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دو يادداشت

يك. نادره كاری فرهيخته و دلسوخته
(ع)  بيت  اهل  به  ارادت  و  ادب  و  تقوا  و  پاكی  و  صفا  در 
نظيرش را نديده  ام. هر وقت تلفنی با او صحبت می كنم 
بغض  می شود،  (ع)  بيت  اهل  از  ذكری  مناسبتی  به  و 
بزند.  را  حرفش  كه  نمی گذارد  و  می فشارد  را  گلويش 
دكتر  از  است.  نشده  ترک  عاشورايش  زيارت  می گويند 
شفيعی كدكنی شنيدم كه می فرمود هر روز از منزلش در 
فيالدلفيا خارج می شود و رو به حضرت رضا (ع) نموده، 

سالم و عرض ادب می كند. 
كتاب حال دوران را برايش فرستادم. در جواب از سر 
مهر و لطف، از آن تعريف و تمجيد كرد و آن را آرزوی 
محقق شدۀ خود ذكر نمود. حاصل اوقات، حاوی مقاالت 
منتشرۀ اوست كه بارها بايد آن را خواند. صوابنامۀ تفسير 
آينۀ  ضميمۀ  عنوان  به  صفحه   130 در  را  كشف االسرار 
اوايل  كه  بود  ايامی  حاصل  كار  اين  كرديم.  چاپ  ميراث 

انقالب در زندان به سر می برد. 
ميزان غور و تتبع او در منابع تاريخی را از رساله ای 
علی بن  سجاد  حضرت  گرامی  مادر  شهربانو  بارۀ  در  كه 
از  ديگر  ضميمه ای  صورت  به  ما  و  نوشتند  (ع)  الحسين 

آينۀ ميراث منتشر كرديم، می توان دريافت. 
خيلی مشتاق ديدارش بودم تا اينكه به لطف جناب 

البابطين  سعود  آقای  سوی  از  كويت  در  ارشدی  سمير 
در  شركت  برای  بابطين،  شعری  و  ادبی  مؤسسۀ  مدير 
مراسم اهدای جايزه به بهترين شعر و شاعر و كتاب شعر 
عربی دعوت شدم. استاد احمد مهدوی دامغانی نيز دعوت 
شده بود. هرگز آن لحظۀ ديدار فراموشم نمی شود. سه روز 

سعادت ديدارش را داشتم.
يكروز بود عيد به يك سال به يكبار 

همواره مرا عيد ز ديدار تو هموار 
امامی هروی            
ديگر  و  بابطين  با  چنان  سالگی  چند  و  هشتاد  اين  در 
عربی  شعر  به  گاه  و  می كرد  تكلم  عربی  به  عرب  فحول 
تمثل می جست كه آدم متحير می شد. چه دانش و حافظۀ 
غريبی! من نسخه ای از الوحشيات ابی تمام را ــ كه به 
چاپ  زير  اكنون  دامغانی  مهدوی  استاد  مقدمۀ  و  همت 
تا  كردم  هديه  بابطين  به  و  بودم  كرده  صحافی  ــ  است 
ببيند و نوشتار استاد را بخوانند و بدانند كه ايرانيان هنوز 
فراهيدی،  احمد  خليل بن  مانند  خود  اسالف  مانند  هم 
فيروزآبادی و سيبويه و كسايی و جوهری، در ادب عربی 
نيز يد طواليی دارند. می گويند وقتی جوهری صحاح اللغه 
را نوشت، نزد يكی از سران قبايل عرب رفت و كتابش را 

عرضه كرد و گفت: «خذوا لسانكم من يد رجل اعجمی.»
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 اينجا ياد قصۀ هنرنمايی ای افتادم كه مرحوم فروزانفر 
نزد شاه سعودی كرد و بالبداهه قصيده ای غّرا در ستايش 
آن شخص انشاد كرد به طوری كه موجب شگفتی افاضل 

و اعاظم ادبای عرب حاضر در جلسه شد.
بارگاه   زيارت  مشتاق  و  شيفته  دامغانی  مهدوی  استاد 
آن  برای  و  هستند  (ع)  الحجج  ثامن  حضرت  ملكوتی 
لحظه شماری می كنند. ما هم مشتاقيم و دعا می كنيم كه 
نايل  وطن  از  دور  عزيز  آن  ديدار  و  حضرت  آن  زيارت  به 
آييم. باشد كه  صاحب همتی شرايط  حضور ايشان را به 
ايران مهيا سازد تا همگان از شعاع آفتاب وجودش بهره مند 
گردند. او با نوشتن مقدمه ای عالمانه و محققانه بر نسخۀ 
نفيس و نويافتۀ الوحشيات ابوتمام، نشان داد كه هنوز در 
ادبيات عرب همانندی ندارد. سخن را با شعری از ابوتمام 

كه استاد مهدوی مصداق آن است، به پايان می برم:
هو البحر من اّی النواحی أتيته

فلّجته المعروف و الجود ساحله 

دو. نقد حافظ ابرو بر كتابش
«مردی بلندباال با هيكلی استخوانی، سوار بر اسب كهری، 
با  كرده  تحت الحنك  را  راست  طرف  كه  سر  بر  عمامه ای 
ريش و سبيلی پرپشت، قبا و لباده ای بر تن و موزه ای بر پا، 
راه مرا بريد و از اسب پياده شد. گفت: من به ديدن شما 
آمده ام. شما خانه را نپرداخته ايد و بيرون می رويد؟ گفتم: 
ندارد،  لزومی  گفت:  می گردم.  بر  بنده  نيست  مسأله ای 
رنج  بيان  به  كرد  شروع  و  می گويم.  را  گفتنيها  جا  همين 
راه و شرح درازی آن! سپس مرا مخاطب قرار داد و گفت: 
تو هم ساكت نشسته ای؟ پرسيدم: مگر از من قصوری شده 
مكتوب  ميراث  نشر  مرا  جغرافيای  كتاب  بله.  گفت:  است. 
چاپ كرده ولی كتاب، كتابی نيست كه من نوشته ام. چرا 
نقدی بر آن نمی نويسی؟! به قشالق كه برگشتی كتاب را 
بخوان و نقدی بر آن بنويس. گفتم: اطاعت امر. سر اسب را 
به طرف راهی كه آمده بود برگرداند و به سرعت از افق ديد 
مخلص بيرون رفت. كمی بعد كه به قشالق (سلمان شهر) 
گچسر)  (نزديك  كوشكك  در  تابستانی ام  اقامت  محل  از 
رفتم به دنبال جغرافيای حافظ ابرو گشتم و جلد دوم را 

يافتم. ظاهراً جلد اول و سوم را ندارم...»
در  كه  بود  صادقه ای  رؤيای  از  بخشی  خوانديد  آنچه 
ايران،  تاريخی  جغرافيای  بزرگ  استاد  برای  سال 1380 

ابرو  حافظ  جناب  به  حاال  داد.  رخ  ستوده  منوچهر  دكتر 
كه  نفرموديد  چيزی  اول  جلد  بارۀ  در  چرا  می گويم: 
چهل  تا  سی  صفحه ای  هر  و  كنده  جان  انصافاً  مصحح 
نسخه بدل داده و در جلد دو و سه به اين توافق رسيديم 
كه نسخه بدلها به حداقل برسد. البد با اين همه زحمت 
صادقۀ ما و آن دوست صادق، می خواهی سر پل صراط 
هم راه ما را بُبری، همان طور كه راه دكتر ستوده را در 

قشالقش بريدی!
انصافاً دكتر ستوده هم همتی كرد وكتاب را حسب االمر 
حضرت حافظ ابرو، با دقت خواند و پانزده صفحه غلطنامه 
مردم  كتاب  بابا  كه  گفت  و  فرستاد  نامه ای  با  برايمان  را 
كنيد.  جبران  را  آن  مجدد  چاپ  با  كرديد،  مسخ  كه  را 
ما هم اين غلطنامه را برای مصحح محترم فرستاديم تا 
مالحظه كند. قرار شد در تجديد چاپ، تصحيح و بازنگری 
اساسی صورت گيرد. سه جلد ديگر جغرافيای حافظ ابرو 
مربوط به منطقۀ خراسان است. قرار است آقای سيدعلی 
آل داود تا پايان سال آن را تحويل دهد. البد حساب كار را 
خواهد كرد تا بار ديگر جناب حافظ ابرو به خواب استاد 
نيايند. البته ما هم از تجربيات گذشته بهره می گيريم و 

اگر توفيق بود می كوشيم كاری كم اشكال منتشر كنيم. 
سال گذشته دوستی از استانبول زنگ زد و گفت كه 
نسخه ای از كتاب حافظ ابرو را يافته كه به خط اوست و 
150 مينياتور رنگی دارد. بی آنكه منتظر شنيدن مبلغ آن 
بشوم گفتم: سريع درخواست كن و برای ما بگير. بعد يادم 
نتوانستی  ماه  سه  دو  بابا  كه  آمدم  خود  به  كمی  و  افتاد 
چرا  داری،  معوقه  تعهدات  و  بدهی  را  كاركنانت  حقوق 
شيوۀ  عاشقی  كردم:  زمزمه  می كنی؟  قبول  جديد  تعهد 

رندان بالكش باشد (جهت اطالع استاد حافظ ابرو!).
سال آينده ششصدمين سال وفات حافظ ابروست. اميد 
است هم سه مجلد اول را با بازنگری تجديد چاپ كنيم 
و هم سه مجلد بخش خراسان را و هم مجمع التواريخ به 
خط حافظ ابرو خوافی را با آن 150 تصوير رنگی نفيس، 
و نكوداشتی هم برای او احتماالً در منطقۀ  آبروی خواف 

خراسان.
اعمال  و  كارها  برزخ  در  مؤمنان  كه  ديدم  روايتی  در 
قرآن  در  بينند.  می  را  خود  آشنايان  و  دوستان  خوب 
المؤمنون...»   و  رسوله  و  عملكم  هللا  «...فسيری  آمده:  هم 

داستان باال هم شاهدی بر اين موضوع.


