
دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردین و اردیبهشت 1390

133 

* پزشك

                              جناب آقای اكبر ايرانی دوس��ت و س��رور 

گرامی با درود و تس��ليت دوباره به مناسبت درگذشت زند ه ياد 

استاد ايرج افشار، دانشمند بزرگ ايرانشناسی و فرهنگ و تاريخ 

و آموزگار اخالق و انس��انيت كه مرگ جس��مانی او ضايعه ای 

مسلم برای دوس��تداران تاريخ و فرهنگ ايران گرامی است. از 

اين كه در نوش��تۀ اخير خود دربارۀ آن اس��تاد ب��زرگ، از اين 

ناچيز كه از زمر ۀ ارادتمندان ايش��ان بوده و هس��تم و به ايشان 

چون پدر معنوی خود ارادت داشتم، ياد فرموده ايد سپاسگزارم. 

شرح بزرگی های آن دانشمند فرزانه را بايد بزرگان و استادانی 

چون دكتر س��توده، دكتر ش��فيعی كدكنی، دكت��ر اقتداری، 

دكتر هوش��نگ دولت آبادی، دكتر ايرج پارس��ی نژاد و امثال 

ايشان بنويسند تا ابعاد س��ترگ وجودی استاد افشار روشن تر 

ش��ده، برای آيندگان به يادگار بماند كه وقتی در نزديكی قله 

س��ربه فلك كش��يده ای ايستاده باشيم به درس��تی به بزرگی و 

شكوه آن پی نمی بريم و تنها با گذر زمان و دورترشدن از قله و 

نگ��رش دوباره می توانيم به بلندی و عظمت آن پی بريم. اما به 

گمان من عظمت خدمات و آثار ايشان با گذشت ايام روزبه روز 

ش��ناخته تر و نمايان تر می شود و اين جانب فقط به عنوان يك 

پزشك كوچك خدمتگزار كه بيش از بيست و اندی سال است 

كه به حرفۀ پزش��كی می پردازم، می توان��م با افتخار بگويم كه 

استاد ايرج افشار داناترين، فروتن ترين، مهربان ترين و بهترين 

شخصيت آزاده و عالم ايرانی بوده است كه در عمر پنجاه و چند 

س��الۀ خود ديده ام و خاطرۀ دلنش��ين ايشان را هرگز فراموش 

نمی كنم. به نقل سه خاطره از ايشان بسنده می كنم :

  پس از آنكه اس��تاد از آخرين سفر خود به آمريكا كه همزمان 

با بيماری و بستری شدنشان در آنجا بود به ايران باز گشتند، به 

ايشان تلفن زدم و جويای احوالشان شدم و پس از كسب اجازه 

از ايش��ان به زيارتشان نايل آمدم و از تحليل قوای بدنی ايشان 

يكه خوردم و ايش��ان ضمن شرح بيماری و نشان دادن مدارک 

پزشكی خود فرمودند كه »چرا ناراحتی؟« عرض كردم: »نگران 

ش��ما هس��تم. « فرمودند: »خيال می كنی جاودان هس��تيم؟« 

سه خاطره از آزادمرد ایرانی 
محمد حسين عزيزی*

عرض كردم: »نمی گويم جاودان هستيم، هرچند معتقدم شما 

توس��ط آثارتان هميش��ه ماندگاريد. « و افزودم: »كاش همانجا 

مانده بوديد تا مراقبتهای پزشكی بيشتری دريافت می كرديد. 

« فرمودند: »من فرار كردم و عليرغم اصرار پسرانم بايد به ايران 

می آمدم) نقل به مضمون(. 

چند هفت��ه پيش به ديدارش��ان رفتم. آمده بودن��د كتابهای 

باقيمانده ايش��ان را برای تحويل به بنياد دايرة المعارف ببرند. 

باران می آمد. فرمودند: »فالنی، دنيا را می بينی؟ يك روز صرف 

بس��تن دل ش��د به اين و آن / روز دگر به كندن دل زين و آن 

گذش��ت. « سپس افزودند: »اين كتابها را در عرض شصت سال 

گ��رد آوردم و اكنون آنها را می برند. « عرض كردم: »آيا ناراحت 

هستيد؟« فرمودند: »برعكس، خوش��حالم كه باالخره سامانی 

يافت و ديگران از آن اس��تفاده می كنند. « پرسيدم: »كتابهای 

مرحوم پدرتان چه سرنوش��تی پيدا كرد؟« فرمودند: »پدرم دو 

بار كتابخانه اش را از دس��ت داد ك��ه يك بار آن را فروخت و به 

باغبانی كه خانه نداشت داد و او با پول كتابها خانه خريد چون 

ب��ه پدرم گفته بود خانه ندارد و پدرم در آن زمان پولی موجود 

نداشت. البته مرتبۀ سوم ديگر كتابهايشان را نگه داشتند. 

  وقتی با محبت فراوان لطف كردند و برای كتاب پزش��كان در 

قلمرو فرهنگ و هنر مقدمۀ بس��يار جالبی نوشتند و اين جانب 

در فهرست كتاب واژۀ »استاد« را پيش از نام ايشان برای رعايت 

ادب افزودم، ايشان پس از ديدن آن برآشفتند و فرمودند آن را 

حذف كنم و اصرار هم بی فايده بود. از اين رو نوشتيم: »مقدمه 

به قلم ايرج افش��ار. « و در پايان به قول دوس��ت ديرين ايشان 

دكتر محمد سياس��ی، طبيب و شاعر گرامی اصفهانی كه اين 

شعر را در پاسخ تسليت اينجانب فرمودند،بايد گفت :    

قرن ه�ا بگ�ذرد ك�ه ديگ�ر بار
م�ردی آي�د چو اي�رج افش�ار
هس�ت افش�ار مان�دگار ك�زو
آث�ار  ب�س  روزگار  در  مان�ده 


