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شعله شمس شهباز

بـا فـرا رسـیدن بهـاری دیگـر« ،فصلنامـه رهآورد»  39سـاله شـد! و سـالی
دیگـر بـر شـکوفایی و بالندگـیاش افزوده گشـت.
در این بهار شکوفههای نورسته ،دست در آغوش ویروس مرگ در کمین
نشسته ،و بیش از همه ،در ایران ،به رساغ هموطنان خسته از بیداد زمانه
رفته است .دعای خود را پیشکش سالمتی آنها میکنیم و هنوز هم با
خوشبینی به امید رهایی ایران از تندباد حوادث دلخوشیم.
در میـانِ روزهـای تنهایـی اجبـاری در منزل ،پرندهی خیـامل اوج میگیرد
مـداوم ایـن
بـه سـالهای سـخت ،تالشهـایِ شـبانهروزی بـرایِ انتشـا ِر
ِ
فصلنامـه ،موفقیتهـا ،تنگدسـتیها و عاقبـت یاریهـای دوسـتان و
پیرشفتهـای «رهآورد» را مـرور میکنـد و به  33سـا ِل قبـل بازمیگردد
تـا در کنـار حسـن شـهباز مینشـیند .او را میبینـم کـه مثـل همیشـه
خوشـپوش و برازنده پشـت میز کارش نشسـته و مشـغول نوشنت و آماده
کـردن «سـخن رسدبیـر» بـرای شمارههای  ۱۶/۱۷ویـژه پائیـز و زمسـتان
 2( 1366شماره در یـک جلـد) اسـت.
«سـخنِ رسدبیـر» شـهباز را دوبـاره میخوانـم و احسـاس میکنـم هیـچ
سـخنی دلانگیزتـر و راسـتینتر از سـخنانِ همسرم ،بنیادگـذا ِر «رهآورد»
بـرای پیشگفتـار ایـن شماره بهـاری پیـدا منیکنـم .ترجیـح میدهـم از
درون صفحـات ایـن شماره ،او بـا شما دوسـتان ،مشترکین و خوانندگان
عزیـز ایـن فصلنامـه سـخن بگوید.
دوسـت دارم از ایـن پـس نیـز در هـر شمارهی «رهآورد» ،طنیـن صـدای
«حسـن شـهباز» ،از درون محتـوای انبـوه نوشـتههایش در شمارههای
گذشـتهی ایـن فصلنامـه ،بـه گـوش شما مشترکین و دوسـتان وفـادارش
برسـد و بـا شما سـخن بگویـد .باشـد کـه نـور طریقـت ،عشـق و ایمان
راسـخ حسـن شـهباز بـه ایـران و فصلنامـهای کـه پایهگـذاری کـرد و در
خدمـت آزاداندیشـان ایـران قـرار داد تـا فرهیختـگانِ ایرانـی بـا نوشتن
مقالههـا و پژوهشهایشـان در ایـن «فصلنامـۀ» حقایق را آشـکار منایند،
مـا را بـه روزی رهنمـون گرداننـد کـه «زمزمـهی آزاداندیشـی» آنـان بـه
«فریـادی خروشـان» تبدیل شـود ،در کوچـه باغهای مملکتمان بپیچد و
چـون موجـی عظیـم تاروپـود وجودمـان را بلرزاند ،بـه حرکتمان درآورد
ِ
آغـوش گـرم وطنمان ایـران دوبـاره بـه رویامن گشـاده شـود و آرزوی
تـا
حسـن شـهباز بـه حقیقـت بپیوندد.
رسدبیر
شعله شمس شهباز
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حسن شهباز
به راستی چرا ِ
«رهآورد» را
«فصلنامهیِ آزاداندیشانِ ایران» خواند؟
حسن شهباز در «سخن رسدبیر» فصلنامهی «رهآورد»
شامره 17/16ویژهی پاییز و زمستان ،1366
به این سوال جواب میدهد:
از مـن پرسـیدهاند« :نرشیـهی آزاداندیشـان ایـران» کـه بر باالی صفحهی نخسـت مجله نوشـتهاید،
چه معنی دارد و منظور از «آزاداندیشـان» چه کسـانی هسـتند؟
در تاریـخ گذشـتهی ایـران ،در ایـن رسزمیـن کهنسـال ،بـه نـدرت نرشیـهای انتشـار مییافـت کـه
وابسـته بـه حکومـت نباشـد و یـا ُمهر تصویب محتـوای آن ،به وسـیلهی ماموران سانسـور بر جبین
آن نخـورده باشـد ،مگـر آن کـه آن نرشیـه از سیاسـت و مذهـب دم نزنـد و هرگـز لـب بـه انتقـاد
نگشـاید و ایـن امـری اسـت مسـلم کـه حقیقـت از پس پـردهی اسـتتار ،زمانـی پدیدار میشـود که
هر دو گروه موافق و مخالف به سـخن بنشـینند و رسـاییها و نارسـاییهای یک جامعه را آشـکار
سـازند ،و امـروز مجلـهی «رهآورد» آن تریبـون آزاد اسـت که ایـن فرصت را به همـهی صاحبنظران
میدهـد تـا بنویسـند آنچـه را که در گذشـته منیتوانسـتند بنویسـند.
تاریخنـگار آینـده ،اگـر بخواهـد تنهـا بـه ذکـر حـوادث و سـنوات و نام اشـخاص اکتفا نکنـد و علل
بـروز حـوادث و رویدادهـا را بنویسـد ،ناگزیـر بایـد منابـع قابـل اعتامد در دسـت داشـته باشـد ،و
«رهآورد» ،امـروز بـه راهـی گام نهـاده اسـت کـه میتواند بـرای نویسـندگانِ آینده ،مآخـذ معترب و
موثق باشـد.
نکتـهی دیگـر آن کـه نقدنویسـی بـر اصـول صحیـح جداسـازی رسه از نـارسه ،در گذشـته معمـول
نبـود و آنچـه نوشـته میشـد ،همـه تقریـظ بـود و مـدح و تجلیـل از نویسـنده ،نـه انتقـاد و رشح
معایـب و محاسـن یـک اثـر ،مبتنـی بـر معیارهـای تثبیـت شـدهی ادبـی و هنری ،و در ایـن عرصه
نیـز «رهآورد» کوشاسـت.
و اما این مجله ،ویژهی مردم «آزاداندیش» است:
آزاداندیشی و رهائی از هر نوع تعصب دینی و سیاسی کار آسانی نیست ،آزمونی بس مشکل است.
تعصب بالیی است که گریبان اکرث مردم را گرفته است .تعصب ،پافشاری در عقیدهای است که
صاحب عقیده نسبت به آنچه باور اوست صددرصد اطمینان ندارد و چون بر اساس عقل و منطق
استوار نیست و بیشرت عاطفی و احساسی است ،الجرم با خشم و کینه و نفرت همراه است.
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«رهآورد» میکوشد در همهی مسائل بیطرف باشد:
وظیفـهی نخسـتین او ،آشـنا سـاخنت هموطنـان ایرانـی ،در ایـن سـوی جهـان ،بـا فرهنـگ توانگـر
آن اسـت ،از ایـنرو« ،مجلـهی پژوهشهـای ادب و هنر ایـران اسـت» و از سـوی دیگـر ،متضمـن
ِ
ِ
حکومت پیشـین ،نقشآفریـن بودند ،و
سیاسـت
خاطـرات و نظـرات رجالـی اسـت کـه در صحنهی
بدیـن سـبب «نرشیـهی سیاستدوسـتان نیـز هسـت».
شـاید توجـه بـه ایـن مسـائل اسـت کـه امـروزه «رهآورد» مـورد حامیـت و توجـه هـزاران ایرانـی
پاکنهـاد ،در رسارس دنیاسـت.

هر چه هست «رهآورد» گامی است در راه رسبلندی ایران
که نخسـتین و برترین وظیفهی هر ایرانی رشافتمند است.
حسن شهباز
رسودهیِ :

گل سرخ،
در بهاران که بخندد ِ
صبحدم طرف چمن
دیده از خواب گشایند به ناز،
نرگس و یاس و سمن،
بلبالن نغمۀ دل ساز کنند،
دلبری را زسر آغاز کنند ،
تو ز محنتکدۀ خویش برون آی و ببین :
صبح بهار،
مستی ِ ِ
رقص هزار.
شادی و ِ
پرت ِو مه ِر خدا تابان است
هر چه در پهنۀ هستیست ،همه خندان است
شوق نسیم سحری ،رقصان است
سرو از ِ
باغ از عطر گل و سبزه ،صفا باران است
قدمی پیش بنه ،

لحظهای گوش بدار
پای افرا و چنار ،
گل بستان افروز،
نسترن با ِ
قصۀ غصۀ عمر گذران میگوید،
ارغوان از گل شببوی سپید،
خوشبویی او میجوید،
راز خوشرویی و
ِ
سنبل از با ِد نوازشگ ِر عید،
ِ
شادی نورو ِز دگر میبوید،
نکهت ِ
زنبق و پونه و سوسنبر و بید
زلف در آینۀ آب روان میشوید،
ای فرومانده به زندان بال،
د ِر زندان بگشا،
با طبیعت آمیز:
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بلبل و سار و چکاوک ،همه در آوازند،
بر سپیدا ِر بلند،
پوپک و فاخته و چلچله در پروازند،
دامن ِ
دشت پَرَند .
ِ
کبک و شاهین به سراپردۀ دل همرازند،
دور از رنج و گزند،
مر ِغ زرّینپر و تیهو به صفا دمسازند،
فارغ از بند و کمند،
ای تماشاگ ِر دلمرده ببین،
لحظهای چند بخند
بر در ِبا ِغ نظر،
آسمان را بنگر،
ابر جانبخش به فرمان ِخدا میگرید،
تا گل و سبزه شکوفنده شود،
چه ِر خورشید به سیمای ِجهان میخندد،
تا ِ
لب سر ِد تو پُر خنده شود
دامان فلک میتابد،
پرت ِو ما ه به ِ
تا ِ
شب تا ِر تو تابنده شود
ِ
الماس روان میرخشد،
برف کهسار چو ِ
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تا ِتن مردۀ تو زنده شود
هر چه در با ِغ خدا میبینی،
جا نفریب و زیباست،
دلکش و هوشرباست
گر ِپی شو ِر نهان میگردی،
قدمی پیش بنه:
پای آن چشمۀ کوه،
ِ
کاخ امید آنجاست.
ِ
ِ
پشت آن لکۀ ابر،
قص ِر خورشید آنجاست.
ز یر آن ِ
سقف کبود،
ِ
چنگ ناهید آ نجاست.
بر د ِر خانۀ دوست،
عشق جاوید آنجاست
ِ
ای فرومانده به بند،
لحظهای چند بخند...
تا به کی زار و نژند؟
لحظهای چند بخند ...
لحظهای چند بخند ...

ِ
پایانـی کـه «رهآورد» بـرای چـاپ آمـاده شـده بـود،
نهایـت تاسـف در روزهـای
بـا
ِ
باخبر شـدیم کـه «آقای علـی اصغ ِر سـعیدیِ خوئـی» ،نویسـندهی عالیقـدر و همکا ِر
گرامنایـهی فصلنامـه «رهآورد» زندگـی را بـدرود گفتنـد.
ِ
مصیبـت ناگـوار را بـه خانـوادهی گرامـی
رسدبیـر و دیگـر همـکاران «رهآورد» ،ایـن
ِ
سـیروس آمـوزگار» ،مشـاور دلسـو ِز فصلنامـه
ِ
دوسـت نازنینشـان «دکتر
ایشـان و
«رهآورد» ،تسـلیت میگوینـد .در شمارهی آینـدهی این فصلنامه دربارهی «شـادروان
سـعیدی» بـه تفصیـل سـخن گفتـه خواهـد شـد.
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