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  نيحز  بايدم
١  

 »يقند پارس«  مستقلّنامة ژهينک پس از انتشار چند ويم که ايار شاکري را بسيخدا
 و » هندخطّينسخ « ,»يدل دهلويب« ,»ي بلخالدين موالنا جالل« يها نامه ژهيجمله و از
انجمن  ي سراسريين گردهمايام يس ي برگزارةبهان  بهنکي ا» هندي فارسيها سفرنامه«

، ير ادب فارسينظ  و کمن شاعر بزرگيا  باداري هند در بنارس و ديساستادان فار
 ونة سخن ين آغازيدر اجا  نيهمم و يکن  ميتان شکشيپ را »ن و بنارسيحز« ةنام ژهيو
است که  »ي فارسو زبانر يکشم« ةنام ژهين وي ايم که شمارة بعدييگو  مي رساييصدا با

همان نگاه ي منامه ژهين ويا يديخورش ١٣٨٩ سال يروزهان يبهار باشد در ياگر عمر
اين ان و پژوهشگران ي دانشجو, استادانياريمدد و   باباشد که . خواهد بودمهربان شما

  .مي کنيان پارسيم پارساي را تقديآبرومند و سرشار از طراوت و تازگاي   شماره,زبان
ن ي حز, زباناني شاعر بزرگ پارسنامة ژهين وين شما و ايم و ايين ماينک ايا
  . و بنارسيجياله

٢  
اعتقاد  به, ادد شاعران هند چندان بها نمي  متکبر بود و بهيگويند حزين الهيجي شاعر مي

ن خود يست که ايش نيد هرگز تکبريگو  مين فروتنانه سخني که چنيمن شاعر
  : حضرت دوست که هر چه هست همه اوستيايشکستن است در جناب کبر

  مـ تو کنيياـيرـال کبـف کميتوص  مـ تو کنيناـو که ثـان کـ زبياراي  
  تو کنميفدااي  ه تو دادهـ کيجان  ستيدستان نيبساط ما ته ي بهزيچ  

ن ي حزيخ عليد که شين صواب است و شايدن عيق تکبر ورزي بر تکبر خاليگاه
  .ده بودشمتکبران روزگارش آن گونه تُنُک مزاج و تنگ حوصله دست  از
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 شده بود در چند غريبن علّامة ير اي که دامنگي و دربدر خوان رنجهفتاداز آن 
ست ا ي از آنان، حسرت بر روزگاريکيست که ي نگرتأملدة يد  بهشتريتوان ب  ميخوان

 داريد. رقم خورده بودآن  ين در ناز و نعمت معنوي حزي و نوجوانيکه کودک
. ديآ  ميچشم  بهرشتيشان ب  که در قرون بعد عظمتيبزرگان علم و اجتهاد و مردان با

ن و سه برادر مهربان که دست پرآشوب روزگار ي، حزيجي ابوطالب الهياير  بيخانة
  آرام،درک ن مهمان گوري و نوجوانيفشرد و تا آنان را در جوان رحمانه  بيشان رايگلو

طالِب آن روز  ي در شعب ابيجه در روزگار سختي که او هم چون خدي، مادرستنشن
کند و   ميتسليمن يجان آفر  بهان جاني ناجوانمردانة حراميتازهااصفهان و تاخت و 

 آمده و حاالچد، يپ  نمي در خانهقرآنشگر بانگ ي شب زنده دار و عاشق که ديپدر
 گفت بازگرد، ،کرد  مياصفهان که روانه  به مرا,پدر! پسرم! يد هيگو  ميبنارس و  بهاست
. ندبر ي الشريک خدابر  جز فردا سجده؟ نکند از نسل توکه چهاي   ماندهغريبستاندر 

ل از اعماق ي که نژاده و اصي بر مردها  و رنجها دن تهمتي و شني گرسنگ,يدربدر
 از يده است، مردياکان را بردوش کشيراث ارزشمند نيخ برشده است و آن همه ميتار

الحان قرار که  اي بي دهيزند و پازند، شور  با آشنا, پاکياپارسآن ن سلمان ينسل راست
 شمس يها ي موالنا و تلخيها سا را فراموش نکرده است و چرخشيباربد و چنگ نک

 ,سينا  و ابنري خواجه نصو حکمت و علم ي حافظ و طبع سعديها ي و رنديزيتبر
 ,اج را در بغداد روزگار حلّيها ير و دلتنگيحسنک وزشوريدة  و حال يهقيب نثر
 من .آن توأم کرده استت يرواچهارده  و درس قرآن و يدار تهجد و شب زنده با

  !ام دهينگونه دين را ايحز
م، حال ي او جهان را بنگريها يم و از منظر دلتنگي او بگذاريجا بهاي  خود را لحظه

اند که حزين در زندگي  گفتهرد يگ ميک جرقّه دري  باست کها ين حال انبار باروتيحز
 يها  از رنجتامرد بزرگن يداشت ا ي ميس و مونسيکاش اناما , همسري اختيار نکرد

تعصّب   بيدين را بايحز. ق بود و نبودياو رف  با اما روزگار،کاست اندکي مياش  ييايدن
 يچه زبان  بهاو  باگرانيد که ديد دي و باـ گاه از جنس غرور و تکبرش ـهمان   باد ويد

 :دستش دادند و گفتند ي بها آبي ؟ن انبار باروتيدند بر ايت کشيا کبريآ. ندا هسخن گفت
  .يسالم، مانده نباش! بة مسافري غريه
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او آب گوارا   بهن هندي از مردان بزرگ سرزمياريد گذشت که بسياز انصاف نبا
 خود ي دکان کرباس فروش،شم فروشين ابريز در کنار دکان اي نيتعارف کردند و برخ

کوفتند بر طبل  ي مشم ويدند بر ابريکش  ميتيد کبريدند، پس بايرا تخته شده د
  …يقاض  باپيش از اينکه  کردند  مياو همان  باي و مرتاضيهزار باز  با ويناسازگار
 اما اين مرد. شکند نه در برابر خلق  ميداند که مؤمن فقط در برابر خدا  مينيحز

نگاران او در   و تذکرهها  تذکرهيشهادت برخ  به.ستيبه نيچندان غرخدا نيز خلق  با
در ين دوست سنبهلير حسي م,حسيني تذکرةصاحب . ر استينظ  بيتسن مجاورح 

ي  دربارة وي هجر۱۱۶۳در سال اش  شود و در تذکره  مين وارديخانة حز  بهبنارس
  :سدينو مي

ر ينظ  بيد و در حسن مجاورتيم و جديطور قد  بهضاستيد بيدر فن شعر او ”
  “…است

 که در است يودکت آن کين حکايت حزيحکا. و حزين سختي کشيده است
ن يا  بهدند تو چگونهياز او پرس. ان بزرگان اول شده بوديم  دريمسابقة دو استقامت حتّ

 و در داشتاندازه چند تپه راه فاصله  بهمدرسه مان   با؟ گفت خانة مايديمقام رس
ن همه راه يمدرسه ا  بهدني رسيد هر روز برايهم نبود و من بااي  وسيلهچ ي ما هيروستا

  .دميدو مي را
اين همه راه را يک رد و يگ  مير، بر خود سختيگ ار سختير است، بسيگ او سخت
 خوانده و ياعتقاد من براست  بهام را د خواندهيگو  مي است، آن همه کتاب کهنفس دويده

 او بودند از يها يخواب  بيکند که نگران  ميادياز پدر و مادر در تذکرة احوال آنجا که 
 شاگرد و ييل طباطبايبد  بيمگر در روزگار ما علّامة. شود ي ميناشيق عماق ين اشتيهم
صدها تأليف و   با نبودند… وي و آقا بزرگ طهرانير مطهيمرتٰضشهيد بديلش  بي

 نبود که ي چون علّامه محمد باقر مجلسين بزرگمرديو مگر در همان روزگار حزرساله 
 يس. گذرد  ميکصد جلد دري از وزي در چاپ امر بحاراالنوارشيتنها شمار مجلّدها

ن طفل يمن اکنند که  دوستان در نوشتنش شک ميست که ي نيزيچهل جلد کتاب که چ
 جلد گذشته است و يفاتم از سيز تا امروز شمار تصني نادبياتابجدخوان مدرسة 

ن اگر از من و ما در يا. قيف و تحقيکصد کتاب و تصنيش از يب  با دارميدوستان
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ه که از  صد البتّ،دي برآيني ماشي سرسام آور و زندگيها  و بوقها يس پرتروزگار حوا
ن نکته ين اين را هم اضافه کنم که دوستان پژوهشگر در بارة حزيا. ديآ يبرمنيز ن يحز
 اصفهان  بهطلب علم جان دري از الهين وقتيز درنظر داشته باشند که پدر حزيرا ن
 ند وي گزينداد که مبادا فرزندش در اصفهان سکناو  ي بهزيا چي پدر از مال دن،آمد مي
ن و آن از راه ي اي براي علميها  کتاباز راه استنساخ  بازنگردد و ابوطالبيوطن اصل به

 از پنج هزار ين وقتيد و حزرک  مينيرا تأماش  ي زندگيها نهي از هزي بخشيسيخوشنو
 راست اعتقاد من  به،ديگو  مي تاراج اصفهان سخنيدر روزهااش  ينسخه در خانة پدر

ن از ي بودند و حزها گمان من کاتبان فروتن آن نسخه  بهپسرانش  باد، ابوطالبيگو مي
. ز بوديار پدر نين راه دشوار را انتخاب کرده بود و مددکار و ي اي و بل از کودکينوجوان

  .غيغا و دريام و دريد ايير نپايغا که ديدر
 ي در کنار آن همه استاد و در کنار پدريواند در نوجيگو  ميگونه که خود ن آنيحز

آمدند سعادت   ميدارشيد ي به مجلسيبزرگ ي بهش بود و مردانيکه علّامه روزگار خو
ز ي را نياهللا طالقان ليخ خلينام ش ي بهده حالي و عالم و عارف شورير و مربيداشتن پ
 يتيز هدين نيش از همه وامدار او و تخلّص حزين بي حزي که طبع شعري مرد.داشت

ه ين پايد، تا ايسرا ي ميتفنّن شعر  بهاوست و درکنار علم و معرفت گاه اگرجانب از 
  :باستيشکوهمند و ز

  نـيش نشـير رـجگ  بريکـکان نم  نـيش نشـيا در دل دروي شوخ بيا  
  نيش نشي خوةکنار کشت  بهک دمي  گلستان شده است از هجر تو دامنم  

٣  
ن ي روزگارش از ا، شايد بودين دهلويا حزي يلکهنون يحزن مثال يگمان من اگر حز به

  .بهتر بود
ز در ي عزيصدارات استاد عابد  بان ماه قبلين که همي بزرگداشت حزةدر برنام

 يحسن عابد ري ما و شما استاد اميم، استاد ارزندة ادب فارسينو برگزار کرده بود يدهل
ن بود و اگر يآن روزگار هم همن در ي حزيگمانم حرف اصل  به کهندفرموداي  نکته

 دوستان ية برخيد که از ناحيم شاين جمله را بگوين هميراثدار حزيعنوان م  بهامروز من
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ن در مورد خود ما هم ياو از شما چه پنهان که . رميز قرار بگيمورد طعن و مالمت ن
  :ن استي ايجملة استاد عابد. کند  ميصدق
گونه نيست، اآلن   و دهلي كنوني ايندهلي نيز زماني مركز علم و ادب بود”

 و هخود را از دست داده است و فرهنگ ديگري جايگزين آن شد فرهنگ و ادب
است كه از كشورهاي مختلف صورت اي  رويه  بييها  مهاجرتةتمام اينها نتيج

  “… احياء شود و آن را حفظ كنيمةگيرد، بايد تالش كنيم تا اين فرهنگ دوبار مي
 اگر من در  مثالً,ستمين موافق نيحز  بام که من همه جايگو ي مگفتم و باز هم

ن تنها حدود يدادم و اگر حز  نمين بزرگمرد را از دستيستم دامن ايز  ميدليروزگار ب
ي  همان اتّفاق بزرگيد که در دهليده بود شاي آن روز رسيدهل  بهست سال زودتريب

 شمس و يةز روحيه از قضا هردو نن دو شاعر بزرگ کيه افتاد و ايافتاد که در قون مي
  خودعظمت عرفاني را متوجه يگر جهانيکدياند درکنار  موالنا را در خود جمع کرده

  .کردند مي
ن مشرب ين و آن و اي رها بود نه گرفتار و بدهکار ايها ن از جنس انسانيحز
دل يبنثر   بهن کهين جمالت حزي من ايبرا. مينيب  ميش از همه در شمسي را بيقلندر

 و ابدا اصالً, گفته باشد که نثر بيدل براي خنده چيز بدي نيستاشکال گرفته باشد و 
د باشد و ين هم نباي از آن حزحرفهان يم ايخواهم بگو ي ميست و حتّيرش نيقابل پذ

 وي  و دور از چشميا در روزگار وين و يست که بعد از حزا ينگاران طنت تذکرهيش
ک کالغ چهل يان يقول امروز  به ربودند ويبه و شوخيمطا  بهدي را از زبانش شايحرف

 فيضي و ـ  در خصوص آن دو برادر»هند زاغان« همان يکالغش کردند و حتّ
ش از يب دارم به و هجو سر و کاريطنز و هزل و مطا  بااز منظر نگاه من که ـ ابوالفضل

 دوست داشتن يبه و حتّي طنز و مطاي رنگ و بو، عناد و هجو بغلتدةکه در مقول آن
کرد   ميفيد تعري نبايضياز نثر و نظم ابوالفضل و ف ديد  مين تنها خود راياگر حز .دارد
  :گفت که  مين سخنيد چنيز نباي ن»يغن« ير عبدالغنيدن شعر ميشن  باو

  .“دمي ندي او کسيسخن فهم  بهنياز معاصر”
ا ي يکاشان ميان بود چرا بر غزل کلي جماعت هندکوچک کردنن اهل يو اگر حز
ن يد حزي ندارد، شايدنيک حرف شنيم هم ي کل: کهنهادهام  انگشت اتّيهمان همدان
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نها يد اي و شانباشد نامه س شاهجهانينو منظومهتوانست   مي بود کهيميمقصودش کل
 خود را يست و کمتر از ويزو قدسي م ي که آزادتر از کلي ست بر شاعريضيتعر

 و نشان دادن آن روح رها و يل پارسياستن شعر اصريگران کرد و در راه پيبدهکار د
 وانشي و در تمام دش نشان دادي از خويش از همروزگاران خود مردانگيآزاده ب

ش و يک کلمه ستاي ي حتّ،ران نشست و برخاست داشتي از امياريبس  باکه وجود آن با
ة ائم و مدح )ص(خدا و نعت رسولآن ش از يها شي و تمام ستانيستن و آن يا مدح

داشته اي  هين روحيار چنيار تا بسيز بسيدل نيب. ن بوده استيهم اجمعياهللا عل اطهار سالم
  .است

 .دانم  ميني باالتر از شعر حزيدل را حتّي شعر بيليدال  بهاسه ندارم اميمن قصد مقا
 سال زدهيسنهد که   ميهند گام ي بهن وقتين است و حزيدل هم سن و سال پدر حزيب
  .ن شاعر بزرگ گذشته استيکوچ ا از

سان آن روزگار ينو  از تذکرهين دو شاعر بزرگ رها و آزاد بودند برخيا هرچه اام
 بودند تا انتقام ي شان منتظر فرصتي گرفتار و مغرض بودند که برخييها انسان

. رندين شاعران بزرگ بگيشان را از ايها دني نرسييجا  بهو ها  و کوچک شدنها حقارت
 ص خود تخلّيشان برايدند و از حضرت ايپلک  ميدلي که دور و بر بمگر همانان

 ي و چرسيدل را از او نگرفتند و او را بنگي بيدل انتقام مسلمانيگرفتند بعد از کوچ ب مي
 کنند و يج آلودگيخواستند که ترو  مي؟ چون خودشان آلوده بودند و! چرا؟نشان ندادند

 و شعر و سخن و يشهادت زندگ  بهنيزا پاک است و حشهادت شعرش ام  بهدليب
  .فته و دردمند استي شيانج عاشق و يقولش انسان

م بود و اگر هم او در يگمان در برابر حق تسل  بينيحز. م شديد تسلينه بايدر برابر آ
 و يوه خراسانيغ شي بسته بود و تبليندگان سبک هندي از گوياري چشم بر بسيروزگار

 و ها ه تفنّني گرفته شده بود و دستمايباز  بهن سبکي رو بود که اکرد از آن  مي رايعراق
ده شده بود يران شنيسبک بازگشت در ا يها ن زمزمهي شده بود و نخستي زبانيها يباز

  و امتحان دادستادي بود در سه آوردگاه، سه آزمون بزرگ اها ن هم که مرد اصالتيو حز
د ي که آفريشهادت آثار  به هر سهين و خراساي و عراقين رو در سبک هنديو از ا
 در روزگار ين عظمت و بزرگي بديغا که شاعرياما در.  بزرگ را رقم زدين شگفتيآخر
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شود   ميده گرفتهيشود و ناد  ميگر انکاري دي از جاهاياريران و هند و بسيش در ايخو
 .خواهد  ميبان سلطان ملک طوس مدديند و از شاه غريب ي ميو تلخ

محصول اش  ين دلتنگي از ايم و بخشيشناس  مي دلتنگ و محزونيعرن را شايحز
  :ن هند استيهم

  يبان مدديچه شود گر رسد از شاه غر  ست ب افتادهي هند غرةکد ظلمت  بهدل  
دم او ي د،خواندم مي يرازين شهرت شيخ حسي و اشعار شنامه يش زندگي پيچند

بوده و ب يز دربار پسر اورنگر در ي شهيميکه دلبستة اصفهان بوده و از قضا حکهم 
در اشعار  ,بوده استهم دل ياران غار بيدوستان و  و ازمنصب چهار هزاري هم داشته 

  :ها تين بيادر از جمله .  استکردهه يفراوان گالز هند ا ياديز
  برم اين سرمه تا در چشم اصفاهان کشم مي  ل سيه روزي ز هندـام يک عمر تحصي کرده  

*  
  چند در تاريكي شب روزگارم بگذرد   كي نوبهارم بگذردد تاـدر خزان هن  
ش يشد و پ  مي علماية برخين برخورد از ناحيعلما هم هم  باشاعران که  بانه تنها

القضات  يم که قاضي را داري نوراهللا شوشتريقاض رين و در دورة اکبر و جهانگياز حز
تش يقدر سعا آن  اماي رهايي چون حزين بوده است،ها  و مصونيتش بيشتر از آدماست

ز ي ناالحوال مرآت صاحب ي کشتنش را گرفتند و آقا احمد بهبهانيرا کردند که فتوا
ان علما و شاعران بوده است ين که جمع ميده خاطر بوده است و حزيفراوان از هند رنج

  :االحوال مرآتن صاحب يقول هم  بهو
  .“ده بوديه اجتهاد رسية عاليمرتبة عل  به…”

  .ده استينال ة تمام شاعران و علما از هندانداز به
که شادان است  يم تهراني سلة آنان هم ساخته از جمليبعض  به هنديه آب و هواالبتّ

  :دسراي مي
  د آنجايکه مو نتواند از شرم کمرها شد سپ  باشد ي نميريش آباد هندستان غم پيع به  
  :اي
  …ن نشدي هندستان حنا رنگيامد سويتا ن  ل کمالين سامان تحصيران زميست در اين  
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 و ي و قدسيا همداني يم کاشاني چون کليهمراه شاعران ي بهم تهرانين سليه االبتّ
که در کشمير  ييالشعراة دارند و در مقبري تردردناک امروز اوضاع ي مشهديطغرا
و اگر نبود !! اند يک خاکروبه تبديل شده است، غريبانه در کنار هم آرميده به حاال تقريباً

وجود همراه   باين بزرگان را حتّيد که مزار اي شايقيازمند صدياستاد ن يها راهنمايي
  !!م کرديتوانست نميپيدا  دانشگاه کشمير هم يبودن دو استاد زبان فارس

٤  
 ه خاک شده بود، گمانيا استانبول ترکيه ي در قون بنارس مثالًيجا  بهني را اگر حزيراست
ن در جهان امروز ي حزيز گمناميا در آن صورت ني نبود؟ آنيتش بهتر از ايد حکايکن مي
 و يز چون موالنا بلخين نيحز ه فراوان بود؟ پاسخ روشن و مبرهن است کهين پايتا ا

 مثالً. شد ي ميفان معريجهان  بهمهر و نشان ترک  با ويدر قبا و جامه و رخت روم
 ين گمنامين از ايزشد، اما در عوض ح  ميني بدون شک چن.يوين قونيشد حز مي
 مصادره نفع خود نام خود و به  به رايچ شاعريب هند اما هيمردم نج .يافت  ميييرها

 و حال يقدر هنرمند بزرگ در روزگاران ماض اند و خدا را شکر که خود آن نکرده
 ,نها درستيا. گر ندارندي ديها نيختگان سرزميمصادرة فره ي بهازيداشته و دارند که ن

هوس مصادره   باآلوده نواز و  چشمينفع هنرها  بهچقدر حرمت شعرمينجا اما در ه
ه رانده شدند و مطربان يحاش  بهشان  ارجمند و شگفترهمة تفکّ  بابانيشد؟ شاعران و اد

دل و يشه سبز بيباغستان هم نام خود سند زدند و  به ملک هنر را،اصان شش دانگو رقّ
 ين دورين غربت و اي سوخت و هر روز اين در عطشناکين بدون باغبان و وجيحز
ما را .  ما را سرگرم کردنداي نقشة عده با, اين هم مشکالت و با شود شد و ميشتر يب
  .ما را درگير کردند. جان هم انداختند به

را در روز بزرگداشت اي  م اشرف خان جملهي دکتر عليدوست پژوهشگرم آقا
ن دعواها در يکه اگر ا. ده و بجاستيج سنيدل گفت که حرفي بين در انجمن ادبيحز

ن ي کاش ايو ادرست است . شد  نميدهين همه نقد خوب آفرين نبود ايدورة حز
 ن بود که خان آرزو خوان نقدي روزگار حزيمجادالت از جنس مجادالت علم

 هم بود از جنس طنز و شعر و قول و سخن بود، حال يضيگسترد و اگر چند تعر مي
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 شان يست که برخينقد ن. چ استي بر سر هي امروزين دعواهاي از اياريکه بس آن
و است گر يکدي فرو بردن خنجر بر گردة ,ته استياکل م . استياهانت است و فحاشّ

کنند   ميآنها که صادقانه کار. استين دني حرفشان از جنس همي همگيک بنگريچون ن
ناچار گوشه   بهايدن شوکرانند ينوش  بها محکوميدر اين ميان ز يناند  عا و فروتناد  بيو
دان رفتن است و يم  بهانند؟ روزيدان کين ميپهلوانان ا. ندآي  نميچشم ي به که حتّينانينش

  .طلبد  مي»هل من مبارز« ،روزگار
 جماعت امروز سخن  بانيتر از ا ار درشتناکيگمان بس  بين زنده بودياگر حز

کان ي تاج. ستي و همراهيهمدلاش  ه همين درشتناکيگفت و از شما چه پنهان که ا مي
 دشمنان “د شکرواريگو  مي دشمن،د تبرواريگو  ميدوست ”:نديگو  ميست کها يرا مثل

مهرباني لبخند   بابرند و پنبه سر مي  بايک بنگري چون ن,يزبانچرب   باو ريتزو به
  تو را طناب داراند، گرفتهتو  سمت گلي را بهکه  يدرحالند و نک  ميريتزو زنند و مي
  . در خيالبافند مي

 نجات  اما، دارويش تلخ بودنيخ ما حزين حرفها و تلخ بود گفتار شيتلخ است ا
 ي از جنس نشترها ييگو ن تلخيو ا“ ستياز تلخ پروا ن”: يرمرد افغانيقول آن پ بخش، به

ر يش از آن بر زبان پي بود و پيز جارينشما و ما دل ين بر زبان بيش از ايست که پا
  .زيز نيالحق تبر حضرت شمس يعنيدل، ي شاعران از جمله بماقت يطر

  :گفت  ميدليب
  ت آماسهاين جمعـيد اـخواه ي مينشتر  ا نشکنميکوس شهرت انتظاران بشکنم   
ست يبا  ميگونه که ن شهرت انتظاران را آنيدل نتوانست در روزگار خود کوس ايب

بها  ه صاحبان تذکره و شاعران کمگونه ک  آن.ن شکستياعتقاد من حز  بهبشکند، اما
 بود زده ي بر زبان خود لجامي در روزگار وي داشتند و هر شاعرهراس يو  باداريد از
 سخن و درنگ تأمله کرده بود و از سر ي تعبيدر زبان خود چشم و عقل و هوشو 
 بود ين زبان پارسين پاسدار راستيو حز دارداي   شحنهآخر ملک سخن نيزگفت که  مي
ن ي حز،شد  ميدهيتفنّن کش ي به که شعر و غزل فارسي در روزگارها  از قلّهيپاسدارو 
 ده ويار بهنجار و سنجيک معي و ک چلچراغ بوديک چراغدار، يچراغ بود و ک ي
  .شهامت  باواصالت  با
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ر و ياز استادان پ, گيرد اينک دوباره ماييم و ادبياتي که هر روز از آسمان فاصله مي
د داشت، آنان کار خود را در ين نبايادتر از اي زي انتظارين زبان پارسيرزمدة سيدرد کش

خوان   به فراوان خود رايدشوار  با وانجام رساندند  بهها ي و دشوارها يروزگار سخت
 جوان يها  سالهي اما س,ين سال سي رنج بردند در اين شاهنامه کشاندند و بسيآخر ا

 دشوارتر ها ه روزگار ناجوانمردتر از گذشته است و راهن راهند بدانند کيکه تازه اول ا
 د کهيدر همه حال با ر نگذاشت وي پيدعا  بي،ن راه قدميد که در ايو باشده است 

  :خود نجوا کرد با
  …حيف عمر ما که در دعوا و بهتان بگذرد

٥  
همه نشستن   باآسان بود ستايشگر اين و آن شدن و از همه تعريف کردن ون يحزبراي 
 ني حز.ريا سخن گفتن مردم زمانه به  باقول شمس همه لبخند دروغين زدن و به و به
، چشم خود را بر اعتقاداتش ببندد و زنگ معبدها او ديتوانست مرتاضانه سخن بگو مي

 از نژاد , است)ع(خود کند اما حزين اهل تظاهر نيست که شيعة موال علي را از خود بي
بحر تقارب مقرب درگاه  به. گوي شاهنامه فردوسي ستپاکان پارسي ست و راوي راست

گيرد نه از اعراب ديروزي و  شود و اسالم واقعي را از امامان مي سلطان طوس مي
ي ظاهري و ها تحت تأثير زرق و برقو بيايد هند   بهست کها يکمتر شاعر. امروزي
د علي همداني  سيعظمت مير ي دنيايي هند قرار نگيرد، اما حزين بزرگمردي بهها جلوه

 آيا او راه را اشتباه آمده بود يا !توانست کرد ست که يک کشمير را مريد خويش ميا
  .رنگي ديگر درآمده بودند هم دير رسيده بود و مردمان به باز

چهارم را ک قرن يابوسلام که چرا ما ايرانيان بايد مثال اشعار  بارها از خويش پرسيده
قدر در سرزمين مان گمنام بماند که اشعارش را  دوازدهم آن ن قرنيا حزام داشته باشيم

کسي باج نداده است و  براستي چرا؟ چون او به. غواصان ماهر مورد سرقت قرار دهند
  .روزگار روزگار داد و ستد و باج دادن و باج گرفتن بوده است

  وشيستا ان شاعر آن روز تنهادر هنداست و ز بوده يشاعر اعتراض و ستحزين 
  .راحتي زندگي کنند توانستند به صلح کلّي مي
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اش  دربار سخنش مدينه بود و نجف و صله. ب را رواج دادي نجيغزل فارس حزين
قت اند چون شعر ي در واقع دشمن حقي پارسادبياتدشمنان دانست که  او مي. تهمت
ده که گرفته شحمض  و در روزگاري که شعر پارسي بهقت استين حقي راستةنيي آيپارس

بود و هر بغّال و چغّالي ادعاي شاعري کرده بود آمده بود تا بگويد که اين ملک هم 
  .خدايي دارد

 ادبياتاز اش  آن شاعر بزرگ سرزمين غرب در روزگار پيريوت ي ال.اس.يت
 يجا  به ماادبياتدريغا که ن همه زمان گذشته و يا: گويد کند و مي  مي صحبتيآسمان

  .استک کرده ي نزدنيزم  بهآسمان ما را
زمين نزديک شدة ما را   بهادبيات ةو حزين از جمله کساني بود که آمده بود دوبار

  .دببرآسمان سمت  به
! دوستان. ميگو  مين حرف راي من هم هم.ميگفت ما وقت ندار  ميموالنا  بهشمس
ا در ک موالنيکه اگر  د،يستي موالنا نـ تان يهمة بزرگ  باـستم و شما هم يمن شمس ن

ا ام ز راحت بود،ين همه مطرب و رقّاص نيوجود ا  بايمان حتّ اليروزگار شما بود خ
ت اندک بودن فرصت است که شمس بر موالنا يت ما و شما همان حکاي حکاواقعاً

گذرد و زبان   ميم و وقتيشنو ي نميبي نمانده است و نهيغا که شمسيدر. زد  ميبينه
  .شود  ميف تري هر روز نحيفارس

 نه نگران .گانه من نگرانم بچيها ي قهرها و آشت, و دعواهاها يدر روزگار تلخ
  نگران.ينام زبان فارس به معصوم ي نافرمان، نگران کودکي لجوج و نه نگران مادريپدر
 و دور شدن از زبان ي مصنوعيها  و زبانها در روزگار چشم! دل و غالبمين و بيحز
  .ها يها و هزار دستگ ين همه دو دستگيرد از ايگ  ميو دلم ت و عشق و عرفانيمعنو

 از ياريچراغ بس. ن شبهايکشد ا ي نميخواب  بييکس. ن روزهايدود ا ي نميکس
 دل اماي ب,زند  نميآب و آتش  به خود رايکس.  خاموش استي پارسي ادبيها انجمن

ت ا که نور قونور، و نور خورد مثل موالنخود تا رفت . د تا آن باالباالهاي دو,ديدو مي
 .من بازيگرم. اوج و معراج کالم  بهدني و تا رسها ر قلّهي تا تسخ,دين دويحز. جانش بود

مرا . تلخ و تراژيک شايد لحظاتي يک تنه نقش حزين را بازي کردماي  نوشته با
  .دييمرا ببخشا. ام شما همکالم شده  با زبان اويتلخ  بان وينگاه حز  باد کهييببخشا
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که در اين پايان از دوستان همدل و همراهم در هند و ايران که اين يادم باشد 
استاداني چون استاد . اين سرانجام رسيد تشکّر کنم شائبة آنان به هاي بي نشريه با حمايت

مهدي دکتر , استاد شريف حسين قاسمي, سيد امير حسن عابدي و استاد اظهر دهلوي
دکتر علي زماني و دوست ,  بهروز ايمانيآقاي, دکتر کريم نجفي برزگر, خواجه پيري

پژوهشگرم جناب فرهاد طاهري که اگر زحمت يکايک آنان نبود شيرازة اين مجلّه بسته 
  .شد نمي

  :قول بيدل و حرف آخر آنکه به
  ود باشـفکر س ن يا بهـم زيان کـگوي من نمي

  خبر در هرچه هستي زود باش اي ز فرصت بي

الموالس  

  نو  ـ دهليضا قزوه علي رـ ١٣٨٨آذرماه 
  


