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 ای دیگر از تن میهندیدار یاران دیرینه در پاره

 «ی تاجیکستانسفرنامه»

 

را په   « الملله  متبهش رهیرا    همهای  بهی   »هها  مدهاما     که برنامهه  1386در پاییز 

گرفبیم، موضوع برگزار  چنا پی  همای  نیز در دسبور کار قرار دارت و قرار بهود یته    م 

  آقا  دکبر    اجیتسبان بر عهاهگردد. هماهنگ  برنامهها در کشور  اجیتسبان برگزار ا  آن

هها را بهه   فرهنگه  آن  –هها  علمه    محماجعفر یاحد  بود که کشور  اجیتسبان و رخصیت

بینه  رهاه بهود و    خردادماه پی  28همای  برا    پی رناخبنا. برنامهنیت  و رایسبگ  م 

رناسه   و هیأت علم  گروه ادبیات و  بان  ایران  )آقا  دکبر یاحد : عضسفر هیأت سه نفره

همای  متبش ریرا ، آقا  علیرضا اسماعیل : مسؤول انبشهارات فرهنگسهبان هنهر و کهاوو      

خهرداد آاها     25ا  رو  رهنهه   رناس  متبش ریرا (ل : رئیس گروه علم  ادبیات و  بانحس 

 را.م 

و ای  بار به  اجیتسبان،  انایشیامپی  ا  آاا  سفر، همچون همیشه، به مدصا سفر م 

 کشور  که ا  نظر نژاد ،  بان  و فرهنگ  بیشبری  نزدیت  را به ایران دارد: 

 وانسهت فرتهب    کمبر ا  یک ماه پی  در قزاقسبان بودم و اینک سفر  اجیتسبان مه  

 فرهنگ  ای  دو جمهور   ا ه اسبدالل یافبه بارا.  –مناسش برا  سنج  وضعیت اجبماع  

** 

تسبان یت  ا  کشورها  آسیا  میانه است. ای  کشور ا  رمال بها قرقیزسهبان، ا     اجی

ررق با چی ، ا  ارب و رمال ارب  با ا بتسبان و ا  مشرق با چی  همسهایه اسهت. بهی  ا     

انها. کهه بهه دلیهو وجهود      ها  گسهبرده و بلنها پهر کهرده    کوهسبانا  خاک ای  کشور را  90%

 ها جریان دارد.میشگ  همواره رودها  پرآب  ا  آن کوهسبانها  هها  طهیع  و برفیخچال
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انا  بان خود را  هارهای  هسبنا که  وانسبهها و ا  ایران ها ا  با ماناگان آریای  اجیک

هها،  هها در دل اقهوام  هرک )ا بهک    بان، نگه دارنا. در گذربه  اجیک در میان اقوام دیگر  رک 

«  رکسهبان »  ایه  منهاطر را   ا  که همهبه گونه ران بودنا،ها( در حال حو  رکم قرقیزها و 

ها بر هویت مسهبدو  ها  سبودن  کسان  چون تارالای  عین ،  اجیکنامیانا. اما با  الشم 

میلیون  6خود   أکیا کردنا و آن را  ناه نگه داربنا. جمعیت کنون   اجیتسبان کم  بیشبر ا  

یعنه  ا بتسهبان  نهاگ      ،یهک  نهها در کشهور همسهایه    میلیون  اج 12نفر است. در حال  که 

 کننا.م 

میالد  جمهور   اجیتسبان اسبدالل یافهت. امها دو رههر     1991در نهم سپبامهر سال 

همچهون دو   ،به ا بتسهبان پیوسهبه بهود    1929مهم  اریخ ، یعن  سمرقنا و بخارا که در سال 

. امرو ه ناجمهور  ا بتسبان باق  مانا  جغرافیای  فر نا جااماناه ا  مادر همچنان در حو ه

، قراان  په، پنج کنت و اورا په ا  رهرها  مهم ای  کشور بهه  برهرها  خجنا، دورنهه، کوال

ها و والیا   همچون: قهادیان، باخشان، خبالن، وخ ، خجنا و ماننا آباد  رونا. نامرمار م 

آرنا هسبنا که پیوسبگ  ای  کشور را  های ها برا  هرکس که اهو  اریخ و فرهنگ بارا نامآن

 دهنا.ا  جااراه ا  پیتر ایران بزرگ نشان م کننا و ای  سر می  را پارهبه ایران یادآور  م 

**** 

تهح به ا فاق آقها  دکبهر یهاحد  بهه فرودگهاه امهام        7خردادماه ساعت  25رو  رنهه 

ارهان پهی  ا  مها    خانواده با -نرمایر انبشارات فرهنگسبان ه -خمین  رسیایم. آقا  اسماعیل 

ان هنر  هیه سبگکه ا  سو  فرهن –ها و روادیا ما ها، گذرنامهرسیاه بودنا و منبظر بودنا. بلیت

قا  اسماعیل  بود. پس ا  انجام  شریفات خروج، هواپیما   وپولوف مبعلر آدست  -راه بود

هران را به مدصا دورنهه  هرک    9:50ساعت  ،دقیده  أخیر 20با حاود «  اجیک ایر»به ررکت 

بینه  رهاه بهود. هواپیمها سهاعت      دقیده پی  10ساعت و  2کرد. مات پروا   هران به دورنهه 

سفر  بها  به وقت  هران( در فرودگاه رهر دورنهه فرود آما. هم 12به وقت  اجیتسبان ) 5/12
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بودنا، و اطالعهات    آقا  دکبر یاحد  که پی  ا  ای  چنای  بار دیگر به  اجیتسبان سفر کرده

 بردم.م  سودمنا  ا   اجیتسبان داربنا برا  م  بسیار مغبنم بود و ا  آن بهره

بهره بود.  مان ورود ما برق نههود  ب  ت  ابباای بخ  ورود  فرودگاه ا  بسیار  امتانا 

 ها  اطالعهات  اریک آن آ اردهناه راه بود. فرم و هوا  بسیار گرم فرودگاه در فضا   نگ و

مسافران را که در سفرها  خارج  برا  سهولت کار، معموالً در  مان پروا ، در هواپیما، میهان  

 فرودگهاه  آن کننا، در همان فضا   نگ و  اریک و هوا  گرمآور  م مسافران  و یع و جمع

واسبه راه را بنویسنا و  حویو دهنا و ای  خود عامهو  به مسافران دادنا  ا اطالعات خ وارفبه

در هر حال حاود یک ساعت طول کشهیا  ها ا     کرد.ر  بود که مراحو ورود را کنا ر م دیگ

 نه   فرودگاه خارج رایم. بیرون ا  سال  فرودگاه، آقایان کهریای  و خسروآباد  ا  سو  را 

 ر ا  آن اما گرم ،درجه بود 34فرهنگ  ایران به اسبدهال ما آماه بودنا. دما  هوا  رهر دورنهه 

ا  مسافران  داضا  کمهک و   با سماجت   بیرون  ن فدیر در محوطهرسیا. چنای  م  به نظر

 کردنا. تا  م 

  فرهنگ، فرودگاه را به قصا هبو اوسبا  رک کردیم. نخسهبی  چیهز    با ا ومهیو خانه

ها را بهه  گسبر چنار بود که دوسو  خیاباننوا  بود درخبانِ  ناور، سرسهز و سایهکه بسیار چشم

ها  ها، بناها و میاان  خیابانروی  دربارهیهای  و فریهای  آراسبه بودنا. دکبر یاحد  با گشاده 

سهال پهی  بنها     80که: رهر دورهنهه را حهاود   دادنا ا  جمله آنمسیر راه برا  م   وضیح م 

  جها میهاان  بهرا  عرضهه    انا. پی  ا  آن که ای  رهر در ایه  متهان ایجهاد رهود، ایه      نهاده

را « اسهبالی  آبهاد  »هها نهام   بوده است. ا  همی  رو  اجیک« دورنهه با ار»حصوالت به تورت م

سه  و سهالِ   ها   نومنا ههم انا و ای  درخت غییر داده و نام دورنهه را برا  ای  رهر برگزیاه

گذرهبیم بهه بناهها  دوسهو      که م « رودک »و پردرخت  انا. ا  خیابان بلناخود رهر دورنهه

 -آ رد. هیچ اثر  ا  معمار   یها و مبنوع ایران  ها مرا م کردم و یتنواخب  آننگاه م  خیابان

ا  خهورد. و ایه  خهود نشهانه    به چشم نم  ،اسالم  که هویت مردم  اجیک باان پیوسبه است
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سا   فرهنگه  و محهو   ها  فرهنگ  نظام سوسیالیسب  بوده که به دنهال یتسانرور  ا  برنامه

هها   یهها، بخشه  ا  خشهونت     به راسب  که ایه  درخهت   قوم  و بوم  بوده است. ها نشانه

 کردنا.  رورو  را برطرف م بناها  یتنواخت دوره

 نام داربه است( رسیایم.« هبو اکبهر»به هبو اوسبا )که پی  ا  آن 

سهاک    110و مه  در ا هاق    102، آقها  اسهماعیل  در ا هاق    114دکبر یاحد  در ا اق 

در ای  سفر بجهز آقها  دکبهر یهاحد ،     دالر بود.  100  هر ا اق ها دو خبه و اجاره اقارایم. 

که ا  آاا  سفر بسیار ریری  دیگر نیز همراه ما بودنا قا  اسماعیل  و خانم محبرمشان، دو همآ

کردنا: کوچولوهها   انگیز ر م هایشان سفر را دلها و خورمزگ   ا انجام سفر با ریری   بان 

 .«ازل و عسو» :داربن  آقا  اسماعیل ستدو

ها  نزدیک هبو رفبیم. قیمت بعاا ظهر برا  ترف ناهار به یت  ا  رسبوران 2ساعت 

سامان بود. پهس ا  آن بهه فرورهگاه  کهه در کنهار همهان        10هر دست اذا  معمول  حاود 

دیم. قیمهت  رسبوران بود سر   دیم و مداار  میوه، آب معان  و وسایو دیگر خریهاار  کهر  

، هر کیلهو انگهور   سامان 4هر کیلو آلو  سامان، 5هر کیلو  ردآلو سامان،  3هر ریشه آب معان  

 43/3الر در آن رو  معادل دبود.  سامان 27سامان و هر کیلو گورت  8سامان، هر کیلو آلهالو  6

ان پهول ایهران    وم 290در نبیجه هر سامان برابر با حاود  درم. 100نیز  سامان بود. و هر سامان

 ار ش دارت.

اسبراحت کردیم. پس ا  آن م  به ا فاق آقها  دکبهر    5/5به هبو با گشبیم و  ا ساعت 

 نان طه   یاحد  برا  گشت و گذار در رهر ا  هبو خارج رایم و طول خیابان رودک  را قام

کهه در  ها  رنگارنگ  نان  اجیک   خیابان و لها بخ  حاریهکردیم. درخبان  نومنا و فرح

هها  خلهوت   در خیابهان  کهرد. چیز جلهش نظهر مه     ها در رفت و آما بودنا بی  ا  هرخیابان

دورنهه، ا   رافیک ها  سنگین  که رهرها  بزرگ ایران دچار آننا، خهر  نهود. قیمت بنهزی   

  ومان ایران  است.  1000در  اجیتسبان معادل 
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ها  مبنهوع و  ه لهاس  بلنا در رنگپورنا ک نان  اجیک معموالً لها  سنب  خود را م 

ها   ر ا   نان برخ  دیگر ا  جمهور  یهاست. همی  لها  سنب  باعث راه است که پوریاه

  ا ه اسبدالل یافبه بارنا.

فردوسه  و  »م  یک ماه پی  ا  ایه  بهه قزاقسهبان سهفر کهرده بهودم  ها در همهای          

 25و  24ای  یهاد رهاه رو هها     رهرکت کهنم. همه   « سرای  در ایران و آسهیا  میانهه  حماسه

 وانسهبم  ها   اردیههشت برگزار گردیا. با  وجه به نزدیت   مان سفر به ای  دو کشور، اینک مه  

 حاود  وضعیت اجبماع  و فرهنگ  ای  دو کشور را مدایسه کنم.

قزاقسبان ا  کشورها  نزدیک به روسیه است و ا  نظر فرهنگ  نیز ا  دیگر همسایگان 

 ر اسهت. نزدیهک بهه چههو درتها  رکیهش مهردم قزاقسهبان را         روس  نزدیک خود به فرهنگ

 ر است. منابع  یر مین  نفت و دهنا. قزاقسبان ا   اجیتسبان بسیار ثرو مناها  شتیو م رو 

ها  خیز و بسیار  دیگر ا  موههترس  به دریا  خزر، کشبزارها  وسیع و حاتوگا ، دست

ر را ار دا داده است. در حال  که  اجیتسبان نهه بهه دریها راه    طهیع ، ررایط اقبصاد  ای  کشو

درتها ا    90دارد و نه منابع  همچون نفت و گا  در ای  کشور کشف رهاه اسهت. بهی  ا     

دهها کهه ههیچ فعالیهت کشهاور   در آن       شتیو مه   ها  بلناوسعت ای  کشور را کوهسبان

برف فراوان  مسبان  موجهش ایجهاد    ها  طهیع  و بارشگیرد. الهبه وجود یخچالتورت نم 

ها به دلیو فدر منابع فراوان آب  و جار  ران رودها  پرآب و خروران  راه است که  اجیک

ا  رایسبه ا  ای  نعمت خااداد  برا   ولیا برق یا  صهفیه و فهروش   انا به گونهمال  نبوانسبه

 آن به کشورها  دیگر بهره بهرنا.

  مسبدیم ا  رودخانه وارد رههته  ،ا رهر باون هیچ  صفیه کش اکنون نیز آبِ لولههم

کش  قابو آرامیان نیست و مردم رههر آب آرهامیان    رود. ا  همی  رو آب لولهکش  م لوله

  خانگ  و یا بها خریها   ها   صفیهخود را یا ا  طریر جورانان آب رهته یا ا  طریر دسبگاه

 هری  مشهتالت مهردم    ایه  خهود یته  ا  بنیهاد      کننها و ها  أمی  م آب معان  ا  فرورگاه
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ها  بسیار سرد و یخهناان  اجیتسبان و نهود گا  در ای  کشور بهرا    مسبان  اجیتسبان است.

بارهها ا   بهان مهردم     گرفت،سفر ما در  ابسبان انجام م که  مردم بسیار آ اردهناه است. با آن

 2ها فدط گاه  حاود رنیایم. در  مسبانا م   ا   مسبان آیناه ر اجیتسبان نگران  و داااه

قابهو   بهه خهاطر فشهار کهم    ههم  رود و آن  گا  دورنهه گا  وارد م ساعت در رو ، در رهته

 اسبفاده نیست.

جا یک گهروه کنسهرت اربه  بها     عصر به میاان وسیع  رسیایم که در آن 5/6ساعت 

)جها ( در فضها  بها  بودنها و      خوانناگ  یک  ن ا  کشور انگلسبان در حال اجرا  موسید 

ها هماهنگ بها گهروه   حاود پنج ر  هزار نفر ا  مردم مشغولِ  مارا  برنامه و بسیار  ا  آن

گفبنا: برگزار  ایه   دکبر یاحد  با اظهار رگفب  م  موسید  در حال رقص و پایتوب  بودنا.

  ت سهنب  و سهاده  هها  بسهیار جایها در  اجیتسهبان اسهت. بافه      ها ا  پایهاه گونه ا  برنامه

 ابیا. کامالً آرتار است که هاف های  را برنم ها  قهو هرگز چنی  برنامه اجیتسبان در سال

هها  حهاکم بهر    ها سوق دادن مردم به سو  دنیا  آ اد ارب و ایجاد فاتله با سنتای  برنامه

 هاست.آن

فرهنگ  کشهور   انایشیام که ا  کاش ای  درک رایسبه در برخ  ا  مایرانبا خود م 

مخبلهف فرهنگه     هها  ها  گوناگون فرهنگ  و اعزام گروهما وجود دارت که با ایجاد برنامه

ها  موسید ، نمای ، رعر و هنرها  دیگر به بخش  ا  نیا ها  فرهنگ  هنر ، همچون: گروه

  گفبنا.ها به فرهنگ و هنر ایران  پاسخ م ای  مردم و اربیاق فراوان آن

 گفبنا:  موسید  مردم  اجیتسبان م ه یک رو  بعا ا  ای  برنامه درباره ادآقا  قل 

کهه موسهید    « اسبرادا»در  اجیتسبان امرو  سه نوع موسید  رواج دارد. یت  موسید  

ها دو نهوع موسهید  دارنها. یته      روس  است و  دریهاً رهیه جا  ارب  است. اما خود  اجیک

ایران  است و در واقع موسید  « دوا ده مدام»به موسید   که  دریهاً نزدیک« ر  مدام»موسید  

رمال و اطراف خجنا است. ای  موسید  فاخر ر است و همچون موسهید  مله  بهه آن نگهاه     
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اسهت کهه موسهید  جنهوب اسهت. موسهید  مهردم        « فلهک »کننا و موسید  دیگر موسید  م 

 نهان هنگهام   رهود.  اجهرا مه      رقص، بسیار هماهنگ و  یها اجیتسبان معموالً با لها  ویژه

 هر  میو به عریان ران دارنا امّا  نان  اجیک هنگام رقص پوریاهرقص در جاها  دیگر بیشبر 

رونا. میزان چرخ  و رقص در موسید  فلک بیشبر ا  موسهید  ره  مدهام     ر م گی و ررم

منها  عالقهه  «گوگهوش »  است. مردم  اجیتسبان به هیچ کاام ا  خوانناگان ایرانه  بهه انهاا ه   

گوگوش در حفظ  بان فارس  در  اجیتسهبان نده     :گفتنیسبنا. یت  ا  اسبادان دانشگاه م 

 ا  دارد!برجسبه

م و پهس ا   رفبی راحت )در نزدیت  هبو( (رسبوران) خانهچا  به 5/8آن رش ساعت 

 با گشبیم.ترف رام به هبو 

آقا  دکبر یاحد  بهرا   تهح به ا فاق  10رو  یتشنهه پس ا  ترف تهحانه ا  ساعت 

دیان مناطر دیگر  ا  رهر دورنهه ا  هبو بیرون رفبیم و به سمت پهارک عینه  پیهاده بهه راه     

ها  رهر دورنهه به گشت و گذار مشغول در  مام ما   که در ای  چنا رو  در خیابان افبادیم.

کهه در   بودیم، حب  یک بار هم مو ور سهیتلت نایهایم. رو  آخهر سهفر، خهانم خسهروآباد       

  گفبنا: در  مام رهر دورنهه فدط سه مو ورسیتلت وجود دارد. اجیتسبان ساک  بودنا، م 

سهامان خریهام    50  مسیر در با ار ور اب یک جفت کف  ور ر  به قیمت در ادامه

ا   (1954-1878)تهارالای  عینه      نهان بهه پهارک عینه  رفبهیم.      ر قام بزنم. قهام  ا راحت

فرهنگ ، اجبماع  و سیاس   اجیتسهبان بهوده کهه بسهیار مهورد احبهرام       دار ها  نامرخصیت

آورنا. عین  در  مان رورو  سابر برا  گذار  اجیتسبان به رمار م هاست. او را بنیان اجیک

هها  رهایان  کهرده اسهت. بها      هویت مل   اجیتسبان و نیهز اسهبدالل ایه  جمههور  مههار ه     

 اجیت  باالخره در  اجیتسبان، رسمیت یافهت و در نظهام   گیر عین  بود که  بان ها  پ مهار ه

ها  تارالای  عین  که در ایران نیز منبشر رهاه اسهت،   یاددارت   رورو  پذیرفبه را.بسبه

  زار  بوده است.   ررایط اجبماع   اجیتسبان در  مان روسیهدهناهنشان
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  عین ، محما عاتهم     ور اب قرار دارد. آرامگاه تارالایپارک عین  در مسیر دره

  اده در همان پارک واقع است. و باق  رحیم

به هبو برگشبیم. آقا  پروفسور خهاای  رهریف و پسررهان )حسهی ( بهر       12ساعت 

اسا  قرار  که ا  پی   عیی  راه بود در هبو منبظر ما بودنا. آقا  خاای  رریف ا  اسبادان 

که اخالق و رفبار مهربانانه و تمیم  و  واضع  دار و فعال دانشگاه دولب   اجیتسبان هسبنانام

 کرده است. جذاب بسیارسبودن  ایشان، رخصیبشان را 

آن رو  ظهر مهمان آقا  خاای  رریف بودیم. با ا ومهیو پسر آقا  خاای  رهریف بهه   

    باخشهان و دروا ه   بسیار  یها  رامیت راه افبادیم. ا  خیابان سهمرقنا، دروا ه سمت دره

  رامیهت پهی  رفبهیم و پروفسهور     دره  رود کافرنهان به سهمت  ت گذربیم و ا  حاریهرامی

   اجیتسبان، رهر دورهنهه و    ریری   اجیت  دربارهخاای  رریف با خلر خوش و با لهجه

  رودهها   کردنها و دربهاره  مناطر خوش آب و هوا  اطراف رهر دورنهه برایمان  عریف م 

گفبنا: مردم   رود کافرنهان م   وجه  سمیهدادنا. ایشان دربارهجار   اجیتسبان  وضیح م 

انها  رناسان به درسب  گفبهانا. اما  بانراهکننا ای  جا جای  بوده که کافران نهان م گمان م 

 است. جا بودهو دلیو آن وجود کافور در ای « کافورنهان»که اتو ای   رکیش 

در آلمها    « مهائو »  ا  مه  یهادآور مسهیر دره     رامیت بهر مسیر سرسهز و پرآب دره

رسهیایم   «کلتوچ»گاه کیلومبر ا  رهر دورنهه فاتله گرفبیم و به  فرج 45قزاقسبان بود. حاود 

بخ  که در  مان نظام سهابر رهورو  سهاخبه رهاه و مبأسهفانه       فریحگاه  بسیار  یها و فرح

 هاده بود.ها  آن مبروکه راه و رو به ویران  نبعض  ا  ساخبمان

  داماد آقا  خاای  رریف و یت  دیگر ا  خویشانشهان نیهز بهه مها پیوسهبنا.  مزمهه      

  بخ  بیها، در دره آرام  بخ  چشمه و سایهنسیم و خنتا  جانمالیم، و ش دلنشی  آب، 

 کرد.نواخت و جانمان را سهک م انگیز رامیت روح ما را م دل
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 ،درجهه اسهت   40رهر دورنهه دما  هوا حاود  رگفبنا: االن دآقا  خاای  رریف م 

درجه نیست. ناهار را که خوردیم به همراه آقا  دکبر یهاحد    27در حال  که ای  جا بیشبر ا  

قام  دیم و ا  منهاظر  یهها  کنهار رودخانهه لهذت       ساعب  را در خالف مسیر جریان رودخانه

الهبهه بها  هراکم بیشهبر      ،ار در فه « بهشهت گمشهاه  »  جا ماننا طهیعهت دره بردیم. طهیعت آن

  رهیری   وقب  برگشبیم آقا  خاای  رهریف همچنهان بها لهجهه     بود. ،هاها و درخبچهدرخت

ساعب  بخوابیا و پس ا   :یعن « بیاییا ساعب  دم بگیریا بعا باال رویا» :گفبنا اجیت  به ما م 

به  :یعن « س کج پهلو بزنیاپ»گفبنا: ، آن بلنا رویا. هنگام  که دیانا ما قصا خوابیان نااریم

ها  سخ  آقها    مینهگاه  طنز  مالیم و ریری  پسمبتا  تیه بزنیا و پاهایبان را درا  کنیا. 

ها فدهط یهک   گفبنا: اگر چین   چی  و  اجیتسبان م آراست. در مدایسهخاای  رریف را م 

 رود.ن ذخیره م ها  یک سالِ  مام  اجیتسبا  هزینهرو  تهحانه نخورنا، به اناا ه

  رامیت را  رک کردیم و به سمت دورنهه حرکهت کهردیم.   عصر ناگزیر دره 7ساعت 

 «موالنا یعدوب چرخه  »رفبیم  ا آرامگاه و مسجا « موالنا»به روسبا   در نزدیت  رهر دورنهه

آور  صوف )ا  طریدت ندشهنایه( بوده که وفهات ایشهان   را بهینیم. یعدوب چرخ  ا  مشایخ نام

جا به خاک سپرده راه است. آرامگاه یعدوب چرخه  در  قمر  رو  داده و در آن 851سال  به

  وسیع با درخبان  قایم  و بسیار  نومنا واقهع رهاه اسهت کهه بجهز بنها  مسهجا،        امحوطه

انا. اروب آن رو  در های  نیز برا  آمو ش علوم دین  در ضلع رمال  آن حیاط ساخبهحجره

تاای  جز هیاهو  سهز گنجشتان در رها  و بهرگ درخبهان بهه      ،نو بخ  معآن فضا  آرام

جمعه  رهرکت جسهبه بودنها. چنها بیبه  ا        رسیا. انگار آنان نیز در نیایش  دسهبه گوش نم 

 هایم به یادم آما و  مزمه کردم. سروده

 بهی  درخت چدار ا  فرربه آکناه اسهت       بهی  چه عطر خور  در هوا پراکناه اسهههت    

 خوانههنابهی  چه ساده و ریری  نما  م        خوانهههناها که بر ای  راخهههه را  م پرناه    

 ستها جار خاا همیشه در ای  عاردانه       ستها جار بهی  چه توت خور  در  رانه    
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 آن رش به هبو با گشبیم. 5/8ساعت  

** 

  همهای   انا  ا برنامهتهح پروفسور خاای  رریف به هبو آم 8رو  دورنهه ساعت  

  های  که در حیاط با تفا  هبهو  یرسهایه  . بر تنال را بر اسا  اطالعات جایا نهای  کنیم

  راننهاه  .ها نهای  رها   سخنران فتر  دوسبان برنامهبا هم درخبان نهاده راه بود نشسبیم و

 هنگ  بردنا. ن  فر  فرهنگ برنامه را گرفبنا و برا  طراح  و  تثیر به را خانه

ا  آقا  خاای  رریف خااحافظ  کردیم و به ا فاق آقایان اسماعیل  و دکبر یاحد  به 

کارت ها  فرهنگ  و ادب  ا  هبو بیرون رفبیم. ابباا برا  خریا سیمقصا دیان برخ  ا  متان

مراجعه کردیم. ا  مها کهارت رناسهای   هاجیت  یها      ها و رارژ آن به یت  ا  فرورگاه اجیت  

واه  اقامت که به  أییا پلیس رسیاه بارا خواسهبنا، ههیچ یهک را ناارهبیم. پهس ا  آن بهه       گ

هها  آن را بهینهیم. امها    است رفبیم  ها کبهاب  «   مل کبابخانه»  فردوس  که همچون کبابخانه

خواهنا به کبابخانه وارد رهونا بایها ا  و ارت     ورود ناادنا و گفبنا خارجیان  که م اجا ه

با گشهت بهه    جا هم منصرف رایم و برا   أییا کهردن بلیهت   نامه بیاورنا ا  آنمعرف فرهنگ 

  فردوسه   هها  کبابخانهه     عهااد کبهاب  ا  دکبر یاحد  دربارهدفبر فروش هواپیمای  رفبیم. 

ام. دکبهر یهاحد  در آن   نورهبه « ا  جیحون  ا وخ »پرسیام. ایشان گفبنا آمار آن را در کباب 

  بهزرگ  انها: کبابخانهه  اسهت، نورهبه   1374ا  سفر به ماوراءالنهر در سهال    کباب که گزارر

  خط  فارس  و عربه  دارد. ره  میلیهون    نسخه 2250فردوس ، ر  میلیون جلا کباب و 

میلیهون   اجیتسهبان،    5ا  در رهر پانصا هزار نفر  رهر دورنهه و کشور جلا برا  کبابخانه

رود و بهرا  کهو   جلا م  12کباب،  نها ا  ای  کبابخانه،   چیز کم  نیست. در دورنهه سرانه

نفهر ههم یهک     15جلا اگر به یاد بیاوریم که در ایران بر رو  هم به ا ا  ههر   2/1یتسبان  اج

 کباب موجود نیست  فاوت راه را ا  کجا به کجا خواهیم یافت.
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  مله  رهیرا (   کبابخانه رههیا دسهبغیش )کبابخانهه    ها  آمار کباب ای  آمار را اگر با

بسیار  به عنوان پایبخهت   رود. ریرا  ران م مدایسه کنیم رگفب   أسف برانگیزمان تا چناا

   هری  کبابخانهه    عموم  رهیا دسبغیش، بهزرگ و کبابخانه. آورنافرهنگ  ایران به رمار م 

 هها  ایه   آمهار کبهاب  اسهت.   در ایه  رههر   عموم  مبعلر به و ارت فرهنگ و ارراد اسالم 

جلا کباب است. در حال  که جمعیت ریرا  حاود سه برابر جمعیهت   000/32/-کبابخانه  نها 

 رهر دورنهه است.

ها  مبنوع و مبهراکم  گذرانایم و ا  فرورگاه ،در مسیر با گشت ساعب  را در با ار سهز

قیمهت  در با ار سهز انواع محصوالت خوراک  و پورهاک  موجهود بهود.     .آن با ار دیان کردیم

 1سامان و هر قهر  نهان    28بادام کیلوی   ؛سامان 14سامان، مویز کیلوی   20گورت کیلوی  

پزنا و برا  ها م رود. نان را در خانهها  رهر دورنهه نانوای  دیاه نم در خیابان بود. سامان

 کننا.ها عرضه م فروش در خیابان

* 

هبهو برگشهبیم. سهاعت     ساعت یک به رسبوران راحت رفبیم و پس ا  ترف ناهار به

چهار بعاا ظهر آن رو  برا  بررس  وضعیت ادبیات معاتر در  اجیتسهبان بها رئهیس کهانون     

کبر یهاحد  ا  هبهو   با آقا  د 40:3قات داربیم. ساعتنویسناگان )آقا  مهمان بخب ( قرار مال

گوینها،   مه « ا فهاق نویسهناگان  »ها بیرون رفبیم و مسیر هبو  ا کانون نویسناگان را که  اجیک

های  با  نایس« ا فاق نویسناگان  اجیتسبان»نما  بیرون  ساخبمان  دقیده پیمودیم. 20حاود 

گوینا و هیتهوِ  م « هیتو»ها به  نایس دار ادب  آراسبه راه است.  اجیکها  ناما  رخصیت

رودک ، اب  سینا، خیام، سعا ، حافظ، مولو ، جام ، ماکسهیم گهورک ، تهارالای  عینه  و     

در  اجیتسبان رودک  بسیار بیشبر ا  راعران دیگر در  جا نصش راه است. ورس   اده، در آن

هها،  داننها و بسهیار  ا  میهاان   ها رودک  را راعر مل  خود مه  کانون  وجه قرار دارد.  اجیک

 خواننا.ها و مراکز علم  و فرهنگ  را به نام او م خیابان
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  دوم بهود  بخب  که در طهده. به دفبر آقا  مهمان  اول کانون در حال  عمیر بودطهده

رویه  مها را بهه ا هاق خهود فراخوانانها و برخه  دیگهر ا  رهاعران و          رفبیم. ایشان با گشهاده 

نویسان بخب  خود ا  نمایشنامهآقا  مهمان .نویسناگان  که دعوت راه بودنا نیز به ما پیوسبنا

پهس ا    ایشهان   مجلهس نیهز بودنها.    اینهاه ا کهه در  مهان سهفر مها نم    نهسهب  دار  اجیهک نام

کهه  راعران و نویسناگان  را که در جلسه بودنا معرف  کردنها و بهه دلیهو آن    ،آماگوی خوش

  جلسهه را  طله  کردنا و ادارها  دیگر ررکت کننا پو شعا م مستو بودنا و بایا در جلسه

 به معاون خود سپردنا و رفبنا. 

با طول و  فصیو به اعضا  حاضهر معرفه      خود مرا هبا لطف ویژ آقا  دکبر یاحد 

ها  ادب  م   وضیح دادنا و دلیو اترار مرا برا  برگزار  ها و فعالیتکردنا و در مورد عالقه

ههایم را  جلسه با کانون نویسناگان  اجیتسبان بیان کردنا و سپس ا  م  خواسبنا کهه پرسه   

ان و راعران  که در جلسه حضور داربنا. گفبم: گزار  ا  نویسناگمطرح کنم. م  هم با سپا 

منا بودم که ا  نزدیهک و رودررو بها رهاعران و    یتسبان بیایم بسیار عالقهبی  ا  ای  که به  اج

نویسناگان فعالِ امرو   اجیتسبان گفت و گو کنم و ا  وضهعیت ادبه  امهرو   اجیتسهبان بهه      

ام. الم کهه بهه خواسهت خهود رسهیاه     تورت مسبدیم و باون واسطه آگاه روم و امرو  خورح

هها  کهامالً   خواها وضعیت موجود ادبیات را بویژه ا  دیاگاه نوگرای  و جریهان امرو  دلم م 

ا  سخنوران و راعران  اجیهک کهه   « کمال نصراهلل»  ادب  در  اجیتسبان باانم. ابباا آقا   ا ه

خنان او ای  چنهی  بهود: ادبیهات      سبودنا،  وضیح دادنا که فشرده« ا فاق نویسناگان»معاون 

معاتر  اجیتسبان  یر  أثیر ادبیات رو  بوده است. ادبیات رو  بیشبر بهر محبهوا و  نهاگ     

جا بیشبر بر رمردن دردها  اجبماع  مردم اسهت.  مردم  أکیا داربه است. هاف ادبیات در آن

  خیل  قو  نهارا ول    هنر ر است. رایا ا  جنههبه همی  دلیو ادبیات ما به  ناگ  نزدیک

گرا در  اجیتسبان چناان جهای  نهاارد. هسهبنا    ا  نظر پیام و محبوا برجسبه است. ادبیات فرم

ول  چناان مورد اسبدهال مردم قهرار   ،اناجوانان  که در دورنهه یا خجنا به رعر نو رو  آورده
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پردا   و فاظ  و لغتبیان مفهوم است نه ل ،گیرنا. به نظر م  هم هاف ا  گفب  و سرودننم 

 گرای . بان

آقا  عهاالحمیا تما  سخنان ایشان را ادامهه دادنها و بها     ،پس ا  آقا  کمال نصراهلل

  أکیا مجاد بر  أثیرپذیر  ادبیات  اجیتسبان ا  ادبیات رو  گفبنا:

بهبری  ادبیات معاتر جهان ادبیهات رهورو  بهوده اسهت و ادبیهات  اجیتسهبان ههم        

ادبیات ار هاط یافبه و ا  آن سرچشمه نوریاه است. اما واقعیت ای  اسهت کهه   مسبدیم با همی  

   حتومت سهابر مها ا    ایم. در دورهها  دور ادبیا   بسیار عظیم داربهما خودمان در گذربه

آموخب  ادبیات کالسیک خودمان محروم بودیم. سیاست نظام رورو  رو  خور  به ادبیهات  

  جا  میان نسو معاتر و ادبیات گذربه پیاا را. ا  چنا فاتله داد و یکسنب  ما نشان نم 

در نبیجه امرو  در نسو جوان ما نهه   .سال پی  ار هاط با همان ادبیات بزرگ رو  هم کم را

 ار هاط کاف  با ادبیات بزرگ رو . بیات نیاکانمان وجود دارد و نهار هاط ال م با اد

و  اسهت و الهبهه مههم ههم همهی  انایشهه و         انایشهیان قه  در ادبیات ما بیشبر جنهه

ا  هم با همسایگان داربه اگر بخواهیم مدایسه نگر  است نه تورت و لفظ.بین  و جهانجهان

 ر ا  مها   ر و کاموها خیل  بیشبر، قو آن، قرقیزها و ماننا هاها، قزاقبگویم  رکم باریم. بایا 

ها ها و فرم  رتوها نبوانسبیم کامالً همهثو آنآوردها  ادبیات رو  را گرفبنا ول  ما مدست

ا  بسهیار  ها  ادب  رو  را بگیریم. به نظر م  دلیو اتل  آن ای  است که ما پیشهینه و انایشه

 وانسهبیم ایه    نااربنا. ما هرگهز نمه   ها ها و قرقیزها و  رکم قو  در ادبیات داربیم که قزاق

گفهت  چهه را کهه ادبیهات رو  مه       آنگهذاریم و همهه    عظیم ادب  را یتهاره کنار بپیشینه

  درخشان  اریخ    رورو  سابر بودنا هرگز پیشینهها  دیگر  که در حو هخلر بپذیریم.

ما را نااربنا و به تورت کامو به ادبیات رو  پناه بردنا. امها در ههر حهال مها بخهواهیم یها       

گرایه     هسبیم و به همی  دلیو انایشهه  أثیر ادبیات رئالیسم و سوسیالیسم رونخواهیم  حت

نگر  آدم  کمک در کانون  وجه ما هست و الهبه درست هم همی  است. ادبیات بایا به جهان



 14 

ها ها را مبعال  کنا و ماهیتخواها انسان را  یها کنا. انایشهکنا. ادبیات ما ادبیا   است که م 

 را به کمال برسانا.

چهه  »اسهت یها    «چگونه گفب »ام: به نظر رما ادبیات ا  آقا  عهاالحمیا تما  پرسی

 ؟«چیز  گفب 

  انسان  یها، عمیر، دقیر و جویناه نهارا هرگهز  بهان او ههم    پاسخ دادنا: اگر انایشه

   یهای  ادبیات  وجه کنیم، برا  ملت مها رایسهبه    یها نخواها را. ما اگر امرو  فدط به جنهه

اعران نیا  دارنا و رعرها  جایها  کهه بهه ایه  مفهاهیم      نیست. مردم ما امرو ه به راههر  ر

 ا بود.نا مورد اقهال نخواهن وجه نتن

پرسیام: پرس  اتل  م  ای  نیست که کاام ادبیات بهبر اسهت و کهاام بهبهر نیسهت     

فهمنا. فهمنا یا نم همچنی  پرس  م  ای  نیست که آیا رعر مارن را در  اجیتسبان مردم م 

پسنایا. پرس  م  ای  است که آیا اتالً چنی  رعر  وجود دارد ایا یا نم پسنیا آیا رما م 

 یا ناارد.

آقا  کمال نصراهلل گفبنا: به نظر م  هاف ادبیات چگونهه گفهب  اسهت و چهه گفهب       

اما ای  چه گفب  و چگونه گفب  سخت به هم مربوطنا و ا  هم جاا نیسبنا. در ادبیات  نیست.

 ها  مارن دارنا... وانان  که رو  به نوآور معاتر ما هم وجود دارنا ج

ق   نظهم ا ها  مهایر رهعهه  »در جلسهه کهه   آقا  عطای  خواجه ا  دیگر راعران حاضر 

 سخنان کمال نصراهلل گفبنا:  هم بودنا در ادامه« نویسناگان آذربایجان

 گونهه کهه  ها  نو که در ایران وجود دارد در ای  جا هم وجود دارد. همهان  مام جریان

 أثیر ادبیات رو  رهتو گرفبهه اسهت و  أکیها ادبیهات      دوسبان گفبنا ادبیات معاتر ما  حت

ا  برا  انبدال معناست. به نظهر    مردم  بوده است. ادبیات ما هم وسیلهرو  بر ادبیات  ساده

گذار ادبیات نو کنا. بنیاننویس  پرهیز م گوی  و پیچیاهم  هم چیز خوب  است.  یرا ا  مغلر

ها. کهه همگه  بهر محبهوا     ا کسان  بودنا ماننا اسباد عین ، الهو  ، حهیش یوسف  و ماننا آنم
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کردنا. امرو ه راعران نوگرای  همچون دارانجات و محماعل  عجم  هم هسبنا کهه   أکیا م 

انا، امّا قار  که راعران  ماننا اسباد الیر، اسباد با ار تابر یا گلرخسار یا کمال راعران خوب 

 ها ناارنا. صراهلل دارنا، آنن

« انشبی  یا اقهال»آقا  کمال نصراهلل به درخواست آقا  دکبر یاحد ، رعر  را با عنوان 

  چهو و پنجاه ا  کباب آقا  دارانجات خوانانا. رعر  سپیا محبواگرا که رهیه رعرها  دهه

 ایران بود.

پسهنایا؟ کمهال   رهعر را نمه    آقا  دکبر یاحد  ا  کمال نصراهلل پرسیانا: آیا رما ای 

کنم. م  معبدهام بایها   ها را پشبیهان  م نصراهلل گفبنا: م  ا  کسان  هسبم که رعر مارن جوان

ا فهاق  »کهنم.  گونه رعر وجود داربه بارا و م  ا  راعران  ماننا دارانجات دسبگیر  مه  همه

 ت )=جایزه( گرفبه است... کنا. همی  کباب دارانجات متافاها پشبیهان  م ا  آن« نویسناگان

 مان نشست ما با راعران و نویسناگان عزیز  اجیتسبان به سرعت برق و باد گذرهت  

 جلسه به پایان آما.  6و ناگزیر ساعت 

ها  دیگهر  کهه   و با  وجه به بررس « ا فاق نویسناگان»پس ا  پایان جلسه با اعضا  

رعر معاتر ایران هم  اجیتسبان در سنج  بکرده بودم به ای  نبیجه رسیایم که: رعر معاتر  ا

  تهورت مربهوط   مانهاگ  ههم بهه حهو ه     ر و ای  ضعف و عدش ر است و هم عدشضعیف

هها آن  سهلط     معنا. یت  ا  دالیو رور  آن هم ای  است که  اجیهک رود و هم به حو هم 

افبا. درست است که خود ناارنا. در حال  که رعر ا فاق  است که در  بان م ال م را بر  بان 

ها سال، بهه  امّا ای   بان در  اجیتسبان ده ،   بان  اجیت  عمر  بی  ا  هزار سال داردپیشینه

ا  همه جانهه  یر  سلط وحشبناک  بان روس  بوده است. همی  امرو  هم حب  اسهبادان  گونه

هها وقبه  در    اجیت   سلط ال م را بر  بان ناارنا. بسیار  ا   اجیهک  –رس   بان و ادبیات فا

  سهخ   برنها و بهه روسه  ادامهه    آورنا به  بان روسه  پنهاه مه    گفت و گوها  خود کم م 

 ده رهاه و    حتومت رورو  به رهات ایهائولوژ   دهنا. رعر مردم  اجیتسبان در دورهم 
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رود. رعر نوگرا ری  ذه  و  بان راعران آرتارا دیاه م گرای  افراط  هنو  هم در ای  مفهوم

  رهعر  ها  چهو و پنجاه است. الههه راعران  اجیک هم هنو  رهیه به ارعارِ نو ایران در دهه

  معاتر  اجیتسبان به رعر کالسیک بویژه ازل است. و راعران  همچون گلرخسار و فر انهه 

ها، بیشبر بهه رهعر   ها امرو ه در مدایسه با ایران یکانا. الهبه  اجخجنا  بیشبر در کانون  وجه

هها را بهه خهود مشهغول کهرده      ا  ا  ذه  و  بان  اجیک وجه دارنا و رعر هنو  بخ  عماه

 است. 

نویس  در رورو  سابر ای  همهه  اما رمان چناان جایگاه بلنا  ناارد. با آن که داسبان

چناان فر و فروغ نهاارد. رهایا دلیهو آن ایه      رواج و رونر داربه است، در  اجیتسبانِ امرو  

    احساسه  و عهاطف  رهعر بهه مرحلهه       ادب   اجیتسبان ا  مرحلهه هنو  جامعهبارا که 

داسهبان امهرو   اجیتسهبان  یهر  هأثیر همهان        گهذر نتهرده اسهت.   انایشگان  و عدالن  رمهان 

گرا و ا  نظر طرح و  تنیک های  اجبماع ، واقعگرا  رورو ، معموالً داسبانها  واقعداسبان

 ساده هسبنا. 

** 

در  7به همراه دکبر یاحد   ها سهاعت   با اعضا  کانون نویسناگان پس ا  خااحافظ   

  کهانون نویسهناگان، منشه  آقها      ها   یها  دورنهه قام  دیم. پی  ا  آاها  جلسهه  خیابان

 اده یاددارهت آقها  قله      اده به م  دادنها کهه در آن  بخب  یاددارب  ا  سو  آقا  قل مهمان

اما آن رماره  لف  اربهاه بود. به هبو  .رماره  لف  خود را داده بودنا که با ایشان  ما  بگیریم

را مسؤول پذیرش هبو به م  دادنها کهه بها هم     اده که برگشبیم یاددارت دیگر  ا  آقا  قل 

با مشورت کارمنا پهذیرش   همان رماره  لف  و همان اظهار عالقه برا  دیاار نوربه راه بود.

هبو معلوم را که یت  ا  اعااد نوربه راه در هر دو یاددارت اربهاه است. باالخره  وانسهبیم  

 اده ا  دوسهبان  ایشان به هبو آمانا. آقها  قله    ، اده  ما  بگیریم و ده دقیده بعابا آقا  قل 

جها بها ایشهان آرهنا     در آن کردنا واه هماان  اریس م خوب ما ناران  ما بودنا که در دانشگ
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و آن جها سهاک     و  اریس به  اجیتسبان آمهاه  برا   حدیرایشان در  مان سفر ما  .راه بودم

وقب  به هبو آمانا در گفت و گهوی  دوسهاعبه در پیونها بها مسهائو  اجیتسهبان        .راه بودنا

یتسهبان بهه      اجامهرو ه جامعهه  »معاتر  وضیحا   ار رمنا برا  م  دادنا، ا  جمله آن که: 

 ،رات در حال طهدها   رهان اسهت. در کنهار فدیر هری  مهردم کهه بهه نهان رهش محباجنها           

 ها   80ثرو منا ری  مردم در حال ررا  رو افزوننا. حدهوق مبوسهط کهارگر و کارمنها حهاود      

کیلوی  آرد کهه   50  خریا یک  نگه )کیسه( سامان است در حال  که مثالً هزینه 100حااکثر 

سامان است. همی  فدر گسهبرده موجهش فسهاد     120 ا  115کننا حاود م  اجیک ها مصرف 

گر  و گاای  هر رو  در حهال افهزای  اسهت و  دریههاً     رایا ادار  و مال  راه است.  تا 

 کننا.خواه  که برخ  ا  گاایان به آن عادت م ها نار  ا   نادار  است و نه  یاده  آنم ما

 70-60به رات افزای  یافبه اسهت. یهک آپار مهان      منزل در چناسال گذربه اجاره

دالر اسهت در حهال  کهه حدهوق رسهم  یهک اسهباد         200مبر  در جا  مبوسط رهر حاود 

انها. یته  ا  دالیهو    روهر ماناهدالر است. ای  رهر پرراه ا   نان  که ب  100دانشگاه حاود 

رونا و کمبهر  رها  روسیه م آن، ای  است که بسیار  ا  مردان برا  کار به مستو یا دیگر ره

دالر است و کسان   1200گردنا. قیمت بلیت رفت و برگشت مستو گردنا یا اتالً برنم برم 

خوار  هم به رهتو گسهبرده در   رروه واننا برگردنا. رونا به ای  سادگ  نم که به مستو م 

ج ر  برابهر آن  رود. قیمت مبوسط نان در  اجیتسبان حاود پن  سطوح جامعه دیاه م همه

رسا اگر دولت  اجیتسبان بخواها به مردم  خامت کنها بایها اول   به نظر م  .در ایران است

 مشتو آب و بعا مشتو نان مردم را حو کنا.

بافت جمعیب  رهر دورنهه نسهت به پی  ا  جنگ رهرونا  به رات دگرگهون رهاه   

تا )!( مردم دورنهه رو  در 80است. خود مردم معبدانا که پی  ا  جنگ رهرونا  حاود 

ها با وضعیت بهبر مال ، در رونر اقبصاد  رهر هم مؤثر بودنا. اما در اثهر جنهگ   بودنا که ای 

 ها کشور  اجیتسبان را  رک کردنا.برادرکش  رهرونا ، آن
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ایه    ،انارو بودهبا آن روبه  مشتال   که گفبنا: مردم  اجیک با همه اده م آقا  قل 

در مدابهو  بهان    -انا که  بان خود را حفظ کننها. آنهان  بهان فارسه  را    را داربه همت و اراده

بهه   .خواننها م داننا و مبون دین  خود را به  بان  اجیت  یا عرب   بان دین  خود م  -روس 

 ؛ بان  اجیت  را بی  ا  آن که دانشگاهیان و اهو علم و سواد حفهظ کهرده بارهنا    همی  دلیو

انا. در  مان رورو  سابر، در روسهباها و منهاطر دورافبهاده، بهویژه در     ردهمراکز دین  حفظ ک

انها در مراکهز ایررسهم     باخشان و مناطر کوهسبان  که عالئر دین  و ضاکمونیسهب  دارهبه  

انا. امرو ه ههم  رمرده و در حفظ و انبدال آن کوریاهها  دین ، ای   بان را مدا  م آمو ش

ن امامعل  رحمان بر حفظ  بان  هاجیت  و ملیهت آریهای  بسهیار     ها و رئیس جمهور آنا اجیک

 کننا.  أکیا م 

در  اجیتسبان دو فرهنگ وجود دارد. یت  فرهنگ رمال و دیگهر  فرهنهگ جنهوب.    

 هر اسهت.   فرهنگ رمال مبعلر به مردم خجنا و اطراف آن است که به فرهنهگ رو  نزدیهک  

ب و فرخهار اسهت. در خجنها ههم     فرهنگ جنهوب ههم مبعلهر بهه رههرها  دورهنهه، کهوال       

رهود.  ها  دویت م گرای  افراط  که ا  طرف ا بک رک  گرای  افراط  وجود دارد و همایران 

برخه  ههم اتهالً     . واننا به  بان  اجیت  تحهت کننادر خجنا بسیار  ا  مردم به سخب  م 

 ضعیف  بان  اجیت   الش گرای  و ها برا  مهار ه با اسالمدر  مان رو  اجیت  بلا نیسبنا. 

هها و اقهوام دیگهر بهه     ها، مههاجرت دادن بسهیار  ا  رو   بسیار راه است، یت  ا  ای   الش

ها بوده است. موضوع دیگهر  کهه جالهش  وجهه      اجیتسبان برا  برهم  دن بافت جمعیب  آن

ت. یته    وان ا  رهر فرخار گرفه است ای  که سراغ بسیار  ا  انایشمناان و دانشمناان را م 

ا  دالیو آن ای  بوده که در  مان رورو  سابر بر اثر فشار دیتبا ور ، بسیار  ا  رورهنفتران  

  حتومهت رهورو  فهرار    انا  ا ا  آن راه ا  حهو ه آماهو دانشمناان به رهر مر   فرخار م 

هر را مانانا و کم کم  رکیش اجبماع  فرهنگ  ای  رجا م ها ناگزیر در آنکننا و برخ  ا  آن

 هری  منهاطر  اجیتسهبان اسهت. آقها       دادنا. امّا باخشان کوهسبان  ا   وسعه نیافبهه  غییر م 
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  وضهعیت رههر، داسهبان، موسهید  و معمهار  معاتهر  اجیتسهبان         اده همچنی  دربارهقل 

  وضیح دادنا و بر نجابت، سادگ ، مهربان  و رادمانگ  مردم  اجیتسبان  أکیا کردنا. 

 215نفر بهه قیمهت    6رفبیم. رام  زیربرا  ترف رام به رسبوران سر رش 5/9ساعت 

  ومان( محاسهه را. پس ا  رام ا  رسبوران پیاده به هبو برگشبیم. 000/60سامان  ) دریهاً

* * * 
به محو برگزار  همای  )دانشگاه دولب   اجیتسبان( رفبهیم.   5/8رنهه ساعت رو  سه

معاون دانشگاه  اجیتسبان آاا  « رجش اف»با سخنران  آقا   9 :10  افبباحیه ا  ساعت برنامه

گهزار  ا   آماگوی  به میهمانان همای  و سپا را. ایشان در سخنان کو اه خود ضم  خوش

برگزارکنناگان، بر ضرورت رناخت عمیر مفاخر ادب  و نیز پیونا مشبرک ایران و  اجیتسهبان  

  به جایگاه سخنران  رفبنا و بها  وضهیح دربهاره    أکیا کردنا. پس ا  ایشان آقا  دکبر یاحد  

در  حهوالت ادبه  و     همای  متبش ریرا  و اهااف آن، در پیونا با ند  فار  و ادبا  ریرا

 انبدال فرهنگ ا  خراسان به مناطر مرکز  ایران سخنران  کردنا.

با سهخنران  افهراد  یهر     و نشست نخست علم  همای  آاا  را ،بالفاتله پس ا  آن

)اعضا  هیأت رئیسه ای  جلسه سه نفر بودنا. آقا  خاای  رریف، بنهاه و یته     ؛دامه یافتا

 دیگر ا  اسبادان  اجیت (

پیرامهون  »بها عنهوان    ،رناسه   اجیتسهبان(  دکبر  اج الای  مردان  )ا  پژوهشگاه ررق -

 .«گو  ذولسانی برخ  ا  بزرگان  ا  

بها عنهوان    ،آکهادم  علهوم  اجیتسهبان(     دکبر عهاالغفار رریف اف )ا  انسبیبو فلسفه -

 .«الای  ریرا   علیمات اخالق  قطش»

 هأثیر ادبیهات   »بها عنهوان    ،مل   اجیتسبان( -اف )ا  دانشگاه دولب دکبر مهرالای  نظام -

 .«فار  در رعر معاتر  اجیت 
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بها عنهوان    ،رناس  و نسخ خط   اجیتسبان(ریزدان عل  مردان )ا  انسبیبو ررقدکبر ام -

 .«خط  رناس  و نسخ  انسبیبو ررقها  خط  حافظ در کبابخانهخهنس»

سهاعت اسهبراحت و   به پایهان رسهیا و پهس ا  حهاود نهیم      11نشست نخست ساعت 

ها   یر ادامه یافت )هیأت رئیسه ایه  نشسهت   پذیرای  نشست دوم علم  همای  با سخنران 

 .یت  بود(بر عهاه آقا  دکبر یاحد  و دو نفر دیگر ا  اسبادان  اج

ها   ا ه دمیزان مهاحث هنر  و رویتر»با عنوان  ،ل  )ا  دانشگاه ریرا (کاوو  حس  -

 .«ها  مربوط به سعا  و حافظدر پژوه 

بها   ،مله   اجیتسهبان(   -رناس  دانشگاه دولب    ررقدکبر عمر تفراف )ا  دانشتاه -

  .« اریس  اجیتسبان و در  علیم ادبیات فار »عنوان 

پیهرو  ا   »بها عنهوان    ،)ا  دانشهگاه آمو گهار   اجیتسهبان(   نوریان برون  دکبر سالم  -

 .«گلسبان سعا  در آسیا  میانه

بها عنهوان    ،دکبر عستر عل  رجش  اده )ا  انسبیبو  اریخ آکهادم  علهوم  اجیتسهبان(    -

 .«الای  ریرا   و رواج موسید  در آسیا  مرکز قطش»

در رناخت رهعر  »با عنوان  ، اجیتسبان( مل  –دکبر خاای  رریف )ا  دانشگاه دولب   -

 .«حافظ و دیگران

مدههرر گردیهها کههه میهمانههان و   ههها  همههای  بههه پایههان آمهها و برنامههه 5/1سههاعت 

رهش در رسهبوران  ایرانه  در میهاان      8سهاعت   ،انارکاران همای  برا  ضهیافت رهام  دست

 اسماعیو سامان  گرد آینا.

 رفبیم.« بیک مک»  ترف ناهار به رسبوران به ا فاق دکبر یاحد  و آقا  اسماعیل  برا

رناس  و نسخ خط   اجیتسبان راه افبهادیم   نان به سو  انسبیبو ررقپس ا  ترف ناهار قام

و آقها  امریهزدان عله  مهردان مالقهات کنهیم و برخه  ا          ا طهر قرار قهل  با رئیس انسهبیبو  

رسیایم. آقها  امریهزدان منبظهر     به مدصا 3: 15آن کبابخانه را بهینیم. ساعت ها  خط  نسخه
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الهای  امهام بها    الای  امام رئیس انسبیبو بردنا. آقا  ررفبودنا و ما را به دفبر کار آقا  ررف

هها  انسهبیبو     فعالیهت آما گفبنا و با  بان  گرم و له  خناان دربهاره روی  به ما خوشگشاده

  ار رهمنا  ا  نیاکانمهان ا    هها  وضیح دادنا. ا  جمله گفبنا که در بخ  نسخ خط  کبهاب 

 هر  ها  رودک ، مولو ، حافظ، سعا ، خیام و ... وجود دارد که بایا هرچه سریعجمله دیوان

ر هه ا  ایران به ای  های  عال  هایو رود. بارها هیأت CDبردار  و به با کیفیت مناسش عتس

امها   ،انها   گراندار قهول داده هابردار  ا  ای  نسخهانا. و برا  مساعات در امر عتسجا آماه

اف رحمهان گاه به عمو درنیاماه است. در حال  که چناماه پی  به همراه رئهیس جمههور   هیچ

ا   نظیم  فاهم نامهجا تحهت را.   همی  موضوع آنارهداربیم و دربعرب  سفر  به امارات 

بهردار  را  ها  عتساه ری  دسبگامارا   در دب  بالفاتله، مارن« جمعه ماجا»گردیا و مرکز 

 به تورت رایگان برا  ما فرسبادنا و گروه  را هم به امارات دعوت کردنا  ا در مورد حفهظ 

آمو ش بهیننها.   CD  کامپیو ر  و ها  خط  به برنامهها  خط  و  هایو مب مرمت نسخه و

هها  مسهاعات    ای ها هسبنا و همهِ اسبدرار همی  دسبگاهها در حال ساخب  محوحب   ا گ 

 دهنا.دارت انجام م را باون هیچ چشم

ا  ایه  همهه    ،ها  فههیم   ایران دادنا و م  به جا  همهالای   وضیح م آقا  ررف

بسیار  ا   در رو کشیام. در همی  چنا شور خجالت م  وجه  مایران فرهنگ  کافلت و ب 

دیام ها را به ایران و ایران  م تسبان   فراوان  اجیگوها اظهار اربیاق و عالقهدیاارها و گفت

کردم و بارها منا  و ناخرسنا  را در چشم و دلشان به آسان  احسا  م و در عی  حال گله

 بهان  ا  مهردمِ فارسه   هیچ ملبه  سهزاوار ر    گفبمرنیام. در دل خود م ا   بانشان آرتارا م 

 نیسبنا. اما ما ... برا  حمایت و کمک ،دلِ  اجیتسباننژاد و هممسلمان هم

میم  ص«   اخبران ادبسلسله»با عنوان الای  همچنی  گفبنا: ما در طرح  آقا  ررف

جلا به  50در  ،رودک ، نظام ، مولو ، سعا  و حافظ :یم دیوان راعران بزرگ را همچونردا

   اجیت  قهرآن کهریم را بهه خهط      رجمه  به اببتار رئیس جمهور خط سریلیک منبشر کنیم.
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هها  دسهیم رهود. رئهیس     نسخه در چی  چاپ کردیم  ا بی  خهانواده  50000ریلیک در  یراژ س

 صهمیم داریهم بها    جمهور  قصا دارنا به هر خانواده یک جلا ا  آن قهرآن را هایهه باهنها.    

  انهاا   کنهیم و همهه   راه« افبنیهاد رحمهان  »بنیهاد  را بها عنهوان      مساعات رئیس جمهور

  یها اجها ه   ،را که در دست بعض  ا  مردم اسهت خریهاار  کنهیم   ها  خط  ار رمنا نسخه

جا به مان نشهان  ا  ا  آن قرآن را هم در هماننمونه هایو کنیم. CDبردار  بگیریم و به عتس

   هوان بهه نسهخه   هها مه     آنها  خط  را دیایم که ا  جملهه آن رو  برخ  ا  نسخه دادنا.

قمهر    669هها  مخبلهف کلیهات    ت آن در پایان بخ کلیات سعا  اراره کرد که  اریخ کباب

 نوربه راه بود.

در ای  جلسه مدرر گردیا که مبن  ا  منبخهات دیوان حهافظ را کهه آقها  امریهزدان ا      

انا به دکبر یاحد  بسپارنا  ا پهس ا  بها بین    رو  جنگ  قایم  اسبنسا  کرده و  وضیح داده

ل  نیهز بها   یعتبش ریرا  منبشر رهود. آقها  اسهما   ما  سو  فرهنگسبان هنر در همای   ،ایشان

ها  هنر  وجود داربه بارا فرهنگسهبان هنهر   ها  ار رمنا  در حو ه أکیا گفبنا اگر نسخه

 ها را منبشر کنا.آمادگ  دارد آن

پایان گرفت و پس ا  خااحافظ ، ا  آن انسبیبو خارج رهایم.   4: 50ای  دیاار ساعت 

هها  هنهر  یته  ا     ساخبهپی  ما آمانا  ا به دیان دست -قهل  طهر قرار –الاین  آقا   اج

در  5: 15 اده  ههم بهه مها پیوسهبنا. سهاعت      هنرمناان  اجیت  )خانم مترمه( برویم. آقا  قل 

  آمها گفبنها و دربهاره   رویه  خهوش  نمایشگاه هنر  خانم مترمه بودیم. ایشان نیز بها گشهاده  

وخبه بودنا، ا  جمله لها  آناهیبا، لها  پادرهاهان و  ها  گوناگون  که طراح  کرده و دلها 

هها  بسهیار  یهها و دیهان  موجهود در      بزرگان باسبان  و ایره  وضیح دادنا. برخه  ا  لهها   

ام و آر و بی  ا  سه هزار گونه لها  را طراح  و ساخبه» :نمایشگاه را هم نشان دادنا و گفبنا

  «ا  به نمای  بگذارم.دارم در مو ه
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ها الملل  هنرها  بوم  بودنا ا  خاطرات خود در داور م مترمه که ا  داوران بی خان

 5000بی  ا  » :الملل  برایمان تحهت کردنا و گفبناها  مخبلف بی و دریافت جوایز و نشان

ا   .امالملل  بردهها  بی   رخص  خودم به نمایشگاههنرمنا را با هزینه 42نفر هنرجو دارم و 

الملل  بی   جایزه 18و  ا حاال  ام  اول طراح  لها  را گرفبهکشور جایزه 118راحان میان ط

خهانم مترمهه بها     «ام.را ههم دریافهت کهرده   « بهانو  تهلح جههان   »  به م  داده راه و جایزه

گفهت و ا   احساسا   بسیار پاک و  بان  ریری  در پیونا با آر وهها  بلنها خهود سهخ  مه      

ارق در رنگ و رؤیا و هنر کرده کرد و ما را ه رهر مشها به نیت  یاد م سفرها  مترر خود ب

 بود.

ا  اقاامات دیگر خانم مترمه که برا  ما خیل  جالش بود ای  که  مام رعرها  خهانم  

  خود به خط سیریلیک برگرداناه بود و آن کباب در  مان سهفر مها   هزینه اسیمی  بهههان  را ب

م عالقه و احساسات  تمیم  در حال چاپ کباب خانم بهههان  هسب گفت: با یر چاپ بود. م 

 ام که در مراسم رونمای  کبابشان به رهر دورنهه بیاینا.و ا  خود ایشان هم قول گرفبه

آن کهه   ز وانسبم بتنم جگشبیم. م  چه م راه بود و ما ناگزیر بایا بر م  5/6ساعت 

گههذارم و بههروم. نمایشههگاه خههانم مترمههه و ب دلههم را در نمایشههگاه هنههر  خههانم مترمههه جهها

 های  به خط فارس  بود. در یک متان بودنا.فرور  خانم خسروآباد  که پر ا  کبابکباب

ها  تنایع دسب  و هنر  رفبیم و چنا قطعهه ا   در مسیر با گشت به یت  ا  فرورگاه

 تنایع دسب  خریاار  کردیم و به هبو برگشبیم. 

*** 

هها   به همراه آقا  دکبر یاحد  برا  قام  دن در خیابهان  5/9 چهاررنهه تهح ساعت

  برگشبیم. دکبهر یهاحد  بارهها ا   غییهر سهریع چههره       12رهر ا  هبو بیرون رفبیم و ساعت 

ها  جایها بهه سههک رههرها  پیشهرفبه اظههار رهگفب         ها  رهر دورنهه و فرورگاهخیابان

گفبنها: در چنها سهال پهی       دیم، م ام م ق« سوم»  سوم فرورگاه کردنا. وقب  در طهدهم 
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ههای  مثهو فرورهگاه مههو و     هها و فرورهگاه  ها  لوکس و ا  نمایشگاههرگز ا  چنی  فرورگاه

  سهنب   هها خههر  نههود. سهرعت  غییهر چههره      وسایو مارن برق  و التبرونیت  و ماننا ای 

 ماننها ههها بهه     آنقهه ها  رهر، نشان دیگر  ا   غییر رویترد و نگرش مردم و عالفرورگاه

را به سهادگ  دریافهت   م  ،نگاه  گذرا به بافت جمعیب  ران با مردم رهرها  مارن بود. با

 -حب  در طهدات  حصهیو کهرده   –ها که میزان جمعیت خانوار در  اجیتسبان باالست،  اجیک

سهه چههار   سهت کهه بهه    ا  ها  پرجمعیبنا و کمبر خانوادههمنا به دارب ِ خانوادههنو  عالقه

ها هنهو   دخبر و دو پسر( دارد.  اجیک 7فر نا ) 9اف خود فر نا بسناه کنا. امام عل  رحمان

کننا قارت با جمعیت است و همواره به دنهال ا دیاد جمعیبنا. در برخ  گفهت و  گمان م هم

 ها نسهت به جمعیت بیشبر همسایگانشان قابو دریافت بود.گوها، حسرت  آن

بها آن   – د. مردم  اجیتسبان  وقع  در ظاهر مردم موج م روی  و کمرادمانگ ، خناه

مردمه  بسهیار قهانع، آرام و راحهت      -ها مناسش نیستکه کیفیت  ناگ  و ررایط اقبصاد  آن

ام ظاجبماع  بر جا  ماناه ا  ن –ها  فرهنگ   وان ا  دیگر نشانهرا م  خیال هسبنا. و ای  ب 

رام وضعیت اقبصاد  خود ا  هر فرتب  بهرا   ها عل نست. آنسوسیالیسب  رورو  سابر دا

جوینا. میزان  حهرک جمعیبه  در  اجیتسهبان باالسهت.  یهرا در ایه         فریح و راد  بهره م 

مهاجرپذیر  و هم مهاجرت ا  کشور بسیار است. ای   نوع جمعیت در رهر دورنهه هم کشور 

 رود.آرتارا دیاه م 

 اده منبظهر بودنها. آن رو  مهمهان     گشهبیم آقها  قله    ظهر که بهه هبهو با   12ساعت 

هها  بسهیار سررهنا     پروفسور عهاالنه  سبار اده بودیم کهه ا  اسهبادان دانشهمنا و ا  چههره    

بها  ا  اسبادان دانشگاه  اجیتسهبان   الاین سیاس  اجبماع   اجیتسبان هسبنا. آقا  دکبر مصلح

   ور اب بهرنا.انگیز سرابسبان در درهاه دلگا ومهیلشان جلو هبو آمانا  ا ما را به  فرج

الاین  به جا  آن که ا  جلو هبو دور بزننا و مسیر مسبدیم خیابان رودک  آقا  مصلح

 ر انبخاب کردنها. دلیهو آن را جویها رهام.       ور ات بپیماینا، مسیر  طوالن را به سمت دره
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 هوان  هها نمه   ر هیچ یک ا  خیابانوع است و دندر رهر دورنهه دور دن در خیابان مم»گفبنا: 

 ا  فرع  رفت و مسیر را عوض کرد.  وان در کوچهدور  د.  نها م 

  ور اب پی  رفبیم  ا به   رودخانهکیلومبر در حاریه 12حاود ا  رهر خارج رایم 

جا منبظر ما بودنا و با روی  خوش و له  خناان آقا  سبار اده در همان محوِ موعود رسیایم.

دار  اجیت  و آقا  دکبر عهاالمنان ا  نگاران ناماسبدهال ما آمانا. آقا  دارادوست ا  رو نامهبه 

  انگیز بهود کهه در حارهیه   جا بودنا.  فرجگاه  بسیار  یها و دلاسبادان دانشگاه خجنا هم آن

 رود خروران ور اب برا  اسبراحت اهو قلم ساخبه راه بود.

ا  که رود ور اب ا   یهر  خانه نصش راه بود به گونه  رودستوهای  فلز  بر حاریه

گهاه  مفهرح بهرا     های  را بر آن ستوها ساخبه بودنا  ا سایهکرد و ا اقکآن ستوها گذر م 

رو  یتشنهه به لطف آقا  چه ا   یهای  و فریهای  آینا. آنجا به  فرج م کسان  بارا که در آن

  ور اب اینهک بهه لطهف آقها  سهبار اده در دره        مامیت دیاه بهودم. خاای  رریف در دره

 دیام.تاچناان آن را م 

  حتومهت  ای   فریحگهاه را در دوره  .جا سرابسبان استگفبنا: ای آقا  سبار اده م 

ییالق »را  انا و برخ  آنسوسیالیسب  رورو  برا  اسبراحت نویسناگان و راعران ایجاد کرده

  بزرگه  بهود کهه اسهباد میهر ا      ایم قهالً خیمهجا که ما ایسباده انا. در همینامیاه« نویسناگان

گاه بسیار  ا  اسبادان اهو قلم بوده کردنا. ای  سرابسبان قام ورسون  اده در آن اسبراحت م 

نا که سعیا نفیس ، پرویز نا و خانلر ، لطفعل  ادار  به ای  جا آماهاست. ا  ایران اسبادان نام

انا. ای  بزرگان بهرا   با ، نادر نادرپور و خیل  دیگر ا  بزرگان ا  آن جملهتور گر، بار  آ ا

انا. همهی   کردهانا و در ای   فریحگاه اسبراحت م آماه اده به ای  جا م دیان اسباد  ورسون

ماننا و آثار ادب  خود را جا م آینا و ما   در ای حاال هم نویسناگان و راعران به ای  جا م 

آورنها. قهرار اسهت کهه یهک بنها  بلنها آرهیانه         بخ  پایا م   فضا  طهیع  و آرام در ای

 )چناطهده( نیز در ای  جا بسا نا و در اخبیار اهو قلم قرار دهنا.
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طور پرآب اسهت و آیها در خجنها ههم     ا  آقا  عهاالمنان پرسیام: آیا خجنا هم همی 

 ر است و در خجنا جنا ا  دورنهه پرآبهای  وجود دارد؟ عهاالمنان گفبنا: خچنی   فریحگاه

 انا و اآلن هم برپاست. ها ایجاد کردهگاهگونه  فریحهم برا  راعران و نویسناگان، ا  همی 

هها ا  ایه     وانسبم باون آناران با ما نیاماه بودنا و م  نم آقا  اسماعیل  و خانواده

آقها     حمب  بهود بها  لفه  همهراه    به هر نشان  لذت کاف  بهرم. بخ  و  وتیفطهیعت فرح

هها  و خواه  کردم در هبو بماننا  ا یت  ا  دوسبان به رهر برود و آن اسماعیل   ما  گرفبم

در آاوش م  بودنا  ا در ای   فهریح رهیری  ههیچ    « ازل»و « عسو»را بیاورد. یک ساعت بعا 

  اهذا و  ول  هیهه   خهوب خهود مشهغ   الاین  با سلیدهآقا  مصلحکاسب  وجود نااربه بارا. 

رها کرده بودنا و بهر سهر و    بودنا و ازل و عسو خود را در آب  الل چشمه« ولَپِ آشْ»پخب  

گاه قام  دیم و ا  آقا  دارادوسهت  ریخبنا. ساعب  را در  یر درخبان آن  فرجرو  م  آب م 

یت اجبمهاع   ا  میهان وضهع  ا  مدایسهنگار با  جربه و حرفهخواسبم که به عنوان یک رو نامه

 اجیتسبان پس ا  اسبدالل و پی  ا  آن داربه بارنا. آقا  دارادوست کهه ا  طرفهااران نظهام    

  کارگر و کشهاور   گفبنا: سوسیالیزم یک نظام اجبماع  بود که بر طهدهسوسیالیسب  بودنا م 

یشهان    امتانهات را برا کهرد همهه  کرد و سع  م ها کمک م  أکیا دارت و در واقع هم به آن

فراهم آورد. امرو ه یت  ا  بالها  اجبمهاع  مها بیتهار  اسهت. در نظهام سهابر رهورو  مها         

کس حر ناارت که بیتار بارا و هرکس هرجا کهار  ا  به نام بیتار  نااربیم. یعن  هیچپایاه

کردنا و مبناسش با  عااد جمعیت خهانواده بهه   کرد به تورت رایگان مست  او را  أمی  م م 

کس نگران  مست  ناارت.  حصیو رایگان بهود، دارو و درمهان   دادنا. پس هیچ مان م او آپار

در  .کردنها هها او را رایگهان درمهان مه     را بیمارسهبان رایگان بود. هرکس به بیمار  دچار م 

 کس حر ناارت  حصیو نتنا. در  اجیتسبان تادرتا مردم با سواد بودنا. اجیتسبان هیچ

انه به کشور  اجیتسبان بسیار آسهیش وارد رها و مها خیله      در جنگ رهرونا  مبأسف

هها  جنهگ   گر  دیگران ا  جمله روسیه و ایهران طهرف  عدش رفبیم. اما خورهخبانه با میانج 
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  تلح را جش  نامه  نزدیک یا دهمی  سالِ سا شمبداعا رانا که آرب  کننا و ما در آیناه

  ور اب سال پی  که جنگ بهود، همهی  دره   گیریم و ای  رویااد بسیار خوب  است. چنام 

در  مان رورو  سابر کهه کهامالً در    در دست  نیروها  مبخاتم بود و هیچ جا امنیت ناارت.

اگهر در نظهام    همه جا امنیت بود، کس  حر  جاو  و  عهرض بهه حدهوق دیگهر  را ناارهت.     

اجبماع  حاکم بود.  دار  آ اد  وجود دارت، به جا  آن در نظام سوسیالیسب  عاالتسرمایه

 وانست سرمایه انهارت کنا و در کنارش کس دیگهر  فدیهر بارها. دو چیهز در     هیچ کس نم 

  سوسیالیسب  هرگز جا ناارت: یت  فدر و دیگر  فساد. با کمبری  معهاش )=حدهوق   جامعه

کهس بها حدهوق    کیلو آرد بخرد. اما امرو ه همهان  300 وانست گرفت، م ماهیانه( که کس  م 

سال پی  ا  آمریتا آمهاه بودنها و    کیلو آرد بخرد. گروه  دو 20 وانا فدط   خود م اهیانهم

گفبنها مها اتهالً    کردنها و مه     وضعیت اجبماع  و اقبصاد   اجیتسهبان  حدیهر مه    درباره

کننها و اتهالً   جا چگونه با ای  وضع حدوق و درآما  ناگ  م  وانیم بفهمیم که مردم ای نم 

ها خیل  مبعجش بودنا. اگر راسب  را بخواهیا ای  را   است که م  هم انا؟! آنهچگونه  نا

ها در ایه  جها اتهالً  طهابر     آورم و حیران هسبم. میزان درآما و میزان هزینها  آن سر در نم 

 ناارد.

در نظام سوسیالیسب  رورو  گاه  حدوق یهک کهارگر بیشهبر ا  حدهوق یهک اسهباد       

  آن دولت نورهبه بهود: دولهت کهارگر  و دولهت کشهاور   آن نظهام        دانشگاه بود. در پیشان

 دانست.خودش را به همی  رعار مبعها م 

عالقگه  بهه علهم و  حصهیو     پرسیام: آیا همی  موضوع باعث به  ا  آقا  دارادوست 

رها و  راعران و اهو قلم هم  وجه مه   را؟ پاسخ دادنا: نه. برا  ای  که به نویسناگان ونم 

گاه  یها که ما امرو  در آن هسبیم برا  اهو ها هم امتانات فراهم بود. مثالً همی   فریحبرا  آن

قلم درست کرده بودنا. ار ش و اعبهار یهک اسهباد دانشهگاه و یهک آکادمسهی  ا  یهک مهایر        

  سیاس  هم باال ر بود. مثالً حدوق اسباد محما عاتهم  کهه رئهیس آکهادم  علهوم      بلنامر هه
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اف کهه رئهیس حهزب    روبو بود در حال  که حدوق آقها  جههار رسهول    1200 اجیتسبان بود 

روبو  700اش بود فدط   امور اجرای  یک جمهور  بر عهاهکمونیست  اجیتسبان بود و همه

روبهو ا    100روبو حدوق داربنا در حال  که و یر فرهنگ و و یر معهارف   500بود. دکبرها 

 گرفبنا.روبو م  400ها کمبر یعن  آن

 کرد؟دکبر یاحد  پرسیانا: پس چگونه کس  میو و ارت پیاا م 

  منصش و مدام بهود نهه درآمها مهال .       و ارت، جاذبهآقا  دارادوست گفبنا: جاذبه

دار  کنا و برا  خود به  جهارت   وانست سرمایهگرفت، نم الهبه هرکس هم حدوق بیشبر م 

کهرد و گرنهه   هها خهرج مه    ح و  حدیر و ماننا آناناو   بپردا د. بایا آن را در راه  فریو مال

رسهیا. تهاحش ارث   اناوخت به ارث به دیگر  نم گرفت. اگر کس  مال  م دولت ا  او م 

 اناو   ناارت.مردم، دولت بود نه فر ناان او. در نبیجه کس  حر ِ مال

گفت: نظام سوسیالیسب  نظام بسیار خهوب  بهود. ههیچ جها      دارادوست با حسرت م 

ام و اآلن   وجود آن را لمهس کهرده  ام و با همهرک وجود ناارد. م  در آن نظام  ناگ  کرده

  ا  جامعه وانم داور  کنم. الهبه هیچ جامعهکنم. پس بهبر م هم در ای  نظام دارم  ناگ  م 

 ا  فدر، فساد، ناامن  و اخبالف فاح  طهدها   نهارها آن  آرمان  نیست اما همی  که در جامعه

   خوب  است.جامعه به نظر م  جامعه

الهبه نگاه آقا  سبار اده با نگاه دوسبشان، دارادوست  فاوت دارت. آقا  سهبار اده در  

ایشهان کهه ا     هها  آقها  دارادوسهت را ناارهبنا.     بینمورد نظام سوسیالیسب  رورو  خوش

در نظام رورو  سابر    ادانا ا  نهود آ  جنگ رهرونا  بودهمسلمان در دورهدار مهار ان نام

گفبنا: در نظام سابر کس  آ اد نهود که آیی  دین  خهود را بهه جها آورد.    کردنا و م رتوه م 

حب  آ اد نهود مطابر دی  خود مردگان  را به خاک بسپارد یا کودکان پسرش را خبنه کنا. در 

ارتال دین  و هم  رو ، مثو ما هم ارتال مل  وجود دارت، هم آن نظام برا  کشورها  ایر

جا جمع نشونا و بعض  ا  مسهجاها  ارتال فرهنگ . مسجاها را خراب کردنا  ا مسلمانان آن
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ها بر فرهنگ روس  بود نهه فرهنهگ مله     را  هایو به انهار کردنا. ا  نظر فرهنگ مل   أکیا آن

یهم همهی  االن   اآ اد رهاه   ایم یعنه   یهاد  الهبه االن که آ اد راه، ا  آن طرف پشت بام افباده

 جا در حال فعالیت است...حاود هشباد سا مان دین  ایراسالم  در ای 

* * * 

رههش ا  آقایههان سههبار اده، دارادوسههت و عهههاالمنان خههااحافظ  کههردیم و  8سههاعت 

ا    ور اب را به قصا رهر دورنهه  رک کردیم. در مسیر با گشت تحنهسرابسبان  یها  دره

های   یها ا  مناظر و   جاده با ند : دیوار  بسیار طوالن  در حاریهگیر بودجالش کامالً چشم

فاتله ندار  راه بود کهه همچهون نمایشهگاه     مفاخر  اجیتسبان، به تورت پ  در پ  و ب 

،   سیمان بود، اما برا  کاه  خشهونت آن کرد. ای  دیوار، دیوار کارخانهفرور  م بلنا جلوه

 آفرین  کرده بودنا.د با رفبار  هنر  بر دیوار ن

رریف، برا  خااحافظ  بهه هبهو آمهاه بودنها و     به هبو که با گشبیم، پرفسور خاای 

   اده نیز با لطف ویژهمنبظر ما بودنا. ا  ایشان خااحافظ  کردیم. آقا  پروفسور رسول هاد 

ها نا. کبابرا برا  هایه به ما به پذیرش هبو سپرده بود« سمرقنانامه»خود دو نسخه ا  کباب 

 را گرفبیم و برا  اسبراحت به ا اق خود رفبیم.

پروا  بهه  ههران دارهبیم. امّها رهنیاه بهودم بها ار          برنامه 5/11رو  پنجشنهه، ساعت 

تهح  6کنا. برایم جالش بود و به همی  دلیو ساعت تهح آاا  به کار م  5ا  ساعت « کاروان»

به با ار کاروان رفبیم. جالش ای  که وقب  ما وارد  به ا فاق خانم اسماعیل  و خانم خسروآباد 

 گشبنا.رایم  عااد  ا  مردم خریا کرده بودنا و با م م 

هبو برگشهبیم.   به در با ار کاروان بودیم. مداار  سواات هم خریایم و 5/8 ا ساعت 

در   ادهآقایهان خسهروآباد ، کهریهای  و قله      .هبو را به قصا فرودگاه  رک کهردیم  10ساعت 

 . فرودگاه ما را بارقه کردنا
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بهه وقهت    12: 45سهاعت  خروج  فرودگاه ظاهر  بسیار بهبهر ا  ورود  آن دارهت.   

 اجیتسبان، هواپیما  بوئینگ مبعلر به ررکب  ا بت  فرودگاه دورنهه را به مدصا مشها  هرک  

ن پایهان  به وقت ایران در فرودگاه مشها بر  می  نشست و سفر  اجیتسبا 2: 40کرد و ساعت 

 ..گرفت.

** 

گاه ا  یهاد نههرم. اهزل    هیچ -رایا –را در  مان خااحافظ  « ازل»آلود  ها  ارکخما  

عصهر بلیهت    4خواست پی  او بارم. وله  مه  سهاعت    خواست م  به ریرا  برگردم. م نم 

ریرا  داربم. ناچار دلم را پی  ازل گذاربم و به ریرا  با گشهبم.  ها سهفر همچنهان      –مشها 

 امه داربه بارا...اد

 

 


