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ای�رج افش�ار چ�ه گوی�ي ك�ه ُم�رد
را عمل ه�اش  و  هنره�ا  و  ن�ام 
آنكه ب�ه »گلگش�ت وطن« با ش�كیب
آنك�ه ب�ه »فهرس�ت مق�االت« ِگ�رد
را آین�ده«  »نام�ۀ  پ�در  همچ�و 
هرچ�ه ب�ه »ی�زد« ان�در بُد »ی�ادگار«
كت�اب« »راهنم�اِي  از  ب�ر  داد 
ایران زمی�ن« »فرهن�ِگ  ب�ه  ِگ�رد 
خواند به »ِكلک« ار كس�ي آن »پاره ها«
س�اخت گنجین�ه  دو  گرانق�در  دو  از 
مول�وي و  رودك�ي  چ�ون  ش�اید 
او ك�ه ب�ه ب�ادي پری�د« »كاه نب�ود 
»ش�انه نب�ود او كه به موئي شكس�ت«
پ�س نت�وان گف�ت ك�ه ای�رج بم�رد

فش�رد را  كالب�دش  كف�ن  و  گ�ور 
س�ُترد نتوان�د  خاط�ر  ز  م�رگ 
بُ�رد َگ�رد  كه�ن  اَل�واح  رِخ  از 
ُخ�رد و  ك�رد  كهن�ان  فك�ِر  حاص�ِل 
پُ�ر س�خن نغ�ز ب�ه خواه�ان س�پرد
ش�مرد به درس�تي  مجلَّ�د  دو  در 
ُك�رد و  گی�ل  را  ش�یرازي  و  رازي 
ُدرد ز  صاف�ي  ك�رد  اثره�ا  نغ�ز 
بخ�ورد َش�َكر آبي  »بخ�ارا«،  ب�ه  ی�ا 
دس�تبرد از  مانن�د  مص�ون  ك�ه  ت�ا 
افس�وس خ�ورد و  گف�ت  او  غ�م  در 
فس�رد« ز س�رما  ك�ه  او  نب�ود  »آب 
»دان�ه نب�ود او ك�ه زمین�ش فش�رد«
اس�ت پاین�ده  آث�ارش  و  نام�ش 
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حیف و صد حیف كه افشار محّقق ز جهان
اس�وة عل�م و هدایت گ�ر اه�ل تحقی�ق
رحمت حق به روانش كه به باغ دل دوست
عالم علم و ادب گش�ت چ�و از او محروم
 خواس�تم س�ال وفات�ش ب�ه ربیع الثانی
كل�ک »بّنا« پ�ی تاری�خ به آیی�ن ُجَمل

دردا كه رفت از دس�ت افش�ار بافضیلت
آن اس�وة حقیق�ت چون بود پ�اک و واال
جاوی�د ن�ام نیك�ش در عال�م ادب ب�اد
تاریخ رحلتش را چون خواستم به اسفند

دیده بربست و بشد بالش بالینش خشت
پای از عرص�ۀ دنیای دنی بیرون ِهش�ت
در هم�ه عمر به جز بذر ُگل ِمهر نِكش�ت
ش�د عزای ادب  اندر غم آن پاک سر شت
رفت چون طایر جانش سوی گلزار بهشت
»َمرِد تحقیق و ادب ایرج فرزانه« نوش�ت

آن كس كه آه جانسوز بهرش به آسمان رفت
با مهر آل طاها، روحش سوی جنان رفت
هرچند جس�م پاكش از بین دوس�تان رفت
بنا رقم زد و گفت: »افش�ار ازین جهان رفت«
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