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ما طبیبانیـم شاگردان حق*

احمـد مهـدوی دامغـانی

ــت.که.جناب.عالي. ــر.متیني.عزیز.یقین.اس ــتاد.دکت حضرت.اس

ــا.و.مهرآمیزي.را. نیز.مانند.این.ناچیز.از.این.که.دیگر.صداي.رس

ــوي.تلفن.مي.گفت:.»سالم،.من.افشار،.چطوري؟«. که.از.آن.س

دیگر.نخواهیم.شنید.سخت.اندوهگین.هستید.و.به.راستي.براي.

ــرد.نازنین.که.به.حق.و. ــار،.وفات.این.م ــاالِن.ایرج.افش ما.همس

به.شایستگي.در.این.دو.-.سه.دهۀ.اخیر.بر.جاي.بزرگان.تکیه.زده.

بود.بسیار.غم.انگیز.است..

ــار.مرد.بزرگي.بود.و.سبب.عمدۀ.این.بزرگي.این. آري.افش

ــم.و. ــهور.و.محتش ــب.به.خانداني.مش بود.که.او.با.این.که.منتس

متمول.مي.بود.ولي.فارغ.از.این.اسباب.و.معاني.او.»فرزند.خصال.

ــتن.بود«.و.به.خصال.و.صفات.و.کماالتي.آراسته.بود.که. خویش

ــوخ.شده. ــیاري.از.آن.صفات.و.کماالت.معدوم.و.منس اینک.بس

ــن.چهل.-.پنجاه. ــاد.و.یادش.گرامي.باد..در.ای ــت..روانش.ش اس

ــت.او.مي.گذرد،.خطابه.هاي.بسیار.و.صدها. روزي.که.از.درگذش

ــرح.حال.و.خدمات.فراوان.و.برجستۀ.او.گفته.و. صفحه.دربارۀ.ش

ــته.شده.است.و.گمان.مي.کنم.قولي.که.جملگي.برآنند.این. نوش

ــت.که.در.این.شصت.ساله.از.1330.تا.1390.هیچ.شخصي. اس

ــازمان.هاي. ــخصیتي.حقوقي.مانند.بنیادها.و.س ــي.و.یا.ش حقیق

فرهنگي.و.انتشاراتي،.با.حفظ.تمامي.نسبت.ها.و.حدود.و.جهات،.

ــة..هلل.علیه-.به.تنهایي.و.با.هّمت. ــار.-رحم آن.َقَدر.که.ایرج.افش

ذاتي.و.صرف.مال.موروِث.خود.به.فرهنگ.ایراني.و.زبان.فارسي.

و.مفاخر.و.مآثر.تمدن.ایراِن.اسالمي.خدمت.کرده.است،.خدمت.

ــس.از.مرحومان.عالّمه. ــد،.و.یا.هیچ.کس.مانند.او،.پ ــرده.باش ک

واالمقام.سیدحسن.تقي.زاده،.و.استاد.جلیل.القدر.مجتبي.مینوي.

ــة..هلل.علیهما-.در.مقام.معرفي.ایران.و.تمدن.واالي.آن.و. -رحم

ــي.به.غیر.ایرانیان.و.غیر.فارسي.زبانان.هّمت. ترویج.زبان.فارس

گمارده.و.به.شرق.و.غرب.عالم.براي.این.منظور.سفر.کرده.و.با.

ــرقان.نامدار.معاشرت.و.مصاحبت.کرده. ایران.شناسان.و.مستش

ــد.و.از.سوي.آنان.مورد.محّبت.و.احترام.و.ُحسن.قبوِل.قول. باش

ــریف.را.بیامرزاد. ــد..خداوند.متعال.ایرج.عزیز.ش قرار.گرفته.باش

ــش.را.همواره.زنده.نگه.داراد.و.خداوند.به.جناب.عالي. و.نام.نیک

طول.عمر.و.مزید.توفیق.و.عّزت.مرحمت.فرماید.که.به.رعایت.

عهد.قدیم.و.نگهداشِت.جانب.اهِل.وفا،.شماره.اي.از.گرامي.مجلۀ.

ایران.شناسي.را.به.»ایرج.افشار«.اختصاص.داده.اید.

ــن.باري.که.من.بنده.آن.عزیز.نازنین.را.زیارت.کردم،. آخری

ــنبه.بیست.و.چهارم.مهرماه.1389.دقیقًا.پنج.ماه.پیش.از. روز.ش

وفاتش.در.لوس.آنجلس.بود.گرچه.در.سال.1388.هم.در.همان.

ــخت. ــمي.س ــهر.او.را.مالقات.کرده.بودم..ایرج.از.لحاظ.جس ش

ــوده.شده.بود.ولي.در.این.آخرین.دیدار،.از.آن.ایرج.»شّق.و. فرس

ــاداب.و.چشمان.نافذ.اثري.باقي.نبود. رّق«.و.صورت.و.چهرۀ..ش

که.»از.او.مانده.بر.استخوان.پوستي«.گو.این.که.از.لحاظ.روحي.

ــریع.االنتقال.بود.و.از.بیماري. ایرج.همان.ایرج.حاضرالذهن.و.س

ــکاه.و.مهلکش.در.فکر.و.ذوق.و.حضور.ذهن.و.بیان.مطالب. جان

ــي.اي.که.در.آن.روز.مطرح.شد. ــائل.ادبي.و.سیاس و.تحلیل.مس

اثري.پیدا.نبود.و.هنگامي.که.براي.خداحافظي.با.او.معانقه.کردم.

ــش. ــیدم.و.به.امید.دیدار.مي.گفتم،.کوش و.صورتش.را.مي.بوس

ــکي.که.بر.چشمم.حلقه.زده.بود.بر.صورتش.و. مي.کردم.که.اش

بر.صورتم.نریزد..

*.به.نقل.از.مجلۀ.ایران.شناسی،.دورۀ.جدید،.سال.بیست.و.سوم،.شمارۀ.2،.تابستان.1390.
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ــفند.که.با.حضرت. ــر.بهمن.بود.یا.اوائل.اس ــم.اواخ نمي.دان

ــتاد.دکتر.شفیعي.کدکني.با.تلفن.صحبت.مي.کردم؛.پرسیدم. اس

حال.ایرج.چگونه.است.و.دکتر.شفیعي.با.صدایي.غم.آلود.فرمود:.

ــت..امروز. »مهدوي،.نمي.توانم.دروغ.بگویم؛.ایرج.حالش.بد.اس

ــزل.بازمي.گردد.«.فرداي. ــت.ولي.فردا.به.من ــتان.اس در.بیمارس

ــي.را.برداشت.و. ــار.تلفن.کردم..خدمتکاري.گوش آن.روز.به.افش

ــار.عرض.کرد.مهدوي. ــید.و.به.صداي.بلند.به.افش نام.مرا.پرس

ــي.را.گرفت.و.با.همان.صداي.رسا. ــار.گوش ــت..افش دامغاني.س

ــت؟«. ــت.کرد.و.چون.به.او.گفتم.»عزیزم.حالت.چطور.اس صحب

گفت:.»وهلل.من.که.نمي.دانم.و.نمي.فهمم..دکتر.میر.مي.گوید.بیا.

بیمارستان،.مي.روم.بیمارستان؛.مي.گوید.حاال.برو.منزل،.مي.آیم.

ــه.اي.از.این.و.آن.صحبت.کرد.ولي.همان. به.منزل!«.چند.لحظ

ــان.مي.داد.که.ایرج. ــه.و.صالبت.روحاني.او.نش ــني.اندیش روش

ــوس.که.این.آخرین.مکالمۀ. ــیاِر.داناست.و.افس همان.ایرج.هش

من.بنده.با.او.بود..خداش.بیامرزاد.

***..

ــي.او.که. ــت.قدیم ــار،.دو.دوس ــب.خانوادگي.افش ــراً.طبی ظاه

ــي.آن.دو.بزرگوار. ــر.بودند.یعن ــور.و.معاش از.کودکي.با.او.محش

ــر.محمدعلي.و.دکتر. ــمند.جنابان.دکت ــژادۀ.دانش ــزرگ.زاده.ن ب

علي.محمد.میر.فرزندان.ارجمند.آن.طبیب.عیسوي.ُهش.شریف.

حاذق.مردم.دوست.آزاده،.مرحوم.دکتر.یوسف.میر،اند.که.خداْي.

ــنام. ــر.خوب.خوش تعالي.درجات.او.را.عالي.گرداناد.و.به.دو.پس

ــرط.عدم.انصراف.این.کلمه،. ــتثناء.و.ش به.تمام.معني.)با.قید.اس

ــت(.بدان.دو. ــه.معني.و.مضموني.که.در.ایران.کنوني.یافته.اس ب

ــازادۀ.او.طول.عمر.مرحمت.فرماید..من.بنده.هیچ.یک.از.این. آق

ــن.شهرت. ــک.ارجمند.را.زیارت.نکرده.ام.و.فقط.از.حس دو.پزش

ــالع.دارم،.به.هر.روي.این.هر.دو. ــام.نیک.و.حذاقت.آنان.اط و.ن

ــت.خصوصًا. برادر.عمومًا.و.یکي.از.آنان.که.نمي.دانم.کدامان.اس

ــاي.واقعي.اصطالحي.و.لغوي.کلمه. مراقب.و.مواظب.و.به.معن

ــکین. ــتار«.ایرج.بوده.و.در.بهبود.حال.او..و.آنچه.براي.تس »پرس

ــت.در.روز.و. ــبي.خاطر.او.الزم.مي.نموده.اس درد.او.و.آرامش.نس

ــب.دریغ.نکرده.اند.و.تا.آخرین.لحظات.حیات.ایرج.بر.بالین.او. ش

مي.بوده.اند.و.تمام.و.کمال.حق.دوستي.دیرین.را.نسبت.به.او.به.

جاي.آورده.اند.-.خداي.خیرشان.دهاد.

ــک.نامدار. ــگزاري.از.این.دو.پزش این.ناچیز.در.مقام.سپاس

ــیدگي.فرموده.اند.یک. ــز.رس ــال.ایرج.عزی ــه.آن.چنان.به.ح ک

خاطره.اي.که.از.پدر.بزرگوار.نامدارشان.دارم.بدین.وسیله.تقدیم.

حضورشان.مي.کنم.و.امیدوارم.که.این.نوشته.به.نظرشان.برسد.

و.خوانندگان.گرامي.نیز.مرحوم.دکتر.یوسف.میر.را.اندکي.بهتر.

ــند.زیرا.گمان.نمي.کنم.در.حال.حاضر.آنان.که. ــتر.بشناس و.بیش

کمتر.از.هفتاد.سال.دارند.آن.شخص.شخیص.را.دیده.باشند.

***..

ــتاد. ــال.پیش.در.مورد.اس ــش.از.پانزده.س ــه.بی ــه.اي.ک در.مقال

ــتاد.بدیع.الزمان. اجّل،.عاّلمۀ.بي.بدیل.عدیم.النظیر،.حضرت.اس

ــابقۀ.مرحمت.او.را.به. ــته.ام،.س فروزانفر.-رحمة..هلل.علیه- نوش

ــکدۀ.معقول.و. ــش.از.دوران.تحصیلم.در.دانش ــودم.که.به.پی خ

ــرداد.1327.باز.مي.گردد.نقل. ــول.یعني.از.مهر.1324.تا.خ منق

ــبت. کرده.ام..مرحوم.فروزانفر.به.همان.اندازه.که.به.همان.مناس

مذکور.در.آن.مقاله.به.من.بنده.محبت.داشت،.به.همان.اندازه.نیز.

ــکده.عمومًا.و.حضور.در.کالس. مواظب.حضور.و.غیابم.در.دانش

درس.مرزبان.نامه.آن.بزرگوار،.خصوصًا.مي.بود..من.بنده.در.سال.

ــهد.مبتلي.به.آپاندیسیت.حاّدي.شد.و.خدا.رحمت. 1322.در.مش

ــیخ.حسن.خان.عاملي.-رحمة..هلل.علیه-.را. کند.مرحوم.دکتر.ش

که.اجازه.نفرمود.مرا.براي.عمل.جراحي.به.بیمارستان.شاهرضا.

ــت.مرا.موقتًا.معالجه. ــد.و.خودش.با.حذاقت.کاملي.که.داش ببرن

ــال.بعد.موکول.ساخت.و. ــه.س فرمود.و.اجراي.عمل.را.به.دو.س

ــر.مواظب.خورد.و.خوراکم. ــه.پدر.مرحومم.اطمینان.داد.که.اگ ب

ــن.نخواهد.بود.و.تا.وقتي.که. ــم.آن.بیماري.خیلي.مزاحم.م باش

ــع.مطلوب.زندگي.خانواده.هاي. ــهد.بودم.و.در.همان.وض در.مش

متوسط.الحال.مشهدي.به.سر.مي.بردم،.خیلي.احساس.ناراحتي.

نمي.کردم.اما.وقتي.که.براي.ورود.به.دانشگاه.به.طهران.آمدم.و.

تک.و.تنها.در.حجرۀ.مدرسۀ.سپهساالر.قدیم.زندگي.مي.کردم،.

ــر.نمي.شد.و.از.این.رو. طبعًا.رعایت.آن.»رژیم«.کذائي.برایم.میّس

گاه.گاه.آپاندیس.تحریک.مي.شد.و.به.درد.مي.آمد.و.گاه.آن.چنان.

ــدید.بود.که.از.این.که.من.به.سِر.کار.شغلي.و.تحصیلي.ام. درد.ش

ــیدم.و.استراحت. ــت.دراز.مي.کش ــد.و.مي.بایس بروم.مانع.مي.ش

مي.کردم.و.بقیۀ.قضایا.....

ــال.1326.در.روزي.که.درس.حضرت. ــر.بهمن.س در.اواخ

ــه.همان.علت. ــتۀ.آن.ب ــر.بود.و.من.بنده.در.هفتۀ.گذش فروزانف

ــده.بودم،.مرحوم.فروزانفر.که. دردمندي.از.آن.کالس.غایب.ش

ــتحضار. ــان.که.خود.حضرت.عالي.جناب.دکتر.متیني.اس همچن

دارید،.در.مورد.حضور.و.غیاب.شاگردانش.خیلي.دقت.داشت،.با.

ــته. لطفي.یا.خطابي.به.عتاب..آلوده.فرمود:.»دامغاني،.هفتۀ.گذش

ــختگیري؟!«. ــاید.»س ــا.بودي؟«.في.الواقع.این.دقت.و.یا.ش کج
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ــه.پنجاه.نفري.در. ــي.ک فروزانفر.در.این.مورد.آن.هم.در.کالس

ــجویان.هر.دو.رشتۀ.معقول. ــدند-.چون.دانش آن.حاضر.مي.ش

ــین. ــرکت.مي.کردند-.قابل.تحس ــول.در.این.کالس.ش و.منق

ــاندم.فرمود:. مي.بود..پس.از.آن.که.علت.غیب.را.به.عرضش.رس

ــال.هم.یکي-دو.بار.به.همین.علت.غیبت.کردي!.)هلل. »تو.پارس

ــپس. ــر.از.هوش.و.حافظۀ.این.مرد.که.خداش.بیامرزاد(.و.س اکب

ــه.را.بخواند.تا. ــالمي.مرزبان.نام ــاره.فرمود.که.محمد.جعفر.اس اش

ایشان.شرح.فرمایند...

ــود:.»دامغاني.به.اطاق. ــد.فروزانفر.فرم ــه.تمام.ش درس.ک

ــل.نمي.کني؟«.ِمّن. ــا.«.و.اطاعت.کردم..فرمود:.»چرا.عم من.بی

ــرا.بده؛.مي.خواهي.عمل.کني. ــي.کردم.و.فرمود:.»جواب.م و.ِمّن

ــتم.عرض.کنم.نه؛.لذا.گفتم:. ــوي؟«.طبعًا.نمي.توانس و.راحت.ش

ــس.و.کاري.ندارم؛.ولي.هرچه.امر. ــهر.ک »آخر.من.نیز.در.این.ش

ــِر.کارت.تا.ببینم.چه.باید.کرد.«. مي.فرمایید.«.فرمود:.»برو.به.س

ــود:.»دامغاني.به.اطاق.من.بیا.«.و. ــۀ..بعد،.بعد.از.درس.فرم و.هفت

ــود:.»من.با.حضرت.آقاي.دکتر.میر.صحبت. اطاعت.کردم..فرم

ــتدعا.کردم.شخصًا.تو.را.عمل.فرمایند..تو. ــان.اس کردم.و.از.ایش

ــتان.یکصدتختخوابي.بروي.و.آن.جا. ــنبه.به.بیمارس باید.روز.ش

ترتیب.بستري.شدنت.را.خواهند.داد.«.

ــصت.و.پنج. حضرت.دکتر.متیني!.من.بنده،.اینک.بعد.از.ش

ــم.حال.غریبي.پیدا. ــال.از.آن.روز.که.این.سطور.را.مي.نویس س

مي.کنم.و.منقلب.مي.شوم..آیا.مي.توان.تصور.کرد.در.حال.حاضر.

در.ایران.یا.هر.جاي.دیگر.استادي.به.ُعُلّو.مقام.فروزانفر.این.چنین.

ــاگردانش.باشد؟.حضرت.آقاي.دکتر.خاطرتان.هست. در.غم.ش

ــال.1326.هنوز.آن.بیمارستان.داخل.در.محدودۀ.شهر. که.در.س

ــمار.مي.رفت.و.اتوبوس. طهران.نبود.و.جزو.اراضي.امیرآباد.به.ش

ــفند.مردمان.را.به.آن.جا.مي.برد..نام.این. خاصي.از.میدان.24.اس

ــتان.که.متدرجًا.تکمیل.و.تجهیز.مي.شد.آن.ایام.همان. بیمارس

یکصدتختخوابي.بود.و.سپس.به.تدریج.به.»دویست.تختخوابي«.

ــي«.و.»هزار.تختخوابي«.و.»پهلوي«.و.اخیراً. و.»پانصد.تختخواب

»امام.خمیني«.تغییر.یافته.است.

ــنبه.اسفندماه. ــاعت.8.صبح.اولین.ش باري.این.بنده.در.س

ــتان.یکصدتختخوابي.که.قسمت.هایي.از.آن. 1326.به.بیمارس

ــغول.تکمیل. ــان.و.بّناها.و.کارگران.که.مش ــار.مهندس در.اختی

ــمت. ــت،.رفتم.و.خودم.را.به.قس ــاختمان.آن.بودند.قرار.داش س

ــد.که.حضرت.دکتر.میر.دستور. پذیرش.معرفي.کردم.و.معلوم.ش

ــد.و.در. ــد.که.مرا.به.اطاِق.خصوصي.ببرند.و.چنین.ش فرموده.ان

اطاق.نسبتًا.بزرگي.در.طبقه.دوم.بستري.شدم.و.منتظر.ماندم..

این.اطاق.در.قسمت.جنوب.غربي.ساختمان.و.پنجره.هاي.

ــتان.)که. ــر.مقابل.درب.بزرگ.آهني.بیمارس ــزرگ.آن.دقیقًا.ب ب

ــتان.هنوز.نبود،.و.مدخل.بیمارستان.در. مدخل.عمومي.بیمارس

ــاختمان.نیمه.تمام.بود(.قرار.داشت..چند.دقیقه.اي.که. همان.س

گذشت.بانویي.که.سرپرستار.بود.با.یک.پرستار.به.اطاق.آمدند.و.

ــتار.به.من.گفت.اینک.پیراهن.و.پیژامه.اي.را.که.پرستار. سرپرس

ــت.باید.بپوشم.و.بر.تخت.دراز.بکشم.و.از.آن.هم. در.دست.داش

خارج.نشوم.و.صبح.دوشنبه.جناب.آقاي.دکتر.میر.براي.معاینه.ام.

ــازۀ..مرخصي.ام.را. ــتور.اقامت.یا.اج ــریف.خواهند.آورد.و.دس تش

ــام. صادر.خواهند.فرمود.و.این.دو.روزه.هم.صبحانه.و.ناهار.و.ش

ــد.آورد..و.من.ماندم.و.مقداري.کتاب.و. ــي.را.برایم.خواهن معمول

مجله.که.با.خود.برده.بودم.

ــنبه.قریب.ساعت.ده.صبح.همان.بانوي.سرپرستار.به. دوش

ــتاده.ام،.به.تندي.و. اطاقم.آمد.و.تا.دید.من.روبه.روي.پنجره.ایس

ــونت.غیرعادي.گفت:.»برو.روي.تختخواب.بخواب..تا.چند. خش

ــخیص.و.تعیین. ــاي.دکتر.میر.براي.تش ــۀ.دیگر.جناب.آق دقیق

ــر.مالحظه.بفرمایند.تو. ــریف.مي.آورند.این.جا.و.اگ وضع.تو.تش

ــود.«.و.من.بنده. ــا.را.مالمت.خواهند.فرم ــتي.م روي.تخت.نیس

ــتورش.را.اطاعت.کردم.و.لحظاتي.نگذشت.که. ــرعت.دس به.س

ــپیدپوش.که.به.همان.اصطالح.معهود.میان. دیدم.پیرمردي.س

ــر.و.ابروانش.نیز.سفید،.وارد. ــي.زبانان.»نوراني«.بود.و.س ما.فارس

ــان.هفت-هشت. ــد.و.به.طرف.من.آمد.و.در.دنبالۀ.ایش اطاق.ش

نفر.سپیدپوش.دیگر.هم.چونان.افسران.ارتشي.که.سرلشکري.

ــدند.و. ــکوت.وارد.ش را.همراهي.مي.کنند،.با.نهایت.آرامش.و.س

پشت.سر.ایشان.ایستادند..

ــت.نفر.آن.چنان.بود. ــکوت.احترام.آمیز.آن.هفت-هش .....س

که.با.همان.تعبیري.که.در.ادب.عرب.براي.چنان.حالتي.هست.

ــهم.الّطیر«.)گوییا.مرغي.پرنده.به.سرشان. که:.»کأّن.علي.رؤوِس

ــت(.آن.را.بیان.مي.کنم..دو.نفر.که.بالفاصلۀ.جناب. ــته.اس نشس

ــک. ــد.نیز.با.توجه.به.وضع.آن.ها،.پزش ــتاده.بودن دکتر.میر.ایس

ــد.آن.که.نزدیک.تر.ایستاده.بود.دکتر. مي.نمودند.و.بعداً.معلوم.ش

»یحیي؟.باختر«.جراح.و.دستیار.جناب.دکتر.میر.است.و.دیگري.

را.که.مي.شناختم.مرحوم.دکتر.حسین.ایدین.همشهري.خودمان.

ــجویان.و.به.اصطالح. که.»رزیدنت«.آن.بخش.بود.و.بقیه،.دانش

ــه.تا.از.دوستان.خراساني. »انترن«.هاي.آن.بخش.بودند.که.دو.س

ــابق. ــر.پرویز.اصالني.رئیس.س ــاب.آقاي.دکت ــم.دوره.ام.)جن ه
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ــتان.پهلوي.تجریش،.و.مرحوم.دکتر.حسین.جورابچي. بیمارس

)افشین.بعدي(.در.میان.آنان.بودند..طبیعتًا.من.بنده.عرض.سالم.

کردم.و.در.مقام.اظهار.ادب.سعي.کردم.تا.بر.تختخواب.بنشینم.

ــیده.روي. ولي.جناب.دکتر.میر.امر.فرمود.که.همچنان.درازکش

تخت.بخوابم...

ــان.تقدیم.کرد.که. دکتر.باختر.یک.لوحه.اي.را.خدمت.ایش

ــي.را.که.من.بنده.در.موقع. ــرح.حال.و.خالصۀ.اظهارات ظاهراً.ش

ــدرج.بود.و.جناب.دکتر.میر. ــرش.بیان.کرده.بودم،.در.آن.من پذی

نگاهي.به.آن.انداخت.و.آن.را.به.دکتر.باختر.مسترد.فرمود.و.چند.

ــي.ابتالیم.به.بیماري.و.وضع. ــؤال.از.من.بنده.دربارۀ.چگونگ س

ــپس.به.معاینۀ. ــات.من.با.آن.بیماري.فرمود.و.س مداوا.یا.مماش

ــینۀ..مرا.معاینه. ــت.و.قلب.و.س ــکم.و.پش کلینیکي.پرداخت.و.ش

ــینم.و.چیزهایي.به.دکتر. کرد.و.اجازه.فرمود.که.روي.تخت.بنش

ــت. باختر.فرمودند.و.دکتر.باختر.بعضي.را.در.همان.لوحه.یادداش

و.بعض.دیگر.را.به.همان.بانوي.سرپرستار.و.دکتر.حسین.ایدین.

ــاءهلل.پس.فردا.که. منتقل.کرد..جناب.دکتر.میر.فرمودند:.»ان.ش

ــد.«.و.آن.وقت.ناگهان.از.من. ــنبه.باشد.عمل.خواهي.ش چهارش

ــارت.و.به.خدمت. ــاي.قزویني.را.زی ــیدند:.»تو.حضرت.آق پرس

ــیده.اي؟«.عرض.کردم:.»بلي.قربان،.آن.مرحوم.مثل. ایشان.رس

ــؤال.امتحاني.مي.فرماید.«.پرسیدند:. ــاگردش.س یک.معلّم.از.ش

ــت؟«.عرض.کردم:.»قربان،.خیابان. »منزل.آقاي.قزویني.کجاس

ــاهرضا،.رو.به.روي.دانشگاه،.خیابان.فروردین،.کوچۀ.دانش،. ش

ــان.معرفي. ــمارۀ.20.«.باز.فرمودند:.»کي.تو.را.به.حضور.ایش ش

ــي.که.بنده.را.به.حضور. کرد؟«.عرض.کردم:.»قربان،.همان.کس

حضرت.عالي.معرفي.فرموده.است.«.

ــد.و.دیگر. ــن.انداختن ــر.مالطفت.آمیزي.به.م ــان.نظ ایش

ــي.نفرمودند،.ولي.وقتي.خواستند.تشریف.ببرند،.آمرانه. فرمایش

فرمودند:.»این.دو.روزه.دستوراتي.را.که.به.تو.مي.دهند.به.خوبي.

ــریف.بردند..ولي.دو. ــده.«.و.از.اطاق.تش ــت.کن.و.انجام.ب اطاع

دقیقه.بعد.با.یکي.از.همان.هفت-هشت.نفري.که.در.خدمتشان.

ــجو.تکلیف.و.امر. ــتند.و.به.آن.جوان.دانش بودند.به.اطاق.برگش

ــینۀ..مرا.معاینه.کند.و.در.ضمن.معاینه. ــکم.و.س فرمودند.که.ش

ــخیص.خود.را.به.عرضشان.برساند.و.چنین.شد. برداشت.یا.تش

ــخّصي.که.آن. ــریف.بردند..از.مهابت.و.تش و.پنج.دقیقه.بعد.تش

ــه.عظمت.مقام.علمي.آن.بزرگوار. ــته.بودند.ب بزرگوار.بدان.آراس

ــکر.کردم.که.چنین.طبیب.حاذق.و.ماهري. پي.بردم.و.خدا.را.ش

را.بر.سر.من.فرستاده.است.

***..

ــنبه.جناب.دکتر.میر.مرا.عمل.کرد.و.روزهاي.بعد.دقیقًا. چهارش

ــت.ونیم.از.حقیر.ویزیت.مي.فرمود.و.زخم.را.معاینه. ــاعت.هش س

ــج.روز.دیگر.مرا.مرخص. ــده.مي.داد.که.چهار-پن ــرد.و.وع مي.ک

خواهند.فرمود..و.روز.سوم.اجازه.دادند.که.از.تخت.پاي.بر.زمین.

گذارم.و.آهسته.چند.قدم.در.اطاق.راه.بروم.

ــته.بود.ولي.هنوز.به. ــل.جراحي.بنده.یک.هفته.گذش از.عم

ــیده.بودند..جناب. ــام.»بخیه.«هاي.زخم.را.نکش اصطالح.آن.ای

ــت.که.در.آن.ایام. ــریف.مانده.اس دکتر.متیني.البد.به.خاطر.ش

ــروز.نبود.که.خود.به.خود.جذب.بدن. »نخ«هاي.جراحي.مثل.ام

شوند.و.نیازي.به.»بخیه.کشیدن«.نداشته.باشد،.بلکه.مي.بایست.

ــتیار.او.همین.که.مطمئن.شدند.که.زخم.في.الجمله. جّراح.یا.دس

التیام.یافته.است.با.ابزار.و.آالت.مخصوصي.»بخیه.ها.را.بکشند«..

ــاي.زخم.من.همچنان.بر.جاي.مانده. باري.نه.تنها.بخیه.ه

ــده.و.دردمندي.محل. ــکل.ش ــه.راه.رفتن.نیز.برایم.مش ــود.ک ب

ــه.به.راحتي.راه.بروم..دکتر.باختر.که. ــت.مانع.از.این.بود.ک جراح

ــیدن.بخیه.ها.امروز.و. هر.روز.مرا.ویزیت.مي.کرد،.هي.براي.کش

فردا.مي.فرمود.و.در.پاسخ.به.آه.و.نالۀ.من.که.مي.خواستم.هرچه.

ــوم.و.به.سِر.کار.اداري.و.تحصیل.خود.برگردم. زودتر.مرخص.ش

مرا.به.شکیبایي.توصیه.مي.کرد.و.گاه.به.شوخي.مي.گفت:.»مگر.

وقتي.مرخص.شوي.شام.و.ناهار.به.این.مرتبي.و.خوبي.خواهي.

ــت؟!.فعاًل.مهمان.ما.باش.«.و.چون.از.طرفي.اساسًا.قابلیت. داش

ــت.که.دکتر. ــت.این.اس انعقاد.خون.این.بندۀ.بینوا.خیلي.کم.اس

باختر.مي.گفت.تأخیر.در.التیام.زخم.تو.بدان.جهت.است..من.بنده.

نیز.دستور.حضرت.شیخ.اجل.را.که.»بنشینم.و.صبر.پیش.گیرم«.

اطاعت.کردم.

ــیزدهمین.روز.پس.از.عمل.بود،.جناب. ــنبه.اي.که.س در.ش

ــه.انترن.دیگر.آمدند.و.دکتر.میر. دکتر.میر.و.دکتر.باختر.و.دو-س

ــتماع.فرمود.و.به.معاینۀ.زخم. ــزارش.دکتر.باختر.را.به.دقت.اس گ

ــر.فرمود.که.من.نفهمیدم.و. ــت.و.چیزهایي.به.دکتر.باخت پرداخ

ــریف.برد..یکي.دو.ساعت.بعد.دکتر.باختر. مرا.دلداري.داد.و.تش

ــکیار.و.سرپرستار.آمدند.و.دکتر.باختر.بخیه.ها.را.کشیدند. و.پزش

ــکیار. ــدید.کرد.ولي.آن.پزش و.چند.لحظه.اي.زخم.خونریزي.ش

ــرد.و.از.آن.جا.که.به. ــمان.ک ــر.دکتر.باختر.زخم.را.پانس ــر.نظ زی

مقتضاي.این.مثلي.که.خراساني.ها.خیلي.به.آن.تمّثل.مي.جویند.

ــت.به.پاي.لنگي.ست«،.معلوم.شد.که.زخم. که:.»هرجا.سنگي.س

ــد.که. ــت.و.از.بعدازظهر.آن.روز.مقرر.ش ــده.اس بنده.چرکي.ش
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ــه.هاي.کوچکي.بود.که. ــیلین«.که.آن.وقت.ها.در.شیش »پني.س

ــت.در.یخچال.نگهداري.شود.و.هر.هشت.ساعت.یک. مي.بایس

ــه.به.بیمار.تزریق.شود،.به.من.بنده.تزریق. بار.محتواي.آن.شیش

شود..و.چنین.شد.

یک.هفته.اي.گذشت.و.من.هم.چنان.بر.تخت.بیماري.بودم.

ــب.ها.خیلي.التهاب.و. ــده.و.بعضي.ش و.تب.هم.مزید.بر.علت.ش

گاهي.دردمندي.داشتم..حاال.هفدهم-هجدهم.اسفند.بود.و.من.

ــت.مي.کردم. ــهد.پس فقط.با.نامه.که.هر.هفته.یک.بار.براي.مش

ــاني.آن.را.به.پست.مي.بردند(.به.والدینم. ــتان.خراس )یعني.دوس

ــالمتي.و.ادامۀ..اشتغالم.را.به.کار.و.تحصیل.مي.دادم..دو. خبر.س

ــد.آقاي.دکتر.باختر.که.براي.ویزیت.آمده.بود،.یک.کمي. روز.بع

ــتکاري.کرد.و.با.ُسرنگي.از.اطراف.زخم.خوِن. محل.زخم.را.دس

ــب.تبم.تخفیف. ــتخراج.کرد.و.آن.ش البته.چرکین.و.آلوده.را.اس

یافت.ولي.نمي.دانم.با.زخم.چه.کار.کرده.بود.که.فردا.جناب.دکتر.

میر.که.پس.از.چند.روز.مرا.ویزیت.نکرده.بودند.به.اطاق.تشریف.

ــت.دکتر.باختر.را.مالحظه.فرمودند.و. آوردند.و.آن.لوحه.در.دس

ــر.محکمي.زدند.و. زخم.را.معاینه.کردند.به.دکتر.باختر.یک.تَِش

خودشان.سخت.خشمگین.شدند.یک.نِشتري.از.جیب.روپوش.

ــد.و.بي.اعتنا.به. ــه.زخم.دردناك.من.ور.رفتن ــود.درآوردند.و.ب خ

ــن.چه.کردند.که.دو. ــتر.با.م ــاد.من.نمي.دانم.با.آن.نش داد.و.فری

ــید.تا. ــد.و.مدتي.طول.کش مرتبه.خون.فراواني.از.زخم.جاري.ش

ــمان.مجددي.کرد.و.جناب. ــکیار.آن.را.پانس ــتار.یا.پزش سرپرس

ــرم.ایستاده.بودند.و.دکتر.باختر.هم. دکتر.میر.همچنان.باالي.س

طفلکي.همچنان.مؤدب.و.ساکت.و.گوش.به.فرمان.ایستاده.بود.

ــتر. ــدت.دردمندي.و.هم.بیش ــده.در.این.حالت.هم.از.ش و.من.بن

ــردگي.و.یأس.از.بهبود.ناگهان.به.گریه.افتادم.و. ــبب.افس به.س

مي.گریستم.

**.*..

ــدگان.عزیز.تمام.این.مقدماتي. جناب.دکتر.متیني.و.خوانن

ــراي.نقل. ــاندم.فقط.ب ــات.به.عرضتان.رس ــه.در.این.صفح ک

ــت.که.مرحوم.مبرور.دکتر.یوسف.میر.-رحمة..هلل. فرمایشاتي.س

تعالي.علیه-.در.آن.لحظات.بر.من.فرمودند.و.همین.فرمایشاتشان.

ــن.اعتقاد.و.نهایت. ــرافت.و.دیانت.و.حس که.حاکي.از.کمال.ش

پایبندي.آن.مرحوم.به.اخالق.پزشکي.ست،.که.من.بنده.آن.را.از.

این.راه.دور.و.به.نشانۀ.کمال.احترام.و.سپاسگزاري.عمیقي.که.از.

ــتاد.بزرگوار.فرزنداِن.خلف.دکتر.یوسف.میر،.یعني.جنابان. دو.اس

ــان.تقدیم. دکتر.محمدعلي.و.دکتر.علي.محمد.میر.به.حضورش

ــریف.پاي. ــک.ارجمند.ش ــم.و.یقین.دارم.که.این.دو.پزش مي.کن

ــاي.پاي.پدر.واالمقام.خود.مي.گذارند..خداوند.این.دو.بزرگوار. ج

را.در.خدمت.به.خلق.مزید.توفیق.عطا.فرماید.و.عمرشان.را.دراز.

گرداند.و.درجات.قرب.آن.طبیب.ملکوتي.صفات.را.متعالي.کند.

*.*.*..

ــت.که.من.گریه. ــترك.گذش ــه.دقیقه.یا.بیش ــاید.دو.س ش

مي.کردم.و.ناگهان.احساس.کردم.که.دست.نازنین.دکتر.میر.بر.

چهره.ام.سایه.انداخت.و.آن.بزرگوار.با.عطوفت.و.مهرباني.با.پنبه.

ــک.هاي.مرا.مي.سترد.و.من.خجلت.زده.به.تشکر. یا.»گاز«ي.اش

ــان.کردم.ولي.زبانم.از.هیبت.ایشان.بند. و.امتنان.نگاهي.به.ایش

ــه.آرامي.و.مالطفت.فرمودند:. ــده.بود..و.آن.وقت.دکتر.میر.ب آم

ــدا.حالت.خوب. ــت.خ ــاءهلل.به.خواس »جوان،.گریه.نکن!.ان.ش

ــال.مي.کني.طبیب.مي.تواند. ــود..تو.چه.فکر.مي.کني؟.خی مي.ش

معجزه.کند؟.معجزه.را.پیغمبران.و.امامان.مي.کنند.مِن.طبیب.یا.

هر.طبیب.دیگر.در.مقام.معالجه.بیمار.مانند.کسي.هستیم.که.در.

کنار.دیوار.بسیار.بلندي.ایستاده.است.و.در.آن.طرف.بیمار.سگي.

ــد.از.روي.دیوار.به.این. ــغول.واق.واق.کردن.و.مي.خواه هار.مش

ــوي.که.این.مرد.ایستاده.بَجهد.و.بپّرد،.این.مرد.فقط.تعدادي. س

ــت.دارد.و.این.سنگ.ها.را.یکي.از.پس.از.دیگري. ــنگ.در.دس س

به.امید.آن.که.به.سگ.اصابت.کند.به.آن.سوي.دیوار.مي.افکند،.

اگر.خداي.کمک.فرمود.و.اراده.اش.بر.این.که.سنگ.به.آن.سگ.

ــکر.خواهد. ــد.و.خدا.را.ش ــت.کند.آن.مرد.موفق.خواهد.ش اصاب

ــگ.همچنان.واق.واق.و.َجست.وخیز.مي.کند.و. کرد.وگرنه.آن.س

ممکن.است.که.آن.سگ.از.جا.برود.و.ممکن.است.از.پشت.آن.

دیوار.به.این.طرف.بجهد..طبیب.هم.همین.جور.است.و.مرض.

ــِگ.پشِت.دیوار.است..طبیب.آن.چه.را. و.بیماري.در.حکم.آن.س

ــمارد.براي.بهبود.حال.بیمار.و.معالجۀ. که.مي.داند.و.مفید.مي.ش

ــفا.و.بهبود.واقعي.دست.خداوندي.ست. او.انجام.مي.دهد.ولي.ش

ــت..حاال.تو.به.راحتي.بخواب.و. که.زندگي.و.مرگ.را.آفریده.اس

از.خداوند.التماس.کن.که.تو.را.شفا.عنایت.فرماید.و.یقین.بدان.

که.ارادۀ..حق.تعالي.بر.معالجه.و.مراقبت.هر.طبیبي.قاهر.است.«.

ــازت.را.این.جا.مرتب. ــن.گفته.اند.تو.نم ــه.فرمود:.»به.م و.اضاف

مي.خواني..چه.بهتر.که.بعد.از.نمازهایت.دعا.کني؛.من.سنگ.ها.

ــگ.پنهان.که.بیماري.و.زخم. ــه.ام.و.امیدوارم.به.آن.س را.انداخت

ــت.اصابت.کند.و.خودم.هم.یقین.دارم.که.خداوند. چرکین.توس

ــت.و.به.زودي. ــد.فرمود.و.حالت.خوب.خواهد.گش کمک.خواه

مرخص.خواهي.شد.«
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ــخن.حکیمانه.که.نشانۀ. ــت.که.این.س ــصت.و.پنج.سال.اس ش

ــف.میر. ــرافت.و.تقوي.و.دین.باوري.مرحوم.مبرور.دکتر.یوس ش

است.که.خداش.بیامرزاد،.همواره.آویزۀ.گوش.هوش.من.است.

و.از.آن.زمان.تاکنون.هر.وقت.ابیات.حضرت.موالناي.روم.را.در.

مثنوي.مي.خوانم.که:.

ــق. ح ــاگــردان. ش ــم. طبیبانی ــا. م

ــق. فانَفلَ را. ــا. م ــد. دی ــُزم. ُقل ــر. بَح

ــد. دیگــرن ــت. طبیع ــان. طبیب آن.

ــد. ــي.بنگرن ــه.دل.ار.راِه.نبض ــه.ب ک

ــوش.بنگریم. ــطه.خ ــا.به.دل.بي.واس م

ــي.منظریم. ــه.عال ــا.ب ــت.م ــز.َفراس َک

ــار. ثـِم و. ــد. غـذاان ــان. طبیب آن.

ــتوار. اس ــان. بدیش ــي. حیـوان ــاِن. ج

ــال. مق و. ــم. فعــالی ــان. طبیب ــا. م

ــالل. ج ــوِر. نـ ــِو. پـرت ــا. م ــم. ُملـِه

..)مثنوي.3/2701(.

ــم.که.با.آن.که. ــف.میر.مي.افت ــه.یاد.مرحوم.مغفور.دکتر.یوس ب

صورتًا.طبیِب.طبیعت.بود.ولي.به.یقین.معنًا.روح.و.قلب.شریفش.

ــالِل.حضرت.ذوالجالل.جلّت.عظمته.ُملَهم. به.پرتوي.از.نوِر.ج

ر.بوده.است. و.منوَّ
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ــتان. یک.خاطرۀ..دیگر.هم.از.همان.مدت.اقامت.در.بیمارس

ــي.و.دقت.و.ظرافت.در.حسن.عمل. عرض.کنم.و.آن.وقت.شناس

مرحوم.دکتر.میر.است..در.بیمارستان.یکصدتختخوابي.معروف.

ــریف.آوردن.جناب. ــاعت.هاي.خود.را.با.تش بود.که.همه.باید.س

ــتي.که.چنین.بود. ــتان.تنظیم.کنند.و.به.راس دکتر.میر.به.بیمارس

ــت.سِر.ساعت.هشت.)دقت. و.من.بنده.هر.روز.مي.دیدم.که.درس

ــاعت.8.صبح(.اتومبیل.سیاهرنگ.یا. ــِر.س ــت.س بفرمایید.درس

ــورلت«.یا.»داج«.سال.هاي. دوي.رنگ.دکتر.میر.که.به.نظرم.»ش

1938/1937.مي.بود،.از.همان.در.آهني.بزرگ.بیمارستان.وارد.

ــفالته.نبود.و.فقط.»شوسه«. ــوم.و.همان.خیاباني.را.که.آس مي.ش

بود.طي.مي.کند.تا.دکتر.میر.به.داخل.بیمارستان.تشریف.آورد.

خداي.را.شکر.که.این.حقیر.ناچیز.درست.در.بیست.و.هفتم.

ــتان.مرخص.شد.و.در.سوم.یا.چهارم. ــفند.آن.سال.از.بیمارس اس

فروردین.1327.با.هواپیماي.روس.ها.به.مشهد.مشّرف.شد.

با.عرض.سالم.به.خوانندگان.محترم.این.مقاله.را.که.با.نام.

ــار.مزّین.است.به. ــف.میر.و.نام.گرامي.ایرج.افش عزیز.دکتر.یوس

جنابان.دکتر.محّمدعلي.و.دکتر.علي.محّمد.میر.تقدیم.مي.دارم..

ــر:.انتخاب.عنوان.این.مقاله.مرهون.ذوق.لطیف. بعدالتحری

جناب.آقاي.استاد.دکتر.متیني.ست؛.زیرا.بنده.آن.را.بدون.عنوان.

خدمتشان.تقدیم.کرده.بودم.

..احمد.مهـدوي.دامغـاني

■


