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در بازگشــت از مراســم پرخاطره روز ســعدی در شــیراز
فقــط پیامــک درگذشــت ناباورانــه اســتاد عزیــز و نامــدار
شــادروان دکتر اسماعیل حاکمی واال همه رشتههای خیال
و خاطره ســفر را به هم بریزد و آه از نهاد انســان برآورد .این
بنــده هر چنــد در دوران دانشــجویی و پیش از کســب فیض
از محضــر اســتاد دکتــر حاکمــی واال با آثــار اســتاد (کتابها
و مقــاالت) آشــنایی داشــتم اما نخســتین ارتباط با ایشــان
در بهمــن  1368بــود کــه بهعنــوان «کانــون نشــر فرهنــگ
اســامی کاشــان» در پیامی درگذشــت اســتاد نامــدار دکتر
سید حســن سادات ناصری را به ایشــان تسلیت گفته بودم
و اســتاد حاکمی بــه نام مدیــر گروه زبــان و ادبیات فارســی
دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مهربانانه
و صمیمانه پاســخ گفته بودند ،پاسخی که برائت استهالل
دوســتی و اخالقمداری اســتاد حاکمــی بود .پــس از آن در
یکــی دو همایش ادبی اســتاد حاکمی را زیــارت میکردم و
از محضرشــان مســتفیض میشــدم .با وجود آنکه در دوره
کارشناســی ارشد درســی را با ایشــان گذرانیده بودم افتخار
دادنــد و راهنمایــی پایان نامــه این دوره را بــر عهده گرفتند
تا اینکه ســرانجام در دوره دکتری ادبیات فارســی به آرزوی
خویش رسیدم و فرصت استفاده از محضرشان را یافتم.
در بــاب شــخصیت اســتاد حاکمــی واال آن چیــزی کــه
تقریبــاً همه (اســتاد و دانشــجو و دوســت و همکار ایشــان)
بــه آن اذعــان دارنــد واالیــی روش و منــش انساندوســتانه
و سرشــار از بزرگــواری و مهــرورزی ایشــان بــود کــه قــدرت
تأثیرگــذاری شــگفت و شــگرف را در وجــود نازنیــن ایشــان
نهادینــه میکــرد کــه دلهــای ارادتمنــدان و شــاگردان
خویــش را بــه تســخیر در میآوردنــد ،ایــن روش مبــارک
را در مقایســه بــا برخــورد برخــی اســتادان بــا دانشــجویان
کــه منجــر بــه تــرک تحصیــل دانشــجو میشــود میتــوان

عیار ســنجی کرد .اغراق نیســت اگر نگارنــده تأکید کند – در
مقام کوچکترین شاگرد استاد حاکمی – همیشه و در این دو
دههتدریسومعلمیاینروشپدرانهومشفقانهایشانرا
نمونهبرداری و کاربردی کرده است و از سر تعهد و ارادت به
حضرت استادی ،برای دانشجو توضیح داده است که آنچه
ازمهرومحبتومعلمیدرمییابندبرآمده ازکانمروتو
سرچشمهمهروصفای استادحاکمیعزیز است.
نیــک روشــن اســت کــه پایبنــدی اســتاد بــه تشــرع و
پرهیزمــداری از بســیاری از آالیشهــای دنیایــی ارزش
افــزودهای بــرای تربیــت خانوادگــی ایشــان بوده اســت که
چنیــن مهرگســتر و نوعدوســت و لطــف افشــان مینموده
است.
هر دانشــجویی در روزگار بهرهمندی از اســتادان نامدار،
نمونههــای روشــن از اخــاق و روش و منــش مکــروه یــا
پســندیده را پیش چشــم خویش آورده اســت .اینکه استاد
حاکمی نامدار منظم و مرتب کالسها را برگزار میکردند،
حاشــیههای ســاعت پرکن در مطاوی تدریس ایشان کمتر
جــای داشــت – مگر اینکه حاشــیهای مرتبط بــا متن درس
باشد-ومهمترازاینهابدگوییازهمکارانوتعریضوکنایه
زدن به ایشــان و آثارشــان از ایشــان هیچگاه دیده و شــنیده
نمیشــد ،معنی جز پاکدلی و درست زیستی نداشته است
که فقط از نهاد مردمی آزاده و روشن ضمیر با وسعت دید و
دارای مشرب معرفتی چون ایشان ،میتراود.
وفــای ارادتمندانه اســتاد حاکمی به استادانشــان البته
خود نکتهای دیگر بود که هر ناظر آگاه و هوشیاری را متقاعد
میکــرد کــه در ایــن فقــره هــم ایــن مــرد اخالقــی و آزاده و
آرمانگرا هم بر اســاس باور و رویه خویش رفتار کرده است
کــه خود درســی دیگــر به دانشــجوی خود ایشــان به شــمار
میرفت.یــاد کردهای ایشــان بویژه از اســتاد بدیــع الزمان
فروزانفر آنگونــه ارادتمندانه بود که برخــی همکاران دکتر
حاکمی و شاگردان استاد فروزانفر معتقد بودند لحن گفتار
اســتاد حاکمی در ادای عبارات و تکیه بر کلمات ناخودآگاه
متأثر از سبک خاص گفتارهای استادشان – فروزانفر -بوده
اســت .با مرگ تلخ استاد حاکمی واال ،دانشگاه تهران البته
یکــی دیگر از گوهرهــای گرانبهای فرهیختگــی و فرزانگی و
اخالق مداری را از دســت داد و برهمگان روشــن شد که این
شکلمروتومردیدرحالتبدیلشدنبهسیمرغوکیمیا
ســت .او اقلیمی گســترده از دانــش و مردی بود کــه فراتر از
عبادان (آبادان /زادگاه اســتاد) قرار داشــت و انبوه گلهای
برآمده از کوشــش بیدریغ او در 60ســال تعلیــم و آموزش
نشــان از آن دارد کــه دکتر حاکمــی بیهیچ کم و کاســت در
عملبهتکلیفخطیرخویش،خوشدرخشیدهاست.
در ســوگ ایشــان همچون گزارش ابوالفضــل بیهقی بر
بسیار کســان گریه افتاد و برخی بر پهنای صورت گریستند و
برخی لختی قلم را بر ایشــان گریاندند و آن غلیان احساس
را که اســتاد حاکمی در بخش مرثیه سرایی و در ادب غنایی
بارهــا از آن یاد کــرده بودند با دیــد آمد خاک بــر آن بزرگوار
خوش باد.

محسناحمدوندی
پژوهشگر ادبیات داستانی معاصر

مــردان یگانــه روزگار مــا بــود.
علیاشــرف درویشــیان از
ِ
داستاننویس ،منتقد و پژوهشگری که شــاید به این زودیها جای
خالیاش در عرصه فرهنگ و ادب این ســرزمین ُپر نشود .مبارزی
کهتاپایجانجنگیدودســتازمبارزهنکشید.اونیکدریافتهبود
کهظلمت،صریحبااوســخنگفتهاســت،پسنمیتوانباشــب
بهاســتعارهوایماســخنگفت؛همیــنامرنیزبهقلــماودوویژگی
برجســتهبخشــیدهبود:صراحتوســادگی.اگردرداســتانهایاو
از شــگردها و تکنیکهای نوین داستاننویســی خبری نیســت ،به
ایــنمعنینیســتکهنمیتوانســتفنــیوتکنیکالبنویســد،نه!
میتوانســت؛ اما نمیخواســت .ایــن گونه نوشــتن ،راهــش را دور
میکــرد .میخواســت درک و دریافتهایــش از انســان و اجتماع
ترینشــکلممکنبــامخاطبشدرمیــانبگذاردو
رابهروراســت ِ
اورادرهزارتوهــایتأویــ 
لوتفســیرســردرگمنکنــد.داســتانبرای
درویشــیانوســیلهبود،نههدف.وســیلهایکهازطریــقآنبتواند
خواندلدیوانهخویشباشــدومرثیهگویزندگینکبتبار
مرثیه ِ
کــودکان کار ،زنان کارگر و مــردان رنجدیده و ستمکشــیده .طرفدار
مردمفرودســتجامعهبودومدافعسرســختحقوقایشــان.تا
آخرعمرهمازاینجانبداریدســتنکشــیدوبرایاحیایحقوق

ازدســترفتهاینطیفازجامعهجنگید.آنچهاودرطولعمرش
نوشت،حاصلتجاربزیســتهاشبود.اگر ازدردسخنمیگفت،
خوددردکشــیدهبود،بلکهخــو ِد دردبــود.اداواطــواردرنمیآورد.
نقشبازینمیکرد.نقاببرچهرهنمیزد.خودشبودوخودش،
جنسمردمبود
باتمامخوبیهاوبدیهاوغمهاوشادیهایش.از ِ
وبههمیندلیلمردمهمدوستشداشتند.بسیاریازداستانهای
درویشــیانیابــرایبچههابــودیادنیایبچههــاراروایــتمیکرد.
اوبچــهبــودوبچهمانــد؛چراکههرگزدوســتنداشــتوارددنیای
منفعتطلبانهوســودجویانهآدمبزرگهابشــود.دلنشــینیآثار
خصلــتروحیاو
قلمــیاودرحــوزهادبیاتکودکنیــزبههمین
ِ
برمیگردد.درویشــیاندرویشوآزادهبود.دلراازقی ِدهرچهرنگ
تعلقپذیرد،رهاندهبودتابرایزروزورقلمنزندونزد.اینآزادگی
وقتیباتالشاوبرایآزادیتوأممیگشت،ستودنیترهممیشد.
عشــقاوبــهآزادیومخالفتــشباهرگونهســرکوبوسانســورازاو
شخصیتیبرازندهترمیساخت.هرنوعیکهگوییوتکصداییرا
تقبیــحمیکردوخاموشکردنصدایآدمــیرابههردلیلوباهر
توجیهیناخوشمیشــمرد.اوانسانراگرامیمیداشت،پسما
همنامویادشراگرامیمیداریم.

