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  تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم
  ∗نکهت فاطمه

شوق و ,  بودمي فارسادبياتسانس در زبان و ي فوق لي که دانشجوياز همان وقت
ار ين ديا  بهيد من هم روزيم که شادکر يفکر م. پروردم يران را در سر ميدار اي ديآرزو

,  من بوديدکترا که سال دوم مقطع ي وقتيالدي م٢٠٠٤خره در سال باال. کنم يسفر م
 ي اسالمي جمهوري فرهنگيزنيک مکتوب از طرف راي سال مذکور ژوئنآغاز ماه  در

 و ي شرکت کردن در سيافت کردم که در آن نوشته بود که اسم من برايران دريا
 انتخاب شده است و مرکز گسترش ي فارسادبيات زبان و ييافزا ن دورة دانشيهشتم

د هرچه زودتر يکند و من با يره را در تهران برگزار من دوي اي فارسادبياتزبان و 
خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ن برنامه در ي که مسئول ازاد فرخ ملک محمد يآقا با

که خواب من  دم چوني در پوست خود نگنجيوقت از شاد آن. رميتماس بگ, ندبود ايران
ن بار آن ي چنددانستم ينم. شد يده مر من برآويقت شود و آرزويک بود حقينزد

 معلوم شد که از هند فقط جا آن.  تماس گرفتمزاد فرخ يفوراً با آقا .مکتوب را خواندم
 ييافزا ن دورة دانشي در اي من و خانم مسرت فاطمه از دانشگاه دهليعنيدو نفر 

 التي هم در تعطزاد فرخ ي من خوش بود که آقاين خبر هم برايکنند و ا يشرکت م
 و ييافزا برنامه دانش  به راجعيت و اطّالعاتيشان هداياز ا. برند ي مفيران تشريا به

با دست لرزان فرم . ران رفتميسفارت ا  بهروز بعد صبح زود با گذرنامه. د گرفتميادرو
ن دو روز چطور يا. ميايمن گفتند که بعد از دو روز ب  به.پرکردمرا  اديددرخواست رو

  . دلم نبوديل تود.  منيدانم و خدا ي فقط من م,گذشت
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ن يا. ک ماه آماده بودي ي برااديدرو. دميخانه رس سفارت  بهباآلخره بعد از دو روز
ک لحظه ي دو روز گذشته را در يقدر خوشحال شدم که همه اضطراب و ناراحت

ران جمع و ي سفر ايما گرفتم و اسباب خودم را برايپهوا تيبعد بلروز . فراموش کردم
 يژه چايو  بهراني استفاده کردن در ايگر براي ديزهايه و چيچند تا هد. جور کردم

ده يده و ديخورم و شن ير مياد و با شي زيکه من چا چون. دمير خشک خري و شاي سهيک
ر خشک را در اسباب خود ي و شيپس چا, خورند ير مي بدون شيان چايرانيبودم که ا

  .نفک گذاشتمي الءزجث ياز ح
 تي بود و بليالدي م۲۰۰۴ ژوئن ۲۱ در دوشنبه ييافزا ه دورة دانشيبرنامة افتتاح

توانستم آن  ي نميسبب شخص  بهاما.  بودژوئن ۱۹ روز شنبه يمسرت خانم برامن و 
 خود را عوض تيمن بل.  همان روز رفتندزاد فرخ يخانم مسرت و آقا. روز بروم
زده اطّالع   تلفنادز فرخ يآقا  بهرانيدر ا.  گرفتمژوئن ۲۳ روز چهارشنبه يکرده برا

فرودگاه   بهصبح روز چهارشنبه. ديران رسيم وقت سفر اانجاسر.  خود را دادميروانگ
. ران پرواز کردمي ايسو  بهازده با ماهانيدم و ساعت ي رسيگاند ندراي ايالملل نيب

گر يک کشور دي  بهن بار تنهايلکه او  داشتم چونيبيهنگام پرواز دلهره و احساس عج
  .رفتم يم

 در فرودگاه يدم که اگر کسيترس يم. احساسات مختلف در ذهنم بودنددوران سفر 
 ادبياتآدرس مرکز گسترش زبان و  اگرچه د؟شامد پس چه خواهد ي بردن من نيبرا

اآلن . زد ياما دلم هول م, هم داشتمرا  زاد فرخ يسرا و آقا  تلفن مهمانة و شماريفارس
 از تسمه بنه سفر را گرفته. ما در فرودگاه مهرآباد فرودآمديها بودم که هواپ يباف اليدر خ

: دي نرم و آهسته پرسيبا صدا.  نشسته بوديک خانمي جا آن. طرف در خروج راه رفتم به
طرف هر . رون آمدميب. “برو”: گفت.  تکان دادمياشاره نف بهسرم را “ ؟ني داريزيچ”

 يول. ي و خارجيرانيا, ريجوان و پ, بزرگ و کوچک, ها بچه, ها زن, مردها. نگاه کردم
نگران شدم و در اين خيال بودم که چه کنم؟ همان . دمآ نظر نمي به يچ چهرة شناسيه

شش “ خانم نکهت”. ديگوشم رس  بهک گوشهين از يريو شوقت يک صداي شناسا 
 زاد فرخ يآقا  بهچشم من. م را برگرداندميدانگ حواس خود را جمع کرده مثل برق رو

 يسو  بهخوشحال. دادند يتکان مطرف من   بهاد که با چهرة خندان دست خود راافت
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 ي از عقب آقاي شخصةناگهان سر و کلّ. مي کردي سالم و احوال پرسباهم. مفتشان ريا
 تعجب من زاد فرخ ي که آقايوقت. زد يخند م کرده لب يمن نگاه م  بهدا شد کهي پزاد فرخ
ما .  مايراهنما. بودندک ين تاجيحس يشان آقايا.  کردنديمعرفمن   بهآن آقا را, دنديرا د

 از ياري بسزاد فرخ يان راه آقايم. ميسرا روانه شد طرف مهمان  بهيهرسه با تاکس
مثل کودک کنجکاوانه . يدان آزاديژه ميو  به. معروف تهران را نشان دادنديها ساختمان

ها  راه و بزرگ بلند و باال يها ساختمان  به.کردم يتماشا مرا رون ي بيشة پنجرة تاکسياز ش
  .کردم مياف نگاه  با صفا و شفّيها و جاده
اد ي بنيسرا مهمان, ابان زاگرسيخ, نيدان آرژانتيم  بهقهيباً بعد از چهل و پنج دقيتقر

 ين وعده برگشتند که دوباره برايا  بهخانة خود  بهزاد فرخ يآقا. ميدي رسيشناس رانيا
 که ين هندوستانياول. سرا شدم  کرده داخل مهمانيحافظشان خداياز ا. نديآ يدن من ميد

من قبالً .  مرا استقبال کرديگرم خانم مسرت بود که با دل, دميسرا د تهران و مهماندر 
 من ين هم برايا. مت بوديار غني من بسيران وجودش براي در ايهم با او آشنا بودم ول

سرا  ان در مهمانيوقت ناهار بود و دانشجو. مياق بودند بود که من و او هم اطيخوشا
 يغذا, خورم يجات ميخورم و فقط سبز يکه گوشت نم چون. ناهار صرف شد. بودند

م يباً ساعت سه و نيتقر.  استراحت کردميک کميبعد از ناهار . امدياد پسند ني زيرانيا
ک ي تاجيآقا.  شدم رفتن کالس آمادهيگر برايان دياتوبوس آمد و من هم با دانشجو

نده در ي دو روز آيام ول د استراحت کنم چون که اآلن از سفر آمدهيگفتند که من با
در اتوبوس . کنم ين جلسه شرکت مي ارار کردم که درصکه ا ني ايبرا. ل بوديکالس تعط

, بلغارستان و نروژ آمده بودند, افغانستان, نيگر که از کشور چيان ديدانشجو همسرت ب
د مفتح واقع بود يابان شهيت معلّم که در خياتوبوس ما در دانشگاه ترب.  کرديرفمعمرا 
ت يران در تهران است که افتخار تربي و کهن ايمي قدهاي دانشگاهيکي از ن يا. ديرس
 علوم ادبياتطرف دانشکده   بهم وياده شدي ما پةهم. ن را از آغاز داشته استيممعلّ

ن دورة ي ايها  کالسي فارسادبياتر گروه زبان و  که دجا آن. مي قدم زديانسان
ک ي بر روي, ي فارسادبياترون گروه زبان و يب. ده بول داده شدي تشکييافزا دانش
  : نوشته بودپارچه
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, ياندونز, هيترک, يعربستان سعود, نروژ, هند, ني چيان کشورهايحضور دانشجو
 ي گرامي فارسادبيات زبان و يياافز ن دورة دانشي و هشتمي را در سيالزم, بلغارستان

  .ميدار يم
 ها ن کالسيا.  بودندييافزا ر دورة دانشيس گروه و مدي دکتر محمد غالم رئيآقا

ان سطح ي دانشجويگروه الف برا» ب«و گروه » الف«گروه . م شده بوديدو گروه تقس به
س گروه کال  بهمرا. ان سطح متوسط مشخّص بودي دانشجويبرا» ب« و گروه ييابتدا

ه هم يها بود و من در برنامة افتتاح روز دوم کالسکه آن روز  چون. فرستادند» ب«
قبل از رفتن در . گر آشنا نبودميان ديد و دانشجوين سبب با اساتيشرکت نداشته بودم بد

ک يهمة ما   بهن دوره بودندي که هم استاد و هم مسئول اي دکتر ناصر سارليکالس آقا
  :ر آن نوشته بودکاغذ دادند که د

  نام خدا به
  :دير توجه کنيموارد ز  بهلطفاً! زيان عزيدانشجو

 و بعد از ظهرها ساعت ۴۵/۸ها ساعت  ساعت حرکت اتوبوس از خوابگاه صبح .۱
 .دياد شده آماده بشويش از زمان ين الزم است پيبنابرا.  است۴۵/۱۵

 .ديخوابگاه برگرد  به۲۲ش از ساعت يها پ شب .۲
ان خود را از مقصد و يراهنما, ديرو ي مييجا  بها دوستان خودي ييتنها  بهاگر .۳

 .ديزمان بازگشت خود آگاه کن
 موجب حذف درس ي در پير پيخأت. ديموقع حاضر شو  به درسيها در کالس .۴

 .خواهد شد
شما داده نخواهد   بهان دورهي پايگواه, ديبت کردياگر در هر درس سه جلسه غ .۵

 .شد
 . استيضرور) فوق برنامه (يحي و تفرياحتيس, ي علميها حضور در گردش .۶
 .ديان و استادان عمل کني راهنمايها هيتوص  بههمواره .۷

  تيق موفّيبا آرزو
  ييافزا ن دورة دانشي و هشتمير سيمد
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. ميطبق برنامه هر روز سه جلسه داشت.  هم دادنديک برنامه درسين يعالوه بر ا
  :ب بودين ترتيم ساعت بديک و نيمدت هر جلسه 

  ۳۰/۱۰-۱۱: ييرايپذ -۲  ۹-۳۰/۱۰: جلسه اول -۱
  ۳۰/۱۲-۴: ناهار و استراحت -۴  ۱۱-۳۰/۱۲: جلسه دوم -۳
  ۴-۳۰/۵: جلسه سوم -۵

  :ن قرار بودنديا  بهدي اساتيها و اسام موضوعات جلسه
  يعباسب اهللا ي دکتر حب ـيک فارسي کالسادبيات با ييآشنا
  يادر باقر دکتر به ـي با شعر معاصر فارسييآشنا
  ي و دکتر ناصر سارليعباسب اهللا ي دکتر حب ـي با نثر معاصر فارسييآشنا

  يدکتر منظر سلطان ـ يخواندن متون فارس
  دکتر محمد غالم ـ يمکالمة فارس

   منشي دکتر شادرو ـيات فنون ادبيکل
  ي دکتر ناصر سارل ـن نگارش و دستورييآ

  اري دکتر خدا ـيخواندن متون عرفان
   منشي دکتر شادرو ـيسيخوشنو
  اري ماهعباس دکتر  ـيشناس مرجع

  ي دکتر عابد ـرانيخ تمدن ايتار
 در سه يعنين روز يبودم و اول دهيک روز بعد از آغاز کالس در تهران رسيکه  چون

کالس مکالمه , ن کالس که در آن شرکت کردمين اوليا, بت داشتمي غيجلسه درس
.  بودييافزا ن دورة دانشي و هم اولين جلسة مکالمة ا دکتر محمد غالم بوديآقا با

 ين کالس ما چند تا اصطالحات فارسي ادر.  کردينوبت خود را معرف  بههرکس
دوستان   به. استفاده کردمتنترنياز ا. وتر بردنديمپااطاق ک  بهبعد از جلسه ما را. ميادگرفتي

 ميباً ساعت هفت و نيتقر. مدن خود را داديکرده اطّالع رس ليميو خانواده خود ا
که همسر ي خانم الهام اسکندر, گريان دي من با دانشجوجا آن. ميسرا برگشت مهمان به
 (Care taker)فظ ا که محيعباس يخانم و آقا,  ما هم بوديک و راهنماي تاجيآقا

. آشنا شدم, ثه بودشان که اسمش محديو دختر کوچک و خوشگل اسرا بودند  مهمان
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 ن پنج روز رايارش ازمسرت تمام گ. ميانم من و مسرت چقدر حرف زدد يشب نم
از مسرت آگاه شدم . او گفتم بهرا  رانيا بهداد آمدن يگذار کرد و من هم رو من گوش به

دن ما ي ديشان فردا برايکهر در تهران هستند و قرار است که اي دکتر چندر شيکه آقا
م ينوشتم و تصمرا ران ين روز اول در ايقبل از خواب خاطرات ا. ورندبياف يتشر

  .سمينوب کنم خاطرات هر روز را يگرفتم که سع
کهر ي دکتر چندر شيبعد از ناهار آقا. ل بودي امروز تعط:م ۲۰۰۴ ژوئن ۲۴پنجشنبه 

گر يکدين سبب ي بودند و بديهردو از دانشگاه دهل دکتر يمسرت و آقا. ف آوردنديتشر
ار ي من بسيشان براي اما آمدن ا, نداشتمييشان آشنايا اباد يز من يشناختند ول يرا خوب م

 يهين فقي دکتر حسيخواهم با آقا ي دکتر خواهش کردم که مياز آقا. دلگرم کننده بود
دار ي دي تماس گرفتند و اطّالع دادند که ما برايهيدکتر فق درنگ با يشان بيا. مالقات کنم

 ي آقاةخان  بهباً ساعت هشتيتقر. ميما آماده شد. يمرو يشان ميخانه ا بهشان بعد از عصر يا
 شام جا آن.  ما را استقبال کردنديگرم  بهشاني و خانواده ايهيدکتر فق. ميدي رسيهيفق

 خوش يليوقت خ. جات درست کردندي من سبزيخانم دکتر برا. ميخوشمزه خورد
  .سرا آوردند مهمان ه بن خوديبا ماشدند و ما را ي زحمت کشيلي خيهي دکتر فقيآقا. گذشت

 گردش يبعد از صبحانه من و مسرت برا. ل بوديامروز هم تعط: ژوئن ۲۵جمعه 
در . دان انقالبيم  بهجا آنم و از يدي رسيدان فردوسيم  بهسوار اتوبوس شده. ميآماده شد
مند  ه عالقيلي خي هندينمايس  بهيرانيزنان ا. ا حرف زدمه  از خانمياريبس بااتوبوس 

مار پ کُيدل, ندريدهرم, تاب بچني مثل امي هنديها شهيهنرپ  به کنجکاوانه راجع.بودند
ما وقت . ي را هم دوست دارند خصوصاً ساريشان لباس هنديا. کردند ميپرس و جو 
 يليپارک خ. ميرفت, سرا بود ک مهماني که نزديپارک ساع به م و بعد از ظهريناهار برگشت

باً دو يتقر.  شلوغ بوديلي خجا آن, ل بوديو روز تعطکه جمعه  چون. بزرگ و قشنگ بود
رون آمدم معلوم ي ب,دميبعد از صرف شام سر و صدا شن. ميم و برگشتي ماندجا آنساعت 
دن و ياز د. اند ن دوره آمدهي شرکت در اي برايان پاکستاني نفر از دانشجو۹شد که 

هم ها   زبان آنيعنيند که هم زبان ما بود  خوشحال شدم چونيليشان خيا باحرف زدن 
ادگرفتن ي يرا که ما برايم زي حرف بزنيزبان فارس  بهباهم کردم که ياما سع. اردو بود

  .ميا ار آمدهين ديا  بهنيرين زبان شيا
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. مي رفترحينيامام خمارت مرقد ي زيامروز بعد از جلسه اول برا: ژوئن ۲۷کشنبه ي
  .ا ما همراه بودند بزاده و راهنما  حسنيآقا

همه   بهکي تاجيخانم و آقا. بودک يامروز روز تولّد خانم تاج: ژوئن ۳۰چهارشنبه 
ک و يک, ينيريش, تيسکويب. اط جمع شدنديها در ح همه بچه.  دادنديان مهمانيدانشجو

ن يو حرف زدند و اکردند  ي شوخباهمهمه .  بودي خوبيمهمان. مينوشابه خورد
  .ها جمع کردند خاطرات خوش را در عکس

 يان براي دانشجوة هم۳۰/۸اً ساعت بيصبح تقر. ل بوديامروز تعط: هيئ ژو۱پنجشنبه 
زاده هم   حسنيآقا. سرا منتظر ما بود رون مهمانياتوبوس ب. ح آماده شدنديبرنامة تفر

  مختلف منسوبيزهايچ. ميدر جماران رفت رحينيامام خمخانة   بهاول. همراه بودند
ت امام يها شخص م که از آنيديدرا  رحاران امامير خانواده و شما ي بيها و عکس رحامام به

در .  با دو تا کودک بودمعکس اما,  جلب کردراک عکس که توجه مي. شود يآشکار م
ها مهر   آن بچهي چهره امام برايکردند و رو يها نگاه م طرف آن بچه  بهرحآن عکس امام

 رحخانة امام از. بود, ر امامتمبآلبوم , رحن گوشة خانة اماميتر جالب. دا بوديو لطف هو
, رون ساختمان موزهيب. د رنگ بوديساختمان بزرگ و سف. ميرفت ملّت ةدن موزي ديبرا

بعد از آن کاخ . ميز مشاهده کرديانگ ار شگفتي بسيزهايسبزه فراوان و درون موزه چ
اتاق , اتاق خواب, ي مختلف مثالً اتاق ناهارخوريها تاقا ين کاخ دارايا. ميديسبز را د
, ها بودند ها و فرش که در آن اتاق مجسمه, مبل.  و جز آن بودييراياتاق پذ, کار شاه

 ,ن اتاقيتر ن و شگفتيتر قشنگ. بودندو کرمان فرانسه و انگلستان , نيچ, هند, مال
قبل از . شد يده مي بودند که از آن شان و شکوه شاه ديا  و ظروف نقرهياتاق ناهارخور

بعد از عصر من و . ميسرا برگشت مهمان  به و پرشکوهيدني دين جاهاي ما از اناهار
دم که در يک مغازة گوشت ديدر بازار . ميديدرا م و بازار قائم يش رفتيتجر  بهمسرت

 کوچک و يهاياهم. مي ماندجا آنچند لحظه .  بودندش فرويها برا يآن انوع مختلف ماه
ها در آب شنا  ز آب گذاشته شده بودند و آن پر ااي هشي شيها ظرفدر را بزرگ 

را زها ي مختلف چيبها. ميدر بازار قائم گردش کرد. ار جالب بودي بسةمنظر. کردند يم
  .ميانة خود برگشتيآش  بهباً ساعت نهيتقر. ميزد م و چانهيديپرس
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دار شدم و تا ناهار مشغول ير بيصبح د. ل بوديامروز هم تعط: هيئ ژو۲جمعه 
 راه يطرف پارک ساع  بهبعد از عصر من و مسرت.  شدمي و شخصيس دريکارها

, يتيترب, ي برنامة متنوع فرهنگجا آنن روزها آک تاالر بود که در ي جا آندر . ميفتادا
ن ينامه را تمر شيک نمايچند نوجوانان مکالمه . شد ي برگزار مي و ورزشيعلم, يهنر

ک يدر . ميها لذّت برد دن کار هنر آنيم از دما ه.  بودي عاليشان حسابيهنر ا. کردند يم
م که يديها را د  رنگارنگ بچهيها ينقّاش.  کودکان بودي برايگوشه پارک کارگاه نقّاش

ها  ن پارک برکهيدر ا. ده بودنديها کش ين نقّاشيال و احساسات خود در ايخ, ها فکر آن
ها  بر آن برکه. کردند يشنا م و يها باز يها و ماه اردک, ها يهم بودند که در آن مرغاب

ها را  يها و ماه ن اردکي اي بازجا آنها از   آب نما هم بودند که مردم و بچهيسکو
  .بردند يکردند و لذّت م يتماشا م

, رش بوديذک امتحان پيت معلّم يکه در دانشگاه ترب امروز چون: هيئ ژو۳شنبه 
ها من و  بعد از کالس. برگزار شد ي فارسادبيات ما در مرکز گسترش زبان و يها کالس
.  بودندي مانتو و روسري براياري بسيها  فروشگاهجا آن. مير رفتيبازار هفت ت  بهمسرت

در هر اندازه و هر رنگ بودند که انتخاب , نر و خواه مديانواع مختلف مانتو خواه سنّت
پوش را  ر و دلقيمرد فقريک پيدر بازار . ميدي خريما روسر. ار مشکل بوديکردن آنها بس

.  گذاشته بودينيريش خود شي نشسته پييجا. خواست ميکس کمک ن چيهاز  دم کهيد
 معلوم شد که خانم دکتر ,کهر تلفن زديدکتر ش  بهشب مسرت. خواند يدعا مفقط آهسته 

  .ار شاد شدين خبر مسرت بسيدن اياز شن. اند ران آمدهيا بهحانه خاتون ير
بعد از کالس دوم من و مسرت . بعد از ظهر کالس نبودامروز : هيئ ژو۴کشنبه ي

نور راه  اميدانشگاه پسرا  طرف مهمان  بهما هردو .مفتيحانه ريدار خانم ريقصد د به
ار يشان بسيا.  خوش گذشتيليبا خانم دکتر وقت خ. مي خوردجا آنرا ناهار . ميفتادا

شان ي ايها جالب و حرفار يت خانم دکتر بسيشخص. گرم و دلسوز هستندخون, بانمهر
م که يم آگاه شدي ما برگشتيوقت. شان شدميمن هم عاشق و دلداده ا. ز استغ پرميليخ
. ب داده شده استي ترتي فارسادبيات از طرف مرکز گسترش زبان و يک نشست علمي

دکتر ابوالقاسم , راني ايح شاعر معاصر فارسيوا مسي هين نشست ما با آقايدر ا
 حسن سيد عرب عضو ي و آقايد بهشتيشناس و استاد در دانشگاه شه نپور زبا لياسماع
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وا ي هيآقا. مي آشنا شدي اسالمالمعارفةاد دائريگروه فلسفه و عرفان در بن, يئت علميه
ه يان هديهمه دانشجو  به.»ترسم يکودک م ي بيايمن از دن«عنوان   بهيک کتابيح يمس

 يرو بهور در بزرگراه رسالت يزبان فارسمرکز گسترش . مي صرف کردجا آنشام . دادند
ان يبعد از شام ما همه دانشجو. اد دور نبوديسرا ز  تهران واقع است و از مهمانيامصلّ

باران .  خنک شده بوديک کمي و هوا يآسمان ابر. ميسرا قدم زد طرف مهمان  بهادهيپ
 خواست ي نمدلم. ده و لذّت بردمين اولين باران بود که در تهران ديا. شروع شد

د که يچيدر گوشم پ, گفتند ي ما که اکثر مي رهنماحرفهاياما . سرا برگردم مهمان به
 گريان ديپس ناچار با دانشجو. “ديخوابگاه برگرد  به۱۰ش از ساعت يها پ شب”

  . حرف زدميني و چيدوستان پاکستان اط باير در حيشب د. سرا برگشتم مهمان به
همه ما . ت داده شدينامه ترب شيها برنامه نما از کالسامروز بعد : هيئ ژو۵دوشنبه 

, ميده بودي زود رسيليکه قبل از وقت خ  چونيول, ميديتاالر وحدت رس  بهانيراهنما با
ل يم  بههرکس. مينشست, ک تاالر بوديکه نزد» آق بانو«نام   بهک رستورانيهمه ما در 

. قه بودي و با سلي عاليلير خش و دکويار قشنگ و آرايرستوران بس. زها خورديخود چ
لطفاً ”, “دييت فرماي را رعايلطفاً شئونات اسالم”: وارها در تابلوها نوشته بودي ديرو
تاالر   بهبعد ما.  زنان مخصوص بوديک اطاق کوچک نماز خواندن براي. “ديگار نکشيس

ر وحدت از  بود و در تااليثربيستا يسنده خانم چيو نو» رابعه«نامه  شياسم نما. ميديرس
 که من چون. ش گذاشته بودينما  بهياد رودکي بنيد با همکاريش خورشيطرف گروه نما

ن ي اياز تماشا.  دارمي خاصّيمند هستم و دلبستگ هار عالقينامه بس شينمار و تئات به
ان يهمه دانشجو  بهي محمدخانيش آقايبعد از نما. ش مذکور لذّت فراوان بردمينما

 ديسينامه بنو شين نمايا  به احساسات خود راجعازارش زک گيد ي بافرمودند که همه ما
  .دينده بخواني آي علمةو در جلس

ار خرسند يبس. دن ما آمديد ه بزاد فرخ يامروز بعد از ناهار آقا: هيئ ژو۷چهارشنبه 
 که از هند ينيريم و شيمان درست کرده بود که خودي هنديمن و مسرت با چا. شدم

بعد از .  بودندييراين پذيک هم در اي تاجيخانم و آقا. مي کردييرايپذ, ميآورده بود
 آمد و ي فارسادبياتار از مرکز گسترش زبان و يخا دامينام زل  بهک خانم خبرنگاريظهر 

. ميعصر رفتيدان وليم  بهدر عصر من و مسرت. ان مصاحبه و گفتگو کرديبا همه دانشجو
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 ,دميخر.  نو بوديزي من چيگردان برا م آفتابتخ. ميدي خشک ديها وهي ميها مغازه
  .خوشمزه بود
اوران و يدن کاخ ني ديان برايان با راهنمايامروز ما همه دانشجو: هيئ ژو۸ پنجشنبه
 يسينو ش خوشيدن نماي دي براجا آنم و از يديدرا نما  نگارخانه جهان. ميسعدآباد رفت

 ادبيات عصر در مرکز گسترش زبان و بعد از. مي رضا پهلوانزاده رفتي علي آقايو نقّاش
ش ي از نمايکيدر آن نشست ما با . ب داده شدي ترتيک نشست علمي يفارس
دو روز قبل » رابعه«نام  ي بهش وي که نمايثربيتا سينام خانم چ ي بهراني ايسانينو نامه

ان هم يش حرف زدند و دانشجوينما  بهشان راجعيا. ميآشنا شد, ميتماشا کرده بود
ها  تمام بچه ي بهثربيخانم , ان کردنديبرا ش ين نمايا  بهاسات و نظرات خود مربوطاحس

  .م کردنديتقد» مرغ آخر عشق«و » يمرد آفتاب, يزنان مهتاب«نام   بهنامه شيدو نما
 ييافزا  از طرف دانشيحي و تفريل بود و برنامه درسيامروز تعط: هيئ ژو۹جمعه 

م و بعد از صبحانه قصد يمت شمردي غنپس من و مسرت فرصت را. مينداشت
امروز . ميحانه راه رفتيدار خانم دکتر ري ديم و برايام نور کردي دانشگاه پيسرا مهمان

 مثل مادر مهربان و يخانم دکتر گاه. شد يار تنگ مي خانه و خانواده خود بسيدلم برا
 ييجو  و دليسوز  دليطور ني استاد ماهر روانشناس اي مثل خواهر بزرگ و گاهيگاه

 يآقا. ار لذّت بردميشان بس يها از حرف. ادخانه و خانواده را فراموش کردميکردند که 
. دياوج کمال رس  به من و مسرتي و خانمش هم آمدند و آن موقع خرسنديريدکتر نص

در .  بودي خوبيجا. ميدرکه رفت هببعد از ناهار همه ما . مي ناهار صرف کردباهمهمه 
 و ي چاجا آن. ميار لذّت بردي شلوغ بود و ما بسيليخ. ميجا گرفت يتسنّک رستوران ي

  . بوديري دکتر نصي از طرف آقاين مهمانيا. مي خورديراني ايت سنّيبستن
 و خانمش ما يري دکتر نصيآقا. ميالعبا مهمان بود ني زي آقاةبعد از عصر ما در خان

 العبا با دختر کوچک خود ني زيخانم و آقا. العبا رساندند ني زيخانه آقا  بههر سه را
.  حضور داشتندجا آنکهر هم در ي دکتر چندر شيآقا.  خوشامد گفتنديگرم  بههمه ما را

.  خوش گذشتيليوقت خ.  بوديمزه و هند خوشيليغذا خ. مي شام خوردباهمهمه 
  . بوديادگاريچه روز 



  تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم  ٣٧٧

  

. اد سخت نبوديز. ن و دستور نگارش بوديي آامروز اولين امتحان: هيئ ژو۱۰شنبه 
ات يکل, د موضوعات مثل عرفان و تصوف چنيش دکتري و پيان دکتري دانشجويبرا

من و .  شديب و بارانو بعد از عصر هوا خ. ما اضافه کردندي در برنامة درسيفنون ادب
ن اولين يا.  زنگ زديشب برادرم از دهل. ميسرا رفت  گردش اطراف مهمانيمسرت برا

هم . خته داشتميوقت احساسات آم آن.  زدمبار بود که در تهران با خانواده خود حرف
 خوب حرف يها فارس آن. ان گفتگو کردمينير با چيشب د. ن و هم شاد بودميغمگ

  .زنند يم
من تلفن  ي بهم نجفي دکتر کريامروز بعد از ظهر وقت ناهار آقا: هيئ ژو۱۱يکشنبه 

 ي نجفياز آن موقع که آقا. مشان چقدر خوشحال شدي ايدن صداي شندانم از ينم. زدند
کار خانة فرهنگ  در دانشگاه جواهر لعل نهرو بودند و در ي مقطع دکتريدانشجو

 شدند که من در تهران ه آگاي دکتر سارليشان از آقايا. شناختم يشان را ميا, کردند يم
بعد از ناهار کالس .  و زنگ زدنداد کردنديشان تشکّر عرض کردم که مرا يا  به.هستم
را  يع هنري صنايها در بازار مغازه. مي رفتيدان فردوسيم  بهپس با مسرت. مينداشت

 دقّت  به. نگران شديليمسرت خ. چ خورديم پيم پايگشت ي که برميوقت. ميديد
خدا .  کردي و پرستارگرفت آب گرم ي بطريعباسمسرت از خانم . دميسرا رس مهمان به
 شکل مسرت  بهک دوست خوب و مهربان خدايا شکر کردم که مسرت با من بود و ر
ادت ي عيد برادن که از پاکستان بوزک و خانم شهنايبعد از شام خانم تاج. من داد به

  .اد شدي من زيدر شب درد پا. آمدند
 ي سلطان و آقايآقا, کي تاجيان جلسه دوم خانم و آقايدر م: هيئ ژو۱۲دوشنبه 

من قرص مسکّن و ژل   بهدکتر. بردنددرمانگاه  بهمرا   بودنديه از عربستان سعودفهد ک
.  افتاديري دکتر نصيآقا  بهم از دور چشم منيسرا برگشت مهمان  به کهيعصر وقت. داد
م در يتمام درد پا. سرا منتظر ما بودند حانه دم در مهماني و خانم دکتر ريري نصيآقا

اط نشستند و يک ساعت با ما در حيباً يشان تقريا.  شدبيدانم کجا غا يک لحظه نمي
ان را ي تمام دانشجويها اس آمد و عکسک عکّي, شب از مجلّه کتاب هفته. حرف زدند

  . مجلّه گرفتيبرا
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ک ماه بود و ي يگر برايان ديد من و مسرت و چند دانشجوديروا: هيئ ژو۱۳شنبه  سه
 يزاده و آقا  حسنيپس صبح ما با آقا. بود چهل و پنج روز ي براييافزا ن دورة دانشيا
م و ي موفّق نشديم وليد و اقامت رفتاديد رويتمدبراي  ي اتّباع خارجاداره کلّ بهبان  دهيد

. فروشگاه کتاب ببرند بهما را  قرار بود که. ميبعد از ظهر کالس نداشت. ميگشتبرنامراد 
 ي وقت خوبجا آن. ميزه گرفتحانه اجاي رمدن خاني ديک براي تاجيمن و مسرت از آقا

آقاي م که خانم و يديد. ميشد مي برگشستن آماده ي که برايبعد از شام وقت. ميگذراند
م اما يسرا برگرد مهمان  بهخواست که ي ما هرگز نميدل هردو. ندآمد يريدکتر نص

  .مي کرده برگشتيحافظها خدا  ناچار از آن,که آژانس آمده بود چون
م و يران رفتيات روزنامه ايامروز بعد از کالس ما نشر: هيئ ژو۱۴چهارشنبه 

  .ميکارمندان و مسئوالن گفتگو کرد با
 روزمره را يکارها.  نداشتميچ کار مهميه. ل بوديامروز تعط: هيئ ژو۱۵پنجشنبه 

بعد از عصر از طرف مرکز گسترش . دان انقالب رفتميم  بهبعد از ناهار با مسرت. منجاا
دانان  يقي از موسيکي بال داده بود و ي تشکيقي موسةک برنامي ي فارسادبياتزبان و 

زنده  يقي موسيدي جمشيآقا. ميدا کردي پيي آشنايدي فاضل جمشينام آقا ي بهرانيا
تر   مرا تازهداغ/مرغ سحر ناله سر کن«ان يشان ما دانشجويبا اوقت ر يکردند و تا د اجرا
 مشب خان. ن دوره بوديخاطرات اترين  جالب  ازيکين جلسه يا. ميزمزمه کردرا , »کن

 ناهار دعوت يحانه آمدند و ما را برايشان و خانم ريپسر و زن پسر ا, يري نصيو آقا
ان شب تا ي که همه شان رفتند ما همه دانشجويوقت. ک ساعت با ما بودنديباً يتقر. دادند
هند   بهکهريکتر ش ديامروز آقا. ميکرد مي را زمزمه »نالة مرغ سحر«اط يدر حدير 

  .برگشتند
صبح همه ما .  بودانگيزي خاطره و يامروز چه روز خوب: هيئ ژو۱۶جمعه 

ه يدادگار دورة زنيوان تخت مرمر که يا, اتاق نقّاشخانه. دندربکاخ گلستان   بهانيراهنما با
 از يکيالعماره که  شمس. ز بودنديانگ ار شگفتي گلستان بسةنگارخانه و موز, است

 که يوقت.  بوديدنيار قشنگ و ديبس. باشد يران مي اين بناهايباترين و زيرت ميقد
 ما از طرف خانوادة دکتر جا آن. ام نوري پيسرا مهمان به رفتن يم برايم آماده شديبرگشت

عالوه بر خانم . ميديمقصد خود رس  بهآژانس گرفته. مي ناهار مهمان بودي برايرينص
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 هم ي و خانم نادره جاللسخانم نرگ, شاني اي پسرهادو, يريخانم و دکتر نص, حانهير
 يبعد از ناهار آقا.  هم بودجاتيدر ناهار سبز. ميهمه ما باهم ناهار صرف کرد. بودند
باً يم و بعد از شام تقريحانه گذرانديبا خانم ررا  با خانواده رفتند و ما تمام روز يرينص

 يليشان خيم و ايزد شان حرفي ا با,ف آوردندي باز تشريري نصي خانم و آقا۹ساعت 
  .سرا رساندند مهمان  بهن خود ما رايلطف کردند و با ماش

 ۸باً ساعت يتقر. ميصبح زود آماده شد. ميکرج برو بهامروز قرار بود : هيئو ژ۱۷شنبه 
. ک ساعت وقت صرف شدياً بيدر راه تقر. د حرکت کردنديان و اساتيتمام دانشجو

دان انقالب يم  بهم و بعدازظهريبعد از دو جلسه برگشت.  بودي قشنگ و عاليليدانشگاه خ
من  چند بار با. ارت مشهد مقدس بروديز هخواست که ب  ي دلش ميليمسرت خ. ميرفت

ش يزاده آمدند و ما خواهش خودمان را پ  حسنيشب آقا. ن حرف زده بوديا  بهراجع
 يليمسرت خ, ن دوره نبودي ايتاحي و سيحي تفرةن جزء برناميکه ا چون. ميشان گفتيا
خواستم که او  يمن نم. رود او تنها خواهد رفت يگر با او نمي ديرار کرد که اگر کسصا

. ميمشهد مقدس گفتگو کرد به رفتن يزاده برا  حسنيا آقابپس ما هردو . تنها سفر کند
  ؟شود ينند که چه ميب يرسانند و م يمسئوالن خواهش ما را م  بهشان فرمودند کهيا

 ي نجفيادار آقي ديد که براشقرار . امروز بعدازظهر کالس نبود: هيئ ژو۱۸يکشنبه 
 مسرت هم ,بعد از ناهار آماده شدم. گرفتمرا شان ي ادارة اي نشاني سارلياز آقا. ميبرو

ن يسازمان مطالعه و تدو  بهم و پرس و جو کنانيآژانس گرفت. ديايحاضر شد که با من ب
ار ي بسيم نجفي دکتر کريدن آقاياز د. ميديرس) سمت(ها  شگاه دانيکتب علوم انسان

بعد از ظهر با . ه دادندي کردند و چند تا کتاب هم هدييرايشان خوب پذيا. خرسند شدم
ک يامروز . مي رفتي در انجمن آثار و مفاخر فرهنگيري نصيدن آقاي دي براي نجفيآقا

ن يبرجسته سرکار خانم نوش آفرخته و کتابدار يبرنامه مراسم بزرگداشت استاد فره
 و دکتر يگر مثل دکتر سبحانيد بزرگ و محترم ديدار اساتي شرف دجا آن.  بوديانصار

دکتر .  هم مالقات کردميبعد از برنامه با خانم فاطمه سماوات. افتميرا  محقّق يمهد
سرا  مهمان  بهدن خوي ماشباه کردند و ما را يها هد ار لطف کرده کتابي بسيرينص

  .ميسفر مشهد گفتگو کرد  بهزاده راجع  حسنيشب دوباره با آقا. فرستادند
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 يگر باز برايان ديان کالس من و مسرت و دانشجويامروز م: هيئ ژو۱۹دوشنبه 
د ي گذرنامه ما را جمع کردند و گفتند که فردا گذرنامه و تمدجا آن. ميد رفتاديد رويتمد

ک درخواست ي اجازه گرفتن سفر مشهد يبرادر دانشگاه من و مسرت . دهند ياقامت م
م يخواه يمشهد مقدس م  بهارتي زيمان برات خوديخرج و مسئول بهم که ما ينوشت
. زاده آمدند  حسنيبعد از عصر آقا. مي دکتر غالم داديآقا بهرا  ن تقاضايو ا. ميبرو

ر تماس با تو, دنديار زحمت کشيشان بسيا. مي حرف زدز سفر مشهد بايشان برايا با
  .ميشان داديا بهرا   تورةهزينمن و مسرت . گرفتند

من   به دکتر غالميآقا. ميفت گرارد اقامت يامروز گذرنامه با تمد: هيئ ژو۲۰شنبه  سه
 از ي فارسادبياتة زبان و رن دوي و هشتمينامه دادند که ما در س يک گواهيو مسرت 

 ت معلّميدانشگاه ترب, ي فارسدبياتا در گروه زبان و ۱۸/۵/۱۳۸۳ تا ۱/۴/۱۳۸۳خ يتار
ن بود که اگر در دوران سفر ي اينامه برا ي گواه.ميشت اشتغال دايآموزش زبان فارس به

 کرده يحافظد خداياز اسات. مي دانشجو هستم که مايياو بگو  بهدش ي پرسان ميکس
ر تور يم مداس.  گل طاها بوديارتي و زياحتي دفتر تور سجا آنم که يفترسالت ردان يم به
 يآقا. آماده بوداتوبوس .  بودندجا آنگر هم يمسافران د.  بودي افضلي سيد مجتبيآقا

مسرت . م سفر سه روزة مشهد مقدس ما آغاز شدجاانسر.  هم با کاروان بودنديافضل
ارت ين تور عالوه بر زيدر ا. شد ي او داشت برآورده ميکه آرزو ار خرسند بود چونيبس

 يتمام غذا و اقامت در هتل بر ذمة آقا. شابور هم شامل بوديس و ندن طويد, مشهد
چند تا . کردند ين بودند که با ما سفر ميري نفر زا۳۰باً يدر اتوبوس تقر.  بوديافضل

ل يدر آن فام. مي داشتيهم دلبستگار بايم و بسي آشنا شديليک فامي باما . خانواده بودند
 يليخ. ده بودسالله و مر, رهياسم دختران ام. ودک پسر بيدوتا خانم و سه تا دختر و 

ي ث خارجيگر مسافران هم از حيد, ميما باهم دوست شد.  بودندامروزيو خوشگل 
  .کردند يار لطف ميما بس بهبودن 

ر ک حرم مطهير بود که نزديپذ  مهمانيک ما در محلّدر مشهد : هيئ ژو۲۱چهارشنبه 
م و يم تازه شديديسرا رس مهمان  به کهي وقتصبح. السالم بود هيحضرت امام رضا عل

ارت حرم مطهر يز, ميم و مقدس آمده بودين شهر قديا  به آني که براين کار مهمياول
ارت ي زيهزاران مردمان برا. مياده راه رفتيطرف حرم مطهر پ  بهگري دياه مما با خان. بود



  تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم  ٣٨١

  

رون آمد ي که مسرت بيوقت.  مختلف جهان آمده بودنديران بلکه از جاهاينه فقط از ا
. ميم و برگشتي نزدياد حرفيما ز. ه کرده بوديار گريد بسي شا,شد يچشمانش سرخ م

  .ارت رفتيز يمسرت شب دوباره برا
ارت حرم يز. ميارت رفتي زيامروز صبح زود من و مسرت برا: هيئ ژو۲۲پنجشنبه 

جانم   به لرزهکيشدم  ي که داخل حرم ميوقت.  استي فراموش نشدنةک خاطري
 شده حيک ضرياول نماز خواندم و آهسته آهسته نزد. درون حرم قدم گذاشتم. دافتا مي

ها   اشکيدانم ک يرقّت درآمدم و نم  بهک شدمي نزدحيضر  به کهي وقت.خواندم يدعا م
اد و ي ناله و فريهرطرف صدا.  بوسه بدهدحيضر  بهخواست يهرکس م. ر شدنديسراز
بعد از صبحانه ما . ميسرا برگشت مهمان  بهارتياب شدن زيضيبعد از ف. ده بودنديچيدعا پ
ک يدر . ميرفت,  مشهد استيست خاور که بازار تجارتيبازار ز  بهدهسل مريبا فام

, روزهيما ف. ده بودس مرخانوادة از طرف ين مهمانيا. مي خورديم و بستنيرستوران نشست
. ميوقت ناهار برگشت.  خوش گذشتيليشان وقت خيبا ا. ميديزرشک و زعفران خر

شاعر عظيم و آرامگاه   بهدر طوس. ميما رهسپار شد. بعد از ناهار برنامه طوس بود
 يفردوسبيرون آرامگاه را  شاهنامهاشعار . معروف ايران يعني فردوسي طوسي رسيديم

  دربارةياطّالعات مهم, واري ديدرون آرامگاه هم بر رو. ها کنده بودند واري ديرو
بعد از . زان بودنديوار آويشاهنامه بر د  به مربوطي سنگيتابلوها.  کنده بودنديفردوس

ارت آستانه يزاز بعد از آن . ميف کرد توقّيتخانه سنّ ک قهوهيم و در راه يعصر برگشت
باً يم و تقريشب برگشت. ميد شدي بن جعفر مستفياسر بن موٰسي ديمبارکه سيد ناصر و س

  .ميحرم مطهر رفت  بهارتي زين و مسرت براازده باز ميساعت 
م و بعد از صبحانه يارت مشرف شدين بار از زيصبح ما آخر: هيئ ژو۲۳جمعه 

مرقد مطهر ,  الرضاي ابن موٰسيارت قدمگاه عليدر راه از ز. شابور کرديکاروان ما قصد ن
 بن جعفر يٰسحضرت مو ةم نواديزاده ابراه مرقد مطهر امام, زاده محمد محروق امام
ران ي ايگو يشاعر معروف رباع, اميآرامگاه عمر خ  بهبعداً کاروان ما. مياب شديشرف
خ يآرامگاه ش. مي ماندجا آنک ساعت يباً ي تقر.ار قشنگ بودي آرامگاه بسيمعمار. ديرس

ن کاروان ما يري از همة زاي فاضليآقا. ده بوديوقت ناهار رس.  بودرشابويعطّار هم در ن
ن خسته و يريکه هم وقت کم بود و هم همه زا چون» عطّار«ا ي» ناهار«دند ي پرسزيدو چ
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م و ناهار تناول يک رستوران نشستي  بهپس.  ناهار متفق شديت براياکثر, گرسنه بودند
, ميطرف تهران رهسپار شد  بهم وي از اطراف گردش کرديک کميبعد از ناهار . ميکرد
فکر . ميارت آرامگاه عطّار نکرديم و زيشابور آمدينماند که  ي باقين تشنگي من ايبرا

ن سه روز در مشهد و يا. ميآ ينجا ميحتماً ا, ميبياران يا  بهابم وينده فرصت بيکردم اگر آ
  . بودينادماندي بهشابور يطوس و ن
امروز .  کردندشسفر ما پرس  بهگر از ما راجعيان ديصبح دانشجو: هيئ ژو۲۴شنبه 

از . ک گفتنديمن تبر ي بهليافراد فام.  زنگ زديبرادرم از دهل. دروز تولّد من هم بو
ان اطّالع داد که امروز يهمه دانشجو  بهمسرت. ار سبز شدميشان بس  همهيدن صدايشن

اط جمع شوند و همه ما جشن ياست و بعد از ظهر همه در حتولّد خانم نکهت 
 تمام ي برايبرد و بستنسرا  ک مهمانيفروشگاه نزد  بهاو مرا با خود. ميريگ يم

, انيمثل خواهر نوازش کرد و بعد از عصر تمام دانشجو. ديپول خود خران از يدانشجو
هم وقت خوش ما با. اط جمع شدندي در حيعباس يک و خانم و آقاي تاجيخانم و آقا

ک ي تاجيخانم و آقا, ي کارت تولّد قشنگينيان چيدانشجو. مي گذرانديادماندني را بهو 
. من بود يبرا يادگاريروز . دادندمن هديه  به ي عطريان بلغاري و دانشجوييبايسة زيک

  . کردميژه مسرت سپاسگزاريو  بهانياز همه دانشجو
 از طرف مرکز گسترش زبان و. مياز ناهار کالس نداشتبعد امروز : هيئ ژو۲۵کشنبه ي

سنده معروف يون نشست ما با نيدر ا. ب داده شدي ترتيک نشست علمي ي فارسادبيات
د يشان مستفي ايها م و از صحبتي آشنا شدي کرماني هوشنگ مرادي آقايرانيمعاصر ا

د را قبالً ي مجيها  کودکان و نوجوانان عالقه دارم و داستانادبيات  بهکه من چون. ميشد
. شان حرف بزنميمند شدم که با ا هار عالقيبس, ده بودميها هم د لميصورت ف  بهخوانده و

د ي مجيها داستان.  کودکانه گفتگو کردندادبيات معاصر و ادبيات  به راجعيکرمان يآقا
ن يااز . اند دهيچاپ رس  بهها مجموعه  بهاند و گر زنده جهان ترجمه شدهي ديها در زبان

  .مند شدم ار بهرهي بسينشست علم
همه . ال بود رهينام خانم م ي بهان بلغاري از دانشجويکيامروز تولّد : هيئ ژو۲۶دوشنبه 

  .ار خوشحال شديبس. او النگو دادم  بهمن. ميما در شب جشن گرفت
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ن يا. مي سفر اصفهان آماده شديها همه ما برا امروز بعد از کالس: هيئ ژو۲۷شنبه  سه
 ي دکتر سارلي دکتر محمد غالم و آقايآقا.  بودييافزا  دورة دانشو جزياحتيبرنامه س

شان هم با ما يا. سرا آمدند مهمان  به هم بعد از عصرير مقتديل خودشان و آقايفام با
 روز ما وباً ساعت نه شب آمد و سفر دياتوبوس تقر. رفتند ياصفهان م  به گردشيبرا

م و ي چرت زديگاه. ميتمام شب سفر کرد.  بوديآغاز شد که واقعاً پر از لذّت و خوش
  .مي حرف زديگاه

. اقامت کرديم دانشگاه اصفهان يسرا در اصفهان در مهمان: هيئ ژو۲۸چهارشنبه 
. مينجا هم مسرت و من هم اطاق بوديا. ميسرا تازه دم شد م و در مهمانيديصبح رس
. مي اصفهان رفتيدني ديدن جاهاي دي استراحت و صبحانه همه ما برايک کميبعد از 

 خيمسجد ش, مسجد امام, قاپو يکاخ عال, دان نقش جهانيم, امروز ما کاخ چهل ستون
ز بود يانگ ار شگفتين آثار بسي ايتراش  و سنگياور و فنّي کاريکاش. ميديدرا اهللا  لطف

سه پل و  و يس  بهبعداً ما. شود يدندان م  بهار انگشتياخت يبن آثار يدن ايننده از ديو ب
د و يايژه اصفهان بيو  بهران وي اياگر کس.  و قشنگ بوديدنيم که واقعاً ديپل خواجو رفت

  .دمي خريع دستيپس من هم انواع گز و صنا. ستي ممکن ن,گز نخرد
 از يکي مقبره جا آن. ميمنارجنبان رفت  بهامروز بعد از صبحانه اول: هيئ ژو۲۹پنجشنبه 

 از آثار يکيمنار جنبان .  استينام عمو عبداهللا گارالدن  بهل قرن چهاردهمي اوايعرفا
بعداً کاخ هشت . رود يشمار م  بهيلخانيادگار دورة ايز اصفهان است که يانگ شگفت
 خوب و يجا. مينده رود رفتيبعد از ظهر زا. ميم و وقت ناهار برگشتيديدرا بهشت 

تهران  به برگشتن يبراو  کرده يحافظاصفهان خدابا ز صرف شام ما بعد ا.  بوديدنيد
  .ميا آغاز کردرسفر 

 يبعد از ظهر برا. ل بوديروز تعط. مياصفهان برگشتاز امروز ما : هيئ ژو۳۰جمعه 
 من مواد ي موضوع دکترايدند و برايار زحمت کشيشان بسيا. مي رفتيري نصيدن آقايد

  . فراهم کردندياريبس
 اعالم کردند که دوشنبه هم ي دکتر سارليآقا, امروز در کالس: هيئ ژو۳۱شنبه 

م که يپس همة ما فکر کرد. هيشنبه برنامة اختتام ن و هم امتحان است و سهيکالس آخر
  کهيوقت. مي امتحان هم نگران شدين همه براي با ايک است وليحاال روز وداع نزد



  ٣٨٤  قند پارسي

  

مانده يک روز باقيکه فقط  چون. م در ذهن من هم امتحان سوار بوديسرا برگشت مهمان به
  . امتحان غرق شدميدر آمادگ, بود

ها  هبعد از امتحان همه بچ. خره امتحان گذشت و خوب گذشتباال:  اوت۲دوشنبه 
که امتحان گذشته است و آزاد  نيااز خوشحال . ن بودنديهم خوشحال و هم غمگ

.  را وداع خواهند گفتي و فرهنگي علمين فضاي ايزود  بهکه نيااز ن يهستند و غمگ
» يا و کامالً شخصه  خانميفقط برا«ن برنامه ي ايول. مي داشتيقيک برنامة موسيشب ما 

خانم , کين محفل خانم تاجي ادر. ندياين محفل بيدر اد که داشتنپسران اجازه ن .بود
,  بودنديني و چينروژ, يستانققزا, يبلغار, يخانمان پاکستان,  و مادرشيعباس
ن يا. ميدي پوشيمن و مسرت سار. کردند مي خوب رقص ي و بلغارينروژهاي  خانم

 يکين محفل يو ا. ميهمة ما لذّت فراوان برد. ار جالب بوديگر بسي خانمان ديلباس برا
  .ن دوره بودين ايرياز خاطرات ش

وه خشک و چند يم. ميبازار بزرگ تهران رفت  بهصبح من و مسرت:  اوت۳شنبه   سه
ارت ي خان زند را هم زيد و آرامگاه لطف علي امام زة بعد آستان.ميديه خريهدتا 

از ظهر مراسم بعد . مي استراحت کرديک کمي. ميديسرا رس مهمان  بهوقت ناهار. ميکرد
 بود ييافزا ن برنامة دورة دانشين آخريا. ميهمه ما آماده شد.  بودييافزا  ان دورة دانشيپا

س محترم سازمان فرهنگ و ارتباط يرئ. شد ميت معلّم برگزار يکه در دانشگاه ترب
ن و کارکنان دانشگاه و يمسئول, ت معلّميس دانشگاه تربيرئ, ي محمود عراقي آقاياسالم
 ن دورهيد محترم که در ايسرا و تمام اسات  و مهماني فارسادبياتگسترش زبان و مرکز 

, ي دکتر باقريآقا.  برنامه آغاز شدقرآنبا تالوت .  داشتندرحضو, ما درس داده بودند به
خر آ کردند و در قسمت سخنراني حضار رايي ب محمود عراقي دکتر غالم و آقايآقا

 من هم راجع. دکردن ي کشورشان سخنرانيندگينما ه بک دانشجوي يجلسه از هر کشور
 ي محمود عراقيدر آخر جلسه آقا. ان کردمي خود را بين دوره احساسات درونيا به
 ييرايه پذيبعد از اتمام جلسه اختتام. م کردنديتقسرا ها  زهينامه و جايدست خود گواه به

چونکه همه ما در . بودز يار غم انگين صحنه بسيا.  بوديحافظاو پس از آن مراسم خد
م يخواست ينم, ميدا کرده بودي پيت خاصي و انسيي خوش آشناين جمع با صفا و بويا

  .ميگر جدا بشويکدياز 



  تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم  ٣٨٥

  

کتاب . ميدان انقالب رفتيم  بهمن و مسرت.  نبوديچ کاريهامروز :  اوت۴چهارشنبه 
شب خانمان . مين گردش کرديدان آرژانتي و اطراف ميبعد از عصر پارک ساع. دميخر
  .وطن خود برگشتند ي بهستانققزا

 بعد از صبحانه من و مسرت. ران بودين روز ما در اين آخريا:  اوت۵پنجشنبه 
ک ياً يتقر. ميدي را ديدان آزادين روز در تهران مين و آخرياول. مي رفتيدان آزاديم به

از ظهر خانم بعد . ميو جور کرد اسباب خود را جمع. ميم و برگشتي ماندجا آنساعت 
بعد از عصر , ميار حرف زدي بسباهم. ه داديمن هد  به آمد وش با نامزديفاطمه سماوات

ار زحمت يشان هم بسيا.  آمدنديحافظ خدايشان هم براي و خانم ايهي دکتر فقيآقا
گر با يان ديبعد از صرف کردن شام از دانشجو.  دادنديادگاريه يما هد  بهدند ويکش

باً يتقر.  را حالل کننديي و خطاي کرده خواهش کردم که هر بديحافظچشمان نم خدا
 يحافظ خدايک براي تاجيخانم و آقا. مي رفتن فرودگاه آماده شدي برا۱۱ساعت 

ن چهل و پنج روز يا.  احساسات و افکار من پراکنده بودنديدر تاکس. همراه ما آمدند
حاضر نبودم که از . دنديچرخ يلم مياز روز اول تا روز آخر در ذهن من مثل فران يدر ا
خداحافظي ک ي تاجيخانم و آقااز ي در فرودگاه با دلگران.  نرم و گرم بروميجااين 
ن و پر يريم و هردو در خاطرات شيدما منتظر ش. م بوديپرواز ما ساعت دو و ن. ميکرد

  .مين دوره فرو رفتياز لذّت ا
 يمايهواپ. مي کرديادآوريا  گذشته ريما در هنگام پرواز هم روزها:  اوت۶جمعه 

 ما هنوز در پرواز ي از آسمان فرود آمد وليندرا گاندي ايالملل نيما در فرودگاه ب
من . ميرون آمديدر سالن فرودگاه اسباب خود را گرفته از گمرک ب. ميها بود شهياند

ت  خندان و چشمان پر از آب از خانم مسريبا رو. دلم باز شد. دميبرادر و خواهر را د
  .دميخانه رس  به کردم ويحافظداخ

ن و خوش بود يريک خواب شيران بودم يران و چهل و پنج روز که در اين سفر ايا
چنانچه مشهور است که .  مانديادگار فراموش نشدنيک يچشم هم زدن گذشت و   بهکه
رود اما هرگز  يده مياز د«کنم که  يال مي خيول» ده رودياز دل برود هر آنچه از د«
  .»اديرود از دل و  يمن

  


