
  …و اما کشمير  ١١

  

  …ريو اما کشم

رمسئول ي که مديشتر از آن رويب. سمي ننويزين شماره چيخواستم در ا  ميراستش
نام  ي به نوشته بود و مرا و ما را از هر نوشتاريوا و خواندني شيه کالميمحترم نشر
 يشتر از سر مهربانياگرچه کالم آن برادر ارجمند ب. کرد  ميازين ين شماره بيسرمقاله در ا
شان چشم نواز دل و ياز ااي  ز مقالهين مجلّه چاپ شد نيود و هر بار که او نوازش ب

نسبتا مفصّل از من در باب اي  ن شماره، مقالهيگر آن که در هميد. جان مشتاقان بود
قول آن   بهکند که  ميتيدرج شده است و همان کفا» ري فراموش شده کشميمعنا«

گر ي دين کوتاه نوشته، داغيو تازه جز هم» يا لهي قبيک داغ دل بس است براي«بزرگوار 
 گر هم نوشته بودم، حاصل دوسفر در دو بهار گذشتهيداي  گر و سفرنامهي ديو شعر
 يشتر بثّ الشکواي بود و از شما چه پنهان که هنوز بييها ير، که سرشار از دلتنگيکشم به

 يرگ زبان فارسار نانوشته مانده است و سرنوشت رها شدة قبور شاعران بزيمن از آن د
ن يتر ن کوچکي اياند برا دهي نام»ري صغراِنيا« که نامش را يني آنان در سرزميو گمنام

آن سفرنامه ماند تا در هست و ار دردناک و گران بود و يار تا بسي بسيخادم زبان فارس
  .يا شعري شود يد کتابيگر شاي ديفرصت

سبز است و همچنان زالل  من همچنان يش برايها يها و زرد يهمة سبز  باريکشم
گر يش از دي بپارسي قندن شمارة يا. ستيان نيرير و کشمي اگر هست از کشميو کدورت
  است و از شما چه پنهان که مقاالت هنوز از گرد راهي مقاالت تخصّصيها حاو شماره
 در يتأمل  باقدر هست که بتوان هرچه هست آن. ن مجلّه بسته شديرازة ايد که شيرس مي
  .نظاره نشست  بهان رايرير و کشميگر بار شکوه و عظمت کشميآن د

ر ي کشمةر درباري اخةن چند دهي است که در تمام ايش از آن مقداريهرچه هست ب
  .نوشتن آمد  بهن دستي از اين مجلّه و مجلّاتيدر ا

 



  ١٢  قند پارسي

  

ز ي عزياست از شما استاد و پژوهشگر و دانشجواي  هرچه هست تالش صادقانه
  .ديش را داري جان خويي و شکوفاي زبان فارسيي شکوفاة که دغدغيزبان فارس
م و يا تالش خوانده  بهشتري هند را بيان زبان فارسين شماره نوقلمان و دانشجويدر ا

 زي شما نيعنيم که يا دان دادهيآنان م  بهشتريم و بيا شتر از آنان مطلب درج کردهيب
ق و يران و بزرگان تحقياالت جماعت پ از جنس مقيشتر مقاالتيتالش ب  باديتوان مي

ف ي، استاد شرير حسن عابدي چون امين رو مقاالت استادانياز ا. ديسيپژوهش بنو
ک الگو و يتواند   مي… وي سبزواري، استاد مصطفوي، استاد صابر آفاقين قاسميحس

  .تر باشد  استادان جوانيسرمشق برا
شنهاد و يپ  بهم، اماي برو»يدب فارسگجرات در ا«سراغ   بهميخواست  ميهي آتةدر شمار

 ين قاسميف حسياحترام سرور ارجمند و پژوهشگر پرتالش جناب پروفسور شر
نک چشم يا. ميده  مي اختصاص» و ادب فارسييدهل« به راپارسي قندنده ي آةشمار
 و گجرات و سهم ي شما در دو موضوع دهليارت مقاالت و مطالب پژوهشيانتظار ز

  .مي هستيرسآنان در زبان فا
 ست يي يست از ماست و اگر قوت و بالندگ ييها ين شماره اگر کاستيدر ا

ش و کوشش و يک شما که از تبار تالش و پويکاي  بهزاد و مرحبايدست مر. ستشما از
  .ديا جوشش
  .ني و آل محمد، آم)ص(بحق محمد. ديدار باشيد و پاير مانيد

  رضا قزوه علي
  ات فارسي و مدير مركز تحقيقسردبير

  نو ايران، دهلي. ا.رايزني فرهنگي ج
  )نو يدهل,  ش۱۳۸۹يرماه ت(

  


