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  سخن سردبير

 چيست و چه پيامي دارد و ادبياتاين كه . اند  و بسيار گفتهايم  بسيار گفتهادبياتاز 
از . ايم ايم و شنيده تعاريفي از اين دست را از بسياري از بزرگان شرقي و غربي خوانده

 و نامشان تا اند  زالل و جاري ماندگاري نوشيدهةاين ميان تنها اندكي از بزرگان از چشم
، سعدي، موالنا ار،عطّ سنايي، نظامي،، رودكي، فردوسي. ستبيداران اهميشه چراغ راه 

بزرگان پارسي و  ت و آگاهي و ازحافظ و صائب و بيدل از چراغداران معنوي
ي نيز اينان همه موالناي روزگار خويش بودند و از نعمت داشتن پير و مرب .اند پارسايي

شمسي . اشتند و خود شمسي براي ديگران شدندشكوه د يك شمسي باهر. برخوردار
  .در درون داشتند و نوري در برون

ني . قول موالنا دور ماندن از اصل خويش است  به،درد بزرگ انسان امروز
تنها صداي . دهي  نمي صداي خوش،يشوجودمان خالي نيست و تا خالي نبا

 و ما ايم يش تهي نشدهآهنگ را بايد از طبل تهي از خويش شنيد و ما هنوز از خو خوش
نام و نسب و لقب و كتاب و   بهاگرچه. خموشان و در خويش گرفتاران. صدايانيم بي

هيچ نيستيم،صداييم ا تا بيجزوه و دفتر و ديوان براي خويش كسي باشيم ام .  
 .كسي كه خود را نبيند، الگو، دنبال راهنما  به.دنبال پير باشيم  بهشمس را بيابيم و

ها و كجاست فغان  ها و بابا فغاني افضل طاهرها و بابا اهاي ادب فارسي؟ باباكجايند باب
  ما چونان ني موالنا؟

ا ما ديگر از راهنما هست ام. بينيم  ميست كه هر روز ميان همين مردمي شمس در
گويند اگر شمس نبود موالنا   مي.آن همه نخوت و خودخواهي در پي دارويي نيستيم

وجود آن همه پير و  شايد كسي بود همچون پدر و شگفتا كه با! بودن ، نه.  بودنانچهم
 موالنا نشدند شان كدام  هيچ،آن همه صوفي صافي و ناصاف در گرداگرد فرزندان موالنا
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 و ت و جنم را كه شمس در جان موالنا انداخت با خود همراه نداردأپيري آن جر و هيچ
  .نداشت

شايد . وقتي گفت و اين كه فرصت نيست بيموالنا از وقت و   بهشمس پيش از همه
  :ها بيدل گفت همان حرفي را گفت كه از پس قرن

 ود باشـكر سـف  بهن ياـان كـگويم زي  نميمن
 !خبر در هرچه هستي زود باش اي ز فرصت بي

ر و تبختر و نخوت را از موالنا گرفت و نشان داد كه آزاده بودن و سبك شمس تكب
  !يعني چه »غريبانگي«كالم سير سفر كردن و در يك 
 ،هه آموخت و در پيمانة قصّاو قصّ  به. كه من وقت ندارم،شمس گفت موالنا را

 با هزار تشنگي ماند و ،ال بزرگؤشمس رفت و موالنا با هزار س. هاي ازلي ريخت پيمان
گويند   مي.گيري از خلق فريفت و نه گوشه  ميهاي درشت او را ها و عنوان ديگر نه لقب

دست كم نيمي از   ـتمامي اگر  به هم نهمثنويگويم   مي مناام،  بعدها سروده آمدويمثن
ه و موالنا در اين همه سال آن كتاب آسماني تعليم قصّ باموالنا   به شمس بودة هديـ آن

  .كرد  ميرا در ذهن و زبان خود پيراسته
 قرآنم  گاه معلّ مظلوم بود مردي كههچه ماي!  ستيز بود نه گريزعرفان شمس عرفاِن

اش حامي   با همة فقر و نداري!ارشاد  بهگاه پيري را گرفته بود و گاه كارگري ساده و
 دكان رواسي روزي كه در. هاي رنگارنگ نفريفت شمس را سفره. بود بزرگ فقيران نيز

شمس . پاچه را چرب كردند او گذاشت و رفت هاو را شناختند و كمي آب كلّ) پزي هكلّ(
ها دارايي بزرگ شمس بود و  ها كه اين ها و ساختن با همين نداشته  ندارييعني همين

هاي ظاهري و دستارهاي زربافت  ها و زرق و برق ها بود كه آن جبروت و بزرگي همين
  .تمسخر گرفت  بهرا

اي . هاي تريم ا ما چوبزند ام  ميآتش در جان ما، و امروز شمس در كنار ماست
  . خويش شمسي پنهان دارندخوشا آناني كه در اندرون

  !عزيزا و بزرگا و استادا و دانشجويا و نورچشما
نام   بهغنيمت فرصت و در سالي كه متبرك است  به راپارسي قنداين شماره از 

هاي  اين شماره شايد با شماره. پيش روي داري، د بلخي روميين محمالد موالنا جالل
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ست كه ياران ما داشتند   در ادامة همان رسالتي اما، داشته باشداندكهايي  پيشين تفاوت
 ماييد و از ماييد و ما نيز ،شما كه در اصل  بهآنان و  بهست و مرا و ما را نيز ارادتي

  :قول آن شاعر شيرين گفتار پارسي زبان معاصر  به.شماييم
  ١چرا پنهان كنم دهلي سمرقند است در چشمم

  :قول هم او كه  بهو باز
  …هال ز پشت يالن هرچه هست اين هاييم

توان سراغ گرفت و تو اگر جانت   ميو در اين كالم آخر چه مايه از اندوه و درد را
كني و   مي آميخته باشد اين مايه از درد و اندوه را در اين مصرع حسادبياتبا ادب و 

فرياد كه در كاري از همان جنس كار و فريادي از جنس همان . آيي در صدد كاري برمي
  و فكرمگر نه اين كه موالنا در روزگار مغوالن خونريز آنان را با كالم. ني موالنا بود

جان جهانيان زد؟ و مگر امروز دوباره آن مغوالن   به مطيع ساخت و آتشيخويش
. بردن فرهنگ و زبان ما  به.ترين و زيباترين كاال در روز روشن بردن زبده اند به نيامده

پارسي و حتّي قلع و قمع زبان   بهسي و پارسايي را شبيخون زدند و امروزديروز پار
  .اند اردو، اردو زده

  !تر از مهربانا عزيزا و ارجمندا و مهربان
 كه گاه ما را اند مدهآ ، و آن قدر پيشاند  و هماره شمشير آختهاند مغوالن هماره بوده

هاي موالنا و  ها و شرح آنان كه كتابراستي  هآيا ب. اند نگاهبان برج و باروي خويش كرده
 ةدريغ كنند و آن را تحف بزرگان ما را از ما و فرهنگ ما ار و حافظ و سعدي وعطّ

 همان نگهبانان برج و باروي ،فهمند  مي تذهيب و طال را مفهومكساني كنند كه تنها
   نيستند؟ن مدرنمغوال

م طوطياني چون  ترنّكه روزگاريـ  پارسي قنداين  ـو دردا كه زبان موالنا 
 امروز در حال قالب ،خسرو و حسن دهلوي و فيضي دكني و بيدل و غالب بود امير

كنند و   نمياندوه و دردي را حس كه بزرگان ادب هيچ ردن است و شگفتاتر آنكتهي 
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جايگاه و پايگاه زبان حافظ و موالنا و سعدي و بيدل را تا جايگاه يك زبان دست 
  چرا؟! اند  پايين آوردهچندم و فراموش شده

ا از ! قبول! اقبال  بهالبغالب رسيديم و از غ  بهد اقبال امروز كيست؟ از بيدلمحمام
كدام بزرگمرد اين علَم افتاده را ، آيا كدام شاعر، كدام اديبكجا رسيديم؟   بهاقبال
  زند؟  ميهقرار شبه قار هاي بي جان جان  بهدارد و آتشي برمي

 بدانيم كه ـ من و تو ـاگر ما . ال باشيمؤ اين سدر پي حلّـ  تومن و   ـاگر ما
من و  ـ مجيدند، اگر ما قرآنمان  معلّ، همانادبياتمان همان ادب است و معلّ، ادبيات

سان راحت در   اين، صيد گرازان و شيرانيم،بدانيم كه چون آهواني معصومـ  تو
و از شما چه پنهان كه ما . اهيم بودمانيم و در فكر گريزگاهي خو  نميخيالي خويش بي
هاي ناياب را از كف  ما نيز بسيار بار فرصت.  نيز در اين گناه شريكيم با توـ تو من بي ـ

 ؛ا اينك فرصت جبران استام.  دردمندي و عشق را در جان نداشتيمةداديم و اين ماي
آمده است ،  باهم يكي شده»موالنا شمس«. موالنا آمده است با شمس. فرصت بيداري

 از ، دشمنية از اين هم، غفلتةمان و بيدارمان كند از اين هم اش تا بدمد در جان ني با
 ةرفتن از شان ه باال از اين هم،آن نديدن اين و ة از اين هم،من و مايي  بيهاين هم
  !دير است، دير، گويم  ميمرا و ما را و همه را. يكديگر

 هنوز، همه روز ماندن من در هند  شمار اينبينم و  ميهند را دوبار بيش نيست كه
مرا ببخشاييد از اين . رس است و تلخانرسيده است و هنوز اين شراب نيك اربعين  به
ام كه شيرين شوم با شما و پخته شوم با شما و  آمده.  ناپختگيه تلخي و از اين همههم

  ! شمسبا موالنا
زبانان  جان ما پارسي  بهنا بودخدايا از آن آتش كه در جان شمس بود و در جان موال

  و)ع( موالي پارسايان عليحق  به! بينداز و ما را باهم مهربان كن عاشقانةجان هم  بهو
  .آمين يا رب العالمين !مثنوي ني موالنا و حق به
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