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  كشور ايران به اولين سفر من

 يهجري شمسي هواپيماي ١٣٤١ماه سال  دي ١١تاريخ      به درست و دقيقاً يادم هست كه
زمين   به چنانكه هواپيما. زمين نشست  به كه من در آن سوار بودم در فرودگاه مهرآباد

قدم روي  زيرا نزديك بود كه. گرديد    شد اشتياق من با تپش قلب بيشتر مي تر مي نزديك
طرف تهران نگاه              به چون از پنجرة هواپيما. ي خود بگذارميسرزمين كشور رويا

صبح زود بود و خورشيد هنوز از . نظرم آمد  به كردم، در اولين نظر اين شهر طاليي مي
رنگ آفتاب زيبايي شهر را بيشتر رونق و آب و  ها باال نيامده بود و اين نور كم      پشت كوه

  .بخشيد اب ميت
 گويا. قلة كوه البرز پيش چشمانم بود. درِ هواپيما پس از تشريفات قرنطينه باز شد

دوشيزة غزليات حافظ شيرازي چنان محو خواب است كه شال سفيد گردنش از 
 .“برو جلو”. كنم      گونش را تماشا مي كنار افتاده است و من از پهلويش سينة سيم   به اش      سينه

ا با عصبانيت حواسم را پرت كرد، زيرا در تماشاي اين قلّه چنان غرق بودم كه اين صد
  .ام           ام و راه ديگر مسافرين را تقريباً بسته    يادم رفت كه روي پلكان هواپيما ايستاده

هاي گلستان شيخ سعدي شيرازي را كه تا    جمله. از آنجا وارد سالن گمرك شدم
, كردم    و در ذهنم مرور مي محفظ شده بودرا بودم كه بيشتر آنها  كنون اين قدر خواندها

: با لبخندي لطيف گفتند ،مامورين بيشتر جوان بودند. يك مرتبه روي سر آنها ريختم
اقبال شما بلند . ظلّ عالي مستدام”: در جواب گفتم. “كني         خوب فارسي صحبت مي”

از اين كار فارغ شده بيرون آمدم و سوار . تندگويا آنها هندوانه زير بغلم گذاش. “باد
چون . در پيدا كردن باشگاه دانشگاه تهران مشكلي پيش نيامد. بوس هواپيما شدم ميني

ايران از   به ايشان قبل از آمدن( وارد باشگاه شدم، در اطاق آقاي دكتر مقبول باز بود
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با ديگر ). آدمي بود مثل سنگ پاي قزوين. آباد، درجة دكترا گرفته بودند               دانشگاه اله
 .خوردند دوستانش كه همه اردو زبان و دانشجويان دانشگاه تهران بودند صبحانه مي

آقاي علي رضا . من هم يك ليوان چاي مرحمت كرده بر سر من هزار منّت گذاشتند  به
 چون ايشان دوست خوب. ما با يكديگر آشنا بوديم. نقوي هم آنجا تشريف داشتند

آقاي دكتر مرسلين همكالس من در دبيرستان انگلو عربك دهلي و هم دوره در كالج 
دهلي بودند و سه سال پيش از همين دانشگاه درجة دكترا گرفته و در همين كالج 

پس از صرف چاي همراه آقاي علي رضا . مشغول تدريس زبان و ادب فارسي شدند
خارجي و رئيس باشگاه دانشگاه  نقوي پيش آقاي حسين گُنيلي سرپرست دانشجويان

ايشان با كمال محبت و گرمجوشي، چنانكه عادت اكثر ايرانيان است، مالقات . رفتم
عنوان                              به ايشان پانصد تومان. كردند كه اين اولين و آخرين صميميت از آب درآمد

  .پرداختندمن  هب بورس دانشجويي بدون امضا و قبض و رسيد از جيب خود
ها آقاي احمد شاه از دهلي، آقاي رحيم رضا از ايالت بيهار و آقاي دكتر  ميان هندي

ها آقاي بشير حسين و اكرم شاه هر دو از  نبي هادي از دانشگاه عليگر و ميان پاكستاني
 ندشناخت      آقاي احمد شاه كه اين جانب را از دهلي مي. شهر الهور در باشگاه اقامت داشتند

چون پس از آن روي . چنان مرا معرفي كردند گويا گرگي ميان ميشها درآمده است
عنوان تازه وارد در ايران، از  به صورت هيچ كس جنب و جوشي نديدم كه از آنها

زيرا آقاي دكتر احمد شاه كه در باشگاه خالة خبر . هموطنان و همزبانان انتظار داشتم
غير از . ها و مسؤلين را مسموم كرده بودند اشگاهيهاي همه ب چين بودند عليه من گوش

  .را شروع كردند شان         علي رضا نقوي و بشير حسين همه از آن روز كم لطفي
سينما برد كه از باشگاه  به همان روز مرا خدا پدر علي رضا نقوي را بيامرزد، عصر

از . ه كرده بودندفارسي دوبل به فيلم خارجي بود بچگانه ولي قشنگ. زياد دور نبود
هايي مانند ويترين، بليط، تابلو، كنترل و باجه متوجه شدم زبان فرانسه و        خواندن واژه

قبل از اينكه فيلم . ه استقرار دادفرهنگ آن كشور چه قدر كشور ايران را تحت تأثير 
احترام  به ها شروع شود، روي پرده عكس رضا پهلوي را نشان دادند، همه از صندلي

مردم آمدند، . فيلم شروع شد. ترم         روي پا ايستادند غير از پيرزني كه گفت من از او مسن
جا ها  صندليروي تمام نشده بود، بعضي از آنها رفتند و ديگران آمدند و فيلم هنوز 
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شود و پشت سر هم تا شب دير      معلوم شد كه فيلم در وسط روز شروع مي. گرفتند
آيند از جايي كه فيلم را تماشا كردن شروع        مردم مي. امه داردوقت بدون توقف اد

روند پي كار     شوند و مي    رسند خود از جا بلند مي    همان قسمت مي     به كنند، چون     مي
ام سر      را دو مرتبه تماشا كنم، ولي حوصله الرنس عربستانخواستم فيلم       مي. خودشان

چه . قيقه نتوانستم فيلم را دو مرتبه تماشا كنم؛ بنابراين آمدم بيرونبيش از چند د. رفت
: ضمناً آقاي علي رضا گفت. ١دادند لختي و كثافت كاريي نبود كه روي پرده نشان نمي

خورند كه معموالً ساندويچ                         دهند و شام بيرون مي در باشگاه رسم چنان است كه نهار مي
. بنابراين رفتيم ظروف غذا پزي و چاي خوري بخريم. بطري آبجو استو الاقل يك 

كرد و آن را دو شب با دو سه دوست        رسم چنان بود كه يك نفر غذا درست مي
. رسيد و همچنين ادامه داشت            بعد از آن نوبت نفر دوم مي. خورديم باشگاهي باهم مي

آن   به كه در آن وقت هر كس دربارة مطلبي كه نسبتخورديم            پس از غذا ميوه مي
  .كرد كه بسيار سودمند بود       عالقه داشت صحبت مي

آمد      هر وقت كه برف بند مي. اين اولين مرتبه بود كه در زندگي برف را ديدم
زدند گويا آواز  چنان مي “پارو؛ پارو”اي پارو روي دوش خود گذاشته صداي      عده
ريختند و آن را از آنجا در  د و پشت بام رفته تمام برف را در حياط خانه ميخوانن مي

ديدم  هاي يخ بستة برف را مي چون اين توده. كردند       كوچه جلوي در خانه جمع مي
ولي كمتر از دو ماه . كردم  كه اين همه برف هيچ وقت آب نخواهد شد       تصور مي

كاهش هستند و روزي  به هاي برف آهسته آهسته رو       نگذشت كه متوجه شدم كه توده
  :بيوردي افتادم كه مطلعش اين استياد تشبيب يكي از قصائد انوري ا به رسيد كه من

  اوين حال كه نـو گشـت زمـين و زمـان ر      اين چه جواني و جمال اسـت جهـان را   باز
سالن باشگاه  اواخر اسفندماه بود كه در. تر گرديد تر و سوز باد كم روزها روشن

سؤال كرد هندي هستم يا پاكستاني، چون . طرف من آمد        به داماد آقاي مهندس فالح
طرف خانة       به فهميد هندي هستم بسيار خوشحال گرديد و بدين وسيله پاي من

                                                   
ايران صورت گرفته و اين  يانقالب اسالم يروزيها قبل از پ بايد توجه داشت که اين سفر استاد سال  .١

 .خاطرات مربوط به همان دوران است
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 رادانشگاه تهران  يها در آمريكا درس خوانده بود و تمام درخت. مهندس فالح باز شد
تاريخچة هر درخت را برايم تعريف . ها كنده نشانده بود      ار چالهوي در زمين سنگز

در . رفتم      آنجا مي       به خانة آقاي فالح باز شد اكثراً سر زده      طرف       به چون پاي من. كرد      مي
 »حراج«ها با گج سفيد با حروف درشت     هاي مغازه     راه ديدم همه جا روي پشت شيشه

ها بيشتر از مردان روي كاال چنان ريخته  مردم چه زن و چه مرد، البته زن. ته بودندنوش
  .كنند     بودند گويا مفت و مجاني آن را پخش مي

هاي   ها گياهان خشك مثل ريشه آخرين چهارشنبة سال بود، ديدم كنار خيابان
نوجوانان از آن گياهان نزديك غروب آفتاب، جوانان و . فروختند     ها مي      درخت و بوته
ها را تميز     نو، خانه چون قبل از رسيدن سال. كردند              ها آتش روشن مي       خشك و بوته

نامند بعضي چيزهاي اضافي و بدرد نخور مثل كارتنها و           كنند و آن را خانه تكاني مي     مي
ريختند و           ة ميز وغيره را روي آن آتش ميهاي صندلي و تخت         هاي چوبي و پايه صندوق

وقتي كه هوا . “من آن زردي من از آن تو و سرخي تو از”: گفتند       روي آن پريده و مي
سر كرده و صورت را زير       به قدري تاريك شد متوجه شدم دخترهاي جوان سال چادر

رفتند و       هاي همسايگان مي     در خانه        به آن پوشانيده؛ قاشق و كاسة فلزي در دست گرفته
در خانه باز شد، خانمي بيرون آمد مقداري . زدند     قاشق را روي لبة كاسة فلزي مي

خانمي كه . گشا در كاسه ريخت هاي خشك ديگر مانند آجيل مشكل كشمش و ميوه
ه شد من خارجي هستم و براي من اين منظره جالبشايد زرتشتي بود چون متوج 

توجه است، خود يك كمي جلوتر از در خانه آمد و مقداري آجيل در كف دست من 
گيرند كه اگر درِ        كه آن را حوضك كرده بودم، گذاشت و گفت دخترها از اين فال مي

  .همسايه باز شد همان سال درِ خانة شوهر روي آنها باز خواهد شد
ك نفر خارجي هستيد و چون شما ي. گفت من هم در دل خود فال گرفته بودم

ام      چون شما تا دم در خانه. عيد بيايد     است و قرار است نزديك     شوهرم هم خارج رفته
 حرفش تمام نشده بود كه تاكسي. زودي خواهد رسيد       به ايد؛ اميدوارم او هم      رسيده

همچنين براي حاال من براي آن زن و . دم در رسيد، شوهرش از آن پياده شد       به
. همسايگانش كه احتماالً زرتشتي بودند، پيك خوشبختي و فرشتة شادماني شده بودم

همسايگانش مرا دعوت كردند كه شام در خانة آنها . همه بسيار سپاسگزار گرديدند
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آن . كنند، ولي من قبول كردم دانستم آنها تعارف شاه عبدالعظيمی مي     اگرچه مي. باشم
در ته ديگ كه سطحش هموار بود، روغن داغ . و درست كرده بودندشب آنها سبزي پل

كرده روي آن نان نازكي گذاشتند و روي آن برنج خيس كرده و روي آن يك نوع 
خالصه سبزي هفت نوع روي هر ته … سبزي و روي آن برنج و بعداً سبزي نوع ديگر

ها و     غذا با ميوهآن شب . دهان ديگ را بسته روي اجاق گازي نهادند. برنج گذاشتند
روي آن . روي سفره اول نان تافتان پيش هر فرد خانواده آوردند. ترتيزك همان بود

  .چند لقمه پلو با نان خوردند و بعداً تنها پلو. بشقابي كه در آن سبزي پلو بود نهادند
اش       نهخا       به منزل دعوت كرده بود، روز اول فروردين          به چون آقاي فالح من را

كنار آن در قاب طاليي تمثال . سفره هفت سين روي پارچة رنگيني چيده بودند. رفتم
هاي افرادي از خانواده  خورد و نزديك آن عكس      چشم مي  به )ع(مبارك حضرت علي

نو دور  تمام افراد خانواده در لباس. چيده بودند كه در آن وقت خارج از كشور بودند
از راديو اعالم كردند خورشيد داخل . نه منتظر اعالم تحويل سال بودندآن نشسته و بيتابا

ن مجيد را كه كنار سفرة هفت سين گذاشته بودند؛ قبل از آآقاي فالح قر. برج حمل شد
پس از آن هر يك از افراد خانواده . اي از كالم اهللا خواند       اين كه باز كند بوسيد و آيه
پول . صداي تبريك و سال نو مبارك بلند شد. بوسيدند را )ع(تمثال مبارك حضرت علي

. ها، آقايان داماد و نوادگان پخش كردند نقد و هدايا را بزرگ ساالن ميان عروس خانم
از اين طرف نيز جواب دادند امسال تا . نو مبارك تبريك سال. صدا درآمد      به زنگ تلفن

  .هزار سال شاد و خرم بمانيد
بود، بنابراين كسي  )ع(   چون روز رحلت حضرت امام صادق دوم فروردين آن سال

ولي من از اين موقعيت استفاده كردم و . خانة خويشاوندان نرفت      به براي ديد و بازديد
صبح زود بيدار شده سوار . شاه عبدالعظيم         به همراه آقاي  سيد مرتضي موسوي رفتم

همراه خود خرما و آجيل . ايراني بودنددر آن تاكسي سه نفر ديگر . تاكسي شديم
ما هم پشت سر هم تعارف   به خوردند بلكه       نه تنها در تمام راه خود مي. داشتند

آمد كه ميوة آنها را با پر رويي بخوريم          اگرچه ميل نداشتيم و خوشم هم نمي. كردند    مي
چون نظر زائرين بر گنبد و . ولي آنها اصرار داشتند كه با آنها در آن شريك باشيم

از تاكسي . مرتبه صداي صلوات برخاست هاي روضة شاه عبدالعظيم افتاد؛ يك       مناره
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د كه ايراني نيستيم؛ كراية تاكسي ما را نچون آنها از لهجه و قيافة ما شناخت. پياده شديم
خوانده   ضهداخل عتبة عاليه شده، آستانه و ضريح را بوسيده رو. از جيب خود پرداختند

چند قدم دور نرفته بوديم؛ چون سر . با كمال عقيدت و احترام شمع هم روشن كرديم
آنجا رسيديم، ديديم مجاوري كه نزديك شمعداني لگن مانند ايستاده بود آن را      به زده

. ها در چادر سياه دور همان شمعدان جمع بودند زن. خاموش كرد و از جايش برداشت
افتادند ولي چند پسر جوان        گريه مي         به مصائب شهداي كربال را شنيدهاز زبان آخوندي 

  .كردند       اصطالح خودشان چشم چراني مي به بردند و از اين كيفيت لذّت مي
ــار      يك كرشمه دو كار  به چه خوش بودكه برآيد ــدن ي ــدالعظيم و دي ــهِ عب ــارت ش   زي

معني و مفهوم بيت فوق كه چندين مرتبه قبالً خوانده بوديم؛ حاال برايم كامالً 
  .روشن شد

تا ) كاخ عصر شاهان قاجاريه(چون صبح زود بيدار شده بوديم، و از دارالعماره 
اي      هزيم خسته و تا انداه بودآستانة شاه عبدالعظيم تقريباً دوازده كيلومتر راه طي كرد

چندين رستوران را ديديم، بيرون آنها دو نفر پيشخدمت ايستاده بودند  .گرسنه هم بوديم
 گفته يكي بازوي من و دومين مچ آقاي موسوي را گرفته كشيدند “حاجي، حاجي”
غذا بيش از . داخل رستوران و شروع كردند چيدن نان و خورش و چلوكباب        به

خوش آمدي، نوش ! حاجي، حاجي”. اي بود كه ما دو نفر بتوانيم صرف كنيم       اندازه
ما خيال كرديم شايد ما مهمان ). مال خودتان است(جان، اين رستوران مال خودتونه 

ها ماموريت دارند كه زائريني كه از  صاحب اين رستوران هستيم و اين پيشخدمت
اين اميد كه     به صرف شد و ما. عنوان ميهمان پذيرايي كنند        به آيند آنها را      قاره مي شبه

پيشخوان و جداً يك دنيا       به صاحب رستوران پول از ما نخواهد گرفت، رسيديم تا
. مهري پنجاه تومان از ما خواست      با كمال خونسردي و بي. ممنون و سپاسگزار شديم

كه ما براي يك نفر در يك رستوران بود تومان كه پنج برابر پولي  ٢٥يعني براي هر نفر 
هر : جواب داد. گفتيم كه ما اين قدر غذا صرف نكرديم. پرداختيم      تهران مي خوب در

پول گرفت و چندين مرتبه اين . چه ميل كرديد، نوش جان؛ بقيه را انداختيم در آشغال
  .قابلي نداره: هم تكرار كرد
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طرف آرامگاه ابن بابويه كه گورستان بسيار قديم و         به وقت عصر بود، رفتيم
. واب برسانيمثيخي است، تا آنجا براي از ما بهتران فاتحه بخوانيم و ارواح شان را تار

يكي از . بنا شده بود در آنجا آرامگاهي براي يكي از عرفا كه تازه رحلت كرده بود
مريدان يا خويشاوندان مشغول تالوت قرآن مجيد بود، مجموعة اشعار متوفي نيز كنار 

هم يكي از ارادتمندان متوفي هستيم؛ با كمال احترام پذيرايي خيال كرد ما . قبر پيدا بود
هوا گرگ و ميش شده بود، سر بعضي . از آنجا بيرون آمديم. نمود و شيريني تعارف كرد

كه تازه داغ  يانخويشاوندان بعضي از متوف. بودند روشن كرده گذاشته ها قبرها فانوس
اين . هاي بيسكويت در آنجا بودند      ند، با جعبههاي ايشان گذاشته بود         مفارقت روي سينه

  .ديگر حاجت نبود شام بخوريمکه سكويت خورديم يقدر شيريني و ب
. خانة كساني رفتيم كه مريض بودند       به روز سوم همراه خويشاوندان آقاي فلّاح

ها تماشايي براي من همه اين چيز. ها و نوكران خانه را عيدي دادند     روبوسي كردند، بچه
خواند       در آمريكا درس مي. اسم كتايون       به اي مالقات كرديم     در همين جا با دوشيزه. بود
خواستم فارسي       هرچه . تهران آمده بود      به خاطر عيد نوروز براي مدتي كوتاه        به و

آمد، پيش        هر مهماني كه مي        به وداد          انگليسي گرايش مي        به صحبت كنم او موضوع را
كرد كه فارسي من بسيار ضعيف است و پيش آنها با من       مرا چنين معرفي مي آنها

  .من خيلي كمك كرد          به ولي بطور مجموع اين خانم. كرد     انگليسي صحبت مي
چين بعضي چيزها از كشور . روز چهارم خانة آقاي دكتر حسين نصر رسيديم

پسرشان در آن وقت شايد بيش از سه . و با آنها اطاق پذيرايي را آراسته بود آورده بود
تو گفتي ! جون بابا”: گفت     ، با زبان شكسته بستة كودكانه پشت سر هم ميداشتسال ن

آقاي دكتر خيلي خجالت كشيد و گفت . “گيره، اينها چرا آمدند          ها سرم درد مي از ميهمان
  .“از دانشجويان خارجي سرم درد نمي گيره”كه 

كردند ولي از رفتارشان          ميهمانان پذيرايي هم مياز . اگرچه مردم در خانه بودند
  .ند بروند سركارخواه      اند و مي      معلوم بود كه خسته

شميران  از. زارها بيتوته كردند ها و چمن روز سيزدهم تمام مردم شهر تهران در باغ
. دربند و سربند هرجا سبزه و آب روان بود مردم با افراد خانواده جمع شده بودند تا

در بعضي جاها چادرهاي سفيد رنگ كشيده . ها پهن       سماورهاي نفتي روشن و سفره
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آمد؛ از آن معلوم بود كه زنها     از پشت آنها صداي نغمه و ني و دنبك و آواز مي. بودند
چون خسته شدند و چاي و نهار صرف شد، كنار جوي . دمشغول رقص و سرود هستن

ها  اگر برگ. زدند          دخترها دو تا برگ دراز گياه در دست گرفته آن را گره مي. نشستند
نه . خود را پيدا خواهد كرد زدند گويا دختر امسال همسر     خوردند همه كف مي     گره مي

 شود و         يگر نيز عدد سيزده نحس شمرده ميعقيدة ايرانيان بلكه ميان ملل د به تنها
برند و اگر پالك        خاطر همين روز سيزدهم ماه فروردين، مردم خارج از منزل بسر مي    به

ولي براي دزدان سيزده بدر . مي نويسند ١٢+ ١باشد آن را  ١٣اي داراي شماره       خانه
  .روز مباركي است

آخرين روز ماه در دانشجوياني كه . گاه باز شدروز چهاردهم ماه فروردين دانش
نظر      به پژمرده ،خداحافظيو اسفند پس از پرت كردن توپهاي برف بر يكديگر 

. است   هر يكي معلوم بود كه خيلي روشن و گل گل شكفته آمدند؛ حاال از صورت      مي
تخصص در رشتة  استادان ما. شد      هاي دانشجويان خارجي بعد از ظهر داير مي كالس

خاصي داشتند ولي رفتارشان با ما دانشجويان چنان بود گويا آنها موجودي الهوتي 
هاي زن       هستند و ما خزندگان پليد عالم ناسوت و يا الاقل آنها ارباب هستند و ما بچه

توجه . خوانديم       نظامي عروضي مي چهار مقالةپيش استاد دكتر محمد معين . متاعي
دستور   به گفتم. هاي فارسي طبق دستور زبان عربي بود   تجزيه و تحليل جمله  به انايش

هاي دستور زبان فارسي  كتاب. خاطر همين در امتحان قبول نشدم      به ندارم و        زبان عالقه
هاي عربي، فارسي و فرانسه  جمع كردم كه ميان آنها يكي را پنج استاد متخصص زبانرا 

بهارستان رفتم       به همه را خواندم و همة آنها را در بغل گرفته. ان نوشته بودندبراي مبتدي
ام      عرض كردم دستور پنج استاد را حفظ كرده. كه در ساختمان دارالفنون دفتر استاد بود

ولي يك تقاضا دارم و آن اين است اگر سؤالي مطرح كنيد و من نتوانم جواب فوري 
اولين مرتبه روي . يكي مراجعه كنم بهها  از اين كتاببدهم، اجازه بدهيد كه 

برگي از كاغذ سفيد . آقايان شهيدي و حريرچي در آنجا بودند. شان لبخند ديدم صورت
مرقوم فرمودند و در اختيار آقاي حريرچي  ١٨برداشته روي آن اسم من و عدد 

استاد ”كردم عرض . دانم پس از آن چه شد و آن برگ كاغذ كجا رفت نمي. گذاشتند
در حياط قدم زده گفتند كه . ام گذاشتند از جا بلند شدند، دست روي شانه “امتحان؟
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بعداً فرمودند تو ميان تمام دانشجويان خارجي . خوانديرا ها  امتحان همين بود كه كتاب
. بهتري و از آنها خيلي مختلف، بايد بيشتر جدي باشي و معاشرت را با دوستان كم كن

كرد و اثر خوبي بر تمام وجود و شخصيت  ميكسي مرا تشويق  که ن مرتبه بوداين اولي
چون استاد را سر حال ديدم، صحبت نوشتن . ددامن گذاشت و تمام زندگي مرا تغيير 

قاره هند معموالً  دانشجويان شبه. مطرح كردمرا رسالة تحقيقي براي اخذ درجة دكترا 
اي     قه را انتخاب نموده روي آن مقالهگوي اين منط سرايان پارسي يكي از سخن

اي دربارة ناصر علي       ايشان نوشتن مقاله. نوشتند كه در آن بيشتر مطالب تكراري بود     مي
: البتّه همين قدر فرمودند. نپسنديدندرا سرهندي، غني كشميري و ظهوري ترشيزي 

براي نوشتن  صحبت در همين جا تمام شد ولي راهنمايي. “صائب تبريزي چطور”
آمريكا و من اين  به سال تشريف ببرند نپذيرفتند، زيرا قرار بود براي مدت يكرا رساله 

نام استاد حسين منوچهر      به قرعة فال. قدر وقت نداشتم كه منتظر برگشت استاد بمانم
ين ولي امر واقعي ا. كردند         افتاد كه ايشان بيشتر دربارة انشا و نويسندگي صحبت مي

درجة دكترا نگرفته بودند و . العابدين مؤتمن بودند است كه اصل راهنماي من آقاي زين
منزوي و . كردند       در دبيرستاني مثل حسن سادات ناصري زبان فارسي تدريس مي

در تهران در پامنار در ته كوچة نوري زاده با خانوادة خواهر . نشين و مجرد بودند گوشه
امر واقعي . در حين حيات خانة ايشان ميراث ملّي اعالم گرديد. كردند       خود زندگي مي

اين است كه ايشان اولين نفر بودند كه پيش از اميري فيروز كوهي صائب را در قرن 
  .نب در اين مورد پيرو ايشان هستمايران معرفي كردند و اين جا حاضر در

دانشجويان ايراني            را به سالمهاي ايراني پيش از ا استاد حسين خطيبي تاريخ زبان
كردند و دانشجويان خارجي در كالس ايشان با دانشجويان ايراني شركت       تدريس مي

صحيح  سر پل و سركالس :روزي در ضمن صحبت فرمودند، گفتن و نوشتن. كردند       مي
. كردند      يادداشت مي خواندند و دانشجويان         دفتري داشتند و از آن مطالب را مي. نيست

زبان عربي ترجمه و           به ه فرمودند تمام القاب پادشاهان و امرا و وزرا از پهلويبيك مرت
پس از انقالب اسالمي ايران بازنشسته شده در . از آن  وارد زبان فارسي شده است

مانم اشك آلود گفتند چش تومن      به كردند وقتي كه ايشان       كوچة گل گندم زندگي مي
  .گويدب تومن           به در هند كسي نيست كه حاال! استاد: عرض كردم. گرديد



  ١٨  قند پارسي

واقعاً آدم صوفي . دادند     شيخ عطّار نيشابوري درس مي الطير منطقاستاد گوهرين 
تنها در دانشگاه از . كردند      صافي و عارف مشرب بودند و در خانه درويشانه زندگي مي

گاهي اوقات فرار كردن از كالس ايشان براي من . كردند      ايي استفاده ميلباس اروپ
  .بخش بود لذّت

در . كردند      استاد محمد مقدم خط ميخي و پارسي باستان و زبان اوستا تدريس مي
اي       هاي پارسي باستان و اوستا عالقه زبان     به امتحان كتبي ايشان قبول شدم ولي نسبت

هاي  حرف. دادند      استاد دكتر صادق كيا و آقاي نجم آبادي پهلوي درس مي. ردمپيدا نك
هاي فارسي كه در          كردم زيرا ايشان دربارة ريشه واژه      هر دو استاد را با دقّت گوش مي

آقاي دكتر  حسين نصر بيشتر دربارة فلسفه ملّا . كردند      زبان پهلوي است صحبت مي
يك مرتبه دربارة اديان ايراني پيش از اسالم سخنراني كردند . كردند     ميصدرا صحبت 

ميان تمام استادها تنها آقاي دكتر مهدي محقق كه . كه دريچة جديدي در ذهنم باز شد
در يكي . كردند    دادند مانند دوستان با دانشجويان خارجي رفتار مي           زبان عربي درس مي

  .حسين زرين كوب همراز هم بوديم ن و آقاي دكترهاي ايشان م از عشق
هاي استاد  ما دانشجويان خارجي افتخار داشتيم با دانشجويان ايراني در كالس

 گرشاسب نامهمثنوي . الزمان فروزانفر، قبل از ظهر و هم بعد از ظهر شركت كنيم بديع
كردند      كردند و سؤال مي     پرسي مي يش از درس از دانشجويان احوالپ. كردند      تدريس مي

بنشين، من : گفتند. يكي از آنها گفت مادرم مريض بود. چرا از كالس قبل غايب بودي
الاقل هر روز يكمرتبه صحبت دربارة اعليحضرت هم در ميان . كنم      برايش دعا مي

ان چندين مرتبه فرمودند من پيش شما دانشجوي. زدند      آمد و همة شاگردان كف مي مي
توانم ابيات فارسي را كامالً       نمي. زند       اي هستم كه در قفس پر پر مي    خارجي مانند پرنده

گفتند . دهم گفتم شما سؤالي كنيد من جواب مي. عصباني شدم. پيش شما توضيح بدهم
معني اصلي اين راجاي . است مهاراجعرض كردم مخفف . را معني كن مهراجلفظ 

بيرون كه . برند          كار مي      به حال حاضر احتراماً براي مردان روحاني بزرگ است ولي در
اسم من يادشان . استاد ناراحت شد. آمدم همة شاگردان گفتند خيلي پررويي كردي

  .شان قبول نشد طفلك در امتحان. رفت، خيال كردند من نبي هادي هستم
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و دمنه تأليف نصراهللا منشي  ي مينوي در آن روزها مشغول تصحيح كليلهبآقاي مجت
مؤدبانه گفتم . گويا همان درس ما بود. كردند     دربارة همان كتاب سخنراني مي. بودند

 ،بود كه زبان عامة مردم ١اصل كتاب كليله و دمنه از زبان پالي كه زبان بودا و پراكرت
ك بودا و ترويج كوشانها كه بودايي بودند براي تبليغ مسل. زبان سغدي منتقل شد       به

بيشتر اينها . فرستادند      فرهنگ بوداييها مبلغين را در گوشه و كنار مملكت خود مي
نوشتند و بدين طريق       گفتند بعضي از مردم آن را مي     آنچه آنها مي. سخنران خوبي بودند

ستان ولي از دو. ولي ايشان حرف مرا قبول نكردند. كتابي مثل كليله و دمنه آماده شد
  .آنها گفتند كه يونس جعفري اطالعات خوبي دارد     به شنيدم كه
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