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الشاعر حممد الفراتي
وترمجاته عن األدب الفارسي
(الصفحات )174 -161
ملخّص
لم يكتف الفراتي بالمطالعة الطارئة العابرة لألدب الفارسي ،بل صار يتررمم
عنه أمهات الدواوين الشعر ية لفحول الشعراء مثل الشيرازي والفردوسي والرومي
والجامي وغيرهم.
وصرار ت مترممرات الفراتري مثرار اع راب وتقردير واعتر اب مرن اررل العررارف
بأسرار هذه اللغة ،فقد أثنوا عليه الثنراء الكريرر بعرد أن اولعروا علرا أعمالره التري
تولت وراعتها ونشرها وبارة الثقافة واإلرشاد القومي بدمشق.

اد يستغرب اإلنسان أن الفراتي تعلم الفارسية وحده دون معلم ،فقد حدثني أنه

كان يقرأمرادئ الفارسية عندما كان والرا فري المدرسرة الرشردية اجرا مانرغ اللغرة
التركيررة ،فأحررغ هررذه اللغررة وتعلررق بهررا ،فصررار يتررابر مررا كتررغ بهررا بصررورة بسرريطة
تعتمد علا كتاب ترممان صغير يجمر ب

اللغة العربية والتركية والفارسرية الرذي

كان يدرسه في المدرسة الرشدية .وتشاء الظروف أن ينتقرل الفراتري اجرا العررا ثرم

اجا الرحرين،فاستطاع أن يتصل بمن يجيدون الفارسية اراءة وكتابرة وحرديثا ،اجرا
*  -كلية اآلداب ر مامعة حلغ.
_______________________________
161______________________________

ثقافتنا

●

الشاعر محمد الفراتي وترمماته عن األدب الفارسي

أن صار يقرأ بها الكتغ المختلفة وخاصة دواوين الشعراء ومصنفات الكتاب،ف اد

تعلقه بهذه اللغة.

كيف يرتجم الشعر؟
ان عرررددا كريرررررا مرررن المتررررمم

يررررر أن الشررررعر ينرغرررري أن يترررررمم شررررعرا ألن

الخصائص التي يتمي بها الشعر من النثرر هري مكونرات أساسرية فري وريعرة الرنص

الشعري ،وليست م رد اضافات للتحس

يمكن أن يستغنا عنها ،ومعنا ذلك أن

اهمال هرذه الخصرائص الجوهريرة مرن اررل المتررمم يعرد اهمرا لجر ء مروهري مرن

العمل الذي يترممه .بل ان بعض هؤ ء الذين يصررون علرا ترممرة الشرعر اجرا شرعر

ليذهغ اجا مد أبعد من هذا باشتراط أن يرقي المترمم علرا الروزن ونظرال التقفيرة
اللذين استخدمهما الشاعر .ومن الواضر أن هرذا الشررط ابمرا يمكرن الوفراء بره اذا

تمررت الترممررة ب ر

لغت ر

تنتميرران اجررا ترررا واحررد ،ومررن ثررم تشررتركان فرري نظررال

عروض ررري واح رررد كاللغ رررات األوابي رررة وكسي رررر م رررن اللغ رررات اإلس ر ر مية كالعربي رررة

والفارسية ،وهذا ما فعلره الفراتري فري ترمماتره مرن الفارسرية اجرا العربيرة ،فقرد تررمم

الشعر شعرا ،واستطاع بفضل اشتراك العربية والفارسية بنظال عروضي واحد تقريرا

أن يحتفظ بالنظال الشعري في ترممته العربية مرقيا علا الجانغ الشكلي لألصل

الفارسي  .واد بلغت ترمماتره مرن الجرودة والدارة واإلتقران مرا معرل العرارف

باللغرة

الفارسية والعربية يقرون بإمادتره اللغو يرة ،وذائقتره الشرعرية ،األمرر الرذي معلره يمتراب

عن غيره في ترمماته هذه ،وذلك ألنه شاعر يحس بإحساس شاعر.
مرتمجات الفراتي:

لقرد تررمم الفراتري ديروان كلسرتان اوضرة الرورد للشراعر سرعدي الشريرازي واررد

ورعترره وبارة الثقافررة ورعررة ميرردة بلغررت  013صررفحات مررن الرروا المررزين 1031هررر
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1661ل تحررت عنرروان (سلسررلة اوائ رر األدب الشررراي) وهررو أول ديرروان اررال الفراترري
بترممترره عررن الفارسررية ،وترر

جرري أن الفراترري لررم يكررن أول مررن ترممرره شررعرا ،فقررد

سرررقه اجررا ذلررك مررائيررل بررن يوسررف المخلررر السررواي األصررل والررذي كرران كاتر را

بالديوان الخديوي بثغر ا سكنداية بمصرر ،وارد ورعرت هرذه الترممرة فري مطرعرة

بو

في شهر صفر  1960هر 1346ل.

كما ترمم مختارات من شعر ث ثة شرعراء هرم :مر ل الردين الرومري ،وسرعدي

الشرريرازي ،وحررافظ الشرريرازي ،وممعهررا تحررت عنرروان (اوائررر مررن الشررعر الفارسرري)

ورعترره وبارة الثقافررة فرري  099صررفحة علررا وا مررزين مميررل  1030هرر 1660ل مررن

سلسلة اوائر األدب الشراي.

أما الحلقة الثالثة من سلسلة اوائر األدب الشراي) فقرد كران كتراب الروسرتان

لسررعدي الشرريرازي ،فقررد ورررر فرري م ر أين مررن ارررل وبارة الثقافررة ،ورررر الج ر ء األول

 1636في  033صفحة وورر الج ء الثاني  1666في  033صفحة كذلك ،لكن هذه
الطرعة لم تكن كسابقاتها من حيث الجودة واإلخراج!!

ولرره مترممررات أخررر عررن اللغررة الفارسررية مررا بالررت مخطووررة وهي:اواعررد اللغررة

الفارسررية ر ر ارراموس الكنايررات الفارسررية ر ر ارراموس فارسرري عر برر كمررا ترررمم

اباعيرررات الخيرررال فكانرررت ترممرررة دايقرررة ،علمرررا أن الفراترري كرران يقررول ان هرررذه

الرباعيات ليست للخيال ،وانها نسررت اليره خطرأ أو زورا ،وان الخيرال برريء مرن هرذه
الرباعيات التي ترممها عدد من المتررمم

كرل بأسرلوبه وعلرا وريقتره مثرل احمرد

رامي ومحمد السراعي ،لكنهم واعوا في أخطاء كريرة بسرغ ترممتهم عن لغرات

غيرررر الفارسرررية كا نكليزيرررة والفرنسرررية هرررذا فضررر ع ررن التصرررف الررذي ك ررانوا
يعاملون به النص المترمم .وكان أحمد رامي أكسر هؤ ء تصرفا!..

وسنحاول فيما يلي القاء نظررة سرريعة علرا بعرض هرذه المترممرات التري ورعتهرا

وبارة الثقافة ،وايرراد بعرض النمراذج الشرعرية والنثر يرة المترممرة،لنعطي برذلك صرورة

صحيحة صاداة عما اال به الفراتي من مهد كرير.

_______________________________
161______________________________

ثقافتنا

●

الشاعر محمد الفراتي وترمماته عن األدب الفارسي

 – 1كلستان (روضة الورد):
افتتحه الفراتي بهذين الريت

المترمم :

اوضرر ر ررة الر ر ر ررورد كلسر ر ررررتان وم ر ر رررا
فير ر ررره عر ر رررن ش ر رررريراب نفر ر ر ر ّ عطرررررررر

وورد في المقدمة الموم ة:

كلسررررتان كت ررراب ف ررري العظ ر رات
وش رررذ م رررن ك رررل أبه رررار الحي ررراة

«المنة هلل ع ومل الذي واعته تومغ التقررب منره ،وبشركره تر داد الرنعم ،كرل

نف رس وارد مرردد للحيرراة ،وكررل نف رس صررادر راحررة للررذات ،اذن فرري كررل نف رس لرره

عليك نعمتان،علا كل نعمة منهما شكر وامغ.
بيت

برررررراي لسرررررران أو يررررررد أنر ر رت عامررررررل

لتخرج في مرماك عن عهدة الشركر

الخيررررررر للعرررررررد أن ينقرررررراد معتررررررذرا

عرر ررن القصرر ررور اجرر ررا أعترر رراب سرر رريده
أا ر ر ّرر بالع ر ر ر في منحر ر ر ررا تعر ّر ر ر ر ررده

اطعة:

لررررم وكر ر رر رل امررررررررئ عما يليق به

غيو رحمته التري تح صرا تعرم سرائر األكروان ،وموائرد نعمتره بردون حرمران،

مرسووة بكل مكان ،يهتك ستر عراده برأفح

ااترفوه من منكر الخطايا والعيوب..
بيت

الرذنوب ،و يقطرر اباهرم بمرا

شرر ر رررفير مطرر ر ررراع نررر ر ررري كر ر ر رررريم

اسررررررريم مسررررررريم بسررررررريم وسررررررريم

تر رررر أي غرررررم ار رررد يحير رررق بأمر ر رة

جهررا أن ررت ف رري الرردنيا اهي ررر ومع رروان
ونررررروح علا اهر السفينة ّ
ابرررر ر ر ر ر ررران

اطعة

وما الخوف من موج الرحار اذا وغا

وهكررذا يسررير الشرراعر علررا هررذا المنرروال الررذي ارردمناه :اطعررة ..بيررت اجررا خررر

الكتاب الذي اسمه اجا ثمانية أبواب :األول في سيرة الملروك ررر والثراني :فري أخر
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الفقراء والثالث :في فضرل القناعرة ر ر والرابرر :فري فوائرد السركوت ر والخرامس:في

العشق والشراب والسادس :في الضرعف والشريخوخة ررر والسرابر :فري ترأثير التربيرة ررر

والثامن :في داب الصحرة واختتم مقدمته بهذا الرم :
بروضر ر ر ررررتي ورد نرر ر ر ررردي برر ر ر رررالوا

ال رررم م رررن الرس رررتان عر ررراب الطر رررق

ف ر ر رررالورد عم ر ر رررره اصر ر ررررير األم ر ر رررد

واوضر ررررتي ت هر ر ررو ألخرر رررر األبرر رررد

وك رررل م رررا أبتغ ررري أن يم رررل فم رررا

في (اوضة الورد) مرا يضرني فتلحروني

اجا أن يقول:

وكيف واسم (سعد) فو ورترره

مطرب بأب بكر فترررررررا الر ر ر ر ر ررردين

واختتم المترمم (الفراتي) الكتاب بنرذة يسيرة من ترااي حيراة سرعيد الشريرازي

استغرات ث

صفحات ،ومما ماء فيها اوله:

« ان الذين أرخوه وعنوا بآثاره استخلصوا ترااي حياتره مرن دواوينره الشرعرية ومرن

نثره الساحر ،خصوصا في كتابه الخالد كلستان وفي ديوانه العظريم بوسرتان أمرا
اسررمه الكامررل فهررو الشرري شرررف الرردين بررن مصررل الرردين السررعدي أحررد الن ررول

ال معررة فرري سررماء األدب الفارسرري ،فقررد بل رغ أعلررا درمررات الفصرراحة فرري اللغررة
الفارسية ،كما أن نظمة ونثره ّ
يعدان أحسن مثال فري الس سرة والر غرة أمرا و دتره
فكانت سنة 636هر علا األغلغ ،ووفاته سنة 663هر أو 664هر .

ولقد اال برح ت وويلة ،فر ار مكرة ودمشرق وبلرغ شرماجي افريقيرة ،وأارال مردة

في الشال وعاشر أهل هذه الر د فاختلط بالعلماء والعوال والصوفية والم حدة ولرم
يفاا دمشق العزي ة عليه ا في سنة 640هر ح

ابتليرت برالقحط والغر ء والجرراد

ومفاف مياه العيون واألنهار فرثاها أبلغ رثاء وبكاها أحر بكراء ،وخررج منهرا هائمرا
علررا ومهرره فرري باديررة القدس،فأواعرره سرروء حظرره أسرريرا بيررد الفرنجررة..وكان تررأثير

السررعدي فرري النرراحيت

األدبيررة واألخ ايررة كريرررا ،فررإن بعررض الشررعراء المشررهواين

الررذين مررابوا بعررده كحررافظ الشرريرازي وعرررد الرررحمن الجررامي اررد وضررعوه موضررر
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التقدير واإلع اب ،واد بلغت شهرة السعدي أوراف العرالم ،ونقلرت ثراره فري النثرر

والنظم اجا ممير اللغات الحية ،وكانت محل اع اب األمم وتقديرها.
مناذج من كتاب (كلستان):

يقول سعدي :كنت مترددا عند شراء دار معدة للريرر ،فقرال جري يهرودي :أنرا مرن

سركان هرذه المحلرة القرردماء ،فاسرألني عرن الردار ،فررإن جري معرفرة بصرفتها ،اشررترها

فليس بها عيغ أص فقلت له :أمل عيغ بها ا م او رتك اياها.
اطعة:

ان دارا جهررررررررررررا كمثلررررررررررررك مررررررررررررار
غيرررر أنررري من بعد موتك أرم ر ر ر ر ر ر ر ررو

تس ر ر ر ررراوي ا دارهر ر ر ررررم عش ر ر ر ررررا

أن تسرررررراوي ألفررررا دنانيرررررررر صفرررررررررا

حكاية :دخل مامر دمشق رمل من صلحاء مررل لرنران ،وكانرت لره فري بر د

الع رررب مقام ررات مرررذكورة وكرام ررات مش ررهورة ،ولم ررا مل ررس عل ررا و رررف برك ررة
(الك سرة) ليتوضررأ بلررت ادمره فواررر فيهررا ،ولررو لرم تتداركرره العنايررة لغر .وبعررد أن

أد المصلون الص ة المكتوبة اال له أحد األصحاب:

أيهررا الشرري عنرردي مشرركل ،فقررال الشرري ومررا ذاكن فقررال :أذكررر أننرري كنررت

رأيتك تمشي علا ومه بحرر المغررب ولرم ترترل لرك اردل ،واليرول كردت تغرر بمرا

يزيد عن عمق اامرة مرن الماء،فمرا السرر فري هرذا يرا ترر ن فأدخرل الشري رأسره فري
ميرره وبعرد تأمرل وويرل رفررر اليره رأسره وارال:ألم تسرمر مررا االره سريد النراس محمررد

المصررطفا« :جرري مررر اهلل واررت يسررعني فيرره ملررك مقرررب و نررري مرسررل» ولررم يقررل
كل واتي كان هكرذا،وا لمرا تفرر ل لجرريرل وميكرال ،ولمرا بنرا بحفصرة وزينرغ
وغيرهما بأواات أخر  ،ألن مشاهدة األبرار ب
بيت:

بحسررنك تغرينرري وتطلررغ عصررمتي

الت لي وا ستتار تلوح فتختطف.

ونررار اجهررو تررذكي وتررأمر بررالتقو
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شعر عرب األصل:
أشر ررراهد مر رررن أه ر ررو بغير رررر وس رررريلة

فيلحقن ر ررري شرر رررأن أضر ررررل وريقرر رررا

يررررررؤم نررررررارا ثرررررم يطفر ررري بريشر رررة

لرررررررذاك ترانررررررري محرارررررررا وغريقر ر رررا

حكاية منظومة:
اريرررف مسرررن كررران أنكررر بنت رره
فصادف أن اد كان فظا ّ
فعضرها
فه رررال أباه رررا ح ر ر

أص رررر م رررا رأ

برغررررداد اسررررركافا لينسررررلها الولرر ردا
دعابرررا فررأدما مرشرررفا يشررره الرروردا
فرررراح مغيظرررا محنقرررا يسررأل الوغررردا

أيررا فسرررل مررا ذلررك السررن واعترررف

بررأن الررذي لكترره لرررم يكررن ملررردا

وما الرت هرذا القرول م حرا كمرا ترر

فدع عنك فرحا لم يفد وخذ الجردا

لر

كرران اررر الطرررر فيررك س ر ية

فل رريس ليمح ررا أو يوسررردك اللحررردا

 - 2ديوان (بوستان) لسعدي الشريازي:
انره أول منظوماتره اجهامرة والمشرهورة ،ويشرتمل هرذا الرديوان علرا اصرص شرعري
غايررة فرري اإلبررداع ،وعلررا غررزل غايررة فرري الراررة واإلحسرراس .وهررو فرري هررذا الررديوان
ش رراعر انس رراني ،ومعل ررم أخ ا رري ،وبع ررد سرررنة م ررن اتمام رره أل ررف مصرررنفه الس ررابق
(كلستان) وكانت مقدمة الديوان شعرا تردأ بالثناء علا الخالق مل م له فقال:
باسرررمك يرررا بررراائ اوح فررري الرررردن

ب ر رردا وف ررري اللس ررران مر ررردع اللس رررن

ي ر رررا راح ر رررم العف ر ررراة ي ر ررراذا المقر رررردره

يررررررا ارررررراب م ر رررن الجن ر ررراة المعر ررررذره
ّ
أدار ومهررررررررررررره اضرررررررررررررا بذلتر ر ر ر ر ررره

الس ر رررامية

علر رررا ثر رررر الع ر ر ر لدير ررره حانير ررره

ذو عررررر ة فكرررررل مرررررن عرررررن ع تر ررره
ابوس أاب ر ررراب الع ر ررررو
اجا أن يقول:
ومررررن يكررررن بشرررررح ورررره ملحرررردا

فرر رررإن يرر رررر بعينرر ررره نر ر ررور اجهرر رررد
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تررررج ي ر ر ر رررا سعد الوصول للصفر رررا

ان رمررررررت نه را غير نه ر المصطفا

هذا واد بلغت هذه المقدمة ث ثا وسرت

بيترا ،ضرمنها كسيررا مرن أفكراره و رائره

واليك بيانا في سرغ نظمه هذا الديوان:
ّ
ووفررررت فرررري أاطررررار هررررذا العررررالم

وح ر ر ر ت أاص ر رررا خر ر ررررة بالع ر رررالم

ولرررررم تفتنر ررري متعر رررة فر ررري مسر رررتقر

كم رررا اطف رررت ك رررل أنر ررواع الثم رررر

كظررراهري شررريراب مرررا كنرررت أر
وان حررررررغ مررررررووني اررررررد صر ّ
ررررردني

فرحمرررر رررة اهلل عل ر ر رررا ذاك الث ر ر رررر
عر رررن حر رررغ س ر رروايا وك ررررل المر ررردن

كم الت مرن حرل بمصرر واغترراب

يجلرررررغ انررررردا ورف ر ررة لمر رررن أحر رررغ

واحس ررررتا اررررد ع ررردت فرررراال اليررررد

م ر رررن تح ر رررف ال ر ررردنيا جهر ررررذا الرل ر رررد

لكننرري عوضررت عررن انررد القصررغ

عرررررذب الريررررران سرررررائغا و ع ر رررغ

ولررررم يكررررن لررررد األ نررررال يشرررررب

لك ر رررن ألاب ر ررراب المعر رر راجي يكت ر رررغ

وحيررث فرري اصررر المليررك اررد ممررر

للنفر رررر فر ررري عشر ررررة أب ر ررواب وضر رررر

للع ر ر ر ررردل والت ر ر ر ررردبير م ر ر ر ررراء األول

لمرررررن عرررررن الخلرررررق غررررردا سيسر رررأل

شكرا علا النعمررررررة مررررررررررراء الثاني

لررررم رررن ه ر ر ر رررداه اهلل لرررإلحس ر ر ر ر ررران

واال في اصيدة حكاية احط في دمشق:
علرررا دمشرررق أترررا احرررط لشررردته
فض ّنت علرا األر بالغيرث السرماء فمرا

بلررت صرردا كرمرره ،أو حلررق ع فرراء

بالسفوح وارد

م ررادت عي ررون اليتررراما عن رره بالمررراء

فكرررم تسي ررر الشررر ا ه ررات أرمل ررة

اذا يثر ر ر ررور دخ ر ر ررران عن ر ر رررد رعن ر ر ررراء

وا ر رررد تع ر ررررت م ر رررن األورا باهي ر رررة

أغص ررانها ،كس ررليغ وس ررط بيرررداء

أمررررا الجررررراد فلررررم يترررررك بربوبتهررررا

و بغووتهرررررررررررا ثرررررررررررار خضر ر ر ر رررراء!

وماء عندي صديق كدت أنكره

مل ررد عل ررا العظرررم م ررن ب رررح وألواء

وما مر فيض ع

اد اذهل الصغ عرن ذكرر األحرراء
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وا ررد ع ر ررت ل رره اذ كن ررت أعهرررده

ذا ا ر ر ررروة وأخ ر ر رررا م ر ر ررراه ،ونعمرر ر ررراء

سررألت ذاك الكررريم العررر فرري جهررف

مرراذا دهاكنأمررغ تفررديك حوبررائي

فصراح بر  :يرا عرديم الررأي تسرألني

وأنررت منرري ررر أمررل رر أدر بررذا الررداء
فلرررررررم يررررررردع اطرتررررررري د ّر بغرثر ر ررراء

أ تر كيف ماب القحرط غايترهن
ولر ررررم تج ر رررغ دع ر ررروة هلل ص ر ررراعدة

ّ
غررررررغ ش ر ررركواء
و تنررررررزل غيررررررث

أمرترره :مررا الررذي تخشررا وفرري يرردك

التر يررا ان كشرررت أنيرراب راطرراء

وهل علا الرط في الطوفان من ضرررن

والرررط مررذكان ر رر عرروال علررا المرراء

أمررابني :تكررن مثررل الفقيرره لررد

ردع السر رررفيه ،فل ررررم تأخر رررذ بر رررآرائي
ّ
والمررروج ألقرررا بخلررري وس ررط دأم رراءن
فغ ر ّم م رن أع روزوا اررد ح ر ّ أحشررائي

مررا راحترري ان أكررن بالسرريف محت ر ا
أو كرران ومهرري لررم يصررفر مررن عرروب
واال أبياتا في الحكمة:
سررررررررررمعت أن وامعررررررررررا ذا ع ر ر ر ررردل

مضر ر ر رررا اجر ر ر رررا مل ر ر ر ررك خ ر ر ر ررواابل

واذ رأ المليررررررررررك خررررررررررر سررررررررررامدا

وعف ر ر ر رر الوم ر ر ررره ،وا ر ر رررال حامر ر رررردا

ار رررال لر ررره الغ ل،عنر ررردي مش رررركل

اذا ير ر رررا أب ر رررر

بر ر رررد عنر ر ررره أسر ر رررأل

أل ر ر ر ر ررررم تقل:للقرلرررررررررررررة التعرررررررررررررردن

فلرررررررم لغيرهرررررررا الغرررررررداة تسررررررر دن

فر ر ر تطر رررر نفس ر ررك فيمر رررا ترغر رررغ

مطل ررغ

توجهررررررررا األمررررررررر بمررررررررا يرض ر ر ررري

حي ررث جه ررا ف رري كرررل حر ر

ت ررررن مر رررن الع ررررذاب ير رررول العر رررر

اناعرررررررة العاارررررررل تعلر ر ررري ذكر ر رررره

وتخف رررررض األوم ر ررراع من ر ررره ا ر ررردره

فر ر ر ر تر ر رررر مر ر ررراء المحير ر رررا الغ ر رر راجي

فر ر ر ر ر ر رررالع

يرر ر ر ر ر ر ررراع بر ر ر ر ر ر رررالآل جي

ان تمرررس ف ررري الش ررردة غي رررر ص رررابر

تض ر ر رررطر للكدي ر ر رررة كاألص ر ر ررراغر

ااصررر عررن الحرررت ،و تمرردد يرردا

ان رمرررررت أن تحيرررررا شرررررريفا سر ررريدا

فكررررل من يطر ر رروي س ر رررل الطمر

لم يمررررررس عردا مرررررررررررئ فاستمر!
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أمررا غ ليررات السررعدي فرريمكن أن نقررول انرره مرتكررر فيهررا ،فقررد تضررمنت أبرردع
اإلحساسررات ،فرري اوح صرروفية ،فلررم يرلررغ شرراعر خررر مررا بلغرره فيهررا ،وهررا هرري بعررض
غ لياته:
وردي ر رررة هاته ر رررا ي ر رررا س ر رررااي ال ر رررراح

وافرررح و تلتفررت يومررا اجررا ال حرري

واع ف علا العود من لحرن النرو اطعرا

يرررا منيتررري فرررالنو ارررد باد أتراحررري

ما دامت بال هد لم ألق الفتروح ،فمرا

بر راجي أحطرررم ك ررالمجنون أارررداحي

أدمررا فررؤادي ومررا نلررت المررراد هررو

اد ألصق العرار باسرمي بعرد اصر حي

والعش ررق أل ررو بعقلي،فاسرررتقل ب رره
ح ّتررررال تعلررررن يررررا ذا ال هررررد مفتخرررررا

حربرررا علررا مرردنف بالعشررق ملترراح

ان كان ورفك وماحرا لنيرل منرا

من ررات ع رردن،فطرفي غي ررر وم رراح

اد عفت خراة بهدي في هرواه كمرا

أعلنررت للوصررل ب ر

النرراس أفراحرري

د الرش ررائر ي ررا س ررعدي لم ررا نظ رررت

عينرراك مررن به ررة فرري كررل اصررراح

لونررررررررا واحرررررررردا أبرررررررردا

فرررالرس ،وبرررر بر ر ة الحر بررراء برررالراح

وللحي ر ر ر رات

وأوف ررا الرر ر

منررري ن ررور مصرررراحي

واال في غ لية أخر :
ع يررغ اذا أبقررا ولررو بعررض سرراعة

بدونك في الدنيا فأحيرا بهرا وحردي

وم ر رر راجي ا ن ر ر ررور ومه ر ر ررك مرشر ر رررد

به في ا ل اليأس ان حرت اسرتهدي

فمنرر ر رررذ ت اينر ر ر رررا تيقنرر ر رررت أننر ر ر ررري

رماني اجهو في فر (شريرين) عرن اصرد

وأنررررري كفرهررررراد سأغسرررررل يائسرررررا

يدي مرن حيراة دون وصرلك تجردي

تحرردثك مررن دنيرراي للررنفس به ررة

ولو ك ما الدنيان وما حسرنها عنردين

أراك لطيشرري اررد ضررحكت ترردل

فهل رحمة تركر ان مرت مرن بعردين

ف ر تشررهري سرريفا إل ت ر ف مه ترري

فلم أك أخشا فري هرواك سرو بعردي
بساعدك ّ
الخطي ،الصارل اجهنردي!

وان ررري لمقت رررول ،وف ررري القت رررل راح رررة
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فيا صر أهرل الشرو لر جري اذا بردا

نهر رررااي بر رررأل ء يل ر رروح بر ررره سر رررعدي

فليلر رررة (يلر ررردا) ار رررد مللر رررت لطوجهر رررا

سراي مر الشعر  ،كمرا ملنري سرهدي

فقلر رري مث ررل الش ررمر ،ف ررارثي لحال رره

متا من ليلي ضاء من شدة الومرد

يرررذوب مرررن الرلرررو عليرررك صررررابة

ولرريس مررن الشرركو  ،يعيررد و يررردي

وأنرررت كمثرررل الرررورد يرررردي ترسرررما

لمركررا النررد  ،والغرريم ،والرررر  ،والرعررد

هرين ررري اذن ي رررا غاي رررة الس ر ر ل بل ر رر

يغني علا الرلو  ،ويحيا علا الوعد

لقرررررد نرررررال منررررران الحديقرررررة منرررررا

كما ذاد سرح النول عرن مفنره سرعدي
لعينيّ ،
وأمن من بناني علرررررررررا الورد

فر ر تخر ر

يامن رران ،ف ررالورد متع ررة

 – 3روائع من الشعر الفارسي:
عرفنررا ارررل اليررل أن الفراترري ترررمم مختررارات شررعرية لث ثررة مررن شررعراء الفرررس

المشهواين وهم :م ل الردين الرومري وسرعدي الشريرازي وحرافظ الشريرازي .واردل

موم ا عن حياة كل واحرد مرنهم .وارد سررق الكر ل عرن الشراعر الكريرر سرعدي
الشيرازي وعرن مخترارات مترممرة مرن شرعره .وسرنحاول اآلن عرر
مما ترممه الفراتي من شعر هذين الشاعرين:

نمراذج مخترارة

جالل الدين الرومي472 – 406 :هـ
ولد في بل  ،ثم رحل مر والده اجا دمشق ،وأااما بها مدة.ثم رح عنها اجا بر د

الرول واستقرا في (اونيه) بناء علا دعوة السلطان عر ء الردين السرل واي واشرتغل
الوالد بالتدايس ،وبعد وفاته خلفه ولده م ل الدين ،فاشتهر وأارل عليه الطر ب،

ولكنه مال اجا التصروف ونظرم ديوانره المثنروي الرذي بلرغ  96ألرف بيرت ...ثرم التقرا

بشمس الدين الترريزي ،فترك التدايس وهال معه في الرادية متصوفا علا الطريقة

(المولوية)،ثم عاد اجا اونية وتوفي بها .وهذا نموذج من شعره:
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«الناي»
اسررررمر النرررراي معربررررا عرررن شررركاته

بعرررررد أن كررررران نائررررررا عر رررن لداتر ررره

مرررررررررائ فرر ر ررري شرر ر ررركاته للعرر ر ر ررراد

بعررد صررحري مررا ذاررت وعررم الرارراد

مررن مررروح تررر بصررداي الحررزين

أبعررررررث الصرررررروت مشرررررررعا ب ر ررراألن

كررررل مررررن فرررراا الررررديار ااتسررررارا

يطل ر ر رررغ الوص ر ر رررل ليلر ر ر رره والنه ر ر رررارا

فترانرررررررررري بكررررررررررل نرررررررررراد أنرررررررررروح

وف ر ر رررؤادي م ر ر رررن الغ ر ر ررررال م ر ر رررري

كررل شررخص يظننرري مررن صررحابه

وهررو عررن س ررر نرروحتي فرري ح اب رره

وار ي رررغ م رررن نر رروحتي س رررر نفس ررري

لر ر ررو يسر ر ررمر األ ن ر رررال ا ر ررروة حس ر ررري

نوحر رررة الن ر ررراي لفحر رررة م ر رررن س ر رررعير

ه ر ر رررواء ف ر ر ر ر تك ر ر رررن ب ر ر رررالغرير

تلر ر ر ر ر ررك ن ر ر ر ر رررار بقلر ر ر ر ر ررره وهي ر ر ر ر رررال

حر ر

ماش رررت م رررن الغ ررررال الم ررردال

ك ررررم ا و اصرررررة لصرررررغ صر ررررير

بطر ي رررر ر ر رررق ملطر ر ر ر ر ر ر بر ر ر ر ر رررالن ير

أفأه رررل اإلحس ررراس م رررن يح رررس

ونتر ررراج العقر رررول فر ررري السرر ررمر رس

أفقررررررد الفررررررررررم حسررررررنا بالر ر ر رر ر مان

وتداعررر رررا لمح ر ر رر ررونا النير ر ر رر رر رر رر ر ر ررران

«يف بيان قلب العاشق ال أبالي»
ار رررال ااصر رررر ناص ررررحي ،أسر رررمر

لررررم يصرر ر للنصرر ر الررررري المومررررر

ذلر رررك العشر رررق الر رررذي باد الضر ر رنا

م رررا حك رررا عن ررره فقي ررره ف ررري ال ررردنا

ته ر ر ر ر ر رررددني بقتر ر ر ر ر ررررل م ر ر ر ر ر رررؤلم

مرررررررردا إله ر ر ررررا دم ر ر ررري

عطرررررررر

ااتل ر ر رروني! ااتل ر ر رروني! ير ر رررا ثقر ر رررات

ان فر ررري اتلر ررري حير ررراة فر ررري حير ررراة

ير ر رررا منير ر رررر الخر ر رررد ير ر رررا اوح الرقر ر رررا

امتر رررذب اوحر ررري ومر ر ردجي باللقر رررا

«ل ررري حريغ ،حره يشوي الحش ر ر ر ر رررا

لو يشرررا يمشر ر ررري علر رررا عيني مشا
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حافظ الشريازي
هو شمس الدين محمد الحرافظ ،ويلقرغ برر(لسان الغيرغ) ولرد فري أوائرل القررن
الثامن اجه ري بشيراب ،واتصل بحلقرات الرداوس التري كران يعقردها علمراء عصرره
واررد ممررر بذوارره الصرروفي ب ر

تعرراليم الفلسررفة و يررات القررر ن ،وأمررا ديوانرره ففيرره

اصائد وغ ليات واطر ومثنويرات واباعيرات ،ولكنره اشرتهر برالغزل ..وكران بعيردا
عن الزينة ال ائفة التي كان يتظراهر بهرا أهرل الطرر  ،فقرد وبر فري أشرعاره المررائ
والمشاي وال هاد والمتصوفة .وتوفي في بلدته شيراب ،وهذا نموذج من شعره:
«غزلية»
لم يرق جي مذ تورات شرمس ومنتهرا

ن ررور وم ررن ليرررل عم ررري غي ررر ديج ررور

ومنرررذ ودعتهرررا ودعر رت مرررن ح نررري

اوحي ولم يرق جي في الع

من نرور

واال للطر ويف غاب عن نظري

هلل ركررررن سيمسرررري مررررد مه ر ررور

ه رتنرري فرردنا حتفي،وكنررت متررا

وصررلت جرري منررة ،مررن كررل محررذور

فعرن ار يررغ يقررول العرراذلون :اضررا

فارتحت من مردنف فري اللحرد مقررور

مف رررت لريتر ررك م رررااي ،اذن فم رررري

كيرردي ،فلرريس علررا حررال بمعررذور

أيشررهد العرررس م رن فرري مررأتم أبرردان

أل كيررف يفرررح الررغ غيررر مسرررور

واال في «غ لية» أخر :
أايررررد عقررررارا تص ررردع ال ررررأس م ررررة

متا ذات منها مرعرة ،غررت عرن نفسري

لعلرري بهررا أنسررا ،ولررو بعررض سرراعة

مصائغ ذي الدنيا ،ومن جي بمرا ينسرين

فم ررا أن ررا م ررن مك ررر الس ررماء بر رآمن

فسيان فيها ورالر السرعد والرنحس!

فيررا ال ررغ ،تطلررغ ب رردنياك راح ررة

ودع عنك هذا الحرت ان كنت ذا حرس

فلررريس ير بررر ال رردهر ف ررو س ررماوه

سو كرل نرذل فري الحقيقرة أو مررس
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ثقافتنا

●

الشاعر محمد الفراتي وترمماته عن األدب الفارسي

نفضررت ف رراج الريد،شرررراا ومغربرررا

فلررررم أر(بهرامررررا) و دارس الر رررمس

فرررررألق اذن أشرررررراك بهررررررال مانررررررا
تعرررال ،فسر ّررر ال رردهر مثل رري يريك ررة

وخذ مال ممشيد تنل رتررة القردس
بصافية كالشرمس تسرطر فري الكرأس

علا شرط أن تكشف السر مرئ

عما القلغ اد أرداه في هوة النحس

هررذا واررد ترررمم الفراترري لحررافظ الشرريرازي مررا يقرررب مررن خمس ر

كتابه اوائر الشعر الفارسي اآلنف الذكر.

«غ ليررة» فرري
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