به نام خدا
«پرواز بلند بر بال زبان و شعر»
گزارش سفر فرانسه
در يكي از روزهاي آخر شهريور ماه  ،1384خانم موسوي از بخش فرهنگي سفارت فرانسه
در ايران ،به من تلفن زدند و از قول آقاي «گريمو» رئيس بخش فرهنگي سفارت گفتند:
بخش فرهنگي سفارت فرانسه اين امكان را يافته است كه يك بورس دو ماهه را در سطح
عالي براي فرانسه در اختيار شما قرار دهد .چنانچه شما موافقت كنيد ميزبان شما آقاي ژيل اوتيطه
 ، gilles othererاز استادان مؤسسهي اينالكو در پاريس خواهد بود و اين سفر بايد تا پايانِ سالِ
ميالدي انجام بگيرد.
پس از دو سه روز با بررسي وضعيت كالسطهاي دانگطگاه و مگطورت بطا برخطي از مطديران
دانگگاه موافقت خودم را اعالم كردم و به دليل هم زماني آن با كطالسهطاي دانگطگاه و اشطتتا ت
ديگر درخواست نمودم تا اين مدت به يك ماه تقليل يابد.
مكاتبات و مراحل رسمي اداري ،نامهي آقاي گريمو به رئيس دانگگاه شيراز ،موافقتهطاي
شوراها و مديران دانگگاه به جريان افتاد و هم زمان با آن كالسهاي فوقالعاده براي جبران مطدت
سفر ،تگكيل گرديد .ايميل هاي مختلفي از آقاي ژيل اوتيه و نيز از بخش فرهنگي سفارت فرانسطه
با من رد و بدل شد.
تا پيش از آن كه به فرانسه برسم گمان ميكردم اين بورس از طريق اينالكو و شخص آقاي
اوتيه پيگنهاد شده است .امّا بعد كه به فرانسه رسيدم و به مؤسسهي «اژيد» رفتم ،متوجه شدم كه
پيگنهاد بورس از بخش فرهنگي سفارت فرانسه بوده است و حدس زدم كه با موضوع كاروانِ شطعر
ايران و فرانسه كه در ارديبهگت ماه  1384برگزار شد ارتباط دارد.
كاروان شعر ايران و فرانسه ،به ابتكار بخش فرهنگي سفارت فرانسه و با همكاري نهادهايي
همچون صدا و سيما ،دانگگاههاي اصفهان ،شيراز و شهركرد و اسطتانداريهطاي اصطفهان ،فطارس و
كهكيلويه و بوير احمد برگزار گرديد .در ايطن كطاروان تعطدادي از شطاعران فرانسطوي و تعطدادي از
شاعران ايراني شركت داشتند .اين كاروان با برنامه هايي متنوع و با موضوع طبيعت سفر خطود را از
تهران آغاز كرد و با اجراي برنامههايي در اصفهان ،شهركرد ،شيراز و فيروزآباد به تهطران بازگگطت.
برنامهي اختتاميه در تهران برگزار شد .از بنده نيز به عنوان يكي از شاعران ايراني دعوت شده بطود
كه در كاروان حضور داشته باشم برنامههاي موفقي كه كاروان ياد شده در شيراز و فيروزآباد داشت
و مهمان نوازيِ فارس از اين كاروان ،موجب خرسندي و سپاس گزاري مهمانان و مديران فرانسوي
كاروان شده بود.
پيگنهاد اين بورسيه احتما ً به پاسداشتِ فعاليتهايي بود كه بنده بطراي اجطراي مناسطب
برنامه هاي كاروان در فارس انجام داده بودم و از آن جمله شب شعرِ به ياد ماندني در حافظيه بطود
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كه در نظر مهمانان ،از بهترين برنامههاي آن سفر بود .گفتني است كه مگروح برنامههاي اين سفر
در چندين برنامه از شبكهي دو تلويزيون ايران پخش شد.
فرم هاي مخصوص بورسيه و تقاضاي ويزا ،همراه با مداركِ مطورد نيطاز ،از طريطق نگطار بطه
بخش فرهنگي سفارت فرانسه فرستاده شد و پس از حدود بيست روز مراحطل قطانوني ططي شطد و
آقاي دانيالي از كارمندان دفتر دانگگاه شيراز در تهران  ،ويزاي مرا از سفارت فرانسه دريافت كطرد.
بعد از ظهر روز دوشنبه  30آبان ماه  ،به تهران مراجعه كردم و مدارك را از آقاي دانيطالي گطرفتم.
شب در مهمان سراي دانگگاه شيراز ماندم و صطب روز سطه شطنبه ،سطاعت  5صطب  ،بطه ترمينطال
شمارهي  2فرودگاه مهرآباد مراجعه كردم .پس از انجام مقدمات خروج و پرواز ،ساعت  8:15صطب
هواپيماي ايرباس با ربع ساعت تأخير ،در حالي كه بيگتر صندليهطايش خطالي بطود ،تهطران را بطه
مقصد پاريس ترك كرد.
مدت پرواز تهران به پاريس  5/5ساعت طول كگيد و حدود ساعت  12به وقت فرانسطه در
فرودگاه اورلي پاريس فرود آمديم .مراحل بازرسي ورود حطدود  35دقيقطه ططول كگطيد و پطس از
دريافت بار حدود ساعت  12:45از فرودگاه خارج شدم.
ساعت  2آن روز قرار بطود از ططرم مؤسسطهي اينطالكو ،در دانگطگاه سطوربن بطه  4نفطر از
نويسندگان و محققان شرقي دكتراي افتخاري داده شود .يك نفر از اين چهار نفر ايراني بود .بنطده
نيز طبق برنامهريزيهاي قبلي دعوت شده بودم و بايطد در آن مراسطم رسطمي شطركت مطيكطردم.
وسايل را در آپارتمان خانم غفاريان گذاشتيم و به محل برگزاري مراسم رفتيم.
مراسم از ساعت  2:15آغاز شد و تا  5:15ادامه يافت و در پايان مراسم از شركت كنندگان
پذيرايي شد .برنامه در سالن باشكوه و قديمي دانگگاه سوربن برگزار شد 4 .نفطر از مقامطات علمطي
اينالكو همراه با رئيس مؤسسه با لباسهاي مخصوصِ مراسم علمي (پوشش زرد روي لباس سياه) و
چهار نفر از كساني كه قرار بود دكتراي افتخاري دريافت كنند به جايگاه -روي سن -رفتنطد .ابتطدا
رييس اينالكو دربارهي مراسم آن روز حدود  20دقيقه سخنراني كردند .پس از آن نوبت به معرفطي
دريافت كنندگان درجه ي دكتري رسيد .هر يك از آن چهار نفر را يكي از استادان اينالكو در مدت
حدود ربع ساعت معرفي ميكرد و پس از معرفي ،خود آن افراد نيز حدود  10دقيقه تا ربع سطاعت
دربارهي فعاليتهاي خود توضي ميدادند و تگكر ميكردند .سپس رئيس اينالكو با قرائت رسطمي
چند جمله و نصب پارچهاي بر دوش آنان مدرك دكتراي افتخاري را به آنان تحويل ميداد.
پس از پايان برنامه ها و در زمان پذيرايي با پروفسور فوشه كور كه از قبل منتظر من بودند
و نتوانسته بودند براي استقبال به فرودگاه بيايند ،ديدار و گفت و گو كرديم .همچنطين بطا كسطاني
چون :كريستف با يي ،اميرمتاني ،ليلي انور و بعضي ديگر از ايرانيان كطه از اسطتادان دانگطگاههطاي
پاريس بودند ،آشنا شدم و قرار گذاشتيم تا پس از آن همديگر را مالقات كنيم .هتلي كه براي من-
براي آن شب به صورت موقت -در نظر گرفته شده بود ،نزديك منزل خانم غفاريان بود .شب ساعت
حدود  11به هتل رفتم و فردا صطب  ،روز چهارشطنبه  23نطوامبر ،سطاعت  9صطب پطس از آن كطه
صبحانه را در هتل صرم كردم ،آقاي ژيل اوتيه به هتل آمدند و به همطراه ايگطان ،بطراي ديطدار بطا
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پروفسور يان ريگار به سوربن (سوربن نو) رفتيم .آقاي يان ريگار كه از قبل منتظر بودند به گرمطي
از ما استقبال كردند و به مدت يك ساعت با هم دربارهي مسائل مختلف ادبي و فعاليتهاي علمطي
گفت و گو كرديم .ريگار با گرمي و اصرار مرا دعوت كرد كه به شهرِ محل سكونت ايگطان بطرويم و
مناظر زيباي آن جا را ببينيم .همچنين آقاي ريگار از من دعوت كردند كطه در روزهطاي آينطده در
دانگگاه آنان دو سه سخنراني داشته باشم .مطن هطم موقتطاً يكطي از آنهطا را پطذيرفتم و از ايگطان
خداحافظي كرديم و پس از بازديدِ كتابخانهي دانگكدهي ادبيات و شرق شناسي به طرم مؤسسهي
اژيد به راه افتاديم تا در مورد هتلِ محلِ اقامت و مسائل ديگرِ مربوط به مدت بورس با آن مؤسسطه
گفت و گو و هماهنگي كنيم.
مؤسسهي اژيد از طرمِ سفارتِ فرانسه مأموريت داشت كه مسائل مربوط به سفر و اقامطت
مرا پيگيري نمايد .ساعت  12به مؤسسه رسيديم و حدود  2ساعت طول كگيد تا مراحطل قطانوني
كه بيگتر به پركردن فرمهاي مختلف مربوط ميشد ،انجام گيرد .هتطلِ مطن مگطخص شطد« .تطيم
هتل» كه در نزديكي ميدان ايتاليا و نيز اينالكو و سوربن و  ...واقع بود) پرداخت هزينههاي مربطوط
به هتل را مؤسسهي اِژيد پذيرفته بود.
فردا صب آن روز ،روز پنجگنبه پس از صرم صبحانه ،سطاعت  9/5آقطاي ژيطل بطه هتطل
آمدند و به محل كار ايگان در يكي از مراكز اينالكو رفتيم .از هتل تا محل كار آقاي اوتيه در اينالكو
حدود ربع ساعت پياده روي داشت.
پيش از رفتن به دفتر كار ژيل ،به اتاق آقاي با يي رفتيم و با ايگان ديدار كرديم ،سطپس
به اتاق آقاي ژيل رفتيم و حدود  2ساعت درباره ي زبان و فرهنگ قگقايي گفت و گو كرديم .ناهار
را همان جا بوديم و در مراسم جگن كوچكي كه در آن مركز تحقيقاتي برگزار شطده بطود شطركت
كرديم.
ساعت  2عصر روز پنجگنبه به هتل بازگگتيم .آن روز عصر حدود  2ساعت كالس بوستان
سعدي تگكيل شد .ديباچهي بوستان را آن روز تمام كرديم .ساعت  5همان روز ،آقاي محطبعلطي
آبسا ن به ديدن من آمدند و تا ساعت  7با هم گفت و گو كرديم .آقاي آبسطا ن در حطال تطدوين
پاياننامهي دكتري خود ،در رشتهي اديان و با موضوع «تحليل داستانهاي عرفطاني قطرن پطنجم و
شگم ايران» بود كه اين موضوع را با يكي از استادان فرانسوي گرفته بودند.
برنامهي روز جمعهي من گگت و گذار در خيابانهاي پاريس بود .بطه همطين دليطل هطي
برنامه ي ديگري براي آن روز نپذيرفته بودم .روز بسيار خوبي بود .با آن كه هوا به شدت سطرد بطود
لباسهاي زمستاني خود را مرتب پوشيدم و تا عصر در خيابطانهطا پرسطه زدم ،تطا بطا آداد زنطدگي
فرانسويان بيگتر آشنا شوم.
خيابان هاي پاريس بسيار كثيف بود و همواره بايد مواظب بودم در پيطاده روهطا پاهطايم در
نجاست سگ فرو نرود .هر وقت با آقاي اوتيه بودم ،مرتب با زبان فارسيِ ناقصِ خود به من ميگفت:
«من خَجِلم .خيابانهاي كثيف پاريس مرا خجلت ميكند!»
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روز شنبه 26 ،نوامبر ،ساعت  ،10ژيل به هتل آمد و تا سطاعت  12/5بطاد اول بوسطتان را
پيش من خواند و من اشكا ت او را تصحي كردم و پرسشهايش را پاسط دادم .پطس از آن بطراي
صرم ناهار با اتوبوس به نزديكي سوربن رفتيم و در رستوراني كه متعلق به متربطيهطا بطود ،ناهطار
خورديم -بعد از آن به يكي از مؤسسههاي علمي پاريس رفتيم و از كتابخانطهي عظطيم آن بازديطد
كرديم و ساعت  5به هتل بازگگتم .و منتظر ماندم تا آقاي دكتر معينفطر بطه هتطل بياينطد .دكتطر
معين فر از من خواسته بودند كه شام به منزل ايگان بروم و قرار بود ساعت  6به هتل بيايند تا بطه
اتفاق ايگان به منزلگان برويم 20 .دقيقه پيش از قرار با اتومبيل خود به هتل آمدنطد و بطه سطمت
منزلگان راه افتاديم .دكتر معين فر به من گفتند« :من به شدت به موعد قطرار خطود پطاي بنطدم و
هميگه پيش از موعد مقرر در محل قرار حاضر ميشوم» .منزل آقاي دكتر معين فر در شهركي به
نام «دمّارتَن آن گوئل» بيرون از پاريس ،بعد از فرودگاه «شارل دوگل» واقع بود ،از هتل تطا منطزل
ايگان حدود يك ساعت راه بود و ما كمي بعد از ساعت  7به منزلگان رسيديم .منزلي بسيار ديدني
شبيه به كاروان سرا ،با ساختماني بزرگ و قديمي به مساحت  1600متر مربع كه حدود  300سال
پيش ساخته شده بود .خانم آقاي دكتر معين فر با خوش رويي و گرمي به استقبال آمدند و مرا به
يكي از اتاق ها راهنمايي كردند .اتاقي باشكوه و چگم گير كه تابلوهاي زيباي نقاشي ديوارهطاي آن
را تزيين كرده بود .همهي اين تابلوها را همسر هنرمند آقاي دكتطر معطينفطر (خطانم كطورين) كطه
دكتراي زبانشناسي هم داشتند ،كگيده بودند كه بسياري از آنها الهام گرفته از منطاظر و بناهطاي
زيباي ايراني بود .سقفِ بلندِ چوبي اتاق و بخاري بزرگ هيزمي با شعلههطاي سطركش آتطش در آن
بناي قديمي فضاي بسيار دلنگطين و گيطرا سطاخته بطود كطه بطياختيطار تحسطين هطر كطس را بطر
ميانگيخت.
من مگتول گفت و گو با خانم كورين شدم و دكتر معين فر مگتول درسطت كطردن شطام
(زرشك پلو با خورش فسنجان) و جاي شما سبز -چه غذاي خوشمزهاي  ! ...خانم كورين فرانسوي
بود و در كنار دكتر معينفر فارسي را آموخته بود و اينك ميتوانست به فارسي گفطت و گطو كنطد.
معين فر بعد از آن كه از درست كردن شام فراغت يافت ،بخشهايي از ساختمانِ منزل خطود را بطه
من نگان داد :حياط بزرگ ،باغچه ي زيبا ،كارگاه فني ،دفتر كار و محالعطه كطه كتابخانطهاي بسطيار
ارزشمند بود و . ...
رفتار بسيار صميمي و فروتنانهي دكتر معين فر با معنويت ويطههاي كطه او هميگطه بطدان
آراسته است و گفت و گوهاي گرم ايگان در مسائل علمي و اجتماعي ،آن شب را براي من به يكي
از شبهاي به ياد ماندني زندگيام تبديل كرد.
پروفسور معينفر براي اهل ادد ،زبان و فرهنگ ،چهرهاي شناخته شده است و نزديك بطه
نيم قرن است كه در اروپا زندگي ميكند و هم اكنون يكي از استادان ممتطاز ،نطامدار و برجسطتهي
دانگگاه هاي فرانسه است .همسر او خانم كورين ايراني نيسطت ،امّطا عالقطهي شطديد او بطه مظطاهر
فرهنگ ايراني -اسالمي بيش از هر چيز در تابلوهاي نقاشي او متجلي شده است .نامهايي كه آنطان
براي فرزندان خود برگزيدهاند نگانِ ديگري از عالقههاي دروني آنهاست( :سليم ،آمنه ،مروه ،ربابه)

4

همچنين يادداشت زير كه در كتاد «مكتوبات» نوشته شده است ،نگطانهي ديگطري از عالقطههطاي
معينفر است( :مكتوبات ،متن  54نامه از نامههاي جمالزاده و معين فر است ،كه از سوي انتگارات
دانگگاه تهران در سال  1384منتگر شده است).
«در نامهي سي ( 11مارس  )1989جمالزاده مرا از تصميم اهطداي احتمطالي كتابخانطهي
خويش ،بعد از وفات ،به مدرسهي السنهي شرقيهي پاريس محلطع فرمطود و در ايطن زمينطه از مطن
كمك خواست و نظر جويي كرد ... :من در جواد  ...از سر اخالص نظرم را ،با اقامهي د يل ،مبنطي
بر اين كه بهترين جا براي اهداي كتابخانهي ايگان ايران است و بهترين موقع در زمان حيات و نطه
پس از وفات ،خدمتگان بيان داشتم .ايگان قبول فرموده و كتابخانه را به دانگگاه تهران اهدا نمود.
اجرش با خدا و روانش شاد» (ص .)15
متن نامهي معينفر به شرح زير است:
20مارس 1989
سالمٌعليكم
دوست بزرگوار حضرت آقاي جمالزاده،
از درگاه حضرت احديت سالمتي و كامروايي و راحتي خيال شما را خواستارم.
قبلاز هر چيز فرا رسيدن نوروز را به شما تبريك ميگويم .اآلن اينجا ساعت
5بعداز ظهر است و به وقت تهران .7،5در آنجا ساعت  7تحويل سال بودهاست.
بد احباد دور بساط هفتسين جمعند و مگتول ديدوبوس .اگرچه فرمود:
اي مرغ بوستان تو و نوروز و نوبهار
پرواز ما مجوي كه در دام بستهايم
عيبي به ما نيست كه مرغ خيال را پرواز دهيم و خود را در كنار يار و ديار ببينيم.
...
اما در مورد اهداء كتابخانهي شما .البته و صدالبته نيتي است خير و پربركت .اما
دو شرط بايد محترم نگاهداشتهشود:
 -1اگر قرار است باقيات و صالحاتي انجام گيرد و عملي خير ،بايد ديد
مستحقترين «كيست» و يقترين كدام.
 -2كتابخانهي شما بهطور يكجا و كلي همراه با نوشتههاي شما ،يادداشتهاي
شما ،دستنويسهاي شما ،و ...و ، ...بهنام شما ،بايد در محلي نگاهداري شود ،بهنام
خود شما ،در سالني ،در اطاقي ...نه آنكه در كتابخانهاي بزرگ بين كتادهاي
ديگر ،بدون حتي نام ونگان ،پراكنده شود .بنابر احترام بدين دو شرط ،بهترين جا،
مستحقترين جا ،يقترين جا ،همانا گوشهايست از ديار خودمان .شما اگرچه از
راه دور ،عمري به ياد يار و ديارقلم زدهايد ،به ياد يار و ديار ،به فرهنگ و ادد آن
عگق ورزيدهايد .در آن ديار مگتاقان و خوانندگان فراوان داريد .احتياج هم در
آنجا بيگتر است .حقشناسي هم در آنجا بيگتر ،عليرغم هرچه ناماليمات كه
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ممكن است وجود داشتهباشد .شرط دوم هم در ايران خيلي راحتتر و بهتر انجام
ميگيرد تا اينجا .يعني بهسهولت ميتوان در دانگگاهي ،اطاقي ،غرفهاي از
كتابخانهاي آن را مختص شما كرد.
استحقاق و نياز كتابخانهي مدرسهي السنهي شرقيه يا مؤسسات ديگر در اينجا
بهمراتب از ايران كمتر است .شرط دوم هم اصالً رعايت نخواهدشد :كتابخانهي
شما حل خواهدشد و پراكنده در كتابخانهي بزرگ و خدا ميداند به سر يادداشت-
ها و نوشتههاي چاپنگده چه خواهدآمد .من در مورد كتابخانهي پربهاي
بنونيست كه چندسالي وقتم را صرم منظمكردن آن گذاشتم ،بايد روزي مفصل
صحبت كنم :چه بر سر آن آمد و شرح بيلياقتي ونمكنگناسي و قدرنداني اين
فرانسويها كه منجر به ازدستدادن آن كتابخانهي پربها شد! داستاني غمانگيز
ولي پندآميز.
علي ايحال ،اگر شما تصميم بگيريد كه كار خيرتان در مورد ايران انجام گيرد،
من بهطور جدي ميتوانم تماس برقرار كنم و اين مسئله را با كساني كه در ايران،
از طرفي ،با كتاد و علم و دانگگاه سروكار دارند و از طرفي ديگر ،يقند و قابل-
اطمينان ،به بهترين شكلي حل كنم.
جناد جمالزاده ،چون از سر اخالص با من مگورت كرديد ،از سر اخالص منهم
نظر دادم .حتي پايم را با تر ميگذارم و جسارتاً ميگويم :اگر من جمالزاده بودم،
حتي ا ن ،در زمان حياتم ،كتابخانهام را وقف ميكردم و تحويل ميدادم كه عملي
زيباتر بود و خود ناظر بودم كار چگونه انجام ميگيرد و بهخصوص كه ميتوانستم
تسهيالت كار را فراهم آورم و در احترامگذاري به نيتم نيز نظارت كنم .حتم دارم
در ايران خيلي كسان خوشحال خواهندشد كه جمالزاده را در ميان كتابخانهاش،
در ميان كتادهايش ،در گوشهاي از آن ديار ببينند كه حتي در زمان حياتش
براي او به درگاه خدا دعا كنند .چه از اين بهتر!
خيال نكنيد كه اينطور نظردادن و نوشتن اينگونه محالب راحت است .ولي چون
نيت شما خير است و منهم از روي اعتقاد و صميميت نظر ميدهم ،به خود
شجاعت بخگيدم!
...
البته اگر تصميم آخرتان باز اين باشد كه كتابخانهي خود را به مدرسهي السنهي
شرقيه يا مؤسسهاي ديگر بهتراز آن ،هديه كنيد ،من كامالً در اختيار شمايم .چه
تصميم نهايي با خود شماست اگرچه من معتقدم بهترين جا ايران است.
من اين حطروم نطوشتم چنان كه غيطر ندانست
تو هم ز روي كرامت چنان بخوان كه تو داني
منتظر نامهي شمايم و به خدايتان ميسپارم.
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ارادتمند :محمدجعفر معينفر».
(مكتوبات ،ص )95-93
٭٭
روز يكگنبه مگتول خواندن كتاد مكتوبات شدم .نامههاي اين كتاد بطراي مطن آن قطدر
جالب و گيرا بود كه در چند روز دوبار آن را از ابتدا تا انتها خواندم و مقالهاي دربارهي آن نوشتم.
ساعت  12روز يكگنبه ژيل به هتل آمد و با هم بيرون رفتيم .تا ساعت  4در خيابانهطاي
پاريس قدم زديم (با پاي پياده از هتل تا باغ لوگزامبورگ و از آن جا تا كنار رود سن و موزهي لوور
و كنكورد رفتيم).
روز دوشنبه پس از صرم صبحانه ،ساعت  10صب  ،به محل قرار با آقاي اوتيه رفتم تطا بطا
ايگان به «انيير» برويم .ساعت  11آن روز با آقاي امير متاني در يكي از مراكز آموزشي اينالكو قرار
داشتيم .ايگان در آن جا به دانگجويان ادبيات معاصر ايران درس ميدادند و از قبطل برنامطهريطزي
شده بود كه در آن روز ،من سميناري با موضوع جريان شناسي معاصر ايران ارائه دهم .اين سمينار
با موفقيت ارائه شد و با برگزاري جلسهي پرسش و پاس  ،پايان يافت .از من خواهش شد كطه يطك
سمينار ديگر ،هفته آينده ،با موضوع شيوههاي نوانديگي و نوگرايي در ادبيات معاصطر ارائطه دهطم.
پيگنهاد را پذيرفتم و از آنان خداحافظي كردم .بعد از پايان سمينار با چند نفر از استادان تركيهاي
و افتاني آشنا شدم و گفت و گو كردم .ساعت  3/5آن روز به همراه آقاي دكتر حسين اسطماعيلي-
كه از استادان زبانِ فارسي اينالكو بودند -از انيير به طرم يكي ديگر از مراكز اينالكو كه در نزديكي
هتل محل اقامت من بود به راه افتاديم.
دكتر اسماعيلي با خوشرويي و حوصله به گونهاي مفصل دربارهي مسائل اجتمطاعي مطردم
فرانسه ،وضعيت علمي و شرايط تحصيلي و روابط استادان اينالكو و نيز دربارهي كتاد ابومسلم نامه
كه تصحي و منتگر كرده بودند براي من صطحبت كردنطد .سطاعت  5/5از آقطاي دكتطر اسطماعيلي
خداحافظي كردم و به هتل بازگگتم.
روز سه شنبه ،پس از صرم صبحانه به مركز تحقيقات اينالكو رفتم .ساعت  10در آن جا با
آقاي اوتيه قرار داشتم .كالس بوستان آن روز تا ساعت  12/5طول كگيد .از محل كطار ايگطان بطه
آقاي دكتر اميني در استراسبورگ تلفن زدم و از ايگان خواستم كطه برنامطههطاي استراسطبورگ را
طوري تنظيم كند كه امكان سفر به آلمان هم وجود داشته باد .همچنين به آقاي دكتر ايوبي -راي
زن فرهنگي ايران در فرانسه -تلفن زدم .ايگان اصرار كردند كه چهارشنبه ناهار مهمانگطان باشطم.
ولي براي ناهار چهارشنبه پروفسور «يان ريگار» قبالً از من قول گرفته بود ،قرار شد پطس از سطفرِ
استراسبورگ و آلمان با ايگان تماس بگيرم و هماهنگ كنم.
ساعت  2روز سهشنبه با آقاي دكتر معين فر در دانگگاه  10پاريس قرار داشتيم .از ساعت
 ،12/5اينالكو را به قصد نانتِر ترك كطرديم و سطاعت  1:30بطه شطهر نطانتر و دانگطگاه پطاريس 10
رسيديم ،در رستوران دانگگاه با آقاي شيرازي آشنا شدم كه از دانگگاه سيستان و بلوچستان براي
گذراندن دورهي دكتري خود در رشتهي باستان شناسي به پاريس آمده بود .ساعت  2به دفتر كطارِ
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آقاي دكتر معينفر رفتيم و حدود  2ساعت پيش ايگان بوديم و دربارهي مسائل مختلطف از جملطه
وضعيت دانگگاههاي پاريس و شرايط تحصيل در رشتههاي مختلف گفت و گو كرديم .سطاعت  4از
معين فر خداحافظي كرديم و به پاريس بازگگتيم .به سوربن رفتطيم و در آن جطا كطالس بوسطتان
( 1/5ساعت) تگكيل شد .ساعت  5/5از اوتيه خداحافظي كردم و با اتوبوس به بلوار بالنكو برگگتم
و به هتل رفتم.
ل سطفر بطه
روز چهارشنبه پس از صرم صبحانه در هتل بطه اتطاق خطود برگگطتم و وسطاي ِ
استراسبورگ و آلمان را از وسايل ديگر جدا كردم .ساعت  10/5از هتل به مركز تحقيقطات اينطالكو
رفتم و در آن جا تا ساعت  12كالس بوستان را برگزار كردم .آن روز ناهطار دعطوت آقطاي پرفسطور
ل قطرار رفتطيم و ناهطار را در آن
ن محط ِ
«يان ريگار» بودم .ساعت  12/5به اتفطاق ژيطل بطه رسطتورا ِ
رستوران صرم كرديم .آقاي ريگار دربارهي مسائل مختلف ايران شناسي در فرانسه بطرايم صطحبت
كردند و نيز از عگقِ فراوانش به زبان فارسي و فرهنگ ايراني .البته از اين كه در صدور ويطزاي او و
ورودش به ايران مگكالتي پديد آمده بود ،گلهمند بود .امّا همچنان با عگق و شور دربارهي زيبطايي
زبان فارسي و عظمت ادبيات فارسي سخن ميگفت.
آقاي يان ريگار يك بار ديگر مرا با تأكيد براي دو برنامه دعوت كرد .يكطي سطفر بطه شطهر
محططل زنططدگياش و ديگططري ايططراد سططخنراني در دانگططگاه سططوربن (پططاريس .)3مقططرر گرديططد روز
چهارشنبهي هفتهي آينده ساعت  3عصر با موضوعِ «محيط ادبي شيراز در زمان سعدي و حطاف »
سخنراني كنم .ساعت  2:45از آقاي ريگار خداحافظي كرديم و به اينالكو بازگگتيم و كالس زبطان
خلج به مدت يك ساعت برگزار شد .بعد از آن با مترو به ايستگاه قحار رفتيم.
در مترو باز هم مثل هميگه همه در حالِ خود بودند و كسطي كطار بطه كسطي نداشطت .در
اطرام خودم  30نفر را شمردم كه  12نفر از آنان مگتول خواندن مجله وكتاد بودند 7 .نفر از آنان
با گوشيهايي كه در گوش داشتند ،مگتول شنيدن چيزي (تقريباً همگي موسيقي) بودنطد و بقيطه
نيز يا چرت ميزدند يا در تنهاييِ خود غرق بودند .اين وضع تقريباً هميگه در متروها ديده ميشد.
ژيل ميگفت :در اين جا همه تنها هستند و تنهايي مثلِ ديوي به جانِ مردم افتاده است .بطه ژيطل
گفتم شهر پاريس شطهرِ «پيطرانِ نطاتوان و بيمطارانِ روانطي» اسطت .مطيگفطت :همطينططور اسطت.
خانوادههاي پيران و بيماران آنها را رها ميكنند و كاري به كارشان ندارند .آنان معتقدند كطه ايطن
وظيفهي دولت است كه فكري به حال آنان بكند .ساعت  5به ايستگاه قحار رسيديم .قحطار سطاعت
 5:15پاريس را به مقصد استراسبورگ ترك ميكرد .آقاي اوتيه مرا تا قحار همراهي كرد .سپس بطا
ايگان خداحافظي كردم و در واگن شمارهي  14مستقر شدم .بيش از نيمي از صطندليهطاي قحطار
خالي بود .آن قحار پس از گذشتن از برخي شهرهاي فرانسطه ،مسطيرش را در كگطور آلمطان ادامطه
ميداد .فاصله ي پاريس تا استراسبورگ كه حدود  450كيلومتر بود ،حدود  4سطاعت و  15دقيقطه
طي شد و ساعت  9:25به استراسبورگ رسيديم.
شهر استراسبورگ از شهرهاي مهم فرانسه است كه در ناحيهي «آلزاس» در شمال شرقيِ
فرانسه ،روي خط مرزي فرانسه و آلمان واقع شده است .اين شهر ساليانِ درازي محل نزاعِ آلمان و
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فرانسه بوده است و چند بار بين اين دو كگور دست به دست شده است .رودخانهي «راين» در اين
شهر فرانسه و آلمان را از هم جدا ميكند.
ساعت  9:25كه به استراسبورگ رسيدم آقايان دكتر اميني و دكتر بيگ باغبان در ايستگاهِ
راهآهن منتظر من بودند .پس از ديدار و احوال پرسي با ماشين آقاي دكتر بيگ باغبطان بطه منطزل
آقاي دكتر اميني رفتيم .دكتر بيگ باغبان ما را جلو آپارتمان دكتر امينطي رسطاندند و خطداحافظي
كردند و رفتند .به طبقه ي هگتم آپارتمان رفتيم و به منزل دكتر اميني وارد شديم .همسطر آقطاي
دكتر اميني با خوشرويي و مهرباني و لحف بسيار خوش آمد گفتند و ما را به اتاق پطذيرايي دعطوت
كردند.
پس از احوال پرسي و صحبتهاي اوليه دربارهي ايطران و شطيراز فيلمطي را كطه همكطاران
بخش فارسي در آن با آقاي دكتر اميني احوال پرسي كرده بودند ،پخش كرديم و خطاطرات بخطش
فارسي را برايگان زنده كرديم .ساعت  1/5شب خوابيديم و فردا صب روز پطنجشطنبه اول دسطامبر
پس از صرم صبحانه ساعت  9/5با آقاي دكتر اميني براي ديدن مناظر زيباي شهر استراسبورگ از
منزل بيرون رفتيم.
روز بسيار خود و فراموش نگدني بود .به مناسبت جگن كريسمس در جطاي جطايِ شطهر
استراسبورگ نمايگگاه هايي ديدني از صنايع دستي و لوازم زينتي با تزيينات چگم گير برپطا شطده
بود .معماري زيباي بناهاي شهر استراسبورگ ،همراهي صميمانه ي دكتر اميني با توضيحات جالب
و موثرشان براي من بسيار مفيد بود .خيابانهاي شهر استراسطبورگ نسطبت بطه پطاريس تميزتطر و
خلوتتر بود .دو خط ترم برقي به صورت ضرددر چهارسويِ شهر استراسبورگ را به هم ميپيوست
و اغلب مردم از همين ترمهاي برقي براي رفت و آمد استفاده ميكردند.
يكي از مناظر ديدني شهر استراسطبورگ ،كليسطاهاي قطديمي اسطت و كليسطاي كاتطدرال
(كليساي جامع شهر) ،بلندترين ،باشكوه ترين و زيباترين كليساي اين شهر اسطت .هنگطام تماشطاي
بناي بلند و باشكوه اين كليسا حسي شبيه به حسي كه از تماشاي بناي تاج محل در شطهر اگطراي
هند ،چند سال پيش ،به من دست داده بود از نو دست داد .معماري بناي كاتدرال هي همانندي با
م جهطان را بطه
معماري بناي تاج محل نداشت ،امّا شكو ِه ساختمان ايطن بنطا ،شطكو ِه بناهطاي عظطي ِ
شايستگي يادآوري ميكند و نگانِ روشني از همتهاي بلنطد و دسطتهطاي هنرمنطد اسطت .بنطاي
اوليهي كليساي كاتدرال ،در سده دوازده و در سال  1190پايه گذاري شده است و پس از آن ططي
سالهاي طو ني تا سال  1779بخشهاي ديگر به آن افزوده شده است .به درون كليسا رفتيم و از
بخشهاي دروني آن كليسا هم ديدن كرديم .چند گروه دانشآمطوزي و چنطد گطروه جهطانگطرد از
كگورهاي ديگر در محوطه ي دروني كليسطا در حطال بازديطد بودنطد و راهنماهطاي آنطان دربطارهي
ويهگيها و تاريخچهي كليسا برايگان توضي ميدادند .نقگهي بناي كليسا و راهنماي بخطشهطاي
مختلف آن همراه با زمانِ ساخت هر قسمت بر ديوار كليسا نصب شده بود .بر يكطي از كتيبطههطاي
دروني كليسا نوشته شده بود« :اين كتيبه براي بزرگداشت و يادبود سربازاني اسطت كطه در جنطگ
جهاني دوم باعث آزادي آلزاس از دست ارتش نازي آلمان شدند» .آلزاس در واقع منحقطه واسطتاني
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است كه استراسبورگ در آن قرار دارد و بارها ميان فرانسه و آلمان بر سر همين منحقطهي آلطزاس
جنگ و ستيز بوده است .در جنگ جهاني دوم ،مدتي منحقهي آلزاس به دست آلمطانيهطا تصطرم
شده است .در آن زمان در مدارس به زبان آلماني تدريس ميشده و مدتي زمان فرانسه ممنوع بوده
است.
معماري قديمي و ويههي آلزاسيِ خانههاي استراسبورگ ،بويهه آن كه همهي خانطههطا بطه
مناسبت كريسمس تزيين شده بودند ،فضايي ويهه ايجاد مي كرد .به راستي اگر شهر استراسطبورگ
جز همين بناي عظيم كاتدرال را نداشت .باز هم شهري ديدني و توريستي بود .در حالي كطه بناهطا
ومناظر زيباي ديدني ديگر هم در اين شهر فراوان است.
يكي از موضوعاتي كه توجه مرا جلب كرده بود و درباره ي ارتباط آن با رفتطار مطردم فكطر
ميكردم ،حضور ساعت در همه جاي شهر بود .به نظرم ميرسيد نصب ساعتهاي گوناگون بر فطراز
ديوارهاي بيروني كليساها ،ايستگاههاي قحار ،مسيرهاي مترو و  ...در فرانسه ،و يادآوري مكرر زمان
از طرم اين ساعتها ،زندگي مردم را منظم و آنها را به رعايت وقت و زمطان مقيطد كطرده اسطت.
برفراز ديوارهاي بيروني همه ي كليساها ،بدون استثنا ،ساعت نصب شده است و تعداد اين ساعتها
در برخي از كليساها به پنج شش ساعت بزرگ ميرسد كه از فاصلهي دور ،زمان را نگان ميدهد و
گذر زمان را عيني و ديداري ميكند .همچنين صداي مكطرر نطاقوسهطاي كليسطا از طريطق حطسِ
شنيداري نيز بر اين گذرِ بيوقفهي زمان تأكيد ميورزد.
آن روز ،خوشبختانه روزي آفتابي و درجهي هوا بين  7تا  9درجه در نوسان بود .بطا آقطاي
اميني در كوچهها و خيابانهاي شهر استراسبورگ رها شده بطوديم و دربطارهي شطيوهي رفتارهطاي
اجتماعي و زندگي مردم استراسبورگ گفت و گو ميكرديم.
ساعت  1/5به منزل برگگتيم .ناهار خورديم و پس از استراحتي كوتاه بنابر قطراري كطه بطا
آقاي دكتر بيك باغبان گذاشته بوديم ،ساعت  3با ماشين ايگان براي ديدن مناظر زيبطاي اططرام
شهر استراسبورگ حركت كرديم.
از جاده ي معروم به «جادهي شراد» به سمت معبد و كليساي «سنت اوديل» در حركت
بوديم و آقاي بيك باغبان در مسير راه براي ما دربارهي چگونگي آمدنگان به فرانسطه در  38سطال
پيش و اقامتگان در فرانسه و شهر استراسبورگ مي گفتند و در ضمن آن مناطق اططرام جطاده را
هم معرفي ميكردند.
آقاي دكتر بيك باغبان كه اخيراً موفق به دريافت نگانِ افتخارِ علمي دولطت فرانسطه شطده
بود ،همچنين از فعاليت هاي مؤثر خطود در پيونطد بطا گسطترش زبطان فارسطي در فرانسطه صطحبت
ميكردند و ميگفتند :در تمام اين مدت با عگقِ فراوان به زبان فارسي همهِ توانِ خطود را بطه كطار
گرفته ام تا به اعتالي زبان فارسطي و فرهنطگ ايرانطي كمطك كطنم و خوشطبختانه ايطن تطالشهطا و
فعاليت ها ثمر داده و اينك ما در مقاطع ليسانس ،فوق ليسانس و دكتري در پيوند با زبان و ادبيات
فارسي و فرهنگ ايراني در دانگگاه استراسبورگ دانگجو داريم و بخش فارسي اين دانگگاه يكي از
بخشهاي جا افتاده و معتبر علوم انساني است.
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دكتر بيك باغبان ميگفتند :همواره از خداوند بزرگ سپاسگزارم كه بطه مطن تطوانِ كطافي
براي محقق كردن آرزوهايم داده اسطت و اينطك بطا آرامگطي همطراه بطا خرسطندي و رضطايتمندي
عالقهمندم كه تأثيري در بهبود زندگي ديگران داشته باشم .تنها نگراني من اين است كه آيا پس از
من سرنوشتِ رشته ي زبان و ادبيات فارسي در دانگگاه استراسبورگ چگونه خواهد بود .اميدوارم با
حمايتِ همهي عالقهمندان زبان و فرهنگ ايران بويهه دولت ايران موقعيتِ به دست آمده براي زبان
و ادبيات فارسي به شايستگي تحكيم گردد و روز به روز گسترش يابد.
ما در دورهي دكتري هم اكنون  10دانگجو داريم كه دو نفرشان فرانسوي و يك نفر عرد
عراقي است و يكي مراكگي و ديگران ايرانياند .دكتر بيگ باغبان توضي ميدادند و گوش ما بطا او
بود و چگممان با مناظر زيباي بيرون.
مناظر زيبا و پاييزي اطرام جاده بسيار چگمگير بود و پس از گذاشتن از شهر «اوبرنه» به
ابتداي گردنه ي بلندِ معبد سنت اوديل رسيديم .هر چه به سمت قله پيش مطيرفتطيم بطر پوشطش
برفي اطرام جاده افزوده ميشد و هنگامي كه به با ترين نقحطهي تپطه و معبطد و كليسطاي سطنت
اوديل رسيديم ،هي نقحهاي نبود كه از برم پوشيده نگده باشد .برم به شكلي بسيار زيبا و ديدني
تمام تپه و اطرام آن را يكپارچه سفيد كرده بود.
«سنت اوديل» نام يكي از قديسان مسيحي است كه در آن جا ميزيسته و در سطال 720
ميالدي در گذشته است و كليساي قديمي سنت اوديل يازده قرن پيش بر آن تپهي بلند و باشكوه
كه  763متر ارتفاع دارد ساخته شده است .با آن كه هواي منحقه مه آلود بود امّا مه آن قدر غلي
نبود كه چگم انداز وسيع منحقه كامالً پنهان شود.
فاصلهي معبد سنت اوديل تا شهر استراسبورگ حدود  45كيلومتر اسطت و از نظطر جطذد
توريست بويهه در تابستانها يكي از مناطق مهم استراسبورگ به شمار ميآيد .در همان روز كه مطا
به آن معبد رفته بوديم نيز ،با آن كه هوا به شدت سرد و چند درجه زير صفر بطود .تعطدادي بطراي
باز ديد آمده بودند و تعدادي نيز براي عبادت در كليسا جمع شطده بودنطد و مگطتول خوانطدن دعطا
بودند .در اطرام كليسا اتاقهايي ساخته شده بود و به كساني كه قصد مانطدن در آن جطا داشطتند،
اجاره داده ميشد .ساعت  5عصر ،پيش از تاريك شدن هوا ،معبد سنت اوديل را ترك كرديم و بطه
استراسبورگ برگگتيم .ساعت  5:45به دانگگاه استراسبورگ و دفتركار آقطاي دكتطر بيطك باغبطان
رفتيم و با مسائل مختلف آموزشي و اداري آن داشنگاه آشنا شطدم .سطاعت  6:45بطه منطزل دكتطر
اميني برگگتيم .آن شب تا ساعت  1/5با دكتر اميني نگسته بوديم و دربارهي مسائل مختلف گفت
و گو ميكرديم.
روز جمعه دوم دسامبر پس از صرم صبحانه ،به همطراه دكتطر امينطي از منزلگطان بيطرون
رفتيم.
ساعت  10آن روز در دفتر آقاي دكتر بيك باغبان ،با ايگان قطرار داشطتيم .تطا بطا هطم بطه
شهرهاي كلسرويه و بادنبادن آلمان برويم .به دفتر كارشطان رفتطيم .حطدود يطك سطاعت در دفتطر
كارشان بوديم و ساعت يازده با اتومبيل دكتر باغبان به سمت آلمان حركت كرديم .استراسبورگ بر

11

لب مرز فرانسه و آلمان واقع شده است و در جنگهاي گذشته چند بار ميان فرانسه و آلمان دست
به دست شده است .رودخانه ي راين خاك فرانسه را از آلمان جدا ميكند .به گونهاي كطه نيمطي از
پل رودخانه متعلق به فرانسه و نيمي ديگر از آن متعلق به آلمان است .امّا هي مطانعي بطر سطر راه
نبود و از نظر ظاهري هم هي نگانه و عالمتي نبود كه نگان بدهد ايطن نقحطه نقحطهي مطرزي دو
كگور است .بجز آن كه از آن نقحه به بعد تابلوها و نوشطتههطا بطه زبطان آلمطاني بطود و قبطل از آن
فرانسوي .از جلو منزل دكتر اميني تا روي پلِ مرزي سه كيلومتر بود و  5دقيقه بطا ماشطين ططول
كگيد .دكتر بيك باغبان با پهو  406خود در جادههاي آلمان بيگتر مسافت را با سرعتي بين 160
تا  180كيلومتر رانندگي ميكرد .از او پرسيدم آيا پليس سرعتها را كنترل نميكند .گفتند :خيلي
كم .در بعضي جاها نيز دروبين كنترل سرعت گذاشتهاند كه بايد در آن حدود مواظب بطود .ايگطان
ميگفتند :متأسفانه من از جواني عادت كردهام با سرعت رانندگي كنم .فاصطلهي استراسطبورگ تطا
كلسروهه حدود  100كيلومتر بود و ما ساعت  11:45به آن جا رسيديم .در اين شطهر آلمطاني نيطز
تزيينات مخصوص كريسمس و نوئل آشكارا همه جا ديده ميشد .شهر كالسروهه را شهري زنطده و
پر جنب و جوش ديديم .مردم با جنب و جوش و تحرك در همه جا در رفت و آمطد بودنطد .بعطد از
نمايگگاهي كه در آن فروشگاههاي مختلف مخصوص كريسمس وجود داشطت و در فرانسطه بطه آن
«مخگه» ميگفتند ،از چندين خيابان عبور كرديم و من همچنان مانند هميگه غرق تماشاي مردم
و شيوه ي رفتارهاي اجتماعي آنان بودم .ظاهراً تفاوتِ چنداني با مردم فرانسه نداشتند .امّطا محطيط
بيروني شهر تميزتر و ظاهرِ مردم زندهتر و شادادتر به نظر ميرسيد .از چندين فروشگاه بزرگ هم
ديدن كرديم .قيمت اجناس (اجناس مختلف) انطدكي از فرانسطه ارزانتطر بطه نظطر مطيرسطيد ،امّطا
همچنان نسبت به ريال ايران بسيار گران بود.
ناهار را در يكي از رستورانهاي آن شهر كه فقط غذاهاي دريايي داشت خورديم و سطاعت
 3/5كلسروهه را به قصدِ بادنبادن ترك كرديم .فاصلهي بادنبادن را از كلسروهه ربع سطاعت ططي
كرديم .بادنبادن يكي از شهرهاي توريستي و بسيار زيباي اروپاست كطه در درّهاي سطر سطبز و پطر
درخت واقع شده است و فاصلهي آن تا شهر استراسبورگ حدود  60كيلومتر است .حدود  2ساعت
در شهر زيباي بادنبادن كه فصل پاييز و تزيينات كريسمس جلوهاي ديگطر بطه آن داده بطود ،قطدم
زديم و ساعت  6:15آن شهر آلماني را به قصد استراسبورگ فرانسه ترك كرديم.
آن شب نيز تا ساعت  2/5با دكتر اميني نگسته بوديم و دربارهي مسائل مختلطف گفطت و
گو ميكرديم.
روز شنبه سوم دسامبر ساعت  10صب به قصد ديدن مناظري ديگر از شهر استراسطبورگ
و از آن جمله ساختمان پارلمان اروپا به ميدان اروپا رفتيم .پرچم  46كگور در محوطهي بيرونطي و
جلو آن عمارت چهار طبقه نصب شده بود .پارلمان اروپا در واقع يك هيطأت مقننطه اسطت كطه بطه
منظور وضع مقررات و قوانين مربوط به اركان جامعهي اقتصادي اروپا در سال  1958ايجاد گرديده
است .در حال حاضر اين پارلمان بيش از ششصد نماينده دارد كه از كگطورهاي مختلطف اروپطايي:
آلمان ،انگليس ،ايتاليا ،فرانسه ،اسپانيا ،هلند ،بلهيك ،پرتتال ،يونان و  ...تگكيل شده است .تا سطال
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 1979اعضاي پارلمان اروپا از ميان نمايندگان پارلمانهاي كگورهاي عضو انتخاد ميشدند ،امّا از
اين تاري به بعد اين نمايندگان ،هر پنج سال يك بار ،از طريق انتخابطات مسطتقيم ،در كگطورهاي
عضو ،انتخاد ميشوند .جلسات پارلمان اروپا در شهر استراسبرگ برگزار ميشود .امّا دبيرخانهي آن
در شهر لوكزامبورگ قرار دارد و كميسيونهاي آن نيز در بروكسل بلهيك تگكيل ميگردد.
پس از آن به پارك بزرگ شهر استراسبورگ رفتيم و سطاعت  12:15بطه منطزل برگگطتيم.
زمانِ بليتِ برگگت من ساعت يك و ربع همان روز بود و بايد با قحار به پاريس بازميگگتم .پس از
خداحافظي ،شهر استراسبورگ و خانوادهي گرم و صميمي آقاي دكتر اميني را تطرك كطرديم و بطه
سمت ايستگاه راهآهن به راه افتاديم.
ساعت يك و ده دقيقه با عجله به ايستگاه رسيديم و با خداحافظي از آقطاي دكتطر امينطي
وارد قحار شدم .قحار با حدود ربع ساعت تأخير ،نزديطك سطاعت  1/5استراسطبورگ را تطرك كطرد.
دكتر اميني با لحف خود تا زمان حركتِ قحار در ايستگاه پگت پنجرهي قحار ماند و مرا همراهي و
بدرقه كرد .قحار از طريق شهر نانسي ،بارلودك ،شالون واپرنه به سمت پاريس در حركت بود و من
از پگت پنجره مناظر بسيار سرسبز و پردرخت اطرام را نگاه ميكردم .در مسير بين شهرها تقريباً
هي جا وجود نداشت كه زمين از درخت و گياه پوشيده نگده باشد .رودخانههطا و نهرهطاي بطزرگ
آد هم در همه جا جاري بود.
ساعت  5/5به پاريس رسيدم و از قحار پياده شدم كه به هتل بروم .آن شطب ،شطنبه شطب
سوم دسامبر ،قرار بود برنامهاي هنري در پيوند با رباعيات خيطام در پطاريس اجطرا شطود و از سطوي
كارگردان برنامه (آقاي مگكين قلم) از قبل دعوت شده بودم .به سطمت «ويطل دووغغطه» راه افتطادم.
ساعت  7/5به ساختمان فرهنگي «يُكُلُمبيه» رسيدم برنامهي عمر خيام قرار بود ساعت  8:5شطروع
شود ،امّا با تأخيري نيم ساعته ساعت  9آغاز گرديد.
شهرداريهاي مناطق مختلف پاريس ،در حوزهي شهري خود ،مراكزي را به عنطوان مراكطز
فرهنگي ساختهاند كه همه روزه برنامههاي متنوع فرهنگي و هنري در آنها اجرا ميشود .همچنان
كه سال گذشته نيز در شهرداري «انيير» برنامههاي فرهنگي «شيراز بهگت ايراني» حدود يك ماه
اجرا شد و بنده نيز در سالن اجتماعات شهرداري انيير در همان برنامه در پيوند با حاف سخنراني
كردم.
جمعيت زيادي از برنامههاي عمر خيام استقبال كرده بودند و هي صندلي در سالنِ محطل
اجرا خالي نمانده بود .تقريباً نيمي از بينندگان ايراني بودند و با تگويق آنان برنامه از ساعت  9آغاز
شد و تا ساعت  10ادامه يافت .در اين برنامه تعدادي از رباعيات خيام با صطدايِ شطاملو وموسطيقي
شهبازيان پخش ميشد و در پيوند با هر كدام از اين رباعيات برنامطه اي هنطري اجطرا مطيگرديطد.
برنامه ساعت  10با تگويق تماشاگران به پايان رسيد.
در زمان اجراي برنامه ،با توجه به استقبال و عالقهي تماشاگران ،با خود فكر ميكردم كطه
اين برنامه نيز راهِ ديگري است براي يادآوري ادبيات و فرهنگ گذشته ايران و ايجاد پيوند مهاجران
ايرانيِ خارج از كگور با فرهنگ ،زبان و مليت خودشان .تا بويهه نسلِ دوم مهاجران ،فاصلهي زيادي
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با زبان و فرهنگ خود نگيرند .البته بيگتر حاضران ايراني در آن برنامطه ،از افطرادِ سطالمند بودنطد و
تعداد جوانها متاسفانه كمتر بود.
پس از پايان برنامه با تعدادي از ايرانيان مقيم فرانسه گفت و گو كردم .برخي از آنطان كطه
اهل ادد و از اصحاد قلم بودند ،مرا براي سخنراني و گفت و گو در چند برنامه دعوت كردنطد ،امّطا
نتوانستم به هي كدام از آنان قول قحعي بدهم و پذيرش دعوت آنان را به دليل برنامههاي متنوعي
كه در روزهاي آينده داشتم موكول به هفتهي آينده كردم.
روز يكگنبه به محالعه ،استراحت و گگت و گذار گذشت.
روز دوشنبه ساعت  10با اوتيه به انيير رفتيم .قطرار بطود در آن جطا دربطارهي جنبطههطاي
نوگرايي شعر امروز ايران سخنراني كنم .اين سخنراني از ساعت  11تا  12/5انجام گرفت و با پاس
دادن به پرسشهاي حاضران به پايان رسيد .آن روز از ساعت  2تا  4/5در كنار رود سن قدم زدم و
به سرودن شعر مگتول بودم .و شعري را از زبان رودسِطن در اعتطراب بطه مطردم پطاريس ،سطرودم.
رودسِن ،در شعرِ من ،از مردم پاريس كه گرفتار «ساعتهاي سر وقت» شدهاند و از درنگِ شايسطته
و توجه مناسب به زيباييها محروم شدهاند ،شكايت ميكرد كه چند روز بعد خانم ديانطا ططي ايطن
شعر را به فرانسه ترجمه كرد:
روي در هم كگيده و خسته
موجهاي «سن»
به «بولون» ميرسند
تا در آن دشت وسيع
به راحتي
نفس بكگند.
٭٭
«از مردم پاريس چه خبر؟»بيحوصله و بيپاس ميگذرند.
آيا
با موجهاي درگذر
هم
بايد به زبان فرانسه سخن گفت؟!
٭٭
پرسگم را تكرار ميكنم
و رودِ مهربان
با غريبهي تنها
به سخن درميآيد:
«مردم پاريس!!14

ديرگاهيست نگاهي از آنان نديدهام
آنان در زير زمينهاي بيآفتاد
زنداني ساعتهايِ سرِ وقتند
ساعتهاي خيره
كه چگم در چگمانگان دوختهاند
و شتادهاي ناگزير
كه چگمهاي آنان را بستهاند
و روزهاشان را به شب گره زدهاند.
درحيرتم كه
عقوبتِ كدامين گناه
اين گونه
«فرصت تماشا» را
از آنان باز گرفته است
و نگاهگان را بيدرنگ كرده است.
٭٭
اي غريبهي آشنا!
به پاريس بازگرد
و در گوشهاي خستهي مردم فرياد برآور كه:
تابوتهاي شتابنده را
در دهليزهاي بيآفتاد
رها كنيد
و از اين قبرهاي طو ني
بيرون بياييد
چگمهايتان را
براي درمان
به «لوور» ببريد
و خود را در آغوش «سن» غرق كنيد.
شايد باز هم
آسمان را بازيابيد
و خورشيد را
و خدا را
٭٭
روز سهشنبه صب به تنظيم متن سخنراني پرداختم كه قرار بود روز چهارشنبه در دانگگاه
سوربن ارائه دهم و ظهر سهشنبه ساعت  11/5آقاي دكتر ايوبي رايزن فرهنگي ايطران در فرانسطه،
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به هتل زنگ زدند و مرا به ناهار دعوت كردند .چهل و پنج دقيقه پس از آن آقاي صديقي با ماشين
دفترِ فرهنگ به هتل آمدند و مرا به خانه ي فرهنگ ايران بردند .ناهطار را در خطدمت دكتطر ايطوبي
بوديم و حدود  2/5ساعت دربارهي مسائل مختلف فرهنگي گفت و گو كطرديم .آقطاي دكتطر ايطوبي
دربارهي برنامههاي متنوع ،مختلف و مؤثر فرهنگي كه از سوي خانهي فرهنگ ايران در فرانسه بطه
اجرا درآمده است ،براي من توضي دادند و تحسين مطرا صطميمانه برانگيختنطد .سطاخت و اجطراي
برنامه هاي متنوع فرهنگي و هنري ايران در فرانسه موجب جذد بسياري از ايرانيانِ مقيم فرانسه و
نيز فرانسويانِ اهلِ فرهنگ به خانهي فرهنگ ايران شده بود .دكتر ايوبي تأكيد ميكردند كه ادبيات
و هنر بهترين وسيلهي ارتباط مردم ايران با مردم غرد و مناسبترين شيوه بطراي نفطو در ا هطان
آنهاست .ايگان از من خواستند اقامتم را تا  23دسامبر ادامه دهم ،تا مراسمي را ويههي شب يلطدا
برگزار نمايند و من دربارهي حاف و فالِ حاف براي شركت كنندگان صحبت كنم .موافقت كردم و
ساعت  3:45خداحافظي كردم و با ماشين دفتر فرهنگ به هتل بازگگتم.
روز چهارشنبه ساعت  10تا  12كالس زبان خلج در اينالكو تگكيل شد و ساعت  2با آقاي
ژيل به سوربن (دانگگاه پاريس  )3رفتيم .آقاي يان ريگار مرا به يك سطخنراني در آن روز دعطوت
كرده بود و از طريق نصب آگهي و اطالع در شبكهي اينترنت ،عالقهمندان را نيز بطراي شطنيدن آن
سخنراني فراخوانده بود .ساعت  2:45به محل سخنراني رسيديم .يان ريگار منتظر بودند .به سطالن
كنفرانس رفتيم .ساعتِ  3سخنراني من شروع شد .همهي صندليهاي سطالن كنفطرانس پطر شطد و
برخي كه ديرتر آمدند با مگكلِ جا روبه رو بودند و ناگزير شدند صندليهايگان را بيرون از جايگطاه
و در اطرام بگذارند تا صدا به آنها برسد .يان ريگار از حاضران عذر خواهي كردند و گفتند :گمان
نميكرديم اين همه جمعيت بيايند .عنوان سخنرانيِ من از قبل اعالم شطده بطود« :محطيط ادبطي و
اجتماعي شيراز در زمان سعدي و حاف » .اين سخنراني حدود  1/5ساعت طول كگطيد و بطيش از
يك ساعت و نيم هم به پرسش و پاس گذشت .با آن كه خيلطي از زمطان برنامطه گذشطته بطود امّطا
حاضران همچنان با اشتياق دربارهي موضوع سخنراني مسايل مربوط به آن سؤال ميكردند.
پروفسور يان ريگار از حاضران خواهش كردند كه به دليل گذشت زمان ،بقيهي سؤالها را
به زماني ديگر موكول كنند .در پايان برنامه از من خواهش كردند تا شعري را كه به تازگي دربارهي
پاريس سروده بودم بخوانم .آن شعر مورد استقبال قرار گرفت و حاضران تقاضا كردند كه نسطخهاي
از كپي آن شعر را داشته باشند .شعر همان جا تكثير و توزيع شد و خانمي به نام «ديانا طيّ» اعالم
كرد كه عالقه مند است آن شعر را به فرانسه ترجمه كند و همين كار را هم كرد .چنطد روز بعطد از
آن ترجمهي فرانسوي آن شعر را به هتل من فاكس كرد.
از سالن سخنراني كه بيرون آمدم ،دو نفر از ايرانيان مقيم فرانسه كه در سخنراني شطركت
كرده بودند ،پيش من آمدند و پس از سپاسگزاري صميمانه گفتند :هطر وقطت كسطاني مثطل شطما
درباره ي عظمتِ ادبيات و تمدن ايران به شايستگي و با افتخار و از موضع اقتدار سخن ميگويند ما
احساسِ سربلندي و سرافرازي ميكنيم و فرانسوياني كه با ارزشهاي فرهنگي و ادبطي ايطران آشطنا
ميشوند ،شيوهي نگاهگان به ما ايرانيان تفاوت ميكند .همهي ايرانياني كه در خارج از ايران به سر
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ميبرند ،براي احساس سربلندي به همين گونه از برنامهها نيازمندند و بزرگطانِ ادد فارسطي ماننطد
فردوسي ،خيام ،مولوي ،سعدي و حاف از بهترين سرمايههاي افتخار آميز هستند كه ما ميتطوانيم
از داشتن آنها ،به خود بباليم و سربلند باشيم .امّا گاهي نيز هستند كساني كطه بطا گفتطار و رفتطار
خود باعث سرافكندگي و شرمساري ما ميشوند »...
پس از اين برنامه و خداحافظي از يان ريگار و دوستان ديگر ،با آقاي ژيل قدم زنان بطه راه
افتاديم و پس از حدود يك ساعت به آپارتمان ايگان رسيديم.
آپارتمان ژيل در طبقه ي شگم يك مجموعه قرار داشت كه فاقد آسانسور بطود .ديوارهطاي
اتاقهاي ژيل همه قفسه بندي شده بود و پر از كتاد بود .حدود  2ساعت در آن جا بطوديم بعطد از
آن من از ژيل خداحافظي كردم و به هتل بازگگتم.
چهارشنبه  7دسامبر ،در هتل استراحت و محالعه كردم.
روز پنجگنبه  8دسامبر از ساعت  9/5تا  10/5در اينالكو كالس زبطان خلطج و از  17/5تطا
 11/5كالس شعر سعدي تگكيل دادم و عصر آن روز هم براي خريد به برخي از فروشطگاههطا سطر
زدم.
روز جمعه به محالعه و استراحت و گردش كوتاه در خيابانهاي اطرام هتل پرداختم.
روز شنبه دهم دسامبر ساعت  9/5ژيل به هتل آمد .قرار بود آن روز اتاقم را عطوب كطنم.
اتاق  201با آن كه اتاق بزرگي بود و سه تخت هم در آن قرار داده شده بود ،امّا چگم انداز نداشت
و سر و صداي اطرام آن هم زياد بود .قبالً از پذيرش هتل خواسته بودم كه اتاقم را عوب كننطد و
اگر ممكن است همان اتاق  306را كه پيش از سفر به استراسبورگ در آن جا بودم ،به من بدهنطد.
قرار بود روز شنبه  10دسامبر آن اتاق خالي شود .وسايلم را صب روز شنبه جمطع و اتطاق  201را
تخليه كردم و وسايلم را به اتاق امانات هتل تحويل دادم تا با ژيل به ديدن موزهي ورساي بطرويم و
عصر كه برگگتيم به اتاقِ  306بروم.
با مترو به ايستگاه راه آهن و از آن جا با قحار به شهر ورساي رفتيم .شهر ورساي در حدود
 15كيلومتري جنود غربي پاريس واقع شده است .اين شهر وطن شاهاني همچون لوئي پطانزدهم،
لوئي شانزدهم ،لوئي هيجدهم ،شارل دهم و عدهي زيادي از مردان نامآور تطاري فرانسطه اسطت .در
سال  1870كه ناپلئون شكست خورد .شهر ورساي مركز اجتماع نظاميان آلمطاني شطد .و در سطال
 1919مركز اجتماع سران كگورها براي خاتمهي جنطگ اول جهطاني گرديطد .بيگطتر قراردادهطاي
فرانسه با دولت هاي خارجي در اين شهر ،بويهه در كاخ مگهور ورساي بسته شده است .ساختِ كاخ
ورساي به دستور لوئي سيزدهم در سال  1642آغاز شده است .اين كاخ در ابتدا ساختمان كوچكي
بوده كه براي استراحت پادشاه در مواقع شكار ساخته شده است .امّطا لطوئي چهطاردهم تصطميم بطه
توسعهي بيگتر آن گرفته و در سال  1661دستور داده تا معمار مگطهور فرانسطوي (لطوو) نقگطهي
توسعه ي كاخ و پارك بزرگ اطرام آن را تهيه و اجرا كند .لوو  15سال مگطتول ايطن كطار بطوده و
چون در سال  1676درگذشته ،ادامه ي كار او به معماري ديگر به نام مانسطار سطپرده شطده اسطت.
لوئي پانزدهم در سال  1682اين كاخ باشكوه را مقر حكومت خود و محل پذيرايي سفيران خارجي
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قرار داده و بناهاي ديگري بر آن افزوده و بطا خره لطوئي شطانزدهم نيطز در تكميطل و توسطعهي آن
كوشيده و در نتيجه كاخ ورساي به صورت معرومترين و زيباترين كاخهاي جهطان درآمطده اسطت.
اين كاخ هنوز به صورت تاجي شكوهمند بر تارك عصر كالسيك فرانسه قرار دارد .پطس از انقطالد
كبير فرانسه كاخ ورساي از دربار تخليه شده و لوئي فيليپ آن را بطه مطوزهي ملطي كگطور فرانسطه
تبديل كرده است.
فاصلهي ايستگاه راهآهن تا شهر ورساي حدود بيست دقيقه بود .ساعت  10/5به كاخ بسيار
بزرگ و باشكوه روساي رسيديم .براي هر نفر  7/5يورو بابطت بليطت ورودي پطرداختيم و وارد كطاخ
شديم .سالنهاي بلند و باشكوه كه روي همهي ديوارها و سقفهاي سالنها ،نقاشيهاي بسيار زيبا
كگيده شده بود ،چگم هر بيننده را خيره ميكرد.
هنگام تماشاي تابلوهاي بسيار باشكوه قصر ،در اين انديگه بودم كه اگر فردوسي قرنهطاي
بعد زنده بود و اين همه نقاشي و مجسمهي زيبا را ميديد ،آيا باز هم ميگفت« :هنر نطزد ايرانيطان
اسططت و بططس» .در راهروهططاي بلنططد و طططو ني كططاخ ،تنططديس متفكططران ،شططاعران ،نويسططندگان و
انديگمندان بزرگ اروپا ،بويهه فرانسويان را ساخته و نصب كرده بودنطد .كطه در واقطع يطك دورهي
كامل تاري فرانسه را ميشد در اين كاخ محالعه كرد.
همه ي راهروها و سالنهاي كاخ پر از بازديد كنندگان و جهان گردان بود كه گروه گروه از
كگورهاي مختلف آمده بودند و راهنماهايي هم همراه هطر گطروه آنطان را راهنمطايي مطيكردنطد و
برايگان توضي ميدادند .حدود يك ساعت و نيم داخل كطاخ بخطشهطاي مختلطف آن را ديطديم و
سپس به حياط بيروني كاخ كه ،سه طرم كاخ را احاطه كرده بود و هكتارها باغ و استخر را شطامل
ميشد ،وارد شديم .حدود  3ساعت پياده روي كرديم و تنها بخگي از محوطهي كطاخ را توانسطتيم
ببينيم .با خره ساعت  2/5با جسمي خسته ،امّا رواني شاد و رضطايتمند كطاخ ورسطاي را بطه قصطدِ
ايستگاه راه آهن و بازگگت به پاريس ترك كرديم.
ساعت  4در يكي از رستورانهاي نزديك هتل غذا خورديم .بعد از آن با ژيطل خطداحافظي
كردم و ساعت  5/5به هتل بازگگتم .اتاق  306را تحويل گرفتم و وسطايلم را بطه آن اتطاق منتقطل
كردم.
روز يكگنبه به استراحت و گگت و گذار گذشت.
روز دوشنبه  12دسامبر از ساعت  10تا  12/5در نگزو كالس آموزش زبان خلج داشطتم.
عصر آن روز هم بر اساس قرار قبلي دعوت منزل دلفين بوديم كه به اتفاق ركسانا و گوئن از ساعت
 7/5عصر به آن جا رفتيم و تا ساعت  11مانديم.
روز سهشنبه همسرم از ايران به فرانسه آمدند.
روز چهارشنبه ساعت  10صب با ژيل در ميدان بستي قرار داشتيم .بعد از صرم صطبحانه
همراه با همسرم به آن جا رفتيم و قدم زنان از كنار رود سن به يكي از مراكز آموزش زبان و ادبيات
عربي رفتيم و از پگت بام بلند آن ساختمانِ هفت طبقه مناظري از شهر پاريس را تماشا كرديم.
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مركز آموزش زبان عربي ،مركزي بزرگ و داراي اتاقها ،سالنها و كالسهاي متعطدد بطود.
ژيل ميگفت :كگورهاي حاشيهي خليج فارس ،همهي هزينههاي اين موسسه را پرداخت ميكنند
تا از طريق آن زبان عربي در فرانسه گسترش يابد و تقويطت شطود .امّطا متاسطفانه زبطان فارسطي در
فرانسه بدون پگتيبان مانده است و ايرانيان براي گسطترشِ آن ،هطي سطرمايهگطذاري نمطيكننطد.
سخنانِ شكوه آميز ژيل ،بر حسرت من ميافزود و بر زخمهاي دلم نمك ميپاشيد ...
از آن جا به كليسياي نوتردام رفتيم .كليساي نوتردام در جزيرهي سيته در كنطار رود سطن
واقع شده و يكي از شاهكارهاي هنر معماري به شمار ميآيد .ساختمان اين كليسطا از سطال 1163
ميالدي آغاز شده و تا  1245ادامه يافته و به پايان رسيده است.
بعد از ديدن چند نمايگگاه و فروشگاه ،با خره ساعت  12به يكي از مراكز اينالكو رسيديم،
جايي كه محل كار اصليِ كريستف با يي بود .پروفسور با يي ما را براي ناهطار دعطوت كطرده بطود.
دفتر كار ايگان بسيار ساده و معمولي بود و با آن كه معاون پهوهگي مؤسسهي بزرگ نگزو بطود،
منگي ،تايپيست و ماننطد ايطنهطا نداشطت .در دفتطر بطا يي حطدود  45دقيقطه دربطارهي ضطرورت
همكاريهاي دو جانبه و وضعيت دانگگاههاي ايران و فرانسه گفت و گو كرديم با يي نيز عالقطهي
خود را براي تنظيم تفاهم نامهاي ميان دانگگاه شيراز و انستيتوي اينالكو اعالم كرد و قرار شطد تطا
سهشنبهي آينده مقدمات تنظيم اين تفطاهم نامطه فطراهم گطردد.پس از آن بطراي صطرم ناهطار بطه
رستوراني در نزديكي همان مؤسسه رفتيم.
تا ساعت  2:15با با يي بوديم و گفت و گوهاي مفيدي در پيوند با مسائل فرهنگي ايران و
فرانسه رد و بدل شد.
بعد از خداحافظي با با يي و ژيل ،همراه با صديقه به موزهي «اُرسي» رفتطيم و از سطاعت
 2/5تططا  5/5در ايططن مططوزهي بسططيار جالططب و ديططدني بططوديم .مططوزهاي كططه بيگططتر ،آثططارِ نقاشططانِ
امپرسيونيست در آن عرضه شده بود اما آثار هنرمندان مكاتب ديگطر نيطز در آن جطا موجطود بطود.
تابلوهاي فراوان نقاشي با ابعاد بزرگ و مجسمههاي زيباي هنري ،جلوهاي بسيار ديدني به اين موزه
داده بود.
سرگذشت بناي موزهي «اورسي» نيز سرگذشتي شنيدني است:
بناي اوليهي اورسي در سدهي هيجدهم ميالدي به نام «پاله اورسطي» بطه منظطور مكطاني
براي امور مگاورهاي و اداري ساخته ميشود .امّا در اثطر آتطشسطوزيهطايي كطه در پطاريس اتفطاق
ميافتد ،آتش ميگيرد و مدتي بدون استفاده رها ميشود .تا ايطن كطه يكطي از معمطاران فرانسطوي
پيگنهاد ميكند آن جا را تبديل به ايستگاه راهآهن كنند .با پيگنهاد او موافقت مطيشطود و همطان
معمار با سازههاي فلزي (چيزي شبيه به سبك مهندس ايفل) طاقهاي آهني مدور بر آن جطا ،بنطا
مي كند و آن را به صورت ايستگاه قحار بازسازي مينمايد .امّا زمان زيادي نمطيگطذرد كطه بطر اثطر
طتيان رود سن و با آمدن بيش از حد آد ،اين بنا كه در حاشيهي رود سن واقع است به زير آد
ميرود .پس از فرو نگستن آد ،بار ديگر اين بنا براي چندين سال بال استفاده رهطا مطيشطود و در
اطرام و داخل آن سبزه و چمن و گياه ميرويد و آن سبزهها و گياهان به اين مخروبه جلوهاي ويهه
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ميدهد و باعث ميشود كه شرايط تازهي اين بنا توجهي برخي از سينماگران و كارگردانانِ بطزرگ
جهان را براي فيلم برداري از آن جا ،جلب كند .با خره به پيگنهاد يكي از مهندسان طراح تصميم
گرفته ميشود اين ساختمان بازسازي و تبديل به موزهاي براي آثار هنريِ بعد از دورهي كالسطيك
شود .بدين صورت اين بنا يك بار ديگر بازسازي ميشود و به دست فرانسواميتران افتتاح ميگطردد
و به يكي از موزههاي ديدني فرانسه تبديل ميشود .و در طبقات سهگانهي آن آثار بسطيار زيبطايي،
بويهه از هنرمندان اكسپرسيونيست قرار داده ميشود .هنرمنداني همچون :كلودمانطه ،كطايبوت ،وان
گوگ ،تولوزولوترك و . ...
روز پنجگنبه ،ساعت  11به محل قرار با ژيل رفتيم (ايستگاه استالين گراد) و از آن جا به
مؤسسه ي اژيد رفتيم تا بخگي از مسائل اداري و مالي مربوط به سفر را حل كنيم .بعد از آن جا به
كليساي «سكري كور» (قلب مقدس) رفتيم و از آن كليسا و ميدان نقاشي كنار آن كه محطل قطرار
نقاشان فرانسوي ،از جمله «پيكاسو» و ديگران بوده است ديدن كرديم هطم اينطك نيطز آن ميطدان،
محل تجمع نقاشان و بازار نقاشي در آن جا گرم گرم است .كليسطاي قلطب مقطدس ،كليسطايي بطا
شكوه و زيباست كه ساخت آن از سال  1875آغاز شده و تا سال  1914ادامه داشته است .اين بنطا
بر تپهاي بلند واقع شده و به همين دليل بعضي به آن بام پاريس ميگويند.
ساعت  2/5آن روز در يكي از رستوران هطاي لبنطاني در همطان منحقطه ناهطار خطورديم و بطه هتطل
بازگگتيم.
روز جمعه ،به استراحت و گگت زني در خيابانها و فروشگاهها پرداختيم.
روز شنبه ساعت  2با دلفين در ايستگاه «لفوخش» قطرار داشطتيم و همطراه بطا ايگطان بطه
خيابان شانزه ليزه رفتيم و تا ساعت  5با ايگان بوديم و از ديدنيهاي آن جا بازديد كرديم.
روز يكگنبه با همسرم به موزهي لوور رفتيم و از ساعت  10/5صب تا  4عصطر در مطوزهي
لوور بوديم و توانستيم بخشهايي از آن موزه را ببينيم و از آثار هنري آن لذت ببريم .سال گذشته
كه براي نخستين بار موزهي لوور را ديده بودم در يادداشتي نوشتم« :دربارهي موزهي لوور ،پيش از
آن بسيار شنيده بودم ،امّا ،آن چه ميديدم ،بسيار شگفت انگيزتر از آن بود كه بتوانم تصور كنم .آن
روز به راستي با تماشاييترين پديدههاي هنري و عظيمترين مجموعهي فرهنگطي جهطان رو بطه رو
شده بودم .ميان درنگ و شتاد آويزان بودم و از ديدن اين همه زيبايي و شطگفتي سرسطام گرفتطه
بودم .هي گاه چگم هاي من اين همه حريص نگده بودند و در اندرون من اين همه آشود غريطب
بر پا نگده بود .ديدگانم دچار استسقا شده بودند و هر لحظه تگنهتر ميشدند .براي ديدن هر كدام
از تا رها و مجموعطههطا چنطدين روز وقطت زم بطود و عقربطههطاي سطاعت بطا شطتابي بطيسطابقه
ميچرخيدند تا مرا هر ثانيه در حسرتي گنگ رها كنند.
سنگ نوشتهها ،آثار ،ابزار و تنديسهاي مربوط به ايران -بويهه ايران باسطتان -از يطك سطو
غرور مرا برميانگيختند و از سويي ديگر حسرت مرا ميافزودنطد :كطه چگونطه ،در چطه زمطاني و در
غفلت چه كساني ،اين آثار باشكوه و خيره كننده ،كه آينهي روشني از تمدن ملت ايرانند ،از كگور
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بيرون برده شدهاند و اينك ما در جايي ديگر بايد به تماشاي آنها بايستيم .امّا آيا اگر ايطن آثطار در
ايران بودند ،در حف سالمت آنها ،اين همه تالش ميشد؟!»
يكگنبه شب براي شام همراه با خانواده ي آقاي دكتر ايوبي دعطوت آقطاي سطازگار بطوديم.
ساعت  7/5به لدي فانس رفتيم و دكتر ايوبي هم با خانواده آمدند و تا ساعت  11/5آن جا بوديم.
روز دوشنبه صب نيز به گگت و گذار در اطرام كليساي قلب مقدس گذشت.
دوشنبه شب طبق قرار قبلي دعوت آقاي آبسا ن بوديم .ايگان ساعت  3به هتل آمدنطد و
به اتفاق ايگان از طريق خط مترو و پس از آن با " "RERبه شهرك محل زندگيگان رفتطيم و تطا
ساعت  11آن جا بوديم.
آقاي آبسا ن در حال نوشتن پايان نامهي دكتري خود بطا عنطوان «بررسطي داسطتانهطا و
حكايتهاي موجود در كتب عرفاني فارسي قرن پنجم و شگم» بودند.
روز سهشنبه ساعت  12با آقاي پروفسور فوشه كور قرار داشتيم در هتل مانديم تطا ايگطان
بيايند .بعد كه آمدند همراه ايگان به منزلگان رفتطيم و تطا سطاعت  6آن جطا بطوديم و مصطاحبهاي
مفصل با ايگان انجام دادم .كه حدود  4ساعت طول كگيد و دربارهي مسائل مربوط به زبان فارسي
در فرانسه و ترجمه ي ديوان حاف و مسائل مربوط به آن گفت و گو كرديم .همهي گفطت و گوهطا
ضبط شد .تا در فرصتِ مناسبي نوشته شود.
چهارشنبه شب  21دسامبر ( 2005سي ام آ رماه  )1384بطه ابتكطار جنطاد آقطاي دكتطر
ايوبي ،رايزن محترم فرهنگي ايران در فرانسه ،مراسم شب يلداي ايراني در پطاريس برگطزار شطد .و
اين برنامه به گونهاي غيرمنتظره با استقبال مردم روبه رو شده بود .ساعت  7كه زمان آغطاز برنامطه
اعالم شده بود ،تمام صندلي هاي سالنِ محل برگزاري پر شطده بطود و هطي صطندلي خطالي وجطود
نداشت .بعد از حدود ربع ساعت همهي سالن از صندليهاي اضافه پر شد امّا هنوز تعداد زيطادي از
افراد در راهروها و پلهها ايستاده بودند و مسؤو ن برگزار كننده به علت نبطود فضطاي كطافي بطراي
نگستن مراجعه كنندگان ناگزير به عذرخواهي مكرر در طول برنامه شدند.
مجري برنامه آقاي نعيمي در آغاز برنامه ،پس از خوش آمد گطويي بطه مهمانطان يطادآوري
كردند كه ايرانيان بدان دليل شب يلدا را پاس ميدارند و به آن ميپردازند كه از آن شطب بطه بعطد
خورشيد و نور و روشنايي رو به گسترش خواهد بود و بر شب و تاريكي غلبه خواهد كرد.
مراسم براي اجراي  4برنامه پيش بيني و تنظيم شده بود .برنامهي اول سطخنراني مطن بطا
عنوان «د يل رويكرد گستردهي مردم به ديوان حاف براي گرفتن فال» بود كه در نيم ساعت اجرا
شد .پس از آن تك نوازي تار (حدود  15دقيقه) و سپس پردهخواني داسطتان سطياوش از شطاهنامه
بود كه حدود  40دقيقه طول كگيد و همهي اين برنامهها با استقبال صميمي و گرم مردم روبه رو
شد.
آقاي علي راضي به صورتي جذاد همه ي داستان سياوش را از روي پطردهي نقاشطي اجطرا
كردند.
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بعد از آن مهمانان براي پذيرايي ويههي يلدا به طبقهي هم كف سطاختمان دعطوت شطدند.
پذيرايي آن شب به سنت شب يلداي ايراني با هندوانه ،شيريني ،آجيل ،تنقالت و آد ميوه صطورت
پذيرفت و به گفتهي بسياري از حاضران ،خاطرهاي به ياد ماندني بر جاي گذاشت .تگطكر صطميمي
مراجعه كنندگان -كه از گروه هاي مختلف بودند از آقاي دكتطر ايطوبي و همكطاران محترمگطان در
خانهي فرهنگ جمهوري اسالمي ايران ،نگان دهندهي پيوند بسيار شايستهاي بود كه ميان آنطان و
اعضاي خانهي فرهنگ برقرار شده بود.
من كه از نزديك شاهد ماجرا بودم ،از اين پيوند و استقبال لذت ميبردم .بعطد از برنامطهي
پذيرايي ،نوبت پخش فيلم سينمايي رسيد ،كه در اين قسمت از برنامه ما خداحافظي كطرديم و بطه
هتل بازگگتيم.
روز پنجگنبه ساعت  10صب پس از صرم صبحانه ،با همسرم به خيابان شانزه ليزه رفتطيم ،تطا در
دفتر ايران اير اشتباهي را كه در صدور تاري پرواز برگگت به شطيراز ،صطورت گرفتطه بطود اصطالح
كنيم .و عصر آن روز يك بار ديگر به محل برج ايفل رفتيم.
ارتفاعِ  324متري برج ايفل (كه معادل  108طبقه است) با سازهي آهنطي و نطور پطردازي
زيباي شبانه ،بسيار ديدني است .اين برج شبهطا بطا نطور بطيش از  350مطپ رنگطي ،نطورپردازي
ميشود و بر با ي برج هم نورافكنهاي گردان نصب شده تا ايفل را از دهها كيلومتري نمايان سازد
و جلوه بدهد.
ساعت  9شب ،ايفل را ترك كرديم و به هتل برگگتيم .صب روز جمعه سطاعت  11آقطاي
نعيمي به همراه رانندهي دفتر فرهنگ جمهوري اسالمي ايران به هتل آمدند تا مطا را بطه فرودگطاه
ببرند .پس از تسويه حساد بطا هتطل ،بطه فرودگطاه اورلطي رفتطيم .سطاعت يطك از آقطاي نعيمطي و
رانندهاشان خداحافظي كرديم و ساعت  2/5با پرواز ايران اير به تهران بازگگتيم.
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