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یی مـی زدنــد ویادم می آید     برادرم می گفت که آن روزها در تاالر رودکـی آبجو
 به صدای شجریان می سپردند و می گفت که آن صدا با آن موسيقی بـا                      گوش

 . . .روح آنها چه ها که نمی کرد

که نخسـتين بـار کــه مــی.  آن بودم که بفهمم     من اما کوچکتر از     یـادم مـی آیــد 
جان سـال                         خواستم کنسرت  و 58 شجریان را ببينم یکی از همان روزهـای پرهي

کنســرت برگــزار نشــد یعــنی حــزب اللهــی هــا.  علــم و صــنعت بــود در دانشــگاه
 بشود، آن را به هم زدند و من تا سـالها بـا نـوار کنسـرت ســفارت                       نگذاشتند که  

 . . .ایتاليای او خوش بودم 

 سال است که چند بـاری در ایـران کنســرت داده، امــا دیگـرمی دانم که چندین    
 دف،ولی این بار نوای موسيقی لطفی و تار و کمانچه و تنبک و                     .  نبودم  من آنجا   

نه از آن جهـت کــه آبجویــی .، لذت دیگری داشت    CNدر کنار دریاچه انتاریو و برج      
از اینکـه در تورنتـو در قلـب ایـن .نـه  . در دستم بود و غرق موسيقی شيدا بـودم       

 همـه آدم از هــر جــای دنيـا، نـه از هفتـاد و دوهمه مردم، این همه ایرانی، این         
 دو ملت، تورنتویـی کــه چيـنی و ایتاليـایی و کليمــی وملت که یکصد و هفتاد و       

 التيــن و روس و عــرب و تــرک و افغــان و هنــدی آن را خانــه اش مــیافریقــایی و  
 و من آن شب حس کردم که آری ما نـيز هسـتيم در کنـار همـه آنهـا، در                             خوانند

ــا تمــام پيشــرفت و          ــا تمــام زیبــایيش، ب  تمــامکنــار همــه آنچــه کــه اینجاســت ب
 خـود دارد کـهسخاوتش ما هم جزیی از آنيم، جزیی ارزشـمند کــه نوایـی را بــا                   

 اش عرضــه مــیهزاران حکایت با نوای نـی اش، بـا صـدای تـارش و غـرش دف                    
 شـور دف، آن همـهآن همه موالنا که می گویند، آن همه عشق، آن همه             . کند

شه ای از آنرنج و خوشی، با هم همه اینجا بودند و ما چنـد هــزار          نفــر هـم گو
  . . .شدیم، گوشه ای از ایران، با تمام عظمتش 

ساز.  بودم، مبهوت مبهوت     و من مبهوت مانده    باورم نمی شد مگر می شود بـا 
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 چنين کرد که او می کند، مگر می شود با نوای جنوب با عطر بلـمبادی جنوبی 
 مبهـوتشنبه زاده را می گــویم کـه مـرا         .  خليج چنين غوغا کرد که او می کند        و

 ترین اما شاید عاشقخود کرده بود که چگونه از فقيرترین خطه ایران، از محروم            
 :  کند و می گویدترین قسمت آن سرزمين آشنایی می آید و چنين می

اما همچنان دل در گـرو عشـق دارد در گــرو. . . "  ما ظلم کرد        بوا هر که آمد به       "
 . . .  در گرو آن خاکاميد و

چه هـای جنــوبمن مبهوت مانده     بودم و ميگریستم به آن همه ظلمی که به ب
خيلی. . .   شنبه زاده به چه زیبایی آن را می خواند و عرضه می کرد                  می رود و   

وقت پيش ها، ما در بوشهر زنـدگی مــی کــردیم، مـن کودکــی بيـش نبـودم امـا                  
 بــازار بوشـهر،خـوب یـادم هسـت کـه در         . هنوز گرما و حرارت آنجا را به یـاد دارم        

 ایـن و آن بـرای قرانـیسـاله در زیــر بارهـای ميـوه           10ــ 13کودکان سـيه چـرده،        
 صورتشان و بـاور کنيــد نگاهشـانچشمان همه شان،  . بيشتر عرق می ریختند    

 .  که تنبک می نواختدرست مثل پسر شنبه زاده، نقيب بود

 که چگونه این فقيرترین خطه ایران بـا اسـتعدادترین هنرمنـدمن گریه می کردم     
می نواخـت              .  پرورانده و ما غافل از آن بـودیم           را میشـنبه زاده مـی خوانـد و   و 

. سـرازیر بـود    رقصيد و عرق می ریخت و به سـان عــرق هـای بــدن او اشـکهایم              
 سـاحل کـه هــوس کـردم دربوشهر را می دیدم با بلم هایش، با آن خيابان کنار          

می                . تواننـد بهـترین هـا باشــند          آن قدم بــزنم و ببينــم کـه بچـه هـای بوشــهری 
 خشـک نيسـت، آنهــا بـرای عرضـهببينمشان که دیگر در سفره شــان تنهـا نـان        

 . . .  فرصتی بسيار دارند تنها اگر عدالتی باشد و

جای پرسـه زدن زیــر آفتـابدلم می خواسـت    ببينــم کـه کودکـان بوشـهری بـه 
 آنکه عرق ریزان، سبدهای خرید دیگـران را بـر دوش کشـند بــرسوزان، به جای   

 کالس درس نشسته اند و با همان نگاه نقيب، همان نگاه معصــوم وصندليهای
ها                      پاک  بایـد بـه و گرم، اما پراميد، تخته سياه کالس درس را مـی نگرنـد، نـه، آن

تنهـا. . .   بياموزند و بياموزند     مانيتورهای کامپيوتر خيره شده باشند و بياموزند و           
  .اگر عدالتی بود و فرصتی

 والی مرا به خود آورد، کهاز رستم و سهراب می گفت ازیک لحظه صدای جعفر   
نامرادی، از آن همـه غفلـت و                       آن همه نظم    ... حماســی، از آن همـه عشــق و 

 شعرخوانی اش بـا صـدای پرهيجـان گــاه آرام، گـاه خشــمگين، و گـاهکشاکش
مدهوش کالم، مـدهوش تـاریخ، مـدهوش فردوسـی،.  مرا مدهوش کرد    عاشق
عشق، مدهوش ریشه هایم و خاکی که اینهمه ریشـه را جــای داده، مدهوش

نگ                         با آن   همه گستردگی و گوناگونی و زیبایی و چند رنگی اش، بسان همان ر
صولمثل همان رقص دخترکان شمالی در هنگام برداشت              " جانبازیان"های    مح

 بـه تپـش مــیاز شاليزار، بسان آن نغمه پرشور کردی که قلب هامان را سخت          
 و زنان شـيردل بـهآورد و خطه کردستان را با آن همه کاک های از جان گذشته                  

بی چــهرخ ما می کشد، نوای ارمنی، شور کردی، رقص شـمالی،              گرمـای جنو
  . . .این خطه چقدر زیباست . گونه گون است

جـان هـا.  شاهرخ و سياوش به یادم آوردند که همواره چنين نبـوده            اینجا بود که  
 کـهآرش ها بـوده انــد    .  شده تا این خطه این همه گوناگون و گسترده شود           داده

 بلوچ و گيلـک وجانشان را بر سر کمان گذاشته اند تا این سرزمين کرد و ترک و            
 . . . بر تير کردند آرش ها جان خود را. را گرد هم آورد... مازندرانی و

دقيقه ها و دقيقه ها تا آرش تمـام قوایـش.  و می چرخيد     و شاهرخ می چرخيد     
انگــار کــه مــی. مــی چرخيــد و مــی چرخيــد مثــل چــرخش روزگــار       .را جمــع کنــد

بـه رخ کشـد، از کـوروش تـا یزدگــرد، از فـراز تـا                   .  ایران را مرور کند      خواست تاریخ 
 نـادر، ازفرود، از فردوسی و رنج هایش تا حافظ و رندی هـایش، از ابومســلم تـا                   

 تـاریخ مــیکریمخان تـا اميرکبــير و مصـدق، مـی چرخيـد درســت مثـل چــرخش                
 وجـودش را درهمـان گونــه کــه سـياوش       . چرخيد و نيروی خود را جمع می کـرد            

 را حـس کنــد تـا آرششعر گذاشت تا آرش را بزاید و شاهرخ می چرخيد تا آنها               
  .جانش را بر کمانش گذارد و آن را رها کند

  آید خانه هامان تنگگر به نزدیکی فرود
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  آرزومان کور

  تا چند ور بپرد دورتا کجا

مبهوتم، مبهوت آنچه روایـت.  خيلی دور و دور و دور فرود آمد        اما من شاهدم که   
 بــود از آرش و کمــانش تــا نغمــه موالنــا و تــار لطفــی و گرمــای خليــج و          ســياوش 

یدین و غالمحسـين،                        وبرداشت محصول دخترکان شمالی و آميزه هــای خيـال آ
شــاهنامه خوانــی جعفــر و بــدن عــرق کــرده ی شــنبه زاده و اشــکهای مــن کــه           

 . . . همچنين سرازیر بودند

 رنگارنگی سفره های ميهمانی های خانوادگی را به یاد آوردماز دیدن این همه   
 زاده هـا زمانهای قدیم، همان موقعی که مادربزرگ و پدربزرگ و عمـو و عمـه              در

 غفلـت کـردیم وسـفره هـایی از اینســوی اتــاق تـا آن سـوی و مــا                . همه بودنـد   
 ببينم حافظ وار بــا شـوربا خود عهد کردم که رنگها را ببينم با عشق               . ندیدیمش

 اسـت کــه ببينيـم، کـافی اسـت کـهببينم بسان موالنـا، بـا نظــم ببينـم، کـافی           
مانگاهشان کنيم سياوش و والی و نامی و         شنبه زاده و شاهرخ و مـن و تــو و 

.تنها کافی ست که اميد داشته باشيم        .  داریم  را ما همگی با هم آن سيمرغ را          
 پر از اعتمـاد و صـداقت و هيجــان بـود، مثـل لطفـی تـارمثل نقيب نگاه کنيم که       

شی کنيـم، مثـل والـی عاشـق شـاهنامه باشــيم، مثـلبزنيم، مثـل نـامی       نقا
 جعفــر تئــاتر بــازی کنيــم، مثــل ســياوش شــعر بگــویيم و مثــلســهيل و ســينا و 
 . . .  و شاهرخ برقصيم

 .  عاشق باشيم و اندکی از خود بگذریمتنها باید اندکی

  .ما می توانيم. ما توانایيم.  هست به گستردگی تاریخریشه هامان همه جا
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