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حال و شتاب زده به نویسم پس از اتمام، در این عادت من است که آنچه می  

وقت به وقت به  دهم،کنم مجال نفس کشیدنش میرهایش نمیباد صبا دست 
کشیده از قفس پرندۀ پراین گیرم. اش بر میگِردش میگردم و گَرد از چهره

های شکننده و نازکش نیرومند و آمادۀ اوج دهم تا بالآنقدر پرواز نمیسینه را 
دیگری بود  از گونۀ خوانید، این نوشته که امروز مینوشتهگرفتن گردد. اما این 

آن  طلبید تا بتواندکشید نیرو و توانی را میحسرت و اندوهی گران به دوش می
و آنچنان به مکرّر در مکرّر خواندنش  .را از دوش برگیرد که در توان من نبود

توانستم از خود رهایش خواستم و نمینمیجابجاییِ کلماتش وابسته بودم که 
 خوانید.می که آن را دیراست این  .توانمو اینک هم به سختی می کنم

 هاکاش در گیر ودارِ معجزه
مراداسب  نشستم به بالِمی  
پنجره را شکستم سکوتِمی  
ۀ بادنشاندم تو را به سینمی  



 بستمآسمان را چراغ می
 فشاندم عطر و گالبدر رهت می

 گشتی و به دور سرتماه می
 زدم دُور همچنان مهتابمی

 ایشادیت را که باز آمده
 سرودم سرودِ فردا رامی

 کردمپیشِ پایت نثار می
 جاودانه دمِ مسیحا را

 این برنامه خواندم :ار پاره را در این چه  

 بزرگهایِکوچك ازچهرهتصویرهایِ
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های بنیاد رنامهب 1988 ازهای گذشته رنج سفر را احتمال کرده، همچون سال  

آفرین  با نیرو و توانِهایش را لرزش دستبود. داده  ارجحضورش  با رودکی را

 و سخنش همچنان نرم و روان بود.  کردبرانگیز مهار می

داشتم به سینۀ بادش و به راستی آرزو  این چهارپاره را در این برنامه خواندم  
در م و آمد و رفت را بر او روا ندارم که بسیار از او آموخته بود بنشانم و رنجِ 

و باشد و باشد و خواست تندرستی خود را باز یابد دلم می .اقم اندوختهسینۀ مشت
 برآورده شد که این هم بشود.  باشد. اما کدام آرزو

سخن از آب حیات و افسانه ،به وقتِ دانشجویی در کالس درسِ معانی بیان  
دارم استاد  به خاطر های دگرگونۀ خضر و چشمۀ کوثر به میان آمد. تا آنجا که

مردم دنیا دو »: ها را اینچنین خاتمه دادندسؤال و جواببزرگوار جالل همایی 
آید و زندگی مادی یا جسمانی که آدمی روزی به دنیا می – 1زندگی دارند 

بعضی از این افراد هم هستند که خود  – 2شود. کند و سالخورده میزندگی می
 شود وی در حیات خودشان شروع مییک زندگی معنوی هم دارند که این زندگ

کند و هماره پایدار و پیدا میتناسب قابلیتی که داشتند ادامه  بعداز مرگشان با

آب  و به تأکید این آب حیات استتابند. مانند و نیستی را برنمینامدار می

  «ها و ساخته پرداخته ها.حیات این است نه آن افسانه
ای از آن نوشید که هر کس جرعهاست  آب حیات ،احسان یار شاطر خود و

 ای، جویباری و رودی شد به تناسب قابلیت.چشمه
 )گل و بلبل( بودم در دورۀ دکتری به وقتی که من دانشجوی دانشکدۀ ادبیات  

جوان و تازه از انگلیس  یکرد استادتدریس می فارسی باستان و خط میخی
توانم بگویم تنها شت و میدا خاصیبرگشته. شاگردش بودم و کالسش انضباط 

چشم و گوش کالسی بود که کسی جرأت و جسارت وقت تلف کردن نداشت 
و از دانشجو  نوشتگفت و میمی بر کالمش داشتن شوخی بردار نبود

آب  برای سر و گوشسیاه بنویسد.  هخواست که آن را بازپس دهد و بر تختمی
گاه مستشرقین جوانش را و  رفتمهم میکتاب دادن گاهی به دفتر راهنمای 

 راهنما بودم. 
رایزنی ایران و ایتالیا به رم رفتم یکی ادارۀ وقتی از سوی وزارت فرهنگ به   

زبان التین  بر سرِ یادگیریِدو بار آنجا آمد و مرا که به خواست استاد پورداوود 
و  گفت التین زبانی است دامنه داری ادبیات ایتالیایی راهنما شد میبودم به سو

خواهد برای تکاملش و این در ذوق و حوصلۀ تو سنگین که عمری طوالنی می



ه روز از نو روزی از نو دوباره دانشجوی دانشکدۀ ادبیات و این شد ک گنجدنمی
سر و کارم با متون غول پیکری افتاد که زبانش را از  وفلسفۀ دانشگاه رم شدم 

 آموختم.صفر باید می
فتنه باران شد. گروهی را سر شکست و  ک سنگِ زمان گذشت و منجنیق فل  

غریبانه و دو سالِ اول به سر در گمیِ کوچِ  . یکیرا به دُور فلک پرتابگروهی 
دریا ترمیم غمِ آشیانه گذشت تا بدانجا رسیدم که وطن مشتی کوه و دشت و 

گ مردی چون زبان شیرین و شیوای من است که بزرمن همین  وطنِ  .نیست
مولوی،  ،نظامیهمانندانی چون نامداران و بیندش را برافکند و فردوسی کاخ بل
گِردِ این کاخ باید گردید و  .بر سر درِ این کاخ درخشیدند ظحافخیام، سعدی و 

. پس بنیاد رودکی جا سرودو سرود بزرگانش را در هر ک رد از رخسارش زدود گَ
الگرد حافظ را به ثبت رساندم و در همان سال که یونسکو س 1988را در سال 
جشنوارۀ حافظ را اعالم و استاد عزیزم را برای گشایش  ،بود آگاهی داده

 . دعوت کردمرودکی بنیاد نخستین برنامۀ 

به گنجایش هفتصد  Centennial theatre Centerاین برنامه در   
 نفر برگزار شد.

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
سپاسگزاری از زحمات  به منظور تجلیل و بنیاد رودکی رِکادر روند و ادامۀ   

نمایندگی در ارتقاء و حفظ فرهنگ ایران،  استاد دکتر احسان یارشاطر

در دسامبر دانشنامۀ ایرانیکا را در شهر ونکوور به عهده گرفتم و بنیاد رودکی 

 



ای را بنام ایشان طرح و اعالم کرد. این جایزۀ جهانی برای سپاس جایزه 1994
به پژوهشگران، شاعران، هنرمندان و  نگیقدردانی از کوشش و خدمات فره و

 . گیردنۀ ایران شناسی است تعلق میدانشجویان که کارشان در زمی

به دکتر  1997در اپریل  یارشاطر حسانجایزة جهانی ا نخستین  

دانشگاه تهران، پژوهنده و نویسندۀ تاریخ شش بلند پایۀ صفا استاد  اهللذبیح
وهشگر پژ رین به دکتر جالل خالقی مطلقو آخ اهدا شد فارسیجلدی ادبیات 

 یش. بیمارو پیشرفت  به ونکوور  آخرین سفر دکتر یارشاطر. شاهنامه نستوهِ

 در بنیاد رودکـی . خاک ایرانشکوه دیگری داشت شاهنامه بود و  سالن  

چهلمین برنامۀ  2004 یکشنبه دوازدهم سپتامبرهجدهمین سالِ تأسیس خود، 

را  «بزرگ تصویرهایِ کوچك از چهره هایِ»های سلسله سخنرانی

به  جایزة جهانیِ احسان یارشاطر کرد. در این برنامۀ ویژهمیبرگزار 

که پژوهش در شاهنامه را برای  دکتر جالل خالقی مطلق استاد بلند پایه

تر به سخن فردوسی، هدفِ زندگی علمی و فراهم آوردن متنی استوار و نزدیک
   ار داده اهدا گردید. این ضیافت در تاالر سخنرانیِ خود قر ت عمرِ سپیدهمّ

Space Center Vancouver Museum بدین ترتیب برگزار شد: 
سرود ای ایران، با اجرا و سرآغازی جدید از رامین درویان و صدای  موسیقیِ

 ای از تو را در این سویِسرزمینِ من، پارهگوید: توانمندش که می

همراه با نمایشِ تصویرِ نقشۀ ایران و اهتزازِ و  دشتِ خاوران ساختم،

 .گردش مداومِ پرچمِ ایران گِردِ تصویر

از سوی  1989کوتاهی از فیلم هزارۀ شاهنامه که در سال  بخشنمایش   
یونسکو اعالم و به کوششِ بنیاد رودکی در شهرِ ونکوور و با حضور دکتر 

 یارشاطر، برنامه گزاری شده بود. احسان
 تالین اوهانیان توسطشعر و آهنگ از منیر طه  سرزمینِ من ۀقطع  

تالین سوپرانوی جوان و خوبروی تاالر رودکی و رادیو تلویزیون خوانده شد. 
خواهد رود که گویی میایران بوده است. اوج و ارتفاع صدای تالین تا بدانجا می

ش بردارد. بُرش آن مانع و رادع را از فرا راه نفَسَ سقف سنگین را بشکافد و هر
کرد. همراهی می رامین جمال پورو کششِ صدای تالین را همیار جوانش 

رهبر گروه کُر و پیانیست ارکستر سنفونیک تاالر رودکی و  رامین جمال پور
 رادیو تلویزیون ایران بوده است. 

« های بزرگتصویرهای کوچك از چهره»بازگشایندۀ  منسرزمین   
 است. اجرا شده  Vivaldi Chamber Choir کتبوده و به کرّات با شر



 با قدردانی از پشتیبانیِ هم میهنانِ مقیم اروپا،آمد خوشمنیر طه پس از   
و همراهی ویژۀ ارباب رستم زرتشتی در فراهم آمدن و  از یاری و کانادا، امریکا

 کرد و کم گرفتنِ شاهنامه را در دبستان، برگزاری این برنامه سپاسگزاری
 یرستان و همچنین در دانشگاه نسبت به متون دیگر به پرسش گرفت. دب
ارباب رستم زرتشتی، نخستین بنیانگذار شاهنامه خوانی در برون مرز، از توجه   

ت دکتر جالل خالقی مطلق در مقام شاهنامه و دکتر احسان یارشاطر و همّ
ایندگی همچنین کوشش بنیاد رودکی در بزرگداشتِ دانشمندان و گسترش و پ

 فرهنگ و ادب ایران، به زبانِ دل قدردانی کرد.
بیان نرم و شاطر پیش از اهدای لوحۀ جایزه با همان دکتر احسان یار  

به ادب و را توجه و حمایت ارباب رستم زرتشتی  نخست ،بار خودمالطفت
و گفت آقای زرتشتی نه تنها شاهنامه  تقدیرفرهنگ ایران بویژه مقام شاهنامه 

استاد یارشاطر  بیند.کند و شاهنامه خواب میند که شاهنامه تنفس میخوامی
و چهار سال کار سترگ دکتر جالل خالقی مطلق در تصحیح سپس به سی 

پذیر و نستوه این مهم و همت خستگی نام بردنِ شاهنامه وکوشش در به انجا
مادی و ایشان پرداخت و واالیی و باالییِ مقام علمی و ایثار وقت و زندگیِ 

 . عنوی استاد را محترم وگرامی داشتم
و بسیار  خود را اینگونه پایان داد: جای بسی شادمانیاستاد بزرگوار سخنان  

 از سوی بنیاد رودکی جایزه در شهر ونکوور، این اهدای که مراسمبجاست 
را  1989است زیرا چنانکه در فیلم هم دیدیم، وقتی یونسکو سال فراهم آمده 

ال هزارۀ فردوسی اعالم کرد، تنها بنیاد رودکی بود که در شهر ونکوور با س
آییِ بزرگی هزارۀ شاهنامه را برقرار و منعکس کرد و همچنین باز در این گردهم

 ت و عشق آقای زرتشتی شاهنامه خوانی ادامه یافته است.همّبه شهر است که 
بگنجاند در حالی که ای خارجی کلمهندیدم و نشنیدم در سخن خود هرگز   

  و بیش از سه چهارم عمر خود را در خارج از ایران، انگلیس و امریکا گذرانده
تافت بود. کاربردِ کلمات انگلیسی در فارسی را بر نمی با این زبانسر و کارش 

آورد که در فصلنامۀ رهزبانِ نوظهور فارسی ای نوشت با عنوان و مقاله
یک سرزمین باور و  پاسداری از زبان و فرهنگِت ولی غیرت و همّمنتشر شد. 

آمیختگی طلبد که گِرد شهر گشتنش جز وقت تلف کردن نیست. توانی می
و نوعی خودنمایی  نشانگرکلمات انگلیسی در فارسی در جامعۀ امروز ما 

ای از بسیاردانی شده است که پیر و جوان را از آن گریز و گزیر نیست. نمونه
کنم تا جور می timoهستید من  available ما ضحکه: اگر شاین مَ

شود گفت نوظهور این بیماری واگیرکه دیگر نمی. کنیم meetهمدیگر رُ 
راهنمایی شنونده و بیننده را های صوتی و دیداری را هم که مسئولیت رسانه



سالیانی پیش در بارۀ این مهم نوشته بودم و در  دارند گرفتار کرده است.
توانند از الاقل میان ساالن و کهن ساالن میبگویم  توانموز میگیری امرنتیجه

و  این مضحکه بپرهیزند و حرمت موی سپید و کمر خمیده را پاس دارند
 .د را راهنما گردندجوانان خو

آفرینِ جایزه و پانزده دقیقه پذیرایی و معارفه، منیر طه  شعرِ  پس از اهدای  
خواند و از حاضرین در  ه سروده بودرا که به وزن و سبک شاهنام استاد

مطلق بپا خیزند و مجلس خواست که به احترام و بزرگداشت استاد جالل خالقی
 کنند:  دو بیت آخرِ سروده را با او تکرار و همراهی

 به استادِ توسش هزار آفــرین 
 بوسش هزار آفـرین  به هر پای

 به فردوسیَش، خالقِ مطلقش          
 ار آفــرین برحقشهـزاران هز

و کوشندگانِ  از همۀ حاضرین ، پس از سپاسگزاریاستاد جالل خالقی مطلق  
به بخشی از سرگذشت تصحیح شاهنامه و  ،فرهنگیآیی این گردهم برپایی

مشکالت از وغرب  های شرق وکتابخانهچگونگیِ فراهم آوردن میکروفیلم از
 هاپرداخت هزینۀ سنگینِ میکروفیلم زنوع شرقیش پرداخت تا بدانجا که پس ا

دکتر خالقی مطلق در توضیح و توجیه  است. رسیدههرگز به دستِ ایشان نمی
بیش از سی و چهار سال صرف وقت در تصحیح شاهنامه، به دلتنگی و پرسش 

توجه و مالطفت پدر به بردباری و سکوت کرد که در آرزویِ  دو فرزندش اشاره
ه راستی من بزرگ شدنِ فرزندانم را ندیدم. کالمش اند و گفت بگذرانده

این  مهربان و آرزومندش حلقه زده بود و منهای لرزید و اشک در چشممی
که ونکوور را به سرشک فرو نریخته را بارِ دیگر، در آخرین لحظۀ خداحافظی 

 ها دیدم. در همان چشمکرد قصد آلمان ترک می
 حافظ با ی محلی و اجرای دو قطعه از شعرضیافتِ اهدای جایزه با آوازها  

 تالین اوهانیان و همراهیِ رامین جمال پور، شادمانه به پایان رسید.صدای 
ی و عمر ماره در کوشش و کار که نیروی زندگه این نمادِآخر اینکه  سخن  

تا آخرین دمی که انگشتان لرزانش  ،درازش را در پای دانشنامۀ ایرانیکا ریخته
قلم را بر کاغذ بیفشرد و دفتری ورق زند در اتاقی کوچک که دفتر توانست می

کارش بود به نوشتن، مطالعه و رسیدگی به چگونگی پیشرفت دانشنامه 
و پایداری بنیاد  بردِرای پیشب در هر مکالمۀ تلفنیاین استقامت را  ،پرداختمی

برای  عالوه بر مشکل مالیدانست که کرد و میبه من هم منتقل میرودکی 
. کنمدست و پنجه نرم میهم با مشکالت اجتماعی، اخالقی ها برگزاری برنامه

زیرا که پای دویدنم از کار افتاد و من نتوانستم بنیاد را تا به امروز بکشانم 



 

 هایهبرنام ها به وقتسورچرانیو  هانفسی راحت کشیدند و مهمانیایهاالناس 
 شد.   جوییصرفهگری اخاللو ظری و هزینۀ تنگ ن بنیاد رودکی فروکش کرد
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