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روایت وداع با عبدالرحمان عمادی، پژوهشگر و ایران پژوه تازه درگذشته

از اهالی بهار بود و در بهار هم رفت

 ســوم خــرداد 1381 بــا تلفن دوســت 
خــواب  از  فرجــی«  »محســن  خوبــم 
پریدم. مختصر و گریان گفت »ساعد، 
نفهمیــدم  و  اســت.«  مهــراد  بیمارســتان 
چطــوری خــودم را به بیمارســتان مهــراد در 
خیابان مطهری رســاندم و دیدم که حســین 
رحمانــی و دکتــر ســعید فارســی و محســن 
فرجــی، هر ســه تا در خــود فرو رفتنــد و گریه 

دارد آنهــا را می خــورد. محســن تــا مــرا دید، 
دویــد و بغلــم کرد و ســرش را گذاشــت روی 
ســینه ام و بلنــد گفت »ســاعد رفت یوســف. 

ساعد رفت. دیگر ساعد فارسی نداریم.«
و گریه امانش نداد.

حســین  خــودرو  بــا  غروبــش  همــان 
رحمانــی راهــی رحیــم آباد رودســر شــدیم؛ 
من و محســن فرجی و رضا هدایت و شهرام 
غالمپور. شب را در قزوین ماندیم و صبح به 
رحیم آباد رســیدیم که همزمــان با ما )پیش 
و پــس( دوســتان دیگــر ایــن نقاش، شــاعر و 
این نویســنده و این اســتاد دانشــگاه و متفکر 
از قزویــن و تهــران رســیده بودنــد و مراســم 
تشــییع پیکــرش بــا ســوز و گــداز برگزار شــد. 
بعد هم تا مدتی یادداشــت های احساسی و 
هیجانی در روزنامه ها و مجالت می نوشــتیم 

بــود« و ایــن حرف هــا مانــد تــا بــروم دنبــال 
مرتضی و دوستان مشترک دیگرمان »افشین 
نــادری« و »کامــران محمــدی« کــه بیــن راه 
حرف بزنیم از سعید که با ماشین من راندیم 

تا برسیم به قم و تشییع پیکر سعید.
»ســعید موحــدی« پژوهشــگر فرهنــگ 
عامــه بــود و بــا افشــین نــادری چنــد پــروژه 
مشــترک کار کــرده بودنــد و کلــی تحقیــق و 
پژوهش منتشرنکرده هم داشت و این اواخر 
جــدا از مدیریت بخش فرهنگ مردم مجله 
ادبــی قابیل، شــنیدم چند رمــان نیمه تمام 

هم داشت و کلی داستان کوتاه قابل انتشار.
مراســم تشــییع اش باشــکوه برگــزار شــد 
و  ختــم  مراســم  هــم  بعــد  باورنکردنــی.  و 
یادبــودش و مــدام گــپ و گفــت دوســتان و 
حتــی گفت و گــوی مطبوعاتــی دربــاره آثــار 

کــه چــکار کنیم بــا ماترک اســتاد و هر کســی 
چیــزی می گفــت. یکــی می گفت مــن پیگیر 
می گفــت  یکــی  می شــوم.  نقاشــی هایش 
شــعرهایش را جمع می کنم. یکی می گفت 
یکــی  و  را جمــع می کنــم  داســتانک هایش 
می گفت نظــرات دربــاره او را جمع می کنم 
و... از آن تاریــخ تــا امــروز کــه هفــده ســال 
می گذرد تنها یک فیلم مستند درباره ساعد 
فارســی دیدیــم و گمــان نکنــم خیلی هــای 
مــا )شــاگردان و دوســتان و خانــواده اش( از 
روز تشــییع تا امروز حتی ســری به گورســتان 

شاعرانه رحیم آباد زده باشیم.
کــه  بــود   1386 خــرداد  شــانزدهم 
مرتضــی کربالیی لو زنگ زد و گفت 

»یوسف! سعید رفت.«
ایــن که چطور شــد رفــت و »اون که خوب 

بازمانده زنده یاد که هر کســی یک گوشــه کار 
را بگیــرد و به ســرانجامی برســاند کــه تا این 
تاریــخ که دوازده ســال از آن زمان می گذرد، 
حتی هیچ کدام مان ســراغی از همسر و تنها 
پســرش نگرفتیم که چکار می کنند. غمگین 

هستند آیا؟
ســیزدهم اردیبهشت 1390 بود که 
زنگ در خانه مان را زدند. همسایه 
دیــوار بــه دیــوار اســتاد »عربعلــی 
شــروه« بودم؛ نقــاش و مترجم سرشــناس. 
»رضــا هدایــت« رفیــق نقاش مــان بــود کــه 
خواهرزاده استاد شروه هم بود: امروز تشییع 

پیکر شروه است در خانه هنرمندان!
جلــوی  قبلــش  روز  دو  اینکــه  یــادآوری 
در شــهرک دیدمــش و گلــه از اینکــه چرا در 
شــاهنامه خوانی  و  نظامی خوانــی  جلســات 
شــرکت نمی کنی و بعد هم عکس مشترکی 
در  ســفالگرش  مهربــان  همســر  و  او  از  کــه 
آبنمای وســط شــهرک فرهنگیــان گرفتم به 
یادگار، بماند. گفته بودم نمایشــگاه کتاب را 
کــه تمام کنم در جلســات هفتگی کالســیک 
خوانی شــان شــرکت می کنم. و حاال روز دوم 
نمایشگاه کتاب تهران بود و اوج شلوغی ها و 

خبر درگذشت عربعلی شروه.
صبح دیرتر رفتم به نمایشگاه و خودم را 
رســاندم به خانه هنرمندان و یکی از کسانی 
بودم که داد ســخن دادم که عربعلی شــروه 
فقــط عربعلی شــروه نبود؛ یــک آدم زمینی 
نبود و او فراتر و وراتر از شناخت من و ما بود 
و بســیاری از نــوع نگاهش و نقاشــی هایش و 
حتــی انتخاب هایش برای ترجمــه در حوزه 
نقاشــی و طراحــی گفتــم و اظهــار امیدواری 
کردیــم کــه آثــار بازمانــده اســتاد روی زمین 
نماند و بزودی شــاهد انتشــار آنهــا الاقل در 

یک مجموعه کتاب باشیم.
از آن تاریــخ تا امروز، فقط گاهی نقاشــی 
شــهرک  دیــوار  بــر  را  ســهرابش  و  رســتم 
یــادش  کــه  بــار  هــر  و  فرهنگیــان می بینــم 

می افتم خجالت می کشم.
و حاال بیســت و پنجم اردیبهشــت 
1398. یعنــی کمتــر از ده روز قبل. 
اســتاد  پســر  عمــادی،  بابــک 
»عبدالرحمــان عمــادی« محقق و شــاعر و 
وکیل و ایران پژوه، در واتســاپ پیام می دهد 
که »ســالم آقــای علیخانی. من چهارشــنبه 
رودســر خواهــم بــود. شــاید روزهــای پایــان 
عبدالرحمان عمادی باشد. اگر مایل هستید 

تماس می گیریم. بابک«
روســتای  در  همیشــه  ســال  وقــت  ایــن 
زادگاهــم هســتم؛ یــک جــور پنــاه گرفتــن و 
زندگــی واقعی در میان کلمه ها و با کلمه ها. 
یاد قبل از عید می افتم که گفتند استاد سکته 
کردند و آمدم زنگ زدم اما پاسخی نگرفتم 
و گفتند نمی توانند صحبت کنند. ماند تا روز 
اول نوروز امسال زنگ زدم که خانمی گوشی 
را برداشــتند و گفتنــد اســتاد خواب هســتند. 
تأکید هم کردند شماره تان را بگذارید، بیدار 

شدند حتماً زنگ می زنند.
و زنــگ نزدند البته. کــه همین هفته قبل 
فهمیــدم نمی توانســتند زنــگ بزننــد و بعد 
از جشــن تولــد پارســال کــه ســکته می کنند، 
حافظه شان را از دست می دهند و گویی تولد 
دیگــری را آغــاز می کنند در آغــاز نود و چهار 

سالگی شان.
بعــد که پیــام آقــا بابــک را گرفتــم، نگاه 
کردم به تقویم. دیدم دوشــنبه است. جوری 
برنامه ریــزی کــردم کــه چهارشــنبه رودســر 
باشــم. و صبــح علی الطلــوع بلنــد شــدم و 
ســهمیه نوشتنم را نوشتم و ماشین را روشن 

کردم و راه افتادم.
نرســیده به رشــت، نزدیک ورودی سنگر 
بودم که زنگ زدم به آقا بابک. گفتم نزدیک 
هســتم. تعجــب کــرد. از تعجبــش، تعجب 
کــردم. خب خــودش گفته بود. دوباره و ســه 
بــاره پیامش را خواندم که شــاید من اشــتباه 
متوجــه شــدم. گفــت خــودش و خواهــرش 
ســیما )کــه آلمان زندگــی می کنــد( و مانی و 
ژالــه و آقا ابراهیم کنار اســتاد هســتند. اصرار 
کــردم کــه دارم می آیــم و گفتند خواهرشــان 
دوســت ندارند کســی پدر را در این وضعیت 
ببیند. شــوکه شــدم. همان جا ماشین را زدم 
کنار. کنار داغی و شــرجی بوته های تمشــک. 
صدای جیرجیرک ها امان نمی دادند. دوباره 
زنــگ زدم کــه »یعنــی چــی آقــای عمادی؟ 
من می خواهم بیایم.« گفتند »نمی شــود« و 
بعد هم تأکید کردنــد »این چند روز احتمااًل 

مجبور می شوید بیایید.«
کــه  گذرانــدم  رشــت  در  ســاعتی  چنــد 
شــاید زنــگ بزنند که بــروم اما خبری نشــد. 
بــا غم بســیار راندم ســمت قزوین کــه بروم 
المــوت و بنشــینم دوبــاره در غــارم. مــدام 
جدیــد  کتاب هــای  بــه  نگاهــم  راه  در  هــم 
اســتاد »عنایــت اهلل مجیــدی« بود کــه برای 
اســتاد »عبدالرحمان عمادی« بــرده بودم؛ 

دیلم نامه و الموت نامه.
رســیدم قزوین. ســاعت نه شــب رسیدم 
خانه پدری و کنار پدر و مادرم داشــتم چایی 
می خوردم که دیدم بابک زنگ زده. چند بار 
زنــگ زدم امــا خبری نشــد. تا اینکه درســت 
بابــک رســید:  پیــام  ســاعت 22:29 دقیقــه 
ســاعت  پرمکوهــی  عمــادی  عبدالرحمــان 

9:25 دقیقه درگذشت.
همین.

یخ کــردم. لپ تاپم در روســتا مانده بود. 
بــه برادرم منصــور زنگ زدم کــه صبح برود 
میلــک و برایم بیاورد. خودم هم ماشــین را 
روشــن کردم و رانــدم تا تهران. همان شــب 
گشــتم و کلــی عکــس از اســتاد پیدا کــردم و 
برنامه ریــزی کــردم که پوســتر و بنــری برای 
درگذشــتش آمــاده و چــاپ کنــم و همراهم 
و  عمــادی  آقــای  عکــس  از  بنــری  ببــرم؛ 
کتاب هایــش که مــردم شــهرش الاقل جلد 
ده کتــاب منتشــر شــده ایــن ایــران پــژوه را 
ببینند. مدام پیگیر زمان دقیق تشــییع بودم 
کــه گفتند تا پســر بزرگ شــان آقا ســیامک از 

کالیفرنیا بیاید، می شود شنبه.
و جمعــه رانــدم تــا رودســر. تمــام شــب 
و  ســیما(  و  )بابــک  اســتاد  فرزنــدان  بــا 
و  مانــی  و  )ابراهیــم  اســتاد  برادرزاده هــای 
ژالــه( و دختــر خوانده شــان )ســرور( حــرف 
کــه  زدیــم  اســتاد  از  برجــای مانــده  آثــار  از 
از  کــه  کتابــی  جلــد  ده  ایــن  می دانیــد  آیــا 
ایشــان منتشــر شــد، فقــط مقدمــه ای بــود 
بــرای انتشــار آثــار اصلی شــان؟ )مجموعــه 
دیلمــی/  ضرب المثل هــای  جلــدی   15
مــردم  قصه هــای  جلــدی   5 مجموعــه 
دیلمســتان/ مجموعه اشــعار او که تاریخ ما 
را از ایران باســتان تــا دوران معاصر به نظم 
درآورده انــد/ مجموعه مقاالت گاهشــماری 
علــوی/ مجموعه لغات دیلمــی/ مجموعه 
اســناد و مدارک سازشناسی از ایران باستان 
تاکنون و...( که احساس کردم تنها از بخشی 
از این آثار مطلع هستند و در تعجب ماندم. 
ماندم که وقتی بودند در ده سال، توانستیم 
برســانیم،  ســرانجام  بــه  را  کتاب شــان  ده 
 حــاال که اســتاد کلمه هــا، کلمه شــده و دیگر 

نیست...
عجیــب اینکــه همه ایــن اهالــی در بهار، 
کلمــه شــدند و امیــدوارم بــا رفتن شــان، کار 
ما تمام نشــود که آدمی فراموشــکار اســت و 

خیلی زود، گرفتار نسیان می شود.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3114و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- خاکه سرب- فیلمی از »جهانگیر جهانگیری«

2- مستمری- توانایی- شهری حومه »کاشان«
3- بیوه- مجاور- کانال تلویزیونی

4- در مرتبه یکم- همسر مرد- جمع منت
5- هنوز قاچ نشده!- سهام داران- پرنده خوش آواز

6- باد کشنده- شهری در استان »یزد«- شکافتن قبر
7- اال- ماده ای در پزشکی- رایانه همراه کوچک

8- کلمه افسوس- ینگه دنیایی- پیروز
9- فهمیدن- موضوع و متن- مظهر سبکی

10- بدنام- موکت- شهر قدیمی استان »اردبیل«
11- ماشین دوخت- برگه های شرکتی- فیلمی از »دارن آرونوفسکی«

12- باالترین نقطه- تپه کوچک- سرودن و سرایندگی
13- دریاچه »قزوین«- کامپیوتر- خورشید

14- شهری در استان »کردستان«- ورزش »نادال«- ملی پوش سابق »نیجریه«
15- شاعر عهد طاهریان و صفاریان 
و معاصـــر عمـــرو لیث صفـــاری- 

پرداخت صحنه

 عمودي:
1- اثـــری دیدنـــی مربوط بـــه دوره 
قاجار در شـــهر »همـــدان« - اندوه 

سخت
2- پســـر مازنی- عضوی بین سر و 

تن- از شرکت های صوتی تصویری
3- ضمیمه- حیران- بد و زشت

4- خمـــره بزرگ- ســـنگی شـــبیه 
عقیق- یک و یک- نوعی شترمرغ

5- سیاهی لشکر فیلم ها- کشوری 
در قاره سیاه- به غیر از

6- بســـتنی چوبـــی- ژانـــری بـــرای 
فیلم- کشیده شده به جایی یا بسوی 

چیزی
7- فحش - عدد فوتبالی - فرمان 

شلیک!
 - جـــذاب  و  ملیـــح   - رؤســـا   -8 

حالل رنگ
9- اندیشـــه- چســـتی و چاالکـــی- 

سلیقه ها
10- از طبقات ســـاختمان- همراه 

»عروس«- فراموشی
11- شـــهری در »فرانســـه«- انتقال 

دهنده- مترسک
12- خدای هنـــدی- ورم- گذرگاه- 

نمی شنود
13- ضایع و بیهوده- برشته شده و 

سوخاری- تصدیق بی ادبانه
کالهبـــردار-  ســـایت های   -14

دربایست- اتصال و پیوستگی
»گونتـــر  اثـــر   - گوســـفندزاده   -15

گراس«

حل جدول ویژه شماره  7067 

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7068

   افقي:
1- کفش الستیکی- روشی برای درمان سرطان یا تخفیف موقت آن
2- شرکت رایانه چینی- اشاره رمزگونه به شخص ثالث- درخت زینتی

3- ژرف- آثار عوارض طبیعی جو- معلم به انگلیسی
4- یار »لورل«- پایتخت فراری- روش فرنگی

5- الهه خورشید- سبز مایل به خاکستری- محل مالقات
6- گروه ویژه- جزو نماز- خالص

7- همان »یورش« است- فرزند نتیجه- تنوره
8- آهنگ موزون- فرشته مورد غضب- سومین خودرو ملی

9- شجاع و مبارز- بخش عمده شن و ماسه- جوی
10- شهری در استان »آذربایجان شرقی«- شهر روی آب- اولین روز هفته

11- دیشب- هدیه فرستادن- کدو تنبل
12- مقام قهرمان- کاغذ چاپ- باج گیری

13- صفت دانش آموز درس خوان- دست درازی- خورشید
14- ضرر- پس و پشت- شیرینی سنتی

15- کاالی بازرگانی- وطن

 عمودي:
1- یکی از دو تیمـــی که اوایل 
همین مـــاه موفق شـــد جواز 
حضـــور در فصل بعـــد لیگ 
برتر کشـــورمان را کسب کند- 

جراحت
2- گونه هـــا- شـــهری حومـــه 

»الریجان« آمل- راهب
3- ماشـــین خـــاک بـــرداری 
 - شهری در اســـتان »البرز« - 

نی توخالی
4- شب روستایی- یک دهم- 

راوی- ضد »همگرا«
در  انجیـــر  تولیـــد  مرکـــز   -5
»ترکیه« - ورزشی بین المللی 

- نوعی گیره مو
6- سرازیری - درجه و مقام- 

رنگ کبود
7- کمـــک- ریحانـــه قرآن- 

باالترین نقطه
8- داروی زخـــم - پر شـــده - 

چند وزیر
9- هنرپیشه چینی - نامعلوم 

- میراب
10- تخلص »مهـــدی اخوان  
ثالث«- ابزاری شبیه چکش- 

خون بها
11- حـــرف نشـــانه مفعول- 
مسئولیت پذیری- میخ ستبر 

یا تکه آهن زیر کوبه در
12- آغاز شده- جنبش خفیف 

- ببین آذری- رطوبت ناچیز
13- بالدرنگ- کنگره سر دیوار 

- برادر
14- شاگرد!- جوش صورت- 

توشه، خواربار
15- درخـــت تســـبیح- از آثار 
اســـتان  توریســـتی  تفریحـــی 
کیلومتـــری   20 در  »گیـــالن« 

جنوب رحیم آباد

حل جدول عادی شماره  7067
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اشامراهانشل5
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