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شعله شمس شهباز

تنظیم این شامره را در روزهایی انجام میدهم که درد و غم نه تنها بر روح و روانِ من،
ِ
که در وجود همهیِ ایرانیان رخنه کرده است .دخرتِ افتخار آفرینِ ایران ،مریم میرزاخانی را اجل
بیرحامنه از ما گرفت .رهآورد ،یار همیشگی و قدیمی خود دکرت نرصت ضیایی را نابهنگام از دست
داد .امریکا در تعصبات نژادی غوطه میخورد و گویی رسپرستی عاقل و غمخوار ندارد .لجبازی
ترامپ با کره شاملی امکان دارد دنیا را به آتش و خون بکشد .گروههایِ متعصب و سنگدلی ِ
مانند
داعش و القاعده و طالبان و غیره ،گوشه و کنا ِر جهان را هدف ترور و جنایت قرار دادهاند .سنگینی
همه اینها فشاری است روحی ،ولی می دانم آنچه اهمیت دارد انسان بودن است و حامیت
از انسانهایی که در کشورهای جهان سومی در زیر فشار دیکتاتورها و رسکوب حکومتهای
جاهل دست و پا میزنند .حکومتهای مستبدی که میخواهند صدای در گلو به بغض نشستهی
ملتها را خفه کنند تا بر قدرت و استحکام خود بیافزایند .در رسارس جهان کودکان و نوجوانان
را فریب میدهند ،میدزدند و در اسارت خرید و فروش سکس Child Sex Trafficking
ِ
معرض
غوطهور میکنند و این معصومان راه به جایی ندارند .در مدارس جوانان بیگناه ،در
بیرحمی  Bullyingهمکالسهای خود قرار میگیرند ،تا جایی که گاهی حتی دست به خودکشی
میزنند.
این جاست که با متام وجود فریاد میزنم و به خود میگویم ،باید قوی بود .باید از جا
برخاست و بر علیه این بیعدالتیها و جنایتها جنگید .حال گاه با قلم ،زمانی با سازمانها و
بنیادهای مجهز و مهمتر از همه ،از طریق سازمانهای بیناملللی حامیت از حقوق برش.
بر میخیزم و به خود نهیب میزنم ،بنویس ،و این شامره را هم کامکان ِ
مانند گذشته کامل
کن تا به دست خوانندگان و مشرتکین عزیز «رهآورد» برسد .زمان نشسنت و دست روی دست
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گذاشنت گذشته است .هر یک از ما میتوانیم در رسنوشت یک انسان ستم کشیده دیگر موثر
باشیم .من زندگی خود را با متام وجودم در اختیار برشیت گذاشتهام .شام هم دستی را بگیرید
و زمین خوردهای را بلند کنید .زندگی واقعی جز خدمت به برشیت نیست .شام هم ندای مرا
بشنوید .برخیزید و معنایی انسانی به زندگی خود بدهید .به اطراف خود نگاه کنید تا متوجه
شوید دیگران هم با سازماندهی صحیح و همکاری با یکدیگر به صورت گروهی ،چه خدماتی
به مستحقین میکنند .به آنها ملحق شوید و دنیای بهرتی برای فرزندان خود بسازید .منتظر
دولتها و حکومتها نباشید .هر یک از ما در ساخنت دنیا و آیندهای بهرت سهیم هستیم.

"دکرت نرصتالله ضیائی"
تکاب آذربایجان  -۱۳۱۳لس انجلس ۱۳۹۶
قلم به دست گرفنت و نوشنت در مورد از دست دادن دوستی واال ،انساندوست و مهربان
برایم بس مشکل است .تو گویی دست به قلم شدن و روی کاغذ آوردن زندگیِ وی تائیدی است
بر این واقعیت که او دیگر نیست .دوست عزیز ،همکار قدیم "ره آورد" ،دکرت نرصتالله ضیائی،
صاحب نام ،پژوهشگر ،نویسنده و مرتجم توانا در
ِ
فعال فرهنگی و دانشگاهی ،یکی از اساتید
سحرگاه  5تیرماه  ۱۳۹۶شمسی مطابق با  ۲۶ژوئن  ۲۰۱۷میالدی در لسآنجلس به دلیل ابتال به
بیامری رسطان درگذشت.
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به پاس دوستی عمیقی که با وی داشتم ،سالهای زیادی که در "فصلنامه رهآورد" در کنار
همرسم حسن شهباز مینوشت و ویراستاری میکرد و همچنین برای آن که شام خوانندگانِ گرامیِ
"رهآورد" با این خدمتگزار حقیقی فرهنگ ایران آشنا شوید ،وظیفه خود میدانم که با همه
دشواری ،در این فصلنامه که بسیار مورد عالقهاش بود و حقیقتا حق به گردنِ انتشا ِر آن داشت،
دربار ه وی بنویسم تا نامش جاودان در تاریخ فرهنگ و ادب ایران باقی مباند.
دکرت ضیایی از پدر و پدربزرگش درکوهستانهای زیبای کردستان زیاد یاد میکرد و به
کُرد بودنش افتخار میمنود .به گفتهیِ خودش در  2فروردین ماه  ۱۳۱۳شمسی برابر با  22مارچ
 ۱۹۳۴میالدی از پدری افشاری (خراسانی -آذری) و مادری -کُرد -در شهرک دهکده مانند تکاب
آذربایجان ،واقع در جنوب غربی ایران به دنیا آمد .به واسطه شغل پدر ،تحصیالت ابتدایی و
متوسطه را در فرصتهای ناپیوسته در نقاط مختلف ایران به پایان رساند .در سال  ۱۳۴۴لیسانس
حقوق قضایی را از دانشگاه تهران دریافت کرد .دکرتای "جامعه شناسی" و همی ن طور لیسانس "
تربیت کودکان و نوجوانان ناساز و استثنایی" را در فرصتی مطالعاتی ،که از طرف دولت برایش
فراهم شده بود تا به فرانسه برود ،از دانشگاه نانرت دریافت داشت .به ایران بازگشت و با سمت
معاونت در هامن "مرکز کودکان استثنائی" به کار پرداخت .مدتی "مدیر کل امور اداری شهرداری
تهران" و زمانی نیز به عنوان "رئیس مجتمع آموزشی وزارت راه و ترابری" به کار پرداخت .اما
همزمان به کار اصلی و مورد عالقهاش «تدریس ادبیات فارسی» در مدارس تهران و «جامعه
شناسی» در دانشگاههای بوعلی سینا (همدان) و آزاد تهران ادامه داد .بعد از انقالب مجددا ً به
سمت "ریاست مجتمع فرهنگی وزارت راه و ترابری" انتخاب گردید و کامکان به تدریس ادامه
داد .در سال  ۱۳۶۷شمسی ،مطابق با ۱۹۸۸میالدی  9سال پس از انقالب ،به دعوت دانشگاه قاضی
(آنکارا -ترکیه) برای تدریس ادبیات فارسی و همچنین با سمت استاد راهنامی دانشجویان مقطع
دکرتای رشته ایران شناسی به ترکیه سفر کرد .در آنکارا همزمان به همکاری با "خانه فرهنگ
ایران" مشغول گردید و به خدمات فرهنگی و نوشتاری خود ادامه داد .به همت وی و با یاری
دانشگاه ترکیه ،پژوهشهای اساسی و عمیقی درباره ادبیات ایران انجام شد .کتب ،مدارک و
اسنادی که حتی تا آن زمان در ایران نیز یافت منیشد ،جمع آوری و در دانشگاه کالسه کرد و به
صورت مایکروفیلم برای مطالعه در دسرتس دانشجویان رشته ایران شناسی قرار داد .پس از ۱۲
سال اقامت در ترکیه و دوری از همرس (فرح مجلسی) و دو فرزندش که در امریکا اقامت داشتند
به لس انجلس مهاجرت منود .دکرت ضیایی فرانسه خوب می دانست اما انگلیسی را نه چندان و به
همین دلیل موفق به یافنت کار نشد و تقبل مخارج زندگی بر شانههای ظریف همرسش قرار گرفت.
با حسن شهباز از ایران دوستی عمیقی داشت و شهباز از او دعوت کرد تا با "رهآورد"
همکاری کند .از شامره  ۶۰تا  ۷۵فصلنامه با حسن شهباز همراه بود .پس از فوت شهباز در سال
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 ،۲۰۰۶تا شامره  ۸۲نیز به این همکاری ادامه داد و سپس به دالیل شخصی از این فصلنامه کناره
گرفت .در آن زمان من به پیروی از شهباز برای جربان کمبود مخارج "رهآورد" پیوندگری زوجهای
ایرانی را آغاز کردم و دکرت ضیایی نیز با من همراه شد .دستمز ِد حاصل از کار را با هم نصف
میکردیم .در طول ساعاتی که برای رفنت به عقد در ماشین بودیم دریافتم که صدایی بس زیبا و
دلنشین نیز دارد.
دکرت ضیایی بالغ بر  ۵۰مقاله پژوهشی برای "رهآورد" و مقاالت فراوانی نیز در دیگر
نرشیههای معترب فارسی زبان نوشت ،وی از همکاران مولف «فرهنگ بزرگ هشت جلدی سخن»
از انتشارات علمی بود .چندین مقاله برای «دانشنامه ایرانیکا» به رسپرستی استاد احسان یارشاطر
و فصلنامه «تاریخ و مسائل جهان» به رسپرستی دکرت مهدی سیاح زاده و همچنین «ایران شناسی»
زیر نظر آقای جالل متینی نوشت.
از جمله ترجمههای او کتابهای:
« -1حاجی بکتاش» اثر ایرن ملیکوف از زبان فرانسه با مقدمه دکرت ضیائی در  ۴۸صفحه،
درباره رد پای فرهنگ ایران در آسیای صغیر و منطقه بالکان که توسط انستیتوی پژوهش ایران،
در سال  ۲۰۱۳در لس انجلس انتشار یافت.
 -2ترجمه کتاب «تاریخ منجم باشی» یا «صحایف االخبار فی وقایع االآثار »...درباره تاریخ
ترکیه از زمان تشکیل دولت عثامنی تا پایان سلطنت سلیامن خان قانونی.
انسانی که روحش به پاکی آسامن بود و در قلبش دریایی از مرواریدهای عشق نهفته بود،
به خواب ابدی رفت .شاید هم خدا دوستش داشت و میخواست او را در کنار خود داشته باشد.
اگر منِ دوست ،نبودش را به این شدت احساس میکنم ،وای به حال همرس و فرزندانش.
از طرف خود و همه همکاران "ره آورد" ،درگذشت دکرت نرصت ضیایی را به خانوادهی وی
و به همهی ایرانیان تسلیت میگویم.
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