
جستار

صبح26اسفند1356ش/16مارس1977مبود.طبقمعمول

و ایران فارسی تحقیقات مرکز گنجبخش، کتابخانۀ در

پاکستان،اسالمآبادمشغولکاربودیم.مدیروقتمرکز،دکتر

و واردشد کتابخانه به مهمانیمسن با علیاکبرجعفری،

مهمانرابهماچنینمعرفیکرد:»ایشاناستاداحمدمنزوی

است!«استادبهسبکپاکستانیها،دسترابهپیشانیخود

نزدیکبردوسالمکرد.نزدیکبودازخوشحالیوحیرت

سکتهکنم؛خوشحالیازبابتنعمتدیدارغیرمنتظرۀاستاد

وحیرتازسادگیحالاو.

منازسال1974م،کهدرکتابخانۀگنجبخشاستخدام

شدم،باکارباعظمتاستادیعنی»فهرستنسخههایخطی

قطورشش فهرست این دیدن از پس بودم. آشنا فارسی«

جلدی،تصویریکهازاستادمنزویرویصفحۀتخیلخود

ترسیمکردهبودمتصویریبودازشخصیباابهتوباجالل،

اماوقتیاستادراروبهرویخودمدیدم،سرتاپاجمالوتواضع

عالمانهبود.

باری،استادمنزویدر1356ش،ازپاکستانعبورمیکرد

وآهنگهندداشت،امامدیرمرکزتحقیقاتازاودعوتبه

همکاریکردوچونپای»فهرست«و»فارسی«درمیانبود،

استادنتوانستانکارکند.کولهبارشرابرزمینگذاشت،خیمه

 یادنامۀ استاد احمد منزوی
)۱3۰4–۱3۹4ش/۱۹۲5–۲۰۱5م(
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دراسالمآبادزد،قلمبهدستگرفتودرراهشناساندنآثار

پارسیدرپاکستانکمرهمتبست.

استادمنزویتا11آذر1369ش/1دسامبر1990مدر

اسالمآبادمستقربود.ازبرکاتاقامتحدودچهاردهسالۀاستاد

درپاکستان،چندینمجلدفهرستنسخههایخطیفارسی

تهایایرانوپاکستانوقلمروفرهنگ
ّ
استکهاوبرایمل

فارسیبهارمغانآوردویکیازآنهاکارماندگاراو»فهرست

مشترکنسخههایخطیفارسیپاکستان«است.

منافتخارمیکنمکهازمرحلۀبذرافشانیتابارورشدن

درخت»فهرستمشترک«،ازدورونزدیک،همکاراستاد

منزویبودموبافضایعلمیایناثربزرگ،کهازبذربهدرخت

مأنوس.بهیاددارمدرسال1359ش،
ً
سایهدارتبدیلشد،کامال

کهایراندورانجنگرامیگذرانیدودرمرکز،دورۀفترت

حاکمبودومدیریوسرپرستینداشتومنواستادمنزوی

درمرکزماندهبودیم،استادقصددیدارایرانوخانوادۀخودرا

داشت،امانگرانبودکهنتواندبهپاکستانبرگردد.اوطیسه

چهارسالدراسالمآباد،بخشهاییاز»فهرستمشترک«را

ترکودیکهدرمرکزبود،امیدوامکان
ّ
گردآوردهبود،امابهعل

چاپآنوجودنداشت.استادقبلازسفربهایران»وصیتنامه«ای

نوشتوبهمندادبدینعبارت:

دوستوهمکارارجمندمآقایسیّدعارفنوشاهی

درآستانۀدیدارازایرانودیگرعزیزانخود،اینچندسطر

را،بهعنوانیادبود،برایآنهمکارودوستخودمینویسم.

سفارشمخازنخطیوچاپی،آرشیوها،داراییهایمادی

ومعنویمرکزتحقیقاتبیجاست،عالقهوعشقشمابهاین

آثارکهمیراثفرهنگمشترکماست،درطیچندسالخدمات

اینجاسفارشهای دادهاید.در پرثمرخودنشان صادقانهو

شخصیخودمرایادمیکنم،وباتوجهبهاینکهاینهانیزبه

جایخودمسئلۀعاموفرهنگیاست،مربوطبههمانفرهنگ

تهمسایهاست،کهقرنهادرکنارهمبودهوتا
ّ
مشترکدومل

ابدکناِرهمخواهندبود.

نگاهداریاز»فهرستمشترکنسخههایخطیفارسی

پاکستان«رابهشماواگذارمیکنم،ازآنحفاظتکنید.اما

بخش»نامهنگاری،نامهها،منشآِت«آنفهرست،کهپاکنویس

درصورت که میسپارم، بهشما است، آمادۀچاپ و شده

بهچاپرسانید.
ً
فرارسیدنمرگ،آنراشخصا

طرحدرونکتاب)صفحهبندی(چیزینزدیکبه»فهرست

گنجبخش«کارخودم،رویجلد»فهرستمشترکنسخههای

خطیفارسیپاکستان«،بخشیکم»نامهنگاری«،پیشگفتار

چاپازشما،هزینۀچاپدرصورتیکهمرکزتحقیقاتحاضر

بهپرداختنبود،ازورثۀمنخواستهشود.ایننامهصورِت

وصیتنامۀمراداردوورثۀمنملزمبهپرداختهزینۀچاپ

هستند.موفقیتهایعلمیآندوستراخواهانم.

    احمد منزوی

20 شهریور 1359

البتهاستادمنزویبعدازآنمسافرت،بهخیروسالمتبه

پاکستانبازگشتومشغولبهکارشدوتاسال1369ش/

۱۹۹۰مدوازدهجلد»فهرستمشترک«رابانظارتخود،با

هزینۀمرکزتحقیقات،درپاکستانمنتشرکرد.سیزدهمینجلد

»فهرستمشترک«موقعیمنتشرشدکهاستادمنزوی،اسالمآباد

درآنایامبرای
ً
راترکگفتهوبهتهرانبازگشتهبود.اتفاقا

گذراندندورۀدکتری،درتهرانبودمودرآنجاازمحضراستاد

استفادهمیکردم.استاداحمدمنزوییکبار،بابرادربزرگ

خود،مرحومعلینقیمنزوی،بهخوابگاهمن،واقعدرقزلقلعه

آمدند،امابیشترمنپیشاستادمیرفتمومیعادگاهما،منزل

علینقیمنزویواقعدرکوچۀابراهیمی،امیرآبادشمالیبود.من

روزهایجمعهبهمنزلشادروانعلینقیمنزویمیرفتمو

استاداحمدمنزویهمخودرابهآنجامیرسانید.درمحضر

استادصحبتودرددلیازکارهایناتمام»فهرستمشترک«

میشد.

فرهنگستانزبانوادبفارسیایرانبدوناینکهبامرکز

مقدماتیفراهم
ً
تحقیقاتتوافقنامهایامضاکردهباشد،راسا

آوردکهتمامبرگههایدستنویساستادمنزویدرمرکز)اعماز

مشخصاتنسخههایخطیوکتبچاپی(ازاسالمآبادبه

تهرانمنتقلشود.منبهنوبۀخودازاینتصمیمفرهنگستان

راضینبودم.خداراشکرکهاینتصمیمتحققنیافتوآن

سرمایۀمعنویدراسالمآباد،درجایاصلیماند.

درهمانایامعزمبازگشتازایرانبهپاکستانکردم.در

تفرهنگیچنیناستکه
ّ
مجلسیبهاستادمنزویگفتم:سن
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جستار

 کارهایناتماماستادانراشاگردانشانبهاتماممیرسانند)اگر 

پدرنتواندپسرتمامکند(.اگرشمامرایکیازآموزشدیدگان

خودبهحسابمیآورید،اجازهبدهیدبهمحضبازگشتبه

اسالمآباد،بقیۀکار»فهرستمشترک«رابهدستخودبگیرمو

آنرابهجاییبرسانم.استادفیالمجلسکاغذیبرداشتو

نامهایخطاببهمدیرمرکزتحقیقاتفارسینوشت،بدین

عبارت:

ریاست محترم مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

پسازدرود،چونبرگهاییاز»فهرستمشترِک«اینناچیز

ونیزدنبالۀ»فهرستکتابخانهگنجبخش«پیشازبهچاپ

رکآنمرکزشدم
َ
رسیدن،درآنمرکزماندواینناچیزناگزیرانهت

]کردم[؛وچوندانستهنیستکهتابهکیزندهبمانم؛وچون

فرزندانوشاگردانارزشمنِداینناچیز،دیگرشاگردنیستندو

استادِاینناچیزبهحسابمیآیندومیتوانندکارچاپآن

بخشهارابهدوشبگیرند،بارضایت-وحتیخواهش-از

آنمرکزمیخواهمکارچاپآنچهماندهرابهایشانبسپارند.

منظورمندراینلحظه،آقایدکترسیّدعارفنوشاهیوخانم

دکتر)دکتردرآیندۀنزدیک(انجمحمیدهستندکهزحمت

بکشندوکارچاپآندوقسمترابهانجامبرسانند.

 احمد منزوی

 5 بهمن 1373خ

نوامبر آبان1374ش/ بهاسالمآباد،در ازبازگشت پس

1995مدرمرکزتحقیقاتمشغولبهکارشدم.هزارانبرگهدر

اختیارمگذاشتهشدکهبهعلتجابهجاییمحلمرکز،درهمو

برهمشدهبودوهیچنظمینداشت.نمیدانستمسرنخرا

چگونهبهدستآورم.سرانجامبامشقتچندهفتهای،این

برگههارابهچهاردستهتقسیمکردم:

-برگههایبخشهایچاپنشدۀفهرستمشترک

-برگههایذیلواستدراکفهرستمشترک

-برگههایذیلفهرستکتابخانۀگنجبخش

-برگههایکتابهایفارسیچاپسنگیوکمیابدر

کتابخانههایپاکستان

نشدۀ چاپ )بخشهای اول دستۀ برگههای 
ً
ترجیحا

فهرستمشترک(رابهدستگرفتموآنهاراموضوعیوسپس

قبلازچاپ،بربسیاریازمطالب
ً
الفبایی،تنظیمکردم.ضمنا

تجدیدنظرکردمواضافاتنمودموازنتیجۀکاربهاستاد

منزویدرتهراناطالعدادم.اودوبارهیادداشتیبدینعبارت

نوشت:

به هم آن ممتدی، و بیماریسخت دنبال به که هنگامی

هنگامپیریوفرتوتیوتنهایی،اسالمآبادرارهاکردم،کار

چاپ»فهرستمشترک«بهپایاننرسیدهبود.باردیگربا

همکارگرامیودانشمندمآقایدکترسیّدعارفنوشاهی،

اینباردرتهران،درمرکز»دانشنامۀزبانوادبفارسی

درشبهقاره«،طرحیکهازسویفرهنگستانزبانوادب

فارسیدنبالمیشود،بههمکاریرسیدیم.فرصتداشتیم

دربارۀ»فهرستمشترک«بایکدیگربااندوه،
ً
کهمشترکا

به برگشت به تصمیم ایشان که این از پس کنیم. نجوا

میهنخودگرفتهوعازماسالمآبادبودند،ازایشانخواهش

کردمچرکنویسهاراآمادۀچاپسازند.

دربارۀکمیتوکیفیتاینبخشها،کهاکنوندردستم

نیست،هرآنچههمکارمآقایدکترسیّدعارفنوشاهیتنظیم

دردسترسمنیست،امیدوارمکهازعهدة
ً
کردهاند،کهآننیزفعال

آنبرآمدهباشند.

اکنونکهاینکاربزرگبهیاریخداوندوکمکرایزنی

فرهنگی،جنابآقایعلیذوعلموجنابدکترمحمدمهدی

توسلی،معاونمدیرمرکزتحقیقاتفارسیایرانوپاکستانو

آقایسیّدعارفنوشاهیبهانجامرسیده،ازهمۀدستاندرکاران

سپاسگزاریمیکنمونیزازخانمانجمحمید،کهزحمت

فهرستاعالمآنراکشیدهاند،اینچندسطررابرایهمین

سپاسگزارینوشتم.امیددیگراینکهجلدآخر،کهفهرست

اعالمهمۀمجلداتاستونیزدنبالۀ»فهرستمشترک«است،

چاپگردد.

   احمد منزوی

۲۲ آذر ۱۳۷۵، تهران

جلدچهاردهم»فهرستمشترک«در۱375ش/۱۹۹7مبا

یادداشتمذکوراستادمنزوی،درمرکزمنتشرشد.آقایعلی

ذوعلم،سرپرستوقتمرکز،حمایتوعالقۀویژهایدرنشر

اینجلدنشانداد.دکترانجمحمیدنمایههایاینجلدراتهیه

کردوحقشاگردیاستادمنزویرااداکرد.بعدهادکترانجم
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جستار

  دورۀچهاردهجلدی
ّ
حمیدنمایههاینامکتابهاوکسانکل

»فهرستمشترک«رانیزتهیهکردکهباعنوان»راهنمایفهرست

۱377ش/ در پاکستان« فارسی خطی نسخههای مشترک

۱۹۹8مازسویمرکزمنتشرشد.

پسازانتشارجلد۱4»فهرستمشترک«موضوعتنظیم

وچاپدنبالۀ»فهرستکتابخانۀگنجبخش«راپیگیریکردم.

استادمنزویرایکباردیگردر1380ش/2001مدرتهران

دیدموموضوعرامطرحکردم.اونامهایبهمدیرمرکزتحقیقات

یعنی فارسیایرانوپاکستاننوشتورضایتدادکهفالنیـ

منبندهـمیتواندازبرگههایفهرستکهبهدستخطاودر

آرشیومرکزتحقیقاتفارسیموجوداست،استفادهکند.نامهرا

بهدکترسعیدبزرگبیگدلی،مدیروقتمرکزدادم.اوبهاهمیت

موضوعبهخوبیآگاهبودوباکمالخوشروییواحساس

استاد کار برگههای مشترک، فرهنگ به ازخدمت سرشار

منزویرادراختیارمگذارد.منهمهمتبهخرجدادموجلد

آمادۀچاپکردمو را پنجم»فهرستکتابخانۀگنجبخش«

موضوعرابهاطالعاستادمنزویرساندم.اودرپاسخ،نامهای

نوشتبدینعبارت:

یکم دیماه ۱۳۸۳ خ

جناب آقای دکتر عارف نوشاهی

پس از درود، 

»فهرست پنجم د
ّ
مجل چاپ دربارۀ و بودید زده زنگ

مرکز 
ً
طبعا بودید. پرسیده گنجبخش« خطی نسخههای

مرادرچاپدارند.
ّ
تحقیقاتفارسیایرانوپاکستانحقتقد

ولیشمابهیادداریدکهسالگذشتهدرتهراندیداریداشتیم

از نشانههایی که ـ فهرست آن  نسخۀ از »کپی« شما و

دستنویسدوستمشترکمانخانمدکترانجمحمیدبرآن

رابرایچاپبهمندادهبودیدواینناچیزآنرابرای داشتـ

چاپآمادهساختهبودمواکنونپرینتغلطگیریآنراکامل

مراباآنمرکزورئیسمحترم،جنابآقای
ّ
کردهام،ولیحقتقد

هایرانزادهمیدانم،وازسوییحقخودرادر
ّ
دکترنعمتالل

چاپنسخۀدردستمحفوظمیدارم.

بادیدگانبستهودستلرزان
ً
ازاینکهایننامهراتقریبا

نوشتم،پوزشمیخواهم.خواهشمیکنمآخرینپرینتآنرا

برایمنبهتهرانبفرستید.درپایانشمارا»وصی«خوددرامور

فرهنگیخویشدرقلمروشبهقارهمیدانموهرچهصالح

دیدید،عملفرمایید.

       احمد منزوی                                                                              

10/01/ 83 خورشیدی

پس نوشت:

دوستعزیز!اگربشودایننامهرابهگونۀیادداشتدرآغاز

چاپمجلدچهارم]کذا:پنجم[قراردهید،سپاسگزارخواهم

بو]د[.۲8/۱۰/83

طبقخواستۀاستادمنزوییادداشتاودرآغازجلدپنجم

قرارگرفتواینجلددر۱384ش/۲۰۰5مباهزینۀمرکزدر

اسالمآبادمنتشرشد.

استاداحمدمنزویدرفاصلۀسالهای69ـ1356ش/

پاکستان، و ایران فارسی تحقیقات مرکز در ـ1977م 90

اسالمآبادمشغولبهکاربودودراینفرصتدوکارمهمدر

زمینۀکتابشناسیونسخهشناسیانجامداد:یکی»فهرست

نسخههایخطیفارسیکتابخانۀگنجبخشمرکزتحقیقات

فارسیایرانوپاکستان«ودیگری»فهرستمشترکنسخههای

خطیفارسیپاکستان«.

درابتدااوبهنسخههایخطیکتابخانۀگنجبخش 

یاز2855عنوانکتاب
ّ
پرداختوفهرست6918نسخۀخط

فارسیرافراهمآوردکهمرکزتحقیقاتفارسیایرانوپاکستان،

1978م، 1357ش/82ـ اسالمآبادآنرادرفاصلۀسالهای61ـ

»فهرست عنوان: با مجلد چهار در و صفحه 2513 در

A Descriptive( بخش« گنج کتابخانۀ خطی نسخههای

CatalogueofPersian&ArabicManuscriptsinKetabkhane-

i-Ganjbakhsh(منتشرکرد.استاداحمدمنزویدراینچهار

مجلدتمامنسخههایفارسیدرمیانۀشمارۀثبت1تا8100را

فهرستکردهاست،چنانکهدربخش»مستدرک«کهدر

خاتمۀجلدچهارم،صفحات2425–2395چاپشده

َعلیّه  مواهب  به متعلق 8100 ثبت شمارۀ آخرین است،

)درص2423(میباشد.جلدپنجماینفهرستپسازرفتن

استادمنزویازپاکستانچاپشد،چنانکهگذشت.دراین

مجلدنسخههاییازمیانشمارۀثبت8۱۰۱تا۱4۰۹5آمده

است.

پسازاتمامچاپوانتشاردورۀچهارجلدی»فهرست

جستار
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 گنجبخش«،استادمنزویبهچاپ»فهرستمشترک«پرداخت 

در کرد. منتشر 1983م 1362ش/ در را آن جلد اولین و

1375ش/1997مباانتشارجلدچهاردهم»فهرستمشترک«

طرحفهرستمشترکنسخههایخطیفارسیپاکستانبه

پایانرسید.

در نیز کتابی منزوی استاد بزرگ، کار دو این کنار در

اسالمآبادتألیفکردکهدرواقعاز»فهرستمشترک«بیرون

کشیدهبودوآن»سعدیبرمبناینسخههایخطیپاکستان«

)چاپمرکز،۱۹85م(است.دراینکتاباستادنشاندادهکه

چهآثاریازشیخسعدیشیرازییاچهشرحوترجمهو

پاکستان در بهصورتنسخخطی او، آثار بر حاشیههایی

موجوداست.

مثل کارهایحاشیهای به فهرستنویسی، بهجز استاد

مقالهنویسییاتصحیحمتننمیپرداخت.درطول۱4سالیکه

استاددرپاکستانبود،چنانکهبهیاددارمبهجزمعرفیدوسه

نسخةنابکهدرحینفهرستنویسی،بهآنهابرخوردکردهبود،

مقالهایدیگرننوشت.ایندونسخه،تفسیر»تخبیرالکالم«

و»فقهبابری«بودکهمعرفیاینهادرمجلۀ آینده)بهمدیریت

ایرجافشار(چاپشد.اودرکتابخانۀگنجبخش)شمارۀ

6۹۹۰(وقتینسخۀمنحصربهفرد»اخالقعالمآرا«یا»اخالق

محسنی«تألیفمحسنفانیکشمیریرادید،آنراتصحیحکرد

ولیآنرابانامهمسرشخدیجهجاویدیچاپکرد)چاپ

مرکز،۱36۱ش/۱۹8۲م(.

بهعلتعشقبهکارفهرستنویسی،استادحضررابرسفر

ترجیحمیدادوازاسالمآبادبیروننمیرفت،مگردوبارکهبه

خواهشمن،بامنبهسفرآمد.در۱۹مرداد۱357ش/۱۰

اگوست۱۹78ماستادرابادخترش،خانمآزادهمنزوی،به

روستایخود-ساهنپال-دردویستکیلومتریجنوب

اسالمآباد،بردمواستادیکشبآنجاماند.در۲4اردیبهشت

۱35۹ش/۱4مه۱۹8۰منیزدرالهورجلسۀرونماییکتاب

شریف التواریخ)جلداول(تألیفسیّدشریفاحمدشرافت

نوشاهیبودوازاستادخواهشکردمکهاونیزدراینجلسه

گفتاریداشتهباشد،زیرابامؤلفکتاب–کهعمویمنبود-از

نزدیکآشنابود.استادپذیرفتواورابهالهوربردمویکشب

درمنزلعمویمبود.گفتاریکهاستادمنزویدرآنجلسه

داشت،درپایانجلددومشریف التواریخ)ص۱۹۲۹ـ۱۹3۱(

چاپشد.

دراسالمآبادشاهدبودمکهاستادحداقل۱6ساعتدر

شبانهروزصرفکارفهرستنویسیدرمرکزمیکرد.همانجا

دراتاقکیدرساختمانمرکزمیخوابیدوصبحازهمانجابلند

میشدوسرکارمیآمد.ارزشوقتخودراخوبمیدانست

وخودمیگفتکهعیدوعاشوراندارد؛یعنیبهخاطرعیدیا

عاشوراتعطیلنمیکرد.باکسانیکهبهدیداراوبهکتابخانۀ

و علیکی و سالم نمیجوشید. زیاد میآمدند، گنجبخش

احوالپرسیمیکرد،عینکشرارویچشمانشمیگذاشت،

»یاحق«میگفتودوبارهبهکارخودمشغولمیشد،ولو

اینکهطرفمقابلبعدازسالهایسالازشهریدیگربرای

دیدناوآمدهبود.اوبرایبدرقۀدوستانهمازکلمۀ»یاحق«

استفادهمیکرد.

استادمنزویدرآذر1369ش/دسامبر1990مبهایران

بازگشت.مندرآنروزگاربرایگذراندندورۀدکتریادبیات

فارسیدردانشگاهتهران،درتهرانبهسرمیبردموهرازچند

گاهیبااستاددیدارتازهمیکردم.در۱۹۹5-۱۹۹4مبهدعوت

طرح در همکاری برای فارسی، ادب و زبان فرهنگستان

»دانشنامۀزبانوادبفارسیدرشبهقاره«،یکباردیگردر

جلسات فرهنگستان در روز سه هفتهای بودم. تهران

مدخلگزینیبرایدانشنامهداشتیمکهاستادمنزوینیزدرآن

جلساتحضورمیداشتوبرایمنتوفیقاجباریبودکهیک

سالدیگرازمحضراستاداستفادهکنم.

استادمنزویدرسالهاییکهروی»فهرستمشترک«در

اسالمآبادکارمیکرد،درکنارآنبهفکرپدیدآوردن»فهرستوارۀ

کتابهایفارسی«افتادکهبخشیازآندر»فهرستمشترک«

مجلدات۱3،۱۲،۱۱،۹،8،6،5ضمیمهشدهاست.ولیهنوز

هزارانهزاربرگۀچاپنشدهدرآرشیومرکز،دراسالمآباد

موجودبودکهاستادبهتهرانبازگشتوسرنوشتاینبرگهها

معلومنبودتااینکهاستاددرمرکزدایرةالمعارفبزرگاسالمی،

درتهرانمشغولبهکارشدوبرگههاازاسالمآبادبهتهرانانتقال

دادهشدوطرح»فهرستوارۀکتابهایفارسی«راازسر

گرفت.درتهرانفضایمناسبیبرایاینکاربودواستادهمتا

نیرویبدنخودراصرففهرستوارهکرد،چنانکه آخرین
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  توانستدرحینحیاتخود10مجلد»فهرستواره«راعرضه

کند.اودلبستۀ»فهرستواره«بودوانگاربرایآنمیزیست.

چهدرسالهاییکهاوتوانکارراداشتوکارمیکردوچه

درسالهاییکهچشمودستاودیگرکارنمیکرد،ولیبا

ویلچرمیآمدودردفترکارخودمینشستوفقطبهبرگههای

فهرستواره–کهمثلفرزندانشمیماند-نگاهنوازشآمیز

میکرد.

پسازبازگشتاستادمنزویبهتهران،درهرسفریکهبه

این میکردم. تازه دیدار استاد با استثنا، بدون رفتم، تهران

دیدارهاگاهیدرخانۀجدیدمرحومعلینقیمنزویانجام

میگرفت،گاهیدرمرکزپژوهشیمیراثمکتوبوگاهیدر

به مکتوب میراث مرکز اسالمی. بزرگ دایرةالمعارف مرکز

مناسبتهایمختلفنشستهاییباحضورمنبرگزارمیکرد

وازفرهنگیانتهرانبرایحضوردرایننشستهادعوتبه

عملمیآوردکهاستادمنزوینیزشرکتمیکرد.آخرینبار

چاپی متون و نسخههایخطی »همایش در منزوی استاد

تیر ۲۱ در همایش این کرد. قاره«شرکت شبه در فارسی

باغزیبادرتهران ۱3۹۱ش/۱۱جوالی۲۰۱۲مدرمجتمع

من، کتاب رونمایی همایش، این حاشیۀ در برگزارشد.

»کتابشناسیآثارفارسیچاپشدهدرشبهقاره«)مرکزپژوهشی

چنین تألیف که بود نیز ۲۰۱۲م( تهران،۱3۹۱ش/ مکتوب، میراث

استادرویویلچر بود. منزوی استاد کتابشناسیایرؤیای

نشستهبود.کتابرابهاستادتقدیمکردم.اومرابوسید.بازبان

کهنتوانستچیزیبگوید،امادرچشمانشدرخششیبودکه

ازرضایتاوحکایتمیکرد.

آخریندیدارمنبااستاد،در۲7اکتبر۲۰۱3درمنزلاو،

واقعدرساختمانهایآتیسازدربزرگراهچمران،درحالی

انجامگرفتکهاوزمینگیرشدهبودوپرستاریبرایخدمت

گرفتهبود.بهمنزلشرفتم.توانحرفزدننداشتوفقطاز

روشناییچشمانشوحرکتمردمکپیامخودرابهمنمیداد.

انگارمرابهجاآوردهبود.هردودستراجمعکردوبهمن

سالمیدادونگاهیبهمنخیرهکردوتامدتیدرهمینحال

ماند.بهیادرباعیایافتادمکهمرحومعلیاصغرحکمتدر

هخلیلینوشتهبود:
ّ
پیریوبیماری،برایاستادخلیلالل

دلخونکندوچهرهزریریپیری

درهمشکندصولتشیریپیری

گفتمکهبتـرکدامپیــرییامرگ؟

پیرخـــردمگفتکهپیریپیری

عصرها اسالمآباد در منزوی استاد با که بود روزگاری

اوچنان بازارمیرفتم. به برایخرید یا پیادهرویمیکردم

تندتندگامبرمیداشتکهمنعقبمیماندمودواندوانخود

رابهاومیرساندم.عاقبت،در۲۰آذر۱3۹4ش/۱۱دسامبر

۲۰۱5ازتهرانخبررسیدکهاستاداحمدمنزویامشبدعوت

حقرااجابتکردهو»یاحق«زنان،اینجهانرابدرودگفته

است.بارفتناو،یکقرنفهرستنویسیوکتابشناسیدر

ایرانبهسررسید.اوآخرینچراغخانوادۀکتابشناساِنشیخ

محسنآقابزرگطهرانی)ره(بودکهخاموششد.

دراینگفتار،اینچندسطرازرویاحساساتنوشتهشد.

پیشازاینبرخیخاطراتمدربارۀاستاداحمدمنزویرادرحین

حیاتاونوشتهبودمکهدرکتابم»سیهبرسفید«)مرکزپژوهشی

367چاپ میراثمکتوب،تهران،۱3۹۰ش/۲۰۱۱م(صفحات360ـ

شدهاست.درزمانیکهمندرتهرانبودمواستاددراسالمآبادو

بعدازآن،مندراسالمآبادبودمواستاددرتهران،بایکدیگر

مکاتبهداشتیم.شانزدهنامۀاستادمنزویراکهخطاببهمننوشته

بود،نیزدر»سیهبرسفید«)صفحات4۲۰-44۱(چاپکردهام.

عالوهبرآن،دفترهایخاطراتممملّوازذکراستادمنزویاست.

اگرروزیشرایطیمهیّاشد،خاطراتمراسروسامانمیدهمو

اطالعاتیازگوشههایزندگیروزمرۀ»ابنندیمما«1رابهاطالع

میرسانم.

اصطالح»ابنندیمما«راشادروانایرجافشاربرایاستاداحمدمنزویبهکار 1

بردهبود.
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