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يكی از خوبی های دنيای كتاب ها، اين است كه می توانی با آن ها هرچقدر دلت می خواهد سفر كنی. سفر به هرجايی 
كه دلت می خواهد. می توانی با هر كســی كه دوست داری، هم صحبت شــوی. خوبی اش اين است كه در دنيای 
كتاب ها همۀ شخصيت های بزرگ و معروف هميشه برای ما وقت دارند. بگذاريد يكی از خاطراتم را برايتان تعريف 

كنم:
امروز صبح زود از خواب بیدار شــدم. نماز صبح را پشــت سر شیخ صدوق خواندم. بعد دیدم مولوی و عطار با هم 
نشسته اند و دارند صبحانه می خورند. من هم چند تا گردوی تازه برداشتم و به آن ها ملحق شدم. عطار داشت دربارۀ 
پایان بندی حکایت سیمرغش توضیحاتی می داد که نظامی گنجوی با یک سنگک تازه از راه رسید. تا حوالی ساعت 

11 صبح، گرم شعرخوانی بودیم که من دیگر از آن ها خداحافظی کردم و از خانه بیرون آمدم.
ابوریحان بیرونی را دیدم و با او همراه شدم. در پارک قدم زدیم و ابوریحان از بحث های علمی اش با ابن سینا گفت. 
نزدیک ظهر با هم به مسجد شیخ مفید رفتیم. بعد از نماز، شیخ مفید چند حدیث کوتاه خواند و آن ها را توضیح داد.

بعد از مسجد به رستوران رفتم و غذا سفارش دادم. عمدًا کنار ابن سینا و زکریای رازی نشستم تا متوجه بحث هایشان 
بشــوم. داشــتند در مورد خواص درمانی بعضی از گیاهان صحبت می کردند. بعد از غذا وحشــی بافقی از سعدی 
خواســت تــا برای جمع غزل بخواند. ســعدی اول کمی امتناع کرد، ولی وقتی دید کــه رودکی هم اصرار می کند، 
پذیرفت. چند غزل زیبا خواند که تا به حال نشنیده بودم. بعد همراه فردوسی از رستوران خارج شدیم. ناصرخسرو 
در ماشــین منتظرمان بود. فردوسی از سفرهای تازۀ ناصرخسرو پرسید و او ماجراهای جالبی برایمان تعریف کرد. 
متوجه شدم که به تازگی از طریق دریای سرخ به سمت مکه رفته است. فردوسی با اطالعات تاریخی ای که داشت 
برایمان از اسطوره های قدیمی ایرانی گفت و لذت بردیم. رسیدیم به نزدیکی خانه. از ماشین پیاده شدم و به طرف 

خانه مان رفتم.
برادرم در را باز کرد و گفت: »کجا بودی؟ آقای حافظ شــیرازی آمده اســت و منتظر توست«. رفتم پیش حافظ و 
دیدم روبروی کتابخانه ام نشسته است. سالم و علیک گرمی کردیم. نگاه کردم و دیدم همۀ کتاب هایم روی میز پهن 

هستند. کتاب های شعر و ادبیات و داستان و ...
دیوان حافظ را از میان کتاب هایم برداشتم. حافظ لبخند زد و برایم یکی از غزل هایش را خواند:

فراغتی و کتابی و گوشۀ چمنی...
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