
 

 یاد ایام گذشته
  

دانم چه اکسیري در مرور خاطرات گذاشته و رفتن به جاهایی که روزگاري در آن زندگی نمی
اي زند. دیروز برکند و حس غریبی را برایت رقم میاي وجود دارد که ترا بی تاب و بی قرارمیکرده

 ساکن دیدار دوستان قدیمیِاز لندن به بیرمنگام رفتم.  "سیري در سپهر سعدي "سخنرانی تحت عنوان 
خواندم، تا امروز با درس می Warwick بیرمینگام، دوستان نازنینی که از روزگاري که در دانشگاه

انگیز م و خاطرهمغتن بریم، برایم حقیقتاً		یکدیگر رفاقت داریم و از نشست و برخاست با هم لذت وافر می
سال  14از دوستان از کنار آپارتمانی رد شدیم که به اتفاق یکی  بود. دیروز عصر، پیش از سخنرانی،

پیش در بیرمنگام به همراه همسرم در آن ساکن بودیم، روزگاري که تازه براي ادامۀ تحصیل به انگلستان 
آمده و هنوز به زندگی در فضاي خارج از کشور عادت نکرده بودم؛ نگاه کردن به پنجرة آن آپارتمان 

وجود  St. Peter's گورستان زیبایی انتهاي خیابانود.ة خاطرات کثیري بایم تداعی کننداز بیرون، بر
رفتم کردیم؛ در آن ایام هر از گاهی که دلم می گرفت، به قبرستان میدارد، خیابانی که در آن زندگی می

ساله داشتند، و سکوت و آرامشی  200و در فضاي سبز میان قبرها قدم می زدم، قبرهایی که بعضا قدمت 
مرگ در ذهن اقاقی جاریست/ مرگ در ذات »: را تجربه می کردم و زیر لب با خود می خواندمژرف 

اي هدیروز هم چند دقیق». شب دهکده از صبح سخن می گوید/ گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد
 منزلبه محوطه و فضاي این گورستان زل زدم و آن لحظات و ایام را فرایاد آوردم. همچنین، از کنار 

اي که روزگاري که او زنده بود، بارها در آن پاي نهاده و از جان هیک در بیرمنگام رد شدیم، خانه
هاي معرفتی و اگزیستانسیلِ فراوان برده بودم؛ دیدارهایی که به اتفاق برخی از دوستان صحبتی با او بهرههم

  ....»یاد باد آن روزگاران یاد باد«و یا پدرم با هیک صورت می گرفت: 
که مراسم دیروز را به نیکی برگزار کردند، صمیمانه سپاسگزارم. » مدرسه موالنا«اندرکاران از دست

 .فایل صوتیِ این سخنرانی، به زودي بر روي سایت و کانال تلگرامم قرار خواهد گرفت

تلگرام  روز گذشته فرا رسیدن روز معلم را از طریق ایمیل، 2-3از دوستان کثیري که از سر لطف در 
رمنده شدم. ها غافلگیرو شبوك تبریک گفتند، صمیمانه سپاسگزارم؛ از حجم زیاد ابراز محبتو فیس

دانم که برخی از آنها را هنوز پاسخ نداده و از ام تعداد زیادي از آنها را پاسخ دهم، اما نیک میکوشیده
 ...اند. از عنایت و محبت همه عزیزان ممنونمچشمم دور مانده

 


