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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۶ اپريل ١١
  

  فردوسی، سعدی، حافظ و موالنای بلخ
  

 بود، چنين برگزار شدهگاه سوربن فرانسه ی که به خاطر تقاعدش در دانشجشن در "ماسه ھانری" فرانسوی ريپروفس

  :گفت

 اين که بشناسانم جھان روشنفکران و استادان شما به که اين برای و  کردم  دری-  فارسی ادبيات وقف را عمرم من

 اصلی ستون چھار بر ادبيات  اين که بگويم و ، بپردازم مقايسه به که اين جز ندارم ای چاره،   چيست عجيب ادبيات

  است راستوا

 ... موالنا و حافظ ، سعدی ، فردوسی

 ... او از برتر و است يونانی ھومر ھمتای و سنگ ھم ، فردوسی

 ... او از داناتر و آورد می ما ياد به را فيلسوف فرانس آناتول ، سعدی

 ، رسيده مشامش به او جھان از که نسيمی به زنده و حافظ شاگرد ، را خود او که ، است قياس قابل لمانىا ۀگوت با حافظ

 ... شمارد می

 ... موالنا اما

 . ماند خواھد باقی يگانه و است يگانه او کنم، تشبيه او به را موالنا بتوانم که ، نيافتم را ای چھره ھيچ جھان در

 می ًدقيقا را خداوند و بشر ذات که ، کامل روانشناسی ويژهه ب و است شناس جامعه بيشتر بلکه نيست شاعر فقط او

 ... بشناسيد را خدا و را خود او ۀوسيله ب و بدانيد را او قدر ، شناسد

 ... است کافی برايم جمله چند ھمين ، نزنم حرفی ديگر عمرم پايان تا اگر من و

 .......زيباست شعر اين چقدر

 يکيست خانهـــمي و مسجد و حرم سقف    کيست ۀخان اين مپرس، شدى که باران

 ستـيکي انهــپيم و هـکاس و دحـق و امـج    ارــنشم را اــھ هـالـيـپ دى،ـش که باران

 ...يکيست فرزانه و عاقل دهـب يحـوضـت    یئآ ىـم داــخ شـيـپ از که وـت ! ارانـب

 يکيست پروانه و پلنگ و رــشت و يرـش    اکـــخ به دـنـتـيفـب کهـچون او ۀدرگ بر

 يکيست انهـمستۀ رــعـن و قـلـف و دـمـح    واندىـخ را داــخ رــاگ دل، ۀورــس اــب
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 ستــيکي انهـافس و هـقص و دـسن جاـنـاي    دانند می داـخ خويش، خردان، بى نـاي

 يکيست وموريانه رستم حق، خلقت در    کار به ندـگرفت هـچ ھر ق،ـح درتـق از

 ... ستـيکي بتخانه و کعبه نکنى، درکش    بينى را داـــخ ودتـخ ىــنـک درک رـگ

 

 

 
 


