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 اشاره
  .روي دفتر خاطراتم نوشت. رسد پايان نمي  بهكاري  بدون بسم اهللا هيچگفت
خورد  اش نمي قيافه  به خوشي هم داردتازه فهميدم خطّ. حيمن الرحٰماهللا الر بسم
  . بنويسدطور اين

براي  دسته جمعي شکل به كه بودلين گروه از شاعران  بعد از انقالب اين اوشايد
هدف اين گروه شركت در . درك پاكستان و هندوستان سفر مي  بههاي ادبي اجراي برنامه

مسئوالن فرهنگي، اساتيد و  چند سمينار و شب شعر و همچنين ديدار و تبادل نظر با
و بود  سفر را قزوه پيگيري كرده ماتدمق. دوهاي هند و پاكستان ب دانشجويان دانشگاه

جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و بنياد  حمايت بعضي از ارگانها، ازود بتوانسته 
  .جلب كندرا  )ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني

 فرود ما خواهد بود؛ اگر  فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در كراچي محلّةخان
ر و شود از عكس دوازده شاع ها پر مي وگرنه تمام روزنامه. سالمتي بنشيند  بههواپيما

گفت  مي. ايم ي بودههاي مهم وقت شما خواهيد ديد كه ما چقدر آدم آن. يك آهنگساز
 كيلومتر، ٢٦٥٢ پا، فاصله تا مقصد ٩٠٠٠ اارتفاع هواپيم.  چيز را يادداشت كنةهم

  . كيلومتر بر ساعت٥٦٤سرعت هواپيما 
 خورد كان ميقدر ت رويمان موقع حركت كردن هواپيما آن  تلويزيون يا مانيتور روبهاين
  . فرود بيايد بعد جواب بيژن ارژن را چه بدهيممحبتترسم روي سر استاد  كه مي

                                                   
  .رئيس کانون شعر و ادب خراسان رضوي, دکتر داروساز و شاعر و نويسندة ايراني  ∗
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من هنوز استاد . كنند في ميها را معر درشت گويند اينها شاعرند و دانه مهماندار مي به
 كند؛ قرار شد قزوه آن را حلّ. اين تنها مشكل من براي خروج از كشور بود. ام نشده

چهارده تا قبض خروج از كشور را . هاد شاعرانه براي من صادر كنديعني حكم اجت
كدام از شاعران پانزده كردم و براي هر اعضاي گروه پرةت پنج دقيقه براي همظرف مد

  .مييكي از افراد داد ها را تحويل يكي م و فيشيهزار تومان پول واريز كرد
ب با تعج! ت از زمين بلند شد؟زحم  بهداني چرا اين هواپيما گويم مي مهماندار مي به
فهمد وزانت يعني چه؟  نمي!! خاطر وزانت اين همه شاعر  بهگويم مي! گويد نه مي
 اضافي، بدون شكر، ةشود و يك قهو تا نيمه باز مياز تعجب دهانش . گويم سنگيني مي

  .آورد برايم مي
نستم هواپيما دا اگر مي: گويد استاد مي. هاي هواپيما خالي است  از صندليتعدادي

حيف شد. آورديم ميهم  شاعران را ةجاي خالي دارد بقي.  
. كند  ساعت و اندكي در آسمان آدم را ملكوتي و حس شاعرانه را سرشار ميدو
اند كه اگر دستت  قدر لزج ابرها آبي و آن. اند كه حرفي زده باشند تر از آن ها ساكت رنگ

هاي آهني،  در ارتفاع بال. شوي خيس ميرا از شيشه هواپيما بيرون ببري تا آستين 
هوا سرد است و اگر .  خيس ابرها را پارو كنندهاي انهاند تا د كبوتران تماشا ايستاده

  !كرديم؟ خورشيد نبود با كدام پيراهن عرياني خويش را بهانه مي
هاي زمان از ايستگاه چندم آفرينش  شود و ارابه هاي شاعران پرمي  از شريانساعت

سايند و اين اقيانوس هند است كه زير پاي  زمين مي  بهابرها پيشاني خويش را. گذرد مي
رسيد  آسمان نمي  بهها راستي اگر دست اين موج. دهد شاعران ايراني دست تكان مي

  . گرفتدازهشد عمق اقيانوس را ان چگونه مي
. ساندر ما مي  بهخزد و خورشيد سالم گرمش را  هواپيما از ابر بيرون ميهاي شانه

 ميليون نفر ١٣٥ع و  كيلومتر مرب٨٠٣،٩٤٣اينجا پاكستان است؛ كشوري با وسعت 
تجمعي .يعني جمعيت ايران و وسعتي حدود نصف كشور تي حدود دو برابر جمعي

  .پهناور ما
هاي سبزه،  خانم.  تا دور فرودگاه كراچي از تابلوهاي تبليغاتي پر شده استدور

اند؛ از  كه هركدامشان در حال تبليغ نوعي كاالي مصرفيقدبلند، با موهاي پريشان 



  ٤٧٢  قند پارسي

  

خوراكي گرفته تا پوشاكي و لوازم منزل و گوشي موبايل و كارت اعتباري شامپو و كرم 
  …ضد چروك و ضد آفتاب و ضد تانك و

 .آيد استقبالمان مي  بهشويم جرياني از هواي گرم و شرجي  فرودگاه كه خارج مياز
 فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، ةلي، مسئول خاندكتر توس. بال گرمگويند استق اين مي به
ح شويم يك گروه مسلّ سوار ماشين كه مي. چند تن از همكارانش منتظر ما هستند با

شويم   ميتوجها بعداً م اينها تشريفات است امكنيم فكر مي. كند پشت سرمان حركت مي
. كنند تمان در پاكستان از ما حفاظت ميت اقامگارد مايند و در طول مد كه اينها بادي
گويد پس از پايان جنگ افغانستان  دكتر مي
كراچي سرازير   بههاي مجاهدان افغان اسلحه

از طرفي .  شدشد و باعث ناامني اين شهر
 سياسي در اينجا الفاتگرايي و اخت فرقه

باعث درگيري و زد و خوردهاي خونيني 
 كه شده است كه همه اين مسائل باعث شد

ترين شهرهاي جهان   يكي از ناامنکراچي
خاطر همين ما از پليس درخواست   به.باشد
ت شما را در طول سفر ايم كه امني كرده

 كه يكي از اي نهگو  بهاساتيد افتاده بود،برخي از هاي وحشت بر سر  سايه. تأمين كند
  .شتايران را دا  بهزده بود كه تقاضاي برگشت قدر وحشت شاعران عزيز آن

كند  خود جلب مي  بهواردي را  هر تازهتوجهلين چيزي كه هاي پاكستان او  خياباندر
ها  سبك مخصوص پاكستاني  بههايي كه اتوبوس. هاي مسافركش پاكستاني است اتوبوس

  .تزئين شده است
انتهاي   بهزخم هايي كه براي دوري از چشم هاي اطراف آن گرفته تا پارچه ينقّاش از

ي حتّ. جاي خالي وجود ندارد ها هيچ در تمام بدنه اين اتوبوس. اند يزان كردهاتوبوس آو
اين . اند ي شده يا يك جمله يا بيت شعري نوشتهنقّاشروي شيشة راننده هم يا 

ها يا مالكان  كدام از رانندهدر ضمن هر.  بودنها سوژه خوبي براي عكس گرفت اتوبوس
  .نويسند شه اتومبيلشان مياين خودروها اسم خودشان را نيز روي شي

ه معتقدند قار مردم شبه
از وقتي بوستان و 

ها  گلستان از خانه
بيرون رفته اخالق هم 

 .رنگ شده است كم
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قاعد اعظم،   بهفو، معرجنّاحعلي  محمدشكوه شهر كراچي، مزار  يكي از بناهاي با
هاي ديدني و تفريحي  اين بنا كه در باغ بزرگي بنا شده است يكي از مكان. است

كنند و زيبايي بعضي  ه در اينجا سرفرازي ميقار هاي زيباي شبه درخت. پاكستان است
  . شاعران ايراني را جلب كرده استتوجه وجود ندارد يرانگياهان كه در ااز اين 

  :افتادم كهمنوچهري من ياد اين بيت . وزد  غروب است و نسيم خنكي مينزديك
 وارزم وزان استـب خـ خنك از جانباد   و خز آريد كه هنگام خزان استخيزيد  
خاطر همين شهرداري   به.دان  پاكستان احترام زيادي براي قاعد اعظمشان قائلمردم

 جنّاحعلي  محمدها در كراچي نبايد از ارتفاع مزار  كراچي دستور داده ارتفاع ساختمان
بار،  اي بلند، هر نيم ساعت يك هاي سفيد و اسلحه لباس نيروهاي نظامي با. بيشتر باشد

  .دهند روند و حركات موزون انجام مي  رژه ميطلب لاطراف مزار اين مرد استقال
هاي اطراف اين ساختمان  ها در حوضچه ههاي جالب ديگر آبتني كردن بچ  صحنهاز

ها بدون لباس و مادرانشان  هپرند، پسربچ لباس در آب مي ها با هدختربچ. بزرگ است
  .كنند ها را نظاره مي كنار استخر آن
 ها را از پاي اعظم بايد كفش  يادم رفت بگويم كه در اطراف مقبره قاعدراستي
 روپيه پول گرفتند و ٢٥.  برويمجنّاحعلي  محمدزيارت   بهآورديم تا با پاي برهنه درمي
  .هاي مرمِر داغ تجربه جالبي بود با پاي لخت روي سنگ. هامان را درآوردند كفش
هادي . خورد تويوتا كروال است چشم مي  بههايي كه در كراچي زياد  از اتومبيليكي

تويوتا كروال در كراچي توليد : گويد  فرهنگ است، ميةخانآقا، كه يكي از پرسنل خوب 
  .شود و قيمت آن يك ميليون و ششصد هزار روپيه است مي
قدر رفت و آمد زياد   قبل تهران است، آنچند دهههاي كراچي، كه شبيه   خياباندر

هاي كوچك و بزرگ  مغازه. كند ميان اين همه خاليق گم مي ش را درداست كه آدم خو
ها نوشته بود دواخانه و زير آن نوشته بود  بلوهاي مختلف كه باالي يكي از آنبا تا

. خورد شغل تو مي  بهمن گفت نگاه كن اين موضوع  بهدسي. ـ بواسير بادي بواسير خوني
يعني اگر راننده كمي حركات . نشينند ترك موتور مي  بهرخ ها نيم در پاكستان خانم

نان ايراني، درآورد حتماً سركار خانم محترم سبك بعضي از جوا  بهآكروباتيك،
 يكي از كلتموتور سي. نوع جلوس بر موتور سيكلت نقش زمين خواهند شد اين با
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پاكستان از ايران هم بيشتر  نقل عمده در پاكستان است و تعدادشان در حمل و وسايل
  .است

الشينكف بيرون يك نفر با ك. رفتيم افي ميصر  بههايمان بايد براي تبديل كردن پول
هواي . روپيه عوض كرديم صد دالر را با. هشت نفري وارد شديم. صرافي نشسته بود

هم روپيه . كردند هم كار مي داخل مغازه كولرگازي و پنكه با. بيرون خيلي گرم بود
شوند  ح ميدر كراچي هر جايي كه نياز باشد مردم مسلّ. گرفتيم و هم كمي خنك شديم

كنم همين آدم مسلح كه با كالشينكف  فكر مي. كنند   محافظت ميو خودشان از خودشان
بيرون صرافي نشسته است در اصل توسافي اجير شده است چون لباس ط همين صر

  .پليس ندارد ه بتيشباه هاي از بناگوش دررفته و هيچ شخصي دارد و سبيل
اند و  ت دادههايشان را از دس ت استفاده از ناس، لثه پاكستاني از شدفروشان دست
قدر ناس  گويم چرا اين ها مي يكي از آن  به.ها بيرون زده است هاي دندانشان از لثه ريشه

مان است، خاك بر سرمان  گويد از نفهمي اي؛ مي اين روز افتاده  بهاي كه مصرف كرده
  .ايم ردهبشود خودمان را بدبخت ك

. ي كرده استنقّاشرا شدة آب دهان افراد ناسي منظره زشتي   زمين آثار خشكروي
و انواع و اقسام ! هاي يك بار مصرف ناس فروشي پر شده از بسته هاي روزنامه كيوسك
مواد   بهسيگار، اعتياد  بهراستي در كجاي زمين اعتياد نيست؟ اعتياد. هاي رنگارنگ همجلّ

 مقام، اعتيادپست و   بهپول، اعتياد  بهمشروبات الكلي، اعتياد  بهادناس، اعتي  بهمخدر، اعتياد
  … بهماشين و موتور و اعتياد به

برنامه ما در پاكستان شب شعري است كه در ساختمان سركنسولگري ليناو 
وقتي كراچي . شود انگيزي دارد برگزار مي جمهوري اسالمي ايران كه فضاي سبز و دل

اي ه ايران بيشترين رايزني.  ايران بوده استةخان پايتخت بوده اين ساختمان سفارت
در چهار مركز ديگر كنسولگري . كشورهاي جهان در پاكستان دارد نسبت بهفرهنگي را 

آباد در شهرهاي كويته، الهور، كراچي و پيشاور نيز كنسولگري  غير از اسالم. داريم
شاعران . دهنده قرابت فرهنگي ايران و پاكستان است اين امر نشان. ايران وجود دارد

هايي كه تازه كوتاه شده بود صندلي چيده بودند و با  چمنروي . شوند كم وارد مي كم
  .ها آذين شده است هاي سبز و سفيد صندلي پارچه
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قان پاكستاني، كه شاعران و محقّ. شكل روشن است هاي بيضي  درختان المپالي البه
  .زنند غالباً افراد مسني هستند، خيلي خوب فارسي حرف مي

شناسان پاكستان است، كت و  انشگاه و از مولوي عفوان سلجوق، كه از اساتيد ددكتر
حاال فهميدم كه در . ها صورت سفيدي دارد شلوار پوشيده و برخالف ديگر پاكستاني

اين . ها سبزه باشد هواي گرم و شرجي اينجا طبيعي است كه صورت اكثر پاكستاني
هايش نيز   تنها صورتش بلكه موها و ريشنهمورد استثنا نيز ژنتيكي است، چون دكتر 

  .سفيد است
د ضياء هم؛ كارت ويزيت سي.  سه تا كيف پر كتاب آورده و تعداد زيادي نواربيگي

ما كه نه نوار .  را همراه دارداش قشنگي با عكس خودش و ليست كتابهاي منتشرشده
ي در حتّ. دي داريم نه كارت ويزيت و نه كتابي كه همراه آورده باشيم كاست و سي
 شده، عكس بنده سياه و اپفي كه عكس دوازده شاعر ايراني چ معركاتالوگ يا برگه

. استتايپ شده هاي من هم اشتباه و هم ناقص  كتابچندتا از اً اسم ضمنسفيد است؛ 
اند و اين  ترجمه كرده» اجنبي«ها  بيگي را پاكستاني» غريبانه«كه كتاب   جالب اينةنكت

  .ر اجنبي نيز همراه داشته باشيمسوژه خوبي براي شوخي كردن است كه ما يك شاع
ةرود؛ با سور ي حسيني، سركنسول ايران در كراچي، پشت تريبون مي موٰسدسي 

اين مراسم براي : گويد پردازد و مي عرض خيرمقدم مي  بهكند و  شروع مي»العصر و«
اين مراسم براي آشنايي اهل . اند كراچي آمده  بهاستقبال از شاعران ايراني است كه

 سال است كه زبان فارسي ١٥٠.  استكستانيگ و ادب ايران با شاعران و اديبان پافرهن
هاي الفت اين  رشته. ا هنوز زبان فارسي در اينجا زنده استاز اين كشور رفته است ام

  .هاي استثماري هنوز مستحكم است ت با وجود دسيسهدو ملّ
. سوزند توي ليوان ميها  شمع. انگيزي دارد  رز و مريم روي ميز بوي دلهاي گل
زبان  آقاي حسيني با. وزد هاي كريستال آب ميوه روي ميز است و باد ماليمي مي ليوان
ها  گويد پاكستاني فهميديم چه مي ما كه مي. گويد آمد مي ميهمانان پاكستاني خوش  بهاردو
 مجري دانم چرا وقتي ا نميزبان فارسي خيلي نزديك است، ام  بهزبان اردو. دانم را نمي
زبان فارسي دست و  دكتر افوان سلجوق با. فهمم زند من نمي زبان اردو حرف مي با
هاي فارسي اين استاد  ها هم حرف كنم پاكستاني فكر مي. شكسته سخنراني كرد پا
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 .كردند هاي فارسي آقاي حسيني را درك نمي  اما حرففهميدند دانشگاه را خوب مي
 تأثير لهجه بر درك معنا يا حس مشترك زباني يا قومي گويند اشتراك زباني يا اين مي به
  …يا

آمدنت باعث آبادي ” : سخنراني استاد سحر انصاري فقط اين را فهميدم كه گفتاز
خوشبختانه اين جماعت خيلي خالصه سخنراني كردند، برخالف اساتيد ايراني كه . “ما

كنند سرعت  تي داغ ميكشد تا موتور كالمشان گرم شود و تازه وق نيم ساعت طول مي
كنند كه آدم  گيرند و آن قدر افاضه فيض مي مي

  .برد خوابش مي
ادان معاصر يقي، از نقّعلي صد محمد دكتر

هايش گفت ما از نظر  پاكستان، در صحبت
آقاي حسيني از اين . ايران بدهكاريم  بهفرهنگ

حرف خيلي خوشش آمد و براي ما ترجمه كرد، 
  .شتيمما هم خوشمان آمد و نو

هاي  دوربين. هاي محوطه سركنسولگري آميخته شد  كباب ايراني با بوي گلبوي
قضيه . درك خورد و پروژكتورها صورتمان را نوراني مي مختلف دورتادور ما چرخ مي

بيني نبود اين همه خبرنگار براي ما قابل پيش. ي استخيلي جد.  
هاي سياسي   آدمةهمهاي سياسي و ادبي بود كه مثل  ت بخشي از شخصيرسول

زنند كه  هاي سياسي يك جوري حرف مي اصالً آدم. مملكت خودمان نفهميدم چه گفت
 و محبتاستاد . اند فهمد چه گفته كس نمي ا هيچام. خواهند بگويند دانند چه مي همه مي

نمايندگي از طرف ما پشت   به هستنديكسوت هيئت ايران استاد خسرو احتشامي كه پيش
من . شود ها بلند مي خوانند كه صداي احسنت پاكستاني روند و شعري مي تريبون مي
گفتم اين اساتيد اگر . آيد ها از اشعار قدمايي ما بيشتر خوششان مي كنم پاكستاني فكر مي

  .گيرند تا ايران اينجا بمانند بيشتر تحويلشان مي
ما . قرائت كردزبان فارسي سروده بود،   به از شاعران پاكستاني يك رباعي، كهيكي

. كاكايي گفت شعرش ضعيف است، اشكال وزني هم دارد. صداي بلند احسنت گفتيم با
بعد هم او كه فارسي، زبان . گفتم اين احسنت، احسنت معرفت است نه صنعت

ها را خيلي  ها ايراني اكستانيپ
ات فارسي دوست دارند و با ادبي

دكتر عفوان . كشند نفس مي
زبان  من خوابهايم را به”: گويد مي

 .“بينم فارسي مي
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تو هم اگر .  سر هم كرده استرااش نيست، خيلي زحمت كشيده همين دو بيت  مادري
  .آيد شعر اردو بگويي از اين بهتر درنمي
   مپسند لوطيان خوار شونديارب

 درخت خوابيده ةها و عنترهايشان زير ساي هاي شهر كراچي، لوطي  يكي از خياباندر
. گير كرده بود و عنترها حوصله ادا درآوردن نداشتند ها را زمين گرمي هوا لوطي. بودند

ما ايستاد و در چراغ قرمِز يك چهارراه، نوجواني سيزده ساله با ميمونش كنار ماشين 
هايش   كوچولو عكس گرفت و نوجوان پاكستاني چشميموند از مسي. تقاضاي پول كرد

لوطي   بهپشت شيشه ليز خورد و با سبز شدن چراغ قرمز راننده فرصت كمك كردن
  .كوچولو و عنترش را از ما گرفت

 نهواي اي.  بنز فاصله استةيك شيشضخامت   به مردمةراستي كه بين ما با تود به
قدر خنك است كه راننده دكمه پيراهنش را تا آخر بسته و كت  مدد كولرگازي آن  بهطرف
 ا آن طرف شيشه يك لوطي است كه چشمشام. اش را از تنش بيرون نياورده است اي سرمه
  !ما كه گذشتيم، خدا هم از ما بگذرد. نسيمي است تا عرق عنترش را خشك كند به

است و اوضاع بهداشتي در كراچي خيلي خوب  كشوري در حال توسعه پاكستان
كنند و سيستم  فروش مواد غذايي مبادرت مي  بهها ها گاري دستي هنوز در خيابان. نيست
ها را  اينجا هنوز با بيل و تراكتور زباله. ها نيست آوري زباله اي براي جمع پيشرفته
گفت  يكي مي.  شودط بر تمامي شهر مسلّتوانستهكنند و شهرداري هنوز ن آوري مي جمع
هاي  هاي سوخته آن شد بنگالدش، قسمت  هند مثل يك نان بود كه قسمتةقار شبه

ها  اين حرف ساعت. هاي اصلي آن شد هندوستان خمير كنار آن شد پاكستان و قسمت
كرقدر زياد است كه فرصت ف ا تابلوهاي تبليغاتي در كراچي آنمرا در فكر فرو برد، ام 

 ٢٨ها  هاي بلند كه فقط روي يكي از آن تابلوهاي بزرگ با پايه. گيرد يكردن را از آدم م
ت بازار خوبي براي راستي كشورهاي پرجمعي. صل بودعدد پروژكتور پانصد وات متّ

فروش توليدكنندگان كاالهاي مصرروند؛ پس طبيعي  شمار مي  بهالتي جهانفي و تجم
  .اجناس خود داشته باشندها با هجوم تبليغاتي سعي در فروش  است كه آن

بهبود شهرسازي در   بهدهنده اوضاع رو  سيماني بزرگ در شهر كراچي نشانهاي پل
هنوز بازارهاي قديمي در كنار پاساژهاي جديد و لوكس خودنمايي . پاكستان است
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. دهند رساني شهري كفاف بازارهاي تو درتوي شهر كراچي را نمي سيستم برق. كند مي
طور متناوب روشن و   به وجود دارد كهيمغازه يك موتور برق بنزينپس در مقابل هر 

  هاي مردم خواهد رسيد؟ مغازه  بهاي پاكستان كي راستي انرژي هسته. شود خاموش مي
 اند و در هواي شرجي كراچي ها ايستاده ك سبزه وسط چهارراه پرتحرهاي پليس

بستن كمربند اجباري نيست و . پردازند؛ عجب طاقتي دارند اينها حركات موزون مي به
چون خودشان هم عقب وانت تويوتا . بارها كاري ندارند سرنشينان وانت  بهها پليس
  . نظر دارند  چيز را تحتهمهنشينند و با اسلحه  مي

گذاري شده است، يكي از  نام يكي از رجال پاكستان نام  بهد، كه سرسيدانشگاه
  .ايم جا دعوت شده آن  بهبرنامههاي دانشگاهي است كه براي اجراي  مكان
شان ما  هاي جستجوگرانه دانشجويان دختر و پسر با چشم. شود  وارد دانشگاه ميبنز

د از بنز پياده سي. كند يك پليس جوان درب عقب بنز را باز مي. كنند را ورانداز مي
ما  ه بهايش معلوم بود، ايستاده بود و دانشجوي دختري، كه فقط چشم. شود و ما هم مي

من دنبال مدير . زد ت برق ميافي از شدت شفّوهايش پرنور بود  چشم. سالم كرد
خواست بدانم اينها هم معاونت دانشجويي  فرهنگي دانشگاهشان بودم و دلم مي

سلف سرويس و خوابگاه و نماز جمعه و دعاي كميل چطور؟ … فرهنگي دارند يا نه
 هتواند رئيس دانشگا  اصالً دانشجو مياينها هم دنبال مسائل سياسي هستند يا خير؟
د پر شده هاي اقبال الهوري، لياقت و سرسي عوض كند؟ سالن كنفرانس از قاب عكس

امروي يك تابلوي بزرگ با خط نستعليق طالكوب . ف خبري نيستا از پرويز مشر
  . است رسول اهللا نوشته شدهمحمداهللا اله اهللا و  ال

باال   بهشان از پنجاه سال اند كه همه اتيد دانشگاه نشسته تا دور اتاق كنفرانس اسدور
  .سن دارند
گويد و نفر بعدي با زبان  آمد مي  شروع جلسه دكتر عفوان سلجوق خوشدر

  .كند انگليسي سخنراني مي
ترسم زير دست و پاي  مي. برداري است  ديگر از شاعران ايراني در تكاپوي فيلميكي

قدر زياد است كه اين يكي در  ها آن ود؛ آخر تعداد آنخبرنگاران پاكستاني لگدمال ش
رنگ  بردارهاي پاكستاني درست هم صورت يكي از فيلم. شود  ميهاي آنان حلّ دوربين



  شبه قارهسفرنامة   ٤٧٩

  

نمك  يك سبزه بي«من ياد اين بيت افتادم كه . ندا ست دوربينش است يعني كامالً با هم
هايش برق   فقط سفيدي چشم.»اند نمك آب داده  بهگويا كه هند را/نبود در تمام هند

  .بازي كنم  فيلمش سياهيخواهد تو خيلي دلم مي. آدم تو دل برويي است. زند مي
ته دلمان خنديديم و از ما .  عفوان ترجمه كرد و گفت سعدي از شاعران ماستدكتر

ها رودكي را، ما كه شاعر زياد داريم،  داند، تاجيك گفتيم تركيه مولوي را از خود مي
  .مال شماسعدي هم 

 انگليسي ة اردو و فارسي با لهجة انگليسي با لهجة هنرهاي دكتر سلجوق مكالماز
در اين دانشگاه فقط يك نفر از اساتيد خانم آمده، شايد مفهوم آن اين است كه . است

 رئيس دپارتمان ,ريحانه افسر. رسند مقام استادي در دانشگاه مي  بهدر پاكستان زنان كمتر
كننده در جلسه پيرامون اخالق در كتاب   تنها زن شركتد،رسيشگاه سزبان فارسي دان

اش را روي ورق كاهي كالسور نوشته بود و  وي سخنراني. سعدي سخنراني كرد
هايش خيلي تكراري بود ا حرفحجاب خوبي داشت ام.  

سي بوستان و گلستان را كتاب مقد. سعدي خيلي عالقه دارند  به پاكستانمردم
ه قار  بوده و مردم شبهبوستان و گلستاناي   در هر خانهقرآنر قديم در كنار د. دانند مي

  .رنگ شده است ها بيرون رفته اخالق هم كم معتقدند از وقتي بوستان و گلستان از خانه
گويا اينها . اند  اين كنفرانس از دانشجويان خبري نيست؛ فقط اساتيد آمدهدر

ها همه چيز را براي دانشجويان  ا ايرانيام. ندگير دانشجويانشان را خيلي تحويل نمي
 دانشجويان را نيز دعوت ة هم يعني اگر همين برنامه در ايران بود،. گيرند درنظر مي

ها را خيلي دوست  ها ايراني پاكستاني. آمد وجود مي  بهي شور و هيجانكردند و كلّ مي
زبان   بهمن خوابهايم را”: يدگو دكتر عفوان مي. كشند ات فارسي نفس ميدارند و با ادبي
  .“بينم فارسي مي
 ها پاكستاني  به.زند ها زنگ مي  اين جلسات خيلي رسمي و سنگين فقط موبايل ايرانيدر

ها  ا ما سيزده نفر دوازده تا موبايل داريم و نصف روز كه موبايلموبايل آويزان نيست ام
را )  فرهنگةرمندان خانكا(ها  قدر اين طفلكي قطع بود همه ناراحت بوديم و آن

هاي اعتباري موبايل آوردند كه يك نوع آن مورد   كارتقسامفرستاديم بيرون تا انواع و ا
  .پسند دوستان واقع شد
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دانند  مثالً مي. كنند اي عمل مي  ما پيرامون مسائل اقتصادي خيلي حرفههاي هبچ
شان را  هاي ايراني كارت صرفه نيست، پس سيم  بهرومينگ موبايل در پاكستان مقرون

  .كنند هاي اعتباري تلفن همراه پاكستان استفاده مي بيرون آورده و از كارت
  .هزار بار برو، صد هزار بار بيا:  حسن ختام هم دعا كردند و گفتندبراي
اقبال .  اقبال الهوري استةها رايج است كلم  از اصطالحات غلط كه بين ايرانييكي

  .اش در اين شهر قرار دارد مقبرهد نشده، فقط در الهور متولّ
جا خانه  د شده و در آنآباد است متولّ  در سيالكوت كه بين الهور و اسالمايشان
  .هاست اكنون مورد عالقه پاكستاني ري دارد كه هممحقّ

ده . »نشد كه بشه«ا باز هم سيالكوت هم ببرد ام  بهخواست ما را لي دلش مي توسدكتر
 سال ١٥٠از عهد غزنوي زبان فارسي اينجا آمد و تا . ه بوده قارقرن زبان فارسي زبان شب

 فرهنگي و تاريخي اين ةتمام پشتوان. شكل رسمي وجود داشت  بهپيش در اين ديار
ي در اينجا وجود  كتاب خطّة دو ميليون و پانصد نسخودحد. زبان فارسي است  بهمردم

  .شدبا  فرهنگ مشغول ليست كردن اين كتب ميةدارد كه خان
حاال كه . دار باشد قدر ريشه كردم زبان فارسي در پاكستان اين وقت فكر نمي   هيچمن
مند هستند، با خودم  ات فارسي و خصوصاً شعر عالقهادبي  بهبينم اين مردم چقدر مي
ه فرهنگي ايراني در پاكستان از اهل هنر و گويم اي كاش تمام مسئوالن سياسي و البتّ مي
اين   بههاي زيادي از اساتيد شعر و ادب  تاكنون كاروانشاي كا. بودند ات ميادبي
اي كاش شب شعرهاي مشتركي در ايران و پاكستان برگزار . كردند ه سفر ميقار شبه
اي كاش در كنار اين همه كارهاي سياسي، اندكي هم كار فرهنگي انجام . شد مي
كنند كه   زندگي مياي هدسيا عمردم ايران بفهمانيم كه در جنوب آ  بهاي كاش. داديم مي

گويند ما آزادي و فرهنگ خودمان را  كساني كه استادانشان مي. تپد دلشان براي شما مي
زبان فارسي را . ايد اينجا آورده  بهها دين اسالم را يعني شما ايراني. ايم از ايران گرفته

  .اينجا گسترش داديد كه باعث استقالل پاكستان شد در
. كند معني واقعي كلمه خودنمايي مي  به)تضاد( كراچي پارادوكس هاي  خياباندر
حجابي در مقابل حجاب، فقر در مقابل ثروت، زشتي در مقابل زيبايي، مدرنيته در  بي

ترين ماشين روز اروپا  قيمت انترين و گر عنوان مثال در خيابان، شيك  به.تمقابل سنّ
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كند، خانمي از ماشين  ق صاحبش كار مي كه با عراي هنهچرخه ك كنار يك گاري و سهدر
هاست و اينجا همه  چرخه  سههزينة صدتا از اينشود كه قيمت ادكلنش مساوي  پياده مي

  .شنويد صداي ما را از كراچي مي. چيز از صفر تا صد در نوسان است
ريزند و تقاضاي پول  اند و دور ماشين مي  دوجنسي وسط چهارراه ايستادهگداهاي

ها باورهاي خاصي دارند اينها هم سعي  آن  بهجا كه مردم پاكستان نسبت ز آنا. كنند مي
م و ماه رمضان در پس در ماه محر. كنند خودشان را با اين باورها وفق دهند مي

 غضب خداوند هستند و اگر آه بكشند ة نشاننهاگويند اي ها نيستند و مردم مي خيابان
ها كمك  آن  بهآيد، پس بايد حتماً باليي سر ما مي

ها در  خاطر همين، تعداد اين دوجنسي  به.كنيم
گويد اكثر اينها  راننده مي. ها زياد است خيابان

دوجنسي نيستند، مردهايي هستند كه خودشان را 
 سوءآوردند تا از اين باور مردم  شكل زن درمي

  . كننداستفاده
افتخار   بهاز طرف انجمن ادبي غالب دهلوي

  .اند  شب شعري ترتيب دادهحضور شاعران ايراني
. شود هاي بزرگ كراچي است كه بزم غالب در آن برگزار مي  مهران از هتلهتل
در اين شب شعر هم اكثراً افراد مسن . هاي قديمي است كنم اين هم از انجمن فكر

 مدرن پاكستاني كجايند؟ هاي پست پس اين جوان. حضور دارند
آيد و  اشتها مي  بهدهند كه آدم  شعر گوش ميقدر با اشتياق  جماعت پاكستاني آناين

هر بيتي را كه . خواهد تمام شعرهايش را بخواند رود دلش مي پشت تريبون كه مي
كنند و  واه مي شوند واه خيز مي ها از روي صندلي نيم خوانند پاكستاني شاعران ايراني مي

اند يا  اينها يا شعِر خوب نشنيده. كنند  با صداي بلند تكرار مياگويند و آن بيت ر به مي به
چون در يكي از كتابها خوانده . دهند قدر احساسات نشان مي براي خوشحالي ما اين

  .نوازند ها خيلي مهمان بودم كه پاكستاني
گوشه غالب /اند، نوشته استقباليه ه كردهها تهي ه اتيكتهايي كه از قبل براي بچروي

. اند ها را نوشته هكدام از بچيا اسم هر/ار كاكاييآقاي عبدالجب/مهمانان ايران/ل مهرانهوئ

ستان تنها كشوري است كه پاك
 ةجز يك كلم ي آن بهسرود ملّ

اش فارسي است و  ه بقي»كا«
 اينجا اين دانشگاهيانشعار 

كسب كمال كن که «است كه 
 »عزيز جهان شوي
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گويم كاكايي عجب عكس  مي. ا عكس روي اين اتيكتها، عكس غالب دهلوي استام
  .قشنگي داري

 فرهنگ ةلي، رئيس خاناين دكتر توس.  از اين همه جلسه شعر خسته شديمراستش
كند، نه  ام سرم درد مي  ما برنامه گذاشته؛ االن كه اينجا نشستهكراچي، پشت سر هم براي

اين . فهميم كنم در اين هواي گرم بيرون بروم، نه جايي را بلديم، نه زبان مي ت ميأجر
ها توي اين هواي گرم  شوند، طفلكي  از ما دور نميدمح هم كه يك قكماندوهاي مسلّ
راستي ظهر كه ما . آيند و آن طرف ميپشت سر ما اين طرف   بهبار مسلسل پشت وانت

يك . نفهميديم ناهار خوردند يا نه. ناهار خورديم، اينها بيرون ساختمان ايستاده بودند
 ظهر، ميهمان اهارن. (خورند اند و مرتب آب مي كلمن آب سرد پشت ماشين بسته

هم  ه بشان ها از ديشب اوضاع مزاجي هاكثر بچ. كراچي بوديم نماينده ولي فقيه در
ر داده بوديم كه مواظب غذا ه هم تذكّبقي  بهها دارو داده بوديم و بعضي  به.خورده بود

آقا غذاي بدون فلفل و كامالً ايراني درست كرده  كه حاج  با اين. خوردن خودشان باشند
ها مجبور بودند جانب احتياط را در خوردن  ها اكثر بچ هم خوشمزه، امخيليبود، و 

  ).رعايت كنند
  :د گفت بزم غالب سيدر

  بود  اينجا آمدن جالب نميبه  بود دل اگر غالب نميـ بياگر  
فهمند  دانم آيا اينها شعرهاي ما را مي نمي. فهميم زنند ما كه نمي  اينها حرف ميوقتي
اي زبان فارسي را  خورده كنند يا نه؟ اصالً كدام شير ناپاك چه مي به و چه قدر به كه اين
  .نمك و شاعردوست گرفت  ااين مردم ب از

ه تصوير و هاي مختلف پاكستان براي تهي  اين جلسه دوازده تا دوربين از شبكهدر
شوند و  هاي ادبي پاكستان از كجا حمايت مي دانم اين انجمن خبر آمده بودند، نمي

  .آورند هاي اين چنيني را از كجا مي هزينه سنگين اجاره هتل و ساير هزينه
 دمـديـراچي را نـ را كيـراچـك   هيچي را نديدم از اين شهرمن  

پراكند و ما هم وظيفه كتابت اين اشعار را  د كنار من نشسته و مرتب بيت مي سياين
 شود كه ناشي از دردهاي اعه پيدا ميالس خاطر همين وسط هر مطلب چند بيت خلق  بهداريم؛

  .ا نتوانسته جايي را ببينده ت تراكم برنامهعلّ  بهسوخته است كه دروني اين شاعر دل
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درست .  اين جلسه قمر منصور صاحب وزير امور نوجوانان هم حضور دارددر
  .كنند برخالف وزيران محترم ما كه در جلسات ادبي شركت نمي

 شديم اين آدم توجه كه ميهمان يكي از شاعران پاكستاني بوديم، موقع رفتن مديشب
ةهاي افغانستان رابط با حكومت كمونيستهاي سياسي پاكستان است كه  تاز شخصي 

جمهور مخلوع كمونيست افغانستان،  خوبي داشته و عكس خودش را با نجيب، رئيس
 با سه نشريه كه عكس خودش روي ادما د  بهكتاب قطوري. اش انداخته بود هپشت مجلّ
صد سياسي جا بود كه فهميدم سياستمداران پاكستاني نيز از ابزار هنر براي مقا آن. آن بود

  .كنند استفاده مي
ا حاال داريم  رهبر جهان اسالم شود اممحمد كرديم ماهاتير گفت ما فكر مي  ميايشان

بوش   بهاي كه با اين نامه. تواند بازي كند نژاد اين نقش را مي شويم كه احمدي  ميتوجهم
گفت اين  يقزوه م. نوشت ما ايمان بيشتري پيدا كرديم كه وي لياقت اين نقش را دارد

  . تاجيك هم شنيده استهاي تيحرف را از يكي از شخص
ها بوديم  هاي ادبي و دانشگاه  ميهمان انجمن, كه آمديم بيشتر اوقات ناهار و شاماينجا

هزينه بليت رفت و . و محل خوابمان هم كه دفتر رايزني فرهنگي در كراچي بود
فقط دو تا ماشين كم . داده استسه تنظيم و نشر آثار امام برگشتمان را هم كه مؤس

 استاد را از ترس بتركانند و من مجبور شوم لح كه دداشتيم و چند تا كماندوي مسلّ
  .او بدهم تا آرام شود  بهصبح و شب دو تا قرص آليروزالم و نورتليپتلين

خواهد و  چناني ندارد، فقط كمي فكر فرهنگي مي هاي آن  انجام اين سفرها هزينهپس
ها، مقدار كمي هم  قول مشهدي  بهيا(ه مقدار كمي هم مايه ت و البتّن مديرييك سر سوز

زهبرج.(  
 خانم دكتر حميده كهوره، وزير آموزش و پرورش، در اين نشست قول داد كه سركار
  . الزامي كردن آموزش زبان فارسي در مدارس ابتدايي پاكستان تجديد نظر كندةدر زمين
جم با تيتر درشت آن را  ها پخش شد و روزنامه جام يسرعت در خبرگزار  به خبراين

ها كه از اين نتيجه خيلي راضي بودند، مي هچاپ كرد و بچ كرديم  ر نميگفتند ما تصو
اين روزها نشريات پاكستاني خبر . قدر تأثير فرهنگي داشته باشد يك سفر ادبي ساده اين

ها عكس  هبچ. گردد دست مي به ها دست روزنامه. اند دهورود هيئت ايراني را چاپ كر
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رسم   بهاحترام و ي كه باهاي گردنل كنند با كاله پاكستاني و شا خودشان را نگاه مي
ها در همه  راستي كه عكس. اند يادگاري در جلسه دور گردن شاعران ايراني انداخته

  احتياجكههاست  ت ملّةتصوير زبان مشترك هم. شود ها مثل هم چاپ مي روزنامه
  .رجمه نداردت به

ها  روزنامه  بهروند براي مصاحبه، بعضي تلويزيون مي  بهاند، بعضي  تقسيم شدهها هبچ
سهم ما . جا بيايند آن  بهمانند تا خبرنگاران روند و بعضي هم در خانه فرهنگ مي مي

 جهاني است ةراستي كه جنگ كلم. رويم جنگ مي  بهپس ما دوباره.  جنگ استةروزنام
  ها هم جنگ هست؟ آيا در آسمان. رود يكار م  به زمينو در هر كجاي

ح از آن محافظت شويم كه چندين نفر مسلّ  ساختمان سيماني بزرگي پياده ميمقابل
هاي دراز از  راهروهاي باريك و اتاق. رويم تا طبقه چندم ها باال مي هاز پلّ. كنند مي
  .صات اين ساختمان قديمي استمشخّ
هوا خيلي بد است و بوي نامطبوعي، كه در تمام كراچي .  در رفت و آمدنداي هعد

ب چرخ اند و مرتّ هاي سقفي سرگيجه گرفته اين پنكه. كند وجود دارد، ناراحتم مي
 كنم از ايستگاه حسينيه رد اند و من احساس مي گازي از نفس افتاده كولرهاي. خورند مي
شهيد عابدي بگو در   بهيراست.  را كم داردروناين هواي شرجي، خنكي كا. ام شده

رن  همه مي. اش دو رقمي شده، برگرده عقب كه حاال موقع درس خواندنه كنكور رتبه
 .تو چي بدم شي، جواب مادر شن، تو شهيد مي دكتر، مهندس مي

ها هم سؤال   ضمن بهش بگو ناقال چي شد كه همه تستا رو زدي مگه فرشتهدر
  .فروشن كنكور مي

 فارنهايت است؟ من تب ةساعت چند درج. كستان رسيديمپا  به قطار انديمشكبا
  رضا يك بطري آب كرخه چند دالره؟ علي. كردم، گرمم شده

  .جنگ تمام شده، شهيد عابدي هنوز برنگشته. كند نگاه مي» غريبانه« سرهنگ جناب
كسي . زود باشيد ما كه تمام شديم. شود  روزنامه براي جنگ بعدي منتشر مياين

  .ن نخواهد داشتحرفي براي گفت
هاي سقفي  اين پنكه. شود كند و ناگهان همه چيز تمام مي  از من سؤال ميخبرنگار

  .سوزانند الاقل دل آدم را نمي. كوپترهاي عراقي خيلي فرق دارند هلي با
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اسم اين روزنامه براي ما . ه استقار هاي شبه ترين روزنامه  روزنامه يكي از بزرگاين
كنم اين روزنامه  ل با خودم فكر مياو. س استدفاع مقدكننده هشت سال  تداعي
شوم كه اين اسم   ميتوجها بعداً مپردازد، ام موضوع جنگ مي  بهاسمش فقط  بهتوجه با
  . اين روزنامه مانده استيزمان جنگ هند و پاكستان رو از

رسد و  چاپ مي  بهدو زبان اردو در پاكستان و انگليسي در انگلستان  به روزنامهاين
 هزار در كراچي و نيم ١٥٠اين روزنامه .  اردوستةپرتيراژترين و معتبرترين روزنام
  .ميليون خارج از كراچي تيراژ دارد

  . روزنامه دو كانال تلويزيوني هم دارد كه جزء پرطرفدارترين كانالهاي خصوصي استاين
  . داردشنبه و چهارشنبه در اين روزنامه صفحات مخصوص شعر وجود  يكروزهاي
اندازه   بهكف هر مغازه. ها ويترين ندارند مغازه.  كراچي سبك جالبي داردبازارهاي
روي آن فرش پهن كرده و فروشنده يا فروشندگان روي . متر باال آمده است چهل سانتي
براي مشتريان چند . هاي رنگارنگ است هاي پارچه نشينند و پشت سرشان قفسه آن مي

نشينند و با آرامش پارچه مورد نظرشان را انتخاب   روي آن مياند كه تا صندلي گذاشته
اقل نصف روز ها كه در هر خريد مجبوريم حد اين روش براي ما ايراني. كند مي
آن مغازه برويم خيلي خوب است، چون نشستن در   بهروي كنيم و از اين مغازه پياده

گيرد تي حداقل خستگي آدم را ميچنين وضعي. 
هاي خود در  تسنّ  بهپوشند و هنوز سبك غربي لباس نمي  بهچي كراهاي خانم

تابلوهاي رنگارنگ تبليغاتي محصوالت غربي را . ي پايبند هستندپوشيدن لباس محلّ
هايي از  اگرچه رگه. هاي آينده اين مقاومت بشكند كند و ممكن است در نسل تبليغ مي

  . استشاهدهاين دست در بعضي مناطق پاكستان قابل م
 ديگر اينكه استفاده از وسايل آرايشي و لوازم گريم صورت و بزك كردن در تهنك
ا هاي پاكستاني خيلي رايج نيست؛ اگرچه بعضي از زنها روسري ندارند ام خانم

  .كنند صورتشان را خيلي آرايش نمي
گردد، بعضي  حجابي جرم محسوب مي كه طبق قانون اساسي بي علت اين  به ايراندر

آرايش صورتشان   بهتوانند ا نميحجاب باشند، ام خواهد بي كه دلشان ميها  از خانم
  .دنكن  ميتوجهخيلي 
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هاي اخير روي يك  ايران را در سال  بهخواهد آمار ورود وسايل آرايشي  دلم ميمن
منحني رسم كنم و آن را با ساير كشورها مقايسه كنيم تا ببينيم ما در اين مسابقه چندم 

 .هستيم
اين شهر در . ر مركز استان پنجاب و مركز دانش و فرهنگ پاكستان است الهوشهر

كننده نام اقبال  شهري كه براي ما تداعي. شكوه بوده است طول عصر مغول پايتختي با
  .آن بچسبانيم  بهايم پسوند الهوري را نيز عادت كرده) غلط مصلحتي(  بهاست كه ما

هاي  از خيابان. روم دنبال اقبال مي  بهپس منسراغ من نيامده است   به»اقبال«حال   بهتا
. نمايد تر مي صداي ممتد بوق اتومبيلها مردم را عجول. ميگذر شلوغ و پر سر و صدا مي

ساعت . زنند نور چشمك مي شب دستمال سياهش را پهن كرده و چند ستاره كم
زرگي كه كس در باغ ب   و در اين همه ازدحام هيچدههايش را بر زمين عمود كر عقربه

فهمد ما ايراني  اي كه وقتي مي چرده ا نگهبان سيهمنزل ابدي اقبال است بيدار نيست، الّ
شكوهي كه دور تا دور آن با ديوارهاي بلند  قلعه با. كند رويمان باز مي  بههستيم در را

  .احاطه شده است
اسير گردد و دوازده شاعر در ديوار زمان  عقب برمي  به زمان, ناگهاني از شعردر

هاي  خود و اسب ديوارهاي قطوري كه روي آن مرداني با كاله. شوند شعرهاي نگفته مي
بهاي فرهنگي ما بوده و از زبان فارسي  ها محافظ ميراث گران دهند آن ز نگهباني ميمجه

ما كه وارد . دهند اين نگهبانان اجازه ورود هيچ فرهنگ ديگر را نمي. كردند محافظت مي
 ب كردم كه چرامن تعج. ها برخاست و با همه روبوسي كرد روي چمنشديم اقبال از 

ي حتّ! هاست اين آدم تمام حركاتش شبيه ايراني. كند ه نميحها مصاف سبك پاكستاني به
  .زند  حرف ميراسان خةهاي درواز  پاكستاني هم ندارد و فارسي را مثل بچهةلهج ته

اي كاش . كرد سلطان محمود گله مي گفت قبل از شما فردوسي اينجا بود و از اقبال
  !شد شان مي داشتند و دو بيت شعر حالي سالطين ما كمي ادب مي

اش را با خيال راحت تمام كند  هواي فردوسي را داشته باش تا شاهنامه: قزوه گفت به
ا گويان جهان تشكيل شده ام كاكايي كه، خجالت بكشيد، انجمن شعر فارسي  بهو خطاب

خواست يك غزل اصفهاني بخواند كه اقبال  مي» خسرو«! ان نيست؟يك نفر از پاكست
  !زني مي» شيرين«گفت 
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ي محمدصلوات فرستاد و بوي گل » محبت« گيج شديم از اين همه مالحت كه ما
برق »  نورةكو«هندوها بگويد   بهآمده كه» جام جم«ثي با محد.  هند را فراگرفتةقار شبه

عبدالملكيان در گياهان . ات ما جز عشق چيزي نيستبيانگشتانه ماست كه در صفحه اد
كند و اسرافيلي  احمد شاملو اعاده مياز  يچند بيت. خواند غرق شده و سپيد مي

ين الد صالح. شوند ه ميتكّ هتابد كه مردم فلسطين زير شني تانكهاي اسرائيلي تكّ برنمي
تاند تاريخ از جغرافيا گذشته اس وبي را خلع سالح كردهاي.  

با شما هستم آقاي ! تان بودجه؟ نويسيد؟ يا براي برنامه تان برنامه مي  براي بودجهشما
شكمتان سير ! از دزفول چه خبر؟ امروز چندتا موشك خورديد؟! مهندس سعيدي راد

د بگذرد اگر اين تركش از نخاع سي! خوريد؟ ُه متري مي قدر موشك ن شود اين نمي
دارا انار . كند هايش را مرور مي گيافشين عالء بچ. د آممولوي از قونيه بيرون نخواهد

اي جوانان عجم «! انتها نرسيده است؟  بهجنگ فقر و غنا هنوز. سارا ولي ندارد. دارد
شده است   من در زمان گمةضبطها و دوربينها از كار افتاده و حافظ» جان من و جان شما

  !كند؟ ما رو مي  بهدانم اقبال كي و نمي
مقصد نرسيده، اعصابمان را خط   بههاي  ملكوت گذشته است و بوق تاكسي ازساعت

اينجا چقدر ايران است و ما . افتم قدر دودآلود است كه ياد حلبچه مي هوا آن. زند مي
  .كنيم هرجا كه باشيم خراساني فكر مي

پس با اين حال بهترين جا مزار عارف »  است و سكوت است و ماه است و منشب«
هاي ايراني ساخته شده است  زاده سبك امام  به علي هجويري است كه درستدنامي سي

شان مقوا   مناسبي است براي خوابيدن كساني كه فرششان زمين است و بالشو چه محلّ
شاعران .  هندةقار و پتويشان از جنس آسمان و چه بسيارند اين جماعت در شبه

كشد و حصار آهني مرقدش را  د علي ياهويي ميسي. شوند گانه وارد مي دوازده
  .دود وسط محوطه پابرهنه مي.  شاعر ايراني نديده استةحال اين هم  بهتا. شكند مي

خوب شد كه . زند  جنون قزوه باالتر ميةكند و درج دست سماع مي  به دوربينبيگي
يا مالحظات ! ما ياد دهد؟  به فرهنگ با ما نيامده بود كه آداب ديپلماتيكةرئيس خان

حلقه زديم و . در شاعري، يا علي گفتيم و عشق آغاز شد  بهتي ما هم زديمسي و امنيسيا
اين خسرو عجب صدايي دارد حيف . بيداد كرد» شور« آمد و غزلشعر تعارف كرديم 
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الكردار . كرديم نش مياخو پست ما نخورد وگرنه يك پا نوحه  بهكه بيست سال پيش
 محبتآيد و  خواند و در اصفهان فرود مي عطا ميداند؛ ابو هاي موسيقي را خوب مي مقام

 واي. شناسد  جوان نميوكند كه در پيري جواني كند و راستي عشق پير  را ساز مي
  !حال پيري كه عاشق شود به

باش فرهنگي كرده است  ف اعالم آمادهاند؛ پرويز مشر  پاكستان دور ما حلقه زدهتمام
 بعدي كودتاي نظامي رأي ةكرده است كه در دورها را بسيج  نظير بوتو خبرگزاري و بي

هوا . اند دار زنگ زده هاي شماطه تاريخ از جغرافيا گذشته است و ساعت. بيشتري بياورد
  .كنند  از ضلع چهارم خود فرار ميلثهاچند درجه برگشته است و مث

   است ساقيا قدحي پر اذان بدهصبح
 سال ١٤٠ه دولتي الهور است با ترين دانشگا رويم كه بزرگ مي .G.C دانشگاه به
ما نفهميديم ژنرالي بر دكتري . رئيس اين دانشگاه ژنرال دكتر خالد آفتاب است. قدمت
مقدكنم در پاكستان كه همه چيز در دست  ا فكر ميم است يا دكتري بر ژنرالي؛ ام

ژنرالهاست اوآقاي خدادي، سركنسول الهور، ساختار قول  بهم است، چونلي مقد 
شوخي كودتا راه  ومت پاكستان نظامي است و هر وقت دلشان بخواهد، شوخيحك
  .كنند دار قرباني مي كنند و چند تا درجه اندازند و تيرهوايي درمي مي

  داني ز ايران بازگوي  ميآنچه   رازيم با ما راز گويمحرم  
اند كه پر   دانشگاه نوشته» شناسي  ايرانةخان«ديوار   به خوش شعر اقبال را با خطّاين

شناسي و قاب  شناسي، حافظ ات، مولويهاي شعر فارسي، تاريخ و ادبي است از كتاب
هاي  ا از كتابام. هاي بزرگي از فردوسي و سعدي و ميدان نقش جهان اصفهان عكس

ها مربوط كنم اين كتاب فكر مي.  خبري نيستصر،ات معاشعر امروزي، يا اصطالحاً ادبي 
  !رفت نكرده است؟ات پاكستان از زمان اقبال پيششايد ادبيزمان اقبال است و  به

آورديم اينجا كه ببيند از وقتي از اينجا رفته  شد اقبال را با خودمان مي  كاش مياي
  !ف شده استاست زمان نيز متوقّ

ها كه هيچ، مسئوالن فرهنگي ما در الهور نيز از زمان اقبال هم   پاكستانيحاال
 فرهنگ ايران تأسيس شده اين ةم پنجاه سال است اينجا خاندان من نمي! ترند؟ عقب

  …ت ايران بدهند كهملّ  بهاي كاش يك گزارش كار! اند؟ كرده حضرات چه كار مي
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شوند يا سر از زندان   شهيد مي همين قدر فهميدم كه مسئوالن اينجا ياهالبتّ
  !خير كند  بهشهري خودمان را خدا عاقبت اين هم. آورند ميدر

   گويند زين قياس خجلنيست  عالم تن است و ايران دل همه  
قدر عصباني شدم كه سر اميني داد كشيدم كه الاقل يك  هاي قديمي آن  ديدن كتاباز

از خميركردن كه بهتر . كردين آوردين اينجا كمپرس مي كاميون كتاب شعر از انقالب مي
ي و اتوب تغفراهللا رباس… شعر فارسي عالقه دارند، كه   بهقدر اين جماعت آن! است؟
پاكستان و  بهم ادفرست اي بودم فقط شاعر مي ها گفتم اگر من كاره هيكي از بچ  به،اليه
و بعد هم چندتا كتاب ! شوي اي نمي وقت كاره خاطر همين تو هيچ  بهگفت… الغير
  : حقوقي، داريوش امين، سيمين بهبهاني و شمس لنگرودي نشانم داد و گفتمحمد

  .»اطر توخ  بهفقط«
هاي مختلف نوشته  يقي كه حدود صد كتاب در زمينه دكتر ظهير احمد صدفسوروپر

  :گويد زبان فارسي چاپ كرده است مي  بهتا ديوان شعر است و سه
هامان را سهراب و جمشيد و كوروش  هاسم بچ. ايم ما در عشق ايران فنا شده”
  .“ايم  كردهظي ايران را حفها ها و دره ها، رودخانه گذاريم و اسم تمام كوه مي

  :گويد من مي  بهبعد يواشكي
 و بعد. “كنيم  را استفاده مي»مريد زن« معادل آن يعني »ذليل زن« ةجاي كلم  بهما”
از ذليلي ”: زد زير خنده و گفت. “مريدم استاد” : گفتم“تو چطور؟”: من گفت به

  !!!“بهتر است
جايي كه رياست آن . رويم است مي .G.C دانشگاه پنجاب كه در مجاورت دانشگاه به

در پاكستان . ف بوده استِ پرويز مشر عهده دارد؛ كسي كه استاد  بهرا ژنرال ارشد محمود
اين دانشگاه با ساختمان قديمي و نماي كامالً . ها نظامي هستند تمام رؤساي دانشگاه

و آجرهاي گاه ديوارهاي خراب . كند  خودنمايي ميبزاي كامالً سرس تي و محوطهسنّ
ف بودم اگر من رفيق پرويز مشر. اندازد مي )ع(ياد بيمارستان امام رضا  بهقديمي مرا

راد يك بودجه درست حسابي براي تجديد بناي اين دانشگاه  هماهنگي آقاي سعيدي با
فرسوده   نيمهانها نيست كه در اين هواي گرم و ساختم  اين جوانحيِف. گرفتم مي
: دكتر سليم مظهر گفت. نحو احسن استفاده نكنيم  بهاطاتمانشوند و ما از ارتب پير
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دانم  من نمي. “كرديم شكوه برگزار مي شد يك شب شعر با ريزي مي قبالً برنامه اگر”
ف دانستند ما مشر مگر اين آقايان ايراني مسئول در اينجا نمي! ريزي يعني چه؟ برنامه
ه اگر بگويم دنبال خورد و خوراك ما اند؟ تاز دكتر نگفته  بهپس چرا! نجاشويم اي مي
ايم، چون  اند كه يادشان رفته شب شعر ترتيب دهند كه باز هم دروغ گفته بوده
فكر كنم اين قزوه هنوز با اميني يخهايشان باز نشده . همين را هم نكرده بودند فكر

 ةبرد كه آبروي خان  پيش اقبال نمينهاي درب و داغو تاكسي وگرنه اميني ما را با
  !رود باد  بهفرهنگ

هاي الهور است كه در آن  ترين بخش ديوارهاي قديمي اطراف شهر از تماشايي
 رمهوا هنوز گ. كند نوازي مي  مسكوني چشمةميان منطق مساجدي با گنبدهاي طاليي در

هاي سبز  ع رنگرفتيم تا تنو خان مي مسجد وزير  بهاست و فرصت شاعران اندك وگرنه
ترين عبادتگاه مسلمانان  تماشا بايستم و يا در بزرگ  بهها را منارهآبي ديوارها و  و 

  .ه بنشينيمچلّ  بهمعروف است با اقبال» پادشاهي«مسجد   بهپاكستان كه
 كه اين عجباً!! زيب طراحي شده است  اورنگةط افسر توپخان كه توسمسجدي

ن وجود دارد كه  وسيعي از كاخهاي مغوالةكنند در الهور مجموع نظاميان همه كار مي
از وسط . ها را بازسازي كرده است هايي از آن  ميالدي قسمت١٥٨٠شاه در سال  اكبر

قول شهردار چندبانده است جوي آب   بههاي اصلي شهر كه خيلي پهن يا يكي از خيابان
آلود  آب گل. باشد هاي بعد از سيل طرقبه مي بزرگي در حال عبور است كه مثل رودخانه

كننده است كه بعضي از مردم در همين  قدر كالفه گذرد و گرمي هوا آن مياز وسط شهر 
  .گيرند آيند و زهي شگفتي كه بيماري پوستي نمي روند و باال مي آب فرو مي
. آورد اشتها مي  بهشود آدم را ع كه در كنار خيابان طبخ مي با غذاهاي متنوالهور

كارند؛ يك نفر خميرها را در همه مشغول . بوي روغن سوخته فضا را پركرده است
كند و يك نفر  اندازد، يكي با مالقه آن را از پاتيل روغن خارج مي روغن مي

هاي  بستني.  جان كند داغ نوش مشتاقانه منتظر است تا چند روپيه بدهد و داغ
 شربت نيشكر و شربت آبليمو، آلو بخارا و ,شده هاي تزئين ساز و گاري دستي دست

ما فقط . كه تحمل هضم آن را داشته باشي شرط اين  به فقطهرچه دلت بخواهد
د يك ليوان شربت ا سيام. ت تناول پيدا نكرديمأعكس گرفتيم و نگاه كرديم و جر
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 قرص ديفنوكسيالت پيدا كرد كه ما هم  بهآبليمو خورد و پس از چند ساعت احتياج
  .كسي چيزي نگفتيم به

 اتوبوس از مرز زميني بگذريم و راهي  است يك روز در الهور بمانيم و باقرار
خصوص براي   بهها هستم و همن نگران اوضاع بهداشتي بچ. هندوستان شويم

خصوص   به هند را ندارند وةقار پيرمردهاي گروه نگرانم كه تحمل هواي گرم شبه
ا كاري از دست او ام. قزوه گفتم  بهچند بار… مشكالت عبور از مرز زميني و

ان است پزشک ةعقيده است آخر او هم از خانواد د ضيا شفيعي با من هميس. آمد برنمي
  !يعني چه؟» ديسانتري آميبي«فهمد  و مي
يعني سركنسول الهور از رفقاي . داد ما رسيد  به بود كه روح شهيد احمد زارعياينجا

 صفا و معرفت و الحق كه معرفت در غربت  احمد زارعي درآمد؛ اهل جبهه و جنگ،
  .ارزش است اخيلي ب
هواپيما تبديل   به احمد زارعي از آنتن موبايل گذشت و ظرف چند ثانيه اتوبوسروح

زده  ال مشكالت است حيرتاش هنوز حلّ شد رفيق قديمي شد و قزوه كه باورش نمي
  :د گفتمسي  بهشده بود و من

  اران دارمـه بـردي در كوچـبگـ شلـمي  ان دارمـه پنهـريـوس گـب هـ امشازـب  
  همه هستند و خدا اينجا نيستناخدايان   با ما نيستي هستند ولي هيچ كسهمه  
   :گفت مثالً مي. زد  سركنسول خيلي حرفهاي جالبي مياين
. ات و فرهنگ ايراني از هر زماني بيشتر استادبي  بهنياز امروز مردم پاكستان”

ها كشوري هند بوده است و پاكستان تن  بهن اسالمي تمدةاينجا آخرين درواز
اش فارسي است و شعار  ه بقي»كا« ةجز يك كلم  بهي آناست كه سرود ملّ

 و بهتر »كسب كمال كن که عزيز جهان شوي« اينجا اين است كه دانشگاهيان
ت درنظر ها بهترين كشور و ملّ است كه شما بدانيد در تمام نظرسنجي

ت شناخت رسمي  بهالين كشوري كه انقالب اسالمي راو. ها ايران است پاكستاني
  .“پاكستان بود

. ي شودت ملّتواند باعث افزايش ضريب امني  اعتقاد دارد كه مقوله فرهنگ ميداديخ
نوع كار مشترك  ، هنر يا هر خطّ دانشجو، موسيقي،مبادلة , برگزاري سمينار,چاپ كتاب
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 اينجا بار آمدند تركها سال گذشته چهار. هاي ما را باز كند تواند گره آكادميك مي
. خاطر انجام كارهاي فرهنگي است  بهت چين و ژاپنقيموفّ. فستيوال برگزار كردند

زد همه ساكت بودند و  وقتي او حرف مي .ر استفرهنگ در مقوله اقتصادي هم مؤثّ
كردم كه چرا يك آدم  ب نميكردند و من اصالً تعج هاي او را گوش مي هيجان حرف با

  .الخطاست گاهي وقتا آدم جايز . ول سركنساند ذاشتهفهميده را گ
اي  ها دركنار ايران بودند و االن هم در جريان انرژي هسته  پاكستاني, جنگموقع

موقع انقالب اينها در الهور تظاهرات كردند و از انقالب . كنند ايران حمايت مي از
در باالترين كا. اند اسالمي حمايت كردند، اكثر علماي پاكستان در قم تحصيل كرده

ياد   بهزند من ها را مي دادي اين حرفخ دارند وقتي رديپلماتيك ايران در پاكستان حضو
جا كه شاعران خيلي زود مجاب  شهداي كنسولگري ايران در مزار شريف افتادم و از آن

تر  ها پاك تفاهم طالباني بود وگرنه پاكستاني شوند باور كردم كه آن هم يك سوء مي
  .ن موضوع داشته باشندآنند كه نقشي در آ از

عشق و نفرت، فقر و غنا، زيبايي و :  كشوري عجيب است پر از فراز و فرودپاكستان
اي  ما از پاكستان تنها روزنه. اند دريا نرسيده  بهزشتي، جنگل و بيابان و رودهايي كه هنوز

 .اي بود كه فقط در پنج روز حادث شد را ديديم و اگر چيزي نوشتيم دريافت شاعرانه
سمت   بهكرديم و فرودگاه الهور نقطه پرواز ماست حاال بايد الهور را ترك مي

هندوستان و داستان بليتهايي كه اوكي شده بود باشد براي بعد كه اينها امتحاني بود براي 
هندوستان   بهرضا قزوه كه يا در پاكستان بمانيم يا با اتوبوس راد و علي من و سعيدي

ها رفتند و ما با فرست كالس  آن.  بروندماها با هواپي كه آنما داوطلب شديم . برويم
  .هم رسيدند  به عاقب,آنان كه خريدند و دويدند و پريدند. آمديم تا هندوستان

  


