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1حاالت غالب و خیاالت اقبال

جمشید صفاّریان

ها را طالبهست آنغالب، که اوحاالت غالب بر.1

ازغالب، خود :راند زبان میبرچنین شعريداند و خاك پاك توران میرا

ــرّه غالب، ازخـاك پـاك تـورانیم    ــب غ ــرم در نس ــدیمالج من

ــرك ــم وتُ ــژاد همــیدرزادی ــوم  ن ــترگان ِق ــه س ــدیمب پیون

ــانآباي مـا کشـاورزي اسـت   فنِّ ــمرقندیمزادهمرزبــ ي ســ

)62ص(

رایارشوق دیدارِوشُور ،دانینانچه خوانی وچ ،شاعران ِایرانیازغالب به تقلید

:کشاند ي نظم و َبزم می گونه به رشتهجوانی، ایندر

م آرام نداردشوق است که در وصل هبلبل به چمن بنگر و پروانه بـه محفـل  

)137ص(

کنَد، قانع به کام نیست، توسنش را شُورش است، آرام پروازشوق چو:گویم می

رااین گفته.نیست .این غمگین مبارگر ابرِ عشقی، َپس ازنواختی زد به کار،یکات

طلبی،  بوسه به لبی را اگر نمیلبی ودارد که تشنه عیان میدر جاي دیگر بیان وو

ازآن بودي ره سرابلب به َتب نیستی، اگرجانبِ عقل ندان، زیرا که تشنهرا

هاي و گاهی نقیضه مانند بر برخی سروده مسجعاین نوشتار برداشتی است ذوقی و شعرگونه و .1

.در این مجله جاي گرفت من باب نقد ذوقیغالب دهلوي، و اقبال الهوري که 

 پنجاب، یش ِفارسبخدانشجوي دکتري ایدکترمدهوکارآر زیرنظر.هندوستان گر،یچنددانشگاه.
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درغالبشنویم از حال می.خوردي اطرافش وول میخورده درگُولپیمودي، ومی

:فرستیم درودي او میبرو ف،باره سرودیاین

ـ  ةجلوازدلت فریب، گرلبی دان، به عقل ِخویش منـاز نقص ِتشنهز وردسـراب َنخ

)151ص(

.را به فروغخودسراب، سرِ آب است به دروغ، که نماید:گویم می

:گریبان گویدسربهحضورِ رقیب، نگران وِعاشقان ازغالب همانند اکثر

رزد  لـبش انگبـین و  نیمهرقیب به در زدمن به وفا مردم و نیمـه َتبـ

)145ص(

.تبر زدرکه نمود، ولبِ اَلوارینَت را ِبهاي بد به رقیب، کانگبین س:گویم می

کنَد،  میآدابِ صحبت اختراعیکه درگویدیار،حال، غالب پس از دلرُبایی ازو

.کنَد ربایی میآن، بوسهازبعد

کنمآدابِ صحبت میدراختراعی چند،کـنَم عرض ندامت میربایم بوسه ومی

)146ص(

.قامت کرديقد و ي آن  ندامت کردي، قامتت را شکستهظهارِا ،کرده خودمخَ:گویم می

:افزاید وي می

خـواهم دست دراز میزبان کوته ووصل فُرصتم باداگذشتم از ِگله، در

)147ص(

.ل ِّ بازي را ببازيکُبدبیاري،بیازي،درازي گرممکن است که دست:گویم می

:دنمای مرده میدلاین بیت افسرده ودرو

رزد نه چـه شـماري  گُکام نبخشیده، غالبِ مسکین، به التفات َنیـ

)153ص(

!شورت چه شد که سوده نمودي؟افسرده نمودي،عشقت چه شد،:گویم می

:نماید پرباد میوشادگونه به تلخ ِسلخ،مشک رشک، خود را اینهمچنان ازاوو

وصل ِتو نومید بوده استکه دل زشادمتلخ است تلخ، رشک تمنّـاي خویشـتن  

)157ص(
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!غُصه سپرده اَستیدل به غم وسوده اَستی،پیداست که افسرده و:گویم می

:نمایدمیشادوستاید را میاین بیت، صفات یارغالب در

داري بهاري که عالم نـدارد توگلت را نوا، نرگسـت را تماشـا  

)258ص(

اکنون در.اي کدخداي هرآباديدلش زادي،نورِ شادي در:گویم خطاب به خُدا می

.رخش زنده شدهوافسرده دلیش محوعشق تابنده شده،دلش نورِ

:لک رج کلمه دوختهکَبیآزمند، چشم به فلک دوخته ودردمند ومند وو او گله

ودبروي ِسخن سوي توچشم سوي فلک وبودروي توگردش بختم، ِگله بردوش کز

)285ص(

:نمایدمیوسراید چنین میجایی در.دریافتم که غالب وحدت وجودي است

ــگُمیم ماخودست که درگیوهم ِقطرهاز ــاا چــوام ــزُمیم م وارهــیم همــان قُل

چون قطـره درروانـیِ دریـا گمـیم مـا     عالمیم و زبـس عـین ِعـالمیم   پنهان ز

)326ص(

:تراودمیکاود و از خودسان میهمین ص، ایندرو

استلیِما و غالب، حرف غالب حاانیمدریـی اماّ خود از وهـم ِدو م،یخودنیما همان ع

.ايی توانَد بندهکَرهروي ِاین ره!ايآفریننده است خدا، توبنده:گویم می

یارحایلِ دیدارِروي اضطراب، شوق راازي قبلی نادم است و گفتهگویی غالب از

:داندمی

ي من و او شوق حایل افتاده استمیانهتوان بستناین روش به چه امید میدر

)170ص(

:استي سینماي ذهن پرآشوبِ خود پردهتصویرگرِطوراینو

تراشم هنـوز ساقیوسازقدحِتالشم هنـوز اندیشه، محودر

)180ص(

دچارنالد، و انگار ن میچنیترسانلرزان ومضطرب ونیزجایی دیگر درو

:را باخته استخودتردیدي ناشناخته است، و
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رگ اندیشه، اضطرابی هسـت درهنوزتابی هستطرف مزارم به پیچ وغبارِ

)181ص(

:گوید میسان،خیالسرانجام غالبِ ناکام که حکیمانه وو

دلکمند جاذبهازغیرآن مطربم که سازِ نواي ِخیال ِمن نداشـته ي

)362ص(

:استاضطراراضطراب وغریب گرفتارعجیب وو

فشار خویشاند مرا درگونه دادهآندانم که دوختند زمین را به آسمان

)363ص(

ایم، خود بندهکرد،خدا طلب خواهیمآرامش ِروح از:گویم مینمایانِ این پایان،در

ز .خدا جدا نخواهیم کردرا،

٭٭٭

1خیاالت اقبال

.اقبال، که پاکستان به پیشانیش، کرده خالبپویم من خیاالتی ز:گویم می

:غزلی نگاهی به ابیاتی ازو اینک 

سـازد گل پیمانه میریزد، زغنچه میسبو ازسـازد گلستان میخانه میهواي فرودین در

سـازد پروانه باپروانه میايبه طوف شعلهمیان خیـزد رقابت ازمحبت چون تمام اُفتد،

سـازد تابانه میسوزد، چه بیدردانه میچه بیسـازي سوزي، به سوزِ زندگیساز زندگیه ب

)155ص(

.انضباطهمی ازاز نقد وبگذرهم ارتباط،که سازش باشد وگر:گویم می

:گویدمی جاهماندر

جـو را شک بهانهعذر نوآفریدي اخیالمازگفتی مجو وصالم، باالتر

 ن،یالدنظام ،یدمیغالب آک:ناشر، خاننیحس وسفیاقبال، حافظ اور :از کتابِانتخابِ اشعار.1

.یدهلس،یپر گیپرنت جمال،يالدیم1976اول اشاعتنو، یدهل
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دیده اشک اززارد و مقبول ِاله نیست، پس میخیال ِاو،ولی آرزوي وصال، در

پاید، در  سکوت میعمق مطلب را درساید، و میالهام الهي گوش بر اللهبارد، و می

:آید ي ذهنش برون می خانهنهایت بیتی چنین از

تنگ است آبِ جو رام آرمیدن،قُلزُدرپیش نیـابی درحیات جویی، جزرمزِ

اش روان است، سمت ممات رمز حیات جویی است که در پی:گویممی

.اش دوان استاست کاو در پیگویی

برِجهان است ورفتارکه نقد از ،نومیدي مرشد خیالی ِخود رانقشی از یبیتدر

:گونه به نمایشی روان استي سینماي ذهنش عیان است، این پرده

بایـدکرد ِ نظـر قطعناخوش ِاوخوش وازروش ِمحکم نیسـت ِما گفت، جهان بررپی

)294ص(

پیر که بس ریخت قی به ریش پشمین خویش، کی داند که جهان بر :گویم می

خواهی از گر.داند، زو بپرس که احکم استخود خردت به !روش محکم است؟

یاري دل وبه هیچ دیار!باش مست ن، میمطربی ُکخوار شُو،عذابِ دنیا رست، شاد

.نشاید بست، جایی است دلگَزین، َننشسته رخت باید بست

غروري نهان دربانالد و اي میهمچون پرنده ،بالسستحال واکنون افسرده

:بالد سان میاینِجهان به خودکوبِش

سرا عرفان همین استدرین غُربتجهــان یکســر مقــام آفلــین اســت

:افزاید نهایت میبه غایت وو

رس  من حکایـت سـفرِ  از سرايساختم به درد و، گذشتم غزلدرزنـدگی مپـ

آن گمان که .کردهزندگی، کاروان دردي است مسرِع، که غمش پشت َخم:گویم می

خیالی است، چون نظر تیزکنی، این کجحالی،ازهربرد زمانِدربري به خوشحالی می

مغمینۀ پرد، کاروانِ رخویش کمکردهرد رعتمان، فقط یک لحظه ستش وحاال...!کردهد

ازهاي عارفانهزبانه :کشد گونه قد میبودش، اینپیچاك هست واش

شـود مـرا  گُهـا کـه مقـام ِرضـا    چه عقدهبـود مـرا  پیچـاك هسـت و  برون کشید ز

٭
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توسـت بهـاري از از توست و نم ِ ابراللهمن همان مشت غُبارم که به جـایی نرسـد  

توسـت برآري، َنـه بـرآري از  بحرازگهرلبچه در دل چه بههمه افکار من از توست،

!ایمهیچ ِنهاختیار،بیمالزمیم وایم،هیچ ِنهباد وخبر، ما بادیم دراي بی:گویم می

!؟..ایم هیچ هم هیچ، گیج ِنهپیرامونِ ما، سه .هیچ گیرکردهگیجِ بین ِدو ،ماییم هیچِ

ازبرمیگویم فرجام ِکار را،می:و این پایانِ نمایان است که .رادوش باردارم

بعامن

 ن،یالدنظام ،یدمیغالب آک:ناشر ،خان نیحس وسفی دکتر:فیتأل، آهنگ غالبوراغالب .1

:دوم اشاعت،يالدیم1968دسمبر:اشاعت اول ی،دلّ سیپر نگینتیجمال پر13،نو یدهل

.يالدیم1971

اول اشاعتنو، یدهل ن،یالدنظام ،یدمیغالب آک:ناشر، خاننیحس وسفیاقبال، حافظ اور.2

.یدهلس،یپر گیپرنت جمال،يالدیم1976
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فرجام

ام تا به حالکودکیزمان ازدیر

..!گذشتچه زود

در پلک برهمزدنی نیز شوم

اي غبارِ کف دخمه

صحراکوه وندة دشت وو پراکیا پخش

بازیچۀ دم ِباد، در هوا

و نام ِمن گردد هبا

خورشیدم هویدانورِکه تنها درسانآن

زانچه بودم

زانچه داشتم

هیچ چیز نخواهد بود پیدا

ي......آ

!درون پیله مقیم

بادست به دستنیزفرجام ِتو

در زمان

که نام ِ دیگرش هست

مکان،

مگودیگرمنم منم

هیچ هیچیدهدراي

و

رخت هیچ برخود پیچیده

فرجام چنین است

.....!آري

.فرجام چنین است
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