ما طبیبانیـم شاگردان حق

*

احمـد مهـدوی دامغـانی

رحم��ة هلل عليهما -در مقام معرفي ايران و تمدن واالي آن وترويج زبان فارس��ي به غير ايرانيان و غير فارسي زبانان ه ّمت
گمارده و به شرق و غرب عالم براي اين منظور سفر كرده و با
ايرانشناسان و مستش��رقان نامدار معاشرت و مصاحبت كرده
قبول قول
محبت و احترام و ُحسن ِ
باش��د و از سوي آنان مورد ّ
قرار گرفته باش��د .خداوند متعال ايرج عزيز ش��ريف را بيامرزاد
و نام نيك��ش را همواره زنده نگهداراد و خداوند به جناب عالي
طول عمر و مزيد توفيق و ع ّزت مرحمت فرمايد كه به رعايت
اهل وفا ،شمارهاي از گراميمجلۀ
عهد قديم و
ِ
نگهداشت جانب ِ
ايرانشناسي را به «ايرج افشار» اختصاص دادهايد.
آخري��ن باري كه من بنده آن عزيز نازنين را زيارت كردم،
روز ش��نبه بيست و چهارم مهرماه  1389دقيق ًا پنج ماه پيش از
وفاتش در لوسآنجلس بود گرچه در سال  1388هم در همان
ش��هر او را مالقات كرده بودم .ايرج از لحاظ جس��مي س��خت
«شق و
فرس��وده شده بود ولي در اين آخرين ديدار ،از آن ايرج ّ
رق» و صورت و چهرۀ ش��اداب و چشمان نافذ اثري باقي نبود
ّ
كه «از او مانده بر استخوان پوستي».گو اين كه از لحاظ روحي
ايرج همان ايرج حاضرالذهن و س��ريعاالنتقال بود و از بيماري
جان��كاه و مهلكش در فكر و ذوق و حضور ذهن و بيان مطالب
و تحليل مس��ائل ادبي و سياس��ياي كه در آن روز مطرح شد
اثري پيدا نبود و هنگامي كه براي خداحافظي با او معانقه كردم
و صورتش را ميبوس��يدم و به اميد ديدار ميگفتم ،كوش��ش
ميكردم كه اش��كي كه بر چشمم حلقه زده بود بر صورتش و
بر صورتم نريزد.

حضرت اس��تاد دكت��ر متيني عزيز يقين اس��ت كه جنابعالي
نيز مانند اين ناچيز از اينكه ديگر صداي رس��ا و مهرآميزي را
كه از آن س��وي تلفن ميگفت« :سالم ،من افشار ،چطوري؟»
ديگر نخواهيم شنيد سخت اندوهگين هستيد و بهراستي براي
همس��االن ايرج افش��ار ،وفات اين م��رد نازنين كه بهحق و
ما
ِ
بهشايستگي در اين دو-سه دهۀ اخير بر جاي بزرگان تكيه زده
بود بسيار غمانگيز است.
آري افش��ار مرد بزرگي بود و سبب عمدۀ اين بزرگي اين
بود كه او با اينكه منتس��ب به خانداني مش��هور و محتش��م و
متمول ميبود ولي فارغ از اين اسباب و معاني او «فرزند خصال
خويش��تن بود» و به خصال و صفات و كماالتي آراسته بود كه
اينك بس��ياري از آن صفات و كماالت معدوم و منس��وخ شده
اس��ت .روانش ش��اد و يادش گرامي باد .در اي��ن چهل-پنجاه
روزي كه از درگذش��ت او ميگذرد ،خطابههاي بسيار و صدها
صفحه دربارۀ ش��رح حال و خدمات فراوان و برجستۀ او گفته و
نوش��ته شده است و گمان ميكنم قولي كه جملگي برآنند اين
اس��ت كه در اين شصت ساله از  1330تا  1390هيچ شخصي
حقيق��ي و يا ش��خصيتي حقوقي مانند بنيادها و س��ازمانهاي
فرهنگي و انتشاراتي ،با حفظ تمامي نسبتها و حدود و جهات،
آن َق َدر كه ايرج افش��ار -رحم��ة هلل عليه -بهتنهايي و با ه ّمت
موروث خود به فرهنگ ايراني و زبان فارسي
ذاتي و صرف مال
ِ
ايران اسالمي خدمت كرده است ،خدمت
و مفاخر و مآثر تمدن ِ
ك��رده باش��د ،و يا هيچكس مانند او ،پ��س از مرحومان عال ّمه
واالمقام سيدحسن تقيزاده ،و استاد جليلالقدر مجتبي مينوي

* به نقل از مجلۀ ایرانشناسی ،دورۀ جدید ،سال بیست و سوم ،شمارۀ  ،2تابستان .1390
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حضورشان ميكنم و اميدوارم كه اين نوشته به نظرشان برسد
و خوانندگان گرامي نيز مرحوم دكتر يوسف مير را اندكي بهتر
و بيش��تر بشناس��ند زيرا گمان نميكنم در حال حاضر آنان كه
كمتر از هفتاد سال دارند آن شخص شخيص را ديده باشند.
  ***
در مقال��هاي ك��ه بي��ش از پانزده س��ال پيش در مورد اس��تاد
ّ
اجل ،علاّ مۀ بيبديل عديمالنظير ،حضرت اس��تاد بديعالزمان
فروزانفر -رحمة هلل عليه -نوش��تهام ،س��ابقۀ مرحمت او را به
خ��ودم كه به پي��ش از دوران تحصيلم در دانش��كدۀ معقول و
منق��ول يعني از مهر  1324تا خ��رداد  1327باز ميگردد نقل
كردهام .مرحوم فروزانفر به همان اندازه كه به همان مناس��بت
مذكور در آن مقاله به منبنده محبت داشت ،به همان اندازه نيز
مواظب حضور و غيابم در دانش��كده عموم ًا و حضور در كالس
درس مرزباننامه آن بزرگوار ،خصوص ًا ميبود .منبنده در سال
 1322در مش��هد مبتلي به آپانديسيت حا ّدي شد و خدا رحمت
كند مرحوم دكتر ش��يخ حسنخان عاملي -رحمة هلل عليه -را
كه اجازه نفرمود مرا براي عمل جراحي به بيمارستان شاهرضا
ببرن��د و خودش با حذاقت كاملي كه داش��ت مرا موقت ًا معالجه
فرمود و اجراي عمل را به دو س��ه س��ال بعد موكول ساخت و
ب��ه پدر مرحومم اطمينان داد كه اگ��ر مواظب خورد و خوراكم
باش��م آن بيماري خيلي مزاحم م��ن نخواهد بود و تا وقتي كه
در مش��هد بودم و در همان وض��ع مطلوب زندگي خانوادههاي
متوسطالحال مشهدي به سر ميبردم ،خيلي احساس ناراحتي
نميكردم اما وقتي كه براي ورود به دانشگاه به طهران آمدم و
تك و تنها در حجرۀ مدرسۀ سپهساالر قديم زندگي ميكردم،
ميس��ر نميشد و از اين رو
طبع ًا رعايت آن «رژيم» كذائي برايم ّ
گاهگاه آپانديس تحريك ميشد و به درد ميآمد و گاه آنچنان
درد ش��ديد بود كه از اينكه من به س ِر كار شغلي و تحصيليام
بروم مانع ميش��د و ميبايس��ت دراز ميكش��يدم و استراحت
ميكردم و بقيۀ قضايا ...
در اواخ��ر بهمن س��ال  1326در روزي كه درس حضرت
فروزانف��ر بود و منبنده در هفتۀ گذش��تۀ آن ب��ه همان علت
دردمندي از آن كالس غايب ش��ده بودم ،مرحوم فروزانفر كه
همچن��ان كه خود حضرتعالي جناب دكتر متيني اس��تحضار
داريد ،در مورد حضور و غياب شاگردانش خيلي دقت داشت ،با
لطفي يا خطابي به عتاب آلوده فرمود« :دامغاني ،هفتۀ گذش��ته
كج��ا بودي؟» فيالواقع اين دقت و يا ش��ايد «س��ختگيري؟!»

نميدان��م اواخ��ر بهمن بود يا اوائل اس��فند كه با حضرت
اس��تاد دكتر شفيعي كدكني با تلفن صحبت ميكردم؛ پرسيدم
حال ايرج چگونه است و دكتر شفيعي با صدايي غمآلود فرمود:
«مهدوي ،نميتوانم دروغ بگويم؛ ايرج حالش بد اس��ت .امروز
در بيمارس��تان اس��ت ولي فردا به من��زل بازميگردد ».فرداي
آن روز به افش��ار تلفن كردم .خدمتكاري گوش��ي را برداشت و
نام مرا پرس��يد و به صداي بلند به افش��ار عرض كرد مهدوي
دامغانيس��ت .افش��ار گوش��ي را گرفت و با همان صداي رسا
صحب��ت كرد و چون به او گفتم «عزيزم حالت چطور اس��ت؟»
گفت« :وهلل من كه نميدانم و نميفهمم .دكتر مير ميگويد بيا
بیمارستان ،ميروم بيمارستان؛ ميگويد حاال برو منزل ،ميآيم
به منزل!» چند لحظ��هاي از اين و آن صحبت كرد ولي همان
روش��ني انديش��ه و صالبت روحاني او نش��ان ميداد كه ايرج
همان ايرج هش��يا ِر داناست و افس��وس كه اين آخرين مكالمۀ
منبنده با او بود .خداش بيامرزاد.
  ***
ظاه��راً طبي��ب خانوادگي افش��ار ،دو دوس��ت قديم��ي او كه
از كودكي با او محش��ور و معاش��ر بودند يعن��ي آن دو بزرگوار
ب��زرگزاده ن��ژادۀ دانش��مند جنابان دكت��ر محمدعلي و دكتر
هش شريف
عليمحمد مير فرزندان ارجمند آن طبيب عيسوي ُ
خداي
حاذق مردمدوست آزاده ،مرحوم دكتر يوسف مير،اند كه
ْ
تعالي درجات او را عالي گرداناد و به دو پس��ر خوب خوش��نام
به تمام معني (با قيد اس��تثناء و ش��رط عدم انصراف اين كلمه،
ب��ه معني و مضموني كه در ايران كنوني يافته اس��ت) بدان دو
آق��ازادۀ او طول عمر مرحمت فرمايد .منبنده هيچ يك از اين
دو پزش��ك ارجمند را زيارت نكردهام و فقط از حس��ن شهرت
و ن��ام نيك و حذاقت آنان اط�لاع دارم ،به هر روي اين هر دو
برادر عموم ًا و يكي از آنان كه نميدانم كدامان اس��ت خصوص ًا
مراقب و مواظب و به معن��اي واقعي اصطالحي و لغوي كلمه
«پرس��تار» ايرج بوده و در بهبود حال او  و آنچه براي تس��كين
درد او و آرامش نس��بي خاطر او الزم مينموده اس��ت در روز و
ش��ب دريغ نكردهاند و تا آخرين لحظات حيات ايرج بر بالين او
ميبودهاند و تمام و كمال حق دوستي ديرين را نسبت به او به
جاي آوردهاند-خداي خيرشان دهاد.
اين ناچيز در مقام سپاس��گزاري از اين دو پزش��ك نامدار
ك��ه آنچنان به ح��ال ايرج عزي��ز رس��يدگي فرمودهاند يك 
خاطرهاي كه از پدر بزرگوار نامدارشان دارم بدين وسيله تقديم
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اطاق نسبت ًا بزرگي در طبقه دوم بستري شدم و منتظر ماندم.
اين اطاق در قسمت جنوب غربي ساختمان و پنجرههاي
ب��زرگ آن دقيق ًا ب��ر مقابل درب بزرگ آهني بيمارس��تان (كه
مدخل عمومي بيمارس��تان هنوز نبود ،و مدخل بيمارستان در
همان س��اختمان نيمه تمام بود) قرار داشت .چند دقيقهاي كه
گذشت بانويي كه سرپرستار بود با يك پرستار به اطاق آمدند و
سرپرس��تار به من گفت اينك پيراهن و پيژامهاي را كه پرستار
در دست داش��ت بايد بپوشم و بر تخت دراز بكشم و از آن هم
خارج نشوم و صبح دوشنبه جناب آقاي دكتر مير براي معاينهام
تش��ريف خواهند آورد و دس��تور اقامت يا اج��ازۀ مرخصيام را
صادر خواهند فرمود و اين دو روزه هم صبحانه و ناهار و ش��ام
معمول��ي را برايم خواهن��د آورد .و من ماندم و مقداري كتاب و
مجله كه با خود برده بودم.
دوش��نبه قريب ساعت ده صبح همان بانوي سرپرستار به
اطاقم آمد و تا ديد من روبهروي پنجره ايس��تادهام ،به تندي و
خش��ونت غيرعادي گفت« :برو روي تختخواب بخواب .تا چند
دقيق��ۀ ديگر جناب آق��اي دكتر مير براي تش��خيص و تعيين
وضع تو تش��ريف ميآورند اينجا و اگ��ر مالحظه بفرمايند تو
روي تخت نيس��تي م��ا را مالمت خواهند فرم��ود ».و منبنده
بهس��رعت دس��تورش را اطاعت كردم و لحظاتي نگذشت كه
ديدم پيرمردي س��پيدپوش كه به همان اصطالح معهود ميان
ما فارس��يزبانان «نوراني» بود و س��ر و ابروانش نيز سفيد ،وارد
اطاق ش��د و به طرف من آمد و در دنبالۀ ايش��ان هفت-هشت
نفر سپيدپوش ديگر هم چونان افسران ارتشي كه سرلشكري
را همراهي ميكنند ،با نهايت آرامش و س��كوت وارد ش��دند و
پشت سر ايشان ايستادند.
     س��كوت احترامآميز آن هفت-هش��ت نفر آنچنان بود
كه با همان تعبيري كه در ادب عرب براي چنان حالتي هست
«كأن علي رؤوسِ ��هم ّ
الطير» (گوييا مرغي پرنده به سرشان
كهّ :
نشس��ته اس��ت) آن را بيان ميكنم .دو نفر كه بالفاصلۀ جناب
دكتر مير ايس��تاده بودن��د نيز با توجه به وضع آنها ،پزش��ك 
مينمودند و بعداً معلوم ش��د آنكه نزديكتر ايستاده بود دكتر
«يحيي؟ باختر» جراح و دستيار جناب دكتر مير است و ديگري
را كه ميشناختم مرحوم دكتر حسين ايدين همشهري خودمان
كه «رزيدنت» آن بخش بود و بقيه ،دانش��جويان و به اصطالح
«انترن»هاي آن بخش بودند كه دو س��هتا از دوستان خراساني
ه��مدورهام (جن��اب آقاي دكت��ر پرويز اصالني رئيس س��ابق

فروزانفر در اين مورد آن هم در كالس��ي ك��ه پنجاه نفري در
آن حاضر ميش��دند -چون دانش��جويان هر دو رشتۀ معقول
و منق��ول در اين كالس ش��ركت ميكردند -قابل تحس��ين
ميبود .پس از آنكه علت غيب را به عرضش رس��اندم فرمود:
«تو پارس��ال هم يكي-دو بار به همين علت غيبت كردي! (هلل
اكب��ر از هوش و حافظۀ اين مرد كه خداش بيامرزاد) و س��پس
اش��اره فرمود كه محمد جعفر اس�لامي مرزباننام��ه را بخواند تا
ايشان شرح فرمايند  .
درس ك��ه تمام ش��د فروزانفر فرم��ود« :دامغاني به اطاق
من بي��ا ».و اطاعت كردم .فرمود« :چرا عم��ل نميكني؟» م ِّن
و ِم ّن��ي كردم و فرمود« :جواب م��را بده؛ ميخواهي عمل كني
و راحت ش��وي؟» طبع ًا نميتوانس��تم عرض كنم نه؛ لذا گفتم:
«آخر من نيز در اين ش��هر ك��س و كاري ندارم؛ ولي هرچه امر
ميفرماييد ».فرمود« :برو به س�� ِر كارت تا ببينم چه بايد كرد».
و هفت��ۀ بعد ،بعد از درس فرم��ود« :دامغاني به اطاق من بيا ».و
اطاعت كردم .فرم��ود« :من با حضرت آقاي دكتر مير صحبت
كردم و از ايش��ان اس��تدعا كردم شخص ًا تو را عمل فرمايند .تو
بايد روز ش��نبه به بيمارس��تان يكصدتختخوابي بروي و آنجا
ترتيب بستريشدنت را خواهند داد».
حضرت دكتر متيني! منبنده ،اينك بعد از ش��صت و پنج
س��ال از آن روز که اين سطور را مينويس��م حال غريبي پيدا
ميكنم و منقلب ميشوم .آيا ميتوان تصور كرد در حال حاضر
در ايران يا هر جاي ديگر استادي به ُع ُل ّو مقام فروزانفر اينچنين
در غم ش��اگردانش باشد؟ حضرت آقاي دكتر خاطرتان هست
كه در س��ال  1326هنوز آن بيمارستان داخل در محدودۀ شهر
طهران نبود و جزو اراضي اميرآباد به ش��مار ميرفت و اتوبوس
خاصي از ميدان  24اس��فند مردمان را به آنجا ميبرد .نام اين
بيمارس��تان كه متدرج ًا تكميل و تجهيز ميشد آن ايام همان
يكصدتختخوابي بود و سپس بهتدريج به «دويست تختخوابي»
و «پانصد تختخواب��ي» و «هزار تختخوابي» و «پهلوي» و اخيرا ً
«امام خميني» تغيير يافته است.
باري اين بنده در س��اعت  8صبح اولين ش��نبه اسفندماه
 1326به بيمارس��تان يكصدتختخوابي كه قسمتهايي از آن
در اختي��ار مهندس��ان و ب ّناها و كارگران كه مش��غول تكميل
س��اختمان آن بودند قرار داش��ت ،رفتم و خودم را به قس��مت
پذيرش معرفي كردم و معلوم ش��د كه حضرت دكتر مير دستور
اطاق خصوصي ببرند و چنين ش��د و در
فرمودهان��د كه مرا به ِ
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  ***
چهارش��نبه جناب دكتر مير مرا عمل كرد و روزهاي بعد دقيق ًا
س��اعت هش��تونيم از حقير ويزيت ميفرمود و زخم را معاينه
ميك��رد و وع��ده ميداد كه چهار-پن��ج روز ديگر مرا مرخص
خواهند فرمود .و روز سوم اجازه دادند كه از تخت پاي بر زمين
گذارم و آهسته چند قدم در اطاق راه بروم.
از عم��ل جراحي بنده يك هفته گذش��ته بود ولي هنوز به
اصطالح آن اي��ام «بخيه»هاي زخم را نكش��يده بودند .جناب
دكتر متيني البد به خاطر ش��ريف مانده اس��ت كه در آن ايام
«نخ»هاي جراحي مثل ام��روز نبود كه خود به خود جذب بدن
شوند و نيازي به «بخيهكشيدن» نداشته باشد ،بلكه ميبايست
جراح يا دس��تيار او همين كه مطمئن شدند كه زخم فيالجمله
ّ
التيام يافته است با ابزار و آالت مخصوصي «بخيهها را بكشند».
باري نه تنها بخيهه��اي زخم من همچنان بر جاي مانده
ب��ود ك��ه راه رفتن نيز برايم مش��كل ش��ده و دردمندي محل
جراح��ت مانع از اين بود ك��ه بهراحتي راه بروم .دكتر باختر كه
هر روز مرا ويزيت ميكرد ،هي براي كش��يدن بخيهها امروز و
فردا ميفرمود و در پاسخ به آه و نالۀ من كه ميخواستم هرچه
زودتر مرخص ش��وم و به س ِر كار اداري و تحصيل خود برگردم
مرا به شكيبايي توصيه ميكرد و گاه به شوخي ميگفت« :مگر
وقتي مرخص شوي شام و ناهار به اين مرتبي و خوبي خواهي
داش��ت؟! فع ً
ال مهمان ما باش ».و چون از طرفي اساس ًا قابليت
انعقاد خون اين بندۀ بينوا خيلي كم اس��ت اين اس��ت كه دكتر
باختر ميگفت تأخير در التيام زخم تو بدان جهت است .منبنده
نيز دستور حضرت شيخ اجل را كه «بنشينم و صبر پيش گيرم»
اطاعت كردم.
در ش��نبهاي كه س��يزدهمين روز پس از عمل بود ،جناب
دكتر مير و دكتر باختر و دو-س��ه انترن ديگر آمدند و دكتر مير
گ��زارش دكتر باختر را بهدقت اس��تماع فرمود و به معاينۀ زخم
پرداخ��ت و چيزهايي به دكتر باخت��ر فرمود كه من نفهميدم و
مرا دلداري داد و تش��ريف برد .يكي دو ساعت بعد دكتر باختر
و پزش��كيار و سرپرستار آمدند و دكتر باختر بخيهها را كشيدند
و چند لحظهاي زخم خونريزي ش��ديد كرد ولي آن پزش��كيار
زي��ر نظ��ر دكتر باختر زخم را پانس��مان ك��رد و از آنجا كه به
مقتضاي اين مثلي كه خراسانيها خيلي به آن تم ّثل ميجويند
كه« :هرجا سنگيس��ت به پاي لنگيست» ،معلوم شد كه زخم
بنده چركي ش��ده اس��ت و از بعدازظهر آن روز مقرر ش��د كه

بيمارس��تان پهلوي تجريش ،و مرحوم دكتر حسين جورابچي
(افشين بعدي) در ميان آنان بودند .طبيعت ًا منبنده عرض سالم
كردم و در مقام اظهار ادب سعي كردم تا بر تختخواب بنشينم
ولي جناب دكتر مير امر فرمود كه همچنان درازكش��يده روي
تخت بخوابم  .
دكتر باختر يك لوحهاي را خدمت ايش��ان تقديم كرد كه
ظاهراً ش��رح حال و خالصۀ اظهارات��ي را كه منبنده در موقع
پذي��رش بيان كرده بودم ،در آن من��درج بود و جناب دكتر مير
نگاهي به آن انداخت و آن را به دكتر باختر مسترد فرمود و چند
س��ؤال از من بنده دربارۀ چگونگ��ي ابتاليم به بيماري و وضع
مداوا يا مماش��ات من با آن بيماري فرمود و س��پس به معاينۀ
كلينيكي پرداخت و ش��كم و پش��ت و قلب و س��ينۀ مرا معاينه
كرد و اجازه فرمود كه روي تخت بنش��ينم و چيزهايي به دكتر
باختر فرمودند و دكتر باختر بعضي را در همان لوحه يادداش��ت
و بعض ديگر را به همان بانوي سرپرستار و دكتر حسين ايدين
منتقل كرد .جناب دكتر مير فرمودند« :انش��اءهلل پسفردا كه
چهارش��نبه باشد عمل خواهي ش��د ».و آن وقت ناگهان از من
پرس��يدند« :تو حضرت آق��اي قزويني را زي��ارت و به خدمت
ايشان رس��يدهاي؟» عرض كردم« :بلي قربان ،آن مرحوم مثل
يك معلّم از ش��اگردش س��ؤال امتحاني ميفرمايد ».پرسيدند:
«منزل آقاي قزويني كجاس��ت؟» عرض كردم« :قربان ،خيابان
ش��اهرضا ،رو به روي دانشگاه ،خيابان فروردين ،كوچۀ دانش،
ش��مارۀ  ».20باز فرمودند« :كي تو را به حضور ايش��ان معرفي
كرد؟» عرض كردم« :قربان ،همان كس��ي كه بنده را به حضور
حضرتعالي معرفي فرموده است».
ايش��ان نظ��ر مالطفتآميزي به م��ن انداختن��د و ديگر
فرمايش��ي نفرمودند ،ولي وقتي خواستند تشريف ببرند ،آمرانه
فرمودند« :اين دو روزه دستوراتي را كه به تو ميدهند بهخوبي
اطاع��ت كن و انجام ب��ده ».و از اطاق تش��ريف بردند .ولي دو
دقيقه بعد با يكي از همان هفت-هشت نفري كه در خدمتشان
بودند به اطاق برگش��تند و به آن جوان دانش��جو تكليف و امر
فرمودند كه ش��كم و س��ينۀ مرا معاينه كند و در ضمن معاينه
برداشت يا تش��خيص خود را به عرضشان برساند و چنين شد
تش��خصي كه آن
و پنج دقيقه بعد تش��ريف بردند .از مهابت و
ّ
بزرگوار بدان آراس��ته بودند ب��ه عظمت مقام علمي آن بزرگوار
پي بردم و خدا را ش��كر كردم كه چنين طبيب حاذق و ماهري
را بر سر من فرستاده است.
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«پنيس��يلين» كه آن وقتها در شيش��ههاي كوچكي بود كه
ميبايس��ت در يخچال نگهداري شود و هر هشت ساعت يك 
بار محتواي آن شيش��ه به بيمار تزريق شود ،به من بنده تزريق
شود .و چنين شد.
يك هفتهاي گذشت و من همچنان بر تخت بيماري بودم
و تب هم مزيد بر علت ش��ده و بعضي ش��بها خيلي التهاب و
گاهي دردمندي داشتم .حاال هفدهم-هجدهم اسفند بود و من
فقط با نامه كه هر هفته يك بار براي مش��هد پس��ت ميكردم
(يعني دوس��تان خراس��اني آن را به پست ميبردند) به والدينم
خبر س�لامتي و ادامۀ اشتغالم را به كار و تحصيل ميدادم .دو
روز بع��د آقاي دكتر باختر كه براي ويزيت آمده بود ،يك كمي
خون
محل زخم را دس��تكاري كرد و با ُسرنگي از اطراف زخم ِ
البته چركين و آلوده را اس��تخراج كرد و آن ش��ب تبم تخفيف
يافت ولي نميدانم با زخم چه كار كرده بود كه فردا جناب دكتر
مير كه پس از چند روز مرا ويزيت نكرده بودند به اطاق تشريف
آوردند و آن لوحه در دس��ت دكتر باختر را مالحظه فرمودند و
زخم را معاينه كردند به دكتر باختر يك تِشَ ��ر محكمي زدند و
خودشان سخت خشمگين شدند يك ن ِشتري از جيب روپوش
خ��ود درآوردند و ب��ه زخم دردناك من ور رفتن��د و بياعتنا به
داد و فري��اد من نميدانم با آن نش��تر با م��ن چه كردند كه دو
مرتبه خون فراواني از زخم جاري ش��د و مدتي طول كش��يد تا
سرپرس��تار يا پزش��كيار آن را پانس��مان مجددي كرد و جناب
دكتر مير همچنان باالي س��رم ايستاده بودند و دكتر باختر هم
طفلكي همچنان مؤدب و ساكت و گوشبهفرمان ايستاده بود
و منبن��ده در اين حالت هم از ش��دت دردمندي و هم بيش��تر
به س��بب افس��ردگي و يأس از بهبود ناگهان به گريه افتادم و
ميگريستم.
  ***
جناب دكتر متيني و خوانن��دگان عزيز تمام اين مقدماتي
ك��ه در اين صفح��ات به عرضتان رس��اندم فقط ب��راي نقل
فرمايشاتيس��ت كه مرحوم مبرور دكتر يوسف مير -رحمة هلل
تعالي عليه -در آن لحظات بر من فرمودند و همين فرمايشاتشان
كه حاكي از كمال ش��رافت و ديانت و حس��ن اعتقاد و نهايت
پايبندي آن مرحوم به اخالق پزشكيست ،كه من بنده آن را از
اين راه دور و به نشانۀ كمال احترام و سپاسگزاري عميقي كه از
فرزندان خلف دكتر يوسف مير ،يعني جنابان
دو اس��تاد بزرگوار
ِ
دكتر محمدعلي و دكتر علي محمد مير به حضورش��ان تقديم

ميكن��م و يقين دارم كه اين دو پزش��ك ارجمند ش��ريف پاي
ج��اي پاي پدر واالمقام خود ميگذارند .خداوند اين دو بزرگوار
را در خدمت به خلق مزيد توفيق عطا فرمايد و عمرشان را دراز
گرداند و درجات قرب آن طبيب ملكوتي صفات را متعالي كند.
  * * *
ش��ايد دو س��ه دقيقه يا بيش��ترك گذش��ت كه من گريه
ميكردم و ناگهان احساس كردم كه دست نازنين دكتر مير بر
چهرهام سايه انداخت و آن بزرگوار با عطوفت و مهرباني با پنبه
يا «گاز»ي اش��كهاي مرا ميسترد و من خجلتزده به تشكر
و امتنان نگاهي به ايش��ان كردم ولي زبانم از هيبت ايشان بند
آم��ده بود .و آن وقت دكتر مير ب��ه آرامي و مالطفت فرمودند:
«جوان ،گريه نكن! انش��اءهلل به خواس��ت خ��دا حالت خوب
ميش��ود .تو چه فكر ميكني؟ خي��ال ميكني طبيب ميتواند
من طبيب يا
معجزه كند؟ معجزه را پيغمبران و امامان ميكنند ِ
هر طبيب ديگر در مقام معالجه بيمار مانند كسي هستيم كه در
كنار ديوار بسيار بلندي ايستاده است و در آن طرف بيمار سگي
هار مش��غول واقواق كردن و ميخواه��د از روي ديوار به اين
بپرد ،اين مرد فقط تعدادي
س��وي كه اين مرد ايستاده َ
بجهد و ّ
س��نگ در دس��ت دارد و اين سنگها را يكي از پس از ديگري
به اميد آن كه به سگ اصابت كند به آن سوي ديوار ميافكند،
اگر خداي كمك فرمود و ارادهاش بر اين كه سنگ به آن سگ
اصاب��ت كند آن مرد موفق خواهد ش��د و خدا را ش��كر خواهد
كرد وگرنه آن س��گ همچنان واقواق و َجستوخيز ميكند و
ممكن است كه آن سگ از جا برود و ممكن است از پشت آن
ديوار به اين طرف بجهد .طبيب هم همين جور است و مرض
پشت ديوار است .طبيب آنچه را
و بيماري در حكم آن
س��گ ِ
ِ
كه ميداند و مفيد ميش��مارد براي بهبود حال بيمار و معالجۀ
او انجام ميدهد ولي ش��فا و بهبود واقعي دست خداونديست
كه زندگي و مرگ را آفريده اس��ت .حاال تو بهراحتي بخواب و
از خداوند التماس كن كه تو را شفا عنايت فرمايد و يقين بدان
كه ارادۀ حق تعالي بر معالجه و مراقبت هر طبيبي قاهر است».
و اضاف��ه فرمود« :به م��ن گفتهاند تو نم��ازت را اينجا مرتب
ميخواني .چه بهتر كه بعد از نمازهايت دعا كني؛ من سنگها
را انداخت��هام و اميدوارم به آن س��گ پنهان كه بيماري و زخم
چركين توس��ت اصابت كند و خودم هم يقين دارم كه خداوند
كمك خواه��د فرمود و حالت خوب خواهد گش��ت و بهزودي
مرخص خواهي شد».

دورة دوم ،سال پنجم ،ضمیمۀ شمارۀ  ،1اسفند 1390

64

يك خاطرۀ ديگر هم از همان مدت اقامت در بيمارس��تان
عرض كنم و آن وقتشناس��ي و دقت و ظرافت در حسن عمل
مرحوم دكتر مير است .در بيمارستان يكصدتختخوابي معروف
بود كه همه بايد س��اعتهاي خود را با تش��ريف آوردن جناب
دكتر مير به بيمارس��تان تنظيم كنند و بهراس��تي كه چنين بود
و منبنده هر روز ميديدم كه درس��ت س ِر ساعت هشت (دقت
بفرماييد درس��ت س�� ِر س��اعت  8صبح) اتومبيل سياهرنگ يا
دويرنگ دكتر مير كه به نظرم «ش��ورلت» يا «داج» سالهاي
 1938/1937ميبود ،از همان در آهني بزرگ بيمارستان وارد
ميش��وم و همان خياباني را كه آس��فالته نبود و فقط «شوسه»
بود طي ميكند تا دكتر مير به داخل بيمارستان تشريف آورد.
خداي را شكر كه اين حقير ناچيز درست در بيست و هفتم
اس��فند آن سال از بيمارس��تان مرخص شد و در سوم يا چهارم
مشرف شد.
فروردين  1327با هواپيماي روسها به مشهد ّ
با عرض سالم به خوانندگان محترم اين مقاله را كه با نام
عزيز دكتر يوس��ف مير و نام گرامي ايرج افش��ار مز ّين است به
جنابان دكتر مح ّمدعلي و دكتر عليمح ّمد مير تقديم ميدارم.
بعدالتحري��ر :انتخاب عنوان اين مقاله مرهون ذوق لطيف
جناب آقاي استاد دكتر متينيست؛ زيرا بنده آن را بدون عنوان
خدمتشان تقديم كرده بودم.

  ***
ش��صت و پنج سال اس��ت كه اين س��خن حكيمانه كه نشانۀ
ش��رافت و تقوي و دينباوري مرحوم مبرور دكتر يوس��ف مير
است كه خداش بيامرزاد ،همواره آويزۀ گوش هوش من است
و از آن زمان تاكنون هر وقت ابيات حضرت موالناي روم را در
مثنوي ميخوانم كه:
م��ا طبيباني��م ش��اگــردان ح��ق
بَح��ر ُقل�� ُزم دي��د م��ا را فان َفلَ��ق
آن طبيب��ان طبيع��ت ديگــرن��د
ك��ه ب��ه دل ار را ِه نبض��ي بنگرن��د
م��ا به دل بيواس��طه خ��وش بنگريم
َك��ز َفراس��ت م��ا ب��ه عال��ي منظريم
آن طبيب��ان غـذاان��د و ثـِم��ار
ج��ان حيـوان��ي بديش��ان اس��توار
ِ
م��ا طبيب��ان فعــالي��م و مق��ال
ُملـ ِه��م م��ا پـرت�� ِو نـ��و ِر ج�لال
  (مثنوي )3/2701

ب��ه ياد مرحوم مغفور دكتر يوس��ف مير ميافت��م كه با آن كه
طبيب طبيعت بود ولي به يقين معن ًا روح و قلب شريفش
صورت ًا
ِ
ج�لال حضرت ذوالجالل جلّت عظمته ُمل َهم
به پرتوي از نو ِر
ِ
و من َّور بوده است.
  ***

  احمد مهـدوي دامغـاني

■
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