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 10/02/2014                  م. اسحاق نگارگر

 !ن بر روى همه باز استین سرزمیآغوش ا

 یم هند ساکنانهمه  از آن شعر وى در. هند خوانده بودم ۀبار در" رابندرانات تاگور"شعرى از  گذشته هاى دور در

 همه جا دارد و برایكه آغوش هند  ندیایگرد هم ب كه دارند، شىیك و عقیده خواهد كه همه درآغوش مادر هند با هر

 . راند یاز خود نم كس را هیچ

 مسره. میبر یهند حظ م یعیطب ریغ و یعیهاى طب ییبایز از و م ییاست كه به هند مى آ بار پنجمینن یهمسرم ا من و

اد ی هند از را در ییبایز عشق و تابناکن تاج یم او تاج محل اییمى آ وقت به هند هر ن عشق دارد وین سرزمیمن بد

داشتم تاج  یندارم كه اگر م ثروت شاه جهان را جالل و ف من جاه،یم كه حیگو یش میبرا یبه شوخ گاهی. برد ینم

ت ساخته ام یدل خود برا كه من در محلیتاج  هرچند ساختم، یت میتاج محل شاه جهان برا ییباین زیبه هم محلی

 !ن شاه جهان استیتاج محل مرمر از باتریز اریبس

بدان اشاره  ش هند(یدر ستا سرودیر عنوان )یز خود ۀسروددر  ن همان است كه تاگورین سرزمیهاى ا ییبایز از یكی

را چنان  رتجاوز گ هر گانگان بوده است اما عمالا یشه مورد تجاوزهاى مكرر بیهم نکهیان با ین سرزمیا. كرده است

 . ن هند شده اندیسرزم گر همه مال هند ویكه دفرهنگ خود ساخته است  بخشى از استحاله نموده و هضم و

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ،دد آبایفرشهر هاى كوچك  ر راه ازیدر مس م ویرفت یتاج محل م داریباز به سوى آگره به د 2017 یفبرور ٨روز ید

ن یسرزمهاى همه متجاوزان  ادگاریگفتم كه چه گونه هند  یمن با خود م م ویگذشت یره میغ پوره و سکندر آباد، یغاز

 از شاهان مغل و یكی ادگارین تاج محل كه یهم ى خود بدل كرده است،ید ملیك منبع عوایآن را به  را حفظ و خود

 :خان ختك در باره اش گفته بود لخوشحاب آن كس كه ید كه اورنگ زیادم مى آی متجاوز بر هند است و
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 2از 2

 حكه نكرم رماال اولیاطاعت د 

 ى په زره كافردىـفه د زمانیخل
 

زنى ساخته است اما  برایتاج محل را  خته ویزنى ر پای در ن جرم متهم كرد كه همه ثروت هند رایپدر را به ا

 .بزرگ بدل شده است یداتیك منبع عایپدرش چه گونه به  یشناس قدر عشق و ادگاریكه آن  ندیست تا ببیامروز ن

 یدهن کنندگاند یبازد از یهند ۀیروپ یس ها پنج صد وافغان  از ،یهند ۀیهزار روپ یخارج کنندگان دارین جا از دیا

هزاران  رند ویگ یم یادگاریهاى  عکسمردم  برایكه  ها عکاس. رندیگ یس داخل شدن میف یهند ۀیروپ یس

زرگ ن بناى بیقت كه این حقیم از ایخورند حاال بگذر ین ماشناسی ن قدر ن بناى عشق ویا پهلوی گر ازید ۀفروشند

ر دارد یوصف ناپذ اثریمردان  یبر زندگان ینخواه یزن است كه بخواه برای یشناس احساس قدر از نشانیخود 

گاه  م ویمى بر ش رااه بینی خواهان گاه خود م ویرا نمى شناس شکننده ف وین موجود ظریم كه قدر ایما است ولی

ام یم كه هرگز التیبر یم طوریخود را  یمردانگ ینیب ن كارها گوش وین است كه با ایا نگوشش را اما حقیقت عریا

 . ستیر نیپذ
 

 .هند بود سر فتم كه سخن بریاز مقصود دور ن

ر من گفتم فك کردم یصحبت م خ هند را خوب خوانده بودیرأبا یك دانشمند هندی كه ت سالون پرواز هنگام انتظار در

 گریهند دستاوردى د جناح با جدا شدن از یعل ماند اما محمد یهند باق ك كرد كه درین كاری ابوالکالمكنم موالنا  یم

 یمل یخواه م گفت كه اگر خودیبرا او ندارد و پاکستانمسلمانان  برایرشوتخوار  و یهاى فاسد نظام حکومتجز 

كه  دهند بگذارن ۀم قارین یت ارضیتمام براید كه خواسته بود یرا مى شن یاندرز گاند گرفت و یبان نهرو را نمیگر

ش ید بنگله و پاکستان مسلمانان هند، شد یم ن كاریكه اگر ا بگذرد پاکستان لیتشک از جناح صدراعظم هند شود و

دند یردسبب آن گ پاکستانان یف كه نظامیح ولیداشتند  یبس بزرگ م نقشیهند  یدموکراسدر  و ماندند یباهم متحد م

 و ین آشتین سرزمیهند ا آریند، یهند صدمه بب ۀم قارین مسلمانان دروحدت  و جدا شود پاکستان ش هم ازیكه بنگله د

ن یهم و ندارند یدشمن گر مجال جنگ ویهمه را چنان سرگرم ساخته است كه با همد خود كرده و از انطباق همه را

 .هند ۀبرازند ۀاست مشخص

 نو یدهل یالدیهفده م و هزار دو یوهللا اعلم بالصواب نگارگر نهم فبرور 

 

 


