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ناگه شنوی خبر كه آن جام شكست
«كاظم برگ نيسی، 1335ـ1389»

سيدعلی آل داود
دوست نازنين كاظم برگ نيسی ناگهان از ميان ما رفت. 
با مرگی دردناک، سقوط در آسانسور، كه نمونه های آن 
تاكنون حداقل در ايران بسيار نادر بوده است. كاظم در 
سال 1335ش در خرمشهر ديده به جهان گشود. كودكی 
و نوجوانی او در زادگاهش گذشت. به روزگار دانشجويی 
در دانشگاه پلی تكنيك تهران قبول شد و ادامۀ تحصيل 
داد. چون قلبی تپنده و حساس داشت و خود مزۀ فقر را 
چشيده بود به فعاليتهای سياسی كشانده شد و سرانجام 
به زندان افتاد. گمان می كنم در سالهای 1355 و 1356 
از  پس  می داشت.  سخن  آن  از  كم  ولی  بارها  خود  كه 
آزادی از زندان، گرفتار اخراج از دانشگاه و محروميت از 
را  برق  مهندسی  دورۀ  از  سال  سه  آنكه  با  شد،  تحصيل 
در آن دانشگاه گذرانيده بود، اما چاره ای جز پذيرش اين 

حكم غيرانسانی و ناجوانمردانه نداشت.
كاظم سپس راه اصلی خود را پيدا كرد، به دنيای پژوهش 
كه  رنجی  و  سياسی  دغدغه های  هرچند  افتاد،  تحقيق  و 
تودۀ مردم تهيدست می بردند هرگز او را در هيچ حال آرام 
ظاهری  اما  می خروشيد  و  می جوشيد  پيوسته  نمی گذاشت. 
دنيای  به  ورود  از  پس  برگ نيسی  داشت.  كم سخن  و  آرام 
پژوهش، نخست به ترجمه روی آورد. در نخستين سالهای 
پس از انقالب چند اثر كوتاه ترجمه كرد كه چون دفتر نشر 

صادق  با  آنجا  در  می ساخت  منتشر  آن  را  اسالمی  فرهنگ 
آشنايی  بود  مؤسسه  آن  ويراستار  روزگار  آن  كه  سجادی 
همكاری  مدتی  از  پس  دو  اين  رساند.  بهم  ديرپا  دوستی  و 
و  فلسفی  لغات  پنج زبانۀ  فرهنگ  گرفتند  تصميم  سرانجام 
اجتماعی را كه دانشمندی لبنانی تأليف كرده بود با كمك 
ترجمه  اين  سازند.  منتشر  و  برگردانند  فارسی  به  همديگر 
صورت گرفت و كتاب در مواردی هم تكميل گرديد و معادل 
آلمانی واژه ها به آن افزوده شد. اين اثر را سرانجام شركت 
روزآمد  شيوه ای  به  اكنون  و  ساخت  منتشر  انتشار  سهامی 

توسط مؤسسۀ فرهنگ معاصر تجديد طبع می گردد.

سجادی  صادق  هدايت  با  سرانجام  برگ نيسی  كاظم 
كه خود در اين روزگار [اواخر سال 1364ش] در سلك 
اسالمی  بزرگ  دائرةالمعارف  جوان  مؤسسۀ  همكاران 
درآمده بود به آن سازمان راه يافت و كار پژوهش جدی و 
تحقيق در وادی ادب و تاريخ را آغاز كرد. كاظم سرانجام با 
تسلطی كه بر زبان عربی داشت و سپس به زبان انگليسی 
پيدا كرد، توانست محققی زبده و مقاله نويسی برجسته از 
كار درآيد. نمونۀ مقاالت مفصل او در باب عشاير و قبايل 
عرب و خاندانهای سلطنتی عرب جنوب خليج فارس در 
كامًال  نوشته های  شمار  در  و  برجسته  دايرةالمعارف  اين 
محققانه اين كتاب است و تاكنون توجه كثيری از اصحاب 
تحقيق را به خود جلب كرده است. كاظم به گونه ای كه 
خود شاهد و ناظر بودم گاه برای نوشتن مقاله ای در باب 
ايالت عرب خوزستان با امكاناتی كه دايرةالمعارف برايش 
برخی  سفرش  می شد،  طرفها  آن  روانه  می آورد  فراهم 
سفر  هنگام  چون  و  می انجاميد،  طول  به  ماهها  وقت ها 
جز تكميل پژوهشهای خود به چيزی نمی انديشيد برای 
را  نكته  اين  می كرد.  سفر  فرسنگها  سواالت  برخی  پاسخ 
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از  رو  اين  از  و  بودند  دريافته  هم  دائرةالمعارف  مسئوالن 
همكاری با او كه گاه دشوار بود كوتاهی نمی كردند.

مورد  هيچ  در  بود.  سختگير  مقاله نويسی  در  برگ نيسی 
كوتاهی نمی كرد و حتی اگر برای دريافت به موقع مقاله به او 
اصرار و فشار می آوردند كه مقاله را در همان حد فراهم آمده 
تحويل دهد تا كار لنگ نماند، توجه نمی كرد. گاه اين عدم 
همكاری به سختگيری بيش از حد و شايد لجبازی او تعبير 
می شد، اما كاظم گوشش به اين حرفها بدهكار نبود. هدف 
يادم  نبود.  چيزی  آن  كردن  بی نقص  و  مقاله  تكميل  جز  او 
نمی رود هنگام نگارش يك مقاله كه انتشار يكی از مجلدات 
دائرةالمعارف موقوف به تحويل آن شده بود، در حدود دو ماه 
شبانروز در ساختمان دائرةالمعارف به سر می برد و به خانه و 
حتی بيرون ساختمان مركز مراجعه نداشت. سرانجام مقاله 
مذكور كامل شد و تحويل گرديد و كاظم نفسی به راحتی 

كشيد، مركز و بی خوابی شبانروزی را ترک گفت.
كاظم طبعی رقيق و حساس داشت، به اندک مطلبی 
امكان  آسانی  به  او  رنجش  داليل  كشف  اما  می رنجيد. 
نداشت. دوستانی چند كه گرفتار رنجيدگی او می شدند، 
گاه از من كه ساليانی چند به او نزديكتر بودم داليل آن 
 را جويا می شدند. چند بار اتفاق افتاد كه سوال آنان را از 
وی باز می پرسيدم. اما پاسخ او هميشه سكوت بود. وی 
كه  را  اسالمی  بزرگ  دائرةالمعارف  با  همكاری  سرانجام 
بيش از ده سال به طول انجاميده بود، رها كرد و دوستان 
محيط  دائرةالمعارف  می ديدند.  را  او  كمتر  پس  آن  از 
دوستيهای  همواره  كه  هست  و  بوده  دلپذيری  فرهنگی 
حال  اين  با  است.  كرده  ايجاد  را  همكاران  بين  ديرپا 
نشر  مركز  در  كاظم  كه  روزگاری  در  گاه  به  گاه  نگارنده 
ويرايش  كار  به  معاصر  فرهنگ  مؤسسۀ  در  و  دانشگاهی 
جويای  همواره  می ديدم.  را  او  می پرداخت  لغت نگاری  و 
بود.  خود  معلومات  و  دانسته ها  تكميل  حال  در  و  دانش 
بارها حتی هنگامی كه در وسايل نقليۀ عمومی بود، او را 
در حال فيش نويسی ديده بودم. برای كتاب لغت خود از 
كلمات و اصطالحات تودۀ مردم در محاورات سود می برد. 
داشت  تسلط  عربی  زبان  زوايای  و  رموز  بر  چنان  كاظم 
كه تصور نمی رود در ايران معاصر كسی به حد او در اين 
چنان  او  عربی دانی  باشد.  داشته  آگاهی  و  اشراف  زمينه 
زبانزد شده بود كه ادونيس شاعر نامی جهان عرب چون 
به ايران آمد فقط برگ نيسی را به همنشينی خود برگزيد 

و در طول سفر وی همواره با او به سر می برد.
حتی  و  برجستگی  هم  انگليسی  زبان  در  برگ نيسی 
تسلط كافی داشت، يكی دوبار ديده شد در محافلی كه 
اساتيد برجسته و زباندان حضور داشتند، او از عهده حل 
مشكل مطرح شده برمی آمد. اما اعجاب آورتر تسلط يگانۀ 
و  مهم  متون  از  بسياری  بود.  فارسی  ادب  و  زبان  بر  او 
حتی غيرمهم زبان فارسی را با ديدی نقادانه خوانده بود 
حافظۀ  چون  داشت.  حفظ  در  همواره  را  آنها  از  نكاتی  و 
زمانی  بود.  كرده  بر  از  را  زيادی  اشعار  داشت  هم  خوبی 
بعضی  بوديم  اطاق  هم  و  همكار  دائرةالمعارف  در  كه 
اطاق  در  نداشت  نوشتن  و  تحقيق  حوصله  كه  اوقات 
قصايد  می خواند.  شعر  و  می رفت  راه  داشتيم  كه  بزرگی 
طوالنی از شاعرانی چون ناصرخسرو و خاقانی را از ابتدا 
تا انتها بی وقفه و بدون لكنت می خواند و ما بسيار تعجب 
يك  وی  چگونه  كه  می خورديم  غبطه  گاه  و  می كرديم 
قصيده شصت هفتاد بيتی را كه چندان شناخته شده هم 
نبود بی لكنت می خواند و فراموشی به او دست نمی دهد.

برگ نيسی مقاالت بسيار نوشته و چند كتاب تدارک 
ديده است، ترجمه ای از قرآن كريم هم در دست تدارک 
كرده  ترجمه  آن  را  بيشتر  بخش  ظاهراً  و  داشت  تهيه  و 
با  بسيار  تفاوت  و  است  خواندنی  حتماً  ترجمه  اين  بود. 
آثار  مهم ترين  از  داشت.  خواهد  معاصر  ترجمه های  ساير 
او مقاالتی است كه در باب واژه های دخيل در قرآن در 
مجلۀ معارف نوشته و همان وقت توجه گروهی از محققان 
ايرانی و حتی اسالم شناسان غربی را به خود جلب كرد، و 

مطالبی در ستايش آن گفتند يا نوشتند.

شب  جمعه  در  وقتی  بود.  منتظره  غير  كامًال  او  مرگ 
داد  خبر  حادثه  از  و  زد  تلفن  دوستان  از  يكی  تير 89   25
سراسيمه به بيمارستان رفتم. در سرسرای آنجا همسرش را 
ديدم كه پريشان و ناالن است. وقتی واقعه را شرح داد و حال 
كاظم را گفت اميدم قطع شد، دانستم كار تمام است، هرچند 
پذيرش آن بسيار دشوار بود. گفته می شد كه بيمارستان هم 
كوتاهيهايی كرده است از اين موارد در كشور ما فراوان بوده 
است. سرانجام او چهارشنبه 30 تير 89 درگذشت و در قطعۀ 
با  و  شاد  روانش  شد.  سپرده  خاک  به  زهرا  بهشت  نام آوران 
پاكان و حقيقت جويان و نيك مردان محشور باد كه خود در 

زمرۀ آنان قرار داشت.
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يك يادداشت
علي صفري آق قلعه

در صفحۀ 36 شمارۀ پيشين گزارش ميراث (پياپي 38، 
ص 37) يادداشتي از استاد نجيب مايل هروي درج شده 
است كه از سر لطف به چاپ اين جانب از تحفةالعراقين 
خاقاني اشاره كرده اند. ايشان در آن يادداشت به بخشي از 
انجامۀ كاتب اشاره كرده اند كه براي اين جانب در هنگام 
چاپ اثر ناخوانده مانده بود.1 استاد مايل هروي آن واژه را 
«پيمان» خوانده و نام پدر كاتب دانسته اند و اشاره كرده اند 
كه آنچه بنده حرف «واو» خوانده و به عبارِت دعايِي بعدي 
«پيمان»  واژۀ  همان  از  «نون»  حرف  درواقع  است،  افزوده 

مي باشد.

توجه  انجامه  سطِر  سومين  در  «جمادي»  واژۀ  در  «دال» 
«يا»  حرف  به  پايين  سوي  از  را  آن  كه  مي بينيم  كنيم 

چسبانده است.
كه  لكاتبه»  «واستغفر  عبارت  از  «واو»  حرف  دربارۀ 
ايشان آن را حرف «نون» از نام «پيمان» دانسته اند باز هم 
وجود  ما  ضبط  تأييد  در  قرائني  كاتب،  تحرير  شيوۀ  در 
بار  دو  و  دوم  سطر  در  مّنه»  «و  در  واو  حرف  مثًال  دارد. 
را  سطر  همان  در  توفيقه»  حسن  «و  در  واو  حرف  تكرار 
واو  حرف  دنبالۀ  موارد،  اين  همۀ  در  كاتب  كه  مي بينيم 
(طّرۀ واو) را به سوي باال كشيده است. اين شيوۀ تحرير، 
نمونه هاي ديگري نيز در همين انجامه دارد كه در تصوير 
ديده مي شود. نكته اي كه در اينجا بايد توجه داشت اينكه 
از ديدگاه نحوي، آوردن واِو ربط در اين بخش از عبارت 

نمي تواند  هروي  مايل  استاد  حدس  بنده  گمان  به 
گماني  به  متن،  چاپ  از  پس  بنده  البته  و  باشد  درست 
نزديك به يقين دربارۀ آن واژۀ ناخوانده دست يافت. براي 
اينكه مطلب به درستی دانسته شود، انجامۀ نسخه را در 
شكل آورده و بخش مورد اشارۀ استاد را با خطي تيره در 

زير آن نمايش داده ايم.
«رحم هللا  است:  چنين  بخش  اين  از  ما  تازۀ  قرائت 
...» كه واژۀ ناخواندۀ پيش گفته  من دعا و استغفر لكاتبه 
«دعا» است. نمونۀ مشابه اين عبارت كه در انجامۀ برخي 
دعا  من  «رحم هللا  مي شود  ديده  نيز  ديگر  نسخه هاي 
لكاتبه» است كه مي تواند قرينۀ درستِي قرائت ما باشد. از 
ديدگاه شيوۀ تحريِر كاتب نيز اگر به شيوۀ نگارش حرف 

ضروري است. دربارۀ نام «پيمان» نيز گمان نويسندۀ اين 
سطرها بر آن است كه اين نام در روزگار معاصر رواج يافته 

و در ميان پيشينيان كاربرد نداشته است.
اينكه نگارندۀ سطور در نگارش اين يادداشت جسارت 
در  كه  است  آشنايي  اندك  دليل  به  صرفاً  داد،  خرج  به 
حين چاپ كتاب با شيوۀ تحرير كاتب حاصل كرده است. 
اميد كه آنچه ياد شد مورد پذيرش و تأييد استاد مايل 

هروي قرار گيرد.
1. چنانكه ايشان يادآور شده اند، آقاي دكتر يوسف عالي عباس آباد 
نيز  افشار  استاد  و  نياورده  خود  تصحيح  در  را  انجامه  عبارت 
در مقدمۀ چاپ عكسي، بخش پاياني انجامه را ياد نكرده اند تا 

قرائت ايشان از آن واژه دانسته شود.


