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ﭘیﺶ ﮔﻔﺘار ﺳرد ﺑیر

ﻧﻮﺭﻭﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯ
شﻌله شمس شهباز

نوروز پیروز-

مناسب تراست.

برای عید و بهار
فکر می کنم همین دو واژه ِی زیبا ،از هر تهنیتی ِ

سالیان دراز است که ِ
های وحشیانهای را تحمل کرده،
ملت ِ
نجیب ایران ،ترکتازیها و یورش ِ
ِ
اما آیین و سنن و فرهنگاش را با دل و جان نگاه داشته و همواره ایرانی باقی مانده ،است ،بنابراین
بزرگترین عی ِد ایرانیان ،نوروز ،همواره بر زیاده خواهان و فرصت طلبان و استعمارگران پیروز بوده
است .
هموطنان
تمام
های خفته و
نسیم بهار و
شکفتن غنچه ِ
فرارسیدن نورو ِز باستانی را به ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دمیدن ِ
سال نو به آنچه که همیشه در
شریﻒ و میهن دوست در سرتاس ِر دنیا تبریک می گویم و امیدوارم در ِ
آرزویش بودهایم ،یﻌنی آزادی و عدالت دست یابیم .
درعین شادی آفرینی ،حسرت بار نیز هست.
برای فصلنامه ِی ره آورد
و اما این بهار ِ
ِ

"ره آورد" که سی و پنج سالگی را پشت سر گذاشت ،با فرا رسیدن نوروز اولین قدم را برای ورود
سال تما ِم از پروا ِز شهبازش به آسمانها
به سی و شش سالگی برداشت ولی صد افسوس که ده ِ
میگذرد.
بالندگی کودکی را که به من سپرد میدید و از همکاری و
حسن شهباز هم بود تا
ای کاش
ِ
ِ
شکفتن
برای پویائی و
مهربانی تمام یاران در هرچه
واالترشدن این فصلنامه ،به خود که عمری ِ
ِ
ِ
ِ
"ره آورد" کوشید میبالید .
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شرح کوتاهی از
به
ِ
مناسبت دهمین سالی که از پرواز شهبازمی گذرد ،در این شماره پیش گفتار را به ِ
زندگی او و چند یادداشت سردبیر از او اختصاص میدهم :
ِ
جهان هستی گذارد و
سال  1299در مازندران پای به
همسرم ،شادروان
حسن شهباز در ِ
ِ
ِ
ماجراهای گوناگون ،در اردیبهشت ما ِه  1385خورشیدی ،در ِ
غربت
پس از عمری فراز و نشیب و
ِ
لس آنجلس چشم از جهان فرو بست.
ِ
روی همین عشق و عالقه
ی شگرفی به شعر و
ادبیات ایران و جهان داشت و ِ
از نوجوانی عالقه ِ
ِ
ِ
ادبیات خارجی
ی زبان و
ی
ادبیات دانشگاه تهران شده ،دررشته ِ
ِی فراوان بود که وار ِد دانشکده ِ
موفق به اخ ِذ لیسانس گردید .جهت ادامه تحصیل به امریکا آمد و پس از بازگشت به ایران به
مدارج ترقی را به سرعت طی کرد .شهباز از
خاط ِر ترجمه ها ،نوشتهها و دانش و
ِ
آگاهی بی نظیرش ِ
ِ
ِ
ِ
رعایت ظریفترین
لطافت طبع و
خصلت استثنائی با
حافظهای شگفت انگیز برخوردار بود و همین
روشنفکری ایران بشود و درهر جمعی
محافل
فروزان
شمع
ِ
ِ
ِ
نکته بینیها و خلق خوش باعث شد که ِ
دیدارش باعث خشنودی باشد.
ملی ایران باز شد و تا
سازمان رادیو
او ازروزنامه نگاری شروع کرد تا هنگامی که پایش به
ِ
ِ
تلویزیون ِ
ی
سال  1357عالوه بر نویسندگی و تهیه
های رادیو و تلویزیون ،نماینده ِ
کنندگی برنامه ِ
وقایع ِ
ِ
زمان ِ
ِ
مناسبت شغلش آفاق را گردید و از
تلویزیون آسیا و اقیانوسیه بود .به
ی رادیو
این سازمان در اتحادیه ِ
ِ
ی افتخار و سربلندی رسید .افسوس که ِ
بخت مساع ِد او با
اکث ِر
کشورهای جهان بازدید کرد و به قله ِ
ِ
سوی جهان ،تنها و دلتنگ و غریب
وقوع
ِ
انقالب اسالمی ،رو به افول نهاد و ناگهان خود را در آن ِ
ِ
ادب
دید .اگر سالیانی چند در غربت طاقت آورد و به زندگانی ادامه داد ،به مد ِد عشق به فرهنگ و ِ
ی
ایرانزمین بود که منجر به بنیان ِ
برای ادامه ِ
طفل محبوبش "رهآورد" در سال 1361شدِ .
گذاری ِ
عاشقان وطن داشت و
انتشا ِر “رهآورد” ،شهباز زبانز ِد خاص و عام بود .گذشته از ارتباطاتی که با دیگر
ِ
مراسم جشن و ترحیم نیز به انتشا ِر
او را یاری میدادند ،با تدریس در دانشگاه  UCLAو سخنرانی در
ِ
ی عقدشان را شهباز به فارسی و
های فراوانی که در غربت خطبه ِ
رهآوردش کمک میکرد و زوج ِ
بیان شیرینش خوانده بود ،هنوز هم به یاد او هستند.
شهباز در هرحال و هوائی که بود ایران را ازیاد نمی برد ،برایش نوروز واقعی  ،روزی بود که ایران از
ِ
هوای آزاد نفس بکشند .از اولین شماره ای که
چنگ اهرمن آزاد شود و
مردمان کشورمان بتوانند در ِ
ِ
ره آورد منتشر شد ،تا آخرین یادداشت سردبیرش این آرزو را دردل داشت.
سال پیش (فروردین  )1361باهم می خوانیم و
اولین یادداشت سردبیر ره آورد را در سی و پنج ِ
سپس به دیدن چند یاداشت سردبیر دیگ ِر حسن شهباز میرویم که در سالهای غربت حاالت روحی
او را بیان میکند .این نوشتهها نشانگ ِر آنست که بنیانگذا ِر “ره آورد” دست نگاهداشته بود تا نوروز را
درخانه ِیوطن و استقرا ِر امنیت و آزادی به خوانندگانش تبریک بگوید.
جهان باقی را واگذارد و به سفری ابدی رفت.
حسرتی فراوان دارم که به آرزو دست نیافتهِ ،
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یادداشتسردبیر:حسنشهباز
اولین شماره نشریه "ره آورد"

خدمتی به فرهنگ ایران زمین
شماره " 1ره آورد" فروردین (بهار) 1361

یار گرامی،
در کتاب مقدس ،سندی از عهد عتیق ،در سفر خروج ،سخن از مهاجرت قوم بنیاسراییل
رفته است از مصر به کنعان ،و چنین پیداست که این سفر جمعی ،از سرزمینی به سرزمین دیگر،
بزرگترین مهاجرت تاریخ بشر است که تا عصر کنونی انجام پذیرفته است .اما اگر طی قرون و
اعصار به راستی چنین بود و حرکت جمعی بنیاسراییلیان و تحمل دشواریها و رنجهای دربهدری و
بیخانمانی در زندگینامهی انسانها بیمانند بود ،آنچه در این چند سال بر ایرانیان گذشت ،بر آن
واقعهی بزرگ خط بطالن کشید.
ایرانیان که رقم آن به روایتی از دو میلیون تن گذشته است  ،پس از آشوب اخیر جالی وطن
اختیار کردند و سرگشته و بیهدف ،به سراسر جهان پراکنده شدند .اکثر این افراد در بهترین مدارس
اروپا و امریکا تحصیل کرده بودند و از همین رو ادامهی حیات را در وطنی که همهی عمر به آن
عشق میورزیدند ،به خاطر خفقان فکری غیرقابل تحمل میدیدند .در میان آنان ناموران هنر و
ادب فراوان بودند و افرادی که دارای دانشنامههای عالی بودند و از نظر مقام علمی با واالترین
عالمان غرب رقابت میکردند ،بسیار بودند و اکثر آنها به سوی اروپای غربی و امریکا رو کردند،
به امیدی که الاقل فرزندان خویش را از بند اسارت جهل رهایی بخشند و آیندهشان را تأمین کنند.
دریغ که جبران این زیان ،از هر روی ،غیر قابل تصور است و این وظیفهی تاریخ نویسان آینده است
که بنشینند و بر مبانی ارقام و آمار راستین ،برای آیندگان بنگارند که تحول کنونی قوم ایرانی به چه
بهایی برای ایران تمام شده است.
در غرب آمریکا که اینک مرکز بزرگترین رقم تجمع ایرانیان است ،وجود انجمنی به منظور
پاسداری از فرهنگ ایران ،از همان آغاز احساس میشد و نگرانی در این بود که اگر گامی شتابنده و
سودمند برداشته نشود ،رفته رفته فرزندان خردسال و سپس نوجوانان و جوانان ،زبان و ادب و سخن
سردبیر :این نوشته در سال  1361تعداد ایرانیان که ترک وطن کرده اند را برآورد کرده است و میدانیم

که در حال حاضر این رقم باالتر رفته است.
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اصیل ایرانی را از یاد ببرند و تا یک نسل بعد ،اثری از ایرانی
باقی نماند.
عاشقان راستین فرهنگ ایران و نیکوکارانی که
میخواستند به همنوعان خویش یاری کنند ،گرد هم آمدند
انجمن دوستداران
و انجمنی به وجود آوردند زیر نام »انجمن
فرهنگ فارسی«« که بنیادنامهی آن به طور رسمی در ایالت
کالیفرنیا به ثبت رسیده است .بنیادگذاران هرگز داعیهی آن
نداشتند که نام خویش را فاش کنند و یا بخواهند از این
رهگذار برای خود اعتبار و شهرتی کسب کنند بلکه نیت آنان چنین بود که در وهلهی نخست،
ایرانیان وطنپرست و فرهنگدوست را به گرد خویش جمع آورند و از طریق ایجاد کتابخانهی زبان
و ادب فارسی ،برگزاری مجالس سخنرانی و انتشار نشریات و تشکیل نمایشگاههای هنر ایران و
دیگر خدمات فرهنگی ،در حفﻆ و تعمیم و احیای فرهنگ ایران بکوشند.
»رهآورد« یکی از ارمغانهای این انجمن است به شیفتگان ادب فارسی .در شرایط کنونی که
انجمن با دشواریهای مالی فراوان روبهروست ،این نشریه شاید در آینده به صورت فصلنامهای
منتشر شود ،در حالی که امید چنین است که ماهنامه باشد .انتشار مرتب آن در هر ماه با سه شرﻁ
امکانپذیر است:
 .1نیکوکاران از بذل یاری خویش دریغ نکنند و با پرداخت مبلغی ،هر قدر مختصر ،این امکان
چاپ مجله را تأمین کنند و
را فراهم آورند که خدمتگزاران انجمن بتوانند هزینهی
سنگین کاغذ و ِ
ِ
آن را به رایگان برای همهی ایرانیان عالقهمند و مﺆسسات علمی و فرهنگی بفرستند.
 .2صاحبان مشاغل و کاال به این نشریه آگهی بدهند تا الاقل هزینهی کاغذ و چاپ تأمین
شود .مخارج پست برای ارسال مجله به سراسر امریکا و اروپا ،خود رقم بزرگی است که در مقتضیات
کنونی برای انجمن دشوار است.
 .3دانشمندان و ارباب قلم از ارسال نوشتارهای عالمانه و فاضالنهی خویش به »رهآورد«
خودداری نکنند و اطمینان داشته باشند اینگونه همکاریها و بزرگواریها خدمتی است پر ارج به
فرهنگ ایران زمین.
»رهآورد« از بستگی به هر مشرب عقیدتی ،خواه سیاسی و خواه مذهبی ،مبراست و وظیفهی خود
را جز این نمیداند که از فرهنگ و هنر اصیل ایرانی پاسداری کند .آزاداندیشی و آزادمنشی را در
هنر و ادب میستاید و با آرمانهای مردمی در قالب وطنپرستی و انساندوستی همﺂهنگ و همگام
است.
با »رهآورد« همکاری کنید و وظیفهی وجدانی خویش را بپردازید.
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یادداشت سردبیر:حسن شهباز
ره آورد شماره  ،25لسآنجلس ،کالیفرنیا ،سال 1369
در شهر لسآنجلس ،در دامنهی سرسبز و خیالانگیز
اقیانوس آرام ،گورستانی هست که میعادگاه همهی
ایرانیان تازهوارد است .مسافران خسته و از بند رسته
که از راه میرسند ،پس از چند هفته اقامت در این دیار
ناآشنا و دیدار با آشنایان و دوستان ،یک روز پنهانی به
این گورستان میروند و امانتی را که با خود دارند ،در
گوشهای از این وادی خاموشان به خاک میسپارند .این
امانت »عشق« است؛ عشقی که از زادگاه خویش با خود
آوردهاند ،عشقی که در آن دورانی که در وطن بودند ،با نیروی آن میزیستند ،از پرت ِو آن روشنایی
ِ
معرفت آن مفهوم هستی را درمییافتند .این امانت را در گوری دورافتاده دفن
میگرفتند و از فروﻍ
میکنند و آنگاه سبکبار به جمع دیگر هموطنان میپیوندند و خشنودند از اینکه دیگر پس از آن،
احساس تعلقی ندارند تا از ِ
دست آن رنج بکشند.
در خیابانهای لسآنجلس ،این شهری که روز نخست آن را به اسپانیایی »شهر فرشتگان« نامیدند،
همه با عشق بیگانهاند؛ درست مصداق سخن حافﻆ:
فرشته عشﻖ نداند که چیست ای ساقی
بیار جام و شرابی به خاک آدم ریز
آنفرشتگانعرشنشینازروزنخستعشقنمیشناختندوشگفتاکهاینآدمیانپروردهیعشق،
گوهر کبریایی خود را به کمترین بهایی فروختند و با عشق ناآشنا شدند .در هر کوی و برزن ،به هرجا
که بنگرید ،این آدمهای بدون عشق را میبینید؛ آدمهایی که ظاهراً از گوشت و پوست و استخوانند و
در باطن از چوب و آهن .چشمانشان زیباست ،اما اگر اندکی دقیق شوید ،میبینید که از شیشه ساخته
شدهاند و در آنها کمترین تﻸلویی از حیات نیست .تبسم بر روی لبانشان سنگینی میکند و دستی که
در دست شما میگذارند ،از پالستیک نرم ساخته شده است.
شما که تازه از راه میرسید و هنوز مشام جانتان از رایحهی دلآویز عشق عطرآگین است ،مبادا
گمراه شوید و دل به خوبرویی بسپارید ،مبادا توقع مهربانی از کسی داشته باشید ،مبادا در انتظار یاری
و برادری باشید .اینجا کسی به کسی عشق نمیورزد ،اینجا رهگذری به فریاد درماندهای نمیرسد،
اینجا توقع مهر و محبت از کسی داشتن نابخردی و جهالت است ،اینجا همه در جنگند ،جنگ برای
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برتریخواهی ،جنگ برای مالاندوزی ،جنگ برای قدرتجویی و کامخواهی .دریغا که عاشق معشوق
ی ُکشد ،زن برای تصاحب ِ
را برای پول به دادگاه میکشد .پسر برای ِ
مکنت شوهر
تملک ثروت ،پدر را م 
با وکیل آزمندی میسازد و شوهر را از خانه بیرون میکند ،خواستگار به ظاهر متمول ،چند میلیون دالر
مهریهی زن میسازد و پس از کام گرفتن از او ،میگریزد و زن را به امید خدا رها میکند.
در این دیار ،در این شهر فریبندهی فرشتگان ،همه ُمسلحند :با سالح سرد ،با سالح زبان ،با سالح
گورستان
فریب .اگر شما اهل دلید ،به اینجا نیایید و یا اگر آمدید ،حتمًا در همان روزهای نخست به
ِ
رنج مدام
عشق بروید و آن ارمغان گرانقد ِر خدا را به خاک بسپارید .عشق را بدرود گویید تا چون من از ِ
رهایییابید.
در ایران زلزله آمد ،غریو خشم طبیعت دنیا را لرزاند .خروش فروریختن دیوارها و شکستن سقفها،
بنیان خانههای دل میلیونها انسان را به لرزه انداخت .نالهی مجروحان و واپسین فریاد جانباختگان
به گوش همهی مردم عالم رسید .دلهای بیشماری تپید و اشکهای بسیاری بر دیدگان جاری شد.
دست میلیونها مردم گیتی ،از خاور و باختر ،به سوی ایران گشوده شد و حتی آنان که با حکومت ایران
خصومت داشتند ،به یاری درماندگان زلزلهزده برخاستند .اما در شهر لسآنجلس ،این دیا ِر فرشتگان،
هیچ هیجانی دیده نشد .ایرانیان مرفه خبر را شنیدند و تصویر را دیدند ،اما نه اشکی ریختند ،نه اندوهی
خوردند و نه نالهای کردند .گویی این فاجعهی بنیانکن در یکی از کهکشانهای دوردست رخ داده است.
ظاهراًاینان گناهی نداشتند .این بینوایان عشق را به خاک سپرده بودند و با عشق همهی دلبستگیها را،
وطن ،مردم ،تاریخ ،فرهنگ و عواطف انسانی را .در اجتماعات پراکنده با اصرار ،قلیلی از این آدمهای
مصنوعی به گردهم آمدند .نشستند و شنیدند و گفتند و برخاستند و باز به راه خود رفتند .همانند چر خ
دندههای یک ماشین سهمگین بیعاطفه ،در چرخش قرارناپذیر اقتصاد امریکا ،بار دیگر به َد َوران
درآمدند و َگردان شدند .حتی برای لحظهای متوجه نشدند که چگونه امریکاییان حیرتزده بر آنان
ایرانی ثروتمند ،با هموطنان خود س ِر دشمنی دارند؟ اگر
مینگرند و از هم میپرسند“ :آیا این پانصدهزار ِ
حکومت را دشمن میشمارند ،ستمکشیدگان آب و خاک خود را چرا از یاد بردهاند؟”
دلم برای ایران میسوزد .میدانم که من هم مانند دیگران به مادر دلبندم خدمتی نکردهام.
اما آیا کاری از من ساخته بود؟
ناگزیر سر بر آستان مهرش میسایم و میگویم:

تو ای پاینده ایرانم

مگر از رحمت خود ُجرم بدکاران ببخشایی
من گمگشته بگشایی
					
مگر ِ
دست کرامت بر ِ
عدل تو آلوده دامانم
که من در دادگا ِه ِ
سوگ تو گریانم
					
صبح رستاخیز در ِ
که من تا ِ
سرودهی حسن شهباز
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لبخند ُگلها را دیدهام
من
ِ
که هر بامداد در دامنهی دشت و صحرا
آفتاب را خوشآمد میگفتند
من خندهی جام و َقه َقههی ُصراحی را شنیدهام
که در دست میگساران و شبزندهداران
سرود مستانه سر میدادند.
من چهچهی بُل ُبل و آوا ِز َقناری را شنیدهام
که در میان شاخساران راز و نیا ِز عاشقانه میکردند.
من زمزمهی باد و نَجوای نسیم را شنیدهام
که در گوش شکوفهها و ُگلبرگها ترانه میخواندند
آب جویبار را شنیدهام
و نوای ِ
که بر بست ِر صخرهها رقصان بر سنگ و گیاه بوسه میزدند
لبخند انسانها را ندیدهام
اما
ِ
و خندهی آدمیان را نشنیدهام
به منگفتهاند:
خنده کار بیخِردان است و لبخند کا ِر جاهالن:
"خنده از بی ِخردی خیزد ،چون خندم

***
که خِرد سخت گرفته است گریبانم"

2

اما ُسخنور خِردمند خطا گفته است .لبخند بر لب آدمی نیست زیرا آدم از آدم ِستم میکشد و آزار
میبیند:
3
زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرﺱ
به یکی جرعه که آزار َک َسش در پی نیست
این انسان است که انسان را میآزارد و این انسان است که خواستار مرگ انسان است .این انسان است
2
3

ناﺻرﺧسرو قبادیانی ،دیوان اشعار ،بعﻀی ابیاﺕ دیﮕر:
ﭼون کﻨم ﭼون نه بﺨﻨدﻡ ،نه بﺨﻨدانم
با ﮔروﻫی که بﺨﻨدند و بﺨﻨدانﻨد
ﺧود من امروز به دل ﺧسته و ﮔریانم
از ﻏم آن که دی از بَه ِر ﭼه ﺧﻨدیدﻡ
حافﻆ ،بیت دیﮕر ،ﻏﺰل:
کس به امید وفا تَ ِ
کهﭼﻨانممنازاین َکردهپشیمانکهمﭙرﺱ
رک دل و دین َم ُﻜﻨاد
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حد میرساند که ستمدیده آرزوی مرگ میکند:
که بیداد را تا به آن ّ
ردن من
گر ز آزردن من ،هست َغ َرض ُم ِ
					

ُمردم آزار مکش از پی آزردن من



این َمردماند که مردمآزارند و این َمردماند که از َمر ُدمی بهرهای نبردهاند:
جهان بگشتم و آفاق َسر به َسر دیدم

نه َمردُمم ،اگر از َمردُمی اثر دیدم
					
و این هموطن است که آشیان هموطن را ویران میسازد و این همدین است که خون همدین را بر
خاک میافشاند و در همان حال از کرامات الهی دم میزند.
غضوب خدا نگشته است؟ آیا آفریدگار ،از
شر ِف مخلوقات ،به سبب بیداد ُمداومَ ،م
ِ
آیا این انسان ،این اَ َ
تعقِل پشیمان نگشته است که کیفر اعمالشان را به دست خودشان داد ه است؟
آفریدن این جاندار ُم َ

چه میپرسی که بر آدم چه پیش آمد؟

تو از عا ِد و ثَمود و لوط نشنیدی
خشم خداوندی
که چون ِ
دوران ُکهن افتاد
جان این
گنهکاران ِ
ِ
به ِ
اقوام عاصی را
بنیان همه ِ
شرا ِر انتقامش سوخت ِ
شیوع درد و بیماری
به باد و آتش و قحط و ِ
دودمان بیپناهان را.
ز بُن بَر َکند نسل و
ِ
و ما امروز،
روزان عه ِد هود،
ِ
مانند سیه ِ
مغضوب خدا گشتیم
ِ
رصر را
خدا آن باد َص َ
نبَر را
سیل خانما 
و یا طاعون و ِ
نصیب ما نگردانید
ِ
دشمن خود کرد
به جای آن یکایک ما گنهآلودگان را
ِ

خون تو را بر دامنت ریزم
مرا واداشت تا ِ
و یا تو ،سینهام را غرقه در خونم بگردانی
من و تو ای برادر،
شتن هم نیست
ِژخیم هَمیم و چارهمان جز ُک ِ
هر دو د ِ
ز جا برخیز،
قلب مجروحم
بزن آن دشنهی آماده را در ِ
بگیر این نیمه جانم را
بسوزان هستی و نام و نشانم را
من این ُعم ِر تبهآلو ِد مِسکین را نمیخواهم
حیات سر به سر بیدا ِد ننگین را نمیخواهم،
ِ
دل بیما ِر دردآور ِد خونین را نمیخواهم
ِ
زشت نفرتآگین را نمیخواهم
دنیای ِ
سیه ِ
			
		
نمیخواهم...نمیخواهم.
			




وحشی بافقی ،دیوان اشعار
کمالالدین اسماعیل فرزند عبدالرزاق ،دیوان اشعار
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" نامهای به دوست"
دوست من،
تنم فرسوده ،جانم خسته و عقلم درمانده است و این پیکر رنجور ،زورق شکستهای است فرومانده در
باتالق زندگی .عقل فرمان میدهد ،گوش میشنود ،اما یارای اطاعتش نیست .بدن تختهپارهای است
سرگشته در گرداب حوادﺙ.
دیرزمانی است درد بیهودگی جانم را میفرساید .گویی هویت خود را گم کردهام .نمیدانم کیستم ،چه
میکنم و به کدام سوی در حرکتم .پای رفتنم لنگ است و الجرم در جای خود ایستادهام و حیرت و اندوه
یک دم رهایم نمیکنند.
مصیبت جانفرسایی است احساس بیهودگی کردن ،احساس ناتوانی کردن ،احساس درماندگی کردن.
عمریخواندیموآموختیمبدانامیدکهدرکارزارزندگیَ ،ت َهم َتنیشکستناپذیرباشیم،اماظاهراًتقدیر
قدرتش بیش از تدبیر است.
آیا ما به راستی اسیر تقدیریم یا تقدیر اسیر ماست؟
مقدرساز آفریدگار تعیین کنندهی اعمال ماست و ما
تقدیر چیست؟ آیا میتوان باور کرد انگشتان ّ
کمترین اختیاری از خود نداریم؟ آیا سخن خیام نیشابوری درست است که :
از روی حقیقتی ،نه از روی مجاز
ما لُﻌبتکانیم و فلک لُﻌبت باز
رفتیم به صندوق عدم یکیک باز
بازی چو همی کنیم بر نﻄﻊ وجود
آیا حقیقت دارد که:
پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده است
بر لوح نشان بودنیها بوده است
کوشیدن ما بیهوده است
غم خوردن و
در روز اَزَل هر آنچه بایست بداد
ِ
بندگان بیاراده و ناتوان خداوندیم ،پس توان و تالش و چالش ما در انتخاب راه زندگی چیست؟
اگر ما
َ
باز هم به گفتهی خیام:
چندین چه بَری خواری از این رنج دراز
ای دل چون حقیقت جهان هست مجاز
کاین رفته قلم ،بهر تو ناید باز
تن را به قضا سپار و با درد بساز
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دوست مهربانم،
خردمندان گفتهاند" :عقل سلیم در بدن سالم است" .بدن را چگونه میتوان سالم نگاه داشت ،وقتی
ضربههای بیامان نامرادیها در اثر ناتوانی عقل پیاپی بر آن نواخته میشود؟ نویسندهی این سطور
خشم خود را از بازی روزگار در چامهای اینگونه بیان کرده است:
تیغ خشم به آزرده پیکرم		
بنواز ِ
		
ظلم بیدلیل توانی روا بدار
هر ِ
		
کلک سخنپرو ِر مرا
بشکن به قهر ِ
		
مردانرزمنیست
تسلیموعجزشیوهی ِ
		
از من مخواه نُدبه به پای تو سر دهم
تیغ تو		
رویینتنم چگونه هراسم ز ِ

عالم پی ِر ستمگرم
ای هرزهگر ِد ِ
ای خیرهسر عجوزهی نامرد پرورم
بر باد ده حماسهی دیوان و دفترم
تا جان مراست با تو به پیکار اندرم
از من مجوی اشک به دامانت آورم
پروای من ببین که گریبانت میدرم
ِ
حسن شهباز

و اما این فریادها به گوش ناشنوای فلک کارگر نیست :باید به خویشتن نگریست و از خویشتن یاری
خواست .باید با نیروی امید و اتکاء به خویش پای به جلو نهاد .سخنوری خردمند درست گفته:
		
دامن امید از دست
در عمل کوش و مده ِ
دولتی هست که یابی سر راهی گاهی
					
آری ثروتی هست که مانند کیسهای ُپر از گوهر سر راه آدمی قرار دارد .باید حرکت کرد تا به آن دست
یافت .اقبال الهوری چه زیبا سروده:
دانهی ُسبحه به زنّار کشیدن آموز		
گر نگاه تو دوربین است ،ندیدن آموز
					
پازخلوتکدهیغنچهبرونزنچوشمیم		
با نسیم سحر آمیز و وزیدن آموز
					
آفریدند اگر شبنم بیمایه تو را		
دل الله چکیدن آموز
					
داغ ِ
خیز و بر ِ
تا تو سوزند هتر و تلخ آیی بیرون		
عزلت خمکدهای گیر و رسیدن آموز
					
گلستان تو برکند ترا		
باغبان گر ز
ِ
صفت سبزه دگر باره دمیدن آموز
					
ِ
دوست مهربانم،
در میان دانایان و بخردان ،چند تن را میشناسی که وقتی کتاب خاطرات گذشتهی خود را ورق
میزنند ،سرفرازند که حتی یک روز از عمر خود را به بیهودگی تلف نکردهاند؟ ایام زندگانی ما اگر با دقت
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باروری است .بارها به راهی
به حساب آید ،مجموع سالهای بیحاصل آن ،به مراتب بیش از سالهای َ
گام نهادیم که میپنداشتیم ما را به سرمنزل مقصود میرساند ،اما کوتهزمانی بعد دریافتیم که به خطا
میرویم و ناگزیر بازگشتیم .تکرار این سرگشتگیها بخش چشمگیری از عمر ما را در بر میگیرد .اما
چه توان کرد که این بازی زندگی است.
و اکنون که به دوران کهنسالی رسیدهایم و به تصور خود تجربههای بسیار اندوختهایم ،باز هم در چند
راههی زندگی ،سرگشته ایستادهایم و به درستی نمیدانیم کجا هستیم و چه میکنیم؟

در پاسخ دوستی نوشتم:
این دگر پایان راه زندگی است
کورسویی در پی تابندگی است
بر مزارم روزی ار پایت فتاد
عهد دیرین مرا آور به یاد
لحﻈهای بر تربت پاکم نشین
آفتابی در دل خاکم ببین
در دلم گر شﻌلهای تابنده است
مهر ایران است و ایران زنده است

دوست من،
اندوه بر گذشته ،کا ِر خردمندان نیست .گذشته ،گذشته است و دیگر باز نمیگردد:
کی رفته را به زاری ،باز آری
رو تا قیامت آید ،زاری کن
گیتی است ،کی پذیرد همواری
هموار کرد خواهی گیتی را؟
تﺄسﻒ در این است که همین امروز هم هدﻑ روشن نداریم و چون خاشاک در مسیر تندباد حوادﺙ
لب پرتگا ِه
سرگشتهایم .چه زمان دیدگان حقیقتبین ما گشوده خواهد شد ،نمیدانم؛ آیا در آن زمان که بر ِ
نیستیرسیدهایم؟
امیدوارمچنیننباشد.
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