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ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ﭘﯿﺶ
ِ
شعﻠﻪ شﻤﺲ شﻬباز

سال انتشار فصلنامه "رهآورد" ،خانﻢ "مﮋگان رفیﻊ" و سازمان "بنی بریت ،گروه
آﻏاز سی و ششمین ِ
در ِ
نشریات
مانند بسیاری از
فریبرز مطلوب" جهت حمایت و کمﮏ به ادامه انتشار این نشریه که احتمال میرفت ِ
ِ
دچار ﺗعطیل شود ،بر آن شدند که کمیتهای ﺗشکیل دهند و از دیگر ایرانیان فرهنگدوست
برون مرزی ،چاپ آن ِ
نیز برای عﻀویت در این کمیته دعوت کنند .این دعوت با استﻘبال بینﻈیر روبهرو گردید و کمیته با نام "یاران و
دوستداران ره آورد" ﺗشکیل شد.
در جلسه اول سردبیر ﺗوضیﺢ داد که:
"هدف وی ،همکاران و مشاورین این نشریه بر آن است که "رهآورد" به درخواست مشترکین وفادار خود ،که
صورت چاپ شده در کتابخانه و
مطالﺐ این فصلنامه را به
ﺗمایلی به استفاده از کامﭙیوﺗر ندارند و ﺗرجیﺢ میدهند
ِ
ِ
آرشیوهای خود داشته باشند ،جواب مﺜبت دهد .اما به موازات چاپ نشریه ،ﻗیمت "ره آورد" دیجیتال )،(ebook
ِ
که از  ۶ماه پیﺶ در سایت رهآورد ) (Rahavard.comدر اختیار عموم ﻗرار گرفته است ،پایین آورده شود ﺗا
ایرانیان درون مرز نیز بتوانند در کامﭙیوﺗر خود از مطالﺐ آن استفاده کنند .سایت انگلیسی "رهآورد" نیز در دست
ﻗابل استفاده خواهد بود ﺗا هﻢ جوانان ایرانی برون مرز بتوانند از آن استفاده
ﺗهیه است و ﺗا یکی دو ماه آینده آماده و ِ
کنند و با ادب ،فرهنگ و ﺗاریﺦ صحیﺢ و دست نخورده مملکت خود آشنا شوند و هﻢ در دسترس پﮋوهشگران و
دانشجویانی که در "بخﺶ ایران شناسی" دانشگاههای مختلﻒ دنیا مشغول پﮋوهﺶ و مطالعه هستند ،ﻗرار بگیرد.
کمیته ِی"یاران رهآورد" اولین فعالیت خود را با برگزاری گردهمﺂیی به مناسبت پایان  ۳۵سال انتشار "رهآورد"
ماه مارچ بیسروصدا و به سادگی هر چه ﺗمامﺗر ،در منزل یکی از اعﻀای کمیته )که با
آﻏاز کرد که در
ﺗاریﺦ ِ ۲۶
ِ
دوست دعوت شده گشود( برگزار گردید و عالﻗمندان
گشاده دستی درب منزل خود را به روی میهمانان فرهنگ ِ
این نشریه برای یاری رساندن به فصلنامه ِی آزاد اندیشان ایران در آن شرکت کردند.
ﭘارهای از سﺨنان ﺧانﻢ ﮔﻼویﮋ معتﻤدی ،ﮔردانندهی برنامﻪ میز ﮔرد "ره آورد" در این ﮔردهﻤﺂیی را
در زیر میﺧوانید:
در گوشهای از آسیا ،خورشید با زمین مالﻗات کرد و از عشﻘشان کشور زیبایی به نام ایران

RAHAVARD Quarterly Persian Journal of Iranian Studies Issue 119, Summer 1396 / 2017

۞ ���گفتار سردبیر

)(٨

متولد شد؛ با رازهای نهفته" ،سرزمین شعر و ﺗاریﺦ" ،و جهانی شد با شاهی شجاع و عادل،
سازندهی اولین منشور حﻘوق بشر در زمانی که اکﺜر کشورهای جهان هنوز پا به عرصه حیات
نگﺬاشته بودند .مردی صلحجو به نام کوروش کبیر که ایران از همت بلند او پابرجاست .ایرانی
که ﺗوانسته پستیها و بلندیهای ﻗرنها را بﭙیماید ،بلندیهای بسیار ُپرافتخار و پستیهایی که
دلت میخواهد ﻗیﭽیشان کنی از ﺗاریﺦ .او در زمان حکومتﺶ بردهداری را ممنوع کرد و اجازه
داد ﺗا مردمﺶ هر خدایی را که میخواهند بﭙرستند .و چنین است که بعد از ﻗرنها و هزارهها ،از
طریﻖ دانایی و بینﺶ او ،ایرانیانی که سرزمینشان مهد آزادی و پرورش هنر و ادب بوده است حتی
در ﻏربت لس انجلس هﻢ به ایرانی بودن خود افتخار کنند و برای حفﻆ و اعتالی آﺛار ارزندهی
شعر ،ﺗاریﺦ و ادب آن سرزمین بکوشند و از پای نیافتند .آری ،امروز در این جا یکی دیگر از
گنجینههای سرزمینمان ایران را در این گوشه جهان ارج مینهیﻢ و ﻗدرش را میدانیﻢ.
سیوپنﺞ سال پیﺶ فصلنامه "رهآورد" با همت و دانایی "حسن شهباز" در لس انجلس منتشر شد
و "شعله شمس" این شمﻊ را افروخته نگه داشت .شعله همﭽون حسن شهباز با همهی سختیها
و نامرادیهایی که سرنوشت برایﺶ رﻗﻢ زده استوار ایستاده است .اما خوشبختانه از امروز نه
یﮏ ﺗنه ،بلکه به همت و همراهی همه شما که در این جا حﻀور دارید با باری سبﮏﺗر در کنار
دیگر همکاران "ره آورد" به جلو خواهد رفت.
نور نگاه کورش بعد از هزارها سال در هگمتانه باﻗی است /باﻗیاست جمﻊ جانان ﺗا این یگانه
باﻗی است.
و ﺗا سازمانهایی چون بنیبریت /گروه فریبرز مطلوب و "انجمن دوستداران و یاران ره آورد"
این ساز مینوازد ﺗا یﮏ ﺗرانه باﻗی است ،ایران و نوروز ماندگار است ﺗا یﮏ جوانه باﻗی است/
ً
اکﺜرا میدانید که من یﮏ کتاب را در یﮏ مﻘاله جا میدهﻢ ،اما برای معرفی "رهآورد" برای اینکه
دریابیﻢ که این ﺗالش  ۳۵ساله چه کار ُپر رنگی است ،کافی است یﮏ شماره این فصلنامه را ورق
بزنیﻢ ﺗا متوجه شویﻢ که چه سر و گردنی باالﺗر است از بسی کتابهایی که فﻘﻂ برای "اعتبار"
بخشیدن به "سلﻒ" کتابخانهها و "ژست" کتابخوانی نگهداشتهایﻢ:
"وﻗتی مﻼل زندﮔی وﺟود مرا دربرﮔرﻓﺖ و ﭘیکرم اسیر رﺧوت و بیحاﻟی شد ،یاد
شعر نﻈامی اﻓتادم:
یکــی مــرغ بــر کــوه بنشســﺖ و ﺧاســﺖ مــن آن مرﻏــﻢ و ایــن ﺟﻬــان کــوه مــن
ُ
ﭼــﻪ اﻓــزود بــر کــوه وز آن کــﻪ ﭼــﻪ کاســﺖ ﭼــو رﻓتــﻢ ﺟﻬـــــــــان را ﭼــﻪ انــدوه مــن
حسن شﻬباز رهآورد بﻬار "۱۳۸۴
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت

(9)
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و من پس از مرگﺶ نوشتﻢ و در رادیو خواندم که" :شعر نﻈامی در مورد ﺗو صدق نمیکند .ﺗو آن مرغ بودی
که با ﺗسلﻂ بر ادبیات ﻏرب ،ﻗلهای بر ادبیات نﻈامی و فردوسی افزودی".
کتاب جیبی کوچکی دارم با ورﻗههای زرد شده "ربهکا" ﺗرجمه حسن شهباز که برای ششمینبار ) ۵۴سال
پیﺶ( در پانزده هزار جلد به چاپ رسیده بود؛ آن هﻢ در جامعه کتابنخوان ایران ﻗبل از انﻘالب؛ با جمعیتی بسیار
میلیون ،نه با جمعیت هشتاد میلیون کنونی.
کمتر از سی
ِ
سخن از "رهآورد" را که یکی از گنجینههاست و ﺗﻘدیر از زحمات شعله شمس را که یکی از این زنان است
واگﺬار میکنﻢ به سه بانوی ایرانزمین که با این نشریه همکاری دارند و با همهی بزرگیشان و احاطهشان به ادبیات
روز "رهآورد" است.
ایران ،خواستهاند که فﻘﻂ با چند کلمه معرفی شوند ،چون معتﻘدند که روزِ ،
در این میز گرد ،سه بانو که شاعر و ادیﺐاند و هنرور؛ و حافﻆ گنجینهی ﻏنی ادبیات ایران ،احتیاج به
معرفی ،به خصوص برای جمﻊ کتابخوان و فرهنگدوست ایرانی ندارند ولی به سادگی میگویﻢ:
• دکتر ماندانا زندیان ،هﻢ شاعر است و هﻢ روزنامهنگار و هﻢ پزشﮏ.
• نوشین معینی کرمانشاهی ،پنﺞ کتاب نوشته و سالها با مطبوعات همکاری داشته است .دختر مردی
که گفت :ﻗلﻢ دالوری کو؟ سخنی دلیر دارم ،نه زبان اسیر فردی ،نه ﻗلﻢ اجیر دارم ،استاد رحیﻢ معینی کرمانشاهی.
• هما پرﺗوی هﻢ مﺜل بﻘیه احتیاج به معرفی ندارد ،سه کلمه :نﻘاش ،هنرمند ،بشردوست.
هﻤا ﭘرﺗوی ﻗوم و یار دیرین حسن شﻬباز کﻪ از آﻏاز انتشار این ﻓﺼﻠنامﻪ شاهد و در کنار او بود در
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت

) ( 11

انتﻬای ﺻﺤبﺖ های بسیار ﺧودمانی ﺧود در این میز ﮔرد ﮔفﺖ:
ﺗوی عالمی که دلﻢ میخواهد شما را هﻢ با خودم به این عالﻢ ببرم:
رفتهام ِ
فرش سرزمین مادری از زیر پاهایمان کشیده میشود و همهمان نادلخواسته به دیار ﻏربت
در آن دورانی که ِ
پرﺗاب میشویﻢ و نمیدانیﻢ کجا هستیﻢ و کجا افتادیﻢ ...و به ﻗول موالنا:
ّ
ــر کاهـــــــــﻢ پیــﺶ ﺗــو ای ﺗندبــاد
"پ ِ

مــن ندانــﻢ کــه کجــا خواهــﻢ فتــاد"،

عشﻖ دیرینهاش را به
ِ
شهباز بلند آشیان ما هﻢ افسرده و دل شکسته کولهباری از شعر و ادب و فرهنگِ ،
دوش میکشد ،بوسهی وداع به خاک وطن میزند و ...راهی ﻏربت میشود .دریغا که در دیار ﻏربت کولهبارش
را زمین گﺬاشته و نگﺬاشته ،سیل مشکالت جور به جور جسﻢ و جانﺶ را درهﻢ میشکند ﺗا جاییکه شبی ﻏمزده
خیس باران خورده به آیندهاش که نگاه میکند ،میبیند:
با بالهای ِ
"افﻖ از ﺗابﺶ نور سحرگاهان فروزان نیست و ...درون کومهی ﻇلمانی ﻏربت چراﻏی رو به خاموشی
است ،چراغ عمر انسانی که ﺗنها درﻏﻢ بیهودگی میسوزد و ﺗاریﮏ میگردد"...
در ﻗعر این ناامیدی و ﺗاریکی ،ناگهان اندیشهای ذهنﺶ را روشن میکند و به خودش نهیﺐ میزند و
میگوید" :من که همیشه عشﻖ ابدی و جاودانﻢ فرهنگ و ادب سرزمینﻢ بوده و هست ،مصمﻢ و پا برجا در این
ُ ُ
همزبانان ﻏربتزدهام ارمغان میآورم و مﺜل موالنا:
برای
را
وطنﻢ
ل
گ
راه ﻗدم میگﺬارم و »رهآوردی« از
ِ
ِ
گلستان پر ِ
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"ﺗیز َدوم ﺗیز َدوم ﺗا به سوران برسﻢ
نیست شوم نیست شوم ﺗا َب ِر جانان برسﻢ
آب شوم سجده کنان ﺗا به گلستان برسﻢ"
اما وﻗتی این نیت را با چند ﺗن از اطرافیان در میان میگﺬارد به وی خرده میگیرند که" :در این سرگشتگی
و پریشانحالی چه جای فکر کردن به شعر و ادب است؟"
ُ
دید پر بصیرﺗﺶ آ گاه بود که از ﻗﻀای روزگار ،درست
ذهن روشن و ِ
درود بر این شاهباز خوش پرواز ما که با ِ
ّ
در همین احوال است که بیﺶ از هر وﻗت دیگر نیاز به حفﻆ و حراست ّهو یت ملیمان داریﻢ ...چرا؟ چونکه:
بﻪ دنبال ﺗﻐییرات ،ﺟابﻪﺟاییها و بﺤرانهای سیاسی و اﺟتﻤاعی هسﺖ کﻪ ارزش و اهﻤیﺖ ﻓرهنﮓ
ﺧار ابتﺬال زﺧﻤی شده ،زندانی میماند و کاسﻪی بﻠورین
بیرنﮓ میشود؛ شعر و ادب ﻻبﻪﻻی بوﺗﻪهای ِ
هویﺖ مﻠیﻤان را میشکند :با هزار ﺗکﻪی ﭘراکنده.
اما در این میان ،سه ﺗن از دوستان فاضل و فرهنگدوست ،دست در دستﺶ نهادند و وﻗتی اولین شمارهی
روی دامن ُپر ِمهر خودش میگﺬارد و به
"رهآورد" بیرون میآید ،درست مﺜل بﭽهای که دنیا آورده باشد ،او را ِ
سرورویﺶ بوسه میزند و از آن به بعد حیات خودش را البهالی این مجلهی محبوبﺶ جاسازی میکند و در
ُ
کمان
عﻘدنامهی معنویﺶ از شعله ،همسر عزیزش پیمان میگیرد که" :ای د ِ
خت آفتاب ،ای پرﺗو خدایی رنگین ِ
فرزند عزیز دریﻎ نداشته بلکه
ِمهر"ِ ،مهرت را از فرزندمان دریﻎ مدار .و شعلهی عزیز نه فﻘﻂ این مهر را از این ِ
جاودان ﺗابندگی این یادگار ارزشمند را درون پرﺗو خورشید عشﻖ جستوجو کرده "عشﻖ چون در سینهام بیدار
از طلﺐ پا ﺗا سرم ایﺜار شد"
شد
میان دست
و با هر یﮏ برگ اضافه شدن به »رهآورد« روح ﺗازهای در وجودش دمیده و وﻗتی این اوراق ِ
دوستانﺶ ورق میخورد ،نسیﻢ جانبخﺶ بهاری به صورﺗﺶ میوزد و این نسیﻢ همانند بال و پری است که او را
به یﮏ پرواز حیاﺗبخﺶ صعود میدهد.
ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮواز دﻟﭙﺬﯾﺮ از ﮔﺰﻧﺪ ﺑﺎد و ﺑﺎران و ﺳﺘﻢ روزﮔﺎران در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ او ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺪل و ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﻢ ...ﭼﺮا ﮐﻪ:
ُ
مرز شﺐ عبور کنیﻢ ،فﻀای خانهی دل پر ز نور کنیﻢ.
"به اﺗفاق گر از ِ
بهار رسیده است ز راه ...بیا ...بیا و به ُی َ
ﻘدم گل سینه ُپر سرور کنیﻢ".
من م ِ
ِ

***

نویسندگان محبوب و مشهور دریافت کردیﻢ که
های افتخار آفرینی از مﻘامات ِ بلند پایه و
ِ
عالوه براین پیام ِ
خوانندگان
نﻈر
دلگرمی ما و پایداری در
موجﺐ
باز هﻢ
ِ
انتشار ِ
ِ
ِ
کامل این پیامها به ِ
متن ِ
مداوم فصلنامه شد .در زیر ِ
ِ
ﺗرﺗیﺐ حروف الفبا آمده است:
پیام شهبانو
فرح پهلویِ ،
گرامی میرسد ،به ﻏیر از ِ
ﺗمام پیامها به ِ
ِ
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت
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پیام شﻬبانو ﻓرح ﭘﻬﻠوی به مناسبت  ۳۵سالگی انتشار فصلنامه
"ره آورد" در برون مرز

 ۶فروردین  ۲۶ - ۱۳۹۶مارس ۲۰۱۷
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ﭘیام دکتر سیروس آموزﮔار

روزنامﻪ نﮕار معروف و وزیر اﻃﻼعات در کابینﻪ شاﭘور بﺨتیار )از ﭘاریﺲ(

من شهر و دیار شما را به خوبی نمیشناسﻢ .دوباری که سفری بسیار کوﺗاه به ایاالت متحده کردهام ،اجبارا
در واشنگتن ماندم و ﺗوفیﻖ دیدار ﻏرب آمریکا دست نداد .اما دیدن لس آنجلس همیشه به صورت یﮏ آرزوی
رویاﺋی با من باﻗی ماند .در درجهی اول به خاطر اسﻢ جادوﺋی هولیوود که فیلﻢ میساخت و شﺐهای نوجوانی
و جوانی ما را از فانتزی رنگین میانباشت .دوم به خاطر انبوه ایرانیان ساکن آن منطﻘه که اکﺜریت ﻗریﺐ به اﺗفاق
آنان با وجود بعد مسافت یﮏ لحﻈه از اندیشهی روزهای ﺗلﺦ وطن فارغ نیستند و مهﻢﺗر از همه به خاطر این که
شهر شما شهر زندگی وساﺋل ارﺗباط جمعی به زبان فارسی است .به جز رادیو و ﺗلویزیونها ،لسآنجلس ﺗنها
شهر خارج از مرز های ایران است که در آن چهار مجلهی آبرومند فارسی به طور مرﺗﺐ و مستمر منتشر میشود:
مجلهی "راه زندگی" خانﻢ اباصلتی و آﻗای میرهاشﻢ  ،مجله "جوانان" آﻗای ذکایی ،مجله ی "فردوسی امروز"
عباس پهلوان و دختر نازنین عسل پهلوان که از شیرخوارگی ﺗا به امروز که بانوﺋی شده است شاهد بالندگیاش
بودهام و باالخره فصلنامهی ادبی ،فرهنگی و ﺗاریخی "ره آورد" که به صورت کتاب منتشر میگردد.
فصلنامهی "ره آورد" ،داستان دیگری است که کمتر کسی فکر میکرد به این درجه از بلوغ و ﺗکامل سی
و پنﺞ سالگی برسد .شادروان حسن شهباز با استعداد شگرف خویﺶ که پهلو به نبوغ می زد این نشریه را پی
ریخت و با خون جگر آن را ساخت و با کمﮏ همکاران زبده و دانشمند خود آن را به صورت یﮏ نشریهی بسیار
خواندنی و مرجﻊ در آورد.
از سرنوشت ﺗلﺦ شهباز همه خبر داریﻢ که چه بیهوده و چه ﻏﻢ انگیز ما را ﺗرک گفت و شگفت این که ﺗا
آخرین لحﻈهی زندگی نگران حیات "ره آورد" بود .وﻗتی به سفارش خود وی ،خانﻢ شعله شمس مدیریت آن را
به عهده گرفت ،کﻢ نبودند کسانی که نسبت به آیندهی نشریه احساس نگرانی میکردند ولی معجزهی "ره آورد"
رخ نمود و نه ﺗنها فصلنامه به همت این بانوی شایسته و کاردان زنده ماند ،بلکه خوش درخشید و اکنون یکی از
مطرحﺗرین نشریات فارسی زبان در داخل و خارج ایران است و با مدیریت درست وی" ،ره آورد" اینﮏ یکی از
منسجﻢﺗرین و مﻘتدر ﺗرین هیﺌتهای ﺗحریریه ممکن را در اختیار دارد و بسیاری از صاحﺐ ﻗلمان نامدار ایران به
انتشار نوشتههای خود در این فصلنامه ابراز اشتیاق میکنند .
برای خانﻢ شعله شمس شهباز ،خانﻢ میترا مفیدی معاون سردبیر "رهآورد" و هیﺌت دبیران آن که به ﺗرﺗیﺐ
حروف الفبا عبارﺗند از :امیرحسین دیانی ،دکتر کامبیز زارع ،دکتر مسعودعسکری سروستانی ،خانﻢ نوشین معینی
مطالﺐ این نشریه را به عهده
کرمانشاهی و باالخره برای خانﻢ ناهید همتی و مریﻢ مرادیان که زحمت ماشین کردن
ِ
دارند آرزو کنیﻢ که به همت و کمﮏ شما موفﻖ باشند.
"
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ﭘیام احﻤد احرار

)ﭼاپ ﻟندن(
های اﻃﻼعات )ایران( و
سردبیر
روزنامﻪ نﮕار و
ِ
ﭘیشین روزنامﻪ ِ
ِ
ِ
کیﻬان ِ
در نیمهی اول دههی  ،۳۰وﻗتی با شادروان حسن شهباز در دفتر "اطالعات ماهانه" آشنا شدم ،هرگز در
ّ
ﺗصورم نمیگنجید که این آشنایی ،مﻘدمهی دوستی نزدیﮏ ﺗا پایان حیات وی و پس از آن نیز ادامهی همکاری
ﻗلمی با "رهآورد" است به مدیریت همسرش خانﻢ شعله شمس.
شهباز را ﻗبل از آشنایی با خودش ،از طریﻖ "اطالعات ماهانه" میشناختﻢ و با ﻗلمﺶ آشنا بودم .اطالعات
ماهانه ،نشریهای بود مشابه "رهآورد" که گروهی از شخصیتهای بنام ادبی و سیاسی ،با اشعار و آﺛار و ﺗرجمهها و
خاطراﺗشان ،بدان اعتبار میبخشیدند؛ از آنجمله :علی دشتی ،نصرالله فلسفی ،حسین مسرور ،رهی ّ
معیری ،دکتر
صورﺗگر ،دکتر معین ،جمالزاده ،جواد فاضل ،امیری فیروزکوهی ،رحیﻢزاده صفوی ،رحمت مصطفوی ،ابوالحسن
احتشامی ،شجاعالدین شفا ،سعید نفیسی ،علیاکبر کسماﺋی ،علی جواهرکالم ،نجفﻘلی پسیان ،احمد شاملو،
ّ
رحمت الهی ،عبدالحسین زرینکوب ،ناصر نجمی ،ایرج افشار ،اﻗبال آشتیانی ،فریدون ﺗوللی ،دکتر صفا و...
آخرین دیدار من با حسن شهباز در ﺗهران ،دیداری جمعی در منزل دشتی بود .دیداری که "شﺐ شهیدی"
نامیده میشد چون شادروان احمد شهیدی ،سردبیر اطالعات ماهانه و سﭙس سردبیر کل روزنامه اطالعات در
پایهگﺬاری آن سهﻢ عمده داشت.
باری ،انﻘالب اسالمی جمﻊ ما را بههﻢ زد .ﻗسمت چنین بود که بنده و شادروان حسن شهباز در پاریس
به هﻢ برسیﻢ و اینبار نوبت شهباز بود که فارغ از اشتغال سیاسی ،به کار مطبوعاﺗی بﭙردازد ،فصلنامه "رهآورد"
را منتشر کند و این افتخار را به من بدهد که در زمان حیات وی و سﭙس دوران سردبیری همسرش خانﻢ شعله
شمس ،ﺗوفیﻖ رابطه ﻗلمی با این نشریه ارزشمند را داشته باشﻢ.
برگزاری جشن سیوپنﺞ سالگی "رهآورد" به من فرصت میدهد موفﻘیت در حفﻆ و ﺗداوم چنین فصلنامهی
با ارزشی را که بهعنوان یﮏ روزنامهنگار باسابﻘه بهخوبی میدانﻢ مستلزم چه زحمت و چه ّ
همتی است؛ به خانﻢ
شمس و دستیاران و همکارانشان و نیز خوانندگان "رهآورد" در اکناف جهان ﺗهنیت بگویﻢ.

ﭘیام دکتر ﺻدراﻟدین اﻟﻬی

نﮕار ﭘیشکسوت
نویسنده و روزنامﻪ ِ
از من خواسته شد که در مجلس گرم و مهربانانه شما چند کلمهای بگویﻢ .شوربختانه فرصت حﻀور و
زیارت شما دوستداران "رهآورد" را نداشتﻢ ،به این جهت عرایﻀﻢ را نوشته و فرستادم و پیشاپیﺶ از ﺗوجه و مهری
که مبﺬول میفرمایید متشکرم.
نمیدانﻢ چند نفر از شما حاضران محترم در این مجلس سروکارﺗان با کار سخت و دشوار چاپ یﮏ نشریه
بوده است ،اما برای من که حاال شصت و اندی سال است که در این حرفهام همیشه به شوخی گفتهام روزنامه
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نویسی و یا چاپ منﻈﻢ یﮏ نشریه چیزی شبیه به بارداری شیربهشیر است که مادران گﺬشتهی ما همیشه از آن
می نالیدهاند و به آن ﺗن میدادهاند .آنها میگفتند " :ﺗا میآییﻢ این حرامزاده را از شیر بگیریﻢ و نفس بکشیﻢ ،پشت
بندش در شکممان وول میخورد".
انتشار منﻈﻢ ،با آن روبهرو و دست بگریبانند .نشریهای که هر
آری چنین است کاری که اهل ﻗلﻢ ،اهل
ِ
فصل با مطالبی ﺗازه و جاندار به دست شما میرسد ،مرد کامل سی و پنﺞ سالهایست که سر پا ایستاده و به
آفرینندگان خود لبخند میزند.
"ره آورد" یادگار مردی است که هیﭻکس نمیﺗواند منکر ﺗواناییهای او در نوشتن ،ﺗرجمه و انتشار باشد.
حسن شﻬباز این اﺻﻄﻼح زیبای ﻓارسی "رهآورد" را از ﻗﺼیدهی بﻠند ﺧاﻗانی شیروانی دربارهی ایوان
مداﺋن و یادﮔار ایران بزرگ برﮔرﻓتﻪ و آن را در برابر واژهی ﺗرکی "سوﻏات" یعنی هدیﻪ از سفر بازﮔشتن ﻗرار
داده اسﺖ .ﺧاﻗانی در ﺗوﺟیﺢ رباعی ﻗﺼیدهی "هان ای دل عبرت بین از دیده نﻈر کن هان" کﻪ بﻪ هنﮕام
بازﮔشﺖ از سفر حﺞ در برابر ویرانﻪهای ایوان مداﺋن ساﺧتﻪ اسﺖ با این بیﺖ بﻪ ﺧوانندﮔان متﺬکر میشود کﻪ:
دل اﺧوان
اﺧــــــــــوان کــﻪ ز راه آینــد آرنــد "رهآورد"ی ایــن ﻗﻄعــﻪ "رهآورد" اســﺖ از بﻬـ ِـر ِ
دل ِاﺧو ِان از وﻃن دورمانده آﻓرید.
و شﻬباز "رهآورد" را برای ِ
مساﻓران سرﮔشتﻪای بود کﻪ
سوﻏات
"رهآورد" یﮏ نشریﻪ سیاسی یا ادبی یا اﺟتﻤاعی نبود ،هﻤان
ِ
ِ
کویر بیسروسامان بﻪ دیﮕران هﻤانند ﺧود هدیﻪ شد.
در ِ
آورد هدیه به دل اخوان وطن گﻢ کرده" ،به همت شعله خانﻢ شهباز )شمس(
حال که  ۱۰سال است این "ره ِ
به حیات خود ادامه میدهد و او به یاری بسیاری از همسفران دیرین من آن را به شکلی ﺗازه و جوان پسندﺗر منتشر
میکند ،جای آن دارد که نگﺬاریﻢ این چراغ پاکدامن و پاکیزه خاموش شود .خانﻢ شعله دستیاری دارد که از
همسفران پوینده و جویندهی من بوده است میترا مفیدی ،و این میتراست که همدورهایهای خود را گرد آورد ﺗا
چراغ "ره آورد" روشن بماند.
امروز هر کدام از شما میﺗوانید روشنایی این چراغ باشید و نگﺬارید که در سال های دیگر ،خاﻗانی دیگری
از "ایوان مداﺋن" در هﻢ ریخته و پراکندهی لس انجلس ،نیویورک ،پاریس ،برن ،لندن  ......سخن بگوید و
افسوس آن روزهایی را بخورد و این "رهآورد" فریاد بزند:
ِ
مــا بارگــه دادیــﻢ ،ایــن رفــت ســـــــــــتﻢ بــر مــا بــر ﻗصـ ِـر ســتمکاران ﺗــا خــود چــه رســد ُخﺬالن
شما ﺛابت کنید که:
امــروز گــر از ســلطان ،رنــدی طلبــد ﺗوشــه فــردا ز ِدر رنــدی ،ﺗوشـــــه طلبــد ســلطان
بیایید و کاری کنید که سلطانهای فردا از رندی چون شما ﺗوشه بطلبند.
"
"
ب
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ﭘیام آﻗای عبداﻟرﺿا انﺼاری از ﭘاریﺲ
شعله بانوی عزیز
پشت سر گﺬاشتن سی و پنﺞ سال انتشار فصلنامه رهآورد را به شما و همه همکاران این فصلنامه ﺗبریﮏ
میگویﻢ .من خود شاهد فعالیتهای شبانه روزی شما بوده و هستﻢ که با چه زحمتی بار این کار بسیار سنگین را
به دوش کشیده و به سوگندی که به همسر نازنینتان زنده یاد حسن شهباز خوردهاید وفادار ماندهاید.
و همﭽنین از شنیدن این خبر که نه ﺗنها ره آورد دیجیتال ) (ebookبه راه افتاده است بلکه در حال به اﺗمام
رساندن سایت انگلیسی "ره آورد" در اینترنت هﻢ میباشید ،بسیار شادمان شدم .درود بر شما که با این کار باعﺚ
میشوید نسل جوان ما دوباره با ادب و فرهنگ و ﺗاریﺦ ایران آشنا شود و از نو مملکت خود ایران و ریشههای
عمیﻖ باستانی آن را مطالعه کنند و بشناسد.
از دور دست شما را میفشارم و به وجودﺗان افتخار میکنﻢ .زنهای ایرانی مایه افتخار و سربلندی ما در
دنیا هستند.

ﭘیام امیر ﻃاهری

سردبیر سابﻖ روزنامﻪ کیﻬان و روزنامﻪ نﮕار معروف بیناﻟﻤﻠﻠی
سی و پنجمین سالگرد "رهآورد" را به همه کارکنان آن نشریه و خوانندگان و دوستداران آن ﺗبریﮏ عرض
میکنﻢ.
رهآورد حلﻘهای مهﻢ برای پیوند ایرانیان فرهنگدوست در سراسر جهان است.
با درود های فراوان

ﭘیام ﭘروﻓسور احسان یارشاﻃر

حسن شهباز یار دیرین و نازنین من در ﻏربت ﺗا زنده بود با فصلنامهی"رهآوردش" مرکز ﺛﻘلی بود .کافی
بود انسان مطالﺐ این فصلنامه را بخواند ﺗا از عمده رویدادهای ادبی ایران با زبانی فصیﺢ آ گاه گردد و آشنا شود.
همﭽنین شهباز مردی بود پویا ،انسانی بود شریﻒ که اطالع رسانی به جامعه ایرانی فارسی زبان در ﻏربت
را درباره ادب ،فرهنگ و ﺗاریﺦ ایران از طریﻖ فصلنامه "رهآورد" زنده نگاه میداشت.
ﻏربت اجباری به همت
وﻗتی او درگﺬشت گمان میرفت که شعلهی این وصلت ادب و فرهنگ ایران که در ِ
او زنده نگاه داشته بود کﻢ کﻢ فروکﺶ کند ،ولی چنین نشد .دورهی ﺗازهای از این فصلنامه آﻏاز گشت .این نتیجهی
کوشﺶ بینﻈیر و شبانه روزی شعله شمس ،همسر او بود که نه ﺗنها روحی ﺗازه به این نشریه بخشید و از اهمیت
آن نکاست ،بلکه در آن جانی ﺗازه دمید و با روحیهای ﻗویﺗر به پیﺶ رفت و شعله "رهآورد" را روشن نگاه داشت.
یاد حسن شهباز دوست بسیار عزیز و گرانﻘدر من گرامی باد که با این ارمغانﺶ به ایرانیان ،ادب ،فرهنگ و
ﺗاریﺦ ایران را پاسداری کرد و ﺗبریﮏ به شعله شمس شهباز که در هر فصل این نشریه را بارورﺗر به ما ارزانی میدارد.
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