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  سفرنامة کشمير
  ∗رضا قزوه علي

) م ٢٠٠٩ مارس و اول آوريل ٣١(ش  ه ١٣٨٨ سال ماه يازدهم و دوازدهم فروردين
هدف من از سفر ديدن قبر . سرينگر كشمير داشته باشم  بهفرصتي فراهم شد تا سفري
شاعراني چون طالب آملي، كليم كاشاني، سليم تهراني، . شاعران ايراني در كشمير بود

 در اين شاعرانمشهدي و طغراي مشهدي كه از شاعران بنام سبك هندي هستند قدسي 
الشعراي  زيستند و در اين ميان كليم كاشاني ملك مي) پسر جهانگير( شاهجهان ةدور

عصر خود در دربار شاهجهان بود و شاعراني چون قدسي مشهدي و سليم تهراني نيز 
ست كه اي  در اين ميان شهرت كليم تا حد.اي برخوردار بودند از اعتبار و جايگاه ويژه

اگر بخواهيم براي سبك هندي تنها سه نماينده جدي معرفي نام في كنيم ناچار از معر
  .اين شاعر در كنار نام صائب و بيدل هستيم

ت بسيار اسفباري قرار داشت ل آن است كه قبر اين شاعران در وضعي قابل تأمةنكت
ي بر بسياري از ه نه تنها براي مردم و عوام شهر كشمير كه حتّي بايد اعتراف كنم كو حتّ

كه بسياري از  تر آن از همه مهم. ها پوشيده است خواص نيز جاي قبر و قدر و منزلت آن
 نخست ما را. شناختند استادان فارسي دانشگاه كشمير نيز جاي درست قبر كليم را نمي

جا  دانستند كه شاعران ايراني در آن  نميگورستاني قديمي بردند و از هركه پرسيديم به
 از استادان زبان فارسي همراه ما دو تنط زبان كشميري و توس  بهاين پرسش. مدفونند
وجو شد و   هم پرسدار و اهل محلّ ها نفر مردم عادي و مغازه ا از دهشد ام انجام مي

  !!كسي ندانست كليم كيست و قدسي كيست و مزارش در كجاست
                                                   

  .نو شاعر و نويسنده و مدير مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ دهلي  ∗
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رسد كه نسل جديد استادان زبان فارسي و مردم كشمير زبان فارسي را  ينظر م به
اند و در جايي از اين چند دهه گذشته ما  هايش گم كرده همراه با شاعران و اسطوره

 ةتنها نقط. تر از اين نگاه كرد ايم و شايد بتوان خوشبينانه كشمير نگاه كرده  بههيتوج بي با
زبان فارسي   به ساله بود كه با من٥٥ كشميري و حدوداً وجو مردي اميد من در اين پرس

  كني؟ با كي كار داري؟ تو اينجا چي كار مي: در قبرستاني سخن گفت و از من پرسيد
گفتم استاد زبان ! ام نه، من كشميري: و من پرسيدم كه آيا افغاني هستي؟ گفت

شناسي؟  كليم را مي و غنيگفتم . نه من فارسي را خودم ياد دارم: فارسي هستي؟ گفت
  .و گفت كه اينجا مراسم فاتحه است براي يكي از اقوامش! شناخت نمي

نام دكتر   بهبعد از ظهر آن روز مجدداً با يكي ديگر از استادان زبان فارسي كشمير
وجوي قبر شاعران آمديم و باز همچنان سرگردان بوديم تا  جست  بهغالم رسول جان

يقي نيازمند صد. يقي تلفن كن و از او بپرسسور نيازمند صدپروف  بهمن پيشنهاد دادم كه
ست و تا همين چند سال پيش ادر حال حاضر استاد دانشگاه جواهرلعل نهرو در دهلي 

ات  قبر اين شاعران در يكي از مجلّةاي دربار در كشمير بود و شنيده بودم كه مقاله
  . دروكجن دالگيت راهنمايي شديمهمحلّ  بهباالخره با كمك ايشان. انگليسي زبان نوشته

 دروكجن نزديك دالگيت شهر سرينگر سراغ خانقاهي را گرفتيم كه بخشي ةدر محلّ
ت و برادران اهل سنّ  بهق و متعلّقرآنهاي  اي بود و كالس مكتبخانه  بهصلاز آن متّ

كه اي بود  ا كمي باالتر تپهجا نيز خبري نبود ام در آن. دركنارش نيز مسجدي و حياطي
سوي آن تپه قطع بود و   بهها راه. دكتر غالم رسول جان گفت ممكن است آن تپه باشد

جا چه خبر  دانستند كه آن جا حضور داشتند نيز پرسيديم و نمي از چند طلبه كه در آن
» دكتر ِدر«باالخره با پرس و جو از راه خيابان اصلي و دركنار مطب و داروخانه . است

رفت و در مسير چند مغازه هم بود  سمت آن تپه مي  بها كرديم كهاي را پيد يك راه پله
ال كرديم و پسرك جواني بود و ؤجمله يك داروخانه كوچك كه از او هم س از

. باالتر رفتيم. اش بود چه خبر است نداشت كه در آن تپه كه درست پشت مغازه خبر
دانم  نمي. داد ان مييك سنگ قبر شكسته كه از سمت قبله نيز چرخيده بود خود را نش

قدر انبوه بود كه  ها آن هاي خار و درختچه بوته. كمي جلوتر رفتيم. قبر كدام شاعر بود
چشمم خورد و تا مدتها همچنان   بهاي شاخه. آن چند قبر را در خود نهان كرده بود
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ا توانستم سه سنگ قبر ديگر را پيدا كنم و يك قبر هم در پشت اشكم جاري بود ام
دانم كار سگان بود يا  اي نيز زيرش حفر شده بود كه نمي وجود داشت كه چالهسرمان 
  !انسان

سختي   بهتنها يك سنگ قبر هنوز اثراتي از نوشته را در خود حفظ كرده بود كه
درختي سنگ را . شد و هرچه سعي كردم نتوانستم بخوانم برخي از آيات خوانده مي

ها و سرما نقشي بر آن نگذاشته  رگتر كه باراننيم كرده بود و كمي آنسوتر قبري بز دو
  .كرد بود خودنمايي مي

همراه   بهاي بود و جوانكي اي گشتم و كمي آنسوتر مغازه اسي حرفهدنبال عكّ به
  خواهي عكس بگيري؟ پرسيدند اينجا از چه مي كامله مردي آمدند و مدام از من مي

ي اين پرسش را از حتّ. دانستند ست؟ نميادانيد اينجا قبر شاعران ايراني  پرسيدم مي
جا چه خبر  دانست كه در آن كس نمي  نيز داشتم و هيچچند تن ديگر از كسبه محلّ

فرهنگ داشت قلم و كاغذي آورد و   به بيشتريةتنها مردي از اهل كسبه كه عالق. است
  .نام يكايك شاعران را از من پرسيد و در دفترش نوشت و با من عكس گرفت

اند و در اين  فانه مردم كشمير اين شاعران بزرگ زبان فارسي را فراموش كردهمتأس
ه استادان زبان فارسي و دپارتمان آن و بسياري ديگر از جمله خود ما نيز فراموشي البتّ

  .مقصريم
ي وقتي نشاني غني كشميري شاعر بزرگ فارسي زبان خودشان كه معاصر بعد حتّ

گرفتم، وضع بهتري   و صائب و بيدل بود را نيز مياين شاعران و از دوستان كليم
  .شناختند  و او را هم نمينداشتند
  !ي در خود دهلي وضع شاعري بزرگ مثل بيدل از غني و كليم خيلي بهتر نيستحتّ

اهللا شيرازي نيز شنيدم  فتح است جدا و مزار ملّاشنيدم كه مزار غني كشميري جايي 
اهللا شيرازي  فتح املّ. دانند كجاست ها نمي د كه خيليدار  كوه سليمان قرارةكه در دامن

اش گفته بود اگر از من تمام خزاين  ست كه اكبر پادشاه گوركاني دربارهاهمان كسي 
دانم  كنم و مي اهللا را انتخاب مي فتح ااهللا بخواهند من ملّ فتح اهند را در مقابل داشتن ملّ
امي خواندم  ابوالفضل علّةن نكته را در اكبرنامگمانم اي  به.ام كه در اين معامله سود برده

  .همين مضمون با
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 دروكجن دالگيت براي مردم و كسبه ةهر تقدير امروز مزار شاعران ايراني در محلّ به
كردن مسير قبر تنها   دروكجن براي پيداةامروز در محلّ.  شناخته شده نيستمحلّ

ها و   مغازهةبرد كه در محاصر ي ميا باالي تپه  بهراهرويي كوچك وجود دارد كه تو را
راهروي باريكي كه براي . ستاهاي مسكوني  خانقاه و مسجد و ساختمان  بهفمشر

 صل زمين متّةاين قطع. ر و دكتر عبدالمجيد را پيدا كنيآن بايد مطب دكتر ِد  بهرسيدن
 حال حاضر ست كه خانقاه شيخ سليمان كشميري نام دارد و درامسجد و خانقاهي  به

  .دركنارش درسگاه قرآني و مسجد قرار دارد
اگر روزي نيرسد كه جز راه باريك  نظر مي  بهي شودت ساخت اين مزارها جد

مطب دكتر در و داروخانه راه آبرومندي اگر براي آمد و شد پيدا شود راه همين مسجد 
ي سرينگر سمت كوه سليمان و گيرنده تلويزيون  بهاز ديگر سوي و. خانقاه است  بهصلمتّ

هاي شهر  سمت هتل  بهاي كه اي نه چندان دور قرار دارد و كوچه فاصله  بهنيز مسجدي
 تواند راهي ديگر باشد اما جا نيز انباري قديمي وجود دارد كه مي سرينگر است و آن

وجو كردم اين قبرستان  طور كه پرس اعتقاد من بهترين راه از درون مسجد است و آن به
  .باشد مسجد مي  بهصلت متّنيز جزو موقوفا

هاي  قايق  بههاي كوچك را ديد كه مردم كشمير توان رودخانه و كشتي باالي مزار مي
 عنوان رستوران  بهها هاي بزرگتر كه ثابتند و از آن قايق  بهگويند و تفريحي كوچك شيكارا مي

  !اوتر ن هاي بسيار كوچك قايق  بهگويند و شود بوت هاوس مي و هتل استفاده مي
ست كه  ارويم كه جايي سمت گوبكار مي  بهها كمي جلوتر و در مسير عبور از هتل

 ةموازات آن در دامن  بهدهد و اي خود را نشان مي شود و درياچه رودخانه وسيع مي
 ةمان وجود دارد كه بر تنالزّ بحسليمان معبد آچاريا و كمي جلوتر مسجد صا كوه

اند و در مسجد مزار عارفي وجود  م رهبري زدهدرختي بزرگ عكسي بزرگ از مقام معظّ
نام   بهد مهدي الحسيني و قبل از ايشان نيز عارفي بزرگ در كشمير بودهنام سي  بهدارد
د علي سي نام مير  بهين عراقي و قبل از اين دو نيز بزرگ عارفي از ايرانالد شمس مير

تاجيكستان امروزي رفته بود و در سمت   بهجا اين ديار گذاشته بود و از آن  بههمداني پا
 كوالب امروزي در شمال افغانستان و جنوب تاجيكستان مزاري با عظمت دارد كه محلّ

  .زيارت مردم است



  سفرنامة کشمير  ٥٠٥

  

ها و  هايي بود شادي تلخي كشمير اگرچه توام با  بهدر مجموع سفر دو روزه ما
رح بازسازي تواند آغازي باشد براي ط ها نيز داشت و اين گزارش كوتاه مي شيريني
 اين مهم  بهي امركه مسئوالن متولّ اميد آن  به. شاعران ايراني در سرينگر كشميرةمقبر
مان بگذارند  اين مفاخر بزرگ ادبيةه كنند و الاقل چند سنگ قبر ساده بر مقبرتوج.  

  


