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نمانده يک دل دردآش�����نا؛ بيا بروي���م
بي�ا كزين چمن ای دوس�ت چون صب�ا برويم
رس��يده وقت كه ما نيز ازين س��را بروي��م
بب���ند ب���ار كه دنب����ال آشن�ا بروي��م
گذش���ت نوبت و بهت��ر كز آس���يا برويم
به دلخوش���ی بِر ياران دگر كج���ا برويم؟
بي��ا ك���ه در پی ي��اران باوف���ا ب��رويم
مباش بس����تۀ اين خاكدان؛ ب�يا بروي���م
بگو بي���ا بروي����م و مگو چ����را برويم.

چرا ز قافلۀ هم����دالن ج���دا بروي���م؟
و الله خونين دل چو سرْو خاک نشين گشت 
همه س��رای نش����يناِن آش���نا رفت���ند
زم��انه با م��ا، م��ا ب�ا زم����انه، بي��گانه
بخوان ز موی س�پيدت كه گندمت شد آرد
ز ه�ركه نام بری بش��نوی»روانش ش��اد«
بب�ين كه مان�ده، دري�ن كوی، از وف�اداران
دال چن��ين كه شکس��تی ز رفتن افش��ار
هزار حّجت ديگ�����ر برای رفتن هس���ت

به یاد استاد ایرج افشار
محمدآصف فکرت هروی*

روزگاری دراز اس��ت كه با استاد ايرج افشار آشنايی و به ايشان 

ارادت دارم. دانش آموز دبيرستان بودم كه نام و نوشته هايشان 

برايم آش��نا و دوست داش��تنی بود. در سال 1353 خورشيدی 

ايشان را در دفتر مجلّۀ راهنمای كتاب ديدم و ساعتی نشستيم 

و گفتيم و شنيديم. يادم نيست دقيقاً در چه موضوعاتی و يادم 

هس��ت كه ايشان بسيار بنده را مورد لطف و محبت قرار دادند. 

ازان ب��ه بعد چند بار ديگر در كابل و تهران ديدارها تازه ش��د؛ 

تا از خوش قس��متی به سال 1366 در كامرانيۀ تهران همسايه 

***

و همكوی ش��ديم و در مدت س��ه س��ال گاه و بی گاه از مهر و 

نوازش ايش��ان برخوردار بودم. اما ارادت و دوستداری نگارنده 

بيش��تر از آن روی است كه ايشان نمادی اس��توار و سرفراز از 

فرهنگ واالی كهن ما بود. خدمات انس��انی و فرهنگی اس��تاد 

افشار مقامی واال و ارجمند داشته و دارد. او روزگاری دراز پيام 

فرهنگ و زبان و ادب فارسی را به جهان، و پيام جهان فرهنگ 

را به فارس��ی زبانان می رسانيد. احس��اس تأثّر نگارنده در چند 

بيتی كه در باال ياد شد، بيانگر باور ژرف او به مقام واالی استاد 

روان شاد ايرج افشار است.
*پژوهشگر و مصحح

ناشران آثار و همکاران پایدار
سّيدفريد قاسمی*

                       60 س��ال از عمر 85 س��الۀ اس��تاد ايرج افشار با 

ناش��ران كتاب سپری شد. نخس��تين كتاب او را با عنوان نثر 

فارس��ی معاصر، كانون معرفت در فروردين 1330 چاپ كرد 

و آخرين اثرش كه در واپس��ين روزهای حياتش از زير چاپ 

درآمد، كوش��ش گری كتاب گزارش های سياسی واشنگتن و 

يادداش��ت های زندان للهيار صالح ب��ود كه با همكاری پژمان 

فيروزبخش به وسيلۀ انتشارات سخن، 18 اسفند 1389 مجوز 

توزيع گرفت. نش��ر آثار افشار با درگذش��تش پايان نمی يابد، 

چرا كه ده ها تأليف، تصحيح و ش��ماری از نگاش��ته هايش در 

مؤسسه های انتش��اراتی و در گنجينۀ شخصی اش آمادۀ نشر 

است. با انتشار مجموعه های ياد شده، شمار آثار او اعم از تأليف 

و تصحيح و كوشش گری و نگارش از 300 عنوان درمی گذرد.

افش��ار، در كارنامۀ خود هم نش��رپژوهی دارد و هم مديريت 

نشر: قائم مقام مديرعامل بنگاه ترجمه و نشر كتاب )1335-

* پژوهشگر تاريخ مطبوعات


