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  هاتي تا امريتسراواز گ
  ∗سعيد روزبهاني

ي ها شخصيتبرکشيدگي . ، تاريخ سازندها  بهانه»مقصود تويي، کعبه و بتخانه بهانه«
کشند و روز ديگر، مولوي  يک روز، بيدل را برمي. اي بيش نيست فرهنگي و ادبي، بهانه

ي ها ني از بهانهاينان هريک کاروا. رود  ميهند  بهآيد و مولوي  ميايران  بهبيدل. را
جوي ادب دوست و  ساربانان آن، چند بهانه .کشند  ميدنبال خود  بهفرهنگي و ادبي را

پروري هستند که چندگاهي در سرزمين ادب خيز دو قوم آريايي ايران و هند  فرهنگ
اعتقادات اين  ن، زبان وت، تمدآيند تا راز و رمز ماندگاري و مانايي فرهنگ، ملي  ميگرد

  .ت را بکاوند و بدانند که پهناي کار چيستدو ملّ
در ايالت } Guwahati{، دپارتمان فارسي دانشگاه گواهاتي۱۳۸۵در اسفند ماه 

 ت سه روز عاشقانه ومد  بهوالن دانشگاه مزبور،ئمس. آسام، ميزبان دوستداران مولوي بود
ي خوش و سرسبزي و هوا. در نهايت سادگي، از مولوي و آثار سترگش استقبال کردند

. آورد  ميياد  بهي گيالن و مازندران راها  آسام، طراوات و شادابي جنگلزيبايطبيعت با 
ي گواهاتي، مهمانان سفر بر لنجي شدند تا دقايقي را بر روي ها يکي از شب در

  وگرفت  ميسرچشمهي هيماليا ها ي از کوه افراد محلّةگفت  به، که»پوترا برهام« ةرودخان
شب و دريا و بيم از آن، اين بيت حافظ را . ريخت، خوش بگذرانند  ميخليج بنگال به

  :کرد که  ميدر گوشم طنين انداز
  ١ها باران ساحلـا سبکـال مـد حـا داننـکج  گردابي چنين هايلو موج بيم شب تاريک و   

                                                   
  .راني اـ سبزوار يدانشگاه آزاد اسالمي  فارس ادبيات زبان ويت علميأعضو ه  ∗
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آن محفل  در .شده بود  برپا»پوترا برهام«والن در هتل ئت مسهم  بهضيافت شامي
آقايان افسر رهبين رايزن فرهنگي : تن از مهمانان مولوي دوست کنار چندادبي، من در

 افغانستان در دهلي و اشتفان پوب اهل آلمان و پژوهشگر دانشگاه تاريخ هند، گفتمان
زبان   بهمند نو و عالقه  اسالمي ايران در دهلييخبرنگار خوش ذوق جمهور. کرديم مي

که يک بيت از مولوي بخوانيم تا براي تلويزيون مان آمد و از ما خواست  سراغ  بهفارسي
من سه بيت پيش رو ! شرمنده: ايشان گفتم  بهبنده رسيد،  بهنوبت. ه کندايران گزارش تهي

. شود و هم مولوي رنجيده خاطر  مي کالم بريدهةاگر يکي را حذف کنم هم رشت. دارم
 موالنا انانيان عزير و عاشق پير قونيه را براي ايرةاز سرلطف پذيرفت و من فرياد مستان

  :خواندم که
  ادـي  بهت کو آرد آن راـهيچ کسي هس  پست دلبر روز الست، چيز دگر گفت،  
  ر مزاددم ـش را من ندهـ خويةتـساخ  تو تاختم، بهر خودت ساختـم  بهگفت  
  ١رادمراد مـ: مـن کيستم؟ گفت: گفتم  مراد همـه: تـتي؟ گفـتو کيس: گفتم  

 هواپيما، شب هنگام در دهلي. ياهاي شيرينش تمام شدؤ رةگواهاتي با هم
رسومش،  هند و آداب و ها به همه دلبستگي زمين نشست و فرداي آن روز، با به

آريايي  اين ديار  بهديگر آن اميد که بار  بهاام .مقصد تهران ترک گفتم  بهدهلي را
  .گزارم قدم

 اياالت پنجاب و شهر   بهر سفراين با . زنده شد۱۳۸۶ماه  آن اميد ديگر بار در دي
اين سفر را مديون ادبداني و فرهنگ دوستي دکتر . }Amritsar{)امريتسر( امرتسر

 ةمجل  فارسي هند و مديرادبياتول انجمن استادان ئعبدالودود اظهر دهلوي مس
زند   ميدارد و دور همو که هرساله تقويم هند را برمي.  هستم»بياض«تحقيقات فارسي 

  .جوي ديگر را گردآورد اآبادي بيابد تا باز چند بهانهتا ناکج
خوبي آموخت  بهر آنان راامريتسر، سيکها و مذهب و تفکّ. ت واالي اودرود بر هم .

قديمي دانشگاه مذکور،  يها عمارت .نانک بود  همايش و اقامت، در دانشگاه گورومحلّ
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و پيروانش ميزبان  ١نانک وگوييا، آن سه روز، گور .رسيد  مينظر  بهصفا و ديدني با
يک دنيا عجايبش   با(Golden Temple) فرداي آن روز، معبد طاليي. ايرانيان بودند

ديدار از آن معبد، که کعبه سيکها محسوبةبهان  به.خود جلب کرده بود  بهه همه راتوج  
  . سيک آشنا شديمةشود، با آيين و اعتقادات فرق مي

ف  توقّ»سرهند«نام   بهيدهلي، قطار براي چند دقيقه در محلّ  بهسرتبرسر راه امري
خوبي با سبک هندي و پيروانش آشنايي   به فارسي کهادبياتاستادان زبان و . کرد

علي سرهندي همرديف بيدل دهلوي در  داشتند، همگي با ديدن تابلو سرهند، ناصر
  .ه افراطي سبک هندينامي آشنا در گرو .کردند  ميفييکديگر معر  بهسبک هندي را

ي استادان و از طرفي پذيرايي ساده و ها ي سرد امريتسر، با شب نشينيها شب
 تا پاسي از شب بيدار .گرم و دلپذير شده بود آاليش مهمانداران مهمانسراي دانشگاه، بي
آن حضرات  بعضي از. کرديم  ميبوديم و با دوستان فاضل، خاطرات ادبي خود را مرور مي

يادماندني   بهيها سان، شب خواندند و بدين  ميي خويش راها ر داشتند، سرودهکه طبع شع
ا دريغم آمد که چند بيت از من شعري از خود نداشتم؛ ام. گذاشتيم  ميارمغان  بهرا

هند سروده،  که در ارزش پيوند فرهنگي و ادبي ايران و الشعراي بهار را، ي ملکها سروده
  :ي بهار طراوت ديگري داشتها صفا، سروده  باها بآن ش در. براي دوستان نخوانم

  ي مـــاهـــا ايـــزدي بـــود آشـــنايي
  انــد هنــد و ايــران آشــنايان هــم   

  گرچه گندم گـون و ميگـون آمـديم        
ــان    از ــاه جه ــا ش ــر ت ــايون گي   هم

  هنـــد بـــازار خريـــد ذوق بــــود   
  صنعت و ذوق وهنـر ترکيـب يافـت        

 د کاروان در کاروانــس روان شــب

ــنا آ ــداي آشــ ــد، صــ ــنا دانــ   شــ
ــدون و جــمهــر ــسل فري ــ دو از ن   دان

  هردو از يـک خمـره بيـرون آمـديم         
  شــاعران را بــود هنــد، آرام جــان   

  و شوق بود   هند يک سرعشق و شور    
ــاروان ــا ک ــتافت ه ــي ش ــب دهل    جان

 ٢انــي دل پر از کاالي جاـه نگـت

                                                   
بدو ) امريتسر( ه که شهر امرتسرقار  سيک، صوفي و شاعر شبهة، بنيانگذار فرق)بابانانک/نانک(نانک  گورو  .1

وي ذوق شعري داشته . وي از کساني است که در نشر و گسترش زبان فارسي نقش داشته است. مشهور است
  )۹د، ني، علي محمذّؤم( . شعراي پنجاب نقل شده استةو ابياتي از او در تذکر
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دهلي آمد و همچون گذشته، خداحافظي و   بهقطار کاروانيان. امريتسر هم گذشت
داديم   ميفرودگاه مانند پارينه، نويد آمدن سال آينده را در. گرفته شدوداع ياران از سر

دور  با کدام آيين و مذهب، ه و برزن وکدام محلّ ديگر، سرنوشت ما را در که بار
 فارسي در ادبيات ي دوستداران زبان وها هنوز از خوش فکري. کند  مييکديگر جمع

پرورانند و قصد چه  مي ه سال بعد چه در سردانستيم ک  نمي.هند براي آينده آگاه نبوديم
  :باز آهنگ حرکت و فرياد ساروان همچنان بلند که! ا چند ماه بعدام. کاري دارند

 شديم  ميسوي هند رهسپار  بهما بار ديگر و  ها لـدارد که بربنديد محم  ميادـجرس فري  
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