
  ٣٨٦  قند پارسي

  

   هندةسفرنام
  ∗فرزانه خجندي

   پاميرةاز چکاد برفگير خست… ”
  اشغر منزل بزن روزي،ک و تا خجند

  و ختن از سمرقند
  .رذوز دکن تا تالقان بگ

  و همياريم، را همراه ما تو
  .داريم  ميرا پاس پارسي
  !ساربانا

  رنگ، ي رنگها فارسي بين، تا ببيني نقش
  وبت شکّر است،عذ هندي درهگرچ”
  .“تر است ار دري شيرينرز گفتط

 ر درين دي اهداني، ک  ميليک
  ست، گمان ديرينه قند پارسي بي

                                                   
  .شاعر و محقّق تاجيک  ∗

هاي شعر ايشان در ايران توسط  کتاب. فرزانه خجندي يکي از شاعران برجستة سرزمين تاجيکستان است
اين سفرنامه را وي توسط . چاپ رسيده است پور نيز به مينانتشارات سروش و با همت روانشاد دکتر قيصر ا

نيا استاد دانشگاه دولتي ملّي تاجيکستان براي اين شمارة مجلّة  خواهرشان خانم پروفسور مطلوبه خواجه
ايم و تالش شده است تا با حفظ  بخشي از اين سفرنامه بلند را در اينجا آورده. اند  فرستادهپارسي قند

تر شوند و در بعضي جاها نيز کلمات تاجيکي را در  زبان معيار فارسي نزديک ها به ي عبارتامانتداري کم
  )سردبير. (ام قالب شرح کرده
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  .ن کالم نغز تاجيک استيا
  ست، ي جانگداز مولويها هنال

  ست،  سعدي، نواي رودکيةنغم
  ،“وزوما” ان ياو خ“نبع”رو 

  لوده درآن همان انگور شهديا
  .ريخ استاچرخشت ت

  ،و پرند انوو پرنيان خ رير حرو
  ن همان ابريشيم تابيدهيا

  .ريخ استادر انگشت ت
  را، رير زرفشانحن يا
  را و پرنيان ن پرنديا

  و از جان خريداريم، از دل
  .“داريم  ميرا پاس پارسي

ک قسمت بزرگ يد و يهند لشکر کش  بهمود غزنويحان مط سلهاز روزگاري، ک
ن فارسي و تمد رهنگ اسالم و فعبوم شعا ن پاکي نمود، در ااشغالرا  سرزمين هند

نت، زبان ط زبان اهل دولت سلعنوان  بهسال زبان فارسي ٨٠٠دود حتر شد و  هگسترد
  هندوستانهشتم از آغاز قرن .يرفته شد پذديار ن کهنيي در ايو زيبا شقع ،شعر

آغوش   بهرا لمعاسرايان   فارسي،يدب فارس او کز زباناترين مر بزرگ از يکيعنوان  به
  .اندوخ  ميشا هفساناپور

زنند   ميبزرگان جهان پهلو  دانايان هند باهکرد، ک  ميکرذش يها هاميرخسرو در رسال
فر از جانب صساب دهي و رمز ح کشف .برند  ميو گوي سبقتطو ارسط و از سقرا

را » ههندس« حالصط اميرخسرو ا.سته ا تازه باز کردةلحلوم دقيق مرعلماي هند در ع
را  لمعن ي اهنام برهمني، ک(» ااس« و »هند« از دو ريشه هدهد، ک  ميحيضنيز چنين تو

ر عص هنوز »هکليله و دمن« هند ادبيات شاهکار بزرگ . مرکّب است)سته ابنياد نهاد
 ة نيز آفريد)شطرنج( مات  شاه.پهلوي ترجمه شده بود ي بهکيم بيدناحاز جانب هفتم 

 فروز او ادب جهان و شعر  موسيقيهتمدن بشر، کة ن گهواري ا.رت مردم هند استطف

 هچهار سال آخر، ک ـ هاين س
 و شرکت ها براي تجليل جشن

يم، در رو ايران مي  بهها هدر جلس
ي موسيقي اشعار ها  برنامهبسياري
 .نديسرا را مي بيدل
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 .سته الم بودعاگويان  گاه فارسي بتحي شکوهمند مها ست، قرنه ارا پرورش داد
   جهانگير,)م ١٥٤٢-١٦٠٥ (نت اکبرط، روزگار سلصّه تيموريان هند، خاةدور

 زماني )م ١٦٥٨-١٧٠٧ (زيب  و اورنگ)م ١٦٢٧-١٦٥٨ (شاهجهان, )م ١٦٠٥-١٦٢٧(
تر از  ه فارسي در دربار دهلي زيادادبياترواج زبان و ” بهار يراعشّال قول ملک  بههبود، ک
 را انتشار کرد، زيراح لصاهب مختلف ذ اکبر ميان پاسداران م.“سته افهان بوداصدربار 

 با فرمان و کتب .گانه استيخداي   بهسيدنر ها  تمام معرفتصة خالهدانست، ک مي
 »اويد ـ هاترو« و »هنابهگوت پور«، »هنسيپ ـهر«، »انايامار«، »تارابهامه«قديمي هندويان 

  .فارسي ترجمه شدند به
لي سرهندي، ع رصاست و ميرزا بيدل، نا بک هندي نيز هندوستانسهر ميالد ظم

شانزدهم ي ها  در قرن.را آغاز بخشيدنده بک تازسن يلي اعاخان  غني کشميري، نعمت
الب طرفي شيرازي، ع، شاپوريييري نظسخنوران نيرومندي چون ن و هفدهم ميالدي

فهاني، فاني کشميري، منير الهوري و صب ائاصنجو، کليم کاشاني، ين ايسحملي، آ
 قان تا هنوز فالقّح مهدي، کح  به،ل کردنديبد  بيراي دگر در قلمرو سخن ابتکارهايعش

: سته او ادب فارسي بيشتر خدمت کرد  کدام سرزمين براي ترويج شعرهند، کنز مي
  يا هند؟ عجم

 چون ييها  فرهنگ.ف شدنديلأي فارسي نيز در هندوستان تها هنام ترين لغت بزرگ
 ،»غاتللّا شمس«، »غاتللّا ثغيا«، »غاتلّلا جاسر«، »تيهدا چراغ«، »انهبر عطقا«، »عطقا انهبر«
و ه  زاد،نويسان فارسي هکرذ بهترين ت.رهيغ  و»ارزمشاهيو خةخيرذ«، »غاتللّا منتخب«

وفي صدين کاشي، ال ي چون فخري هروي، تقيسانينو تذکره .ندا  هندوستانةپرورد
ي شگووربي سمرقندي، دارابي شيرازي، سرخوش، بندرابن داس خطمازندراني، م

رف حول داد، اما همين چند طتوان خيلي   ميرا ن جدوليا …، خان آرزو ودهلوي
  .دار شودورها پديصت يامن  تمامةنت ادب پارسي در آينط سلهست، ک کوتاه کافي
يس جمهوري تاجيکستان ئلي، رعا جناب دستور با هخبر رسيد، ک شوما خ  بهچون

ياد   بهرويم، دلم  مي ميرزا بيدلة زيارتکدهتاز تتاحاف  بههندوستان،  بهفمانحلي ر عامام
را  و پارسي و ادب تاجيکي  فرهنگههري، ک چقيقتحزيزان عياد   به.نياي بزرگ تپيد

 براي هان، کيو خاک مهرو يادي شهر ياران  به.اند هداري کرد هسال آين ٨٠٠ول در ط
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 دکني، يضسن دهلوي، فيحخسرو دهلوي، ت مسعود سعد سلمان، امير و ابديادبيات
 ضيداهللا غالب، اقبال الهوري، فسلي سرهندي، غني کشميري، اعرصبيدل دهلوي، نا

دياري،  ياد خرم  به.سته ا کردهيا هد رگريم دعظّّسرايان م  و هزارها سخنضيمد فحا
ندي، ا گانديريور، ااگ تدراناتني راب.نديا گاتما نهرو، مهعل بزرگان امروزينش جواهرلهک

  :گفتم  ميخود  بهو آزادگي اقوام بشرند و فروز آزادي نند، پرچمآچند، ملک راج  پريم
  مـو بالي بزن رـش پـير کوـواي سـه هب   در دوستتا پرواز کنم هخرم آن روز، ک  
 ة در برنام.توانم آورد  مي دستاويزيهو دلم چ وزه در انبان چشمرن سفر چهاريدر ا

  اهل مغرب نيز اقراريحتّ خاوريان، نه تنها .سا نيسته آ معجزلِّحم ما تماشاي تاج
ه اري نشدذگ ن مقدار ارجياتا زمان  چو هي مکان چ دنيا در هي دريزن هيچ هند، ککن مي

 مانم،  مييبصن  بيلّحم  من از ديدار تاجهميد، کهن فک بانوي دوستم چوي .ستا
  :شوخي گفت به

کند،   ميشک، انديشه  بي پا نهد،لّحم تاج  بههي، کي هر بانو.روي  نميهشکر کن، ک
را  شاهجهان و ارادت ک مهري و هزار کي دصهم او   بهه در دنيا کسي هست، کهک

يافتن دشوار است، تو نيز تماشاي نگيز پاسخ اي دردها الؤن سيا  به چون.داشته باشد
  .ارذ ديگر واگزمان  بهرا لّحم تاج

آن ديار   به.کردم ير سفرذپ جنّتکشمير  به  ـغيرصران يا  بهلمن بارها با پر تخي
سن فروغي، موالنا حسين فاني، ملّا حرفي کشميري، مص هو آزادگان، ک تگانخيهفر

الب طو  ست و کليمه اهر آغاز بودظرا م بيک جويا، غني کشميري اوجي، ميرزا دارا
 زمين رانيغراي مشهدي و ديگر بزرگان اط ،يم تهراني سلب،ئاصرفي شيرازي، عملي، آ

و  فر ما تماشاي کشمير نبود، شکرس ة در برنامهک  با آن.سته ابتش پروريدحرا در پناه م
بت صحو  باد با ياران کشميري ديدارآدريحو  پور يو ج  در دهليه کراسپاس خداوند 

  .داشتيم
راب حرا در م شناسند و شمع يادشان  ميرا  تاجيکةدر هندوستان فرزندان نابغ

  .فروزندا  ميرطخا
 ندگي دوستي چنديني براي تجدد و پافجان غفورا دميک بابااکآلم ع هسرجريد

و ص  خلوصوص ما از خ.سته او هند خدمت ماندگار کرد  مردم تاجيکةهزارسال
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 اوليا الدين نظامپيوند اميرخسرو با 
و شمس  شق مولويع ثديح

 هآن سان ک. ماند را مي تبريزي
ترين،  ديوان شمس زيباترين، نجيب

بت مريد ح مةترين نام ليبد بي
شق اميرخسرو عمرشد است  به
ر جاي د نيز ءدين اولياال نظام به

 .جاي ديوان و اشعارش آمده است

 متح ز.يما ه بسيار شنيدفباباجان غفورا  بهنديا گانديريهندوستان ا بزرگ يبانواعتبار 
ي ها خلق ريخاياي تحو پژوهش و ا قيقح در راه تفجان غفورا ي باباها اريثو خودن

 دانشمند .سته اکر يافتذلماي هند بسيار عي ها ه، هندوستان در رسالهشرق و، از جمل
رش ثنامور هند ششي بهوشن در ا

ت يص شخ»فجان غفورا دميک باباااک«
را براي  ن بزرگمرد تاجيکيت ايثيحو 

 .سته انمود تر باز نانش روشنطهمو
 .ندا مردم هندوستان بسيار قدرشناس

 جشن نود ن کشوريدر ا .م ٢٠٠٠سال 
ار ز برگفجان غفورا سالگي ميالد بابا

 هنديبت پاح دليل مهگشته بود، ک
  .و تاجيکستان است تاجيکان  بههنديان
مان تاجيکستان استاد ميرزا قهر
بات بزرگ ذزاده نيز با ج ترسون

ش کلّي مردم ا ريعشامت عظانساني و 
سوزي دارد،  درد جان »هندوستانة صّق « کرده بودتحرا ف ، دل دوستان هنديهصّآفاق و خا

و   تفکّرةاشيحگاه در  چديده هي ن کشور غمي ا.شود  مي چون شريان از دل استاد آغازهک
و ه ن ملک پرفسانيبت اح م.سته انداشت زاده قرار  جان استاد تورسون و دلانديشه و

  :ر مهر سرمد داشتعدا در درون دل شاي سوقطةچون ن مألّپرت
ــدي  ــر هن ــدخت   اه شــدودالتخع

  را افصو ان اکرد    مي وجو جست
ــازهــا هرا، چهــر دوســتي   را ي ب

  اـر مـميـار در کشذـ بگهـا هالل

  و نيـک جهـان آگـاه شـد         از بد 
ــمان آ ــس ــاف ص ــوه ق   را اف ک

  را غـــاز آبامـــداد روز نيـــک 
  اـمـن وو ـشـد در نـنـا باشـمئدا

شت دوستش ذ سالي پس از درگه، کضيمد فح اصير بزرگ هندو پاکستان فعشا
وجود   بي، کلّ جهانه دوشنبنه تنها” هگفت، ک  مي آمده بود،هدوشنب  بهزاده تورسون
  .“ست زاده خالي تورسون
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شق عارا  زاده مردم بت با اوستاد تورسونصح حظهک لي ه، کنديگو  ميدانندگان
بزرگ   بهل اوستادثام  بيو ليبد  بيو نجابت  بزرگي.کرد  ميو تاجيکستان ابدي تاجيکان

را انسان بتش هزاران ح در زير بال هماي مه اوستاد نفري بود، ک.مانست  ميجمعشعر 
  .کرد  ميادتمندعس

 و ابتکار ماندگارش در شرق  با کارهست، ک وري منةمي نيز چهرعاصمد حاستاد م
حت و مو غرب معروفيهست، کا يي هندوستان هم در شمار کشورها.سته ات يافتبوبي 

ق قّحزيز تاجيکستان، مع دوست .نهد  ميرا قدر ميعاصمد حبت محخدمت و م
 ياد ه بانديتار مرکز پژوهش آسياي مرکزي دانشگاه کشمير کشينت پوفسوشناس، پر بيدل
 ن سرزمينيتاجيکستان آمده بود و ا  بهمي نخستين بارعاص با دعوت اوستاد هرد، کآ مي

ت استاد ي و با هدا.ي دوست داشتي آغاز و ابتداي روشن فرهنگ آرياعلطّرا چون م
نام   بهه و سزاوار جايزهنمود  نشر»دوستان تاجيک من«نوان عرا با   کتابييمعاص

 »گر نيستي دهمي، کسي، کعاصبرادرم «ش ا ه در يادنامايتندا پ. نهرو گرديدلعلجواهر
 وکيالن شوروي با سروري اوستاد ثيح باري در دانشگاه کشمير هکند، ک  مينقل
و ابدي  وند ازليي پصوصمي از خعاص در مجلس ديدار استاد .مي مهمان شدندعاص

 .ي کردندکوب و کفاافتخاري   بهران پنج دقيقهضاح .و هند سخن راند مردم تاجيک
بتش صح در پايان .نمود  ميانگليسي ترجمه  بهانديتازد، پ  ميرفحمي با تاجيکي عاص
  .“شما، مردم هند، تاج سر ما هستيد” :اهل تاالر گفت  بهميعاص
 انديتار کرد، پرا مکره  دفعه آن جمله استاد س.را ترجمه نکرد وان سخن ي اانديتاپ

رف مرا ح چرا همي با آزردگي پرسيد، کعاص در بيرون اوستاد .باز برگردان ننمود
 .شما، مردم آسياي مرکزي تاج سر ما هستيد” ه پاسخ داد، کانديتاترجمه نکرديد، پ

 را  ما خود.ن سرزمين از آسياي مرکزي آمدنديا  بهاجداد ما چندين هزار سال پيش
زيز عشما ”: آغوش کشيد و گفت  بهرا سخت پانديتاو ا. “توانيم تاج سر شما ناميم نمي

 ]يسخنران[ هضو شرق بيشتر با زبان انگليسي معرو مي در غربعاص استاد الًصا .“يديما
داد، اما در ملک   ميش گرم خود قراريبات و رباذت جح ت راکرد و اهل تاالر مي

  خود سخنيور بود، با زبان مادر کمحول چندين قرن زبان فارسي ط ههندوستان، ک
 شهر  بهشيکي از سفرهاي در هنويسد، ک  ميراتشطامي در خعاصاستاد  .گفت مي
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 ديجمس  بهاو راها   آن.شود  ميشناس آشنا دان سخن پيرمرد فارسي س با چندامدر
 ةشاهنام« ميان آن کتب هارند، کذگ  ميرا پيشش ي نادريها برند و جلدجلد کتاب مي

ند، يگو  ميانيدقي موس. جامي بودند وخسروي اميرها ، ديوان»اميظ نةخمس«، »فردوسي
ها   زياد نيستند و آندر حال حاضر هي در مدرسفارس، دانندگان زبان هسفانأ متهک
ن ياهيم اوخ  ميما پير شديم و”. ]اند ناراحت[ رندط خواها ن کتابي اةنديسرنوشت آ از
لخلقي ا ني بنينوا از روي قهدهد، ک  ميمي جوابعاصاستاد  .“شما اهدا کنيم  بهابهاراتک

 هين هديدد اع  بيي قلمي ممنوع است، وگرنه با سپاسها وردن کتابآبراز کشور 
. نديشدا  مي چارههيار گرانماث آن آظفح براي هدهد، ک  ميو وعدها .ميرفتذپ  ميرا همتا بي

ر وفسوارف هندوستان پرعاهر و وزير مظاد ر نامور هند سجعشا ـدوستانش   بهدر دهلي
  بعد بازگشت.ديگو  ميرا بازماجرا  بود، فن غفوراجا  باباه دوست ديرينهسن، کحلانور
 کتاب ه سپاس و چند بستة نامهمدرسآن مي از پيرمردان عاصتاجيکستان اوستاد  به

ل سرخوش ضمد افح مةکرذتالشعرا  کتاب کلماتميان آن کتب   درهگيرد، ک  ميارمغان
ر وفسوشناسي، پر نلم سخع دکتر ةکره رسالذآن ت  به راجعم ٢٠٠١ديرتر، سال . نيز بود

 هندشناس، مستشرق نامور، ةق برجستقّح دختر مه، کاميره غفّاراوض ،دانشگاه خجند
 استاد ةيص با تو.چاپ رسيد  به است،فجان غفّارا بداهللاعبوب هندوستان حدوست م

را  زبان هندوستان ران فارسيع شاةکرذ کرماني تث وارهليگرعمي استاد دانشگاه عاص
  .سته اليف کردأت

و تعليمات ه فلسف  بهلئي مساضمي در بععاصبک زندگي استاد س، نگاه و هنديشا
 هشفقت بود، ک شرافت و با دي باح  بهمي انسانعاص، استاد الًث م.هندوان مشابه بود

بيک ه جورک يتاجبت هنرمند بزرگ صحدر . توانست آزار دهد  نميرا هم يا مورچه
  کند، زيرا فکرتکّهرا هم دو يذاغک آمد  نمي دلشيحتّي عاصم، استاد بود کهمراد 

مي عاص سالگي استاد ٨٠ـ  در جشن پانديتا کشينت .بيند  مي شکنجهکاغذ هکرد، ک مي
و زمين  آسمان  به من.ال دارمؤخداوند س  بهمن” هدر دانشگاه خجند با ناله گفت، ک

  تمام سلولهي، کيها مي و انسانعاصمد ح چرا م.ال دارمؤبن بشر سا  به من.ال دارمؤس
ن ي مگر ا.شوند  مييم بديعظ نيروي ي، قرباناند هي سرشتيرا از نکو شان و ترکيب

 پاسخ  بي من نيز“و زميني نيست؟ ي آسمانيها خالف قانون قيقت وحق طشکست من
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 مي و کلّ بزرگان مفقود درودصاع اوستاد ة خجستحرو  بهال بسيار مهمؤن سيا به
  :رمآ  مييات اوستادح هرا چون برنام  اقباللّامهعتي ين دوبيفرستم و ا مي

  ر گل زدم منـشرار زندگي ب  فل زدم منحنوا مستانه در م  
  يار دل زدم منعر ـرا ب ردـخ  ياگيرضدل از نور خرد کردم   

لي  عيس جمهوري تاجيکستان امامئلي، رعاگوست ما در رکاب جناب آ ششمشام 
تجديد باغ بيدل و  ممراس  بهمانحر
 قبل ه کيکسان . يادگار رفتيمح لوحاتافت

 ،اند ههندوستان سفر کرد  بهاز ما
 در هک  مزار ميرزا بيدل با آنهند، کيوگ مي

ک يگزين است، يميانجاي دهلي جا
 هک اليحست در باديآو نا مکان نامعمور

 رظو ن دل  اهلهترين زيارتگا د بزرگيبا
واف تربت ط  به دوشهي، کيها  آن.بود مي
و  نشارو بودند، با دل خاني رفتهعلماابو

 .گشتند ال برميعساس انفحا پرمالل و با
ت جغرافي کوچک دارد و نو از جنگ ح مساهک ، تاجيکستان ما با آنهشبختانوخ

 شا مت معنويعظ ت باحکند، با مسا  ميي دروني خودرا بازها هقدعتدريج  و بهه شد رها
اق فراموشي طرا نيز هرگز در  ست و شمع ياد نياي بزرگشه ارا پناه داد تاجيکان جهان

ست و همان شام ه اب شدص ميرزا بيدل نة در مقبره يادگار، کح در لو.سته ااشتذنگ
تاجيکي، هندي، انگليسي و :  زبانه ملّت تاجيک با سةنام بتح شد، محهمايوني افتتا

 سرمشاوير پريزيدينت تاجيکيستان، مستشرق هک,  وقتي.سته ابت گرديدثربي ع طخ با
را  نآقري ها هاني سورعلمادر سر مرقد ابواهللا  متحو دانشور ارکين ر مند نگفره

  :مدآ  ميشادباد ما  بهيضي ماها ي از فراسوي قرنيداصکرد،   ميتالوت
  مرده باشممن و  يي آمـ بر خاکهک  رده باشمودم خع  مقدار خون درهچ  

 در .مدآ  ميچشم  بهرت تشمحاني معلما ابوةهاي تاجيکان مقبر يکاره و تاز بعد ترميم
د ي شاهو گالويز قد افراخته بود، باغي، ک ي گلبندها پهلوي مزار باغ مشجري با درخت

را بسيار  انکدر هندوستان رسوم کهن نيا
 دهلي ةک کوچيباري از . ارندذگ ارج مي

ي با هزار زيور ها  درختهشتيم، کذگ مي
را  شماري ي بيها چراغ. را ديديمه آراست

. بودندنشانده  گل ها افروخته و در فرش
 ،و آرايش  با چنين زينتهراننده گفت، ک

را آماده  روسيعمردم مکان جشن 
 .کنند مي
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ده نسن برازح بعدها هميشه با هداريم، ک  است، اما چشمهتا امروز کمتر ناز باغبان ديد
  .اهد شدوجم خعي شعر يو زيبا  شوکتةمجسم

 غفار هر دهلوي و قمرظ کشور هند ادان اني دانشوران پارسيوخ فل بيدلحدر م
 زيزانعبت بيشتر در دست مهمانان بود و ما از کيمياي سخن آن صحشرکت داشتند، اما 

 و پاکستان  در سراسر هندوستانهرا، ک يا ه ما اسم دانشمندان فرهيخت.يب مانديمصن بي
ها ي بزرگ انجام دادند، بارها پارسي خدمت و ادب برند و براي فرهنگ ميسر به

مد حکيم محبدي، عاسن حخاتون، وزير ه انحيبدي، رعاسن حامير سيد  دکتر :يما هشنيد
 انديتات پان شيامد، کحير اذدر دانش، نيحفي ص کرماني، ثد، وارحميد، مقبول اعس
  …و

 ي جهانها اني غزلعلماابوو خسرو پوش از امير قازر قواالن ةدر شب بيدل دست
 يو پسر وفيانه زدند و پدرصو آهنگ  ربضنواز  بريشم رامشگران .شوب ترنّم کردندآ

رم هنوز طشان در خا هک تراني هرشي سرودند، کعاي  دقيقه چکامه ٣٥نفير قريب ل بلب
  :زند  ميسو سو

  تيجناب کبريا  بهملحده مـهمه کس کشي
  تيم براا ه نکردهودي، کـسرت سجحو  من

  سنگش آزمودم  بهشودم، نهگخاک در   بهنه
  تيام فدا هردـ نکهرا، ک ريـرم سا بـکج به

مد، آ  ميراني، استاد قدميي نامور اهانندوخة يادم تران  بهو شنيدم  ميراها  رعص منيا
  :اندوخ  ميرت بيدلضح از هک

  را زون توـحرت سرو مـيحم سرمشق ا هکرد
  را وـون تـمضي ماـه م بلنديـانوخ  ميهـنال

  وشت کندـال آغـتقبـر اسـدل، آزادي، گـبي
  را مون توض نتوان بست مهن قدر وا شو، کآ

 رانيا  بهها ه و شرکت در جلسها  براي تجليل جشنهچهار سال آخر، ک ـ هن سيا
انندگان ون خي قبل از ا.نديسرا  ميرا ي موسيقي اشعار بيدلها  برنامهبسياريرويم، در  مي

  پرتو نبوغش دورترين روستاهاي تاجيکستانه بيدل دهلوي، کهراني از وجود خجستيا
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کمتر ست، ه ارا فروغستان کرد زبان  ترکيحتّزبان و  ق تاجيکطو دگر منا و افغانستان
  منورهران آينيي کدکني براي مردم اع استاد شفيي»ها ر آينهعشا« کتاب .گرفتند  ميسراغ

منير ح را فت ادافهمي ها تر پديدار ساخت و دل را کامل وير بيدلص تهجوهري بود، ک
  :هد، کيگو  مي خود بيدل هم.کرد

  نــاي مـت جـسـيـ دل نم، دِرـبتـحداغ م
  تر است زنم، از دل درون  ميلقهح هي، کيجا

لقه زد و حرا  لم شکوهمندعان ي در اهست، کا ران نخستين کسيياستاد کدکني در ا
  .ت کرديداهشعر بيدل ع وسعت مشعش  بهرا دوستداران
ليف نمود و أ را ت»بک هنديس و يبيدل، سپهر« هني رساليسحسن حکتر و دابعد 

است در فراخناي شعر وخ  مياني آماده کرد وعلمات شعر ابوئي با قراها بت صحةسلسل
 فرجام طةب نقيو تجمل از غ ن نمويعياتش در ح ةي فراتر زند، اما در جادها بيدل گام

  !زيزش شاد بادع روان .افتاد
* * * 

 زيارت  به و من)رخشذآ(همسرم اوستاد ميهمان بختي، ـ   نفره ديگر ما س روزصبح
 زيارتکده صحن  در ورودگاه و.خسروي دهلوي رفتيمي هند اميرطوط الشعرا  ملکةمقبر

 در هندوستان خيلي هرا، که برجست  بزهاي پيشاني.ار داشتندذگ و هزارها نفر گشت
بق گلبرگ ط ه زيارتگاه سة ما از پيش درواز.ند، مريدان براي قرباني آورده بودندا معمول

آستان   بهنداز گرفتيم واو سر] کاله[ سر تاقي  بهو در آورديم  بهرا از پا ها خريديم و کفش
و ه  پر از گدايان نشستهرا، ک هرو باريک مرمرينيا بعد ر.کوي قدسيان قدم نهاديم

 لمشايخا انلط سةواف مقبرط  زيارتکده داخل شديم و بهصحن بور نمودن بهعبود، ه ابيدوخ
خ يو پساوند ش ونديرا پ  خودهخدمتگزار زيارتگاه، ک . قدم پيش نهاديمءين اولياالد ظامن
 تاجيکي با ما يفارسلي بخاراست و با زبان ا از اههکيد کرد، کأناميد، ت  مينيالد ظامن

  :بت پرداختصح به
ارک برابر تماشاي ن تربت مبيواف اطت و ش گـ جاست نيد، بهشت ايبفرماي”

  .“خلدبرين است
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 ه چشتيتريقطرين مشايخ و پاسدار ت از بزرگ ين محمد ابن احمد دهلويالد نظام
 م ١٢٣٨والدتش سال ( سته الي کوچ بستده  بهنش از بخاراي روزگاري با والدهاست، ک

  .سته اهندويان بود يحتّ پيشواي ارشادي مردم مسلمان و يو )م ١٣٢٥وفاتش سال و 
 اوليا نيالد نظامخسرو با وند اميريپ

 را و شمس تبريزي شق مولويع ثديح
 ديوان شمس زيباترين، ه آن سان ک.ماند مي

 بت مريدح مةترين نام ليبد  بيترين، نجيب
دين ال نظام  بهخسروشق اميرعمرشد است  به

وان و اشعارش ي دي جايدر جا نيز ءاوليا
  .آمده است

چند رساله موسيقي   بهخسرو راجعامير
ي موسيقي ها خسرو سيتار مشهور هندي، اسباب اميرهند، کيگو  مي.سته اليف کردأهم ت

 هم در هرا رودکي بود، کعشّال  راستين آدمث و وار.سته ارا اختراع نمود دلربا و سارنگ
شق در دلش ع وقتي از رودکي پرسيدند، کدام .ي کرديشاگو هم در موسيقي کشور شعر

  :تر است، گفت بزرگ
  نواز دست چنگ فداي دست قلم باد  دست بوند يفطنوازان ل  چنگهاگرچ  

  :يانه ابراز کرد  نيز رودکييخسرو هم دادند، وامير  بهرا الؤ همين سهگاهي، ک
  دو معني کاملم  من در هرهپاسخش گفتم، ک

   آن درخور بودهرا سنجيده بر وزني، ک دو هر
کردند، تا   ميرا شکاف ها زمين]کلنگ[ مدگاه زيارتکده زنان با زاغنولآدر پيش بر

و  کنند  مي زنان نقبهديديم ک  ميفتيم،ر  ميه کجا هر.نديا ترميم نما ررذي آبگها هلول
را  برند و همين نوع کارهاي سنگين  ميکشانند، درخت  ميو گل کنند، سنگ  ميکشت
  .دهند  ميانجام

ند و يآ  مييا هرچشمآراسته س زن هس هست، که ا قديمي هندي آمدةک افسانيدر 
دستانش چون دستاني ه د، کيگو  ميکيي .دنيستا  ميرا ي خودها کي زيبايي دستيهر

ند، پوست شفّاف دستش ا ماه نوهش شبييها يف دارد و ناخونط ل ومغنّيان انگشتاني دراز

 زنان هندوستان ]درصد [فايزنود 
پوشند و لباس  ي هندي ميها پيراهن

. دانند ادت ميعو س  فخريةرا ما خود
و  ي دولتيها فلحو مه در جلس

مقام هندو حب اصرسمي نيز بانوان 
 .ندآي  سنّتي خود ميية و آرالباسبا 
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 اش نش نزاکت پنجهوگ ي الماسها  انگشتريهد، کيگو  مي، ديگريمثل طلوع صبح است
ن يل اثم  هرکدامداست وينع آفريدگار پصو تفرج اي ها کنند، در دست ي متر را کامل
 دعوا ويابد و کار تا   نميرتص کسي نيزيباي ن سبقتي در ا.دهند  ميولطرا  ها ستايش
را  و داوري اوتضبينند و ق  ميراذر ي پيري رهگعبانوان مده کشد تا زماني، ک  ميماجرا

ترديد   بي دستشهرم، کآو  ميرا پيش شما ييال من بانواح :ديگو  مي پير.اهندوخ  مياواز 
و ه خورد  دستاني خراشهرد، کآو  ميرا  شما زيباتر است و زني برزگره هر سناز دستا

 هرا، ک را بينيد، دست رنجبري ن زيباترين دستينک، اي ا:ديگو  مي و پير.بند داشته آبل
  .اردذگ ي مو بيکاران، نعمت غمان  بي شما،]سفره[ در دسترخان

داقت صو در  و پرکار بودنشان بسيار شرفمند يپسند متحجز ز  بهزناني هندو
  :سته اخسرو گفتن معني اميريا  به.ندندبيپا

  زن مباش ورزي کم ز هندو شقعريق طدر 
  را شـيوان خـده جـزن وزدـراي مرد سـکز ب

 لمعا اهل ،»ساتي« است با نام يني قديمي آيه، کها زن رسم وفا خودسوزي هندو به
  :سته ار افکنديحرا در ت

  يا هجان فداي دوست کن، کم ز آن زن هندو ن
  را شـيوـوزد خـش بسـ در آتيوـاي شـ وفزک

  دهليةک کوچي باري از .ارندذگ  ميرا بسيار ارج انکدر هندوستان رسوم کهن نيا
را  شماري  بييها  چراغ.را ديديمه ي با هزار زيور آراستها  درختهشتيم، کذگ مي

 مردم ،و آرايش  با چنين زينته راننده گفت، ک.بودند نشانده گل ها افروخته و در فرش
 جشن  بهع روي دستصّرا در تختي مر روسعکنند و   ميرا آماده روسيعمکان جشن 

الع طّروسي هندويان شرکت کنيم، اما اعو   در سورهيب نشد، کصرا ن  ما.رندآ  ميگاه
ه ي رايج بود، هنوز هم برجا ماندض در قرون ماهو سنّتي، ک  تمام آن مراسمهيافتيم، ک

را  پوشند و لباس خود  ميي هنديها  زنان هندوستان پيراهن]درصد[ فايزنود  .ستا
حب اصو رسمي نيز بانوان  ي دولتيها فلحو مه  در جلس.دانند  ميادتعو س  فخرةيما

 هي مجلّا، کها رياو س پنجابي نوع هزارها .نديآ  مي سنّتي خودةي و آرالباسمقام هندو با 
ست براي ا ويريصند، ديدني ناتک  ميرفيعرا تفسير و م  هندوستانةزيبايي پرفسان
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 در بر لباسي فرنگي هرا در هندوستان ديدم، ک  کم اندر کم زني.سياهاني زيباپرست
 ها  من، پنجابيةانديش  به.بومي باشند ريديدم مردمي غکه د آن نفراني ي شا.دارد

 در هست، کا ن نکته نيز دليلي ديگريي ا.ي تاجيکي شباهتي زيبا دارندها پيرهن با
 تمدن و هم و همن و همخو رمان آو هم زبان  ما با هندويان هم، نه چندان دورةشتذگ

 امهعمر سر بد و نپوش  ميي سنّتيها  بيشتر مردان هند نيز خلعت.تبار بوديم و هم ديار
و  شرف مقدم راهبري تاجيکستان آراستند، وزيران  بهه، کيعددتي مها  در جلسه.نهند مي

 در طشدند و فق  ميرضاح سنّتي خود ]يا پنبه[ ي پختگيها هکبيران هندوستان با جام
و گلوبندهاي  مت کمربندحس جمهور زيئر رصي شکوهمند دولتي، در قها مجلس
  .کشيدند  ميرا فرنگي
ن سينگ نيز هو منمورم و سروزير کشلکالابدعيس جمهور هندوستان دکتر ئ ريحتّ

 اتم است، حةلم بزرگ ساعا هلکالم، کابدع دکتر .را شادباد گفتند ي ملّي ماها با خلعت
 و .سته ا بشر اهدا کردعمناف  بهن موادي اةپژوهش و استفاد  بهرا شا تمامي زندگي

  .تسه امرش هرگز ازدواج نکردعساله دارد و در  ٥٠اهري ظست، ولي ه اسال ٧٥
  :سته اادق ماندصرا رودکي عشّ الکمت آدمحن يا  بهو

  ن هردو، نبرد نسل فرزانهـيببرد نسل ا  زن هرگز  بهو فرزند  بهل فرزانهيندارد م  
. “ديما از افراديم، از ما اوالد برنا” :بيدل گفته بود  به نيزـ ابليک شاه ـدل يبپير ارشاد 

 رت فلکطست و فه ااندورا فرزند خ ستانرد مردم هندوايلک مييلکالم بيشتر از ابدع
ن ملّت بزرگ يخدمت ا  بهرا مانند خود  بيو معرفت هر و فرهنگطق مخالاو  مايپ

لوم دقيق عشناسي و  هو جامع سياست  بهي راجعا هيار گرانماثف آلّؤو م سته ابخشيد
  .است

 ن روشش کامالًيک سوي :و روي مقابل ل آينه با پشتثست ما هندوستان کشوري
کمال، همپاي تمدن  و ي زيباي ون رفعتيعو در  و پرتاللو و فاخرح و مفر و منور
 يرظن  بيو موسيقي و سينما ادبياتو  ين مشرق، با فرهنگيو آ و پاسداري سنّت مغرب
و ه ل مردم گرسنيلود با خآو غبار ، چرکيهو ژوليده رفش آلودطتسخير، ديگر  و فلک
سو  کيه م و تنها متوجينينه را ببين آي ايد هردو سوي با ماو دوش  بههو خانه پابرهن
  .مينباش
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و   مهرصو رق و موسيقي  سرودا مردم هند بهاز فيلمهاي هندي ما دريافته بوديم، ک
ناقص و  صو رق  فيلم هندي بدون موسيقي.و قيامتي دارند و ازلي وندي خونييپ

 هند، کصرق مي صد نفري سست تايدودود شه حيهمي هندي ها  در فيلم.استناکامل 
  . استتريح ةيبراي اقوام ديگر ما

رخش و من در ذباري اوستاد ميهمان بختي، آ
 هکرديم، ک  ميارذگ و ک فروشگاه دهلي گشتي
 .را پسنديد و خريدار شدند رخش گيتاريذآ
 تاجيکي ةک ترانيتارهاي آن ناخون زدند و  به

را  و فروشکاران همه ما  خريدارانهسرودند، ک
  .پيچ کردنده لقح

و  وق بيدارذانند و خودشان با وي ديگر خا هرخش ترانذ آهاهش نمودند، کو خها نآ
اندند، ورخش سرودي هندي خذ آهک  وقتي.مدندآ درصرق  به مغازهصحندل انگيخته در 

 بيع  بيعني در هرجاي تاالر مغازهيي خودشان، ها ک گروه مردم در پيش ما، در رستهي
  .يدندصرق  ميخروشان شاد و

دبرگ، بابون، الل، پوخار، ص :زنند  ميسنحالي صي هند هزار نوع گل ها در چمن
گل، نرگس، نيلوفر، رعنا،  گول، مينا، پيياد، پيچک، کوکب، داوودي، زنبق، شهپرکيکرن

  .دانم  نميرا  هنوز نامشانهي، کيها سوسن، سومن و باز چمن چمن گل
 جدول .و روستاها بيشترند يحاز نوا در هندوستان شمار شهرها هند، کيگو مي

، هليگرعباد، آدريح، يئ، بمبه دهلي، کلکتّ:ستا والنيطشهرهاي بزرگ کشور خيلي 
 زبان رسمي ١٨ن مملکت ي در ا…وباد آ ، اهللااس، رامپور، لکهنو، پتناپور، مدر ي، جاگرآ

 در .شود  ميسوبحن ميانه زبان انگليسي زباني کارگزاري و مي در اهموجود است، ک
و ه  جادة، در همها و کوشک رصو ق ها همغاز تاق ، پيشها النعو ا ها هحتمامي لو

را مرادف  ن زباني مردم کشور اشتريب .زبان انگليسي است  به کلّ نوشتجاتها خيابان
روبان، ه و کوچ  رانندگان، دوکانداران، کارمندان ميهمانسرا.دانند  ميزبان مادري خود

 بتصح يتحرا  بهو باغبانان با زباني انگليسي  دهقانانيتّح، خادمان فرودگاه، بانک
تي، کشميري، پنجابي، اگو، مرلالي، تيگي بنها و انگليسي زبان ر زبان هندييغ  به.کنند مي

 يران پةو مرتب در اين کشور مقام
. مرديدگان بسيار معتبر استعو 

 ةاشيحرا جوانان زود از  پيران
ت و زندگي اليو فع رسالت
 .رانند ي دور نميعاجتما



  ٤٠٠  قند پارسي

  

کي از ي زبان فارسي نيز .ندا تي، سيندهي و سنسکريت بسيار معمولاتميل، اردو، گوجر
و  بت روشنحزبان با م  نفر فارسيهر  به هندوها.شود  ميسوبحزبان رسمي م ١٨

  .کنند  ميتصحب فراوانارادتي 
مشرب  وفيصسرايي قواالن  هن نغميح يادگار در باغ بيدل، در ح لوحوقت افتتا

و  لمگير زمينعاداي صک يتمام خاموش شدند و   بهنشين گشتند يا داها تهصتمام 
 حرا فت لمعاش جهت  از شهو مقتدري، ک شکاف داي آسمانص . کردريتسخرا  آسمان

  :ديگو  ميلّامه اقبالعدا صن يفات اصدر ! ک سمت نفير زد از داخل دل ماينمود و باز 
 سـو ب تـس هودـان بـيـالمـت اسـملّ  و بس سته ن بود آدر جهان بانگي از  

نعت از جانب صير ظن  بية چون مجسمهپور، ک يرهاي جصق ة سلسلهوقتي ک
از داي الهوتي صکرديم، باز همان   ميست، تماشاه دپساوندان ميرزا بابر بنياد ش

  .شد  ميدهيه شنسال دصي سيها ستون
 حرا فت تي بزرگح مساهو نيرومند است، ک ان در هندوستان خيلي بلندذداي اص

  .کند مي
 .گيرد  ميأي منشي دوستداري گاو از فرهنگ آريا.هندوستان کشور گاوپرستان است

 ما از گاو است، قوت دل ما از گاو است، خوراک ما از  نيروي:هدر اوستا هم آمدست، ک
، در تاجيکستان هپيش از ميالد در آسياي مرکزي، از جمل گاو در دوستداري .گاو است

  . نام دارد»گنجي گاو«ک نواي باربدي مروزي نيز ي .ستاه نيز جا داشت
و  وحم ما .چرند  مي مرکزي شهر، گاوها آزادةي پيراستها و خيابان ها در چمن

 ،اند هي زينتي سفيد آرا دادها را با سنگ شان  پيرامونهنگريم، ک  ميدرختاني  بهمفتون
 با ناز هسبزي، که ي هميشها رستني  بهجاي آفاق نيست، هيچيرشان در ظ نهي، کيها گل به

 ه تيخاناو، کير مشهور روس نيکالعکنند، شا  ميرا مجسم يباغبانان هزار شکل هندس
ست، در ه ازاده بود ستان سفر کرده و چندين دفعه همسفر اوستاد تورسونهندو  بهبارها

  :نويسد  ميبا زبان هندي] بهار[» در روزهاي ويسنت«ش ا هسفرنام
 ما اعتبار دهند، در برابرمان  بههآن ک  بي پرندگان مايميهمانسرا وانيدر ا”

 .دادند  ميلشرا ماشان  و سبز خود پرهاي درخشان نشستند و با منقارهاي سرخ مي
، مشکني  نمي، پرمزني  نمي،مرساني  نميآنان ي به ما گزندهدانستند، ک  ميها آن
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را ه و چرنده  پرندها ول هزارسالهط هست، کا ن مملکتيي ا.مراني  نميوانيا از
 ها ن ماشينيدر ب اباني خوه  گاوها در کوچ.کنند  ميطياحتو ا دارند  ميدوست
  ماشين ترساندن يابوقرا با  ها  آن.لم باشندعا  گويا شاههگردند، ک  ميچنان

  .“شان داد زدن ممنوع است يسو به
را  سال است، اما بسيار نفراني ۶۵ساب ميانه در هندوستان حمر با عت صفر

 بيشتر .کنند  ميو تواني کافي زندگي د سال دارند و با نيروص بيش از هيم، کآ  ميرو بهرو
مرديدگان عو   پيرانةو مرتب ن کشور مقامي در ا.ندا نداما و الغر قد مردم هندوستان ميان

ي عت و زندگي اجتمااليو فع  رسالتةاشيحرا جوانان زود از   پيران.بسيار معتبر است
سال،  ۷۶کر کرديم، ذ در فوق هک لکالم، چنانابدعکشور   پريزيدنت.رانند  نميدور

 .ند دارسالشصت تا هفتاد  حدودهن سينگه و کلّ وزيران نيز وسروزير مملکت منم
 شوکت سال داشت و با ۸۰ بيش از هپور نيز خانمي بود، ک يکومت جحيس شوراي ئر

  .وب خود کردذو مج را مفتون ش ماا هالبت و نزاکت زيبندصو 
را در انبان  ها هرطترين خا و نجيب زيباترين ما شت وذنک، چهار روز مسافرت گيا
 ةادتکدعو س ليبد  بيبتگاهحم  بهود،صمن مقأو م معبود ةقبل  به:ن برديمطو  بهو ديده دل
ن همه ي ا.تاجيکستان  بهشود،  ميک نام مجسمي با هو ديار، ک کوي يار  بهل خود،ثم بي
  :را تفسير کند، زيرا نط وةتواند واژ  نميروف زيباح

  واون است ز از شادي فها شادي، کر رم ياينگو
  دـيآ  ميراـعادي ـو ز شاق ــشع طرـرا از فـم

 ش پيش آمد وا هچه اب، با ارششناسيم  مي ساليان درازهدر فرودگاه گداي معيوبي، ک
  :ما ندا کرد به

  .را در هندوستان ديدم شما ونمن در تلويز! تبريک، تبريک
 ون در خانه تلويز)شان ک قسميد يشا( گداهاي تاجيکستان يحتّ ههزار شکر، ک

 ها  در چمنههزاران شکر، ک .دارند و در  بام سرشانيبر باال همه خدا را شکر که .دارند
  . آمده استبند ها هلوگل يگر صداي و داند ه شکفتها گل
  


