ساGاي ب� `Bاح كه وي
يـازدهم قـرن تا uم قرن از كه دارد تعلق æدانشمندا تبار به بود,
انديشه و دانش دòواه قلمرو م¿Ìقزم�را اس=مي Wالك مي=دي
و ابنسينا ميكرد, آغاز را خود زندگي خيام كه هنگامي ساختند/
سخت كه او بودند/ رسيده خود پاياæعمر ساGاي به ب"وæتقريبا
آنان سوي از بود, وزيرش و سلجو{ سلطان اح#ام و hتكر مورد
اصـ=ح براي را هيئ% Ìºپرس% مي=دي ١٠٧٤ در تا شد برگزيده
مي=دي ١١٢٣ سال به مرگش از پس گ"د/ عهده بر hتقو Ïºاسا
و كردهاند ياد اح#ام به او از عرب و æايرا نويسندگان از بسياري
[اميشاخههاي èبديِل <استاد و <جانش�ابنسينا> Yچون را او
سـتودهانـد/ بس مـابعدالطـبيه> و منطق رياضيات, طبيعي, فلسفة
پـيشگويzاي گـرفت, جـدي را آÇuا نـبايد كـه چـند, çحكـايا
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براي Tچون ميدهند نسبت منجم, مقام در وي, به را شگفتانگñي
بـا çتـفاو اخـ#بي' و Ïºسـتارهشنا دوران, آن مـتعارف شـعور
ة مقال چهار در ميتوان را حكايات اين زيباترين /Sنداشتند يكديگر
بـه بلخ در را خيام شخصا كه ميگويد وي يافت/ ÏÈعرو نظامي
چن� وي براي ما oحك و است كرده م=قات مي=دي ١١١٢ سال
را گـورش Çwار هـر ¾Êل بـاد مـرگش از پس كه كرده پيشگويي
نـظامي مـ=قات, ايـن از پس بـيستسـال كـرد/ خواهد گلباران
زردآلو و è=گـ درخـتان شكوفههاي از كه را, وي گور ÏÈعرو
ديوار از شاخههاشان كه æدرختا است/ كرده زيارت بوده, پوشيده

ميرفته/ فراتر ñن Yسايه
بـه ربـاعيات به اشارهاي كوچك#ين شواهد اين [امي در و�
كـه است بـعد بـه مي=دي سñدهم قرن از تÇyا و ^يخورد Ë¿چ
و حـgت آثـار در جايجـاي را رباعيات اين از برخي ميتوان

بازيافت/ تار±
برميگ"د در را رباعي ١٥٨ كه رباعيات اين خطي Kست�نسخة
١٤٦٠ سال به است, موجود كسفورد ا دانشگاه كتاRانة در اينك و
ما ستارهشناس شاعِر مرگ از پس oن دوقرنو يع'تقريبا مي=دي

است/ شده Iرير
انتظار از دور چندان استثنايي موقعيت اين ,oبينديش خوب گر ا
ميانة برد, Ìº به آن در را خود زندگي خيام كه æدورا زيرا نيست
مـباحث و تـفكر شكوفايي از پس نداشت/ Ï¿آزاداندي با æچندا
جـزمي% تسـلط نـوبت دوران, ايـن از پـيش قرون فلس1 پرشور

گـر ا مـيكرد/ æپشتيبا آن از ñن Ïºسيا قدرت كه بود رسيده فرا
ربـاعيات در امـروزه مـا كـه باشد بوده چنان واقعا خيام انديشة
آuا شناساندن در Ï¿كوش وي چرا كرد درك ميتوان ,oبازميياب
مـيبود/ احـتياط از دور بسـيار اقـدامـي چن� چون است نكرده
انتشار بند در چندان كه داده ارائه را حكيمي تصوير خيام وانگهي
علمي رسالة چند يع' وي مكتوب آثار است/ نبوده خويش عقايد
از كـه پرس¿Îايي به پاسخهايي جز كه فلسفه در كوتاهي متون و
كه كرد تصور ميتوان كم¾Êرهاند/ نيستند, چñديگري ميشده, وي
دوستان از اندكي تعداد به جز منظومش يا منثور آثار ارائة در وي
مهم اقسام به رباعي اين, بر ع=وه است/ ^يكرده اعBد نزديكخود
كـه مـيرود ¾Êر بـه æخودما قال2 بلكه ندارد تعلق Ïºفار شعر
حـلقة در و مـوقعيت بـرحسب ñنـ غ"حـرفهاي شاعران اغلب
گر ا نيست شگف% جاي پس مييازند/ دست بدان نزديك دوستان
مانده دوستانشTفوظ و شخ½Ïوي اوراق در هم خيام رباعيات

باشد/ گرفته قرار دس#سYگان در اينان مرگ از پس مدtا و
دسـتخوشÇIريفات ايـام, ]Çرور خـيام, رباعيات Yه, اين با
چـن� مي=دي سñدهم قرن تذكرهنويسان از يكي شدهاند/ عجي2
از پ"وي در را خود عارفانة صداقت آنكه براي صوفيان كه آورده
سـخره بـه را ديگـران تـقواي و زهـد كشند, رخ به مذه2 oتعال
خـوش مذاقشان به خيام رباعيات از ÏÉبع اينرو, از و ميگ"ند
را آuا و كردند تعب" خود شيوة به را رباعيات <اينان است: آمده
در اينجا, در كه نيفتادند خيال بدين و گرفتند كار به خود Ëºمرا در
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بـه گـ� زهـرآ æمارا را ما مقدس ¾Ìيعت ,ñدلانگ ظاهري پِس
بگسـ#دهانـد/> خـويش [هيدات خبيث, اذهان و نشستهاند كم�
#ادريـانه, ربـاعيات كـنار در نسـخهها, Kسـت� ÇÇYان از عم{
ñنـ ديگري رباعيات ]رور و كردند باز جا ñن عارفانه رباعيات
بـراحـ% را آÇuا اشـعار ايـن كوتاه قالب زيرا شدند افزوده بداuا
شكـل خـيام ربـاعيات ُجنگ Yينكه حقيقت در ميكند/ جابهجا
بيش كنون تا كرد/ جلب خود به ñن را ديگر شعراي اشعار گرفت,
در هـم كه çرباعيا يع' برcردهاند را Ìºگردان> <رباعي صد از
ديگـر شـعراي اشعار ديوان در هم و خيام به منسوب اشعار ميان
ñنـ حـجoتر كـه مـتأخرتر, ُجنگهاي نتيجه, در و ميشوند يافت
بس çاماGا آن در كه ميدهند ارائه را شلهقلمكاري آش هستند,

ميزنند/ تنه يكديگر به متناقض بس عقايدي و گون گونا

1. J. B. Nicolas

ميشد, رباعي ٤٦٤ شامل كه را ملغمهاي چن� نيكو#١ ب/ ژ/
خوانـندگان به آن فرانسة ترbة Kست� در مي=دي ١٨٦٧ سال به
ðفـي ,S١٨٥٩T آن از پـيش سـال چـند كرد/ عرضه فرانسويزبان
آزادÇvايي وجود با بود, رهنمون را وي شاعرانهاش Ë¾ كه جرالد
خوانـندگان به بود, داشته روا ,Ïºفار íم به نسبت ترbه, در كه
متخصصان آنچه به كه داد ارائه خيام عمر از تصويري انگلي«Ïزبان
در است/ نـزديك# بسـيار دارند, توافق بيش كمو آن در امروزين
پرداختهاند/ ُجنگها اين پا#يش كار به جانب چند از ,ÍÈحا قرن

Ïºشناíمـ شـيوة بـه دا^Çاركي, خاورشناس كريسíسن, آرتور
كـه گـون گـونا خطي نسخههاي مقايسة با وي است/ شده متوسل
ترتيب آuا از يك هر در متفاوت Lوي به بار هر خيام رباعيات
كوشيد هستند, çمتفاو مكتوب سنxاي ^ودار نتيجه در و يافتهاند
مـعت�ترين مـيبايست ظاهرا كه كند بازسازي را Kستي' الگوي
از Vموعهاي ١٩٢٧ در كريسíسن طريق, اين به دهد: ارائه را íم

كرد/ Ì¿منت را رباعي ١٢١

بوده آن ايشان معيار كردهاند/ عمل ديگري Lو به æايرا ادباي
آÇuا صحت در كه را, رباعي Ïºبيست يع' شواهد كهنترين كه
ما رباعيات bلهاند اين Tاز دهند قرار كار اساس نيست, شكي هيچ
[Çامي سـپس و S٩٤ ,٧١ ,٥٦ ,٤٦ ,٤٠ ,٣١ ,١٩ ,١٤ ¾Êرههاي با
ربـاعيات اين به مضمون و سبك ¡اظ از كه را ديگري رباعيات
جنبة حدي تا روش اين چون البته سازند/ ملحق آuا به نزديكاند,
بـه گـردآورندهاي از نسـبتا كـار حـاصل دارد, فـردي و ذهــ'
,æايرا بزرگ نويسندة هدايت, صادق ميكند/ فرق ديگر گردآورندة
Yزادي ما, كهن شاعر وجود در بود, جوان بسيار هنوز كه هنگامي
Ì¿منت ١٩٢٣ در وي كه رباعي ١٤٣ Vموعة يافت/ íخويش براي

1. J. Malapate

ترÇbه فرانسه به ما#پات١ ژ/ و فرزانه ف/ م/ سوي از اخ"ا كرد,

خيام انههاي تر , L es chants d’Omar Khayam, Corri, 1993 /٢

قاËºغ', و فروغي Tمدع	 يع' برجسته اديب دو است/٢ شده
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در را گـزيدهاي داشـتند, خود كشور ادبيات از كام	 شناخت كه
ربـاعي ١٧٨ شـامل آسانگ"ي, اندكي با كه ^ودند Ì¿منت ١٩٤٢
,æايرا مطرح نويسندة دش%, ع	 ,S١٩٦٩T ما به نزديك# ميشود/

1. L. P. Elwell-Sutton, In Search of Omar Khayyam, Londres, Allen & Unwin,

1971.

است, شده ترÇbه ñن Ï»انگلي به كه خيام١, ة دربار خود, كتاب در
به كه را, ديگر رباعي ٢٦ آuا به و ميداند اصيل را رباعي ٧٦ تyا
اينجاست جالب نكتة ميكند/ اضافه دارند, كم#ي اصالت وي نظر
يكديگر با بهدو دو گر ا كريسíسن, ُجنگ ñن و ُجنگ سه اين كه

دارند/ اش#اك رباعيات از نيمي در شوند, مقايسه
جامة و آن منابع آشفتگي عل"غم نيكو#, ترbة انتشار هنگام
م#جم, ثقيل ن@ ñن و پوشانده را رباعيات بعÏÉاز كه عارفانهاي
بـه خيام اشعار از دوران آن منتقدان ,oكن اشاره بدان hناچار كه
گـوتيه تئوفيل كه را آنچه اينجا در دارد جا كردند/ استقبال èخو
١٨٦٧ سال به نوزدهم] قرن در فرانسوي مطرح شاعر و نويسنده ]
رباعيات در ] ñچ <هيچ :hشو يادآور است, نگاشته باره اين در
مـ¿Ìقزم� شـاعري شـيوة از ما كشور در كه پنداري به خيام]
گـوهرها, از انباشتهاي را آن كه شيوهاي يع' ندارد شباه% دارند,
و مـتكلف ,ñاغراقآم تشبzات به آغشته ميدانند عطرها و گلها
به و, دارد را با# دست انديشه خيام, رباعيات در [///] ذهن از دور
فـوران جــايجاي آن درخشش نــامنتظر, و مــوجز شــيوهاي

انديشمندان èباكترين كه ناب Ï¿آزاداندي اين از ما [///] ميكند
بويژه hميشو شگفتزده ميرسند, آن گَرد به زaت به ما دوران
خرافات بند در زودباور و ساده اروپاي خيام, دوران با Yزمان كه
ربـاعيات ايـن در جايجـاي پيش از هاملت تكگويي [///] بود
آÊºن كـه پـردهاي پس در ميپرسد خود از شاعر است/ منعكس
ربـاعيات, اين در است/ uفته چه كشيده, كzان راز و انسان ميان
و گـران كـوزه سـبوي در را انسان كي خا Ë»ج ذرة واپس� شاعر
مـا بـه شاعر تلخكامي سوداي چه با [///] ميجويد خشتبنايان
گـونههاي تـو, پـاي زيـر خـاك بـردار; گـام "Tتاطانه ميگويد:
هرچه زيبارويان/ كهربايي چ¿Êن و سيم� سينههاي و گلگوناند
زودتـر هرچه بنش�/ بپژمرند, آنكه از پيش گلها, اين كنار زودتر
هـرچـه شوند/ خاك در و برآمدهاند خاك از گلها اين چون برو!
نپايد/ دمي جز ميدهي فرو كه دمي چون بنوش را خود جام زودتر
عميBاز احساس چه كوزهها!" و كاسهها و سازند جامها تو ِگل از

گرفته/> فرا را آنان كه چñهايي Yة و آدميان پوچي
كم خيام رباعيات فرانسة برگردانهاي امروز, تا گذشته قرن از
از پس برخـوردارنـد/ ñن èخو كيفيت از آÇuا از برخي و نيستند
آÇSا از sك اع#اف بايد ساخت؟ Ì¿منت تازهاي ترbة بايد چهرو
و آوردهام رو خيام Ïºفار اشعار به اشتياق با مدtاستYواره كه
من كه افتادم خيال اين به دارم, دوست هم را ترbه كار كه آSا از
بـه هـم آن ,lبـرگردا فرانسـه به را اشعار اين لطف از چñي ñن
چون من, گFن به نياختهاند/ دست بدان من پيشكسوتان كه شيوهاي
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و مـعنا تـyا نـه كـه است آن شايستهتر ميكنند, ترbه را شعري
بكوشند بايد بلكه برگردانند ديگر æزبا به را آن ك=م ¡ن Sبويژه T
اين طبعا دهند/ دست به ñن را اشعار اص	 صورت از تصويري تا
ÇRصوص و� بـاشد شـعر بـه ñن ترbه كه است آن مستلزم امر
يـادآور ñن را اص	 شعر وزن جنبش ÇLوي به كه است ÍÈوري
مقبول ميشود, انتخاب ترbه در كه شيوهاي بايد Yه اين با شود/
ترbه بدان كه æزبا شاعرانة سنxاي از يع' گ"د قرار خوانندگان

نشود/ دور ميكنند,
كـميّت بـر كـ=سيك, #ت� شعر وزن مانند ,Ïºفار شعر وزن
را هـجا ١٣ يـا ١٢ كه دارد Ï¼خا وزن رباعي دارد/ قرار هجاها
سكتهاي Kست هجاي پنج يا چهار از پس اغلب و ميشود شامل
¾Êر بـه بـيت دو bع باشد, <رباعي> آنكه از بيش و دارد وجود
قافيه ميشود/ oتقس برابر Rش دو به معمو` رباعي چون ميرود
گاه و دارد جاي آخر م½Íع و اول م½Íع دو در اجبارا رباعي در
مـضمون مـيخورد/ Ë¿چ به ñن سوم م½Íع در اختياري طور به
دو است/ موزون ساختار اين پاسخگوي موارد بيش# نñدر رباعي
صـحنة اغـلب كـه مـيكنند مـطرح را مـوضوعي Kست, م½Íع
ارائـه را جـديدي فكـر سـوم, م½Íع ميسازد/ Ë»V را كوچكي
با و مييابد گس#ش آخر يع'م½Íع چهارم م½Íع در كه ميدهد
شـده, مـطرح مـ½Íع Kسـت� در كـه آنـچه به نامنتظر كنايهاي
سوم م½Íع <مفهوم> به كه uفته Fه اين در رباعي راز ميپيوندد/
بـه <ñتندوتـ> بتواند چهارم م½Íع تا بدهند <اLنا>يي آنچنان

1. A. Bausani

,١æبـوزا آ/ كـه نكـتهايست ايــن <بــازگردد>/ Kست مــ½Íع
چـن� مسـ" و كـرده بـيان èخو به را آن ايتاليايي, خاورشناس

است: داده ارائه زير ^ودار در را حرك%

كـرد؟ بـازسازي فـرانسـه در را ربـاعي قالب ميتوان چگونه
شـعر به فرانسه در را رباعيات خواستهاند كه æاb#م از بسياري
وزن ] alexandrin وزن بـه را پـاره چـهار قـالب كــنند, تــرÇÇbه
قوا| ترتيب ñن اغلب و برگزيدهاند فرانسه] شعر در دوازههجايي
ايـن مـن, نـظر به كردهاند/ رعايت (aaxa) Ïºفار در را رباعيات
شـعر در <الكسـاندرن> وزن چـون نـيست Wكن گزينِش w#ين
ربـاعيات روحـي سبك با كه است برخوردار طمطرا{ از فرانسه
الكسـاندرن چهارپارههاي ديگر, سوي از جوردر^يآيد/ خيامي
فرانسه شاعرانة سنت در است, عادي كام{ چندبندي اشعار در كه
اين, بر افزون است/ نرفته كار به مستقل بند يك تyا عنوان به هرگز
#Çw من عقيدة به اينرو, از ^يشود/ oتقس بيت دو به ñن اجبارا
در ] <طاق> وزن و كوتاه çابيا با بند دو قالب در را رباعيات است
فـرانسـه بـه طاقاست] آن هجاهاي تعداد كه æوز فرانسه, شعر

را روش �ÇY Sخـيام ربـاعيات و زندگي T زير كتاب در ñ ن سگرس پ/ /٢
Ñ

به طبعا كه برگزيدهام را هفتهجايي م½Íع هشت من برگرداند٢/
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هشت مـ½Íع چـهار از مـركب بند دو در را رباعيات بيش# و برگزيده Ø
است: برگردانده فرانسه به قافيه, بدون هجايي,

P. Seghers, Omar Khayyâm, Sa vie et ses quatrins, Paris, Seghers, 1982.

است: شده ñانتخاب ن آربري سوي انگلي«Ïاز ترbة در �Yروش
A. J. Arberry, Omar Khayyâm. A New Version ..., Londres, 1952.

دارد ÍÈورت من نظر به ñن قافيه وجود ميشود/ oتقس رباعي دو
از پـ"وي كه آSا از ساخت/ Ë»V را اص	 قالب حركت بتوان تا
را بسـياري ÇTدوديxاي فرانسـه در ك=سيك قافيهپردازي قواعد
بـيش# كه كردهام قناعت تقري2 قوا| به اغلب من ميكند, Iميل
بيت برگردان كه ما ترbة در رباعي Kست� هستند/ ناقص> <قوا|
دوِم ربـاعي در دارد/ متقاطع قافيههاي است, اص	 رباعي Kست
بـه كـه آنـچه در همقافيهانـد; rهف و Ë¿ش م½Íعهاي ما, ترbة
يـا دارد: وجـود امكـان دو مـيشود, مـربوط ديگـر مـ½Íعهاي
و ندارد قافيه پنجم م½Íع يا و همقافيهاند rهش و پنجم م½Íعهاي
تـرتيب بـنابرايـن ميشود/ همقافيه چهارم م½Íع با rهش م½Íع
صـورت بـه يـا و بـود خـواهـد ababcddc صورت به يا قافيهها
/ababcccb يا ababbccb كند, ياري Rت گر ا ,ñن گاه و ababxccb
نظام حدي تا ميتواند قافيهپردازي چن�ترتي2در sميك فكر من
يادآور ñن چاپي آرايش كند/ منعكس Ïºفار رباعيات در را قوا|
داراست/ را رباعي صورت شده, ارائه قالب كه بود خواهد نكته اين
برابر م½Íعهاشان هجاهاي تعداد كه اشعاري فرانسه در امروزه
مسـئلة ايـنجا در كه است آن من عذر ندارد/ رواجي ديگر باشد,

Rواند, نوين شاعرانة حساسيت با كه سبكي به ,Ï½شخ Ï¿آفرين
به فرانسهزبان خوانندگان كه بوده آن قصد بلكه است نبوده مطرح
تـعلق Ïºفـار كـ=سيك شعر سنت به كه يابند Ïº#دس اشعاري
قـواعـدي از پـ"وي به و ثابت قال2 در اشعار اين چون و دارند/
ñن فرانسه در كه بوده آن اعتقادم شدهاند, Ìºوده مشخص سخت
قـالب آنكـه امـيد داد: ارائـه ثابت قال2 چارچوب در را آuا بايد
قـالب يـادآور است, مـصا¡ه رشته يك حاصل كه من, برگزيدة
خـوانـندة شـاعرانـة عـادات آنكـه بـدون بـاشد خـيامي رباعي

رساند/ آزاري را فرانسويزبان
بـه ايـنجا در كـه آنـچه hمـيشو يـادآور ,hبگـذر كه اين از
نكردهام ادعا من اقتباس/ نه است ترbه ميشود, عرضه خوانندگان
مـن Ìºودهام/ بديع اشعاري پارÏºزبان, كهن شاعر از اGام با كه
صـف% گـاه كـه نكـردهام ايـن جز كردهام/ ترbه لفظ لفظبه تقريبا
Ëºا جـاي بـه سـازم, ديگـري تشـبيه جانش� را تشبzي ,hبيفزا
خـاص Ëºا نيست, آشنا چندان فرانسويان براي كه خاص^ادي'
¡Çن از كه Ë¾با اين غم در Yيشه بههرحال, و� بياورم ديگري
است, (stylisé) سبكمند آن در ñهچY كه ,Ïºفار ك=سيك شعر
خـوانـندة آنكـه بــراي #زار, ژيــل� ايــنجا, در ] ///rنــيف دور
٢٦ ,٥ رباعيات منثور ترbة كند, w#قضاوت بتواند فرانسويزبان

است/] داده ارائه را ٥٢ و
امروزين خوانندة حساسيت به شگف% طرز به كه خيام, شعر در
را چن�خوانندهاي كه يافت ^يتوان æچندا اشارات است, نزديك
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كـه است ÇYان اشـعار, ايـن <كzاننگاشت> البته كند/ Ìºدرگم
و است مـنجFن آÊºن فـلك, گـردان چـرخ داده: ارائه بطلميوس
خود واقعا خيام آيا ميزنند/ نقش را آدميان ستارگانشÌºنوشت
يكي سفارش به كه ,æب"و او, از پيش است؟ داشته چن�عقيدهاي
كه ميكند اع=م شيوايي به بود, نوشته Sوم در رسالهاي بزرگان از
تـا و�, برخـوردارست با#يي حيثيت از بسياري نزد <علم> اين
قـرار اقـليت در او ميشود, مربوط وي Ï½شخ عقيدة به كه آSا
چـن� ñنـ مـا خردگراي و nعا خيام كه كرد تصور ميتوان دارد!
بههرحال, و� /S٥٣ ¾Êرة رباعي به كنيد نگاه T است ميانديشيده
مJلگهي كي خا جهان دارد/ تعلق شاعري سنت به ستارگان ن"وي
مردن/ و زادن پژمردن, و íُرس Yيشگي, رفت' و آمدن براي است
از كش خا اخ#اناند/ هفت و Í½عن چهار بازيچة و زاده Uلوقاتش
گر كوزه كه است آنان ِگل از دلشuادهاند/ در كه مردگاæاست تن
كاسهاي/ يا شود كوزهاي ñن زندگان پيكر كه زودا و ميسازد سبو
و wشت از خـ� فـيلسوفان و حكDن خورh؟ آينده غم چرا پس
كه صباحي چند از èخ�ند/ ما نñچون و�اينان ميدهند/ دوزخ
فلسفة Yان اين /oجوي wره شده, æارزا ما به كوتاه زندگي اين در
و جهان اين ميرود: سخن بسيار آن از اينجا در كه است `ريات

ماست/ اختيار در كه است چñي تyا آن, گذران خوشzاي
بـه پيش# اشعار/ گزينش به oبكن اشارهاي مقال, اين پايان در
ذوق يـا عـلم اصـحاب نـقادانـة نظر كه كردم اشاره ُجنگ چهار
شـدهانـد, تـرÇbه ايـنجا در كـه çرباعيا [امي است/ آورده گرد

سـه يـا دو در آuا از بسياري آمدهاند/ ُجنگها اين در جايجاي,
ُجـنگ/ چـهار ايـن Yة در آuا از ÏÉبع و ميشوند يافت ُجنگ
اصـيل سـنت به كه دارند را آن Rت رباعيات اين [امي بنابراين,
سـتارهشناس شاعر قلم تراوش يا يع' باشند داشته تعلق خيامي
[Çامي من وي/ مقلدان وفادارترين كار حاصل يا و باشند نيشابور
كـردهام انـتخاب آزادانه سپس و گرفتهام نظر در را Tدوديxا اين
و بودهاند من طبع باب Yه از بيش كه برگزيدهام را çرباعيا يع'
فـرانسـهزبان خوانـندگان خوشايند براي من نظر به كه آuايي ñن

مي^ودند/ مناسبتر
گـروهبندي آزادانـه را رباعيات اين كه sك اضافه بايد Yچن�
هم كنار دانستهام, يكسان انديشهاي از ملهم كه را آuايي و كردهام
عناوي'اين عنواæدهم, را گروهها اين مضام� بايد گر ا و uادهام/
مـي, شـيادي, معما, مرگ, زمين, زمان, داد: خواهم ارائه چن�

شناخت/ خواهد باز را آuا براح% خود خواننده عقل/

١٩٩٤ ژانوية ژيل�-زار,




