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   هندسيري در سلوِک
  ∗نيا سعيد يوسف

 و جايي جغرافيايي و حد اين دل نوشته نه سفرنامه که سيرنامه است، زيرا سفر از جابه
ا سير، سفري باطني است و سفر روح مرزها و خطوط و شمارش اعداد حکايت دارد، ام

اپيدا کرانه رود و ن  ميي خاکي فراترها شناسد و از مرزها و اقليم  نمي و مرزينيز حد
دوست دارم نام اين دل نوشته را سيرنامه بگذارم که براستي سيري کوتاه و . است

 آميز ام و شوق آن سوتر از افالک بسته سرشار در سلوک هند براي اين مِن خاکي که دل به
کنم، همانا سير در   ميسپهر فرهنگي شرق و اين سپهر الجوردي نگاه و عاشقانه به

هنوز زنده است و روِح حيات قدسي در  اران سال قدمت دارد وفرهنگي است که هز
س، هنوز ساري و جاري است، فرهنگي که در زندگي کهنسال اين فرهنگ اصيل و مقد

هند، هداياي زيادي براي من  سفر به. د يافته استهايي شگفت و تماشايي تجس صورت
ي ها  و نظريهها  انديشهترين هدف اين سفر، تبادل و تعامل و ما داشت و اگرچه اصلي

 ا ما را اخير ايران بود، امةپژوهشگران هندي و ايراني در حيطه شعر و داستان سه ده
هند نزديک کرد و همچنين درک اي  اهداف ديگري از جمله آشنايي با سرزمين افسانه به

وز  فارسي، هنادبياتزبان و   بههمراه داشت که عشق  بهتر اين نکته را و دريافت عميق
 وقتي. هم بر قلب و روح مردمان مهربان و فروتن و دوست داشتني هند حاکم است

 ةه همکنيم ک  مياقيانوسي از معاني و مفاهيم اشاره  به فارسي،ادبياتگوييم زبان و  مي
 همه وجوه مشترک فرهنگ يگانه ايران و هند را معارف ديني و ايماني و کالً

که بخواهيم در  آن  بهت تکان دهنده است، چه برسدر اين عظمي تصوحتّ. گيرد دربرمي
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  ٤٦٠  قند پارسي

  

اين فرهنگ شگفت  صورت ديگري از  معنوي اندکي تغيير مکان دهيم و باةاين گستر
تصوير   بهشوند و از  ميروبرو شويم، صورتي که صورتگران چين نيز با ديدن آن حيران

رهنگ و ط فوجود تسلّ هند با. مانند کشيدن همه وجوه اين صورت معنوي درمي
جهان، هنوز همان هند باستاني باقيمانده و عطر و تکنولوژي غرب بر اغلب کشورهاي 

انگيز  بوي فرهنگ عميق و اديان و مذاهب شگف
فرهنگ و زبان و  با هند که در وجهي فراگير،

مشام جان   به فارسي پيوندي ديرينه دارد،ادبيات
حضور هفتصد سال زبان . رسد  ميجان آگاهان

در هند، يعني حضور هفتصد سال فارسي 
فرهنگ ايراني اسالمي که همچنان بر شعر و 

اً بينش اشي و تاريخ موسيقي و کلّنقّ
انديشمندان مسلمان ايراني و هندي،  ژرف
مجازي اين دل نوشته نيز، يک هفته  گسترده و مانا افکنده است و راقماي  سايه

رو شدم و هوش از  هي اليتناهي روبو رويايي ديگري از اين معنااي  صورِت افسانه با
  .فرورفتماي  سرم پريد و در بهت اين عظمت اسطوره

نوعي  هاي علمي همراهند، با صي و نشستمعموالً سفرهايي که با سمينارهاي تخصّ
رو هستند که پژوهشگران را از درياي متالطم  هخشکي و انعطاف ناپذيرتري روب

 ساحل آرام عقل و بينش عقالني  بهد ودار  مياحساس و ابراز احساسات دور نگه
 فارسي همراه ادبياتحضور در سمينارهاي ادبي، آن هم  ا سفرهايي که باسپارد، ام مي

است از اين ويژگي عاري است، زيرا مسافران اين وادي پرشور، يا شاعرند يا 
 دانند که احساس  مينويس و يا پژوهشگراني که با اين دو گروه مأنوسند و داستان

  .از ديگر آدميان است تر متالطم بشري در اينان بسي شديدتر و پررنگ
احساسي که در اين سير کوتاه و اثرگذار گريبان   بهمه را عرض کردم تااين مقد

. روح مجذوب مرا گرفت و آتش حيرت و شوق را در من برانگيخت اشاره کنم
از همان .  استفراموش نشدنياي  لحظه اين سير و سلوک هفت روزه، خاطره هر

دل من پرواز کرد  همراه با ،)ره(که هواپيماي غول پيکر، از فرودگاه امام خمينياي  لحظه

دهلي شهري است که فقير و غني 
بدون شکايت از تقديرشان 

کنند و  درکنار هم زندگي مي
کس طلبکار ديگري نيست و  هيچ

کند که  کسي چنين تصور نمي
 .اند حق او را ديگران ضايع کرده
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قصد ايران عزيز ترک   بهکه فرودگاه دهلي رااي  زمين نشست، تا لحظه  بهو در دهلي
نهايت فرهنگي فرودآمديم، در تمام اين   بيةديگر از اين گستراي  کرديم و در نقطه

  .ور بودم  همچنان در خاطره پرواز غوطه،ها لحظه
حضور شاعران و  انديشي شعر و داستان پس از انقالب اسالمي با سمينار هم

شد، بنابراين حدوداً   ميدهلي برگزار  بهنويسندگان ايران و هند، يک روز پس از ورود ما
کي از قصد آگرا ترک کنيم و شاهد ي  بهدوازده سيزده ساعت فرصت داشتيم تا دهلي را

گروه هشت نفره ما دهلي را رأس . گانه جهان يعني تاج محل باشيم عجايت هفت
سمت آگرا ترک کرد و در مسير سرسبز و بسيار زيبايي که طي   بهساعت نه صبح

ا شاه که بر حالوت اين سفر افزود، ام کرديم، توقفي کوتاه داشتيم براي ديدن کاخ اکبر
محل  تاج.  با عظمت عاشقانه خود مدهوش کردمحل شکوهي ديگر داشت و ما را تاج

 ما براي رسيدن. همسر ايراني خود ممتاز محل است  بهنماد وفا و عشقي ابدي شاهجهان
شترها   بهيي کهها شديم و بخش پاياني راه را با ارابه  ميتاج محل بايد از اتومبيل پياده به

محل جوششي  اف تاجزندگي در آگرا و اطر. کرديم  ميصل بودند طيو اسبها متّ
محل و در آگرا  که حيوانات بسياري را در صحن تاج کننده دارد، خصوصاً اين خيره

کنند؛ از طوطي و باز و عقاب و   ميت زندگيها و در کمال امني ديديم که درکنار انسان
انواع و اقسام پرندگان کوچک و بزرگي که تا آن روز نديده بودم گرفته، تا فيل و اسب 

که درکنار  تر اين اند و جالب جا پراکنده ن و سنجاب و سگ که تقريباً در همهو ميمو
محل که تقريباً  تاج. زيند و از کسي نيز وحشت ندارند  ميظاهر فقير، سير  بههنديان

دستور شاهجهان، پنجمين   بهگذرد، آرامگاه عظيمي است که  مي سال از عمر آن۳۵۰
محل  د همسر ايراني و محبوب او يعني ممتازامپراطور گورکاني هند و براي يادبو

روايتي تکميل   به هجري شمسي آغاز شد و۱۰۴۲ساخت تاج محل در سال . ساخته شد
ي خان محل يعني عيٰس احان تاجکه معماران و طر جالب اين. طول انجاميد  به سال۲۲آن 

تفاوتي با براستي شيراز و الهور و آگرا . دو ايراني بودندو امانت خان شيرازي هر
يکديگر ندارند و فقط مرزهاي جغرافيايي اين شهرهاي باستاني را از يکديگر جدا کرده 

شکوه، بازمانده هنر معماري ايران و هند است که در  اين بناي با تقدير هر  به.است
  .معماري اسالمي و توحيدي ريشه دارد
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بدالحسين آصف خان  دختر يکي از اشراف ايراني بود که ع,ممتاز محل يا بانو بيگم
 سال ۱۸محل  شاهجهان و ممتاز. د شده بودنام داشت و در شهر آگراي هند متولّ

جا ماند که آنان نيز سرنوشت غريب و   بهيکديگر زندگي کردند و از آنان هفت فرزند با
يم محو شدند و در سايه سار روحي ها محل همه دانسته ديدن تاج با. انگيزي داشتند غم

کوه، رنگ باختند و فقط تماشا ماند و حيرت و من از ياد بردم که اين ش بزرگ و با
تراش و فلزکار و  دستان بيست هزار کارگر و استاد کار و سنگ انگيز با آرامگاه شگفت

 آن از نماي بيروني گرفته تا عمارت داخلي و ةشده و هرگوش اش بناجواهرتراش و نقّ
محل، يکي از عجايب   و شکوهمند تاجع و ايوان بزرگ و مربها ديوارها و ستون

محل روحي بود که از  تر از جسم سنگين و عظيم تاج عجيب. گانه جهان است هفت
آن سوي زمان   بهجا بر من هجوم آورد و مرا خشت خشت مرمرين ديوارها و سقف آن

  :ياد اين شعر بيدل افتادم که فرموده است  به.و مکان پرتاب کرد
  .“ فرصت ناکام، کمجنس، بسيار است و نقد”

 جنس حيرت براي ة صورت آسماني و توحيدي براي تماشا و اين همةاين هم
 گشتيم و خود را گشتن و فرصت اندک و ناکام ما که بايد بازمي ديدن و رها

خريد چند يادگاري  بازگشتيم و با. رسانديم  ميسرايي در اطراف دانشگاه دهلي مهمان به
و تاريخي را ترک گفتيم و خود را براي فردايي اي  محل، آن مکان اسطوره از تاج
خستگي راه و هيجان حضور دربين استادان بخش فارسي . انگيزتر آماده کرديم هيجان

 فارسي ادبياتاستادان و دانشجويان دکتري زبان و  دانشگاه دهلي و همچنين گفتگو با
ي ها جويان ديگر زباندانشگاه دهلي و همچنين سخنراني در جمع انبوه استادان و دانش

لطف خدا نتيجه کار   به.همراه داشت  بهاي رسمي هند، برايم تجربه و احساس تازه
همايش . آرامشي آبي سپرد  بهرضايت بخش بود و آن هيجان سرکش جاي خود را

ف نسبتاً کوتاه براي پذيرايي ساعت ده صبح آغاز شد و تا ساعت ده شب با دو توقّ از
هاي اصيل شعر  ي يکي از جريانها سخنراني من شرح ويژگيموضوع . ادامه داشت

 ت شعري و فرهنگي ايران برقرار کرده وايران بود که نسبت دوباره و محکمي با سنّ
 ةارزيابي اين همايش بر عهد. در ساحت شعر و انديشه رسيده استاي  افقهاي تازه به

کنم که اين همايش   مي بسندهذکر اين نکته  بهمنتقدان و خبرنگاران ادبي است و من تنها
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ات و رسمي دانشگاه دهلي بود که درباره نخستين سمينار مهماخير ايران ة سه دهادبي 
ي ديداري و شنيداري و مکتوب ها برگزار شد و خوشبختانه مورد استقبال اهالي رسانه

  .کار خود پايان داد  بههند نيز قرار گرفت و با موفقيت
 ه اسالميةي ملّة فارسي در جامعادبياتدر سمينار زبان و فرداي آن روز نيز بايد 

يافتيم و   مي حضور(workshop) ورکشاپ صي يا اصطالحاً و در نشست تخصّنو دهلي
گفتيم و ضمن   مي اخير ايران سخنةگيري شعر و داستان سه ده از روند شکل

ر ز با تصوآن شب را ني. کرديم  ميشعرخواني در بحث آزاد و پرسش و پاسخ شرکت
صبح   بههاي هند و استراحتي کوتاه  شگفتيةانگيز و با صحبت دربار فردايي هيجان

 اتاقي شاعرکيش و فاضلي که حيرتم را در اين سفر باطني با او قسمت هم. رسانديم
ي تپنده و در ها هادي سعيدي کياسري بود که شايد اگر او در اين لحظه کردم، مي

بود و مرا در تماشا و درک برخي   نميايه و همراه من شگفتي همسةتماشاي اين هم
در . بردم  نميام، بهره برده قدر که اکنون بهره داد، اين  نميدقايق مشترک ايران و هند ياري
گيري شعر انقالب و پس از انقالب و از جريان اصيل  اين دانشگاه نيز از روند شکل
آماده  ئت مثنوي کوتاهي از خود،قرا سخن گفتم و با شعر ايران از سنايي تا امروز

  نيزنو  دهلية اسالميةي ملّةهر تقدير در جامع به. هاي حاضران شدم پرسش  بهگويي پاسخ
ت و سادگي دانشجويان و استادان زبان فارسي هند، لطف خدا و تحت تأثير صميمي به

اين دو ت ما که حضور در ترين مأموري خير و خوشي پايان يافت و اصلي  بههمه چيز
اتمام رسيد، اما کار ما پايان نيافت و در دو سمينار ديگر نيز که در طي اين   بهسمينار بود

ادبي  انجمن ةيک هفته در دهلي برگزار شد حضور يافتيم؛ يکي در يازدهمين جلس
  فرهنگ رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در هند کهةدر خاندهلوي بيدل 

رضا قزوه و دکتر عبدالحميد  ه و شاعراني همچون دکتر علييان فرهيختت متولّهم به
المللي بزرگداشت يکي از عارفان مسلمان  شد و ديگري در سمينار بين  ميضيائي برگزار

قان ايراني و ي محقّها مثبت در جهت تبادل انديشهاي  هند که اين دو نشست نيز با نتيجه
ن رسيد و ما فرصت يافتيم که آرامگاه پايا  به و عرفان اسالميادبيات ةهندي در زمين
ساعت .  خدا و دو تن از شاعران عارف فارسي زبان هند را زيارت کنيمييکي از اوليا

س که آرامگاه بسياري از داد و شوق ديدار اين مکان مقد  مي شب را نشان۱۱تقريباً 
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وي و غالب خسرو دهل ين اوليا، اميرالد اوليا و شاعران عارف هند همچون خواجه نظام
. خوابي ديگر معنايي براي ما نداشت شد و خستگي و بي  ميدهلوي بود، هر لحظه بيشتر

 اين ةي آب و غذا را از ياد برديم و چنان مجذوب و فريفتنظير، حتّ ي بيها در آن لحظه
ن کهنسال شديم که نزديک بود خودمان را نيز تمام و کمال از ياد ببريم که با ديدن تمد

س چنين نيز شد و حالي غريب و شگفت و متعالي بر ما مستولي شد که  مقداين مکان
  .شرح اين هجران و سوز جگر، اين زمان بگذار تا وقت دگر

آرامگاه عارفان مسلمان دهلي سرشار از سکوتي آسماني بود و جز چند تن، آن هم 
 در سفر.  نبودندين اوليا و امير خسرو دهلوي بيدارالد از خادمان و زائران خواجه نظام

دي سعيدي کياسري شاعر ها  هند با هفت شاعر و نويسنده و منتقد همراه بودم؛ دکتر به
نويسي  حسن عابديني منتقد و نويسنده کتاب معروف صد سال داستان و نويسنده، مير

 داستاني و مترجم زبان انگليسي، علي ادبياتدر ايران، دکتر حسين پاينده منتقد 
ر و مترجم زبان آلماني، مهرنوش غالمعلي شاعر و منتقد و باالخره هي شاععبداللّ

ا در اين سفر شبانه بجز هادي سعيدي و ام. بردار عنوان عکاس و فيلم  بهمسعود شايان
ه قديمي و آن روح با ديدن آن محلّ. هي و مسعود شايان کسي با ما نبودعلي عبداللّ

 و حالي چنان ين، دچار حسالد واجه نظامعظيم باستاني، يعني آرامگاه امير خسرو و خ
  :ارقول شيخ عطّ  بهغريب شدم که وصف ناپذير است و

شادماني و غمي آشنا، توأمان در جانم . ن گفتچيزي که چشيدني بود، نتوا”
دروني و اي  گريه  بهاخواست با صداي بلند گريه کنم ام  ميجوانه زده بود و دلم

ي زماني حتّ  و حال را تجربه نکرده بودم،حال اين حس  بهتا. صدا بسنده کردم بي
ترديدي نداشتم . ي نداشتمف شدم چنين حسآرامگاه موالنا در قونيه مشر  بهکه

کنند و خود نيز در گرداب اين احساس تازه   ميکه همراهانم نيز حال مرا درک
. “فتندگ  نميسکوتي عميق تن درداده بودند و هيچ  بهزنند، زيرا  ميدست و پا

  :فرموده بيدل  بهدارند واي  حيرت و خاموشي، خويشاوندي ديرينه
  م بلبل کندـلب غنچه تعلي  اگر معني خامشي گل کند  

ت شعري و حکمي و معرفتي اين اند و از سنّ حتماً کساني که اهل شعر و معرفت
ي، دانند که امير خسرو دهلوي سمرقند  مياند، سپهر فرهنگي و باستاني، منقطع نشده
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يکي از بزرگترين و مشهورترين شاعران عارف و مسلمان اواسط قرن هفتم و اوايل قرن 
دهلوي معروف   بههشتم هجري است که در پتيالي هند زاده شد و در دهلي درگذشت و

د شد و در دهلي وفات آباد هند متولّ شد، درست مثل بيدل که در پتنه يا پتناي عظيم
زبان   بهآثار منظوم و منثور زيادي از امير خسرو آن هم. دهلوي شهرت يافت  بهيافت و

شيرين و پر راز و رمز فارسي باقيمانده که بيانگر ميراث فرهنگي مشترک ايران و هند 
يک زبان مشترک  با ،يي مقتدر و ناميرا که چندين سدهها است؛ دو کشور کهن با ريشه

ه ه تکّتکّ  بهکه هيچ مرزي قادراند، روحي  اند و همچون يک روح در دو بدن بوده زيسته
استقبال از پنج گنج حکيم نظامي   بهخسرو پنج منظومه دارد که امير. کردن آن نيست

 بر وزن و سبک االنوار مطلعسروده و فقط برخي نامهاي اين خمسه را تغيير داده است؛ 
 بهشت هشت، اسکندرنامه بر وزن و سبک اسکندري ةآيين نظامي است، االسرار مخزن

 گنج پنج که هردو در مجنون و ليلي و خسرو و شيرين و باالخره پيکر هفتتقليد از  به
ين الد خسرو از شاگردان و دلدادگان خواجه نظام امير. حکيم نظامي نيز وجود دارند

از اي  اش، مزار مرمرين او را در هاله اين عارف مسلمان که روح هميشه زنده. اوليا بود
 قدري بر من تأثير گذاشت که دلم  بهداده است، آسماني قراراسراري تکان دهنده و 

ماندم و   ميجا در اندوهي شادمانه و آرامشي حيرتبار باقي خواست تا صبح همان مي
ين اوليا الد  بن احمد نظاممحمد. ماند  نميشدم و اثري از من باقي  ميهمه چيز تهي از

هند مهاجرت کرد و   بهبخارا بود کها پدرش از مردمان جهان گشود ام  بهدر هند چشم
ين نيز در همين شهر الد بدايون رفت و شيخ نظام  بهجا نيز در الهور اقامت گزيد و از آن

ديار باقي شتافت و سرپرستي اين رند   بهين پنج ساله بود که پدرشالد نظام. د شدمتولّ
 براي تحصيل معرفت و ينالد نظام. دار شد عالم سوز را مادر پارسا و اهل يقينش عهده

ين الد دهلي رفت و در محضر بزرگاني همچون شمس  بههمراه مادر خود  بهکمال
شکر، خرقه ارشاد  ين گنجتشخيص فريدالد  بهکه باالخره دامغاني شاگردي کرد تا اين

اي  هالعاد ت فوقعنوان يکي از روحانيون اثرگذار و بلندانديش، محبوبي  بهبردوش افکند و
ين و شاگردان الد  خواجه نظامةواسط  بهبسياري از مردم هند.  مردم هند يافتبيندر

. انتهاي معارف قرآني و اسالمي گشودند سوي جهان بي  بهاوست که چشم دل خود را
ت خواجه نظاممقام و محبوبي بهين اولياالد  ي بود که اميران و سالطين مسلمان از حد
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ين خلجي الد کي از مشهورترين اين اميران سلطان جاللرفتند و ي  ميزيارت او  بهسو هر
جز امير خسرو دهلوي،   بهينالد ان خواجه نظامآورترين شاگردان و محب يکي از نام. بود

ين و ديگري سراجخواجه نصيرالد ين و برهانالد ين بودند که هرکدام از اين مشايخ، الد
المي پرداختند و مشتاقان بسياري را ترويج معارف اس  بهاز مناطق هنداي  در منطقه

 هجري در دهلي ۷۲۵ين اوليا در سال الد خواجه نظام. اسرار حقيقت آشنا کردند با
هر تقدير چنين اوليا و   به.خاک سپرده شد  بهجا چشم از جهان فاني فروبست و در همان

ه در عارفاني بودند که معارف ناب قرآني را در هيأت پند و موعظه و شعر و خطاب
دار و عميقي است که ابوالمعاني  سراسر هند گسترش دادند و از دل چنين فرهنگ ريشه

قول هادي سعيدي از دل اين رنگارنگي   بهکند و  ميميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي ظهور
  :سرايد  ميکشد و  ميرنگي توحيد را بيرون شگرف، بي

  رنگي ين، مشتاق بيجهان، توفان رنگ و دل هم
  !ا؟ـند مـکل پسـنه مشـا آئيـوه بـد جلازـه سـچ

راستي سرزمين   بهت،سرزمين پهناور هند با يک ميليارد و دويست ميليون جمعي
س و تهذيب و تنزيه از همه مظاهر فرهنگي و بومي اين قوم فروتن و اولياست و تقد

 شديم، ين اولياالد وقتي وارد صحن خواجه نظام. روشني پيداست  بهقانع و ساده و صالح
سرپرست خادمان مرد پنجاه و . گرمي از ما استقبال کردند  بهجا چهار نفر از خادمان آن

 و ها راحتي از جمله  به.ين نام داشت و از اهالي کاشان بودبود که کبيرالداي  چند ساله
اغلب شاعران مسلمان . زد  ميبرد و بسيار شيرين و واضح حرف  ميکلمات فارسي بهره

که يکي از استادان افتخاري عرفان اسالمي در  تر آن شناخت و عجيب ي مايراني را
آرامش و وقار و فروتني و ايمان از او و ديگر خادمان مزار خواجه . دانشگاه دهلي بود

 حضور و آرامش و خاکساري خود چنان تأثيري بر من نهادند آنان با. باريد  ميينالد نظام
بر مزار خواجه . اين تجربه در من باقي خواهد ماندکه يقين دارم تا پايان عمر تأثير 

ين بوديم که ر کبيرالدثّؤين اوليا نشسته بوديم و غرق در سخنان شيرين و مالد نظام
سوي ما آمد و درکنار ستوني نزديک ما ايستاد و پس   بهبانويي ميانسال با کسوتي افغاني

ف کرد که افغانستان در از سالمي خاضعانه، از ديار خود سخن گفت و اظهار تأس
 او از ما. سامان نرسيده است  بهزند و هنوز  ميآشوبي چندين و چندساله دست و پا
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اين بانوي افعاني براي ديدن . اش دعا کنيم خواست که براي هموطنان زنجديده مي
دهلي آمده بود   بههيچ همراهي جا بي نيويورک رفته بود و از آن  بهفرزندانش از افعانستان

. جا بود شد که در آن  مي خدا معتکف شود و تقريباً ده روزييا درکنار مزار اوليات
روزها اين مکان مقدي نقاط شود که از اقٰص  مياالن و خطيبان و زائرانيس پر از قو

 سرايي زائراني که در خانه و يا هتل و يا مهمان. اند دهلي آمده  بهجهان و فقط براي زيارت
گذشت از تعداد   ميهر دقيقه که. رسانند  ميصبح  بهجا  را در همانساکن نيستند، شبها
باالخره و . گرفت مي تر فرا شد و اطراف ما را سکوتي ژرف  ميبيدارماندگان کاسته

سرا  مهمان  بهعميق و کارياي  خاطره س را ترک گفتيم و باناچار آن مکان مقد هب
  .من زنده بوداشتياق گريستن همچنان در  ،برگشتيم در طول راه

دهلي شهر صلح و آرامش است و روح مهرباني و صداقت و ايمان در همه 
در دهلي صداي . ها و معابد آن، چون بادي نرم و سبک جريان دارد ها و آرامگاه خيابان

 هاي متناوب آزرده کس از اين بوق ا هيچرسد، ام  ميگوش  بهها بسيار بوق ماشين
ا اگر ام نا بيشتر ندارد؛ هشدار براي گريز از تصادف،بوق براي آنان يک مع. شود نمي

تصادفي حادث شود از درگيري و ناسزاگويي و خشم خبري نيست و هنديان تحت 
دانم خشم و   مياين نکته براي من که. دهند  نميهيچ شرايطي آرامش خود را از دست

. موزنده بودکنايه و بدفهمي چه جايگاهي در شهر من تهران دارد بسيار دردناک و آ
 دهلي شهري است که فقير و غني بدون شکايت از تقديرشان درکنار هم زندگي

کند که حق او را   نميرکس طلبکار ديگري نيست و کسي چنين تصو کنند و هيچ مي
  .اند ديگران ضايع کرده

 فقط يک روز فرصت داشتيم تا مزار ابوالمعاني بيدل دهلوي را زيارت کنيم و
اخيراً دولت . بديل را از کف بدهيم توانستيم اين فرصت بي  نميمقيمتي ه هيچ به

 .في کرده است و او را شاعري تاجيک معرسنگي گذاشتهمزار بيدل درکنار تاجيکستان 
آن مکان   بهاند و دهبوفکر بيدل  بههم  ها هرحال دستشان درد نکند که باالخره آن به

بر مزار بيدل .اند  نسبتاً زيبا بخشيدهس که در وسط باغي بزرگ قرار دارد صورتيمقد 
آاليشي آرامگاه اين شاعر  شکوه باغ و سادگي و بي حال ديگري داشتم و فضاي با

يکي از حسين فسور اختر وپر. انديش در من تأثير متفاوتي داشت عارف و حکيم ژرف
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مگاه بيدل  و هادي سعيدي و اين حقير، تنها زائران آراهند فارسي ادبياتاستادان زبان و 
بيدل در دهلي . کس در آن باغ بزرگ حضور نداشت بوديم و جز سه چهار خادم، هچ

ي همراه هادي سعيدي و با ياد دوست شاعر و جوانمردم مرتٰض  به.بسيار غريب است
ديم و بر روان خواناي  اميري بر سر مزار بيدل فروتنانه و غمگنانه نشستيم و فاتحه

اند و شوق تکرار   فراموش نشدنيها اين لحظه. رستاديمدرودها فجاودان بيدل حکيم 
يابم که  ميتر از هميشه در کشد و عميق  ميبديلي هنوز در جانم زبانه ي بيها چنين لحظه

انتهاي اين فرهنگ و تمدن شگفت، اندک  چقدر فرصت ما براي پرواز در آسمان بي
  : بيدلةفرمود  بهاست و

  اند تا دهم شرح پرافشاني، شکارم کرده  يستيدامگاه ن رواز و عالم،ـرر پـمن ش  
 در راه بازگشت. زيستي او داشت ترک کرديم آرامگاه ساده بيدل را که نشان از ساده

ت کرده بود بيدل وصي. ياد اين رباعي بيدل افتادم که آخرين رباعي اوست  بهسرا مهمان به
را پس از مرگ حرکت کرد دفن شود و او   ميجا زندگي در صحن همان اتاقي که در آن

که پس از فوتش اين رباعي را از زير  ص نبود تا اينت او مشخّت اين وصيعلّ. ندهند
  :ت او آشکار شدت وصيهمراه يک غزل يافتند و علّ  بهنهاد  ميبالشي که سر بر آن

ــشوي ! بيــدل   کلــف ســياه پوشــي ن
 ان رو بر بادـر و همچنـاک بميـبر خ

  تشويش گلوي نوحه گوشـي نـشوي      
 رگت سبک است، بار دوشي نشويم

 ةما که خستگي اين سفر را در جذب. آخرين شب حضور ما در دهلي از راه رسيد
ي حضور خود، ها ر و رنگارنگ از ياد برده بوديم، در آخرين لحظه اسرار مصوةآن هم

تا و مهربان هم خوابي عميق سپرديم و پيش از طلوع آفتاب برخاستيم تا خداي بي  بهتن
 ترين مظاهر حق بايستيم؛ تماشاي يکي از روشن  بهکر گوييم و در عبادتي خالصانهرا ش

. هاي انبوه دانشگاه دهلي، بسيار تماشايي است طلوع خورشيد دهلي از پشت درخت
طلوع آفتاب خيره شديم   بهسرا ايستاديم و هادي سعيدي در سومين طبقه ايوان مهمان با

اين   بههادي سعيدي نيز. دي ديرينه ايران و هندو از هند سخن گفتيم و از خويشاون
هاست و زبان فارسي نيز که هنوز هم يکي  نکته اشاره کرد که فرهنگ هند مادر فرهنگ

هاي رسمي هند است، جايگاه خود را از دست نداده و بر ماست که از اين وجه  از زبان
هنديان را نيز از مشترک براي آشنايي با راز و رمزهاي فرهنگ هند بهره بگيريم و 
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ن  فارسي که بخش عظيمي از تاريخ و تمدادبياتضرورت يادگيري هرچه بيشتر زبان و 
 ت معنوي همين بود و اکنون کههدف ما در اين مأموري. تر کنيم بردارد آگاههند را در

لطف خدا گامي هرچند کوچک و   بهپندارم که ما  ميکنم، چنين  ميروزهاي رفته نگاه به
، از اين ها ايم و با حضور در اين سمينارها و همايش در اين مسير طوالني برداشتهکوتاه 
و ها  و شنيدنيها ديدني. ايم قدر بضاعت خويش، بهره گرفته  بهت گسترده،ظرفي 

آنچه   بهقدر اشارت و در نهايت اختصار  بهي هند بزرگ، بسيارند و اين حقيرها دريافتني
کردم و از توصيف جزئيات اين سفر، خصوصاً جزئيات در اين يک هفته گذشت اشاره 

اکنون که از اين سير باطني يا بهتر بگويم سير آفاقي و انفسي .  چشم پوشيدمها همايش
ام و شوق   خويش، دلبستگي بيشتري يافتهةفرهنگ ديرين  بهکنم که  ميام، حس بازگشته

جستجو   بهشتر از پيش مرا عرفان و حکمت ايران و هند بيةشناخت اوليا و بزرگان عرص
هند سرزمين عشق و ايمان و برادري و قناعت و مهرباني و . کند  ميو تحقيق ترغيب

است که از اي  ترين خاطره  رويايي براي من، با ارزشةيگانگي است و اين يک هفت
ت و يادآوري آن، نه تنها خسته نخواهم شد که با هر بار يادآوري، مذاق جانم از لذّ

  :که چه ديدم و شنيدم، سرشارتر خواهد شد و حرف آخر اينحالوت آن
  ت او راـب اسـند واجـن هـرفت  و ادبهرکه شد مستطيع فضل   

  آخر ل و الالوا هو
  تهران ,ش ه ۱۳۸۷دوم اسفند 

  


