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ع.ا .سعیدی (خویی)

همانگونه كه شاعر حقيقتشناس شيراز ،استاد هاشم جاويد،
در قطع��ۀ حكيمان��هاي ،از زبان پير خرد گفته اس��ت« :مرگ،
راس��تترين راستي زندگي»س��ت ،اما با درگذش��ت تأثرانگيز
بعضي از بزرگان چنان خأل وحشتناكي در عرصههاي فرهنگي
و اجتماعي جامعه ايجاد ميش��ود كه پر كردن جاي آنان حتي
در نس��لهاي بعدي هم بسيار بعيد و دور از تصور است .استاد
ايرج افشار يكي از آن نخبگان چندبُعدي گرانقدري بود ،كه من
هرچه فكر ميكن��م ،از جهات مختلف نظيري براي آن بزرگ
نميشناسم.
در س��فر اخيرم به آمريكا ،دو روز پيش از مس��افرت ،طبق
معمول خواس��تم تلفني از ايشان خداحافظي كنم .آقاي مؤدبي
گفتند كه در منزل نيس��تند .ش��نيده بودم كه بعد از مراجعت از
آمريكا ،حال چندان خوش��ي ندارند ،ولي هرگز خيال بد به دلم
راه نميدادم .فرداي آن روز به آقاي علي دهباشي ،مدير صاحب
ذوق مجل��ۀ پرمطلب و خواندني بخارا تلفن كردم .او با صداي
ِ
خس��تهاي گفت« :در بيمارستانم» .گفتم« :چرا در بيمارستان؟»
در جوابم با اندوه فراوان گفت« :آقاي افشار در اطاق سي.سي.
يو اس��ت و حالش بسيار وخيم است ».حالم گرفته شد .شب در
ط��ول پرواز هواپيما ،همهاش به او فك��ر ميكردم .دو روز بعد
از رس��يدن به آمريكا ،خبردار شدم كه دستم از دامن اين استاد
بزرگ براي هميشه كوتاه شده است.
محبت دو
افتخ��ار آش��نايي با آن انس��ان واال را مدي��ون ّ
دوست همشهري ازدسترفته ،زندهيادان استاد دكتر زرياب و
عليقليخان جوانشير خويي هستم ،كه در ساليان دور ،روزهاي
تعطي��ل به اتفاق آنان به كوه ميرفتيم و چه روزهاي خوش��ي
بود .اما لذت مصاحبت و كسب لطف دائمي ايشان از اوايل سال
 1351نصيب اينجانب ش��د .در آن تاريخ با انتخاب روانشاد
اس��تاد دكتر محمدامين رياحي به سمت دبير كلي هيأت امناي
كتابخانههاي عمومي كش��ور ،و طرحه��اي ابتكاري پرثمري
كه پيش��اپيش در نظر داشتند ،در توسعۀ كتابخانههاي عمومي

كشور و تثبيت وضع اس��تخدامي كتابداران گامهايي برداشته
ش��د .يكي از آن طرحها ،طرح «خريد كتاب و تش��ويق مؤلفان
و ناش��ران» بود .در اجراي اين طرح ،كتابهاي انتشاريافته ،از
سوي يك هيأت ششنفري از استادان كتابشناس ،و دبيركل
هيأت امنا ،انتخاب و بعد از قيمتگذاري در كميسيون سهنفري
ديگري ،با این شرط که حداكثر بهاي تعيينشده بايد از پانزده
درصد قيمت پشت جلد كمتر باشد ،خريداري و بالفاصله ميان
كتابخانههاي عمومي توزيع ميشد.
اعض��اي هيأت انتخاب كت��اب كه با حك��م مقام وزارت
فرهن��گ و هنر به اين س��مت منصوب ميش��دند ،به ترتيب
حروف الفبا ،عبارت بودند از استادان :ايرج افشار ،دكتر باستاني
پاري��زي ،دكتر زري��اب خويي ،دكتر زرينك��وب ،دكتر جالل
س��تاري ،و دكتر صادق كيا .چند سال نيز ،به جاي يكي از اين
استادان ،مرحوم دكتر ابوالفضل قاضي عضو اين هيأت گرديد.
جلس��ات اين هيأت هفتهاي يك روز ،و هر روز دو يا س��ه
س��اعت به طور مرتب در دبيرخانۀ هيأت امنا تش��كيل ميشد.
من چهار سال به عنوان معاون دبيركل ،و بعد از انتصاب استاد
دكتر رياحي به س��مت «بنياد شاهنامه» ،از سال  1354تا بهمن
 1359با عنوان دبيركلي در اين جلس��ات ش��ركت ميكردم و
بي اغراق ،اين هفتهاي دو يا س��ه ساعت در حضور اين اساتيد،
خوشترين لحظههاي خدمت اداري من بود .در اين جلس��ات
بود كه با صفات برجس��تۀ اس��تاد افش��ار عميق ًا آشنا ،و شيفتۀ
قدرت ابتكار ،اس��تعداد مديريت ،اس��تادي در كتابشناس��ي و
ايرانشناسي و خصلت ايراندوستي و واقعبينياش شدم.
همايشهاي بزرگ علمي و فرهنگي ،با ش��ركت استادان
و ايرانشناسان معروف ،اغلب با حسن تدبير ايشان به بهترين
نحو برگزار ميش��د ،ولي هرگز خودي نش��ان نميداد .در واقع
نمون��ۀ ادب و تواض��ع بود ول��ي در عين ح��ال در مقابل هيچ
صاحبقدرتي س��ر خم نميكرد .ب��ا اين همه فضايل و اصالت
خانوادگي و صفات برجستهاي كه داشت ،هرگز كمترين اثري
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شبيه به قلعۀ الموت ،از آثار حسن صباح ،بر باالي صخرهاي از
كوه بلند تقريب ًا در مجاورت طارم ،ماس��ولۀ هميشه زيبا ،و نقاط
كم مانند ديگر ،همه را مديون آن بزرگمرد هستم.
زندهياد استاد حبيب يغمايي عالقۀ وافري به مسقطالرأس
خود «خور» داش��ت .در گوشۀ آن ش��هر آرامگاه مفصلي براي
خود س��اخته و در كنار آن يك كتابخانۀ عمومي داير كرده بود.
جواني را كه به ظاهر نقاب مذهب هم در صورت خود داش��ت،
آنجا گماش��ته بود كه ضمن محافظ��ت از آرامگاه ،كتابخانه را
هم اداره كند .آن ش��خصيت فرهنگي قابل احترام ،در آن سن
و س��ال ،دس��تكم ماهي دو بار با پاي پي��اده از منزل خود به
دبيرخانه ميآمد تا سفارش رسيدن به آن كتابخانه و كتابدارش
را بكن��د؛ اما در قبال اين همه محب��ت ،آن جوان ،در روزهاي
بعد از انقالب در ش��هر شايع کرده بود که «استاد يغمايي عضو
فراموشخانه اس��ت ،در روزهاي زمستان با مرحوم فروغي زير
يك كرسي مينشسته و گاهي با شاه پالوده ميخورده ».و در ج ّو
خاص آن روزها اذهان مردم آن شهر را نسبت به استاد بدبين و
آكنده از سوءظن کرده بود .در همان ايام با تأسف فراوان ،استاد
يغمايي چش��م از جهان فرو بس��ت .به موجب وصيت و توصيۀ
اكيدش ،جنازه ميبايس��ت به خور حمل و در آن آرامگاه مورد
عالقۀ اس��تاد دفن ميش��د .نزديكان آن مرحوم به چارهجويي
افتادند .اينجا هم حس��ن تدبير استاد افشار مشكلگشا گرديد.
بالفاصله عدهاي از عالقهمندان صاحبنام آن شادروان را دور
خود جمع كرد و به همراه يكي از اس��تادان معمم دانشگاه ،كه
س��خنران نكتهداني هم بود ،س��وار بر ي��ك اتوبوس ،به دنبال
تابوت ،به س��وي خور راه افتاديم .متأس��فانه از ميان آن عده،
به جز قافلهس��االر كاروان ،دكتر جواد شيخاالسالمي ،الباقی،
یعنی دكتر احمد تفضلي ،علياكبر س��عيدي سيرجاني ،عليقلي
جوانش��ير - ،و ش��ايد عدهاي ديگر كه نامشان در حال حاضر
در نظرم نيس��ت  -ديگر در ميان ما نيستند .وقتي با مشايعت
چنان ش��خصيتهايي ،جنازۀ آن مرد بزرگ به ش��هر كوچك 
خور رس��يد ،برخ�لاف انتظار در وهلۀ اول با چندان اس��تقبالي
مواجه نشد .اما بعدازظهر كه استاد سخنور خراساني ،به معرفي
آن روانش��اد ،و خدمات ارزندهاي كه با نش��ر انبوهی از آثار به
اس�لام و ايران كرده است پرداخت ،زمزمهاي در شهر پيچيد و
همه دريافتند كه چه همشهري پرآوازهاي را از دست دادهاند.
بعد از اين س��خنراني كاروان ما موقعيت ديگري پيدا كرد.
همانگونه كه از ديرباز در ش��هرهاي ايران معمول است وقتي

از تفاخر و خودنمايي از او نديدم.
در تجلي��ل از ب��زرگان و خادمان واقع��ي فرهنگ و ادب
پيشقدم ميش��د ،يادنامهه��اي ارزندهاي به ن��ام آنان فراهم
ميك��رد ،كه آخري��ناش آفريننامه با همكاري اس��تاد دكتر
ش��فيعي كدكني است براي بزرگداشت استاد دكتر محمدامين
رياحي .با كمال تأسف اين كتاب چشمگير و پرحجم كه حاوي
هفتاد و دو مقاله از هفتاد و دو تن از استادان پرآوازه و دوستان
آن مرحوم اس��ت ،فقط چند روزي پيش از درگذش��ت باني اثر،
آمادۀ انتشار شد.
يادم هست در س��ال  1357مقدماتي فراهم كرده بود كه
چني��ن كتابي  با عن��وان محيط ادب ب��راي تجليل از خدمات
فرهنگي مرحوم استاد محيط طباطبايي ،چاپ و طي برگزاري
مجلس بزرگداش��تي به آن مرحوم اهدا ش��ود .با وقوع انقالب،
چاپ اين كتاب با مش��كالتي مواجه شد .موضوع را از راه لطف
با من در ميان گذاشتند .با امكاناتي كه در اختيار بود مشكالت
چاپ كتاب رفع ،و مجلس باش��كوهي در سال  ،1358در سالن
كتابخان��ۀ عمومي مرك��زي تهران برگزار گرديد .به ش��هادت
حاضران آن مجلس يكي از باشكوهترين و بيرياترين جلسات
فرهنگي بود كه با ش��ركت انبوهي از فرهنگدوستان واقعي و
به ه ّمت و مديريت ايش��ان ،در طول س��الهاي بعد از انقالب
برگزار ش��د .بعد از س��خنرانيهاي پرمحتوا و دور از مداهنه و
ريا از س��وي استادان فرهيخته ،از زندهياد استاد دكتر علياكبر
سياس��ي رئيس پيش��ين دانش��گاه تهران  -كه متأسفانه قدر
خدمات ايش��ان نيز در حفظ استقالل و باال بردن سطح علمي
دانش��گاه در وقت خود دانس��ته نش��د  -درخواست شد كتاب
محيط ادب را به استاد محيط طباطبايي اهدا كنند.
بعد از بازنشستگي زودتر از موعد و خودخواسته به فراغتي
دس��ت يافته بودم ،با اس��تفاده از اين فرصت چند بار در حضور
آن قهرم��ان ايرانشناس��ي ،و به همراه ع��دهاي افراد رهنورد
ب��ه ايرانگردي رفتم ،كه هر لحظ��ۀ آن براي من خاطرهانگيز
و بس��ي آموزنده بود .تماش��اي درياچۀ زيب��اي « َگ َهر» واقع در
ارتفاعات استان لرستان ،كه بعد از هشت ساعت راهپيمايي ،در
زمين ناهموار و سرباال ،به آنجا رسيديم و ناچار شب را در چادر
ماهيگيران به صبح رسانديم ،از بركت لطف ايشان نصيب من
ش��د .در س��فرهاي ديگر ،ديدن جاهاي دور از دسترس ،مانند
درياچۀ كوچكي در حوالي اردبيل ،دشت زيباي زمرد ،كه ميرزا
كوچكخان جنگلي از فرط س��رما آنجا جان باخته است ،اثري
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كرد .اما در پايان اين س��وگنامه دريغ است كه از ذكر نظر خود
خ��ودداري كرده و نگويم كه در طول تاريخ ادبي درازدامن آثار
مكتوب ايران ،كمتر كس��ي اس��ت كه اين همه اثر خواندني و
ماندگار ،در زمينههاي مختلف از خود به يادگار گذاش��ته باشد.
از اين رو ،با اندوه و افس��وس بينهايت ،از زبان شاعر بزرگ و
ايران ،دوستمان روانشاد فريدون مشيري ميگويم:
چنو دوباره بيايد كسي؟
               محال ،محال
  هزار سال بماني اگر،
              چه دير...
                    چه دير...

بزرگي وارد ش��هر ميشود ،پيش پاي او گوسفند ،گاو ،يا گاهي
ش��تر قرباني ميكنند ،در خور به اين مناسبت مراسمي به اسم
«نخلكش��ي» مرسوم بود كه براي من تازگي داشت .به احترام
عدهاي كه براي مش��ايعت از درگذشته به خور آمده بودند ،يك 
اصله درخت خرما قرباني كردند.
به ياد اين سفرهاي فراموشنشدني و به پاس لحظههاي
پرلذتي كه در محضر اس��تاد افشار گذرانده بودم ،ترجمۀ كتاب
را كه در سال  1383از سوي نشر چشمه انتشار يافته است ،به
ايشان تقديم كردم .در صفحۀ اول كتاب ،اين عبارت چاپ شد:
«تقديم به جناب اس��تاد افشار ،بزرگمرد خستگيناپذير راه سير
و سفر ،و عرصۀ كتاب و ايرانشناسي».
در باب آثار بيشماري كه نام استاد را همواره در يادها زنده
نگه خواهد داش��ت ،هيچ س��خن نميگويم ،چون در اين باب
اهل ادب ،و صاحبنظران كتابش��ناس گفتنيها را گفتهاند ،و
در آينده نيز در فرصتهاي مناس��ب حق مطلب را ادا خواهند

  تكزار كانا ،تگزاس
   1390/1/7مارس 011
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