
 
 
 
 
 

 *مردي از بلنديها

 به ياد دكتر پرويز ناتل خانلري

 نادر نادرپور

 

ناامش داده « كوي دوست»اي ميان باغهاي تجريش و زرگنده كه در كوچه

پوشاند اي كوچك بود كه پيشاني خجولش را در غبار سبز درختان ميبودند، حانه

داد و چشااان اه مايآمد، در خاود پنارا كه از بلنديها به زير مي« توچال»و نسيم 

 كرد.ها پنهان ميروان شاخهبب ظهر، در زير اهايش را، از بيم آفتافراخ دريچه

در تابساتانهاي دور، از هجاوگ گرماا، روي « خاانلري»اي بود كه اين خانه

گاه، مشتاقانه باه برد و من هم، گاهجا مينهاد و كتاب و قلم را نيز بدانجا ميبدان

 رفتم.ديدارش مي

از « خانلري»گشود و فشردگ، خدمتگاري در بر من ميگ اخبار را كه ميزن

اي كاه روي و سرزنده بود. خنادهشد: گشادهدور، بر آستانة اطاق كارش ظاهر مي

نوردياد و پيشااني اش را درميهاي برشاتهگرفات، گوناهاز لبانش سرچشااه مي

داد و خاود، يردن ماحضري باه خادمتگار ماكرد. دستور آوبلندش را روشن مي

نشست و من، اغلب در هااان لظااا ، نخساتين روبروي من به سخن گفتن مي

 اتفاق افتاده بود. 1326آوردگ كه به سال ديدارگ را با او به ياد مي

                                                           

.647تا  643، صص مسال شانزده، آينده*   
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ان و درداناة خيابا« خياباان اسابمبول»در آن هنگاگ، چشم و چراغ تهران: 

تبار باا سابيلي كابن و نيبود كه صاحبي ارم« يفردوس»اي به ناگ اسبمبول: كافه

آمدناد و باه شاوق برتافته داشت. در آن مظل، صادق هدايت و يارانش گارد مي

روزي نياز، تقليد ايشان بود كه بساياري از جواناان و روشانفنران آن هديدار يا ب

 آوردند.جا روي ميبدان

را باه ههاده داشات، در شااار  « ماردگ»احسان طبري كه سردبيري مجله 

چاپ رسانده بودو از  مرا با مقدمة خود به« رقص اموا »ان سال، قطعة تيرماه ها

شنيدگ كه صادق هدايت، آن را پسنديده و سراغ مرا جبل آل احاد پي در پي مي

 گرفته است.

بخش روزي كه هادايت و بازرع هلاوي و هبدالظساين نوشاين و يازدان

ودگ، بني هجده ساله قهرمان در كافة فردوسي وهد  مبقا  داشتند، من كه نوجوا

ن را با لباس كازروني و موي كوتاه دبيرستاني، به اشاار  آل احادقداد ديدارشاا

ار باكردگ، اما كارويي فراوان، رخدت اين كار را به من نداد و پا  از چنادين 

 خيابان پياودن و بر در آن كافه ترديد كردن، به خانه بازگ گردانيد.

وچك من سنونت يافته بود، بار دوگ، آل احاد كه از مدتي پيش در خانة ك

مرا تا كافة فردوسي هاراهي كرد و به انتاار آمدن هدايت در پشت ميزي نشانيد، 

اما او نيامد و من با چند تن از اطرافيانش مانند حسن قائايان و رحاات الهاي و 

پرويز داريوش آشنا شدگ و درست، در لظااتي كه به اتفاق آل احاد قدد خروج 

اي مطبوع و قامتي معتدل پاا باه را داشتم، مردي سي و چند ساله با چهرهاز كافه 

اي برازناده بار تان داشات و باا رنگ بر گردن و جامهدرون نهاد، پاپيوني خوش

انگيخات. وجود جواني، شخديتش چنان بود كه ح  احتراگ پياران را نياز برمي
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ن آنناه مان  ماا آماد و آل احااد باه گااا يهاه از جا برخاساتند و او باه ساو

شناسم، ناگ او را بر زبان نياورد و تنهاا، مارا باه او معرفاي كارد. را مي« واردتازه»

نشستيم و از هر در سخني به ميان آمد و از بركت اشاراتي كه در آن سخنها نهفته 

و « ساخن»را شناختم: او دكتر پرويز خانلري، مادير ماهناماة « واردتازه»بود، من 

ها و شند  ادبيا  تهران بود كه من از چند سال پايش، نوشاتهدانشيار آنروزي دان

خواندگ. در پايان ديدار آن روز، خانلري از آل هاي او را با اشتياق تااگ ميسروده

آينده، از طريق تلفن با او قراري بگذارد و مارا احاد خواست كه يني از روزهاي

حااد باه خاناة خاانلري اش ببرد، و چند روز بعد مان و آل اهاراه خود به خانه

ويژه در شعر( سخن گفتيم و چنين بود رفتيم و چند ساهتي نزد او، از هر در )و به

 آشنايي من با خانلري آغاز شد و در طول ساليان، به دوستي انجاميد.كه

رفتم و اين، به هنگامي گاه به دفتر كار او در دبيرخانة دانشگاه تهران ميگاه

يافت و مناني در اختيار ر اثر مشنب  مادي انتشار نايب« سخن»بود كه ماهنامة 

 خود نداشت.

، خانلري براي مد  دو سال باه پااري  رفات تاا 1327در زمستان سال 

  از پابه انجاگ رساند. يك سال « البراتوار فونتيك سوربن»مطالعا  خود را در 

 تي كاهآن، من نيز براي ادامة تظديل به هاان شهر هزيات كردگ و در طاول ماد

ي اقامت من و خانلري مقارن شده بود، دساتياري و هانااري او را در پژوهشاها

 زبان فارسي بر ههده گرفتم .« آواشناختي»

در « خياباان تيار»وي زودتر و من ديرتر به اياران برگشاتيم و خاناة او از 

در شايران انتقال يافت و هاين كه چندي بعد، ماهناماة « كوي دوست»تهران، به 

به هات واالي وي انتشار دوبار  خود را آغاز كارد، اشاعار مان نياز در « سخن»
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 1357هاي كوتاه تا پايان سال رغم وقفهصفظاتش جاي گرفت و اين هاناري، به

و  1331گوناه، در فاصالة ساالهاي بود ادامه داشت. بدين« سخن»كه فرجاگ هار 

اگون خانلري، كاه از )كه من ايران را ترك گفتم(، با وجود گرفتاريهاي گون 1359

احراز مقاماتي ناير معاونت وزار  كشور، استانداري آذربايجان، وزار  آموزش 

و پرورش و سناتوري انتدابي تا دستگيري و زندان تركيب يافته بود، هابوه بار 

باه تاجينساتان و هندوساتان  1356و  1346دو سفري كه هااراه او در ساالهاي 

دتاندانة من با وي هاچنان دواگ يافت و مظل آنها كردگ، ديدارهاي پراشتياق و ارا

در خيابان شايران، و « خاكزاد»بود و يا خانة كوچة « كوي دوست»يا هاان باغچة 

بردگ )اما چنين شد(، در هااين خاناه باا ديداري كه به واپسين بودنش گاان ناي

اهلل مجتبايي و مهندس هوشنگ طاهري صور  گرفت و تااري  حضور دكتر فتح

بود. سپ  ده سالي فرا رسيد كه غربت، ميان ما فاصاله  1359ن در اواخر تيرماه آ

 افنند و در پايان آن، مرع او اتفاق افتاد.

* 

دگ كه خواب دي «آنجل لوس»، در 1369پنجشنبه اول شهريورماه  سظرگاه

ف وصا« ظهار»)چناننه كوه را در شاعر » ، پشت بر ديوار و پاي بستر «خانلري»

 ا بر تختي نشسته است و سرانگشاتي ناشاناس، باه پيشااني بلناد ويكرده بود( 

«. او، ديگار برنخواهاد خاسات»گويد: كند و كسي نيز در گوش من مياشاره مي

اي شوگ رخ داده است من، هراسان بيدار شدگ و دانستم كه در هاان لظاه، حادثه

د و احسااس پيچي در تلفن« اندوزفريدون فرح»آلود و سه ساهت يعد، صداي غم

 .رگز نخواهم ديدرا ه پ ، خانلريپيشرس مرا تأييد كرد و من دريافتم كه از آن
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م اكنون وقت آن است كه به سرآغاز اين مقال برگردگ و از هنگاامي بگاوي

داد و خود، روباروي مان باه كه خانلري دستور آوردن ماحضري به خدمتگار مي

نوازي باود، ماحضار او حاصال شاتابش در مهاااننشست. اگار سخن گفتن مي

كرد. خانلري در بذل آنچه اندوزي حنايت ميحضور ذهنش از ساليان دراز دانش

اش تاااهر و ياا تفااخر اندوخته بود، كرامتي پوشيده داشات: باه ثارو  دروناي

گذاشت. گرچه لظنش دريغ دراختيار مخاطب يا مهاان ميكرد، اما هاه را بيناي

شد. از آنچه ورزيد، هرگز از هطوفت خالي ناياز هاطفي شدن اجتناب ميهامداً 

دانسات، دگ گاه از آنچاه نايگفت، اطبع كامل داشت و هيچاش سخن ميدرباره

 زد.ناي

اي كاه در در طول ساليان متاادي دريافتم كه دوستي خانلري، مانند چشاه

صدا بود. نقش هاة هواطاف جوشيد، آراگ و زالل و بياي ميميان درختان باغچه

آورد، صادق لب مي رآورد و در آنچه بگرفت اما سخني بر لب نايرا در خود مي

اي را ساتود و ياا شاعر و نوشاتهبود. به هاين سبب، اگر صفتي را در ديگري مي

اش درخور اهتااد بود و شائبة هايچ حباب و بيضاي در آن كرد، گفتهننوهش مي

د كه وسواس فراوان خانلري در گزينش اشاعار، ماهناماة يافت و چنين بوراه ناي

را به معياري مطائن براي سنجش شعر خوب بدل كارده باود. اماا ايان « سخن»

جاله: من و ايرج افشار كاه بارهاا )من« سخن»وسواس را فقط تني چند از ياران 

شاناختند و ديگاران، درستي ميايم( بهدر هنگاگ انتخاب شعر مجله حضور داشته

« ساخن»گااه، شاعري را باراي درج در خبر بودند و به هااين دليال، گاهآن بياز

شد. و باز، در طي هاان سااليان كردند كه موجب شگفتي خانلري ميپيشنهاد مي

اي زالل در اهااق دارد و جبين دانستيم كه شعر او نيز چون باغچة اوست: چشاه
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ند و نسيم احسااس را كاه از پوشاهوشيارش را خجوالنه در غبار سبز كلاا  مي

هاا در كاريدهد، اما هاة اين نهانآيد، پنهاني در خود پناه ميهاي جان ميبلندي

افتد. نيز شود و هيچ ساية ابهامي بر نقش روشنش نايزالل شعر خانلري ديده مي

دانستم كه شعر خانلري هاانند دوستي او و چشاة باغچة او، شافا  و خااموش 

 پرواز هقاب را در ژرفاي آساان منعن  مي كند:ا گاهي مّاست ا

 سرهار در اوج فلك برده به  

 دگ زده در نف  باد سظر  

 ده به زير پر خويشيابر را د  

 حيوان را هاه فرمانبر خويش  

 ناايد:نيز، افول روزها را در انتهاي افق باز مي و گاهي

 چون فرود آيد آفتاب خزان  

 در پ  برگهاي پژمرده  

 هاي مرده كنمزيادي از رو  

 هاه جان از مبل بسپرده  

ه و هاة اين نقشهاي گوناگون كه در چشاة شعر او پيداست، مفهومي يگان

كند و آن، اين است كه شعر و زندگي ايان مارد، هنساها را به ذهن من القاء مي

ند سته بوددرهم افننده و خانة ضايرش را از نور و تدوير انباشته و به زيبايي آرا

ن رسانيد و از باد و بااران زيااو هاين زيبايي دروني بود كه به اين و آن سود مي

 ديد.ناي

آري، اين ضاير منير بر من نيز پرتو بسيار افشانده است. گرچه هرگز و در 

اگ، او هايشاه هيچ كبسي ا از دبيرستان گرفته تا دانشگاه ا شاگرد خانلري نباوده
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اي اگ كاه از ساخنانش ننتاهداري باا وي نداشاتهاستاد من بوده است و هيچ ديا

نياموخته باشم. اگر او در شعر و نثر و زبان و زندگي به من بسي چيزها يااد داده 

 باشد هجبي نيست، زيرا كه در هاة اينها استادي تااگ داشته است.

هاي گوناگون زباان و ادب پارساي، حقيقت اين است كه خانلري در زمينه

گار تادري  اآفريده و سرمشقهاي زيباا پدياد آورده اسات:  هاي درخشانناونه

سالة او را كه از مدارس گيبن آغاز شده و باه كبساهاي دانشاند  ادبياا  چهل

 ادار  انتشاارا »پايتخت انجاميده است باه ياك ساو نهايم، و تأسيسااتي نايار 

و « پژوهشاند  فرهناگ اياران»، «ساواديسازمان پيناار باا بي»، «دانشگاه تهران

تنها بهترين را )كه در ظر  مدتي بيش از سي سال، نه« سخن»مخدوصاً ماهنامة 

مجلة ادبي جديد ايران، بلنه يني از مناتاب مهام شاعر و نثار معاصار فارساي 

رفت( در هاان ساو بگاذاريم، و در گساتر  پژوهشاها، آثااري مانناد شاار ميبه

وزن شاعر »، «لتظقيق انتقادي در هروض فارسي و چگونگي تظاول اوزان غاز»

را با تدظيح داساتان « شناسي و زبان فارسيزبان»، «تاري  زبان فارسي»، «فارسي

يم و از به ناگ او ثبات كنا« ديوان حافظ»، و مقابلة چهارده روايت از «ساك هيار»

ز اتاري  اياران پايش »، «دستور زبان فارسي»مجاوهة كتابهاي درسي وي، شامل 

ا  شااهنارهاي ادبيا»و ياك دوره منتخاب « اسابگ تاري  ايران بعد از»، «اسبگ

چناد ناماه باه شااهري »نايرش ازقبيال هاي كمشتابان بگذريم و ترجاه« فارسي

را پشات سار « تريساتان و ايازو »ويژه و باه« نوراهب»، «دختر سروان»، «جوان

هفتااد »هايي چاون رسيم كاه نوشاتهبگذاريم، تازه به قلارو خبقيت ادبي او مي

 را در بر گرفته است.« بهقا»هايي مانند سروده ، و«سخن
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گياران باوده ا اما زندگي او ... كه بخشي از آن نياز ماياة اهتاراض خرده

در  هاانند آثارش به فرهنگ ايران سود رسانده اسات، زيارا اگار او سااتهايي را

مقاما  رساي و دولتي پذيرفته، درصادد باوده اسات كاه از بركات آن سااتها، 

ز سر راه مساهي فرهنگي خويش بردارد و بر خادما  گرانبهاايش مشنب  را ا

ثروتاي  بيفزايد، نه اين كه از احراز آن مقاما  كسب اهتباري افزونتار كناد و ياا

 ساازمان ه دوگانة مدهاي من، اين است كه اوالً اگر او در رأسابيشتر اندوزد. گو

ناگ اياران قارار موزش و پارورش و نياز، بنيااد فرهآسوادي وزار  پينار با بي

گرفت شايد هرگز مأموران سوادآموزي و يا ساپاهيان داناش باه روساتاهاي ناي

هاي هااه نساخهگذاشتند و دوستداران كتاب باه ايندوردست كشور ما قدگ ناي

 يافتند.ناياب و كاياب كه زير نار او به چاپ رسيده دست ناي

اه است اين معني گو ثانياً شيو  معاش خانلري در دوران اشتياال  اداري بر

 واي از فروتني ذا  او كاسته و نه چيزي بر رفاه كه تددي مقاما  دولتي، نه ذره

ي تجال حياتش افزوده است، و اين هردو حقيقت، برهان آن است كه اگر خانلر

به سرچشاة قدر  نزديك شده، نه به قدد خدمت به خويش بلنه براي خدمت 

 به خلق بوده است.
 آنجل ، لوسروانش شاد باد

 (1990)سپتامبر  1369شهريور 

 

 

 

 


