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همان.گونه.که.شاعر.حقیقت.شناس.شیراز،.استاد.هاشم.جاوید،.

ــت:.»مرگ،. ــه.اي،.از.زبان.پیر.خرد.گفته.اس ــۀ.حکیمان در.قطع

ــت.تأثرانگیز. ــت،.اما.با.درگذش ــت.ترین.راستي.زندگي«س راس

بعضي.از.بزرگان.چنان.خأل.وحشتناکي.در.عرصه.هاي.فرهنگي.

ــود.که.پر.کردن.جاي.آنان.حتي. و.اجتماعي.جامعه.ایجاد.مي.ش

ــل.هاي.بعدي.هم.بسیار.بعید.و.دور.از.تصور.است..استاد. در.نس

ایرج.افشار.یکي.از.آن.نخبگان.چندبُعدي.گرانقدري.بود،.که.من.

ــم،.از.جهات.مختلف.نظیري.براي.آن.بزرگ. هرچه.فکر.مي.کن

نمي.شناسم.

ــافرت،.طبق. ــفر.اخیرم.به.آمریکا،.دو.روز.پیش.از.مس در.س

ــتم.تلفني.از.ایشان.خداحافظي.کنم..آقاي.مؤدبي. معمول.خواس

ــنیده.بودم.که.بعد.از.مراجعت.از. ــتند..ش گفتند.که.در.منزل.نیس

ــي.ندارند،.ولي.هرگز.خیال.بد.به.دلم. آمریکا،.حال.چندان.خوش

راه.نمي.دادم..فرداي.آن.روز.به.آقاي.علي.دهباشي،.مدیر.صاحب.

ــۀ.پرمطلب.و.خواندني.بخارا.تلفن.کردم..او.با.صداي. ذوِق.مجل

ــته.اي.گفت:.»در.بیمارستانم«..گفتم:.»چرا.در.بیمارستان؟«. خس

در.جوابم.با.اندوه.فراوان.گفت:.»آقاي.افشار.در.اطاق.سي.سي.

ــت.و.حالش.بسیار.وخیم.است.«.حالم.گرفته.شد..شب.در. یو.اس

ــر.مي.کردم..دو.روز.بعد. ــول.پرواز.هواپیما،.همه.اش.به.او.فک ط

ــیدن.به.آمریکا،.خبردار.شدم.که.دستم.از.دامن.این.استاد. از.رس

بزرگ.براي.همیشه.کوتاه.شده.است.

ــون.محّبت.دو. ــان.واال.را.مدی ــنایي.با.آن.انس ــار.آش افتخ

دوست.همشهري.ازدست.رفته،.زنده.یادان.استاد.دکتر.زریاب.و.

علیقلي.خان.جوانشیر.خویي.هستم،.که.در.سالیان.دور،.روزهاي.

ــي. ــل.به.اتفاق.آنان.به.کوه.مي.رفتیم.و.چه.روزهاي.خوش تعطی

بود..اما.لذت.مصاحبت.و.کسب.لطف.دائمي.ایشان.از.اوایل.سال.

ــد..در.آن.تاریخ.با.انتخاب.روان.شاد. 1351.نصیب.این.جانب.ش

ــتاد.دکتر.محمدامین.ریاحي.به.سمت.دبیر.کلي.هیأت.امناي. اس

ــاي.ابتکاري.پرثمري. ــور،.و.طرح.ه کتابخانه.هاي.عمومي.کش

ــاپیش.در.نظر.داشتند،.در.توسعۀ.کتابخانه.هاي.عمومي. که.پیش

ــتخدامي.کتابداران.گام.هایي.برداشته. کشور.و.تثبیت.وضع.اس

ــویق.مؤلفان. ــد..یکي.از.آن.طرح.ها،.طرح.»خرید.کتاب.و.تش ش

ــران«.بود..در.اجراي.این.طرح،.کتاب.هاي.انتشاریافته،.از. و.ناش

سوي.یک.هیأت.شش.نفري.از.استادان.کتاب.شناس،.و.دبیرکل.

هیأت.امنا،.انتخاب.و.بعد.از.قیمت.گذاري.در.کمیسیون.سه.نفري.

دیگري،.با.این.شرط.که.حداکثر.بهاي.تعیین.شده.باید.از.پانزده.

درصد.قیمت.پشت.جلد.کمتر.باشد،.خریداري.و.بالفاصله.میان.

کتابخانه.هاي.عمومي.توزیع.مي.شد.

ــم.مقام.وزارت. ــاب.که.با.حک ــاي.هیأت.انتخاب.کت اعض

ــدند،.به.ترتیب. ــمت.منصوب.مي.ش ــگ.و.هنر.به.این.س فرهن

حروف.الفبا،.عبارت.بودند.از.استادان:.ایرج.افشار،.دکتر.باستاني.

ــوب،.دکتر.جالل. ــاب.خویي،.دکتر.زرین.ک ــزي،.دکتر.زری پاری

ــتاري،.و.دکتر.صادق..کیا..چند.سال.نیز،.به.جاي.یکي.از.این. س

استادان،.مرحوم.دکتر.ابوالفضل.قاضي.عضو.این.هیأت.گردید..

ــه. ــات.این.هیأت.هفته.اي.یک.روز،.و.هر.روز.دو.یا.س جلس

ــکیل.مي.شد.. ــاعت.به.طور.مرتب.در.دبیرخانۀ.هیأت.امنا.تش س

من.چهار.سال.به.عنوان.معاون.دبیرکل،.و.بعد.از.انتصاب.استاد.

ــمت.»بنیاد.شاهنامه«،.از.سال.1354.تا.بهمن. دکتر.ریاحي.به.س

ــرکت.مي.کردم.و. ــات.ش 1359.با.عنوان.دبیرکلي.در.این.جلس

ــه.ساعت.در.حضور.این.اساتید،. بي..اغراق،.این.هفته.اي.دو.یا.س

ــات. خوش.ترین.لحظه.هاي.خدمت.اداري.من.بود..در.این.جلس

ــار.عمیقًا.آشنا،.و.شیفتۀ. ــتاد.افش ــتۀ.اس بود.که.با.صفات.برجس

ــي.و. ــتادي.در.کتاب.شناس ــتعداد.مدیریت،.اس قدرت.ابتکار،.اس

ایران.شناسي.و.خصلت.ایران.دوستي.و.واقع.بیني.اش.شدم..

ــرکت.استادان. همایش.هاي.بزرگ.علمي.و.فرهنگي،.با.ش

و.ایران.شناسان.معروف،.اغلب.با.حسن.تدبیر.ایشان.به.بهترین.

ــان.نمي.داد..در.واقع. ــد،.ولي.هرگز.خودي.نش نحو.برگزار.مي.ش

ــال.در.مقابل.هیچ. ــي.در.عین.ح ــع.بود.ول ــۀ.ادب.و.تواض نمون

ــا.این.همه.فضایل.و.اصالت. ــر.خم.نمي.کرد..ب صاحب.قدرتي.س

خانوادگي.و.صفات.برجسته.اي.که.داشت،.هرگز.کمترین.اثري.

بـی نظیــر*

ع.ا. سعیدی )خویی(

*.به.نقل.از.مجلۀ.ایران.شناسی،.دورۀ.جدید،.سال.بیست.و.سوم،.شمارۀ.2،.تابستان.1390.
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از.تفاخر.و.خودنمایي.از.او.ندیدم..

ــي.فرهنگ.و.ادب. ــزرگان.و.خادمان.واقع ــل.از.ب در.تجلی

ــام.آنان.فراهم. ــاي.ارزنده.اي.به.ن ــد،.یادنامه.ه پیش.قدم.مي.ش

ــتاد.دکتر. ــن.اش.آفرین.نامه.با.همکاري.اس ــرد،.که.آخری مي.ک

ــفیعي.کدکني.ا.ست.براي.بزرگداشت.استاد.دکتر.محمدامین. ش

ریاحي..با.کمال.تأسف.این.کتاب.چشمگیر.و.پرحجم.که.حاوي.

هفتاد.و.دو.مقاله.از.هفتاد.و.دو.تن.از.استادان.پرآوازه.و.دوستان.

ــت.باني.اثر،. ــت،.فقط.چند.روزي.پیش.از.درگذش آن.مرحوم.اس

آمادۀ.انتشار.شد.

ــال.1357.مقدماتي.فراهم.کرده.بود.که. یادم.هست.در.س

ــراي.تجلیل.از.خدمات. ــوان.محیط.ادب.ب ــن.کتابي..با.عن چنی

فرهنگي.مرحوم.استاد.محیط.طباطبایي،.چاپ.و.طي.برگزاري.

ــود..با.وقوع.انقالب،. ــتي.به.آن.مرحوم.اهدا.ش مجلس.بزرگداش

ــکالتي.مواجه.شد..موضوع.را.از.راه.لطف. چاپ.این.کتاب.با.مش

با.من.در.میان.گذاشتند..با.امکاناتي.که.در.اختیار.بود.مشکالت.

ــکوهي.در.سال.1358،.در.سالن. چاپ.کتاب.رفع،.و.مجلس.باش

ــهادت. ــزي.تهران.برگزار.گردید..به.ش ــۀ.عمومي.مرک کتابخان

حاضران.آن.مجلس.یکي.از.باشکوه.ترین.و.بي.ریاترین.جلسات.

ــرکت.انبوهي.از.فرهنگ.دوستان.واقعي.و. فرهنگي.بود.که.با.ش

ــال.هاي.بعد.از.انقالب. ــان،.در.طول.س به.هّمت.و.مدیریت.ایش

ــخنراني.هاي.پرمحتوا.و.دور.از.مداهنه.و. ــد..بعد.از.س برگزار.ش

ــوي.استادان.فرهیخته،.از.زنده.یاد.استاد.دکتر.علي.اکبر. ریا.از.س

ــگاه.تهران.-.که.متأسفانه.قدر. ــین.دانش ــي.رئیس.پیش سیاس

ــان.نیز.در.حفظ.استقالل.و.باال.بردن.سطح.علمي. خدمات.ایش

ــد.-.درخواست.شد.کتاب. ــته.نش ــگاه.در.وقت.خود.دانس دانش

محیط.ادب.را.به.استاد.محیط.طباطبایي.اهدا.کنند.

بعد.از.بازنشستگي.زودتر.از.موعد.و.خودخواسته.به.فراغتي.

ــتفاده.از.این.فرصت.چند.بار.در.حضور. ــت.یافته.بودم،.با.اس دس

ــده.اي.افراد.رهنورد. ــي،.و.به.همراه.ع ــان.ایران.شناس آن.قهرم

ــۀ.آن.براي.من.خاطره.انگیز. ــه.ایران.گردي.رفتم،.که.هر.لحظ ب

ــاي.»َگَهر«.واقع.در. ــاي.دریاچۀ.زیب ــي.آموزنده.بود..تماش و.بس

ارتفاعات.استان.لرستان،.که.بعد.از.هشت.ساعت.راه.پیمایي،.در.

زمین.ناهموار.و.سرباال،.به.آنجا.رسیدیم.و.ناچار.شب.را.در.چادر.

ماهیگیران.به.صبح.رساندیم،.از.برکت.لطف.ایشان.نصیب.من.

ــفرهاي.دیگر،.دیدن.جاهاي.دور.از.دسترس،.مانند. ــد..در.س ش

دریاچۀ.کوچکي.در.حوالي.اردبیل،.دشت.زیباي.زمرد،.که.میرزا.

ــرما.آنجا.جان.باخته.است،.اثري. کوچک.خان.جنگلي.از.فرط.س

شبیه.به.قلعۀ.الموت،.از.آثار.حسن.صباح،.بر.باالي.صخره.اي.از.

ــولۀ.همیشه.زیبا،.و.نقاط. کوه.بلند.تقریبًا.در.مجاورت.طارم،.ماس

کم.مانند.دیگر،.همه.را.مدیون.آن.بزرگمرد.هستم.

زنده.یاد.استاد.حبیب.یغمایي.عالقۀ.وافري.به.مسقط.الرأس.

ــهر.آرامگاه.مفصلي.براي. ــت..در.گوشۀ.آن.ش خود.»خور«.داش

ــاخته.و.در.کنار.آن.یک.کتابخانۀ.عمومي.دایر.کرده.بود.. خود.س

ــت،. جواني.را.که.به.ظاهر.نقاب.مذهب.هم.در.صورت.خود.داش

ــت.از.آرامگاه،.کتابخانه.را. ــته.بود.که.ضمن.محافظ آنجا.گماش

ــخصیت.فرهنگي.قابل.احترام،.در.آن.سن. هم.اداره.کند..آن.ش

ــاده.از.منزل.خود.به. ــت.کم.ماهي.دو.بار.با.پاي.پی ــال،.دس و.س

دبیرخانه.مي.آمد.تا.سفارش.رسیدن.به.آن.کتابخانه.و.کتابدارش.

ــت،.آن.جوان،.در.روزهاي. ــد؛.اما.در.قبال.این.همه.محب را.بکن

ــهر.شایع.کرده.بود.که.»استاد.یغمایي.عضو. بعد.از.انقالب.در.ش

ــت،.در.روزهاي.زمستان.با.مرحوم.فروغي.زیر. فراموشخانه.اس

یک.کرسي.مي.نشسته.و.گاهي.با.شاه.پالوده.مي.خورده.«.و.در.جّو.

خاص.آن.روزها.اذهان.مردم.آن.شهر.را.نسبت.به.استاد.بدبین.و.

آکنده.از.سوءظن.کرده.بود..در.همان.ایام.با.تأسف.فراوان،.استاد.

ــت..به.موجب.وصیت.و.توصیۀ. ــم.از.جهان.فرو.بس یغمایي.چش

ــت.به.خور.حمل.و.در.آن.آرامگاه.مورد. اکیدش،.جنازه.مي.بایس

ــد..نزدیکان.آن.مرحوم.به.چاره.جویي. ــتاد.دفن.مي.ش عالقۀ.اس

ــن.تدبیر.استاد.افشار.مشکل.گشا.گردید.. افتادند..اینجا.هم.حس

بالفاصله.عده.اي.از.عالقه.مندان.صاحب.نام.آن.شادروان.را.دور.

ــتادان.معمم.دانشگاه،.که. خود.جمع.کرد.و.به.همراه.یکي.از.اس

ــک.اتوبوس،.به.دنبال. ــوار.بر.ی ــخنران.نکته.داني.هم.بود،.س س

ــفانه.از.میان.آن.عده،. ــوي.خور.راه.افتادیم..متأس تابوت،.به.س

ــاالر.کاروان،.دکتر.جواد.شیخ.االسالمي،.الباقی،. به.جز.قافله.س

ــعیدي.سیرجاني،.علیقلي. یعنی.دکتر.احمد.تفضلي،.علي.اکبر.س

ــاید.عده.اي.دیگر.که.نامشان.در.حال.حاضر. ــیر،.-.و.ش جوانش

ــت.-.دیگر.در.میان.ما.نیستند..وقتي.با.مشایعت. در.نظرم.نیس

ــهر.کوچک. ــخصیت.هایي،.جنازۀ.آن.مرد.بزرگ.به.ش چنان.ش

ــتقبالي. ــالف.انتظار.در.وهلۀ.اول.با.چندان.اس ــید،.برخ خور.رس

مواجه.نشد..اما.بعدازظهر.که.استاد.سخنور.خراساني،.به.معرفي.

ــر.انبوهی.از.آثار.به. ــاد،.و.خدمات.ارزنده.اي.که.با.نش آن.روان.ش

ــالم.و.ایران.کرده.است.پرداخت،.زمزمه.اي.در.شهر.پیچید.و. اس

همه.دریافتند.که.چه.همشهري.پرآوازه.اي.را.از.دست.داده.اند..

ــخنراني.کاروان.ما.موقعیت.دیگري.پیدا.کرد.. بعد.از.این.س

ــهرهاي.ایران.معمول.است.وقتي. همان.گونه.که.از.دیرباز.در.ش
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ــهر.مي.شود،.پیش.پاي.او.گوسفند،.گاو،.یا.گاهي. بزرگي.وارد.ش

ــتر.قرباني.مي.کنند،.در.خور.به.این.مناسبت.مراسمي.به.اسم. ش

ــي«.مرسوم.بود.که.براي.من.تازگي.داشت..به.احترام. »نخل.کش

ــایعت.از.درگذشته.به.خور.آمده.بودند،.یک. عده.اي.که.براي.مش

اصله.درخت.خرما.قرباني.کردند.

به.یاد.این.سفرهاي.فراموش.نشدني.و.به.پاس.لحظه.هاي.

ــتاد.افشار.گذرانده.بودم،.ترجمۀ.کتاب. پرلذتي.که.در.محضر.اس

را.که.در.سال.1383.از.سوي.نشر.چشمه.انتشار.یافته.است،.به.

ایشان.تقدیم.کردم..در.صفحۀ.اول.کتاب،.این.عبارت.چاپ.شد:.

ــتاد.افشار،.بزرگمرد.خستگي.ناپذیر.راه.سیر. »تقدیم.به.جناب.اس

و.سفر،.و.عرصۀ.کتاب.و.ایران.شناسي«.

در.باب.آثار.بي.شماري.که.نام.استاد.را.همواره.در.یادها.زنده.

ــخن.نمي.گویم،.چون.در.این.باب. ــت،.هیچ.س نگه.خواهد.داش

ــناس.گفتني.ها.را.گفته.اند،.و. اهل.ادب،.و.صاحب.نظران.کتاب.ش

ــب.حق.مطلب.را.ادا.خواهند. در.آینده.نیز.در.فرصت.هاي.مناس

ــوگنامه.دریغ.است.که.از.ذکر.نظر.خود. کرد..اما.در.پایان.این.س

ــودداري.کرده.و.نگویم.که.در.طول.تاریخ.ادبي.درازدامن.آثار. خ

ــت.که.این.همه.اثر.خواندني.و. ــي..اس مکتوب.ایران،.کمتر.کس

ــته.باشد.. ماندگار،.در.زمینه.هاي.مختلف.از.خود.به.یادگار.گذاش

ــوس.بي.نهایت،.از.زبان.شاعر.بزرگ.و. از.این.رو،.با.اندوه.و.افس

ایران،..دوستمان.روان.شاد.فریدون.مشیري.مي.گویم:

چنو.دوباره.بیاید.کسي؟.

...............محال،.محال

..هزار.سال.بماني.اگر،

..............چه.دیر...

....................چه.دیر...

..تکزار.کانا،.تگزاس
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