
دوخاطرهازمیانخاطرهها

1- مکاتبۀ شعری بین خلیل اهلل خلیلی و رهی معیری
2- حســـین مّکی و دکتر محمود افشار در سفر حج
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خلیلاهللخلیلیورهیمعیری1

بستر  در  ایران  معاصر  بزرگ  غزلسرای  معیری  رهی  شادروان  که  روزهایی  در 
بیماری به سر می برد، استاد خلیلی در سفری که به تهران انجام داد ابیات زیر را 

سروده و با دسته گلی به رهی معیری تقدیم کرد.

گل خرمـــن  هـــزار  نوبهـــار 
توســـت رهی نوبهار  طبع چـــون 

برشـــو از جا، که شـــاهد معنی
رهی توســـت  انتظار  در  ســـخت 

سر کن آن خامه را که مرغ ادب
رهی توســـت  شـــکار  پای بنـــِد 

نه غـــزل، بل هـــزار گنج گهر
در جهـــان یـــادگار توســـت رهی

تـــو مخور غم که خاطـــر یاران
رهی توســـت  غمگســـار  همه جا 

به خلیلی  و  بیماری سروده  بستر  در  اوست،  اثر  واپسین  که  را  این شعر  رهی، 
فرستاد.

دردا که نیســـت جز غم و انـــدوه، یار من
ای غافـــل از حکایـــِت اندوهبـــار مـــن 

گر شـــکوه ای ســـرایم از احـــداث روزگار
رحـــم آوری بـــه روز مـــن و روزگار من 

رنج اســـت بار خاطر و زاری اســـت کار دل
این اســـت از جفای فلـــک، کار و بار من 

رفـــت آن زمان که نغمه طرازان عشـــق را
آتـــش زدی بـــه جـــان، غزل آبـــدار من

1. به نقل از کتاب خلیلی شاعر افغان و ایران نگارش دکتر محمد سیاسی از انتشارات دکتر محمود افشار یزدی، تهران 1389.
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شـــیرین ز میوۀ ســـخنم بـــود کام خلق 
دردا کـــه ریخت بـــاد فنا، بـــرگ و بار من

عمری چو شـــمع در تاب و تابم، عجب مدار
گر شـــعله خیـــزد از جگِر داغـــدار من

ور زان که همدمی است مرا، دلنشین غمی است
پاینده بـــاد غم، کـــه بَُود غمگســـار من

پیک مـــــــراد، نامـــۀ جان پـــــرور تو را
آورد و ریخـــت خرمـــن گل در کنـــار من

یک آســـمان ســـتاره و یـــک کاروان گهر
افشـــاند بـــر یمین مـــن و بر یســـار من 

شـــعری به تابناکـــی، نظمی به روشـــنی
ماننـــد اشـــک دیـــدۀ شـــب زنده دار من

دیگر به ســـیر بـــاغ و بهارم نیاز نیســـت
ای بوســـتان طبع تـــو، بـــاغ و بهار من

بردی گمان که شـــاهد معنی ست ناشکیب
مـــن صورت نـــگار  خامـــۀ  انتظـــار  در 

غافل که با شـــکنجۀ ایـــن درد جان گداز
غیـــر از اجل، کســـی نکشـــد انتظار من

فرداســـت ای رفیق، کـــه از پاره های دل
افشـــان کنی شـــکوفه و گل، بر مزار من

باد فرداســـت کز تطاول گـــردون رود به 
تنها نه جان خســـته، که مشـــِت غبار من

وین ِشـــکوه ها که ِکلِک من از خون دل نگاشت
بـــر لـــوح روزگار بُـــَود یـــادگار مـــن
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یادگاریازسفرحج1
حسین مکی

از دورۀ نامواره دو جلد پنجم و ششم را که به کتابخانه اینجانب مرحمت فرموده اید 
را  آنها  مطالعۀ  دریافت  سعادت  چون  آن  مجلدات  سایر  دربارۀ  کردم.  دریافت 

نداشتم قاعدتاً نمی توانم اظهارنظر بنمایم.
و  مملکت  فرهنگ  به  خدمت  حقیقتاً  گفت  باید  و ششم  پنجم  جلد  دربارۀ  اما 
مجموعه ای است از مقاالت استادانه و سودمند دانشمندان و متفکران کشور که 
این  توفیق  من  بود.  پژوهشگران خواهد  و  محققین  برای  استفاده  قابل  همیشه 
قبیل خدمات بزرگ را که دنبالۀ مجاهدات و فعالیت دوست متوفای دانشمندم 
روانشاد مرحوم دکتر محمود افشار می باشد از خدای بزرگ مسئلت می نمایم و 
اینک که این چند سطر را می نوشتم به یاد خاطره ای افتادم که ثبت آن در نامواره 

دارد. مناسبت 
در سال 1344 که من برای انجام دادن فریضۀ حج تمتع به مکۀ معظمه مشرف 
شده بودم، هنگامی که از در بیت اهلل الحرام بیرون می آمدم ناگهان مرحوم دکتر 
محمود افشار را که سابقۀ دوستی خالصانه میانمان بود دیدم. هر دو خوشحال 
من  گفتند  نگران  و  افشرده  حالتی  با  شدم  ایشان  حال  جویای  وقتی  شدیم. 
مستقیماً از اروپا با هواپیما به جده آمده ام و از جده خود را به وسیلۀ اتومبیل به 
مکه رسانده ام تا فریضه و اعمال حج را به جای آورم. متأسفانه چون جزو هیچ 
کاروانی نیستم و می باید مطّوفی را معرفی کنم که محل استقرار و وسایل خورد 

و خواب داشته باشم اکنون بالتکلیف مانده ام و نمی دانم چه باید کرد.
به ایشان عرض کردم شما بیائید در کاروان ما، از شما با اشتیاق پذیرائی خواهد 
شد و هنگام به جای آوردن اعمال مناسک نیز با هم خواهیم بود. ایشان با نهایت 
ملحق شدیم.  کاروان حاج محمود شربت اوغلی  به  اتفاق  به  و  پذیرفتند  مسرت 
شربت اوغلی نیز با صمیمیتی که میان ما بود آبرومندانه از ایشان پذیرائی کرد.

وقتی که برای انجام دادن اعمال، به منی و عرفات رفتیم ایشان در همان چادری 
بودند که به ما اختصاص داده شده بود. اتفاقاً عکاس آسوشیتدپرس آقای عزیزاهلل 
رشکی که در موقع خلع ید در سال 1330 در آبادان بود و با من دوستی داشت 
و از تهران به معیت کاروان های حجاج به مکه آمده بود عکس های متعددی از 

1. به نقل از کتاب ناموارۀ دکتر محمود افشار ـ ج 7. تهران 1372.
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من و همراهانم برداشت که پس از مراجعت به تهران آن عکس ها را که در آلبوم 
زیبائی چسبانیده بود به من اهدا کرد.
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ـ دکتر محمود افشار  ـ سوم ناشناخته  ـ حسین مکی  از چپ به راست عزت اهلل خان بیات )خواهرزاده و داماد مرحوم دکتر محمد مصدق( 

ـ محمد مصدق افشار یزدی ـ چهارم ناشناخته  ـ عزت اهلل خان بیات  ـ حسین مکی  از راست به چپ دکتر محمود افشار )نیمه ای از صورت( 
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ـ دکتر امید )داروساز(. نام بقیه را که از  ـ چهارم دکتر محمود افشار  ـ حسین مکی  از چپ به راست عزت اهلل بیات داماد و خواهرزاده دکتر مصدق 
اعضای کاروان و در همان چادر بودند فراموش کرده ام. 
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حضور  افشار  محمود  دکتر  مرحوم  خوشبختانه  عکس ها،   این  از  قطعه  چند  در  چون 
داشته اند سه قطعه از آنها را به یادگار دوستی دیرین با آن مرحوم می فرستم که در 

کنید. چاپ  نامواره 
آغاز آشنائی من با مرحوم دکتر افشار حدود سال 1321 بود و در آن وقت به مناسبت 
مقاالتی که در جراید می نوشتم با ایشان ارتباط پیدا کردم. زمانی که ایشان قصد انتشار 
مجدد مجلۀ آینده را داشت یک روز من و مرحوم اللهیار صالح را که از رجال درستکار 
و خوشنام و از دوستان قدیم ایشان بود به ناهار در باغ فردوس دعوت کردند و همانجا 
بود که از من خواستند مقاله ای برای درج در مجلۀ آینده بنویسم. پس مقاله ای با عنوان 
»نفوذ ملل اروپایی بر خلیج فارس« نوشتم که در دورۀ سوم آن مجله )1323( چاپ 

شده است.
این آشنائی به دوستی کشید و روابط صمیمانه ای میان ما ایجاد شد و تا پایان عمر آن 

مرحوم برقرار ماند.


