سخن آغاسین
درگذشت استاد
سٍص ّفتن اسدیبطْت  :2931خبش آهذ ـ تلخ ،ضَک آٍس ٍ بی تاب کٌٌذُ :دکتش حشی دسگزضت!
ًاباٍساًِ بِ یکذیگش ًگشیستین ٍ ،اص دیذُ ٍ دل گشیستین .اها چِ سَد کِ اٍ سفتِ بَد .اتفاقاً ،آى سٍصّا داضتن گضاسضی اص بشگضاسی
هَفقیت آهیض ّوایص «هذیشیت داًص :حال ٍ آیٌذُ» سا کِ دس سٍصّای  5 ٍ 4اسدیبطت (فقط دٍ ـ سِ سٍص قبل اص دسیافت خبش)
بشگضاس ضذُ بَد تْیِ هی کشدم تا اص طشیق گشٍُ بحث ٍ یا لیضًا بِ اطالع دٍستاى ٍ ّوکاساى بشساًن؛ اها خبش بِ قذسی سٌگیي بَد
کِ خبش هشا تحت تأثیش قشاس داد ٍ هاًذ ٍ هاًذ ٍ دیگش ّیچگاُ هٌتطش ًطذّ .وِ چیض سا صهیي گزاضتن ٍ بِ تْشاى ضتافتن تا با ضشکت
دس هشاسن تطییغ ٍ بِ خاک سپاسی استاد ،ادای دیي کشدُ باضن .دس سٍصّای پیص اص ّوایص ،با ایٌکِ هی داًستین کِ دس بستش
بیواسی است ،اها دػَتص کشدین ٍ اٍ دس تلفي هْشباًاًِ بِ خاًن دکتش ػصاسُ گفتِ بَد خیلی دٍست داسد باضذ ،اها هضاحن ًوی
ضَد! ٍ ها با ایي خَضحالی کِ استاد ّست ،بِ کاسهاى اداهِ دادین ٍ ّوایص سا بشگضاس کشدین ،بی حضَس اٍ .اکثش دٍستاى ٍ
ّوقطاساًص بَدًذ؛ استقبال خَبی ضذُ بَد ٍ ساػات ٍ سٍصّای هَفقی بَد؛ اها چِ سَد کِ تلخی خبش ،ضیشیٌی آى لحظات سا
بسیاس کَتاُ کشد.
ضشح تأثیش ٍ آثاس دکتش حشّی ٍ ًقص ٍی دس حَصُ کتابذسای ٍ اطالع سساًی ٍ ،یا بِ ًام اهشٍصی ،ػلن اطالػات ٍ داًص ضٌاسی،
بسیاس گفتِ ضذُ ٍ تکشاس آى دس ایٌجا ضایذ لطفی ًذاضتِ باضذ ،فقط بِ رکش ایي ًکتِ بسٌذُ هیکٌن کِ جذا اص ّوِ چیض ،دکتش حشّی
«کتابذاس»ی آصادُ بَد کِ باسّا ٍ باسّا اص خَدش ضٌیذم ٍ دس بؼضی ًطستْا ّن گفت کِ هي یک «کتابذاسم» ٍ بِ کتابذاس بَدًن
افتخاس هی کٌن .قطؼاً ًیاص بِ تَضیح ًیست کِ هٌظَس استاد اص کتابذاس ،هفَْم جاهغ ٍ کلّی آى بَد؛ هفَْهی کِ هی تَاًذ هاًٌذ چتشی
توام ٍیژگیّای ضغلی ،سفتاسی ٍ ػلوی فشدی سا کِ دس ضشایط ایذُ آل دس حَصُ ػلن اطالػات ٍ داًص ضٌاسی ٍ یا کتابذاسی
سابق کوش ّوّت بِ خذهت بستِ دس بش بگیشد.
جای بسی افسَس است کِ دکتش حشّی اص هیاى ها سفت ،اها خشسٌذین کِ چشاغی کِ بشافشٍختِ بَدّ ،وَاسُ سٍضي است ٍ سٍضي
خَاّذ هاًذ .اهیذ است کِ ضاگشداًص ،ایي چشاؽ سا بشافشٍختِ ًگِ داسًذ ٍ داهٌِ پشتَافطاًی آى سا سٍص بِ سٍص بیطتش کٌٌذ .سٍحص
ضاد ٍ یادش گشاهی.
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