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ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎﺭﺳﺮﺩﺒﻴﺮ
شﻌﻠه شمﺲ شهباز

ِ
دردهای وحشتناکی که کشیدم  ،سخنی به میان نیاورم،
جراحی دوباره و
عمل
ِ
قرارداشتم که از ِ
ِ
آزارهای جسمی نک و نال کنم! اما چون
گناهِ یاران و خوانندگان نیست که هرشماره برایشان از
ِ
خواهرهای نازنینم
طی دورا ِن نقاهت به میشیگان و منز ِل دوفرشته ِی مهربان که
بعد از عمل برای ِ
باشند رفتم ،الزم دانستم که ِ
دست کم دوخطی از مهربانی و فداکاری هایشان بنویسم و بگویم که
داشتن این مهربانِان دوستداشتنی (دخی و گیسو) و همسرانشان شهریار قدوسی و جهانشاه
با
ِ
افتخار ،همواره امیدوار و آماده ِ
ِ
پرلهیب “ره آورد “ هستم .
داشتن شعله ِی
برای بر پا نگاه
ِ
ِ
صدای
صبﺢ یک رو ِز سیاه ،که آسمان می گریست ،زنﮓ تلفنم به صدا در آمد و
درمیشیگان و ِ
خسته ِی میترا مفیدی به گوشم رسید که گفت :برایت یک خبر خوب دارم!
ِ
صدای غمگین وخسته را نمی طلبد ،چه اتفاقی افتاده؟؟
خندیدم که :خب ِر خوب که این
 سیمین خانم رفت...شوکه شدم .دو ماهی بود که از دوست نازنینم یگانه هنرفر (که در ایران زندگی می کند و
"ره آورد" را حدود یک سال پیش برای سیمین بهبهانی برده بود )،شنیده بودم که سیمین نازنینم به
خاط ِر بیماری ،کارِش به بیمارستان و اغمارسیده ،گفتم :این هم شد خبر خوب؟؟
گفتِ :
مقابل هیچ شکنجه و آزا ِر روحی و جسمی سر
برای او ،بله .زنی که همواره ایستاد و در ِ
زندگی گیاهی می کشید می رفت .مطمﺌن باش که آرزویش
خم نکرد ،باید هم که وقتی کارش به
ِ
همین بود .
ِ
به یاد آوردم که در ِ
زیبای “با قلب خود چه خریدم” که هژده سا ِل پیش به چاپ
کتاب دلنشین و
معرفی خود چنین نوشت:
رسید  ،در
ِ
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سیمین بهبهانی )1306-.....(،تنها آرزویم این است که تا ذهنی پربار و دست و پایی باتوا ِن کار
“
ِ
ِ
قسمت نقطه چین مشخص شود و ناگفته نماند که یکی از نگرانی ِ
های خاطرم آن است که
دارم،
مبادا زندگی و ناتوانی را در کنا ِر هم احساس کنم ،چنین مباد”

وچنین نشد .تا روزهائی که به کلی ویران شد ِن جسمش آغازشد ،سرود نوشت و مبارزه کرد
و حتی چشمهائی که میرفت با تاریکی آشنا گردد باعث نشد که این سر ِو آزاده کمرخم کند ،در
زندگی گیاهی ،ناچیز بود و همان طور که آرزو داشت
مقابل عمرِسرفرازیکه داشت ،چندروزی
ِ
ِ
رفت.
به میتراگفتم :راست می گوئی ،خب ِر خوبی بود“ ،بانوی ایران” چنان رفت که خود می

خواست......

مقابل “سیمین بهبهانی” نشان دادند که همیشه هم مرده پرست نیستند .میلیون ها
ایرانی ها در
ِ
ِ
عاشق سرسختی ،مقاومت ،شعرها و نوشته هایش بودند ،آنچنان حمایتش کردند که
ایرانی
دشمنان تا آخرین لحظه ِی حیات ،از او هراس داشتند و می ترسیدند به دامش افکنند .تنها وقتی
ِ
ِ
برخالف وصیتنامه اش که میخواست پیکرش
برای همیشه خاموش شد ،انتقا ِم خود را گرفتند.
مقابل خانه ِی خودش به امامزاده طاه ِر کرج حمل شود و در کنا ِر همس ِر محبوبش ،منوچه ِر
از
ِ
کوشیار و نوه ِی هشت ساله ِی ناکامش آرام بگیرد ،اجازه ندادند وصیتش اجرا شود .زیرا که از
مرده ِی سیمین نیز میهراسیدند .از تاال ِر وحدت اورا به مقبره ِی خانوادگی در “بهشت (سکینه)"
توی یک ِ
بردند ،همان جائی که می گفت از آن نفرت دارد و قلبش ِ
اتاق تاریک میگیرد!!
ازآغا ِز نوجوانی طبعی تند و سرکش داشت ،فقط چهارده سالش بود که غزلی بااین مطلع
سرود:

ای توده ِ
ی گرسنه و نادان چه میکنی؟
ای ِ
ملت فقیر و پریشان چه میکنی؟

مادرش که خود از بانوا ِن روشنفکر و فرهیخته ِی ایرانی بود ،این غزل را ِ
برای روزنامه ِی نوبهار
ِ
ِ
الشعرای بهار منتشرمیشد فرستادوشعراو درشماره ِی بعدی به چاپ رسید !
مدیریت ملک
که به
مراحل زندگی این عشق را به ثبوت رسانید ،دراینجا بنا
عاشق ایران و ایرانی بود و درتما ِم
ِ
ِ
ندارم که زندگی نامه ِ
"بانوی بانوا ِن ایران" را شرح دهم که تابه حال بارها شنیده اید
خصوصی
ی
ِ
های این اسطوره ِ
و خوانده اید .دلم میخواهد با ویژگی ِ
ی مقاومتآشنا شوید ،سیمین اگرچه غ ِم
همجنسانش را داشت  ،اما به زن بودن خود افتخارمیکرد و به هیچ صورت نمیپذیرفت که باید
ِ
حق جنسیتی برابر را بگیرد ،زیرا اعتماد به نفسش اورا با غیر هم جنسانش برابر میدانست .برایش
ِ
تحصیالت متوسطه
گرفتن حق معتقد بود ،دورا ِن
هموطن اهمیت داشت  ،چه زن و چه مرد ،به حق و
ِ
کامل دبیرستان را بگیرد ،وار ِد مدرسه ِی مامائی
ِ
راطی چهارسال به پایان برد و قبل ازاینکه دیپل ِم ِ
رهائی خلق داشتند ،همگی به
شد .درآن زمان ،جوانانی که سری سودائی و عشقی آتشین به آزادی و
ِ
حزب توده که ایده آل ِ
ِ
بخش آن برابری و مساوات بود ،گرایش داشتند
های نوینی ابراز می کرد وسر ِ
اوضاع
سیمین عاشق نیز به آن گروه پیوست .دراین زمان گزارشی انتقادی درباره ِی
و صد البته که
ِ
ِ
رئیس آموزشگاه را سخت خشمگین
نابههنجا ِر مدرسه ِی مامائی دریک روزنامه منتشر شد که ِ
کرد و وی گناهِ
نوشتن این مطلب را به گرد ِن سیمین و چهارنفر از همکالسیهایش انداخت
ِ
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و آنان را به دفت ِر آموزشگاه
احﻀارکرد .خودش دراین باره
نویسد"رئیس آموزشگاه،
می
ِ
مرابیمقدمه مخاطب ساخت
و ناسزائی نﺜارم کرد ،اهانتش
ِ
یادآوری این نکته که حق
را با
ندارد به دانشجو توهین کند
سیلی
پاسﺦ گفتم ،که بیدرنﮓ
ِ
سیلی
سختش برصورتم نشستِ .
من نیز بیدرنﮓ و در پاسﺦ به
گوش او نشست ،تقریب ًا دست
به گریبان شده بودیم  ،استاد
و شاگرد !معاو ِن آموزشگاه
و دیگر پزشکان میانجی شدند و دوحریﻒ را از هم جداکردند و به افتﻀاح پایان دادند.تعدی
اخراج
را پاسﺦ گفته بودم ".....وبعد شرح میدهد که خانواده اش شکایتی بهدادگاه بردندو به
ِ
ِ
اولیای آموزشگاه او و
وی از آموزشگاه اعتراﺽ کردند .دراین باره جنجالی برخاست وعاقبت
رئیس آن سیلی خورده
دوستانش را به مدرسه فراخواندند ،اما سیمین دیگر قدم به مدرسه ای که از ِ
بود نگذاشت.
بعدها وار ِد دانشکده ِی حقوق شد اما هرگز حرفه ِی وکالت را برنگزید و همواره به عنوا ِن دبی ِر
ِ
ادبیات دبیرستان به خدمت مشغول بود
ِ
آموزش جوانان شعررا که
لطافت حریرداشت ،درکنا ِر
ازآنجا که روحی آزاده و احساسی به
ِ
ِ
گویای حق خواهیش بود ،رها نکرد و روز به روز درگستره ِی شعر "،این نما ِد برجسته ِی هن ِر
زبا ِن
سرزمینمان" ،به تازه های ناب تری دست یافت ،تا بدان جا که اوزا ِن جدیدی درغزل ساخت و
ِ
ِ
القاب فراوانی که هموطنانش به او اهدا کردندِ ،
"نیمای غزل" گرفت.
لقب
درکنا ِر
ِ
بانوی ایران از هرستمی رویگردان بود و با هر ﻇلم و ﻇالمی میجنگید ،پروائی نداشت که
اورا زمانی توده ای ،زمانی انقالبی و زمانی دیگر ض ِد انقالب بخوانند ،شیرین زبان و شیرین بیان
ِ
صدای ﻇریﻒ و احساس شکننده اش  ،فریاد برمی آورد" دوباره می سازمت
بود ،هنگامی که با
وطن" ِ
برای ایران و ملت ایران سخن می گفت ،به تاج و نعلین وابستگی نداشت و هرگز جانماز
ِ
برای هیچ رژیمی آب نکشید .به نظ ِر من که از نزدیک ترین زوایا می شناختمش و بارها و بارها
درسفرهائی که به امریکا ِ
برای سخنرانی وشعرخوانی می آمد ،پذیرایش بودم ،اسطوره ِی مقاومت
بود  ،اسطورهای که باید قرن ها بگذرد تا ماد ِر طبیعت ،فرزن ِد خلفی چون او به جهان و ایران عرضه
کند .الحق و االنصاف که این بار ِ
ملت ایران ،قد ِر این بانوی بی همتا را دانست و زبانی به انتقاد
و شایعه پراکنی برایش نگشود .صد البته که متعصبین و بدبینان همانگونه که برچسب ِ
های بی
هراس حکومت را از این قهرمان ملی سازش نامیدند ،گه گاه به سرزنشش
انصافانه به او زدند و ِ
پرداختند ،سیمین بیدی نبود که با این بادهای مسموم بلرزد و میدان را خالی کند .روح وروانش
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سرزمین ما جاوید .شاهکاری از این شیرزن می آورم و به روا ِن
شاد است و یادش در خاطره ِی
ِ
باشهامتش هزار باره درود می فرستم:
من از شب ها ی تاریک بدون ماه می ترسم
نه از شیر و پلنﮓ ،ازاین همه روباه می ترسم
مرا از جنﮓ رو در روی درمیدان گریزی نیست
ولی ازدوستان آب زیر کاه
می ترسم
من از صد دشمن دانای ال مذهب نمی ترسم
ولی از زاهد بی عقل ناآگاه
می ترسم
پی گم گشته ام در چاه نادانی
نمی گردم
اصوﻷ من نمی دانم چرا از چاه
می ترسم
اگرچه راه دشوار است و مقصد ناپدید ،اما
نه از سختی ره ،از سستی همراه می ترسم
سیمین بهبهانی و یگانه هنرفر در حال
من از تهدیدهای ضمنی ﻇالم
خواندن فصلنامه "ره آورد" اهدایی
نمی ترسم
سردبیر ،اوایل سال  1393در تهران
من از نفرین یک مظلوم ،از یک آه
می ترسم
من از عمامه و تسبیﺢ و تاج و مسند شاهی
اگر افتد به دست آدم خود خواه
می ترسم
مرا از داریوش و کوروش و این جمله باکی نیست
من از قداره بندان مرید شاه
می ترسم
نمی ترسم ز درگاه خدای مهربان ،اما
ز برخی از طرفداران این درگاه
می ترسم
چو „ کیوان „ بر مدار خویش
می گردم
ولی گاهی از این سنﮓ شهاب و حاجی گمراه
می ترسم
سیمین بهبهانی و یگانه هنرفر در منزل سیمین اوایل سال 1393
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ﻳﺎﺩ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻓﻜﻨﺪ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
ﺳﻮﺯﺩ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
مینو وزیری -گرجی

لعبت واال و سیمین بهبهانی دوستان قدیمی 60 ،سال ،سالیان پر بار و پر فراز و نشیب زندگی
خانوادگی ،هنری و اجتمائی خود را با هم گذراندند و همراه با فروﻍ فرخزاد ،سه شاعر جوان
پیشرو ،به سه تفنگدار شعر شهرت پیدا کردند.
درگذشت سیمین بانو برای لعبت عزیز اندوه بزرگی است .بسیاری از دوستان و اهل ادب این
ضایعه را به او هم تسلیت می گویند و آرزوی بقای عمر او را دارند .من نیز به همین منظور و البته
احوال پرسی به لعبت نازنین تلفن کردم .وقتی  ،سرانجام اشﮓ های بی اختیار هردوی ما اجازه داد،
این است آنچه در سوگ سیمین بانو اگر چه با اشکال ،از دل و جان لعبت عزیز دریافتم:
با رفتن سیمین بخشی از وجود من هم با او همراه شد .او که سالها پیش در باره اش گفته ام:

سیمین ،تو غرو ِر شعر و شعور و سخنی
با این همه نام آوری و حشمت و جاه

آزاده ترین ،سخنورا ِن وطنی
افتاده ای و یا ِر وفادار منی

دوری ز من و َمحر ِم رازی تو هنوز
با آنکه خسان زار و نزارت خواهند

خورشید صفت بنده نوازی تو هنوز
چون سرو ،سهی و سر فرازی تو هنوز

با وجود همه ی سختی ها و دوری های سی و چند سال گذشته ما هرگز از هم بی خبر
نبودیم.

دوستی ما و محبت سیمین با همه ی اجزاﺀ وجود من پیوند دارد .سیمین برای شرکت در مراسم
بزرگداشتی که دوستان و هموطنان گرامیم برای من بر گزار کردند به لندن آمد و من دو بار همراه
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دخترم برای دیدن او به امریکا سفر کردم .تا آخرین لحظه ی زندگیم او را دوست خواهم داشت
و یادش با من خواهد بود.
بیت عنوان ،از شعر بلند و زیباییست با نام " که می سازم تو را " که سال ها پیش خانم واال برای
خانم بهبهانی سروده است.

لﻌبت واﻻ و سیمین بهبهانی در مراسﻢ بﺰرگداشت لﻌبت واﻻ در لندﻥ

دکتراسماعیﻞ ﺧویی ،دکتر مینو گرجی و سیمین بهبهانی

فصلنامه "ره آورد" شماره  ،10پائیز 1393

13

ره ﺁورد:شادروان ِ
حسن شهباز ،بنیان گذا ِرفصلنامه ِی ره آورد  ،دربها ِر سا ِل  ۲۰۰۶پس
از انتشا ِر  ۷۵شماره ره آورد درگذشت و بارفتنش،لطمه ای جبران ناپذیر بر فرهنگ و
ِ
صدرالدین الهی ،نویسنده و روزنامه نگار شهی ِر ایرانی ،از
ادب ایران وارد آورد .دکتر
ِ
درمطالب هفتگیش در روزنامه ِی کیهانِ ،
چاپ
س ِر لطف ،درآن زمان ،خاطراتی از شهباز
ِ
گذشت سالیا ِن دراز ،خواندنی و شیرین است .با اجازه
لندن ،بازگو کرد که هنوز هم بعداز
عین ِ
الهی ،بایا ِد دوباره ِی شهبازِ ،
از استاد دکتر ِ
مطلب ایشان را به نظ ِر خوانندگا ِن ارجمن ِد
ره آورد می رسانیم.

ﺷﻬﺒﺎﺯ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ
صدرالدین الهی
٢٠٠۶

مرگ حسن شهباز که هفتهی پیش خبر آن را خواندید ،سبب
شد که تمام صفحهی یادداشتهای بیتاریخ را به او اختصاص
دهم و با مشورت سردبیر که او هم مقالهای برای "رهآورد" شهباز
نوشته بود ،پا از گلیم صفحه درازتر کردیم و عم ً
ال دو صفحهی
کیهان را به یاد مردی اختصاص دادیم که در هشتاد و شش سال
زندگی ،یادگارهای ارزندهای برای ادب فارسی از خود بهجا نهاد
و نیز در سالهای دور که کسی به ادبیات غرب توجه چندانی
نداشت ،از راه رادیو و ساده کردن آثار بزرگ ادبیات جهان ،باب
تازهای در دریافت و شناخت این آثار به روی ایرانیان گشود.
برای تهیهی یادداشتهای این هفته از خانم سیمین بهبهانی
که در لسآنجلس به سر میبرد ،کمک گرفتم و او مطلب جذابی
را همراه با شعری از سر دلسوختگی برایم فرستاد که عنوان
یادوارهاش را تیتر اصلی این صفحه کردم .پس از آن ،از استادان گرامی آقای دکتر یارشاطر و دکتر
احمد مهدوی دامغانی که سابقهی اُلفت دیرینه با شهباز داشتند ،خواهش کردم که چیزی در اینباره
بنویسند و این هردو استاد بر این بنده منت نهادند و دو مقالهی خواندنی فرستادند.
پس از آن ،از کارهای خود شهباز ،یک شعر و یک سرمقاله ،را برگزیدم که نشاندهندهی طرز و
رسم سخنوری اوست .در روز خاکسپاری شهباز (پنجشنبه  ۲۱اردیبهشت  ۱۱ -۱۳۸۵مه  )۲۰۰۶خانم
مهین عمید (نگاه) به شیوهی مرسوم «دریغاگویی» ،شعری در رثای او سروده و خواندند .که آن را هم
در این صفحه نقل میکنم و سرانجام چند خاطرهی شخصی از او را همراه با مطایبهای که هفت سال
پیش با او داشتم ،در این یادداشتها آوردم.
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()١
توﺻیهی حسن شهباز به بازماندگان

ﺯاری مﮑن
حسن شهباز

 ٩سال پیش حسن شهباز این قطعهی دالویز را که صورت وصیتی
برای بازماندگان دارد ،سرود و در رهآورد چاپ کرد .نگاه شهباز در
این قطعه ،نگاه هوشیارانهی مردی است که امتداد خود را در آفتاب
و ابر و ماه و درخت و پرنده میبیند .باور دارد که به ابدیتی تابنده و
تابناک دست یافته است و در جا ِن جهان جاری است .همهی کسانی
که قدمی از خود بیرون میگذارند ،میتوانند به جای وصیتنامه ،این
شعر شهباز را برای بازماندگان دوبارهنویسی کنند.

گر گذارت روزگاری
سوی گورستان فتاد
بر مزارم گریه و زاری مکن
اشک بیحاصل مریز
در غم مرگم عزاداری مکن
من در آن گودال خاکی نیستم
گور من از من تهی است
بهر یار زنده غمخواری مکن
سر به سوی آسمان کن
مهربانان را ببین
در سکوت شامگاهان
ماه رخشان را ببین
بر فراز مرغزاران
ابر گریان را ببین
در کنار جویباران
سرو رقصان را ببین
در میان شاخساران
مرغ خندان را ببین
تارک اورنگ کیهان
نور یزدان را ببین

()٢

من همان تابنده مهرم
پرتو رخشنده ماهم
قطرهی جانبخش ابرم
قامت رقصندهی سروم
مرغ شا ِد نغمهخوانم
چلچراغ کهکشانم
گر گذارت روزگاری
بر مزار من فتاد
ناله و زاری مکن
در رثای یار دیرینت
گهرباری مکن
چشم جان بگشا
مرا در درگه جانان ببین
ساکن منزلگه یزدان ببین
ذرهام در ذات هستی
تا ابد پایندهام
پرتو خورشید عشقم
جاودان تابندهام
لسآنجلس شهریور ۱۳۷۶
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نوروز بر شما و همگان فرخنده باد
این آخرین سرمقالهای است که حسن شهباز برای شمارهی  ۷۴رهآورد که در فروردین ماه امسال
( )۱۳۸۵منتشر شد ،نوشته است .صداقت صمیمیت و عشق به انسان را از واژه به واژهی این سرمقاله
میتوان احساس کرد و دریافت.
زمین گردید و زمان گذشت .نوروز آمد و جهان نو شد" .درخت غنچه برآورد" و بلبالن مست
شدند .اما «شیخ شهر» با چراغ هنوز به دنبال «آدم» میگردد .خیرخواهی به او میگوید" :یافت مینشود،
گشتهایم ما" و شیخ پاسخ میدهد" :آن را که یافت مینشود ،آنم آرزوست"! راستی این «شیخ و شباب»
و این «عارف و عامی» و «رهبر و رهرو» ...به دنبال که و چه میگردد؟
در سنتهای نوروزی ما ایرانیان ،برای استقبال از نوروز ،یکی هم «خانهتکانی» است .خانهتکانی
یعنی «گرد و غبار» زدودن از «خانهی خودمان» و نه از «خانهی دیگران» .این رمز پاالیش دادن ذهن خود
از کدورتها ،حسادتها ،کینهها ،بدخواهیها و بدیهاست .از آنجا که انسان "از فرشته سرشته وز
حیوان" ،خانهتکانی نوروزی ،دور کردن گرد و غبار حیوانی و جستوجوی «فرشتهی خود» در «خود»
است .این حق آزادی و حق انتخاب هر انسان است.
زندگی حیوانی یعنی دورویی ،دشمنی و ناهمدلی ...با دیگر انسانها و حتی با کلیّت هستی .آنچ ه
مربوط به مهر و دوستی و صلح و همدلی ...است ،به بخشی که گمشدهی ماست تعلق دارد و سرگشتگی
همگان از دوری «او» است« .نالهی نی» مولوی ،کاباالی کلیمیان و رهبانیت مسیحیان و عرفان اسالمی
و ایرانی و حتی ترک «خواستها» در بودائیسم ...همگی به دنبال «او» میگردند و برای دست یافتن
به اوست .اما گرفتاری در این است که «او» در «خود» ماست و هریک از ما «او» هستیم .ما اگر «خود»
را در خودمان پیدا کنیم ،در حقیقت به «انسانیت» خودمان دست یافتهایم و به انساندوستی ،صلح با
هستی و همدلی با کائنات ...رسیدهایم .در این مرحله است که آنچه بر خود روا داریم ،برای دیگران
روا میداریم و آنچه بر خود نمیپسندیم ،در بارهی دیگران انجام نمیدهیم« .انسانیت» فصل مشترک
میان انسانهاست.
«انسانیت» با دروغ و دورویی و بدخواهی و افزونطلبی و ستمگری و زورگویی و قانونگریزی...
مخالف است .مهر و دهش و اعتدال و همدلی و هم ه فروزههای پسندیدهی ادبیات و فرهنگ جهانی ،از
ویژگیهای «انسانیت» است« .انسانیت» را کسی به بدخواهی و تجاوز به حقوق دیگران و خودمحوری
و دروغگویی و ریاکاری و تزویر ...تعبیر نمیکند .اما این «انسانیت» کجاست؟ آشکار است که
«انسانیت» در انسان است .آن را بایستی در خودمان پیدا کنیم و آنگاه با آن چشم و گوش و زبان
انسانی ،کارهای انسانی انجام دهیم .این ،هم «حق» و هم «وظیفه»ی هر انسان است.
برگردیم به «خودمان» و از «خود» آغاز کنیم .تا به جامعه و بینش کائناتی برسیم و نوروز را با این
ِ
خویشتن خویش و با بازیابی «خود» فرخنده سازیم تا برای همگان فرخندگی
تصمیم برای بازنگری به
بخواهیم و روادار و خواهان خوبیهای انسانی باشیم .نوروزتان پیروز ،هر روزتان نوروز!

سردبیر رهآورد
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شبهاز و آخرین پرواز
سیمین بهبهانی

اشک
نیست چشمهای
که از برف مایه بگیرد
عصارهی دل است و
اکسیر جان
چه رایگان
بر خاک میریزد
وقتی عزیزی میرود
که بازنیاید
پرواز شهباز را بازآمدن در پی نیست؛ اما یاد او جاودانه است.
هنوز صدای جوانیش در گوش جوانیم میپیچد که بر امواج میلغزید و از پنجرهی حصیرباف
رادیو در اتاق پراکنده میشد.
برای شهباز میان شرق و غرب فاصلهای نبود .از سعدی و مولوی و حافظ تا شکسپیر و شلی و
بایرون ،زیباترینها را گزین میکرد و به گوشها میرساند.
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سالهای دراز از دانش گستردهی خود هموطنان را بهره بخشید و سفرهی گستردهی دانستههای
خود را ارمغان آنان کرد.
در میانسالی ،به ناچار ،بلندگویی را که از نوجوانی واسطهی پیوند فرهنگی او با جهان پیرامونش
بود ،وا نهاد.
اهل ریا نبود که بتواند با هر سازی دمساز شود .وطن را وداع کرد و با دست خالی از خواسته و دلی
پُر از اندوه ،به دیار غرب کوچید؛ اما از گفتن و نوشتن و کوشش در راه شناساندن فرهنگ کشورش
بازنایستاد .هفتاد و چهار شماره کتاب «رهآورد» حاصل تالش بیست و هفت سالهی او در دیار مغرب
است.
در نخستین دیدارم با او پس از دوری از وطن ،از چهرهی غمآلود و قامت خمیده و نگاه خستهاش
دریافتم که چه رنجی کشیده است.
اما همیشه آرام بود و امیدوار و در آخرین مالقاتم با او دانستم که با چه شوری برای پرداختن
تازهترین مجلّد رهآورد میکوشد.
و در آخرین شعلههایش چه کشیدگی و چه انعطاف باوقاری به چشم میآید.
باری ،آن که هرگاه مرا میدید ،با طنز شیرین و همیشگی خود میگفت" :سیب سیمین برای چیدن
نیست" ،اکنون درگذشته است.
خدایا ،چه بر ما گذشت در پنج ماه اخیر؛ آتشی ،خواهرم ترانه ،دوست دیگرم آزاد و سرانجام شهباز
بلندپروازم ،حسن شهباز.
این هم چند بیتی اندوهگنانه برای آنان:
مهربانان همه رفتند
مهربانان همه رفتند و تو هستی ای دل
وه چه هستی که به خون غرقه نشستی ای دل
در تو دیگر نتوان روی دالرایان دید
تو همان آینه هستی که شکستی ای دل
بود تقصیر ز تقدیر که از همسفران
اینچنین رشتهی پیوند گسستی ای دل
بار بستند رفیقان و به سویی رفتند
مانده بر دوش تو ،باری که نبستی ای دل
رنج سنگینی غم ،هر دل نازک را خست
چه گرانجان و چه سختی که نخستی ای دل
از گرامی گهرانی که ز دستت رفتند
هیچ اندیشه نمیداری و مستی ای دل
من که اینگونه به ِگل مانده فرو دارم پای
کی توانم که برآرم ز تو دستی ای دل

سیمین بهبهانی

 ۱۰می  -۲۰۰۶لوسآنجلس
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مردی ﮐه عاشﻖ عﺸﻖ بﻮد
احساﻥ یارشاﻃر

حسن شهباز را من از دوران جوانی میشناختم .از زمانی
که در رادیو تهران برنامه داشت .کتابدوست و کتابخوان
و شعرشناس و عاشقپیشه بود و موسیقی ایران را به خوبی
میشناخت و با خوانندگان و نوازندگان برنامهی «گلها»
محشور بود .غالباً در خانهی خود که مجمع احباب بود ،از
آنان برای برخورداری از هنرشان دعوت میکرد .بنان و
بدیعی و شهناز و لطفالله مجد را غالباً در حلقهی دوستانی
که در منزل او گرد میآمدند ،میدیدم.
کتابخانهای که بیشتر شامل آثار نویسندگان انگلیسی
زبان و هم برخی کتابهای فارسی بود ،در خانهی خود فراهم
کرده بود و هر بار که به سفر غرب میرفت ،با بار دیگری از
کتاب بازمیگشت .خانه و کتابخانه و مجموعهی کمنظیر نوارهای موسیقیاش در انقالب در چنگ
نااهل افتاد و از میان رفت.
گذشته از برخی ترجمهها ،چند جلد کتاب در معرفی نویسندگان بزرگ دنیا تألیف کرد که
بسیاری از دانشجویان و نورسیدگان را با این نویسندگان آشنا نمود .در دورانی که در «بنگاه ترجمه و
نشر کتاب» سمتی داشتم ،ترجمهی « »The Waste Landالیوت را به او پیشنهاد کردم .به خوبی از
عهده برآمد و ترجمهی فارسی و متن انگلیسی در برابر هم در سلسله انتشارات آن مؤسسه منتشر شد.
در شهباز حالت عاشقانه و رمانتیکی که غالباً مخصوص آغاز جوانی است و بعدها در نتیجهی
تطاول عقل دوراندیش به کنجی میخزد ،هرگز فروکش نکرد و تا پایان زندگی با وی بود و در
نوشتههایش بازتاب مییافت .پایی در حسابهای دامنگیر زندگی و پایی در عالم رﺅیا داشت .و این
ویژگی ،آثار او را چاشنی جوانی و رونق رﺅیا میبخشید .کتاب «غرور و مصیبت» که در سالهای
اخیر نوشت ،بهترین نمونهی احوال رمانتیک و آفتاب مهتاب اوست و «سرگذشت ورتیر»؛ و به گفتهی
دوست ارجمندم دکتر صدرالدین الهی ،آثار المارتین را به خاطر میآورد .عنوان «بدرود با مشاهیری»
که رفتند ،نمود دیگری از این خصلت او بود.
در غربت از پا ننشست .از جمله فصلنامهی «رهآورد» را در سال  ۱٩۸۰یکتنه بنا گذاشت و بدون
پشتیبانی مالی هیچ مؤسسهای آن را ادامه داد .شمارهی اول آن تنک بود .ولی کمکم به کوشش و همت
او بالید ،تا به مرز  ۴۰۰صفحه در هر شماره رسید .به پای عشق در این راه رفت و دمی از تالش نایستاد.
پیوسته در طلب نوشته و نویسنده بود و ابرام او حتی کسانی مثل دکتر جمشید آموزگار را که با وجود
قلم ادیبانه و شیوایش ،از نوشتن در مجالت اکراه داشت ،مجاب کرد.
مطالب «رهآورد» بسیار متنوع بود .اما البته یکدست نبود .مقاالت تاریخی و خاطرات شخصی در
شمارههای آن به خصوص سودمند بود .سرمقالههای «رهآورد» را خود مینوشت .نثری فصیح و استوار
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داشت و غالباً آن را به زیور ابیاتی مناسب میآراست .بیش از آن که به شمار آید ،شعر در حفظ داشت
و میتوانست ساعتها از اشعار گزیدهی فارسی برای مخاطبانش بخواند و جان آن ها را خوش کند.
«رهآورد» به جان او بسته بود و زندگی او را هدف و معنی میبخشید .فقط کسانی که خود رهسپر
این راه بودهاند ،میدانند که گرد آوردن مطالب برای مجلهای چنین پرصفحه و تصحیح نمونههای
مطبعی آن و تأمین مخارج کار تا چه اندازه دشوار است .اگر شور و عشق در شهباز نبود ،این همه رنج
و مشغله را تحمل نمیکرد .با این همه ،مردی کامیاب بود .چون در همهی عمر به کارهایی پرداخت
که به آنها عشق میورزید.
از کارهای سنجیده و در خور ستایش او این بود که از چند سال پیش شعله شمس ،همسر کاردان
خود و همچنین غفور میرزایی ،همکار دیرین مجله را در ادارهی «رهآورد» شریک کرد تا پس از وی،
آنچه وی پرورده بود ،پایدار بماند.
درگذشت او مرا بسیار متأثر کرد .در میان کسانی که به امریکا مهاجرت کردند ،از افراد معدودی
بود که نه تنها به فرهنگ و ادب ایران وفادار ماند ،بلکه در ترویج آن ها به جان کوشید .زندگیاش
درسی از جهد و پایداری و همت بود .یادش گرامی باد

()۵

بر جای چنگ و نای نی
احمد مهدوی دامغانی

سالم به حضرت دکتر الهی عزیز شریف
دکتر جان ،نمیدانم ،با وجود آن همه ارادتمندان فراوان مرحوم حسن شهباز -آن نویسندهی
زبردست و شیرینقلم نامی و شاعر متفنّن و فصیح و گرامی و مترجم بسیار امین و دقیق مشهور -که
خداش رحمت فرماید و نام و یادش زنده و پاینده بماناد ،از این ناچیزی که اینک به راستی بر اثر این
مصیبتی که با درگذشت آن شادروان روی داده است ،بسیار متأثر و اندوهگینم و دل و دماغی برای
نوشتن ندارم ،خواستهاید که چند سطری در بارهی این دوست از دسترفته خدمتتان عرض کنم.
صادقانه عرض میکنم افسردگی حاصل از فقدان شهباز مانع از این است که حواس جمعی داشته
باشم تا بتوانم اکنون که بیش از دو روز از این مصیبت نمیگذرد ،شرح مفصلی عرض کنم.
یقین دارم همهی کسانی که حسن شهباز را شناختهاند و کم وبیش با او معاشرت و مجالست و
رفاقتی داشتهاند ،در این که آن فقید به فضایل اخالقی فراوانی آراسته بود ،متفقالقولند و آنچه را که
اکنون این بنده عرض میکنم ،با کمال خلوص تصدیق میکنند.
قطع نظر از مقام واالی ادبی که شهباز به برکت طبع لطیف و ذوق ظریف خود و مطالعهی وسیع
و مستمر آثار برگزیدهی ادب فارسی و انگلیسی ،از نظم و نثر ،احراز کرده بود و قلم شیوا و شیرین
و نازکخیالی در سرودن شعرهای دلنشین و نمکین ،اعم از سنتی و نوین ،که تا آخرین ایام حیات
پربارش از نوشتن نثر و گفتن شعر خسته نشد و روز به روز موجب ارتقاء مقام احرازیاش در ادب و
زبان میگردید و قطع نظر از همت و پشتکار عجیب و تحسینآمیزی که در ایجاد و ادامهی خدمت
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عظیم فرهنگی خود که همین مجلهی گرامی «رهآورد» باشد نشان داد و آنچه در طول این بیست و پنج
ساله در آن مجله از نثر و نظم به قلم خود آن مرحوم نگارش یافته و صفحات مجلهی رهآورد را مزین
ساخته است ،مؤید استحقاق او در احراز آن مقام واالی ادبی است .گذشته از همهی اینها که بنا به قول
مشهور معروف ،موجبات عالم شدن است و حصول آن آسان ،مرحوم شهباز بدانچه که وصول به آن
بسیار بسیار سخت و مشکل است ،یعنی آدم شدن ،فیالواقع واصل شده بود.
شهباز مردی سلیمالنفس ،خوشقلب ،فروتن ،خیرخواه ،مهربان ،صلحجو و با همهی علم و ادب
اکتسابیای که داشت ،ذاتاً بسیار بیادعا و نرمخو و یاری موافق بود که بنده هیچگاه ندیدم که او در
مقام مجادلهای باشد و به قول حضرت شیخ اجل رگ گردن را به جدل کلفت کند .حافظهی شگرف
او به راستی خارقالعاده بود .همهی آنان که با او نشست و برخاستی داشتهاند ،دیدهاند که آن مرحوم
گاه پشت سر هم غزلیاتی از سعدی و حافظ و موالنا را با آن لحن بسیار مطبوع ،آنچنانکه هنرمند
متخصصی به اصطالح بخواهد «دکلمه» کند ،بی هیچ لکنت و یا تأملی ،از حفظ میخواند و همین انس
و الفت دائمی او با غزل فارسی ،یک نوع روحیهی رقیق ،یک حس عاشقپیشگی افالطونی و یک
لطافت و ظرافت خاصی در گفتار و رفتار به او بخشیده بود.
شهباز نه تنها با غزل فارسی که با آثار شاعران بزرگ قصیدهسرا نیز کام ً
ال آشنایی داشت و من بنده
به عنوان یک معلم حقیر و کممایهی ادب فارسی ،حیثیت او را در درک معانی و مفاهیم شعر فارسی
و خصوصاً در فهم اندیشه و زبان و بیان سعدی و حافظ و موالنا بسیار قابل توجه و شایستهی اعتماد
متبحری چقدر موجب تأثر و اندوه
شناختم؛ و جنابعالی میدانید که فقدان چنین مرد ادیب متفنّن و
ّ
است .زیرا با رفتن اینچنین دانندگان و بینندگان واقعی ادب و شعر فارسی و نقادان واقعی آن ،محیطی
که اینک ما در آن زندگی میکنیم و در حقیقت در غربت غربیهی غریبی روزگار میگذرانیم ،به
جهات مختلف سیاسی و اجتماعی ،از لحاظ ادب فارسی ،به راستی مملکت کوران شده است؛ مدعیان
کمسواد و بل بیسواد ادب فارسی که در حکم «یکچشم»ها و «لوچ»های ادبند ،میدانداری و یکهتازی
خواهند کرد و فیالواقع به غربت زبان و ادب فارسی در این مملکت پرشکوه حامی علم و ادب باید غم
خورد و اینجاست که باید گفت درد بیدرمان مرگ امثال شهباز است که "این مدعیانی که در طلب
ادب و شعر فارسی بیخبرانند" ،صاحب اختیار محافل ادبی و از آن بدتر و دردناکتر ،صاحب منصبان
کرسیهای ادب فارسی در دانشگاههای این مملکت میشوند و از این روست که" :نه بر مرده ،بر زنده
باید گریست" و افسوس که بر جای رطل و جام می ،گوران نهادستند و بر جای چنگ و نای نی ،آوای
زاغ است و زغن .پناه بر خدا!
آشنایی من بنده با آن مرحوم ،از اواسط دههی سی و به برکت جلسات یکشنبه شبهای مجلهی
نازنین «یغما» بود و یاد باد آن روزگاران ،یاد باد! در آن جلسات در آن سالها که تا سال  ۱۳۵۷نیز
ادامه داشت ،در آن اواسط دههی سی ،بزرگانی چون مرحومان اساتید مینوی ،محیط طباطبایی ،استاد
امیری فیروزکوهی ،حسین پژمان بختیاری ،علیمحمد عامری ،علیپاشا صالح ،حسین نواب (از وزیران
خارجهی پیشین) ،احمد آرام ،و از میانساالن نویسندگان و ادبایی چونان حسن هنرمندی ،سید جعفر
شهیدی ،حسن شهباز ،عبدالحسین زرینکوب ،مصطفی مقربی ،و جوانترانی که هنوز عناوین و
تعیّنات بعدی را احراز نکرده بودند مانند ایرج افشار ،محمد اسالمی ندوشن ،مصطفی رحیمی ،مهدی
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محقق ،کمال اجتماعی جندقی ،حسین خدیوجم و این ناچیز ،احمد مهدوی دامغانی و بعضی دیگر
که اینک با گرد غم و کدورتی که مرگ شهباز خاطرم را مکدر ساخته و آنچنان آن را پر کرده است
که یاد خویش را هم در ضمیرم گم کردهام ،نمیگذارد نام همهی آن عزیزان به خاطرم بیاید و خدای
تعالی رفتگانشان را بیامرزاد و ماندگان را عمر دراز مرحمت فرمایاد و به ویژه آن نازنین مرد شاعر
و نویسندهی بزرگ و شیرینبیان و استاد مسلم ادب ،یعنی مرحوم حبیب یغمایی را به مزید غفران
مخصوص فرماید ،مرتباً یا متناوباً شرکت میفرمودند و به قول روزنامهنویسان ،آن جلسات تا پاسی از
شب ادامه داشت.
از همان سالهای اواسط دههی سی ،من بنده با حسن شهباز که آن زمان نویسندهای مشهور و
مترجمی نامدار بود ،آشنا شدم و تا وقتی که هر دو در ایران بودیم ،گاهگاه اتفاق مالقات و سالم و علیک
حاصل میشد .ولی سالها بود که دیگر او را ندیده بودم تا آن که در اواخر دههی هشتاد میالدی که از
حقیر برای شرکت در کنفرانسی به لسآنجلس دعوت شده بود ،در همان سالنی که کنفرانس برگزار
میشد ،به هم برخوردیم و به گرمی و صمیمیت دست هم را فشردیم و آغوشمان را برای هم گشودیم
و تجدید عهدی کردیم و چند ساعتی هم در همان جمع که دوستان بسیاری در آن حضور داشتند ،گرد
یک میز نشسته بودیم و هنگام خداحافظی شهباز با همان لحن صمیمی و ظریفی که داشت گفت" :تو
فراموش مکن عهد قدیم" و برای «رهآورد» مقاله بده .گفتم :جناب شهباز ،بحمدالله جنابعالی حاال
«هزاران ندیم» دارید ،چه نیازی به «مقاله»ی من بنده دارید .تعارفات مبالغهآمیزی که البته و قطعاً بنده
آن را به خود نگرفتم ،کرد و آخر سر گفت "آخر هر گلی یک بویی دارد ،خواهش میکنم به رهآورد
مقاله بده" .من بنده درخواستش را پذیرفتم و در این چند سالهی اخیر و تا وقتی که دیگر به علت درج
مقاالتی که من بنده آن را نمیپسندیدم و یا به قول آقای سردبیر آن مجله "آزاداندیشی را برنمیتابیدم"،
همکاری خود را با آن مجله پایان دادم .زیرا به هر حال ،من بنده با روحیهی خاصی که دارم ،برای
گفتهها و نوشتههای خود حدی قائلم و به قول حاالییها "خط قرمزی" معین کردهام که از آن نمیتوانم
تجاوز کنم و از طرفی به راستی معنای «آزاداندیشی» را هم به درستی نمیدانم .به هرحال ،از آنجا که
در طول دههی نود و تا همین سه ماه گذشته ،این بنده هر سال به مناسبت خدمتگذاریای که در «بنیاد
آموزش اسالمی رسالت» دارم ،چند بار به لسآنجلس سفر میکردم و البته در هیچیک از این سفرها
خود را از دیدار شهباز عزیز که خدایش رحمت فرمایاد ،محروم نمیساختم و هر بار چند ساعتی با آن
فقید عزیز و بعضی دوستان همدندان اینجا و آنجا و بیشتر در خانهی گشاد ه بر مهمان و سفرهی الوان
جناب حسین زاهدی که از ارکان هیأت تحریریهی «رهآورد» است ،میبودم.
**
آخرین باری که مرحوم شهباز را زیارت کردم ،قبل از ظهر یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۸۴
بود که چون در خالل چند روزی که در لسآنجلس بودم ،به دیدار او موفق نگشته بودم ،به او تلفن
کردم و قرار گذاشتم که ساعت یازده صبح به منزلش بروم و چنین شد و ساعتی با هم بودیم و بر همان
اصرار همیشگیاش برای نوشتن مقاله جهت رهآورد افزود .و من برای آنکه خنده به لبان او بیاورم،
گفتم :شهباز جان ،یادت هست در یکی از اولین نوشتههایم در رهآورد ،مطلبی در بارهی «اصرار» نوشتم
و به داستانی اشاره کردم که آن داستان گفتنی و شنیدنی است نه نوشتنی و خواندنی؟ فرمود :آری ،به
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یاد دارم .آن وقت من آن داستان منسوب به شیخ عبدالقادر گیالنی (در حقیقت سید عبدالقادر گیالنی،
عارف مشهور قرن ششم و پیشوای فرقهی قادریه رحمتالله علیه) را برایش مفصل حکایت کردم و او
غشغش خندید و بسیار خندید .خواستم برخیزم و خداحافظی کنم .خودش و همسر گرامیاش شعله
خانم اصرار بر ماندن و ناهار خوردن داشتند ،ولی من بنده معذور بودم و البته نمیتوانستم بپذیرم .به
منزل میزبان محترمم که برگشتم ،باز با تلفن اصرار فرمود که فردا ناهار پیش آنان بروم و من بنده فردا
که دوشنبه بود ،میبایست به فیالدلفیا برگردم که سهشنبه سر کارم باشم و هزار افسوس و واحسرتا که
ندانستم آن دیدار ،آخرین دیدار بنده با شهباز است و او به زودی بار سفر آخرت را خواهد بست و
دیدار به قیامت خواهد افتاد.
**
ایام فروردین  ۸۵بنده در سفر بودم .باز این حسن شهباز بود که به تفقد به حقیر تلفن فرموده ،در
نوار ،اظهار محبت بلیغی توأم با همان اصرار برای مقاله بیان کرده بود .پس از مراجعت ،با او چند
دقیقهای با تلفن «گپ زدم» و داستان عبدالقادر گیالنی را به یادش آوردم و غش غش خندهاش را
شنیدم .خداوند غفار منّان و آن کریم خطابخش پوزشپذیر ،حسن شهباز را بیامرزاد و نام او را باقی
بداراد و راه سفر آخرت را همچنانکه بر شهباز آسان فرمود ،بر من روسیاه نیز آسان فرمایاد.

()۶

سرمایهی عمر جاودان رفت
برای دوست گرامی و دانشور ارجمند حسن شهباز

مهین عمید (نگاه)،

لسآنجلس ۱۱ ،می ۲۰۰۶

افروخت هزار شمع روشن
این نور ز بزم دوستان رفت

شهباز بلندآشیان رفت
یک خرمن دانش از میان رفت

تاریک شده جهان به دیده
گویی به مثل چراغدان رفت

بیداد فلک نگر چهها کرد
فرهیخته مرد نکتهدان رفت

دنیای نوا و ساز و آهنگ
همصحبت باغ و بوستان رفت

فرزانه ادیب پرتکاپو
اندیشهوری ز عالمان رفت

هرگز نرود زیاد یاران
در ظاهر اگر به المکان رفت

رهتوشهی او بود "رهآورد"
از گلشن علم ،باغبان رفت

در سینهی جمله جای دارد
با آن که ز جمع همدالن رفت

تابنده ستارهی وطن بود
پرنور شهاب کهکشان رفت

هرجا که تپد دلی به یادش
گوید که نماد عاشقان رفت

جز مهر نکرد در همه عمر
سرمایهی مهر جاودان رفت

بشنو زه «نگاه» آسمانسیر
شهباز بلندآشیان رفت
فصلنامه "ره آورد" شماره  ،108پائیز 1393

"شهباز و آخرین پروازش" به همت "دکتر صدرالدین الهی"

23

()۷
پیوندگر دلها

شهباز در سالهایی که در لسآنجلس به سر میبرد ،پیوندگر دلهای دختران و پسران جوان ایرانی
بود .به درستی نمیدانم که او چند هزار خطبهی عقد خوانده است ،اما در یکی از دیدارهایمان از او
خواستم نسخهای از عقدنامهای را که تنظیم کرده ،به من بدهد .با گشادهدستی این کار را کرد .قبالهی
زیبایی را که به خط خوش و طرحی دلکش فراهم آورده بود ،به من سپرد و حاال فکر میکنم بجاست
خطبهی عقد او را که به فارسی است و گاه به ضرورت فرنگی بودن یکی از زوجین ،به انگلیسی هم
میخواند ،در اینجا چاپ کنم.

()۸

یاد شیرینش با من!!...
اول -ما جوانترها را دق میداد

حسن شهباز را من در تهران کم میشناختم .به دو دلیل :یکی آن که کار ما با هم پیوند و ربطی
نداشت و دوم آنکه در روزگار جوانی من و کار در مجالت تهران ،او جزء کملین قوم بود و طبعاً با
جوانها رفت و آمدی نداشت .در تهرانمصور رفقای معمرتر از من ،از او که حرف میزدند ،وی را
جزء دستهای میدانستند که در محافل ادبی آن روز جایی دارد و چندان لطفی به نسل جوان ،مخصوصاً
شاعرانی که برق نیما به آن ها تابیده بود ،ندارد .میگفتند از حلقهی اصحاب دشتی است و ما اص ً
ال از
دشتی خوشمان نمیآمد و هنوز هم خوشمان نمیآید .چرایش طوالنی است و برمیگردد به حکایت
چاپ کتاب «پنجاه و پنج» او که در کیهان به اشارهی دکتر مصباحزاده و به مباشرت از سر اطاعت این
بنده صورت پذیرفت.
در آن دارو دسته در کنار شهباز ،از رهی معیری ،بنان ،دوست عزیز من عبدالله خان عاطفی،
علی اکبر کسمایی و تنی چند دیگر نام میبردند که گویا همه مثل «مرشد کربالیی» خود شیفتهی
خوبرویان بودند و خوبرویان آن روز نیز عشق آن ها را به جان و دل میخریدند و این باز برای
جوانکهای تازه به میدان آمده اسباب حرص و کدورت بود .اسماعیل رائین با آن طبع شایعهپرداز و
خندهی شوخش ،از شبهای بزم و حال آن ها حکایتها میگفت و دل ما را کباب میکرد و نصرالله
شیفته ،مثل همین آقای احرار خودمان لبخندی میزد که نمیفهمیدی تایید میکند یا تکذیب...
با همهی اینها ،اسم حسن شهباز به عنوان مترجمی که از انگلیسی ترجمه میکند و در آن روزها
انگلیسی دانستن و از آن زبان ترجمه کردن ،به نوعی فاصله گرفتن از ادبیات پرشکوه فرانسه و دست
دراز کردن به منبعی ناشناخته شباهت داشت .و حسن شهباز مترجم انگلیسی داستانهای ادب جهان بود
که میکرفون رادیو را هم در اختیار داشت و با صدای نرم خیالآفرین ،همهی قصهها را حکایت میکرد
و انتخاب داستانهایش ،انتخاب رمانتیک آمیخته به اشک و آه بود.
اولین باری که او را دیدم ،در دفتر مهندس واال بود .به هم معرفی شدیم .به سردی دستی داد و با
لحن معلمی که به شاگردی احسنت بگوید ،گفت:
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 بله ،میخوانم .کارهای ایشان بهکلی با سبک مستعان متفاوت است .اص ًال یک سبک مخصوص
خودشان را دارند .فقط گاهی خیلی بیپرده مینویسد.
من بربر نگاهش کردم و وقتی رفت ،عبدالله واال با آن لبخند شیرین و صورت مهربان و خوشگلش
چشمکی زد و گفت:
 برو بنویس .اینها را خوب قلقلک دادهایو همین...

دوم -غریبه با غربت

در لسآنجلس بودیم .سال اول یا دوم آغاز پریشانی .نادر صالح انجمنی داشت که حسن شهباز
سخنگوی آن بود .هفتهای یک روز جلسهای میگذاشتند و کسی میآمد و حرفی میزد .مرا از برکلی
خواستند که در آنجا حرفی بزنم .این اولین سخنرانی بنده در غربت بود با موضوع «غربت» .شهباز مرا
معرفی کرد .با مهربانی دور از انتظاری؛ و شگفت آنکه تقریباً تمام کارهای گذشتهی مرا از بر داشت
و دوباره شمرد .جماعت به مهاجرت آمده ،هنوز جا نیفتاده بود و صحبت من در بارهی غربت بود و این
که ما اص ً
ال غربت را نمیشناسیم و بلد نیستیم که با قوانین آن کنار بیاییم.
آنچه در آن روز در شهباز دیدم ،باورش به این بود که باید کاری کرد .سالهای چمدان باز کردن
و بستن بود و اینکه دو هفتهی دیگر برمیگردیم یا سه هفته؛ و من در سیمای این مرد ،اندوه ماندن را
بهخوبی دیدم و این تصمیم را که با همین جلسهها باید جمعیت را گرد آورد و نگه داشت.
بعد از صحبت آمد پهلوی من نشست .بعد از تعریف و تمجید گفت:
 میدانی من عاشق حافظم .اما تا امروز هرگز این غزل حافظ را با حالی که تو خواندی ،نخواندهبودم.
و غزل ،آن غزل غمانگیز خواجه است که شاید در غربت از شیراز تا یزد آن را سروده و تهران و
لسآنجلس کجا! و اصرار کرد که دوباره آن را برایش بخوانم و چشم فروبست و سر تکان دادن گرفت
و من خواندم:
نماز شام غریبان چو گریه آغازم
به مویههای غریبانه قصه پردازم
به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار
که از جهان ره و رسم سفر براندازم
من از دیار حبیبم نه از بالد غریب
مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم
و دیدم که با من همصدا شد و خواند :به رفیقان خود رسان بازم ...به رفیقان خود رسان بازم ...و نگاهش
کردم .گم بود و دور و در دوردستتری دنبال رفیقانش میگشت ...رهی ...بنان و گوشهی چشمش
خیس بود .و ساعت دو بعدازظهر بود و شب نبود که بگویی آتش می اشک به چشمش انداخته است.
با غربت غریبه بود.
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سوم -من در هینجایم

«رهآورد» را که درآورد ،آرام گرفت .حاال دنبال این بود که مقاله بگیرد ،از هر کس که دستی به
قلم داشت؛ و مجله به خون جگر درمیآمد و به دست این و آن میرسید .گاهی جنجالی برپا میشد.
مثل وقتی که دکتر مهدوی و نادرپور با هم به مجادلهی قلمی پرداختند و گاهی خود مطالبی را عنوان
میکرد که میشد با آن جر و بحثی راه انداخت .حاال دیگر با هم رفیق شده بودیم .تلفنی میکردیم و
حرفی میزدیم .شهباز در لسآنجلس ماندگار شده بود و رهآورد به جانش بسته بود .در اغلب محافل
انس و ادب حاضر میشد و حضور شهباز در شهر به معنای حضور باور به ادب و فرهنگ ایران بود.
ادعای مرشدی و مرادی نداشت ،اما اگر در مجلسی نشسته بود و شعری خوانده میشد و سازی میزدند،
شهباز حرف آخر را میزد .چندین بار در خدمت دکتر یارشاطر و دکتر متینی در کتابخانهی سعدی
دکتر عطا منتظری پای ساز فرید فرجاد و آواز دلکش شهال سرشار نشسته بودیم .شهباز دستگاهها را
میشناخت و خوب میشناخت .گاهی چنان محو ساز و آواز میشد که پنداشتی چشم فروبسته و ره به
عالم باال کشیده است .نمیدانم یاد دیار حبیب میافتاد یا چشمان سیاه زیبارویان مجلس او را به خواب
عشق فرو میبرد .یک شب سر در گوشش گذاشتم و گفتم:
 حسن آقا اینجایی یا تهران؟بی آن که چشم بگشاید ،گفت:
 هینجایم هینجا کجاست دیگر؟ -باالتر از تهران ،دورتر از لسآنجلس ...راستی چرا برای رهآورد مقاله نمیدهی؟

چهارم -خوشم آمد چاپش کردم

دفترچهی کوچکی چاپ کردم در  ۱۰۰نسخهی شمارهدار باعنوان «از دانه تا تکدرخت».
حرفهایی را که سالها در بارهی شعر میخواستم بزنم ،به بهانهی شش نامه به شهرزاد سمسارزاده،
خواهرزادهام ،در آن نوشتم .یکی را هم برای حسن فرستادم با قید اینکه این دفترچه برای نشر عام
نوشته نشده و فقط به خواص تقدیم میشود.
در شمارهی بعد رهآورد دیدم همهی آن را چاپ کرده .تلفن کردم با جیغ و ویغ که آقا ،رسم امانت
چه میشود؟ بنده به سرکار عرض کردم که این یک نصیحتنامهی خصوصی است و برای چاپ
عمومی نوشته نشده .گذاشت خوب سروصداهایم را کردم و گفت:
 کار خوبی بود چاپش کردم .حیف بود فقط در  ۱۰۰نسخه باشد. پس تکلیف امانتداری چه میشود؟غش غش خندید .ریز و تند و فشرده میخندید .پرسید:
 چند سال است روزنامهنویسی؟ دارد پنجاه سال میشود! جان من بگو اگر خودت سردبیر بودی و مطلب به این خوبی به دستت میافتاد ،دنبال اخالقیاتمیرفتی؟
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به حسن چه میشد بگویی؟ حسن بود و همین...

پنجم -آهای شاتوبریان

کتاب «غرور و مصیبت» را برایم فرستاد .خواندم .تلفن کرد که نظرم را بپرسد و آیا این که چیزی
در بارهاش خواهم نوشت یا نه؟ گفتم:
 نه چیزی نمینویسمجا خورد و پرسید:
 چرا؟! خوشت نیامد؟ چرا ،خیلی خوب بود .ولی اگر بخواهم چیزی در بارهاش بنویسم ،خواهم نوشت که حسن شهبازیک اثر گمشدهی «شاتوبریان» را پیدا کرده و به اسم خودش چاپ زده .ارتفاع نثر و زیبایی ساخت
به کار شاتوبریان میبرد؛ ستارهی درخشانی که هوگو در بارهاش گفته بود" :دلم میخواهد شاتوبریان
باشم یا هیچ"!
نمیدانم حرفم مدح شبیه به ذم بود یا ذم شبیه به مدح .با دلخوری گوشی را گذاشت.

ششم -اخوانیهای مطایبهآمیز

در آن سالها که بنده هنوز پایبند یادداشتهای بیتاریخ نشده بودم ،در خدمت دکتر جالل متینی
و مجلهی ایرانشناسی گاهی چیزی مینوشتم و همین را کافی میدانستم .بارها به اصرار از من خواست
که برای رهآورد مقالهای بنویسم .ناچار یک بار که اصرار شهباز از حد گذشت ،به قول قدما اخوانیهای
به مطایبه برای او ساختم و فرستادم .شهباز قطعه را که خواند ،زنگ زد و گفت چاپ میکنم و جوابش
را هم میدهم .و همین کار را هم کرد و این دو قطعه را در شمارهی  ۵۰رهآورد منتشر ساخت .فکر
کردم برای نشان دادن طنز ظریف او ،چاپ این اخوانیه خالی از لطف نباشد.

صدرالدین الهی

من مزد به دینار نخواهم حسن آقا
ای حضرت شهباز ،که سیمرغ به پیشت
همچون مگسی زیر پر و بال عقاب است
برگو چه خطا دیدی از این بنده ،که با مات
دیری است سر قهر و عتاب است و خطاب است
پرسید زمن ،مهدوی استاد سخنسنج۱
بین تو و شهباز ،مگر که شکرآب است؟
گفتم که رهآورد حسن جا ِن به از جان
چندی است شده قطع و چو مه زیر سحاب است


 ۱منظور دکتر احمد مهدوی دامغانی است
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فرمود که :گویم بفرستند برایت
آن قند مکرر که به از شهد مذاب است
در هفته بگذشته رهی یافت رهآورد
ره ُبرد بر این چشمه که روشنتر از آب است
نام همهی اهل ادب بر صفحاتش
منقوش به صد نقش پر از رنگ و لعاب است
گفتم که به این مجمع علم و ادب و ذوق
گر گام نهم من ،به خدا عین ثواب است
ُمهر از سر آن بهر تمتع بگرفتم
دیدم نه مجله ،که یکی ُطرفه کتاب است
هر بخشی از آن مظهری از ذوق سلیم است
هر برگی از آن برگ گلی باب گالب است
بر سر هر شاخی به طرب بلبلکی مست
در چهچهی شور و همایون و رهاب ۲است
"من خواب ز دیده ،به می ناب ربایم"
بالله که رهآورد همان جام شراب است
از دیده رود خواب به یک پیک رهآورد
"آری عدوی خواب جوانان می ناب است"
گفتم چه بگویم که در این غلغل بلبل
هر نغمه ز من زشتتر از صوت ُغراب است
وانگه سخن سست به همریختهی من
چون وصلهی ناجور بر این ثوب و ثبات است
فرمود حسن :هرچه تو گویی همه نغز است
حتی اگر آن وصف ایاب است و ذهاب است
ناچار گرفتم به کف این خامه که عمری
همچون دل ایرج ز هوس در تب و تاب است
ِهشتم س ِر گر ِم قلمم بر در کاغذ


« ۲شور و همایون» از دستگاههای موسیقی ایران و «رهاب» گوشهای از مایهی «افشاری» است
“Rahavard” Quarterly Persian Journal of Iranian Studies - Issue 108. Autumn 2014

27

پیش گفتار سردبیر

28

کاین شیوهی مرضیهی ایا ِم شباب است
دیدم که نه شوری ز جوانی است پدیدار
در کوی دل اکنون همه برف است و ِگالب است
از مفتنویسی دل ما سخت گرفته است
گویند حسن اهل کتاب است و حساب است
من مزد به دینار نخواهم حسن آقا
مزد من میخواره شراب است و کباب است
تا باده بنوشیم ،بتی ساده خبر کن
فرموده منوچهری و این حجت و باب است
"اسبی که صفیرش نزنی ،مینخورد آب
ی کمتر از آب است"
نی مرد کم از اسب و نه م 
شاگرد کمینم به منوچهری استاد
کاین بیت پر از معصیتش عین ثواب است
"ما مرد کبابیم و شرابیم و ُربابیم
خوش آ که شراب است و کباب است و رباب است 
(سانفرانسیسکو ،اردیبهشت )۱۳۷۸
۳

* * * *

از حسن شهباز به دکتر صدرالدین الهی
در کلبهی ما نان ُجوین است و می عشق

ای صدرنشین شاعر «ادیان الهی»
فرزانه ادیبی که کالمت ز ِر ناب است
یادی ز من خسته به یک شعر نمودی
کاین شیوهی اهل ادب و ذوق و کتاب است
خواندم نه به یک بار ،به صد بار ،بگفتم
این چامهی تو ،تشنهی صد جام شراب است


 ۳بیتها مصرعهای داخل گیومه از قصیدهسرای بزرگ ،منوچهری دامغانی است
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هر واژهی این شعر نوایی است دالویز
هر مصرع آن ،زمزمهی چنگ و ُرباب است
من کیستم ای فخر ادب ،از چه ستایی؟
ما را چه در آن ِ
رفعت تو ،جای حساب است؟
آن قله که سیمرغ بر آن بال گشاید
شهباز چو گنجشک به چنگال عقاب است
از ِ
پیک رهآورد ملولی و دژمناک
هیهات که این نامه تُرا رنج و عذاب است
گر دیر رسد پیک رهآورد به درگاه
بالله که گنهکار نیَم ،پُست خراب است
از «مهدوی» استاد سخن پرس که او نیز
از پیک رهآورد دلش در تب و تاب است
افسوس که این نامهی ناچیز سبب گشت
کاین بندگی و طاعت من نقش بر آب است
خوش باش که تو درد رهآورد نداری
دست از دل من دار که از سوز ،کباب است
صاحب قلمی چون تو ،بیپول نباشد
بیمزد نوشتن به خدا عین ثواب است
از بادهی انگور مگو با من سرمست
ما را ز خیال تو چه پروای شراب است؟
عمری است که من بی می گلرنگ خرابم
دیری است به چشمم ُخم و ُخمخانه خراب است
روزی اگر افتاد در این کلبه گذارت
اینجا ،نه شراب است و کباب است و ُرباب است
در خانهی ما نان ُجوین است و می عشق
می نیست ولی ساغر دل پُر ز گالب است
پا نه به سرو چشم من ای شاعر واال
مستانه فرود آی که این راه صواب است
(لسآنجلس ،خردادماه )۱۳۷۸
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