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   ما بود چشِمپيرمرد نوِر
  ) سردبيرسخِن(

قدر تلخ که در مرگ   آن،ما نوشته بود و چه تلخ نوشته بودين را جالل در مرگ نيا
 اي وهي مثل م،جالل هنوز جوان بود که افتاد. ماياد ني و مافتاد  مياد جاللي يريپ هر
ده بر يوه رسيگفته بود که ماز قول پيرمردي طالقاني ده از درخت افتاد و خودش يرس

رمرد يپ.  افتاديما هم مثل جالل از پختگي ن،ر شده بوديشتر پيا بما امين. ماند  نميدرخت
آن دست از . ي چه افتادنواو افتاد . کند  ميفرقکمي تا قسمتي تش يا حکا ما امي قصّه

هنوز . حسرت  بايها گونه رفتن از آن.  داشتيار را در پي بسيها  که برخاستنافتادن
 قصّةرمرد يپي  ه بچگانيها هنوز خنده.  ما غروب نکرده استي قصّهرمرد ي پيخندهالب

شتر ي و بشاعران سبک هندي و مکتب وقوعش از يها يچد و شعرخوانيپ  ميما در گوشم
  : کهيقشنگ هندي  هلهج  بام ويت کلين چند بيا

  م چـسان گذشـت    يتو بگو   با ميآن هم کل    شي نبــود بــ  يات دو روزيــ  حيبــدنام
ـ ا  بهک روز صرف بستن دل شد  ي ـ کنـدن دل ز     به روز دگر   ن و آني   ن و آن گذشـت  ي
 حاال :گفت  ميد وز  ميي قشنگلبخند تلخ ود يرس  مينجا کهيا  بهماي  قصّهرمرد يپ

دم استاد يد  مييپنج سال که من استاد را در دهل کين نزديتمام ا. من در حال دل کندمن
 ي استاد از جنسيروهاين .رو نمانده استيگفت ن ي مدر حال دل کندن بود و بعد هم

موالنا  يبشنو از ن. کرد  ميتلفّظبا و متفاوت يخودش چه زي  هلهج  بارو رايگر بود و نيد
 استاد »يرو ين«شود   مي، رخيمعنا  به،»رو« بهاش را بچسبان»ين«؟ يا دهيرا که شن

  . در حال دل کندنمديگرمن : گفت  ميو باز يعابد
در . ده بودمي استاد را ند، اگرچهده بودميشنبسيار  را يعابداستاد امير حسن  نام من

. ر جماعت استاداني است و پي هند زبان فارسي بابايگفته بودند عابدمن  ايران به
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 مرکز يميدر اتاقم و سراغ رحمان کارمند قد  بهديعصا زنان آمد تا رس يرمرديپ يروز
د مرکز ير جديشان مدي مرا دادند که اي نشانرا گرفت و دوستان گردش جمع شدند و

 من المآثر تاجن ي پس ا:د و گفتي پرسالمآثر تاجدار نخست از ياست و استاد در همان د
ن سالم و ين نخستيا. خبرم  بيالمآثرش تاجي گاليه کرد که چرا من از و کلّ شد؟ يچ
ست، از جنس ينا ي سالم ما از جنس ريعنين يادانستم   مي. استاد بوديميک صميعل

 کتاب من يدان  نميگفت چطور. ق است و عبادتياز جنس تحق. زحمت است و رنج
 من  بهالمآثر تاج از يزيرحمان چراستش . گفت نکند گم شده باشد  ميمدامکجاست؟ 

نگفته بود . مانده بودچاپ ن سال در انتظار ينگفته بود که کتاب استاد چند. نگفته بود
.  را نگفته بوديگر از عابدي ديزهايار چين کتاب و بسيت ا داشييها يکه چه دشوار

 که ين جوانيکرد ا  مير و البد گماني دلگي کمواستاد در همان روز نخست تلخ بود 
 يد نداند که عابدي شا،م قرن اختالف سنيش از نيب  باشد  مياش حساب نوهجاي 

 نها راي اة هما اممن.  از چه روستپيرمرد يست و نگراني چالمآثر تاجست و يک
ن يريکرد و اندک اندک ش  جا بازمناستاد اندک اندک در دل . دانستم  نميدانستم و مي
کمک   باالمآثر تاجد که يچند ماه نکش. شود  مينيريشکه کم کم  تون تلخي مثل ز.شد

اي  با تا بهانهي زيليت و شماأي در ه، آن همچاپ شددوستان از جمله آقاي دکتر نجفي 
اي  بهانه تا. شيرين شودکمي بيشتر  و زيتون ما هم  استادي بعديها  خندهيباشد برا
 ها کي و سالم و علها  و سراغ گرفتني بعديها  و عصا زدني بعديها  آمدنيباشد برا

نيري شيها چهارشنبهرقم خوردن  و نقل خاطرات و ها تو محب.  
زودتر از . شدما  ثابت انجمن ي که شکل گرفت استاد پا»دلي بي ادبيها انجمن«

 نمانده »رو ين«که گفت   ميد ويپرس ميما را  نشست و بلند بلند حال  ميآمد و  ميهمه
 ش پوستيبعد که امرود برا. کند  نمي را درکها وهي غذاها و مةگر مزيگفت د  مي.است

ادم يتا  …رمرد ما را گرفته بوديپ.  چقدر خوشمزه بودهان امروديگفت ا  مييکند مي
دنش تا يد  بهده بود ويشناخت و د  ميار را هميشهرما ي  قصّهرمرد يم که پيونرفته بگ

خنده   باار همي شهريها دنياز کش. ه بودگفت ميتش را بارها برايکاحز رفته بود و يتبر
بعد . آورد ميش دريباي زي هندةهمان لهج  باار را همي شهريگفت و ادا  مييزکيچگاه 

  رايبعد سراغ کسان.  که من نبودمييهمان روزها  به، سال قبل۵۰  بهرفت  ميناگهان
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ران يخبر از ا ين همه سال بيرمرد ايپ. گرفت که دست کم چهل سال قبل مرده بودند مي
دا کرده بود که نام هر يسنده و شاعر پيان جماعت نويم قدر دوست و آشنا در  آن امانبود
 يديد  ميکجاست؟ و بعد او حاال .گفت او دوست من است  مييبرد  ميکه را يکس

رحمت خدا رفته   بهزند چند سال قبل از انقالب  ميرمرد از او حرفيپ ن بنده خدا کهيا
صفا   با.ن بود که بوديرمرد همي پ.رمرد تو را گرفته استي که پيکرد  مي و باز فکراست

 ي گاهحتّ. دانست  ميده بود دوست خوديبار د کي را که ي کسانيو زالل و همه را حتّ
  …آنهايي را که در تلويزيون ديده بود

ن خاطره را يم ايگفت و ما خواست  مي)ره(ينيامام خم  باداري از خاطراتش در ديروز
همان   باشانيا .امام  باماي  قصّهبرايمان جالب آمد ديدار پيرمرد . مي کنيونيزيضبط تلو

شان يم و ايدي هم رسينيدادند که بله ما خدمت حضرت امام خم  ميآب و تاب ادامه
 ف شديد؟ شما خدمت امام مشرکجااستاد در م يديپرس .ن انسان قرن بودنديبزرگتر

ارت يشان را زيون و ما ايزيم که ناگهان امام آمدند در تلويگفتند ما در هتل بود مي
ام را   خندهيزور جلو  بهآن روز و ين زالليهم  با.ن بود که بوديرمرد هميپ. ميکرد

گفت و از   مي تهران در زمان شاهيها ابانياز خاش  مصاحبهي  ه ادامشان دريگرفتم و ا
هم البد هنوز  آن گفتگوها . بودها ين برابر کتابفروشيها که چند يتعداد عرق فروش

اق و شور ياشت  با گرم و بلند ويهمان صدا  باماي  قصّه ي»رو ين«رمرد کم يهست و پ
ارت يزعين   اماون بوديزي که اگرچه از تلوارتيگفت و آن ز  ميران و امامياز انقالب ا

  .بود
د آيي  مين امروزيمن گفت هم  بهيم تلفنتحکّ  با بلند ويهمان صدا  بايرمرد روزيپ
گفت استاد هر وقت   ميدم چه خبر شده؟ياز رحمان پرس. ديبر  مي مقاالت مراةو هم

 ديگفت فقط هم ببر  مي.ديد مقاالت مرا ببرييايند بيگو  ميکند حالش بد شده  ميفکر
 يريپ ش از مرکز ما پاتوقش در دفتر خواجهيب. م چرايديرازش را نفهم. قاتيمرکز تحق به

 انبه و يروز. ديخر ميفصل را  ع متنويها وهيش ميد و برايکش  ميشتر نازش رايبود که ب
 ،دل خوش خوراک بودهيگفتند ب مي.  و انگوربي امرود و سيفه و گاهيگر شري ديروز

را استادها فهين همه شريد ايپرس  ميخواجه. ما خوش خوراک تر بودي  قصّهرمرد يا پام  
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و برد   مي فروي خطّةد و سر در الک کتاب نسخيخند  ميو استاد ؟ي خوردييتنها به
  :خواند که  ميبيتي

  عذر تقصيرات ما چندان که تقصيرات ما      
 اگر سوهان تان بود که برو از خانهمن گفته   به تازه همان روز.رمرد ما را گرفته بوديپ

ت مرض قند يخواجه رعا.  نگويزيخواجه هم چ  بهاور وي بيقم و گز اصفهان دار
 ينيرياد نباشد و شيکرد که روغنش ز  ميمي تنظيش را طوريکرد و غذاها  ميرمرد رايپ

  .ديخر  ميرمرد رايناز پکلّي  ةصنداشته باشد و خال
ي شتريم ب و تحکّيناراحت  بام چند روز بعدي نکردرمرد عجلهي بردن مقاالت پيبرا

نها و باز شعر يکنم از ا  ميمن دارم دل. ديد مقاالت را ببريياي گفت مگر نگفتم بآمد و
  . و رفتش را خواندي نبود بيات دو روزي حيبدنام

او اختصاص   بهوروي هزار ۶معادل اي  زهيرمرد را دعوت کرده بودند تهران و جايپ
 توانست  نمي.زبان فارسي  به براي خدماتشگمانم جايزة فارابي را برده بود، به. داده بودند

 در تااورم ي بيدهل  بهشياش را گرفتم تا برا زهيتهران که رفتم سراغ جا به. سفر برود به
از يبار حتّ کي داشت و يدوندگ يچند روز. ميه کنياو هد  بهدلي بيانجمن ادبلين او 

تر شود و آن  خوشحالما ي  قصّهرمرد ي تا پهند،  بهدست پر برگشتم  باتاماندم هم پرواز 
  .تر شيرينکمي زيتون 

 يلومترين فاصله چند کي تنها سفرش همرفت،  نميسفر  بهاين سالهاي آخر پيرمرد
از وبود و  ـ  فرهنگ ايرانةخان ـت يا گيندي تا اطراف اـ اش خانه ـ ينج دهلکُ تنْس

  هميدانشگاه دهل  به.دومش بودي  ه که خان ميکروفيلم نورمرکز ما و مرکز  بهآمدن
 ش رايز دست عصايگرفتند و خودش ن  مي و دستش رايناري سمي برايگاه  گه،رفت مي
  اماگرفت و  مي»رو ين«د باز يرس  ميآمد باال و نوبت سخن گفتنش که  ميگرفت و مي

. گر خسته شدميگفت د  ميفتکلّ يشد ب  ميد و خسته کهيکش  ميرو تهين ني زود ايليخ
  . نمانده است»رو ين«. توانم نمي

 يپا  با.ن همه راه را عصا زده بوديا. ن همه راه آمده بودين همه سال ايرمرد ايپ
 ي در قطارها،ن مسجد و آن خانقاهين روستا و آن روستا، اين شهر و آن شهر، اياده ايپ

از ياد نبرده بود  کرده بود و  نشست و برخاستيمردمان عاد  بادرجه دو و درجه سه
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ن يا. کندهمه سالم   بهس آن ويير  با کهباشددربان دانشگاه همان قدر دوست   باکه
. ديبوس  مي دستت رايار نبودي هوشي کماو  بهرمرد بود که اگر در دست دادنيهمان پ

. شناخت  ميهمه را. روز بودي امروز و ديبزرگ بود و از اهال. ا بوديرمرد دلش دريپ
. ديرس  ميادتيخاندان علم و فقاهت و س  به بود و نسبشي همنسب شناس بزرگ

 ييها گل  بهنسبش. ديرس ها مي ر جنگلي پيها دبنيزاران و ب اها و سبزهيدر  بهنسبش
 يميساده بود و صم. رمرديا بود پير يب. کرد  ميد که عطرش تو را مدهوشيرس مي

خودش بود و تمام عشق . قات رها بودد و تعلّد و بنياز ق. زد  مي حرف دلش را.همه با
خنده بود و خاطره بود و ق بود و ي بود و تحقيخطّي  هاش علم بود و نسخ و عالقه

ام و   که من که، که نفروختيفخرو بروز نداد هيچ کس   بهچ وقتي که البد هييها غم
ن يا  بهد مني امگفت حاال  مي.رمردي و عشق بود پياز دودمان سادگ. از کدام دودمانم

 بر يري که عصا در دست داشتند و گرد پيرمرديدو پ  بهکرد  ميست و اشارهها جوان
 و هردو شاگردان او بودند و هردو حاال بازنشسته دانشگاه شده شان نشسته بوديرو

  !بودندوسف ياظهر و استاد  استادي پيرمرد ها جوان. بودند
 و چندم را ي نخست تا سةاز شماردل ي ماهانه بي ادبيها سه سال گذشت و انجمن

ن اواخر ي گفت و ايزيو چاي   و خاطرهياستاد عصا زد و آمد و رفت و هر بار حرف
 يزيام چ گفت آمده  ميد ويخند  ميداد و  ميکرد و دست تکان  ميسکوتبيشتر 

 رحمانه ي بيريپ. گفت  ميراست.  نمانده است»رو ين«ف که يگفت ح مي. اموزميب
 ادشي يگاه. داد  ميداشت از دستاش را  و حافظهاش را  خاطره. ه بودجانش افتاد به

ش يها و چشمبود ش سالم بود و از خودش يها  هنوز دندان اما،ديگو  ميرفت چه مي
. گفت  مي سخنيمهربان  به و اردويسي و انگليخطوط فارس  بانکيمدد لنز و ع يب

 .داشت يانه نگاه از کتاب برنم در دوران نقاهتش در خيرفت  ميسراغش  بهبار که هر
  د؟ي آورده ايکتابچه  من يگفت امروز برا مي

ش باد کرده بود و آرامش يپاها. ميدارش رفتيد  بهو خواجه پيري نجفي  بابار آخر
 ي بود که کتابيگمانم چند روز  به.دهيگفت چند روز است از درد نخواب  مي.نداشت

 آرام سر در گوشش گذاشتم و چند ،بودرو ن ياش البد از هم ينخوانده بود و ناراحت
  :ش خواندميگران برايم و طالب و ديخواند از کل  ميميشه براي را که هميت شعريب
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ـ         …سـت ها  تز غارت چمنم بر بهار منّ
سرذوق آمد باره درد را فراموش کرد و  يکرمرد ياش چه بود استاد؟ و پ هيبقو گفتم 

  :خواندبلند بلند و 
  تــر مانــد ز شــاخ تــازهدســت تــو ا  بــهگــل کــه

  .ردگفت طالب جوان م. گفت اين از طالب است
  :بعد تنها اين مصراع را خواندم

   تـو  هـاي    تو چندان که نعمـت     هاي  شکر نعمت 
  :رمرد سرذوق آمد و خوانديو پ

  …رات مـا  يرات ما چندان کـه تقـص      يعذر تقص 
 ديوان ي همنگاه کرد و خنديد و گفت تت. گفتم اين بيت از کيست؟ يادش نيامد

  خاقاني چي شد؟
 ما که قصّهرمرد ياد پيما و ياد نياد جالل افتادم و يدم و يک روز خبر را شنيبعد هم 

 اصفهان و سوهان قم و خاطرات ياد گزهايده بود و ياش در تهران د ما را در خانهين
 يي  خاقانيي ه که چاپ شد و تتمالمآثري تاجامام و ياد   باپيرمرد در تلويزيون از مالقاتش

رمرد يشود و پ  مين روزها که کم کم دارد چاپي که ماند تا اياد مقاالتي .که چاپ نشد
  :گويد  ميوخواند   ميم شعري بلند برايصدا  باخندد و  ميما که تا هنوز داردي  قصّه

  رات مـا  يرات ما چندان که تقص    يعذر تقص 
که از جلوي مرکز  ها از صبح يحاال بعض .رفتنش بدجور حال همه را گرفت پيرمرد با

روم  مي رند ويرمرد بگيکنم تا دستم را مثل پ  ميدستم را درازگذرم   ميميکروفيلم نور
طبق معمول سفارش نشست و خواجه   مي که استادي همان مبليدرست بر رو نمينش مي

 نده نما»رو ني« خوب نيستم، :گويم  مياختيار پرسد و من هم بي  ميدهد و از حالم  ميچاي
  . نور چشم ما بود،قول جالل  بهرمرديپ. رو نمانده استين رمرديپ ي هم بواقعاً. است

  علي رضا قزوه
  نو يدهل

  


