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شعله شمس شهباز

بـا فرارسـیدن تابسـتان « ۲۰۱۹فصلنامـهی رهآورد» جـان تازهای گرفتـه و با نگارندههـای آگاه و خوش ذوق،
خـود را دلگرمتر سـاخته اسـت.
ایـن نرشیـهی بـه راسـتی مسـتقل ،بـی نیـاز از وابسـتگی سیاسـی ،عقیدتـی و مالـی ،در هرفصـل بـه آرمـان
بلنـدش کـه هامنـا گسترش علـم و فرهنـگ اسـت ،نزدیکتـر میشـود و جایگاهی اسـتوار و یگانـه مییابد.
مثرهی کوشـش همهی دسـتاندرکاران این نرشیه ،بهبود هر شماره ،نسـبت به شمارههای پیشـین اسـت.
از ایـن رو فصلنامههـا پـی در پـی قابـلِ تأملتـر ،تازهتـر و زیباتـر میشـوند .بـازده ایـن کوشـش نـه تنها در
ِ
بخـش فارسـی ،بلکـه در صفحـات انگلیسـی نیـز بـه وضوح منایان اسـت و بـه زعـم خواننـدگان آن ،مطالب
در صفحهبندیهـای زیبـا و قابـل تعقیـب عرضـه میگردنـد.
از شکل زیبای نرشیه گذشته ،منت نوشتارهای فصلنامه است که به پیروی از آرمانِ بنیانگذارش ،شادروان
حسنِ شهباز ،پایبند مانده و محتوایی ارزشمند به قلم نویسندگان و پژوهشگران نامآور و برجسته دارد.
در ایـن روزگار کـه نرشیههـای کاغـذی یـک بـه یـک از صحنـه بیـرون میرونـد و سـایتهای اینرتنتـی ،بـر
آنهـا غلبـه میکننـد ،مـا افتخـار میکنیـم کـه هنـوز پابرجـا و نیرومند بر جـای باقـی ماندهایـم و با همت
و توجـه دوسـتداران آن ،تـا زمانـی کـه مشترکین اولیـه و مشترکینِ تـازه رهآورد ،همچنـان عالقمنـد باشـند،
انتشـار را ادامـه خواهیـم داد .رهآور ِد چاپـی ،همپـای رهآورد دیجیتـال کـه بسـیار موفق اسـت و روز به روز
بـر تعـداد مشترکین آن افـزوده میشـود ،بـرای اثبـات قدردانی و سـپاس به مشترکین قدیمی کـه در عرض
 38سـال گذشـته بـه رهآورد وفـادار باقـی ماندهانـد ،همچنان پایدار خواهـد ماند .همگی بداننـد که رهآورد
زنـده میمانـد .ایـن را بـه دلیلـی کـه در ذیـل مالحظـه میفرمائید تکـرار کردم:
بـا وجـود همـهی شـادیهایی که موفقیـت «فصلنامـه رهآورد» برایم به ارمغـان آورده ،ولی هنـوز گهگاهی
حیـرتزده میشـوم کـه چـرا برخـی از همصنفـان ،بـا شـایعههای بیاسـاس و دشـمنیهای بیدلیـل ،ایـن
زمـان خـوش را از مـن میرباینـد! از مـن؟ کـه بـه هیچ یـک از آنان حسـادت نورزیـدهام و اساسـاً نرشیهای
را اداره میکنـم کـه بـا توجـه بـه مطالـب و محتـوا ،رقیـب هیـچ نرشیهی دیگری نیسـت.
بـا کمـی تامـل درخواهیـد یافـت کـه بنـا بر قاعـده ،مهاجـران هممیهـن بـا حامیـت از یکدیگر ،بـه مزایایی
دسـت مییابنـد کـه بـدون پشـتیبانی جمعـی ناممکـن اسـت .آنهـا اجـازه منیدهنـد کـه حیثیـت و رشف
هموطنشـان بـه مخاطـره افتـد زیـرا میداننـد کـه چنیـن خطـری متوجـه خـود آنان نیـز خواهـد بود.
بـا کمال تاسـف میگویـم که شـخصاً گونهی تلخـی را تجربه کـرده و دریافتهام که در میـان مهاجران ایرانی
تعـداد معـدودی بـا رشـک و حسـد بـه دیگـران مینگرنـد و به جای تلاش برای پریـدن و به پـرواز درآمدن،
همـهی عـزم خـود را بـرای بـه پایین کشـیدن دیگری بـه کار میبندنـد .از ایـن رو میبینیم و میشـنویم که
در میـان برخـی از مطبوعـات و رسـانههایِ ایرانـی ایـن اتهامـات و برچسـب زنیهـای مغرضانـه و رسارس
نادرسـت ،کاری است متداول.
رویِ سخنم با برخی از اهل قلم است:
آنهایـی کـه بـرای نگاهداشتن خود ،از افراد و رسـانههایِ موفق و کوشـا نردبان میسـازند ،پلـه پله از رویِ
آبـرویِ آنـان بـاال میرونـد تـا خـود را بـه بـام و نـام برسـانند،آنگاه که رسـیدند بـا بیرحمـی متـام ،نردبان را
بـه زمیـن میافکنند.
امـا ایـن را منیداننـد کـه بـر بـام بـی پشـتوانه نباید قدم گذاشـت که گـر بگذاری ،بـام ویران شـده و تو بر
زمیـن میافتـی .و حـق همیشـه بر باطل پیروز اسـت
همـهی شما خواننـدگانِ گرامـی اطلاع داریـد کـه« :فصلنامـه رهآورد» حامیـت کننـدهیِ مالـی (اسـپانرس
 )Sponsorندارد و در طی 38سـال گذشـته بدون وقفه چاپ شـده اسـت و از درآمد اشتراک و کمکهایِ
رس پـا
مالـیِ بسـیاری از مشترکان کـه سـوا از وجـ ِه اشتراک سـالیانه ،بـه «رهآورد» کمـک مالـی میکننـد بـر ِ
ایسـتاده اسـت .هیچ یک از کارکنان و نویسـندگانِ «رهآورد» برای کار در این «خانوادهیِ کوچک» دسـتمزد
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بــه خاطـ ِر تراکـ ِـم مطالــب و مقالههــایِ فارســی ،بخــش انگلیســی
را ،کــه نــه تنهــا باعــث قطــور شــدن ایــن فصلنامــه میشــد بلکــه
هزینــه چــاپ و پســت را هــم بــاال میبــرد ،از نســخه چاپــی جــدا
کــرده و از ایــن پــس «ره آورد انگلیســی »English Rahavard
ِ
ســایت «رهآورد» مطالعــه فرمائیــد.
را میتوانیــد بــه رایــگان در
مهمتریــن حســنِ جــدا شــدن «ره آورد انگلیســی» از «ره آورد
فارســی» ایــن اســت کــه ب ـرای خوانــدن مقالههــای انگلیســی شــا
الزم نیســت ســه مــاه صــر کنیــد زیـرا مطالــب بــه روز خواهــد بــود.
یعنــی بــه محــض وصــول مقالــه ،پــس از ویراســتاری ،بالفاصلــه در
ســایت «رهآورد» گذاشــته خواهــد شــد.

مشرتکین و خوانندگان عزیز:

هــان طــور کــه مالحظــه میفرمائیــد ،در
فــرم «رهآورد» بــه
ایــن شــاره ،شــکل و ِ
کلــی تغییــر کــرده و الزم اســت توضیحــی
در ایــن مــورد بدهیــم:
مطالــب ایــن فصلنامــه مثــل همیشــه،
ِ
تحقیقــی ،فرهنگــی ،اجتامعــی ،ادبــی،
تاریخــی و علمــی اســت .امــا «رهآورد»
کتــاب نیســت ،یــک ُجنـ ِ
ـگ فصلــی اســت.
در کتــاب از عکــس زیــاد اســتفاده
منیشــود ،امــا در روزنامــه ،مجلــه و
ُجنگهــای ماهنامــه ،فصلنامــه و یــا
متــام صفحــات بــا عکــس و
ســالنامهِ ،
ســوتیرت و طــرح تزئیــن میشــوند.
در زمــانِ حیـ ِ
ـات شــادروان شــهباز دسرتســی
بــه اینرتنــت و یافــن عکسهــایِ مربــوط
بــه مطلــب ،کا ِر آســانی نبــود .پــس از
پــرواز ابــدی پــدر ایــن فصلنامــه ،در
شــارههایِ بعــدیِ «ره آورد» ،مــا ســعی
کردیــم ایــن نقصــان را کاهــش دهیــم .امــا
بــاز هــم احســاس میکردیــم کــه «رهآورد»
تنوعــی را کــه در خــور آن باشــد نــدارد.
رسانجــام ایــن مشــکل بــه دســت همــکار
عزیزمــان «رضــا قــوی فکــر» بــا معرفــی
طـرا ِح هرنمنــد و بــاذوق« ،علــی منتــری»
کــه همــکاری بــا «رهآورد» را از ایــن
شــاره رشوع کــرده اســت حــل گردیــد و
امیدواریــم مــور ِد پســندتان قــرار گیــرد.
ِ
ســپاس فــراوان از رضــا قویفکــ ِر
ضمــن
عزیــز ،مقــدم علــی منتــری را بــه
«خانــوادهیِ کوچــک امــا گــرم و صمیمــیِ
رهآورد» گرامــی میداریــم.
اگرچــه کا ِر مــا چنــد برابــر شــده ،امــا
عشــقی کــه بــه ایــن فصلنامــه داریــم،
جــای هیــچ گونــه گلــه و خســتگی را
برایــان منیگــذارد.
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منیگیرنـد .ولـی بـا ایـن وجـود از سـا ِل  2006من هـر آنچه را کـه از خود
داشـتهام تـا ایـن لحظـه ،بـه پـایِ «رهآورد» ریختـهام ،تـا بتوانـم قـول و
قـراری را کـه با بنیانگذار آن گذاشـته بودم ارج بنهـم و از این راه ،همهی
ِ
فرهنـگ رسزمیـنِ پـارس را گرامـی بدارم.
عاشـقانِ ادب و
بـا آنچـه کـه گفتـه شـد «رهآور ِد» مـا ،که پس از درگذشـت حسـن شـهباز
رو بـه فراموشـی میرفـت ،کـم کـم جـان تـازهای گرفـت و بـه ایـن پایـه
از پربـاری و رسشـاری کـه میبینیـد رسـید ،هـر چنـد هنـوز هسـتند
چـاپ ایـن نرشیـه ادامـه یابـد .ولـی
چنـد تـن مردمانـی کـه منیخواهنـد ِ
رسخوشـانه میبایسـت بگویـم کـه در مقابـل ،گروههایِ بسـیار خوشـنام
و فرهیختـهای نیـز وجـود دارنـد کـه از راههـایِ گوناگون ایـن فصلنامه را
یـاری میدهنـد.
بـاز هـم تکـرار میکنـم و همـه میتواننـد درسـتیِ گفتههایـم را از
گرداننـدگانِ یکـی از همیـن گروهها که خـود را «یـاران رهآورد» مینامند
ِ
کمـک مالـی
جویـا شـوند ،کـه از سـوی «یـاران ره آورد» بـه نرشیـهی مـا
منیشـود ،آنهـا تنهـا بـا تواناییهـایِ گستردهیِ خویـش ایـن فصلنامـه را
بـه هممیهنـان خـود معرفـی میکننـد و بـرای آن برنامههـایِ شـناخته
شـدن و ازدیـا ِد مشترک تـدارک میبیننـد.
گـروه «یـاران رهآورد»کـه به وجودشـان افتخار میکنم ،خوشـنام هسـتند
و بـه نیکـوکاری شُ ـهرهیِ شـهراند .پـس بـا صـدای بلنـد میگویـم کـه:
«رهآورد» هیـچ گاه حامیـت کننـدهی مشـخص و دایمی نداشـته اسـت و
هیـچ کـس نیـز منیتوانـد برای آن خط و مشـی مشـخصی را تعییـن کند.
بـرای مـن جای بسـی خُرسـندی اسـت که تـا کنون آنچنـان رفتـار و با کار
نیـک زندگانـی کـردهام کـه یاوهگویـان نیـز پـس از چندی خـود از گفتهی
خویش رشمسـار گشـتهاند.
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شبهای هجر را گذراندیم و زندهایم

جشن سی و هشتمین سالگرد انتشار رهآورد
سخنان شعله شمس شهباز ،نارش و رسدبیر فصلنامه

مارا به سخت جانیِ خود این گامن نبود
شکیبی اصفهانی
«فصلنامــه رهآورد» بــرایِ مــن و همکارانــم ،فقــط یــک فصلنامــه نیســت ،بلکــه،
بخـ ِ
ـش مهمــی از زندگیــان اســت کــه بــا عشــق و عالقــه در را ِه بالندگــیِ روزافزونــش
می کوشــیم.
در هــر گفتوگــو ،مصاحبــه و ســخرنانی کــه برایِ معرفــیِ فصلنامـهیِ رهآورد داشــتهام،
تک ـرار کــردهام و بــاز هــم میگویــم کــه بعــد از پــروا ِز ابــدیِ شــاهینِ قــوی پنج ـهیِ
ادبیـ ِ
ـات ای ـران ،همــرم جاوداننــام حســن شــهباز ،بــر رس قولــی کــه در آخریــن َدم
حیــات بــه او دادم ،هســتم و خواهــم بــود.
آن روزهــا کــه رهآورد پــد ِر خــود را از دســت داد ،انــگار خــو ِد مــن هــم بــا او
بیرسپرســت شــدم.
«ره آورد» کــه بــا بنیانگــذارش ،شــهباز و جمــعِ فــراوان و فرهیختــهای از یارانــش
داشــت بــه کــال میرســید ،نــاگاه بــا پراکنــده شــدنِ یــاری دهندگانــش ،تبدیــل بــه
طفلــی نوپــا شــد کــه میبایســت دوبــاره او را ســاخت و بــه مثــر رســاند.
بــا تنــی رنجــور و عملهــایِ پــی در پــی روی نخــا ِع کمــرم و فکــری آشــفته همـراه بــا
نگرانیهــایِ مــادی و معنــوی ،آغــاز بــه دوبــاره ســازیاش کــردم ،در حالــی کــه در اوج
نومیــدی و وحشــت از آینــده بــودم.
پــی در پــی رضبــه میخــوردم ،منیتوانســتم بــا هــر مطلــب و مقالــهای کــه بــه
دســتم میرســد فقــط بـرایِ ایــن کــه کاری کــرده باشــم و صفحــه پــر شــود ،فصلنامــه
ـات برونمــرزی بعــد از فـ ِ
را منتــر کنــم ،بــه خصــوص کــه دیــده بــودم نرشیـ ِ
ـوت
بنیانگذارشــان دسـ ِ
ـت بــاال ســه یــا چهــار شــاره بــه حیــات خــود ادامــه میدهنــد.
میخواســتم رهآورد باقــی مبانــد ،بــا هــان پربــاری و رسشــاری و کمـ ِ
ـک نویســندگانِ
توانــا و ادبــایِ ادب و فرهنـ ِ
ـگ رسزمیــنِ پهناورمــان ،ای ـران .بــه همیــن خاطــر هــم از
پــای ننشســتم و اکنــون کــه از بوتـهیِ آزمایــش رسبلنــد بیــرون آمــدهام ،هــرگاه بــه یــا ِد
ـخت گذشــته میافتــم ،زیـ ِر لــب ایــن تــک بیـ ِ
روزهــایِ سـ ِ
ـت زیبــایِ شــکیبیِ اصفهانــی
را کــه برایتــان خوانــدم زمزمــه میکنــم.
شبهای هجر را گذراندیم و زندهایم
ما را به سخت جانیِ خود این گامن نبود
ـت خــوش ،پیشکســوتانی حامیـ ِ
از بخـ ِ
ـت معنــویام کردنــد کــه اگــر بخواهــم از تــک
تکشــان نــام بــرم ،بیــم دارم کــه نامــی را از قلــم بینــدازم و مبــادا رشمســا ِر رفتــگان و
باشــندگانی شــوم کــه در را ِه تکامــلِ «فصلنامـهیِ رهآورد» بــا اندرزهــا ،راهنامئیهــا و
حامیتهــای معنویشــان ،پشــتم ایســتادند تــا خســتگی را از وجــودم بزداینــد .بنابرایــن
فقــط بــه اســتا ِد گرانقــدرم ،شــادروان دکــر احســانِ یارشــاطر اشــاره میکنــم و دکــر
ســیروس آمــوزگار ،مشــاو ِر عالیقــدر «رهآورد» و پشــتیبانِ رسشـ ِ
ـناس آن کــه همــکاریِ
ـنام ایرانــی را مدیــون وجــو ِد ایشــان هســتم.
گــرو ِه نویســندگانِ چیــره دســت و خوشـ ِ
اکنــون رهآورد ســی و هشــتمین بهــا ِر عمــر را از رس گذرانیــده و از رستــارس دنیــا
ـام کســانی کــه بــه کا ِر مطبوعــات آشــنا هســتند میداننــد
خواننــده و مشــرک دارد .متـ ِ
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کــه انتشــا ِر یــک نرشی ـ ه وزیــن ،تحقیقــی و معتــر ،بــا حجمــی بســیار در حــدو ِد 300
صفحــه ،و هــر ســه مــاه یکبــار ،چــه کا ِر ســنگین و طاقتفرســائی اســت .بــه خصــوص
کــه از نظــ ِر مــادی هــم حامــیِ پابرجائــی نداشــته باشــد .عــاوه بــر همــهیِ اینهــا
آرمانــش را نیــز «نرشی ـهیِ آزاد اندیشــانِ ای ـران» ق ـرار دهــد ،یعنــی بــه هیــچ حــزب و
گــروه و دســتهای تعلــق نداشــته باشــد.
مــن و همکارانــم ایــن بــا ِر ســنگین را بــا عشــق و صبــوری بــر دوش میکشــیم .همـهیِ
شــا بــاور داریــد کــه اگــر «رهآورد» محتوائــی خواندنــی و تحقیقــی و وزیــن نداشــت،
محــال بــود کــه  38ســال بیوقفــه منتــر شــود.
ـام کســانی کــه بــه مصــداقِ «دوصــد گفتــه چــون نیــم کــردار نیســت» موجباتــی
از متـ ِ
ِ
فراهــم میآورنــد کــه هزینــهیِ
متــام
هنگفــت انتشــا ِر رهآورد از عهــدهام برآیــد ،بــا ِ
وجــود تشــکر میکنــم .اعضــایِ گــرو ِه «یــاران رهآورد» از جملــه ایــن همیــارانِ یکــدل
هســتند کــه نــه بــا ســخن ،بلکــه در عمــل در معرفــی و شناســاندنِ «رهآورد» میکوشــند.
برنامــهیِ امشــب کــه بــرایِ کمــک بــه انتشــا ِر «رهآورد» اجــرا میشــود بــا همــکاریِ
همیــن دوســتانِ گرامــی و هرنمنــدانِ نازنینــی اســت کــه بــدونِ چشمداشـ ِ
ـت مالــی ،در
طــو ِل برنامــه هرنمنائــی میکننــد.
مــا بـرایِ ادامـهیِ را ِه فرهنگــیِ خــود بــه کمکهــایِ مالــیِ یــک یـ ِ
ـک خوانندگامنــان نیــاز
داریــم .هرچــه بــر تعــدا ِد مشــرکانِ «رهآورد» اضافــه شــود ،راه بـرایِ ادامـهیِ انتشــا ِر آن
بازتــر میگــردد و فشــار ســخت مالــی بــر دوشــان کمــر میشــود.
مــن در اینجــا بــه همگــی قــول میدهــم تــا زمانــی کــه زنــده هســتم ،تــا جــان در بــدن
دارم و نفــس میکشــم ،نگــذارم «رهآورد» از پــا بیفتــد ،انتشــا ِر آن را بــه صـ ِ
ـورت چاپــی
و دیجیتــال بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی ادامــه خواهــم داد.
ِ
نرشیــات کاغــذی بــه پایــان رســیده ،امــا مــن «فصلنامــه رهآورد» را
میگوینــد عمــ ِر
بــه مــواز ِ
ات نســخههایِ دیجیتالــی تــا آخریــن لحظههائــی کــه نفــس میکشــم،
منتــر خواهــم کــرد .زی ـرا بــه داشــن یــارانِ ف ـراوان و اهــلِ ادب و فرهنــگ رساف ـرازم
و جمعیتــی کــه در اینجــا گــرد هــم آمدهانــد ،نشــان از خوشبینــیِ مــن بــه آینــدهیِ
رهآورد و ادامــهیِ انتشــارش دارد.
ِ
مقــاالت  38ســال
متــام
مــن نــه تنهــا از پــای نخواهــم نشســت بلکــه در نظــر دارمِ ،
گذشــته «رهآورد» را دوبــاره تایــپ منــوده و مجموع ـهای از تاریــخ معــارص ای ـران ،بــه
خصــوص حقایــق ناگفتــه و پشــت پــرده و بــه خصــوص دوران پهلــوی تــا امــروز را ،کــه
توســط دســت اندرکارانــی کــه در بطــن حــوادث بودنــد و همگــی خاطراتشــان را در
«رهآورد» بازگــو کردهانــد ،بــه رایــگان در ســایت «فصلنامــه رهآورد» بــه صــورت یــک
اینســکلوپدیایِ مرجــعِ بــرایِ محققــان و ایرانپژوهــان رسارس دنیــا قــرار دهــم.
«رهآورد» وامــدار ایـران و ایرانــی اســت و نبایــد ایــن مقــاالت پــر ارزش در کتابخانههــا
خــاک بخــورد.
ایــن پــروژه مســلامً متضمــن هزینـهیِ ســنگینی اســت کــه تحققــش تنهــا بــا کمـ ِ
ـک مالــیِ
ایرانیــان فرهنگدوســتی کــه دستشــان از نظـ ِر مالــی بــاز اســت صــورت میگیــرد.
امیــدوارم بــا کمــک مالــی مشــرکین و ایرانیانــی کــه آزاد اندیــش هســتند ،بتوانیــم ایــن
پــروژه تحقیقــی را آمــاده کنیــم و در دســرس همــگان قـرار دهیــم.
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پنجشـنبه بیسـتم مـاه جـون  ،2019سـالن آمفـی تئاتـر گینـدی در UniversityAmerican Jewishدر
کالیفرنیـای جنوبـی تقریبـا پـر بود .حـدود پانصد نفر به دعوت (یاران رهآورد) پاسـخ مثبـت داده و در
مراسـمی کـه سـی و هشـتمین سـال موجودیـت فصلنامـه «رهآورد»را جشـن میگرفت ،رشکـت کردند.
مـا ایرانیهـا ،هنـوز بـا فعالیتهـای گروهـی بیگانهایـم امـا گاه بـا منظـری از همکاریهـای بیریـادر
میـان برخـی از جمعیتهـای خیرخـواه روبـهرو میشـویم ،کـه حیرتانگیـز اسـت .یکـی از آن معـدود
جمعیتهـا ،هامنـا (یـاران رهآورد) اسـت .گروهـی کـه از سـه سـال پیـش بـه وسـیلهی چند تـن (زن و
مـرد) بافرهنـگ و دانـا تشـکیل شـد .آنها بـا طراحی برنامههـای فرهنگـی – هرنی و معرفـی فصلنامه
«رهآورد» بـه مشترکان احتاملی،کوشـش بـرآن دارنـد کـه نرشیـهی مـورد عالقهشـان همـواره حفـظ ،و
پربارتر شـود.
روندبرگزاری جشـن امسـال (یاران رهآورد) از ماهها پیش ،طی جلسـاتی به همت یاران دلسـوز و با حضور
شـعله شـمس شـهباز (رسدبیر فصلنامه) آغاز و مسـئولیتها در زمینههای مربوط ،به یاران محول گشـت.
حسـن خیاطباشـی از یـاران وفـادار «رهآورد»که از چهرههای معروف و خوشـنام تلویزیونی و باسـابقه
در زمینـهی کارهـای منایشیسـت ،بـرای هامهنـگ کـردن برنامـه و ادارهی صحنـه در شـب موعـود،
پیشـقدم شـد و وظیفـهی اجـرای برنامـه را نیـز بـه عهـده گرفـت و در ایـن راه زحامتـی قابـل تقدیـر
کشـید .او در آن شـب ثابـت کـرد کـه گوهـر هنرِ خـود را همچنـان حفـظ کـرده و در کمال آرامـش و
متانـت بـا طنـزی از آنِ خـود ،هنـوز هـم صحنهداری ماهر اسـت .و مـن در عجبم که پس چـرا بیش از
اینهـا او را در چنیـن کارهایـی منیبینیـم!
بـاری برنامـه امـا پیـش از آمـدن خیـاط باشـی بـه صحنـه بـا گـروه دفنـوازان لـس انجلـس La Daf
 Ensembleبـه رسپرسـتی آرزو کوچـکان ،کـه از خانمهـای دف نـواز تشـکیل میشـد اغـاز گشـت و از
همان ابتـدا شـور ،هیجـان و شـکوه ذاتـی آن جشـن را نویـد داد.
خیاطباشـی پـس از خیرمقدمـی خودمانـی و تعریـف حکایتـی شـیرین ،آرش آویـن را بـرای اجـرای
ترانههایـی بـه صحنـه خوانـد .بسـیاری آرش را میشناسـند و میداننـد کـه او ترانهخوانـی خـوش
صداسـت و در خوانـدن ترانههـای کالسـیک ایرانـی مهـارت دارد .خوانـدن برای آرش آسـان اسـت ،حال
آن کـه در اصـل بـه وسـیلهی خوانندهی زن اجرا شـده باشـد یـا مـرد .او از معدود خوانندگانیسـت که
صدایـش را بـا گامهـای هر نوع موسـیقی تنظیـم میکند .برای مثال در اجرای سـنگ خـارا (مرضیه) به
همان نسـبت ماهرانـه و زیبا میخوانـد که کارهای گلپایگانـی را .آرش آوین جوانیسـت کامال امروزی
لیـک بـا سـلیقهای فرهنگمـدار و زیبا شـناس.

نوشین معینی کرمانشاهی
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سـپس یکـی دیگـر از هرنمنـدان آن شـب آرمیـن ویگـن بـه صحنـه
فراخوانـده شـد .آرمیـن ویگـن گویـا بنا به عالقـهای که بـه خوانندهی
محبـوب جـاز ایـران ویگن داشـته ،نـام او را برگزیـده و ترانههای او را
میخوانـد .جالـب توجـه اینجاسـت که صدایـی نزدیک بـه ویگن دارد
و حـرکات بـدن و صورتـش نیـز هنـگام خوانـدن ،چهـره و حالتهـای
سـلطان جـاز ایـران را تداعـی میکنـد .آرمیـن بـا صـدای دلنشـین در
اجـرای ترانههـای خاطـره انگیـز ،برخـی از مدعوین را به گذشـتههای
دور و کافـه نـادری بـرد و صفـای آن روزگاران خـوش را در ذهنشـان
مجسـم کرد.
آیـا تـا بـه حـال بُشری را دیدهایـد؟ اگـر ندیدهایـد توصیـه میکنم که
در یکـی از اجراهـای او رشکـت کنیـد و هرنمنایـی ایـن دخترِ زیبـایِ
بلنـد بـاال را ببینیـد کـه حافظـهای کم نظیـر دارد و شـیوهای خوش در
اجـرا .گویـا از کمسـالی شـیفتهی تئاتـر شـهر قصـه شـده و متامـی آن
کار بلنـد را (هـم از نظـر کیفیـت و هـم کمیـت) از همان ایـام بـه
حافظـه سـپرده اسـت .بیگمان اگـر بیـژن مفیـد زنـده بود به داشتن
چنیـن شـاگردی افتخـار میکـرد .بُشری به تنهایـی میتوانـد در قالب
همـهی کاراکرتهـای شـهر قصـه ،متن را از آغـاز تـا انتهـا اجـرا کند که
ایـن کار فقط از یک آرتیسـت خوب سـاخته اسـت .ایـن دخرتِ هرنمند
کـه وجـودش رسارس مهـر اسـت و صفـا ،از همان اوان ورودش به لس
انجلـس بـه (یـاران رهآورد) پیوسـت و یکی از مبلغیـن پروپا قرص این
نرشیه شـد.
پـس از آن خیاطباشـی از خامنـی بـه نام سوسـن اسـتخریان (یوسـفی)
درخواسـت کـرد کـه از میـان متاشـاگران بـه صحنـه و او بپیونـدد تـا
ترانهای دو صدایی اجرا کنند .صدای زیبای سوسـن همه را شـگفتزده
کـرد و از ایـن کـه کاری متفـاوت میشـنیدند شـاد شـدند.
دقایقـی بعـد خیاطباشـی هرنمنـدی را کـه در ردیـف اول نشسـته بود
بـه صحنـه خوانـد .حضـور نامنتظـرهی او را همـگان ارج نهادنـد و به
گرمـی اسـتقبالش کردنـد و بـه احرتامش به پا خاسـتند .او کسـی نبود
مگـر صـادق نوجوکـی کـه در عرصهی آهنگسـازی و تنظیم موسـیقی،
نقـد جوانـی داده اسـت .نوجوکـی بـا نواختن پیانو بـه اجـرای ترانهی
زیبایـی پرداخـت .هرچنـد کـه خواننـده نیسـت امـا شـنیدن صدایـش
خالـی از لطـف نبود و متاشـاگران را هیجانزده کرد .او سـپس قطعهی
دیگـری نواخـت کـه خیاطباشـی ترانهخوانـش شـد .آن دو ،حـال و
هـوای مجلـس را بیـش از پیـش دگرگـون کردنـد و خاطـرهای فراموش
نشـدنی آفریدند.
در خامتـه برنامـه مرتضـی برجسـته خواننـدهی رسشـناس و کهنـه
کار ،بعـد از بیـان چنـد دقیقـهای در بـاب همـکاری بـا سـازمانهای
غیرانتفاعـی و کوشـش بـرای نزدیکتـر شـدن ایرانیهـا از طریق بنیاد
هرنمنـد کـه خـود عضـو هیئـت رئیسـه آن میباشـد ،آهنگهایـی
دلنشـین خوانـد و بـه جشـن «رهآورد» قـوام داد .آهنـگ و شـعری را

هـم کـه بـه تازگـی سـاخته بود اجـرا و بـه رسدبیـر رهآورد هدیـه کرد.
تهـران جـوان ایرانـی امریکایـی (مـادر امریکایـی و پـدر ایرانـی) کـه
کمدیـن  Standup Comedianبسـیار معروفـی اسـت ،هـم بیـن
ایرانیـان و هـم امریکاییها ،قـرار بود در ابتدای برنامه اجرایی داشـته
باشـد کـه بـه دلیـل دیـر رسـیدن همـه از هرنمنایـی او محـروم شـدیم.
فقـط در چنـد لحظـهای کـه فرصـت باقی مانده بـود به صحنـه آمد و
بـا دو سـه جملـهای کـه ادا کـرد صـدای قهقهه خنـده ،فضای سـالن را
پـر منـود و چـه حیـف کـه از شـنیدن جوکهایـش محـروم شـدیم ولی
قـول داده اسـت کـه در برنامههـای آینـده (یـاران رهآورد) رشکت کند.
شـعله شـمس شـهباز در کنـار (یـاران رهآورد)ازحسـن خیاطباشـی،
صـادق نوجوکـی ،آرش آویـن ،آرمیـن ویگـن ،مرتضـی برجسـته و
خانمهـا ،بُرشی،سوسـن اسـتخریان (یوسـفی ) وآزاده کوچـکان و گروه
دف نـوازش ،بینهایـت سپاسـگزار اسـت و میگویـد :از آن شـب جـان
تـازهای گرفتـه اسـت.
و امـا تشـکر ویـژهای هـم دارد از فعـاالن و هرنمندانـی کـه روی
صحنـه ندیدیـم .از تـک تـک (یـاران ره-آورد)کـه بـه همت و کوشـش
شـبانه روزی آنهـا متـام بلیطهـا بـه فـروش رسـید و در پشـت میـز
ورودی،مقـدم تـک تـک میهامنـان را بـه سـالن گرامـی داشـتند .ایـن
“یاران”بـا چنـان نظـم و انضباطی شماره صندلیها را از قبل مشـخص
کـرده بودندکـه حتـی یـک تـن از مدعویـن نیـز ناراضـی سـالن را ترک
نکـرد.از فریبرز یوسـفی کـه در بخـش تـدارکات همـکاری کـرد و
سـاعتها از وقـت خـود را بـه کارهـای اجرایـی اختصـاص داد .کامران
مهنـا کـه بـا هرن و همـت واالی خود فالیـر برنامه و کارت پسـتالهای
تبلیغاتـی را بـا زیبایـی و مهـارت طراحـی و تهیـه منـود ،عبـاس حجـت
پنـاه هرنمنـد فیلمسـاز که با زحمتـی فوق العاده درویرایش سـاعتها
فیلـم مصاحبـه با روان شـاد حسـن شـهباز ،یک فیلـم پانـزده دقیقهای
پاکیـزه ،بـا درونمایـهای حقیقی سـاخته بـود که منایش داد و بسـیاری
را کـه بـا بنیانگـذار “رهآورد” بیگانـه بودنـد ،آشـنا سـاخت.
از وسـایل ارتبـاط جمعـی نیـز از جمله:شـهرزاد اردالن (رادیـو ،)670
شـیدا شـیرازی ( )Iranian Hotlineپـری اباصلتـی (راه زندگی)،بیـژن
خلیلـی (ایرانشـهر) ،حسـین حجازی(تلویزیون ایرانیان) ،عباس وعسـل
پهلـوان و فریـدون میرفخرایـی (نرشیـه هفتگی فردوسـی امروز که 10
سـاله شـده اسـت) ،آقای ذکایی نرشیـه جوانان،دکتر فرهنگ هالکویی
و فیـروزه خطیبـی (رادیـو همـراه) و تلویزیونهـا :مهـدی آقازمانـی
(اندیشـه) ،علیرضـا میبـدی و آقای شـجره (پـارس) ،صبح امـروز ودیگر
کانالهـای تلویزیـون،و …… ..بـرای توجـه بـه خویشـاوند حرفـهای
خویش،سپاسـی از جـان و بـا دل .بیشـک نامهایـی از قلـم افتـاده
اسـت کـه بسـیار بودهانـد .از همـه پـوزش میخواهیم اما قدردانشـان
هستیم .
با درودی بلند به فرهنگدوستان و حافظان آن،
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