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

دعوی چه كنی؟ داعیه داران همه رفتند
آن گرد شتابنده كه بر دامن صحراست
داغ است دل الله و نیلی است بر سرو
گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست
افسوس كه افسانه سرایان همه خفتند
فری�اد ك�ه گنجینه ط�رازان معان�ی
یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران
خون بار، بهار! از مژه در فرقت احباب

                           درگذشت استاد ایرج افشار و پایان سفرهای 

ثمربخش و پرفایده ای که عمرش را سرشار از معنویت و دانایی 

می ساخت و حاصل هستیش را ستایش آمیز می کرد، مایۀ تأثر 

و تألم هر کس��ی اس��ت که به زبان فارسی س��خن می گوید و 

ادبیات ایرانی و فرهنگ و تاریخ این سرزمین را دوست می دارد. 

او یگانه ای بود که دغدغۀ همیش��گی اش حفاظت و حراست از 

دستاوردهای مکتوب و آثار فرهنگی و هنری ایرانیان بود و بیش 

از هرکسی می توانست فرهنگ ایرانی را بشناسد و بشناساند و 

در این راه توانایی های علمی و استعدادی خدادادی داشت که 

سبب می شد هر محققی در اقصای عالم، ایران و فرهنگ آن را 

با نام وی به خاطر بیاورد و با استمداد از آثار وی راهی به درون 

این تمدن پرشکوه بگشاید. او خردمندی بود که برای همیشه 

ه��م در یاد ایرانیان کنونی و نس��ل های بعد خواهد ماند و هم 

اندیش��مندان و فرهنگوران سرزمین های دیگر دانش و بینش 

وی را پیوسته چراغ فرا راه خویش خواهند یافت.

و چه مناسب است این اشعار بهار، در وصف چنین دانشمندی 

که خزان عمرش، همۀ اهل ادب و فرهنگ را به س��وگ نشاند 

و پاییزی کرد:

یاران همه رفتند...
منصور رستگار فسایی*

ش�و بار سفر بند كه یاران همه رفتند
گوید: چه نشینی؟ كه سواران همه رفتند
كز ب�اغ جهان الله عذاران همه رفتند
ك�ز كاخ هنر ن�ادره كاران همه رفتند
اندوه ك�ه اندوه گس�اران همه رفتند
گنجین�ه نهادند به ماران، همه رفتند
تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند
كز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند

روانش شاد و با فرشتگان و پاکان همنشین باد

با ارادت و احترام

* استاد دانشگاه شیراز


