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سالنامه 1395

آمــد .جمع ســه نفره مــا در ایــن فاصله با پیوســتن
دو دوســت دیگر پنج نفره شــده بود .بچههــا یا بتازگی
از دوره دکتری فارغالتحصیل شــده بودند یا در آستانه
دفــاع از رســاله بودند .بــا تکتک دوســتانم صمیمی
و گــرم ،گفتوگــو کــرد .از حــال و روزشــان و رشــته و
رسالهشــان پرســید .گــپ زدیــم .از دانشــگاه گفــت و از
سالهایی که در آن گذرانده بود و رفت.
از او کــه جــدا شــدیم بــه تماشــای نمایشــگاهی در
کتابخانه دانشــگاه رفتیم .نمایشــگاهی دربــاره تاریخ
باغ و باغآرایی در جهان .نخستین ویترین را نام ایران و
باغهای ایرانی آراسته بود .از آنجا به ارگ تاریخی شهر
(یــا بــه قــول آلمانهــا
ســری
اشـــــلوس)
زدیــم .در پــای ارگ،
در مــوزه داروســازی
هایدلبــــــــــرگ ،بــــــاز
نخستین ویترین درباره
پزشــکی کهــن ایــران
بــود و هاونــی ایرانی در
آن جــای داشــت .در
دیگــر گنجههــای موزه
نیــز نکاتــی از تاریــخ
پزشــکی ایران گنجانده
بودنــد .یــادم آمــد یکــی از نخســتین بیمارســتانهای
تهــران را شــیخهادی نجمآبــادی بنیــان گذاشــت؛
بیمارســتان وزیری .از آلمان جراح به این بیمارســتان
دعــوت کــرد و خــود بــا آن هیبــت علمای عصــر قاجار
روی قبــای روحانــی« ،گان» جراحــی میپوشــید و در
اتــاق عمــل حاضر میشــد تا ببینــد آن جــراح آلمانی
بــا بیمار چه میکند و بــاز یادم آمد که نخســتین تاریخ
پزشــکی ایــران را نیــز یــک نجمآبــادی نوشــت؛ دکتــر
محمود نجمآبادی ،ریاســت وقت دانشــکده پزشکی
دانشگاه تهران.
در راه بازگشت با خود فکر میکردم که چگونه است
که آثار تاریخ علم ایران را در مؤسسه تاریخ علم «فؤاد
سزگین» دانشگاه فرانکفورت به نام آثار عربی معرفی
میکنند و نامی از ایران نیســت؟ اما در دانشــگاه شــهر
همســایه ،هایدلبرگ همه جا نام ایران است .پاسخم
این بــود« :فرانکفورت نجمآبادی ندارد» .ســی و چند
ســال حضور مؤثر او و انتشــار آثار او در آن شــهر بیثمر
نبوده است.
هنــگام وداع هدیــهای از او گرفتــم .نســخهای از
ترجمــه «دینهــای ایــران باســتان» اثــر «هنریــک
ســاموئل نیبــرگ» کــه از روی ترجمــه آلمانــی این اثر
به قلــم «هانــس هاینریش شــدر» ،دوســت دمســاز و
همســاز نیبرگ ،در  1358به فارســی ترجمه کرده بود
و در  1359در مرکــز ایرانی مطالعه فرهنگها به چاپ
رسانده بود.
کتابی که به خط تحریری خود او افست شد و همان
اثــر کافی اســت که نــام نجمآبــادی را نه تنها در شــمار
مترجمــان چیرهدســت معاصر فارســی که در ســیاهه
خوشنویســان معاصر ایرانــی نیز بگنجانیــم .برایم به
یادگار نوشــت« :به همکار مهربانم جناب شــهیدی».
او رفــت و بیچــاره مــن کــه تنها با یــک روز شــاگردی در
مکتب او ،باید یک عمر ،ســخت بکوشــم تا شایســتگی
آن واژه دشــوار «همــکار» را کســب کنــم .بدرود اســتاد
نجمآبادی.
* متــن ســخنرانی در مجلــس یادبــود ســیفالدین
نجمآبــادی کــه جمعــه  17دی در مقبــره شــیخ هــادی
نجمآبــادی در تهران برگزار شــد و اختصاصاًدر اختیار
«ایران» گذاشته شده است.

دربــاره پیــر همیشــه برنــای دیر مــا «منوچهــر ســتوده» نکتــه ناگفته
چندانی باقی نمانده اســت و دوســتدارانش که همه از بزرگان عرصه
فرهنگ ایران زمین هســتند در محافلی که برای بزرگداشــت او برگزار
شــده تا آنجا که در کالم میگنجد ،حق مطلب را ادا کردهاند ،اما شاید
بتوان گفت که یک جنبه مهم و در حقیقت تعیینکننده از شــخصیت
واالی ســتوده مورد توجه کافی قرار نگرفته است و آن ارتباط استثنایی
اســت که او با طبیعت داشت .ما انســانها با آنکه جزو کوچک و نسبتاً
ناکارآمــدی از طبیعت هســتیم ،خودمان را به جــای مملوک ،مالک
طبیعــت میپنداریــم و بر اســاس این تصــور نادرســت ،تغییراتی در
رونــد طبیعی محیــط اطرافمان پدیــد میآوریم که حاصــل آن فقط
ویرانی است و تباهی ...در برابر این اکثریت بسیار پرشمار که ناآگاهانه
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پیرمــردی در آســتانه 100ســالگی ،بــا قامتی متوســط،
پیشــانیای بلنــد ،ســری طــاس ،صدایــی بــا صالبــت
و خطــی خــوش .نشــانی از نســیان در ســخنش نبــود.
شمرده و سنجیده سخن میگفت .صمیمی و صریح.
عمری رفتوآمد در کوچهپسکوچههای هایدلبرگ،
با آن کلیســاهای کهــن و نفیــر ناقوسها نیز نتوانســته
بود ،آیات و روایات و اشعار را از یاد او ببرد .نخستین بار
در خانــهاش را زدم ،رمضان بود .بــا خواندن آیهای
که ِ
به پیشــوازم آمــد .و از فرزنــد شــیخمهدی نجمآبادی
و نــواده آن عالــم اصیــل و اصولــی ،آقاشــیخهادی
نجمآبادی جز این نیز انتظار نداشتم.
ســالها پیش بــرای آخرین بــار به تهران آمــد تا در
مقــام تولیــت آســتان آقاشــیخهادی ،کتابخانه خطی
آســتان را به کتابخانه مجلس پیشــکش کند و کتابخانه
شــخصی خویــش را بــه کتابخانــه دانشــکده (ادبیــات
و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران) -امــروزه نامــش
زینتبخــش دیوار هر دو کتابخانه اســت .روزی ،صبح
تــا ظهر را در هوای آمدنش بر در کتابخانه نشســتم ،اما
گویا هوای تهران مانع آمدنش شــد و حسرت دیدارش
 آن پیرترین پدربزرگ زنده رشته فرهنگ و زبانهایباســتانی  -برایــم مانــد .ایــن بــود کــه چنــد ســال بعد
هنگامی که برای شرکت در هماندیشی نسخهپژوهان
اروپــای اوســتا بــه دعــوت دانشــگاه فرانکفــورت چنــد
ِ
روزی را بــه آلمــان رفتم ،در تنهــا روز آزاد برنامه ،برای
دیــدارش خود را بــا قطار (به همراه دو تن از دوســتان)
از فرانکفــورت بــه هایدلبــرگ رســاندم و باالخــره او را
دیدم .به گمانم دست روزگار میخواست مرا از دیدن
او بــازدارد و بــه این ترتیب بــه خیال خود با این کار ســر
روزگار را کاله گذاشــتم و اکنون از این کالهبرداری بسیار
شادم.
پیش از سفر عکسهایی که از کاشیهای کوچههای
نجمآبــادی تهران گرفته بودم را برایــش آماده کردم.
کاشــیهایی را میگویــم که پیشــتر نقش تابلــو را برای
کوچههــا بــازی میکردنــد .از خیابــان شــیخهادی،
کوچه نجمآبــادی و بنبســت نجمآبادی در ســنگلج
تــا کوچــه دکتــر نجمآبــادی در دروازه قزویــن .صبحی
کــه بــه هایدلبــرگ رســیدم ،تلفــن زدم .ســرحال نبود
و حوصلــه نداشــت .میگفت بــا آنکه قرار بــوده امروز
از خانــه بیــرون بزنــد ،امــا بــه علــت کســالت ترجیــح
میدهــد در خانــه بمانــد .معــذب بــودم کــه مزاحــم
باشــم .اما پس از دیدار و گفتوگو و تماشــای عکسها
ســر حال آمد .اصرار داشــت که بمانم تــا نامهای برای
دکتــر ژاله آموزگار بنویســد .ترجمه یــادگار زریران را که
آن روزهــا تــازه درآمده بــود ،خوانــده و پســندیده بود.
پــس از مدتــی ،رفــع زحمــت کــردم .رفتیــم تا گشــتی
در شــهر بزنیــم .دلــم میخواســت دانشــگاه را ببینم.
در تهران مشــغول نوشــتن مدخل ســندبادنامه برای
دانشــنامه شــبه قــاره فرهنگســتان بــودم و دانشــگاه
هایدلبرگ جایی بود که اقتباســی کهن از ســندبادنامه
بــه زبــان التیــن بــرای نخســتین بــار در  1912تــا 1913
میــادی (به کوشــش آلفونــس هیلــکا) در آن منتشــر
شده بود.
هنوزبهدانشــگاهنرســیدهبودیمکهدکترنجمآبادی
زنــگ زد؛ «میخواهم دوباره شــما را ببینــم و این بار من
میآیــم بیرون .کجــا قــرار بگذاریــم؟» گفتــم :روبهروی
دانشگاه .میخواستم با یک تیر دو نشان بزنم .چرا که در
ایندانشــگاهتنهاسندبادنامهالتینمنتشرنشدهبود که
پس از  70ســال از انتشــار ســندبادنامه ،قابوسنامه نیز
بــه قلم نجمآبادی و از انتشــارات ناشــر معتبری چون
رایشــلت به گنجینه متــون آلمانی افزوده شــده بود .او
پس از بازنشســتگی از دانشــگاه تهران بیش از سه دهه
در دانشگاه هایدلبرگ تحقیق و تدریس کرده بود.

هوشنگ دولتآبادی
پزشک

کمر به نابود کردن حیات در کره خاکی بستهاند ،عده اندکی قرار دارند
کــه طبیعــت و راهکارهایــش را از توهمهــا و تصورهــای کوتــه نظرانه
انســان برتر میدانند و به جای ســتیزهجویی راه تســلیم و پیروی را در
پیش میگیرند .منوچهر ســتوده یکی از این افراد ســنجیده و واقعبین
بــود .طبیعت را عاشــقانه دوســت داشــت و تــا آن جا که از دســتش بر
میآمــد در حفــظ آن میکوشــید .خانــه ییالقــی ســتوده در کوشــگک
گچسر و باغ نسبتاً وسیع او در نزدیکی چالوس کارگاهی برای سعی در
کشــت و پرورش درختان میوه و گلهایی بود که اصله و بذر آنها را در
ســفرهایش در داخل و خارج ایران با خودش میآورد ،اما البته عشق
او از عالم نباتات فراتر میرفت و جانوران را هم شــامل میشد .حدود
 30ســال پیش در چالوس زنبورداری میکرد و همیشــه میگفت من
 10میلیــون «نانخــور» دارم و باید به آنها برســم .بعد ار ایــن تجربه ،از
نخستین کســانی بود که به پرورش کیوی پرداخت و جزو صاحبنامان
این کســب و کار شــد .اما منظور او از ایــن فعالیتها فقط خالقیت بود
نه اســتفاده مالی .عشــق ســتوده به حفظ حیات به حدی بود که وقتی
میهمانهایش در چالوس میخواســتند به طرف آشپزخانه یا حمام
برونــد ،بــا لحن کامــاً جــدی توصیــه میکرد کــه مزاحم همســایهها
نشــوند و منظورش از همســایهها عنکبوتهای بیشــماری بود که در
طی ســالها قســمتهایی از فضا را تصاحب کرده بودند و تارهایشان
بــه قطعات کوچــک و بزرگ حریر شــباهت داشــت که آنهــا را به طور
نامرتب از بند آویخته باشند...
عشــق بیحد و مرز ســتوده به زندگی این نتیجه دور از انتظار را هم
داشــت کــه او مــرگ و زوال را بــه صورت جزئــی از روال طبیعــی کارها
نمیپذیرفــت هرچنــد فقط در حد انــکار و دوری میمانــد و توجیهی
برای این باورش ارائه نمیداد.در طی سالها فقط دو بار شاهد بودیم
که پیر دیرمان مرگ را به صورت غیر مســتقیم پذیرفته اســت .حدود
 15ســال پیش یک قاب خاتم با یک بیت شعر که با خط خوش نوشته
شــده بود ،به جمــع قابهایی که روی تاقچه بودند اضافه شــد .شــعر
سست بود و پر اشکال و معلوم نبود که ستوده شاعر و شعرشناس چه
طور آن را انتخاب کرده است ،شاعر گفته بود:
مرگ اگر مرد است گو نزد من آی /تا در آغوشت بگیرم تنگ تنگ
البتــه نظایر این مضمون پر ابهت بســیار اســت و بایــد آن را در حد
«یــک مترســک فرهنگی» ناکارآمــد دید ،نه بیشــتر ،امــا راه یافتن آن
بــه میدان دید ســتوده اتفاق مهمــی بود .دومین بار که از زبان ســتوده
مطلبــی دربــاره مــرگ شــنیدیم ،وقتی بود که از درگذشــت دوســت و
همگام شــصت و چند ســالهاش ایرج افشــار با خبر شــد و گفت «همه
چیز تمام شــد» .هر ســال وقتی نوروز میآمد یکی از دلخوشیهای ما
این بود که جوان شــدن طبیعت را در جســم و روح پیر دیرمان ببینیم
و صــدای خنــدهاش را کــه بــه صــورت یــک غریــو شــادی در میآمد،
بشنویم ...افسوس که این تجربه دلپذیر دیگر تکرار نخواهد شد.

