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شــنیدهام اصفهانیهــا شــعر فولکلــوری دارنــد کــه ترجیعــش ایــن اســت« :ای ســال،
برنگردی!» .نمیدانم برای کدام ســال گفتهاند و چرا ،اما مناســب امســال است که ایران
عزیزمان آنقدر آدمحســابی از دســت داده که حسابش از دســت همهمان دررفته است.
گفتهانــد بهیــاد یکــی از همیــن رفتگان عزیز ،شــتابزده و کوتاه ،بنویســم :اســتا ِد دانشــور
و دوستداشــتنیام ،دکتــر عبــاس ماهیار ،که اتفاقــاً از مهمترین خصوصیاتــش پرهیز از
شتابزدگی بود.
آنقدر سرش به کار خودش بود و چنان از خواندن و نوشتن ،یاد گرفتن و یاد دادن ،لذت
میبرد که پروای «دیده شدن» نداشت« .شهرتگریزی»اش چنان بود که گاهی ،آنانکه
دســتی از دور بر آتش داشــتند و فقط نامها به گوششــان خورده بود ،با دکتــر یحیی ماهیار
نوابی ( 1291ـ  1379ش ).اشتباهش میگرفتند.
عباس ماهیار از نســل دانشجویان خوشاقبال بهترین ســالهای گروه ادبیات فارسی
در دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تبریــز بــود ،دانشــجویانی کــه در کالسهای عبدالرســول
خیامپور ،محمدامین ادیب طوســی ،یحیی ماهیار نوابی ،ســید حسن قاضی طباطبایی،
احمد ترجانیزاده ،احمدعلی رجایی بخارایی ،مهدی روشنضمیر و منوچهر مرتضوی
نشســتند و «ادب نفــس» و «ادب درس» را توأمــان آموختنــد و ایراندوســتی و عشــق و
خدمــت بــه زبان فارســی را ناســازگار با دوســتداری زادگاه پــدری و عالقه به زبــان مادری
ندانســتند .در «عجبشــیر» ،از توابع تبریز ،به دنیا آمده بود و عالو ه بر انضباط و متانت و
کمحرفی ،در بســیارخوانی و اندکنویســی هم به اغلب ادبای معاصر آذربایجان (یعنی
بســیاری از اســتادانش و دیگرانــی از جملــه عبــاس زریــاب خویــی و محمدامیــن ریاحی
ب درســی مشــهور و پرمخاطب کــه از اینان
و بهمــن ســرکاراتی) رفته بود ،منهای چند کتا 
متمایزش میکرد.
تفاوت عمــده ماهیار با اغلب ادبیاتخواندههای نســل خــودش در انتخاب قلمروی
مشــخص (شــعر خاقانی) برای تحقیق و تدریس بود و پرهیــز از پراکندهکاری .بهاقتضای
همیــن تخصصگرایــی،
نوشــتههایش کمتــر بــه
کار خواننــدگان عــام و
نامتخصــص میآمــد .بــه
شــاعر بزرگــی پرداخت که
شعرش در دشواری زبانزد
عــام و خــاص اســت و در
همان سرودههای خاقانی
هم ،برای شناساندن عمق
دانــش و هنــر او ،به جنبهها
و نکتههایــی پرداخــت
(همچــون ریزهکاریهــای
نجــوم قدیــم و پزشــکی
ســنتی و بازتــاب آیــات و احادیــث) که محققان و دانشــگاهیان هــم از آنهــا میگذرند و به
همان وجوه بالغی و صناعات ادبی بسنده میکنند.
از اینهمــه مهمتــر« ،معلــم» بــود .از کالسهایــش ،دکتر محمــود فتوحی ،دو ســال
پیــش ،روایتــی دلنشــین و خواندنــی نوشــته اســت کــه در اینترنت پیــدا میکنیــد .از عمر
هشتادســاله ،بیــش از نیمقــرن را بــه آمــوزگاری گذرانــد و صدهــا ،بلکــه هزاران ،شــاگرد
پــرورد که پــس از درس او همانــی نبودند که پیــش از آن بودند .خودش میگفت ،ســوای
چهلســالی تدریــس ادبیات فارســی در دانشــگاه ،در دبیرســتانهای شــهرهای گوناگون
«تقریباً تمام درسها را» داده است .جدیت و وقتشناسی و نظم و حوصلهاش کمنظیر
(برای این ســالها ،حتی «بینظیر») بود ،آمــوزگاری تماموقت ،قانع به زندگی معلمانه
در گوشــهای دور از هیاهــوی پایتخت ،که «چشــم تنگ دنیــادار» نداشــت و پایاننامهها و
مقالههــای دانشــجوها را نردبــان «ارتقــا» و «امتیــاز» نکــرد .از خودش شــنیده بــودم که
دوســت میدارد ،بهجای هر کار دیگر ،با دانشجویان حرف بزند و شعر خاقانی را بشکافد،
چنانکــه شــاگردان ســابق را هــم ،بهتصادف اگــر میدید ،گاهی بــا دشــواریهای خاقانی
میآزمود.
در سفرمان به تبریز ،امسال و در میانه پاییز ،در محفلی که استادان نامدارش از جوانان
دانشجو بیشتر بودند و گمان نمیکردم آخرین دیدارمان باشد ،بحث را به کشف تعبیری
در یــک بیــت خاقانی کشــاند و یکــی از کتابهایش را هم جایزه گذاشــت و قرار شــد کتاب
را بفرســتد بــرای دکتر قرهبیگلو ،که جواب درســت داده بود ،وقتــی از تبریز به خانهاش در
گلشــهر کرج برســد ،همــان خانه که قرار شــد روزی بــروم و خاطراتش از دانشــگاه تبریز را
بشنوم :اولین قراری که نشد بر سرش بماند.
* مصراعی از یک مرثیه خاقانی شروانی
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بیســت و یک ســاله بودم که داستان پیگیری ام برای پیوســتن به جرگه حرفهای نمایش به
ســرانجام رسید ،اگرچه در اینجا تنها به «نقطه اوج» درامای آن اشاره میکنم ،آنهم برای
بازگفتن آغاز آشــناییام بــا جعفر والی؛ داســتان آزمونی که برای پذیرفتنــم در کانون گروه
نمایشــگران برجســته کشــور(اداره تئاتر آن زمان) برگزار شــد .جعفر والــی بهگمانم یکی از
داوران بــود .درکنار علی نصیریان ،عظمت ژانتی(رئیس وقت اداره تئاتر) و داوود رشــیدی
که خیال میکردم «عباس جوانمرد» اســت .راســتش من چهره این بزرگان را تا آنزمان از
نزدیک ندیده بودم.
روزهــای پــس از پیــروزی در ایــن آزمــون ،دریافتم کــه پیــش از آن جعفر والــی نمایش
ب به دســتهای ورزیل» نوشته غالمحسین ســاعدی را کارگردانی کرده بود که خوش
«چو 
درخشیده بود و شماری از نامداران نمایشگر در آن بازی داشتهاند.
یادمــان دیگــری پیرامــون ایــن هنرمنــد برجســته و فروتــن کــه فرامــوش نمیکنــم،
اینگونه بود:
داوود رشــیدی میخواســت یک نمایــش تلویزیونی به نام «تراژدی در شــهر موقتی» را
بــرای ضبــط در تلویزیون آماده کنــد .مرا برای بــازی در این نمایش دعوت کرد و نســخهای
زیراکس شــده از نمایشــنامه به دستم داد .پیداست که گویی دنیا را به من داده بودند ،بویژه
پــس از خواندن آن .داســتانی پر کشــش که برایم تازگی داشــت و تا آنزمان نمایشــنامهای
که براســتی برای تلویزیون( )Tele playنوشــته یا برگردان شده باشــد ندیده بودم .لوکیشن
( )Locationنمایــش نیــز تازگــی داشــت .و مهمتــر از همه وجــود دو کاراکتر نوجــوان ،یکی
امریکایی و دیگری پورتوریکویی درنمایش بود که یکی از آندو را از آن خود دانستم .یکی دو
بار با کارگردان تماس گرفتم تا نقشــم را بدانم و او مرا تا نخســتین روز گردهمایی دعوت به
صبوری کرد.
روز موعــود فــرا رســید و نوبــت «دل تــوی دل نبــودن» .بههــرروی روخوانــی آغاز شــد و
کارگــردان میگفــت که کی چه نقشــی را بخوانــد ،تا به نقشهــای نوجوان رســید .یکی را به
خســرو شــجاعزاده واگذارد
کــه گمانش میرفــت ،چون
او و نگارنــده جوانترینهای
گــروه بودیــم ،هرچنــد بــه
نقــش نوجــوان دیگــر کــه
رســید ،از جعفــر والــی
خواســت تــا آن را بخوانــد.
پیــدا اســت کــه ُگــر گرفتــه
باشــم .ایــن از خامــی مــن
بــود کــه نمیفهمیــدم این
نخســتین خوانــش اســت
و شــاید یــک آزمــون اولیــه.
دیگــر اینکــه چهــره و اندام
جعفر والی بیشتر بهنوجوان پورتوریکویی میخورد تا من .هرچند جعفر والی به نسل پیش
از من تعلق داشــت .بههرروی آن کار ســرنگرفت .یادم نیست به چه علت ،هرچند این
دو بزرگوار به من آموختند که راه سختی را پیش رو دارم .آنروزگار اینگونه بود .شاید ب ه آیین
هالیوود که میانسالها ،جوانپوش و ستاره بودند.
جعفــر والی هم بازیگر و هم کارگردان درخشــانی بود و درپی ،کارهای درخشــانی را از او
دیدهام و از آنجا که دیگران فراوان نام بردهاند از تکرارش میپرهیزم.
در آغــاز دهه هفتــاد برای بــازی در نمایش تلویزیونــی «پنچری» از جعفــر والی دعوت
کردم ،با وجود اینکه میدانستم مرا دوست میداشت و هم کارم را قبول داشت ،سر راست
گفــت که حوصله رفــت و آمد را از دروازه ســاختمان تلویزیون ندارد .حق هم داشــت چون
اینکار بهدشــواری آنچه از سر پل صراط میگفتند میمانســت،چندی نگذشت که کشور را
ترک کرد .همین بود و شد که هیچ گاه فرصت همکاری از نزدیک را با او نیافتم،تا اینکه این
اواخر مرا برای بازی در نمایش دو پرســوناژه «در گوش سالمم زمزمه کن» فرا خواند؛برای
بازی نقشــی کــه پیشتر خود بازی کرده بــود .گویا یکبار بههمراه عــزتاهلل انتظامی و یک
بارهم به همراه جمشــید مشــایخی و باردیگر هم گویی در کانادا و همــراه بازیگری دیگر آن
را کار کــرده بود .خوشــبختانه چون هیچکــدام را ندیده بودم میتوانســت برایم بکر باشــد.
نقش پیرمرد دوم که آن بزرگواران بازی میکردند را نیز به دوســت دیرینم ایرج راد ســپرد.
تمرینها در خانه شخصی کارگردان انجام میگرفت.
شــوربختانه در آن روزهــا جعفر والی دیگر رمق گذشــتهها را نداشــت ،هرچنــد با دیدن
ما براســتی جان تــازهای میگرفت و ســخت بــه پیروزی آن امیــد داشــت،اگرچه بیمهری
روزگار این گرانمایه دوســت داشــتنی ،مهربان ،فروتن ،نیک پندار و فرهیخته را بیرحمانه
از ما ستاند.

به یاد «عباس ماهیار»
( 1316ـ  21دی )1395
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