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اند  شده شاعر ايراني که مهمانمان در دهلي فاق دوستاناتّ اين دو روز به. سفر خوبي بود
قزوه و چند نفر  رضا ار کاکايي، عليفاق محمد علي بهمني، عبدالجباتّ به. بنارس رفتيم به

رود  رفتيم کنار خوان صبحخيلي جاها رفتيم؛ خروس به .از شاعران و اديبان کشورمان
غافل. ايم کرديم ساعت شش صبح است و زود رسيده فکر مي) گ فتح به( س گنگمقد 

در  اخالص تمام من از مرد و زن تا بچه و پير، باؤاز اينکه هزاران بودايي و هندوي م
 رودي آگنده از خاکسترها! کردند شستند و غسل تعميد مي آبهاي رود گنگ سر و تن مي

  و دختراني که کنار خاکسترهاي مردگان،…هاي مردگان و عطر عود و کندر خوانو است
ربا و  و عجيب هوش سرنات معبد بعد هم رفتيم به .کردند رقص شيوا را تمرين مي

ه بوداي سريالنکا که ديدارش در خاصّ! انگيزند خدايان خفته در اين معبد بزرگ دل
 هم سر قبر حزين الهيجي به. زنده کرد انشيني ر سحرگاه، يادهاي خوش روزگار گوشه

اين . را با اندوه زمزمه کرديم) …اي واي بر اسيري کز ياد رفته باشد(زديم و شعرش 
  :آمد و نوشتم همان جاها غزل

ــاال  ــرگ ب ــيم ــگ   م ــان رود گن   رود از پلک
  رقـص آورده اسـت      شور شيوا، نيروانـا را بـه      

  هــا پرســت معبــد ســرنات بــودم ســال بــت
  ست ن غزل خاکستر جاني حزين و سوخته      اي

  سـت  گُنگ وگيجم، طعم و عطر هر صدا خاکستري       

ــگر ــگ  ةي ــران رود گن ــارس، زائ ــبح بن    ص
ــور ــگ  ةسـ ــودا، اذان رود گنـ ــوفر بـ    نيلـ

ــا دل   ــدم ت ــگ آم ــذر روان رود گن ــنم ن   ک
  جــان رود گنــگ آمـدم تــا آتـش انــدازم بـه   

  سپرده بـر سـکوت ماهيـان رود گنـگ     دل

                                                   
  .نو دهلي, مسئول سابق خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, پژوهشگر ايرانيشاعر و   ∗

 



  ٥٧٠  قند پارسي

  

  اي وهـم گنـگ برگـشتن نـدارد چـاره       جز به 
  هم خواهد رسـيد     دستهاي مردگان روزي به   

  رسم روزي شبيه ايـن غـزل        پايان مي   من به 
  

ــده از دهــان رود گنــگ  ــرون پري   مــاهي بي
   ما؛ صبح محـشر، کـاروان رود گنـگ         ةوعد

ــگ   ــتان رود گن ــدارد داس ــاني ن ــه پاي   گرچ
 

  


