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آکادمى

روز «مارتین لوترکینگ»

سومین دوشنبه ماه ژانویه هر سال به مناسبت روز تولد او، روز «مارتین لوترکینگ» 
خوانده می شود. در همه ایاالت شــمالی یا جنوبی دموکرات یا جمهوری خواه این 
یکی از اعیاد و تعطیالت رســمی ایاالت متحده اســت. مارتیــن لوترکینگ مبتکر و 
پیشگام جنبش های مسالمت آمیز است. او با هدایت خشونت گریز جنبش سیاهان 
آمریکا توانست به تبعیض نژادی سیاه پوستان آمریکا پایان دهد و جنبشی را هدایت 
کند که آشتی جو نبود، سازش کاری را نمی پذیرفت و عافیت طلب نبود، بلکه به این 
باور رسیده بود که فقط با روش مســالمت آمیز موفقیت امکان پذیر است و نه تنها 
این بلکه تنها از همین طریق است که هدف ارزش پوییدن دارد. ده ها سال منازعه، 
خشونت و جنگ داخلی ای که مرگبارترین جنگ داخلی تاریخ بوده است، نتوانست 
حق بدیهی یك انسان سیاه پوست را به تمامی جا بیندازد. همه راه  های پیموده شده 
او را به راه خشونت پرهیز رساند. او زمانی جنبش مسالمت آمیز را برگزید که تبعیض 
نژادی همچنان با خشــونتی عریان اعمال می شــد و با چنگ و دندان از خود دفاع 
می کرد. لباس های ســفید کوکالس کالن، ذبح ســیاهان خاطی (لینچ) و بســیاری 
خشونت ها و قتل های ســیاهان که گاه برنامه ریزی شده بود، چیزی بود دهشت آور 
که خود جوابی خشونت آمیز می طلبید و از خشونت متقابل بیشترین بهره را می برد. 
جا انداختن رفتار قانونی و مسالمت آمیز در میان سیاهانی که قربانی این خشونت ها 
بودنــد نیز کار آســانی نبود. گروه های افراطی مســلح سیاه پوســت امثال مالکوم 
ایکس و دیگران بیشترین چوب را الی چرخ جنبش مسالمت آمیز مارتین لوترکینگ 
می گذاشتند. مقابله با کسانی که او را سازش کار، میانه گیر یا حتی خائن می خواندند، 
کار آسانی نبود. اما او توانست منطق مسالمت که بیشترین خطر را متوجه هواداران 
تبعیض نژادی می کرد، جا بیندازد. او دریافت افراطیون ســفید بیشــترین بهره را از 
خشــونت ســیاهان می برند و آن را بهانه سرکوب های وحشــتناك می کنند. اما آن 
چیزی کــه دودمان تبعیض و بی رحمی را به باد می دهد، چیزی نیســت جز رفتار 
مســالمت آمیز پیگیر ولو پرخطــر . مارتین لوترکینگ از این خطــرات آگاه بود. بارها 
تهدید به مرگ شــد و در نهایت نیز جان در راه نبرد مســالمت آمیز گذاشــت. نبرد 
مسالمت آمیز هیچ گاه آسان تر از نبرد مســلحانه نبوده است! دموکرات های پیگیر، 
دموکرات های ماندنی، همیشه نبرد مسالمت آمیز با همه دشواری و زمان بر بودنش 
را برمی گزینند. افراط گرایان هستند که آتشی به پا کرده و با سرعت ناپدید می شوند؛ 
چند سالی زندان، اعتصاب غذا و... ، عمری امن و آسایش، مصاحبه، کراوات، عطر و 
ادکلون و... جنبش مارتین لوترکینگ آتشفشــان پنبه نبود که به سرعت پایان بگیرد 
و به مهاجرت ختم شــود؛ آتشی بود نامیرا که همیشــه در دل ها می ماند. جنبش 
او دشــوار نبود، رهبــران و بیش از همه خودش در خطر بودند، ولی آســان ترین و 
کم بهاترین روش ها برای مردم انتخاب می شــدند. هیچ کس را برای سوارنشدن به 
اتوبوس نمی تــوان مورد آزار قرار داد. تصمیم جنبش بــرای تحریم اتوبوس هایی 
که ردیف مخصوص برای سیاهان داشتند، به شدت موفقیت آمیز بود. امروز ممکن 
است کسی بگوید این چه مبارزه ای  است که سیاهان را از اتوبوس محروم می کند؟ 
اما هم جان، هم امروز سیاهان اهمیت داشت و کار دشوارتری نمی شد درخواست 
کرد. به عالوه با روش های ساده و کم بها، توده هر چه بیشتری از مردم در این جنبش 
شرکت می کردند.جنبش او انحصاری نبود؛ همه با هر عقیده ای و هر پیشینه ای حق 
اشــتراك داشتند. اتفاقا تالش بر جذب هرچه بیشــتر مخالف ها و افراطی ها بود. با 
شعارهای تند و پرخاشگری صفوف سفیدهای افراطی را منسجم تر نمی کرد، بلکه 
با منطق و محبــت و اجماع این صفوف را در هم می ریخت.جنبش او معطوف به 
هدف بود. شعار نابودی و وعده بهبودی بعد از نابودی حریف نمی داد. می دانست 
ایــن رودخانه مصائب را پایانی نیســت. می دانســت از تندی صلــح برنمی خیزد 
و هیچ گاه، هیــچ گاه خرابی و نابودی بیشــتر، لزوما پیش درآمد ســعادت و آزادی 
نیســت. گفت وگو با همه، معامله بر سر درخواست ها و استفاده از تمام محمل ها 
و نهادهای قانونی بدون تعطیلی جنبش مدنی با این امید، از اصول جنبش مارتین 
لوترکینگ بود. اساسا هدف جنبش مدنی او وادار کردن دیگران به گفت وگو بود. این 
فرض که تجربه نشان داده است نمی پذیرند، از دیدگاه لوترکینگ چیزی جز پذیرش 
شکست پیشاپیش نیست.روز مارتین لوترکینگ تنها روز رفع تبعیض نژادی سیاهان 
آمریکا نیست، روز پیروزی مسالمت بر خشونت است. و آن را هر ساله از این جهت 
گرامی می دارند تا این روش برای همیشــه به هر دلیل ماندگار باشد. یادش گرامی، 

راهش پررهرو باد، هر زمان و در هر کجا.

نورولوژیست
بابک زمانی

با وقوع رخدادهــا و اعتراضات اخیر افراد زیادی 
در سراسر کشور بازداشت شــده اند. بیشتر این افراد 
در مرحله بازداشــت موقت به ســر می برند، حاال یا 
قرار تأمین صادر شــده و بازداشــت موقــت بوده یا 
اینکه به دلیــل نبود امکان تودیــع وثیقه یا معرفی 
وکیل بــه بازداشــتگاه هدایت شــده اند. عده کمی 
نیــز به دلیل صــدور حکم برای تحمــل کیفر روانه 
زندان شــده اند. زندانیان به سه دســته کلی تقسیم 
می شــوند: اول، افــرادی که متهم بــه ارتکاب جرم 
هستند که تا زمان تعیین تکلیف نهایی (محکومیت 
یــا برائت) برای جلوگیری از فــرار یا از بین بردن آثار 
جرم، در بازداشــت می مانند، این گروه «بازداشــتی» 
خوانده می شــوند. در قانون آیین دادرســی کیفری 
محدودیت هایی برای صدور قرار بازداشــت موقت 
متهمــان وجــود دارد؛ اما عجــز و ناتوانی بیشــتر 
خانواده ها از تأمین وثیقه، خود به خود متهم را راهی 
بازداشــتگاه می کند؛ دوم، اشــخاصی که به موجب 
حکم قطعی دادگاه به حبس محکوم شــده اند و در 
حال گذرانــدن دوران محکومیت  هســتند. امید این 
افراد به عفو های مناســبتی یا کسب رضایت شاکی 
خصوصی (در مواردی که جرم ارتکابی جنبه بیشتر 
خصوصی دارد) برای رهایی یــا حداقل تخفیف در 
میزان مجازات اســت؛ ســوم، در نهایت کسانی که 
مرتکب بزه نشــده اند و به دلیل وجود بدهی (نظیر 
مهریه، ِدین و دیه) و در راستای «قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی» تا زمان پرداخت کامل بدهی 
یا کسب رضایت مدعی یا تقسیط پرداخت ِدین خود 

از طــرف دادگاه در حبس اند. هرچند اساســا حبس 
ایــن گروه ســوم بر اســاس هنجارهــای بین المللی 
حقوق بشــری ممنوع اســت؛ اما به موجب ماده ۳ 
«قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» (۱۳۹۴) 

در مواردی مجاز شمرده می شود.
ســازمان  اجرائــی  «آیین نامــه  در حال حاضــر 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور» مصوب 
۱۴۰۰/۲/۲۰ مصوب رئیس قوه قضائیه به ساماندهی 
امــور زندانیان می پــردازد. این متن مفصل شــامل 
۳۴۲ مــاده و در هفــت بخش به ترتیــب با عناوین: 
کلیات؛ پذیــرش برنامه ها و امور داخلی مؤسســه؛ 
حقوق زندانیــان، اقدام های حمایتــی و ارفاق های 
عمومی؛ اجرای حکــم؛ کانون های اصالح و تربیت؛ 
متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه های نظامی 
و دیگر مقررات تدوین یافته اســت. بر اســاس ماده 
۳۱ ایــن آیین نامه: «نگهــداری محکومان و متهمان 
در یک مکان ممنوع اســت. نگهــداری متهمان در 
بازداشــتگاه ها و زیر نظر ســازمان صورت می گیرد. 
متهم بازداشــتی حداکثر تا زمــان صدور رأی دادگاه 
در بازداشــتگاه عمومــی نگهداری می شــود، مگر 
آنکه به دســتور مقام قضائی یــا مطابق با مصوبات 
کلی شــورای مرکــزی طبقه بندی، نگهــداری او در 
بازداشــتگاه امنیتی، نظامی و یا انتظامی که زیر نظر 
سازمان تشکیل شــده و تحت نظارت سازمان است، 
ضروری تشــخیص داده شــود. حضــور محکومان 
در بازداشــتگاه مطلقا ممنوع اســت. متهم، زندانی 
محســوب نمی شــود و محــل نگهــداری او در هر 
حال حتی در قرنطینه یا واحد تشــخیص و محوطه 

هواخوری باید جدا از محکومان باشد...».
وضعیــت زندانیان زن همواره پیچیده تر اســت. 
شرایط سخت زندان و دوری از همسر و فرزند، درباره 
زنان متأهل، نگرانی را برای این گروه بیشــتر می کند. 

به تازگی «لیال حســین زاده» فرد بازداشت شده ای که 
در زندان عادل آباد شــیراز به ســر می برد، با انتشــار 
نامــه ای از وضعیت نامناســب ســالمت خود خبر 
داده اســت که ایــن اظهارات با واکنــش رئیس کل 
دادگستری اســتان فارس روبه رو شد. از سوی دیگر 
ادعاهایی نیز از سوی تعداد دیگری از زنان بازداشتی 
طرح شــد که ســخنگوی قوه قضائیه در نشســت 
خبــری ۱۳ دی ماه با بیان اینکــه «این ادعا در حالی 
از ســوی برخی رســانه های معانــد خارجی مطرح 
شــده بود که تاکنون حاضر نشدند درمورد ادعاهای 
خود نشــان یا سندی ارائه دهند» موضوع را تکذیب 
کــرد. باوجود این به دلیل بازتاب گســترده داخلی و 
بین المللــی ماجرای کاظم غریب آبادی، دبیر ســتاد 
حقوق بشــر قوه قضائیه، در نامه ای به دادستان کل 
کشور با توجه به آثار بســیار منفی چنین ادعاهایی، 
خواستار آن شــد که ادعاهای مطروحه از جانب هر 
شخص حقیقی یا حقوقی، داخلی یا خارجی به دقت 
بررسی و رسیدگی شود و بر اساس نتایج بررسی ها و 
رسیدگی ها، برابر قانون با مرتکبان یا مدعیان برخورد 
جدی به عمل آید و نتایج به اطالع افکار عمومی نیز 
برســد. مشکل اینجاست که پذیرش ادعا بدون دلیل 
غیرمنطقی و خالف اصول دادرســی است؛ ولی باید 
در نظر داشــت در صورت صحــت این گونه ادعاها، 
فــرد قربانی جــرم هیچ گونه دلیل یــا مدرکی برای 
اثبات حقانیت خود ندارد! بهترین راه پیشــنهاد دبیر 
ســتاد حقوق بشر قوه قضائیه مبنی بر بررسی جدی 
هر گونه ادعایی در این گونه موارد اســت. شــاید به 
دلیل اهمیت ایــن موضوع قانون گذار در فصل دهم 
بخش تعزیرات «قانون مجازات اســالمی» با عنوان 
«تقصیرات مقامات و مأموران دولتی» مجازات های 
شــدیدی را بــرای کوتاهــی مقامات زنــدان وضع

 کرده است.

ضرورت بررسی همه ادعاهای زندانیان

 درگذشت اسطلخی، موسیقی دان پیش کسوت
اســطلخی،  علی اکبــر 
پیش کســوت،  موســیقی دان 
یــک دوره  گذراندن  از  پــس 
درگذشــت.علی  بیمــاری 
اکبرپــور   (علــی  اکبرپــور 
اســطلخی) کــه در تاریخ ۹ 
فروردیــن ۱۳۱۳ در روســتای 
سیاه اســطلخ رشــت به دنیا 
آمده بود، روز گذشــته در ۸۸ ســالگی درگذشــت . او را اهالی فرهنگ و هنر به عنوان 
موســیقی دان، آهنگ ساز و نوازنده می شــناختند . قرار است مراسم خاکسپاری و وداع 
با این هنرمند با هماهنگی مؤسســه هنرمندان پیش کسوت اعالم و برگزار شود.«علی 
اکبرپور اســطلخی » معــروف به علــی اکبرپور مــدرک درجه یک هنری داشــت. او 
تحصیالت ابتدایی خود را در شــهر رشت ســپری کرد. اولین استاد او در فراگیری ساز 
ویولن موســیو ِیرواند بود. از ۱۳ یا ۱۴ سالگی در «رادیو بی سیم» رشت به اجرای ویولن 
می پرداخت. از دیگر اســتادان او می توان به کیهان دیوان بیگی و رکن الدین نژند اشاره 
کرد. در سال های جوانی یک ارکستر تشکیل داد که در رادیو رشت به اجرای موسیقی 
می پرداخت و «غالمحســین بنان» در ســال ۱۳۳۴ با آن ارکستر برنامه داشته  است.در 
آن روزها با خوانندگانی همچون ناصر مسعودی، فانی، نادر گلچین و فریدون پوررضا 
به عنوان آهنگ ساز، رهبر ارکستر و نوازنده همکاری می کرد.به گزارش ایسنا، «ابراهیم 
روحی فر»، «والودیا تارخانیان»، «اقدس پورتراب»، «محمود کریمی»، «حسن رادمرد»، 
«رحمت اهللا بدیعی»، «توماس کریســتین داوید»، «مصطفی کمال پورتراب»، «حسین 
دهلوی»، «فرهاد فخرالدینی» و « احمد پژمان» از دیگر موســیقی دانانی بوده اند که در 
آموزش موســیقی به «علی اکبرپور» نقش داشته اند. او در سال ۱۳۵۰ یا ۱۳۵۱ موفق 
به دریافت لیسانس در رشــته آهنگ سازی از هنرکده موسیقی ملی شد و در دانشگاه 
نظامی به تدریس موســیقی مشغول شد. مجموعه «نغمه های زندگی»، «سوئیت ها» 
و «ســمفونی ها» قطعه هــای گوناگون برای «ویولــن»، «فلوت»، «نــی»، «پیانو» و... 
از جمله آثار بی کالم اوســت که برای ارکســترهای بزرگ و کوچک نوشــته شده اند. او 
با ارکســترهایی نظیر «باربد»، «نکیسا» و ارکســترهای بزرگ رادیو و تلویزیون همکاری 
داشت.گیشه دمرده (بر اســاس حکایت مشهور گیلکی)، قطعه میرزا کوچک خان (با 
صدای ناصر مسعودی)، ســوئیت «دوره گرد قصه گو»، ترانه ساقی (با صدای مازیار)، 

تصنیف های «شهید وطن» و «بلند آسمان» از آثارش محسوب می شوند.

درخواست آزادی جعفر پناهی
کافی  قانونــی  مســتندات 
بــرای آزادی جعفــر پناهــی 
فراهم شده است و حاال خانه 
ســینما در نامه ای درخواست 
مشــهور  کارگردان  این  آزادی 
و شناخته شــده جهانــی را از 
قضائی  مراجــع  و  مســئوالن 
ایســنا  گــزارش  بــه  دارد. 
هیئت مدیره خانه سینما در متنی که خطاب به مسئوالن و مراجع قضائی نوشته، آورده 
اســت: «با عنایت بر مســتندات قانونی کافی که برای آزادی جعفــر پناهی (کارگردان 
ســینما) فراهم شده اســت و همچنین لزوم توجه به وضعیت جسمانی و بیماری اش، 

هرچه سریع تر امکان آزادی او فراهم شود».
همچنین در متن هیئت مدیره خانه سینما آمده است: «خانه سینما ضمن پاسداشت 
دقت نظر قضات شــریف دیوان عالی کشــور در نقض حکــم محکومیت جعفر پناهی 
(فیلم ساز) و تشکر از تالش های بی وقفه و مؤثر صالح نیکبخت و یوسف موالیی وکالی 
این هنرمند و با عنایت به تالش کانون کارگردانان سینمای ایران و با اتکا به حمایت همه 
اعضای خانه سینما از جعفر پناهی و همه سینماگرانی که به نوعی در چند ماه گذشته 
با رســیدگی های قضائی روبه رو شده اند، مجددا و مصرانه بار دیگر از مسئولین و مراجع 
قضائــی می خواهد با عنایت بر مســتندات قانونی کافی که بــرای آزادی جعفر پناهی 
فراهم شده اســت و همچنین لزوم توجه به وضعیت جسمانی و بیماری این سینماگر، 

هرچه سریع تر امکان آزادی او فراهم شود.
الزم بــه ذکر اســت کمیتــه حمایت حقوقــی و قضائــی خانه ســینما جهت رفع 
ممنوعیت ها و رفع اتهام از همگی سینماگران در حال پیگیری است و به مرور نتایج آن 
اعالم می شــود».۲۳ آبان ماه بود که صالح نیکبخت وکیل مدافع جعفر پناهی از پذیرش 

اعاده دادرسی پرونده موکلش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.
این وکیل گفته بود: «دیوان عالی کشــور درخواســت اعاده دادرسی ما را در پرونده 
پذیرفته اســت» و در پاســخ به این ســؤال که با پذیرش اعاده دادرسی چه تغییری در 
پرونده ایجاد می شــود و آیا احتمال آزادی جعفر پناهی وجود دارد؟ گفت: «ما اقدامات 

قانونی را از طریق قضائی دنبال می کنیم».
جعفر پناهی ۲۰ تیر ماه ســال جــاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشــتگاه اوین 

معرفی شده است.

صنفخبرخوانى

دیالوگ یافتن فارستر
یافتن فارستر- گاس ون سنت - ۲۰۰۰

ویلیام فارستر ( شون کانری ) : ما از ترس اینکه ممکن است شکست بخوریم
یا بدتر از ترس اینکه ممکن است موفق شویم،

از رؤیاهایمان فرار می کنیم.

دیـالـوگ روز

یاد

 یادی از ابوالفضل خطیبی
شاهنامه پژوهشی گرانمایه و ادیب

نوید مجیدی: چهارشــنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ خورشــیدی دکتر ابوالفضل خطیبی، 
شــاهنامه پژوه و محقق  چیره دســت متون کهن، پس از دوره ای بیماری رخ 
در نقاب خاک کشــید و پهنه ادب را تنها گذاشت. آنچه سبب شد تا در رثای 
درگذشت اســتاد خطیبی چند سطری بنویســم، خاطره ای از او و اشاره به 
برخی ویژگی های برجســته اش است تا به سهم خویش دینی را که بر گردنم 

حس می کنم، به ایشان ادا کنم.
بی گمان پژوهشگران، دوستان و شاگردانش، در نوشته ها و سخنرانی های خود 

مقام استاد را بسیار بهتر از من گرامی خواهند داشت.
نخستین برخورد من با دکتر خطیبی -آن هم به  طور غیرمستقیم- به سال های 
آغازین دهه ۹۰ برمی گردد و روزهایی که به دلیل مرگ یک خواننده پاپ، شــوری 
در میان مردم جاری بود و تحلیل های فراوانی در آن روزگار ارائه می شــد. در آن 
برهه نسبت به موضع گیری ایشــان درباره مرگ آن خواننده و بر پایه دیدگاه های 
جامعه شناســان عمیق نگر، خرده گرفتم و جمالتی خطاب به استاد خطیبی بیان 

کردم که هرچند از دید محتوایی از آنها دفاع می کنم، اما ادبیاتش کمی تند بود.
مدت ها گذشــت تا مقام علمی بلند وی بر من آشــکار شد و در فرصتی دیگر 
خــود را معرفی کردم تــا بتوانم از دریای دانش و آگاهی اش بیاموزم و ایشــان با 
بزرگ منشــی مرا پذیرفتند و همین رفتار، مرا شــرمنده کرد. گمان می کردم که بنا 
بــر بحثی که میــان ما رخ داده بــود، از در تندی و راندن درآینــد، اما چنین نبود. 
یکی از ویژگی های برجســته وی که همواره در ذهنم مانده و خواهد ماند، همین 

«بزرگ دلی» و «ظرفیت باالی او» بود.
از آن پس با پیام هایی چند، حالشــان را جویا می شدم و به دلیل بهره مندشدن 
از نوشــتارها و پژوهش هایی به ایشــان ابراز ارادت می کردم. شوق من برای دیدار 
آن «ایران یــار» گرانمایه به اندازه ای بود که یــک بار برای دیدن غافلگیرانه اش به 
فرهنگســتان زبان فارســی رفتم و در پیچ و خم مســیر نه چندان ساده آنجا، به در 
اتاقش رسیدم اما تشریف نداشتند، ســپس داستان را به خود استاد شرح دادم و 

دانستم که بازنشسته شده اند - و من از آن آگاه نبودم – و به آنجا نمی روند.
به من از بیماری شان گفتند و اینکه « نوید جان ! برایم دعا کنید».

تالش من برای دیدار، تنها ابراز ارادت یا زدودن مسائل گذشته نبود، می دانستم 
کــه ذره ای از آنها در ذهنش نمانده اســت، بلکه می خواســتم برخی ایده های 

ذهنی ام را برایشان بازگو کنم و راهنمایی بخواهم.
استاد خطیبی نه تنها شــاهنامه پژوهی ورزیده بود، بلکه به قول شاهنامه پژوه 
گرامی، دکتر آیدنلو، آداب دان و روش شناسی گرانمایه بود  که به نسخه های کهن 
تسلط داشت. ریشه شناســی واژگان و روش تفسیر معانی در نوشته ها و گفتار او 
چنــان گیرا بود که خوانندگان را جذب می کرد و آنان را مشــعوف می کرد. در این 
زمنیه، استادان فن بسیار بهتر و بیشتر می توانند نظر دهند، اما بجا می دانم که به 

چند مورد به طور کوتاه به یاری حافظه اشاره کنم.
استاد خطیبی، نقدی جالب بر کتاب «سروده های رودکی نوشته علی رواقی» 
دارند و در نوشــتاری مستند، به سابقه نام «ایران» پرداخته اند که هم به متن های 
چند ســال پیش استنادی استادانه داشته اند و هم رد پایی از آن را در بیش از هزار 
ســال پیش در شاهنامه نشان داده اند.ویژگی بســیار ارزشمند دیگر دکتر خطیبی، 
عشق به ایران و میراث جاودانه ایرانشهر بود؛ چنان که جابه جای این گستره زرخیز 
را دوست می داشــت و در آنها به ســخنرانی پرداخته و کام دلدادگان فرهنگ و 
هویــت ملی را گوارا کرده بود. بی گمان درگذشــت این پژوهشــگر فرزانه، آن هم 
در روزگاران ملتهب ایران جان، ضایعه ای بزرگ اســت، اما مرگ وی مرگی است 
جسمانی و راهش توسط همکاران و شاگردانش ادامه خواهد یافت و حضورش 
همــواره با ما خواهد بود و این معنا، جز این نیســت که ایران هرگز نخواهد مرد. 
ایشان هرگز درباره رخدادهای اجتماعی بی تفاوت نبودند و به اندازه توان همواره 
در کنار ایرانیان و خواســته های بحق آنان ماندند. شاید شگفت انگیز باشد اما ۲۱ 
دی ماه که هنوز خبر درگذشــت او را نشــنیده بودم، داشتم به او می اندیشیدم ؛ به 
اینکه چه خوب بود نامش بر خیابانی یا مکانی فرهنگی حک می شد (اگر هست 
و من نمی دانم، خطا را بر من ببخشــید) تا به هنگام زنده بودن، تقدیر بیشــتری از 
او می شــد. در روزی که دوره سه جلدی شاهنامه با تصحیح ادیبی گرانمایه – که 
خداوند نگهدارشان باد- را خریدم، با دریغ یک شاهنامه شناسی ارزنده را از دست 
دادیم. با آنکه ماه ها درگیر بیماری بودم و در حاشــیه، مرگ نابهنگام زنده یاد دکتر 
خطیبی سبب شد تا تن نه چندان نیرومندم اندکی به جنبش درآید و در جایگاه یک 
عالقه مند و شاگرد غیرمستقیم، درباره اش بنویسم. امیدوارم این نوشتار بخشی از 

حق مطلب را بجا آورد و آن را به روان پاک وی پیشکش می کنم.
یادش گرامی و راهش ادامه دار باد.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی


