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 ته نام خداوند جان و خسد  
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  پيش سخن
  چرا؟

  چرا؟
  چرا؟

  چرا
  تا وقتي زنده هستند

  نگاه شان نمي كنيم،
  تعريف شان نمي كنيم،

  حسن جويي نمي كنيم،
  ستايش نمي كنيم،

  پيروي نمي كنيم؟
  چرا

  وقتي ناي حرف زدن ندارند،
  در بستر بيماري افتاده اند،

  يا، دور از همه،
  نفس هاي آخر را مي كشند؛

  به ديدارشان مي رويم،
  بت شان مي كنيممح

  و آرزوي عمري طوالني؟
  چرا 

  بالندگي بچه ها را نمي بينيم،
  شكوفايي جوان ها را،

  پرباري خردمندان را،
  راه بران جامعة فردا را؟
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  چرا روح و جسم آنان را كه دارند مي آيند
  نمي پروريم،

  نمي ستاييم،
  “ رشد”در بستر 

  نمي خوابانيم؟
  نشسته ايم

  تا خداي ناكرده
  ز دست بروديكي ا

  آسمان و ريسمان را به هم بافيم و 
  در ستايش آن چه او داشت

  يا نداشت 
  .مرثيه خواني

  ستودن بزرگان،
  ستايش آنان كه زندگي را مي سازند،

  كه پرچمدار نوآوري و راه گشايي اند،
  كه رفتار و خصال واالي شان
  درس آموز سرفرازان قامت افراشته است،

  امري ستودني است
  پرور استفرهنگ 

  انسان ساز است
  .و تمدن آفرين

  
  



 
 هرمز انصاري _در رثاي آنان كه زنده اند                                            

5 

 

  چه بهتر
  كه دم ستاينده

  در گوشت و پوست و رگ و استخوان ستوده
  .راه يابد و جاني تازه بخشد

  تاريخ 
  همواره

  از سازندگان خود
   –عقب بوده است 

  بياييد 
  تاريخ سازان را،

  تا پرچم پيشوايي به دوش مي كشند
  در انديشه و رفتار و آثار

  .م و پيروي كنيمبستايي
  تاريخ را

  بزرگان انديشه،
  شجاعان و دلباختگان

  .رهبري مي كنند
  و

  مردم عادي
  آنان كه بزرگان عشق و انديشه را مي پذيرند

   –مي سازند 
  .با پايمردي و پايداري

  
12/2/11/87  
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  اثـر گذاري
  

  وقتي كسي را دوست داري، 
  و از دل و جان دوست داري ، 

  شايند است، همه چيز او برايت خو
  مالك عمل است، 

  .بهترين است
  چه چيز آدم را دوست داشتني مي كند؟

  وقتي به حرف هايت خوب گوش مي دهد، 
  وقتي با تو كه حرف مي زند 

   –به سواد تو، به نياز تو   به تو، به سن تو،
   –و در كالمي آخر 

  .تو مي انديشد“ وضعيت”به 
  دل مي سپارد به تو 
  قتي باشد شايد در كالمت حقي

  بر او ناشناخته، 
  شايد در نگاهت تمنايي باشد 

  ابراز نشده، 
  شايد در ذهنت چيزي بگذرد 

  .كه نتواني گفت
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  در گفتگو، 
  “ گو” و “ گفت” براي 

  حقوق مساوي قايل مي شود، 
  حرفت را تا به آخر گوش مي دهد، 

   –و با مهرباني 
   –زيبا و شيرين و دلنشين 

  ا تو، در همدلي و هماهنگي ب
  .زبان مي گشايد

هوش و حـواس و فكـر و   
  ذهنش در آن است كه 

  .آن را كه تو مي گويي در ذهن تحرير كند
  در رفتار 

  آن قدر با تو روراست مي شود 
    تا تو رو راست بودن را ـ

   –در عمل 
  .ياد بگيري

  به صرف برتري جسم و سن و سواد و بيان، 
  تو را در چمبره خواست هاي خود 

  .سارت نمي گيردبه ا
  او 

  با تلطيف احساست، 
  .روي انديشه ات كار مي كند
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  و هرگز 
  ساده دلي تو را 

  و احساس خروشانت را، 
  .به خدمت اميال خود نمي كشد

  خطايت را بزرگ نمي كند، 
  اشتباهت را به رخ نمي كشد، 

  و در برابر آن چه نبايد باشد، 
   –آن را كه بايد باشد مي گذارد 

  .رافت و زيباييآنهم با ظ
  خشونت را 

  با مهرباني فرو مي نشاند 
  و درشتي را 

  .با نرمي
  پيروي عاشقانه، آگاهانه و معتقدانه را 

  .به جاي پيروي از ترس و اجبار و نياز مي نشاند
  برتري هاي جسمي، مالي، عقلي، و بياني را 

  پوشش حمايتي آن كس مي كند كه 
  استعدادش را دارد، 
  رد؛ استحقاقش را دا

  توانش را نه،
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  عاشقانه حرف مي زند، 
  .اما عاشق حرف هاي خود نيست

  به جاي آن كه 
  در رد آراي ديگري حرف بزند، 

  در توجيه آراي خود مي كوشد، 
  و در بيان حقيقت 

  از دايره مهر و محبت و همدلي و هماهنگي 
  .خارج نمي شود

  .  .  .  
 

21/5/82  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 هرمز انصاري _در رثاي آنان كه زنده اند                                            

10 

 

  “.ر گذاري انسان استاوج اث ‘مرگ’و . . . ”
  

  اوج اثر گذاري انسان است؛“ مرگ”
  اگر خوب زندگي كرده باشي، 

  –و خوب بميري 
  خوب مردن هم ياد گرفتني است، 

  –هنر است 
  دانش و خرد و شجاعت و صالبت و بزرگواري

  .مي خواهد 
  و عزيز از دست رفته ما،

  سال خوب زيستن را  80
  بستر ساز خوب مردن كرد؛

  با آن مردني كه 
  زنده مي شوي، 

  زنده مي كني، 
  مي ماني؛ 

  –جاودانه مي شوي 
  اگر دمت دم گرم مهر و محبت باشد،

  اگر گرماي دست هايت تا اعماق تن دود
  اگر نگاهت جان تازه بخشد،
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  اگر كالمت درس زندگي آموزد،
  اگر، خود، تجلي حرف هايت باشي و 

  حرف هايت تبلور افكارت،
  ي خود كاركني و اگر بيش از همه رو

  آن باشي كه از ديگران انتظار داري،
  اگر با سكوت حرف بزني و 

  غم خود را در خلوت فرو دهي،
  اگر غمت غم ديگران باشد و 

  شانه هايت استوانه هاي كشيدن بار ديگري ،
  اگر چهره ات باز باشد و 

  دلت به روشني آفتاب،
  اگر كالمت را 

   –شيرين، زيبا، دلنشين و اثر گذار 
   –در موسيقي بيان بيارايي 

  بر زبان آري،“ دل”و 
  اگر همواره خودت باشي؛

  خودي كه از چشمه عشق مي نوشد و 
  در آبشار انديشه تن مي شويد،

  خودي كه با گوشت و پوست و رگ و استخوان 
  آرزوها را مي شناسد و 

  نيازها را به جا مي آورد، 
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  و به مدد دانش و خرد و عشق و پايداري 
  را مي پويد،“ انسانيت” ه هاي تازة رسيدن به را

  انساني كه براي رسيدنِ به معابد 
  از معابر آلوده عبور نمي كند، 

  : انساني كه مي گويد
  پرستوي كوچك زنده اي بودن، ”

  ،“به از عقابي آكنده از كاه
  انساني كه با زندگي كردن، 

  را ياد مي دهد،“ زندگي كردن”
  و راستي و شهامت را انساني كه صفا و صداقت 

  بستر رودهاي پر آب تالش و پايداري مي كند،
  را مي خواهد “ عشق و انديشه” انساني كه حاكميت 

  به جاي شمشير مي گزيند،“ قلم”و 
  انساني كه بزرگي و توانمندي اش 

  در شنيدن آراي ديگران است،
  انساني كه داوري اش 

  بر پاية شناخت روشن واقعيت هاست،
  را الزمه يادگيري مي داند و“ خطا” انساني كه

  شكست را مادر پيروزي،
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  “ كار بزرگ” انساني كه از خطاي كوچك در 
  در مي گذرد،

  انساني كه در هر زمين خوردني، 
  را تجربه مي كند،“ برخاستن”

  انساني كه، با پژوهشگري، 
  “ تاريخ”در حفره هاي تو در توي 

  چنان پرتوي مي افكند كه 
  ر را ببينند و آمدگان پشت س

  روندگان پيش رو را،
  انساني كه هر بار داس رويدادها 

  شاخه و ساقة زندگي اش را مي چيند، 
  عميق تر ريشه مي دواند،

  و با هر نم باران، 
  .سرسبز تر مي رويد

 . . .  
  .انسان نميراي تاريخ
  و عزيز ما، 

   –صادق 
   –كه داس روزگار زندگي اش را درويد 

  .نميراي تاريخ شد
  

20/5/82  
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  “باغ انديشه”
  

  صنوبري كه در كنار ديوار باغ مان كاشته بوديم، 
  از ريشه به سنگ خورد؛ 

  نتوانست پايين برود، 
  .نتوانست شيرة حياتي الزم را بگيرد

  در ساقه ترك برداشت، 
  آفت ها در ترك ها جا گرفتند، 

  پرنده ها به سراغ حشره هايي آمدند كه 
  درخت در شكاف پوست و ساقة 
   –جا گرفته بودند 

  .زاد و ولد مي كردند
  .شيرة درخت از همه جاي بدنه بيرون مي زد

  باغبان گفت
  !ديگر فاتحه اين درخت خوانده شده است
  .برگ ها زرد شد، تنه درخت خشكيد، بريده شد

  
  اما در چند قدم آنورتر، از دل خاك، 

   –جوانه هايي سر بيرون كشيدند 
  .تايينه يكي يكي؛ كه چند 
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  و امروز، 
  تمام سرسبزي باغ ما، 

  با قد كشيدن پا جوش هايي است 
  كه از درخت به خاك نشسته مان 

  .ريشه گرفته اند
  و صادق ما، نهال تنومندي بود كه 

  .از آغاز جواني، سر تا پايش قاچ برداشت
  او نه به آفت هايي 

  كه به اندام سر به آسمان كشيده اش 
  حمله ور مي شدند، 

   –به ريشه هايي كه مي دواند، فكر مي كرد  كه
  در پرتو انديشه ها و خصال واالي او، 

  جان تازه مي گرفتند؛ 
  آدم ها،

  بر مي خاستند 
  .استوار راه مي رفتند

  همه كتاب خوان شدند، روزنامه خوان شدند، 
  اهل بحث و استدالل و منطق و 

  .تحول و نوآوري
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  دند، لباس هاي كهنه را از تن به در كر
   –تن خسته 

   –و گاه آلوده شان را 
  .شستند“ عشق و انديشه”زير آبشار پرآب 

  و آفتاب انديشه را 
  .به سرزمين هاي در سايه افتاده شان خواندند

  صادق، 
   –و در عمل  –براي ما 

  .تعريف ها را عوض كرد
  ما خيال مي كرديم 

  آدم هاي بزرگ آن هايي هستند 
  .كه كار بزرگ مي كنند

  زندگي و رفتار و آثار صادق و 
  به ما ياد داد كه 

  انسان بزرگ آدمي است 
  كه ابعاد بزرگ داشته باشد؛ 

  كه 
  كارهاي روزانه را 

  در دنيايي بزرگ انجام دهد؛
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  دنيايي كه در آن 
  مي بيند، مي شناسد، مي داند، مي تواند،

   –مي كند “ انتخاب” ولي 
  آن را كه 

  در خور انسان است،
  انسان است،در شأن 

  خوشايند انسان است؛
  و قابل دفاع

  .او نگاهي ديگر به زندگي دارد
  او، آن چه را مردمِ سرگردان و روزنگر 

  شكست مي بينند، 
  .عين پيروزي مي داند

  .ارزش ها را در تن و جان و رفتار مي بيند
  خود، تبلور افكار و باورداشت ها و 

  .قبولداشت هاي خويش است
  زند،با سكوت حرف مي 

  زير شكنجه مي خندد،
  .و با پهناي شمشير مي جنگد

  آدم ها را بر مي خيزاند؛ 
  .نمي اندازد

  

  1383مرداد  15
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  “فانوس دريايي” 
  

   –مركز دو دايرة بزرگ بود 
  محور دو گردونة زندگي؛

  انديشه هايش
  در دايرة ميهني،

  مهرباني هايش
  .در دايرة ديدارها

  رفتاري فروتنانه داشت و 
  انديشيدن شجاعت

  .انديشيدن بر انديشة ديگران
  زبان را

  “كه” نه در رد 
  “چه”كه در رد 

  .باز مي كرد
  مرعوبِ

  اسم ها و عنوان ها و شهرت ها و قدرت ها
  .نمي شد  

  هشياريِ فروتنانه اي
  در پذيرفتنِ پذيرفتني ها داشت و 

  .در نپذيرفتن ناپذيرفتني ها
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  من از روزي مورد توجه او قرار گرفتم
  كه با حجب شاگردي و در حرمت استادي

  او را  چيزي متفاوت با گفتة
  .به نجوا در ميان گذاشتم

  و تا روزي كه بود
  من آن شاگردي را داشتم و 

  .او آن استادي را
  در هر ديداري كه

  ديد و برداشت و نتيجه متفاوت را
  در پوشش در خور حرمت استاد

  به زبان مي راندم
   آن گونه برخورد مي كرد

  .كه انگار نشنيده است
  و در ديداري ديگر

  سخن با آن چه تفاوت ديد و برداشت مان بود
  .آغاز مي كرد

  و چون قطاري كه از ايستگاه خارج مي شود
  در پروردن و سر و سامان دادن به گفتة من

  آرام آرام سرعت مي گرفت
  .تا يكي مي شديم

  .و در ايستگاه يكي بودن پياده
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   –از اول آشنايي مان 
  به عنوان دانشجو و استاد،

  هر چه را مي خواستم
   –در وجود او مي جستم 

  بود و “ اطالعات” او برايم اقيانوس 
  “فانوس دريايي”

  يك روز كه استاد فلسفة آموزش و پرورش
  از من خواسته بود

  كنفرانس بدهم،“ پراگماتيسم”دقيقه درباره  20
  شدم دكتر اميرحسيندست به دامان 

  شناختة نشده معرفي كرد  بع تازةآن قدر منا
  دقيقه  20كه آن 

  به درخواست استاد و دانشجو
  .ساعت كشيد 4به 

  استاد فلسفة مان
  در شنيدن ناشنيده هايش

  آن گونه به شوق آمده بود
  .كه برايم غرورانگيز بود
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  و اين پرواز را
  ما همه

  مديون دكتر اميرحسين بوديم
  كه دانشجوي خود را

  همواره
  فاعات پاي نخوردهبه ارت

  .هدايت مي كرد
  دايرة دوم

  محفل پيوند دل ها بود و 
  .حلقة به هم پيوستن انسان ها

   –درِ خانه اش به روي همه باز بود 
  از باالترين 

  دانشمندان و اديبان و نويسندگان و هنرمندان
  تا دانشجوي ساده اي كه مي خواست

  .رساله اش را به گفتگو گذارد
  

  او،
  كه هرگز،

  راي خود چيزي نمي خواستب
  از هر كه مي توانست

  .كمك مي گرفت“ ديگري”براي 
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  و همه جا
  را“ تفاهم”

  .مي نشاند“ تقابل”به جاي 
  

   –خداوند تحسين بود 
  .مي كرد“ حسن جويي”همواره 

  نه تنها ستودني ها را پيدا مي كرد
  .كه با هر كس و در هر جا بر زبان داشت

  ا رااو بزرگي و اعتبار انسان ه
  در محبت و فروتني مي ديد و 

  .“حل مسئله”در ظرفيت و توان 
  …  
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  “پـــرواز آخــر”
  

  پرندگان نوپــــرواز، 
  بال گشــــوده، 

  سر باال گرفته، 
  هواي تازه فرو مي دادند و 

  آوازخوانان 
  به سوي آينده، 

  آينده اي كه در انتظارشان بود، 
  .چشم دوخته بودند

  

  و 
   “رورســـــ”

  با گردني افراشتـــه تر از همه، 
  با عشــق به آنان كه بال گشوده بودند، 

  .جلو جلو راه مي نمود
  

  ناگاه 
  آن كه آواز مي آموخت، 
  آن كه راه مي نمود، 

  آن كه سر باالتر از همه گرفته بود،
  دم فـــــرو بست و
  .ديگر پـــــر نزد
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  پرنــــده هاي خامــــوش
  آمدند،يكجا فـــــرود 

  يك يك سر بر سينــــه او نهادند؛
  :فقط پــــژواكي بـــــود

  

  “تـــــان دارم دوست”
  “ دوست تـــــان دارم”آهنگ پرطنين 

  از زمين به هوا خاست، 
  به آسمان رسيد، 

  .و به سوي افق هاي ناشناخته پر كشيد
  پرنده هاي بازمانده، 

  دل پرشــــــورتر، 
  سر بـــــاالتر، 

  تـــــوان تر،بال پر
  هم بـــال و هم ســــو و هم آواز

  به راه ســـــرور رفتند؛
   –راهي كه به جايي ختـــــم نمي شود 

  .مي طلبد ســرورو راه پوياني چون 
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  خانه اش غرق گل است و *
  .چشم ها، همه، گريان

  اگر او بود
  گل شرمنده مي شد و 

   .لب ها، همه، خندان
  
  بگو،*

  بگو،
  نفرياد بز

  كه دوباره صبح خواهد شد،
  كه سپيده خواهد دميد،

  به خانه خواهد آمد “ سرور”كه 
  آب پاش به دست خواهد گرفت

  و گل هاي افسردة دل ما را
   .آب خواهد داد
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  از 
  “بودن”

  به 
  “شدن”

  و هيچ كس  …
   –رفتن او را 
   –“ هست”كه 

  باور نمي كند؛
  هست، “ سرور”

  .حس مي كنم من او را مي بينم، مي شنوم،
  سرور در ذهن ما شكل گرفته است، 

  خوش رؤيت شده است، 
  وجود دارد، 

  .مي درخشد
  ســـرور را 

  مهرباني ها و 
  اثرگذاري ها و 

   –نوآوري هايش 
   –در ذهن ما 
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  هويت داد، 
  زيبايي داد، 

  صفا بخشيد و 
  .پرتوافشان كرد

  پرتو او سينه هاي ما را روشن كرده است و 
  .ن را نورافشانقلب هاي ما

  سرور كم حرف مي زد؛ 
  .گرچه حرف بسيار براي گفتن داشت

  خود، 
  صبورانه و صادقانه، 

  آن چه را مي خواست بگويد، 
  .عمل مي كرد

  نه فقط دستكش و پليـور و شال و كاله 
  مي بافت  –به يادگار  –براي عزيزان 

  نه فقط دوخته شده ها و بافته شده ها را 
  رد،بزرگ و كوچك مي ك

  كه در ذهن و روان آدم ها راه مي يافت؛ 
  كهنه شده ها را مي زدود و 

   –تازه رسيده ها را غبار روبي 
  .تازه هايي كه خود، از درون مي درخشيدند
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  سرور 
  با رفتار فروتنانه، 

  سپاسگزارانه، 
  و مددكارانه اش، 

   –اطرافيان را به اشتباه مي انداخت 
   –كه آن گونه با تو رفتار مي كرد 

   –كم كم 
  خود را طلبكار هم مي ديدي؛

  او، 
  همواره، 

  خود را مديون تو و وامدار تو نشان مي داد،
  آن گونه از آن چه كرده بودي و مي خواستي بكني 

  و شايسته ات بود بكني، 
  ستايش مي كرد

   –كه خيال مي كردي 
   –راستي راستي 

  خدمت بزرگي در حق او كرده اي
  كرد و او به همه فكر مي 

  .انتظار نداشت كسي به فكر او باشد
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  نداشت؛ “ نه”
   –تن به هر كاري مي سپرد 

  .با عشق و ايمان و حوصله و پايداري
  گاه از درد زمينگير بود، 

  .را پس نمي زد“ بازديد”يا “ ديد”اما دعوت براي 
   –صدايش 

   –در بستر بيماري نيز 
  .داشت“ عافيت”هماره زنگ 

   –نگاهش 
   –“ رفتن”سرِ  از باالي

  بود؛ “ ماندن”به 
  به زندگي، 

  .به سامان دادن و به با هم بودن
  

  هم از اين رو بود 
  !كه همه غافلگير شدند

  همه را مي پرسيد، “ حالِ”
  اما در پاسخ احوالپرسي از او 

  .نمي شنيدي“ خوبم”جز 
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  او راست مي گفت؛ 
   –او حال درون را مي گفت 

  .بود“ خوب”كه 
  زندگي نگاهش به 

  نگاه هميشه ماندن بود و 
   –كالمش آهنگ حركت 

  حركت به سوي آن جا كه نبوده ايم 
  و بايد باشيم،

  براي آن چه نداشته ايم 
  و بايد داشته باشيم،

  براي آن كه نبوده ايم 
  .و بايد باشيم

  .“شدن”به “ بودن”حركت از 
  :مربي مهد كودك مي گفت

  او بچه ها را دوست داشت؛” 
  هايش مي نشاند،روي زانو

  مي بوييد،
  مي بوسيد،

  “.باشيم‘ بچه’و ما آرزو داشتيم 
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  مدير بخش كـودكان سيمين بود، 
   –وقتي وارد پايين ترين طبقه 
  مي شد  –براي پايين ترين سن 

  كف اتاق، روي موكت، مي نشست 
  و عشــقِ بچه هاي مهد كودك در آن بود كه 

  .از سر و كول او باال روند
  مي آمد “ شوراي آموزش” و وقتي به

  ها،  درس خوانده
  تجربه اندوخته ها، 

  مسؤوليت پذيرها، 
   –چشم به لب هاي او مي دوختند 

  او از زندگي، 
  زندگي با بچه ها، 

  از استعدادها و توانايي ها و آرزوهاي كودكي، 
   -از آن چه ديده بود و آزموده بود و تغيير داده بود 

   -و در ذهن پرورانده بود 
  با برنامه ريزان و كتاب نويسان و تصويرگران 

  .سخن مي گفت
  ، “شوراي مديران”و با حضور مسؤوالنه در 

  مي كوشيد 
  تا همواره 
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  اولويت كارِ با كودكان را 
  .پر اعتبار و پر هوادار نگه دارد

  احساس و شورِ خالقيت او 
  پيشاپيش همة هدف ها و برنامه ها، 

  روش ها و سازمان دهي ها 
  حركت مي كرد

  اما، هرگز، ديده نشد كه او 
  بي مطالعه و ارزيابي و ارزشيابي و مشاهده و

  بي مشورت و  مقايسه، 
  امري را براي دامن زدن، 

  .يا كنار گذاشتن پيشنهاد دهد
   “او” 

نه فقط سازمانده شوراهاي آموزشـي و حـوزه هـاي    
ــاتي  ـــان    –تعليم ـــران و كاركنـ ـــادان و مديـ ــراي استـ ب

  بود  –ن سيمي
  كه با حضور مسؤوالنه و پراشتياق خود 

ــان را در    ــدي انس ــه توانمن ــود ك ــان ب ــه آن مشــوق هم
  .توانمندي ذهن و مهارت اجرايي اش مي دانند
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  آنان كه زندگي را مي سازند
  و

  .آنان كه زندگان را
  

  آنان كه زندگي را مي سازند
  پر بها دارند،

  و 
  آنان كه زندگي سازان را مي سازند،

  پربها مي دهند به آدم ها، كه
  بهاي اول را دارند

  اينان
  براي هر انسان

  منهاي سن و سواد و شهرت و پيشه
  .حرمت يك انسان قائلند

  هرگز فكر نمي كنند
  كه او نمي فهمد؛

  .كار خود را مي كنند
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  و 
  حشمت

   –از آن تبار بود 
  با تمام وجود

  از كفة خود بر مي داشت و 
  .تدر كفة طرف مي گذاش

  او،
  آدم ها را

  هشيارتر از آن چه بودند
  .مي ديد

  و با آن ها
  در خورِ يك آدمِ

  عاقلِ، بالغِ، هشيار
  .برخورد مي كرد

  طنز او،
  همواره،

   –شيرين بود و بيداركننده 
  .نوشِ بي نيش بود
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  مهرباني را
  با مهرباني كردن

  ياد مي داد 
  و 
  خوبي را

  .با خوبي كردن
  

  شدر باالترين درجة رنج
  .باالترين محبت ها را مي كرد

  سفره اش
  هميشة روزگار

  براي همه
  .گسترده بود

  در آن نفسي مي دميد كه
  نه فقط تمام نمي شد

  .كه ما هم سير نمي شديم
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  دلش را مي داد به سفره اش؛
  نه ميزبان دل مي كند

  .نه ميهمان
  فرقي نمي كرد

  چه موقع 
  در حق او

   –خوبي كرده باشي 
  ا،هميشه آن ر

  با تاريخ روز
  در دل داشت و 

  .بر زبان
  دشوارترين كارها را

   –اول به دلخواه خود در مي آورد 
  خوش چهره و دوست داشتني مي كرد

  و بعد،
  آستين ها را باال مي زد
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  و از آن
  .نتيجه اي دوست داشتني مي گرفت

  محيط را
  براي آن چه مي خواست انجام دهد

  .خوشايند مي كرد
  ا و برف و آفتابسرما و گرم

  گزندگي و سوزندگي خود را
  از دست مي دادند

  مي شدند عوامل و ابزارِ
  .آن چه كمر همت بر اجرايش بسته بود

  
  هر كس، در هر سني، او را مي ديد

  فرزند و خواهر و مادر و مادربزرگ خود
  .به جا مي آورد

  خانة او را
  .خانة خود مي دانست
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  حشمت
   –را مي پروراند “ خصال”

  خصال واال را،
  .مي كند“ انسان” خصالي كه انسان را 

  فرق است
  بين او كه خود رشد مي كند،

  .مي دهد“ رشد”و آن كه ديگران را 
  خصال حشمت

  در تن و نفس آنان باد
  كه زندگي را مي سازند

  تا 
  زندگان را بسازند و

  زندگان،
  زندگي را
  آن گونه كه شايسته انسان است،

  هانسان روزگار آيند
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  حشمت 
  و

  روزهاي آخر زندگي
  

  مشت هايش را *
  كه از مچ 

  به دو طرف تخت بيمارستان بسته بودند
  .سخت به هم مي فشرد

  :به شوخي پرسيدم
  چه در مشت داري 

  كه چنين محكم بسته اي؟
  :گفت

  “محبت”
  

  صدايي بين ناله و فرياد *
  .از ريه هايش برخاست

  پرسيدم چه شد،
   –گفت هيچ 

  .لي بوداز خوشحا
  

  تحمل نشستن نداشت *
  زير سرش را پايين آوردم

  .تا بخوابد
  .چشم هايت را ببند: گفتم
  آن وقت شما را نمي بينم: گفت
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  “حشمت”بزرگي *           

  نه در نام او،
   كه در نگاه او به زندگي بود 

  او كه همه چيز را 
  زيبا،

  دوست داشتني
و بــه درد خــور مــي 

  .ديد
  در آورد ناله را به خنده

   و مرگ را به زندگي
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  كوتاه 
  ولي 

  غرورانگيز
  

، بهار انـدوهبار و عبوسـي كـه نهـال     48ده سال از بهار 
  .از ريشه بركند، گذشت -سيمين را  -پرشكوفه ما 

نهالي كه سال ها در نيازهاي توده مردم ريشه داشـت و  
  ميوه هايي جان بخش عرضه كرد، 
شـكوفه اش، خبرنامه هـا  و در بيست و هفتمين بهـار پر

  :نوشتند
  سيمين انصاري، محقق و زيست شناس، ”

  “.جان بر سر پژوهشهاي علمي نهاد
كـه   -برادران و خواهران و يارانش  -همسفران سيمين 

نخواستند شـعله اي را كـه سـيمين برافروختـه بـود رو بـه       
آن طـور كـه سـيمين آرزو     -خاموشي رود، در اين ده سال 

پر فروغ او را دست به دست گرداندنـد و   مشعل -كرده بود 
شـعله هـاي    -از آن شعله هاي بيشمار ديـگري برافروختند 

انديشه بلند و آينده نگر او، شعله هـاي بـا مـردم زيسـتن و     
  .براي آنان زيستن
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بـا انديشـه و    -سيمين در زندگي كوتاه و پرافتخــارش 
بـه مـا آموخـت كـه مـردم بـراي مـا         -بيـــان و حركاتش 

  ــدگي نمي كنند؛ زن
  .ما بخاطر مردم زنده ايم
  ، “وظيفه”و “ حق”سيمين، در كفه هاي ترازوي 

  . بر كفه وظيفه تكيه داشت
  : او مي گفت

  تو به وظيفه خود رفتار كن، ”
  “.حقوقت را مردم گرامي مي دارند

سيمين، دختر جوان و پرشور و پر انرژي، كه بـر كـار و   
اهان و معاشران داشـت،  زندگي خود تسلطي فوق تصور همر

نمـي  “ مـرد ”و “ زن”هرگز خط فاصلي بين حقوق و وظايف 
“ مردانه”زن و مرد را وادار مي كرد، در نبرد زندگي، . كشيد

  .رفتار كنند
در برخورد با او زيبايي و شهامت، انديشـه و احســاس،   
قـدرت و انسـان دوستي چنــان محصـورت مـي كـرد كـه      

  . يگريزي از دايره نفوذش نداشت
” از درجات بسيــار بـاالي    –پس از مرگش  –ما بـارها 

  با او شنيديم كه گفتند “ كار
وقتي سيمين در مقابلت قرار مي گرفت چـاره اي جـز   ”

  “.اطاعت امرش نداشتي
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ســيمين گرچــه در تمــام عمــر كوتــاه خــود بــا عوامــل 
ناسازگار اطرافش جنگيد، امـا بـا دلـي سرشـار از محبـت و      

ماق زندگي توده ها فـرو مـي رفـت و بـا     انسان دوستي تا اع
شناخت زندگي و نيازهاي شان راه صـعود خـود را بـر قلـل     

  .ناشناخته زندگي پيدا مي كرد
  : صداي قاطع او هنوز در گوش ما زنگ مي زند كه

  “.تواضع از موضع قدرت”
  او قدرت را در مقابل قدرتمندان به كار مي گرفت و 

  .نتواضع را در خدمت از پاي درآمدگا
وقتي احساس عميق و غير قابل توصيف اش در مقـابل 
منطق صـوري انبـوه انــدرز دهنــدگان قرار مي گرفت زير 

  : لب مي گفت
“ .قلب را استداللي است كه مغز از درك آن عاجز است”

...  
و گاه در خلوت مـي گريسـت، گريـه او نـه بـه دليـــل       
ضعف بـود و نـه از سـر شـــوق ـــ شـايد بـا اشـك خـود          
  .احســاسي را روان مي ساخت كه زبان قادر به بيانش نبود

  
  
  



 
 هرمز انصاري _در رثاي آنان كه زنده اند                                            

44 

 

او زن  -“ ضـعيفه ”او زن را نه عروسك مي شناخت و نه 
مـادر   –مي دانست؛ حتي اگر بچه نيـاورده باشـد   “ مادر”را 

حد و مرزي “ بچه ها”تراونده محبت، كه در دنياي بزرگ او 
  .نداشتند

ن و عقيـده  دوست داشتن آدم ها، با هر رنگ و جنس و س
  .اي، با پوست و گوشت و استخوان سيمين جوش خورده بود

  : او مي گفت
فصـل   -در ارتبـاط دور يــا نزديـك     -ما با هر انساني ”

مشــترك هــايي داريــم و مــن بــــر ســــر همــــان فصــل  
  ... ".مشتـرك ها بـا ايـن يا آن دوستي اي عميق دارم

ا ديگـران بگـردم ديگـر،    من اگر دنبال نكات اختالفم ب”
  “.دوستي، در دنياي بزرگم پيدا نمي شود

يـك چيـز اسـت ـ بـا همـه       “ بشــر ”: سيمين مي گفت
چيــز ديـــگر ـ بـا همـه      “ ضـــد بشـر  ”زيبــايي هايش، و 

  .زشتي هايش
به خاطر اختالف رنگ و جنس و سـن   -ما حق نداريم ”

چنــگ و دنــدان در پوســت و گوشــت هــم فــرو  -و اعتقــاد 
  “.كنيم
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و تأسف او از آن بود كه گروه عظيمي از يك طرز فكر و 
برخوردارنـد و بـه جـاي     -خوب يا بـد   -از رفتارهاي مشابه 

  .جنگ عقايد و آرا، با تن و جان هم مي جنگند
  او مي گفت 

  انسان تا زنده است فكر مي كند  ”
  و تا فكر مي كند 

  با ديگري اختالف عقيده دارد، 
  م پيوند مي دهدولي آن چه ما را به ه

  “.فصل مشترك هاست
  او با تمام عالقه و ايماني كه به توده مردم داشت، 

  . از ناآگاهي ها رنج مي برد
مي گفت درست است كه هر چه بيشتر بـدانيم و بهتـر   
بشناسيم بيشتر رنج مي بريم، ولي هر ستمي هم كه بـر مـا   

خـود فروختـه هـا،    . مي گذرد ريشه اش در ناآگاهي هاست
به دليـل   -كه شمارشان چندان نيست  -شرها، زالوها ضد ب

همين ناآگاهي توده، نيروهاي عينـي بسـيار عظيمـي را در    
  .خدمت دارند
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كـه پـر بـود و     -سيمين با همان تجارب كوتاه مـدتش  
به ما توصيه مـي كـرد بـه همـه اعتمـاد كنـيم، بـد         -غني 

بـه   .نخواهيم ديد، حساب معــدود را از انبــوه جــدا كنيم
  ما مي گفت 

اگر نيــازهاي تــوده و منــافع شـان را بشناسـيد بـا    ” 
را تشـخيص خواهيـد   “ ضـد مردمـان ”محكي بسيــار ساده 

كه ماهيـت شـان بـا آن دوسـت داشـتني هـا بسـيار         -داد 
  “.متفاوت است و خود مردم به حساب شان خواهند رسيد

  سيمين درباره معاشرانش مي گفت 
  ان را پيدا كن و بگو آن قدر خوبي هاي ش” 

  “.كه بدي ها خود به خود محو شوند
گرچه زيبايي از نظر مـردم   -سيمين عاشق زيبايي بود 

را طبقاتي، نسبي، عرضي و گاه متـأثر از هياهوهـا و تبليـغ    
اما زيبايي بـراي او اصـالتي    -هاي گمراه كننده مي دانست 

 داشت كه آن اصالت در خانه و محل كـار و ظـاهر خــود او   
زر و زيور و لباس هاي فـاخر   -كامالً بـه چشـم مي خـورد 

را براي زن، يا حتـي مـرد ناآگاه، وسيله اي مي دانست كـه  
آن زن يا مرد سعي مي كند ضعف و نارسايي و كمبــودش 
را در پشت آن پنهان كند كه به اعتقــاد سيمين اين خـود  

  .وسيله اي براي شنــاخت موجود پنهان شده بود
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خيره شـده بـود   “ باال”روز كه به دست هاي مقامي  يك
  :به نجوا به دوستي گفت

  دگمه سر دست هايش را ببين؛”
  به اندازه حقوق يك سال من قيمت دارد، 

  “؟...!ولي دست هايش 
براي تو چه ارزش دارد كـه  ”سيمين هميشه مي پرسيد 

مبل و لوستر و فـرش و اتومبيـل و زر و زيـورت را سـتايش     
  كنند، 
ا مفهوم مخـالف آن ايـن نيسـت كـه تـو خـود بـراي        آي

  “وجودت ارزش و اعتباري قابل ستايش قايل نيستي؟
او حتي معتقد بود كه ظاهر زيباي بي آرايش آدمي هـم 
بـه تنهايي قابـل ستـايش نيست؛ مي گفت زيبـايي واقعـي   
در آن است كــه هر چــه محشـورتر باشـي زيبـايي اش را    

  .بيشتر درك كني
  ا مي گفتاو به م

هرگز مخواهيد مورد تحسين عابران باشيـد ـ عـابر آن   ”
  . مي گذرد -چـه بـه چشـم مي بينــد تحسيـن مي كند و 

بگذاريد مردم كشف تان كنند و در موزه هاي تاريخ، بـا  
  “.تقدس، از شما پاسداري كنند
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  سيمين حتي مي گفت 
  من هيچ خوش ندارم هر از راه رسيده اي ”

  . ، و حركاتم را تأييد كندمرا، حرفم را
  در آن صورت به خود شك مي كنم كه

  .شايد چيز تازه اي نگفته يا كار بديعي نكرده باشم
  بگذار با من بجنگند 

  تا خود زندگي 
  “.ما را همراه و هم عقيده كند

   –او هميشه در آينده زندگي مي كرد 
   –دوستان فراواني داشت و همرهان معدودي 

  دوستش داشتند 
  چون گرماي احساس بشر دوستانه اش 

  ... توده عظيمي را مي پوشاند 
  و همراهي اش نمي كردند 

چون اعتقادات و حركـاتش دور از ذهنيـات همـه    
  .گير توده اي بود كه او در ميان شان مي زيست

   -در درگيري هاي عقيده اي  –سيمين 
  : با قاطعيت مي گفت

  “ .هميشه حق با اكثريت نيست”
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تــدالل گفته خود مي افزود كه توده بـه آنچـه   و در اس
دارد، به آنچه چشمش مي بيند، به آنچـه سـينه بـه سـينه     

  . برايش نقل كرده اند، خو گرفته است و اعتقاد آورده
تــو مــوظفي در مســير تــأمين منــــافع او، و در جهــت 
آينــده بهترش، گام برداري، ولي حـق نـداري دنبالـه رو او    

  وي كني اگر دنباله ر. باشي
او تو را در ميان سنت ها و آوارهـاي قـرون دفـن    

  .مي كند
ناخوشــنودي ســيمين را مــوقعي مــي ديـــديم كـــه در 

  “ .همه همين طورند”مقابله با افــكار او كسي مي گفت 
ــايندترين    ــت ناخوش ــي گف ــه م ـــخ قاطعان و او در پاسـ

  اندرزي كه در زندگي ام شنيده ام اين است كه 
  “.همرنگ جماعت شو خواهي نشوي رسوا،”

سيمين چنـان قدرت و سرعتي در نوآوري به خرج مـي  
  “.هر نو به دست آمده اي كهنه است”داد كه مي گفت 

او معتقد بود كه تمام پديده هاي جهان هستي بـر روي  
هم تأثير متقابل دارند و حاصل اين تـأثيرات تركيبـي تـازه    

  . است
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و نشو و نما و او مي گفت هر پديده اي در جريان توليد 
تـو بايـد   ... مرگش جايگزين خود را در نهادش مي پرورد و 

هم تركيب جديد را پيش بيني كني و هم نو به دنيا نيامده 
تو حـق نـداري   . و در خلق آن دامن همت بر كمر زني... را 

با آزمون و خطا زندگي مردم و قـوانين هسـتي را بـه بـازي     
  .گيري

  سيمين مي گفت 
   –ي خوب اجراي ايـده هايت باشي تو خود بايد پا

  .تو بايد در آن چه مي گويي نمونه اجرايي اش باشي
جنـگ ديـگر سيمين بـا روشنفكراني بود كـه هـم مـي    
خواستند نوآوري كنند و به خلق ستمديده خـود خـدمت و   

  . هم نمي توانستند از معيارهاي تحميلي زمان خود برهند
  ه انديش را سيمين درد اين روشنفكران مردمي چار

  : چنين توصيف مي كرد
   –هم اين بودن، هم آن بودن ”

  “.نه اين بودن، نه آن بودن
  
  
  
  



 
 هرمز انصاري _در رثاي آنان كه زنده اند                                            

51 

 

او معتقد بود روشنفكر متعهد نمي توانـد هـم در رشـد    
انديشــه و توانــايي قــدرت ذهنــي خــود بكوشــد و هــم بــه  

   -معيارهاي بيماري زاي اجتماع منحط خود دل بندد 
  اند معلم و محقق و هنرمند نمي تو
   باشد راستين معلم و محقق و هنرمندي

  مال اندوزي هاي كاسبكارانه  به اگر
و زرق و برق هـاي فاسـد كننـدة انديشـه و     

  .هنر دل بندد
سيمين ترديد خـود را در رسـالت تـاريخي هنرمنـد يـا      
نويسنده اي كه خيلـي زود در دريـاي سـتايش تـوده هـاي      

   –ناآگاه غوطه مي خورد پنهان نمي داشت 
  گفت مي 

  شايد چيز تازه اي خلق نكرده است، 
  شايد فقط چيزي را بزك كرده كه 

  مردم با آداب و سنن خود مي شناسند 
  .و به آن خو گرفته اند

او نمونه هايي از متفكران و هنرمندان و نوآوران گذشته 
و معاصر مي آورد كه سال هاي دراز، و گاه صـدها سـال، از   

و پاداشي جـز محروميـت و    مردم زمان خود جلوتر بوده اند
  .شكنجه و مرگ نداشته اند
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هنرمنـد و انديشـمند را ـ در    “ اثـر ” سيمين رونق بازار 
زمان حيــاتش ـ نوعي تنزل آن هنرمنــد و انديشمند مـي   

  .دانست
او كودكان ما را ـ نـه فقـط در ايـران، بلكـه در قسـمت       
عمده اي از جهان و شايد در تمام جهان ـ در فقـر دانـش و    

و بـه  . ينش مي ديد و ضعف آمادگي بـراي زنـدگي آينـده   ب
التماس مـي كـرد بـه فكـر     “ بهشت آينده”همه راه گشايان 

  .بچه ها باشند
او زيست شناسي نمونه بود و در پيوند علوم با زندگي و 

به ادبيات فارسي و زبـان  . نيازهاي مردم جان شيرين باخت
و ادبيات را اما اين علوم ... خارجي تسلطي متبحرانه داشت 

  ابزاري بيش نمي دانست
: و هميشه يك سؤال در تالش و كوشش او مطـرح بـود  

  “تا اين ابزار در خدمت كه باشد؟”
و بهمين دليل بود كه نه فقط به دانش بشري، نـه تنهـا   
به تكنولوژي آموزشي، بلكه به ايده هاي آموزشي و پرورشي 

  .توجهي كافي داشت
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  : ي قرار داده استاو در مقابل ما يك پرسش جد
  با اين همه دانش و تكنولوژي پيشرفته، ”

  براي انسان ها چه دنيايي مي خواهيد بسازيد؟ 
  “آن ها را به كجا مي كشيد؟

آيا تني سالم، دلـي شـاد و جـاني آزاد در انتظارشـان     ” 
  “خواهد بود؟

  1358دهم ارديبهشت ماه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 هرمز انصاري _در رثاي آنان كه زنده اند                                            

54 

 

  يك زن، 
  يك معلم 

  يك محقق نمونه
  

  اني دادن در راه علم قرب
   –باالترين قرباني دادن هاست 

  قرباني است در راه وطن، 
  در راه بشر 

  .و در راه نسل هاي آينده
  و فرهنگ ما، جامعه ما، و زنان ايران 

  .چنين قرباني اي دادند
  معلمي نمونه،

  محققي شايسته 
  و دختري پاكدل

  سيمين 
ن و با مرگ جانگداز خود چنين افتخـاري نصـيب مـيه   

او در چنــان شــرايطي جــان . فرهنــگ و خــانواده اش كــرد
شيرين خود را بر سر پژوهش هـاي علمـي نهـاد كـه گـروه      

پسـران و دختـران بـا اسـتعداد و      –كثيري از همسـاالنش  
هنـوز نتوانسـته انـد راه زنـدگي      –پرانرژي اين آب و خاك 

  .كردن و زنده بودن را بشناسند
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دم نمـايي تـا واقعيـت    نتوانسته اند از مظاهر فريبنـده آ 
انسان بودن آن را كه در خور نسل امروز سازندگان زنـدگي  

  .است انتخاب كنند
  . و سيمين جز اين بود

  او به راهي رفت كه ميهن ما، جامعه ما، 
  .و جوانان اين مملكت سخت بدان محتاجند

  او خوب مي دانست براي چه زنده است 
  . و به كجا مي رود

  ان را او وظيفه بزرگ يك انس
  در ميان جامعه بزرگ بشري 

  . به خوبي مي شناخت
  او خوب مي دانست كه 

  تمدن آدميان 
  محتاج شناخت درستي 

و . از طبيعت و قـوانين حـاكم بـر آن اسـت    
  توانست شناخت علمي خود را 

  با فضايل انسان دوستانه اش 
  .به خدمت انسان ها كشد
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  او، چون اكثريت مردمان اين كشور، 
  . اده اي متوسط چشم به دنيا گشوددر خانو

  با همان مشكالت روبرو شد كه همگان مي شوند 
  .و از همان امكانات برخوردار گرديد كه ديگران

  ولي عشق به زندگي 
  و ايمان به درستي راه خويش، 

  .او را روئين تن ساخت
  مشكلي نبود كه سيمين 

  به عنوان يك دختر يا جواني نورس 
  . در مقابلش زانو زند

  او به سالح دانش مجهز گرديد 
  و با پشتكار بي سابقه خود 

  .همه راه ها را به سوي هدف مقدسش گشود
  در زندگي سيمين 

   –مدارك تحصيلي و درآمدهاي مالي هدف نبود 
  دانستن و راه يافتن، 

   –شناختن و راه گشودن 
   –در مسير خدمت به مردم و فرهنگ 

  .عشق او شد
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  و تا آخرين دم 
  . قانه و استوار گام برداشتعاش
  و مرگ، 

  او را، 
  نابهنگام، 

  .از قلل راه هاي پا نخورده ربود
  مربيان و استادان او، 

  در دوران تحصيلش، 
  سيمين را عاشق يادگيري يافتند 

  و مسئوالن آموزش و پرورش، 
  در دوران كوتاه تدريسش، 

  . او را عاشق ياد دادن
  وهش هاي علميو محققان و سازمان دهندگانِ پژ

  .او را عاشق نوآوري و پژوهشگري
  و به آن سبب بود 

  كه در مرگ زود رسش 
   –همه گريستند 

   –نه تنها به خاطر از دست دادن يك جوان، 
   –كه عزيز و اميد همه بود 

  .بلكه به خاطر ناتمام ماندن كارش
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  كشور ما در مسير تحولي بزرگ و تاريخي است،
  خواهد،  تحولي كه جنبش و تحرك مي

كه سخت محتـاج نـوآوران و سـازمان دهنـدگانِ     
  .خستگي ناپذير است

  سازمان دهندگاني 
  .كه دركي درست از نيازهاي كشورمان داشته باشند

  كه بتوانند صادقانه و صميمانه 
  . قدرت و انرژي خود را به كار بندند

  كه بتوانند از قيود و آدابي 
  كه دست و پاي شان را بسته است 
  .يابند رهايي

  .و سيمين چنين زنجير گسلي بود
  زنجيرشكن 

  كارهايش را 
  . با معيارهاي مالي نمي سنجد

  .او به نتايجي كه تالشش به بار مي آورد مي انديشد
  .اگر جز اين باشد تنزل آدمي است
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  كردن آموخت، “ فكر”زندگي به ما 
  .آموزد“ زندگي كردن”باشد كه فكر به ما 
  ت را به هم آميخت، سيمين شجاعت و صداق

  –دل در مشت گرفت و به خدمت زندگي كشيد 
  .زندگي اي كه هيچ چيزش براي او قابل قبول نبود

  او آن چه را كه بود زير سؤال مي برد، 
  خردمندانه مي انديشيد، 

  و دانسته هايش را به خدمت مي گرفت 
تا بداند با آن چه كه هست چـه گونـه برخـورد    

  .كند
كه براي راهگشايان تاريخ تمـدن قايـل   با همه احترامي 

بود، و با همه ستايشـي كـه از دسـتاوردهاي آنـان داشـت،      
  .قبول نداشت –آن گونه كه بود  –برخوردهاي روز را 

  او مي گفت 
  اگر من پيوسته در حال تحولم 

  و آن چه با آن سروكار دارم در حال تغيير، 
  ارتباط من نيز، 

  با هر چه كه هست، 
  .انه به روز درآيدبايد خردمند
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  او عاشق زندگي بود، 
  و مي دانست كه 

  دوست داشتن هم يادگرفتني است، 
  .عشق هم پروردني است

  براي آن كه دوست داشته باشي، 
  و باصفا و با همة وجودت دوست داشته باشي، 

  .“بتواني”و بايد “ بخواهي”بايد 
  براي آن كه بتواني 

  بايد 
  پيوسته 

  .بردن زندگي ات بيفزاييبر خرد و دانش راه 
  كه پشتوانة بسيار نيرومند توانايي هاي بالقوه 

  .نيروي تالش است
  بي خواستن عشق ريشه نمي گيرد، 

  .و بي دانش توانستن معني نمي شود
  و بدون تالش و كوشش 

  روي دستت مي ماند“ عشق و انديشه”
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  اگر مشكالت نباشد، 
  د، اگر نابخردي ها و ندانم كاري ها نباش

  اگر ناهمواري هاي اين جا و آن جا 
  راه را بند نيارود، 

  تالش و خرد و عشق و انديشه نيز 
  .تولدي نخواهد داشت

  سيمين بر اين باور بود كه 
  عالوه بر شجاعت و كارداني، 

  عالوه بر عشق و دلدادگي، 
  .به پايداري و اميد نيز نياز است

  آن جا كه شكننده ها مي شكنند، 
  مي برند، كم دل ها 

  و سست بنيادها مي نشينند 
  كسي بايد باشد كه 

  افق را روشن تر از آن چه كه مي بينند 
  به آنان نشان دهد 

  و آينده را 
  .نزديك تر از آنچه به چشم شان مي آيد
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  ما بايد بلندپروازانه بخواهيم و 
  همواره خواست هاي مان را شستشو دهيم، 

  متبلور كنيم، 
   قابل فهم كنيم،

  .و باالتر از همه قابل دفاع
  سيمين مي دانست كه 

  توانايي در پرتو دانش و شناخت
  و به اعتبار مهارت در انديشه و تصميم و اجرا، 
  .به دست مي آيد

  دانش و دانايي 
  .بايد در عمل امتحان دهد و رشد كند

  و ما، حجم و كيفيت بازده را 
   –مي سنجيم “ زمان”با ميزان 

  .معني مي شود“ حركت”ا زماني كه فقط ب
  ما بر اين باوريم كه 

  وجود و تمامي اعتبار و ارزش آدمي 
  در انديشه اوست؛ 

  انديشه اي كه در عشق ريشه دارد 
  .بيان مي گردد“ زبان”و با 
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  انديشه اي كه با دانش سيراب مي شود 
  .متبلور“ حركت”و در 

  سيمين 
  عشق و انديشه را، 

  زيبايي بيان را، 
  تار را، ظرافت رف

  شهامت در انديشه و بيان و اجرا را، 
  در زالل رود پرصفاي زندگي اش ريخت 

  و با مرگ شهادت گونه اش
  .امروز شد“ سيمين”ريشه نهال تناور 

  كه صدها هزار پژوهشگر و دانش پژوه، 
  در اين بيست و نه سال، 

  لب هاي تشنه خود را 
  .به گوارا چشمه خدمات فرهنگي اش رسانده اند

  
  1377دهم ارديبهشت 
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  مثل خورشيد           
…  

  مثل هوا
  گاه خوبي ها، خصال واالي برخي انسان ها، 

  آن قدر از سطح زندگي روزانه ما باالتر است 
  كـه آن را مي بينيم، حس مي كنيم، 

  .اما نمي فهميم
  مثل خورشيد است؛   مثل ستاره است،
  از زيبايي، 

  از پرتوافشاني، 
  وجود آن  از گرماي

  بهره مند مي شويم، 
  زير پرتوش زندگي و كار مي كنيم، 

  اما نمي دانيم در آن چه مي گذرد 
  كه اين گونه گرما و پرتوش 

  .زندگي بخش ما شده است
   جوادو 

   –انسان بزرگي بود كه پرتو محبتش 
   –محبت بـي صدا و بي تظاهر و بي چشمداشتش 

  زندگي ما را گرم مي كرد، 
  كرد، روشن مي 

  توان مي بخشيد 
  و راه مي برد
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  ما آن را، مثل هوا، مثل آفتاب، مثل آب، 
  .در همه جا مي ديديم و نمي فهميديم

   –كه همة زيبايي زندگي او در همين بود 
  در آن بود كه 

  در آن چه از او به ما مي رسيد، “ خود”
  .ديده نشود

   –او هر چه داشت 
   –حتي وقت و توان كاري خودش را 

  راي ديگران مي خواست ب
  و در ياري رساندن،

  ولي هرگز ديده نشد 
  كه او داشته هاي ديگري را براي خود بخواهد، 

  يا ديگري را در خدمت به خود
با همة اعتقـاد و ايمـان و   

  پايبندي اي كه 
  به دين و به جا آوردن اصول آن داشت، 

  با همة قبولداشت ها و باورداشت ها و تالشي كه 
  تالي سطح فرهنگي، اجتماعي، براي اع

  و سياسي مردم اين سرزمين داشت
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  در نمي افتاد؛  –در سخن و در رفتار  –با كسي 
  نيز “ تقابل” نه دشمني، كه 

   –در زندگي او جايي نداشت 
  و همدلي و همدردي، “ تفاهم” همه جا 

   –همان گونه كه بود  –و فهميدن هر كس 
  صفابخش رفتار او بود

  او نه فقط 
  دنياي كودك و نوجوان و جوان و كهنسال را 

  مي فهميد و به آن صفا مي بخشيد، 
  كه با بيمار رواني هم 

  .مي توانست همدم شود و پدري كند
  ، عشق و اعتقاد و پشتكاراو با 

  –به هم صحبتي و ياري بيماران رواني 
   –با برنامه اي منظم 

  .به امين آباد مي رفت
  

   –را  هر گاه علَم كار بزرگي
  بلند مي كرد،  –كه از توش و توان او باالتر بود 

  به هر كس دسترس بود خبر مي داد، 
  .اما معطل كسي نمي ماند
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  توكل پر استحكامي داشت و 
  اميد روزافزوني

   –در نود و چند سالگي  –در بستر بيماري نيز 
  كه نه ماه در آن با بيماري دست و پنجه نرم كرد

  رفتي هر وقت به ديدنش مي 
  با تو حرف مي زد“ بايد بشود” از آنچه 

  در همة زندگي 
  از آنچه بايد بشود، 

  آن گونه حرف مي زد 
  .كه آنچه نبايد بشود در سايه افتد

  هر جا بچه اي به دنيا مي آمد، 
  هر جا پيوند همسري سر مي گرفت، 

  هر جا مسكني بنا بود تأمين شود، 
  كسي به سفرهر جا بيماري به مداوا نياز داشت و 

  برق چشم هاي او
  مشاركت دست هاي گرم و پرتوان او، 

  اميد و توكل و پشتكارش، 
  ضامن سالمت كار بود و عاقبت آن
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  تا بود به ما مجال ندادتا بود به ما مجال نداد
  به رفتنش فكر كنيم

  و حال كه رفته است
  حضورش به ما اجازه نمي دهد

   .او را باور كنيم“ رفتن”
  

  1383هفتم آذرماه 
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  به جان شما،” 
  “كاري ندارد

  

  نيرومندي انسان *
  دروني اوست

  نيروهاي بيروني را مي شود گرفت،
  اما، درون كه نيرومند بود

  موج هاي قايق شكن را مي شكند،
  .هموار مي كند

  تكان ها و نوسان هاي شديد بيرون را
  ريز مي كند،

  نرم مي كند 
  .و نامحسوس
  جواد 

  نيرومندي خود را،
  درونش را، نيرومندي

  :در دو جهت نشان مي داد
  در برخورد با مشكالت

  در رويارويي با رويدادهاي خوفناك، 
  و در برخورد با كار؛

  با پذيرفتن مسؤوليت
  .و شانه زير بار دادن

  “.به جان شما كاري ندارد”
  اعتقاد روي زبانش بود
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  كيمياگر خاك را
  چــرا
  گرفت؟“ خــاك”

  بود،“ معماري منظر”حرفه اش 
  به آب، به خاك، به سنگ، به گل، به گياه، 

   …به آدم، به ابزار 
  عشق مي ورزيد و 

  .از آن چه رو به زشتي داشت بهشتي مي ساخت
  عاشق طبيعت بود، 

  با عناصر جدا افتاده از هم حرف مي زد، 
  و از تركيب آن ها منظره اي مي ساخت 
  كه نگاهت روي آن گير مي كرد و 

  .مي شد پايت در تَرك آن سست
  كارهايش هميشه تازگي داشت، 

  حرف هايش هم
  استادي بود بلند مرتبه، 

  .و شاگردي افتاده
  دست شاگردهايش را مي گرفت و باال مي كشيد؛ 

  آن قدر بال و پر مي داد 
  .تا آرزوهايش را با آنان جامه عمل پوشاند
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   –ناپذيرفتني ها را نمي پـذيرفت 
  ستايشگر زيبايي ها بود، 

  .ايي را در هر چه بود مي ديدو زيب
  جسارت او در نوآوري، 

  و عرضة طرح هاي عرضه نشده، 
  را برمي انگيخت، “ كارفرما” گاه مقاومت 

  ولي 
  را  فرهاد

  انديشه و شم هنري خودش راه مي برد؛ 
  –“ بازار”نه تقاضاي 

  شخصيت او 
  با دانش و هنر و جسارت او گره خورده بود؛ 
  .اختهنه با گذشته اي رنگ ب

  بود؛“ بزرگ”او 
  نه با كارهاي بزرگ؛

   –كه با ابعادي بزرگ 
  با دانش 

  و خرد راه بردن دانش،
  با حس تميز 

  و ستايش تميزي ها،
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  با افتادگي 
  و دستگيري افتاده ها،

  با عشق به كار 
  و عاشقانه دم زدن،

  با دوست داشتن 
  و به دوست بها دادن،

   –و با روح بلند معنا كردن زندگي 
  در برخورد با مرگي كه 

  .به او زنده بودن جاودان بخشيد
  

  1382بهمن  18
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  “آتش زير خاكستر” 
  

  همة زيبايي هاي عالم را
  همگان دارند،

  زيبايي ها مثل آتش زير خاكستر است؛
  بايد آن را دامن بزني

  .تا فروزان شود
  .كه مي گويند همان است“ دامن زدن”اين 

  
  به مرده ها نسبت مي دهيم؟ چرا زيبايي ها را

  زنده ها را بي پشت و پناه
  بي هدايت و حمايت،

  .رها كرده ايم
  بياييد به جاي سالمرگ ها

  تولدها را جشن بگيريم؛
  را؛“ درگذشته”نه تولد 

  كه تولد زنده را،
  آن هم تا وقتي روي پاي خود ايستاده است؛

  .روي دو پاي خود راه مي رود
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  هوقتي در ستايش آدمي ك
  زمينه هاي پرورش استعدادها را دارد،

  كه پنجره ها را براي هواي تازه گشوده است،
  كه كشتزارهاي گسترده خصال واال را دارد

  گردهم آييم، قلم بزنيم، حرف بزنيم
  .او در پرورش همان ها خواهد كوشيد

  به شرط آن كه از او نخواهيم
  .به رنگ ما درآيد

  از او نخواهيم
  به شكل و شمايلي

  كه ما ميل داريم و مي پسنديم در آيد،
   –كند “ رشد”به او كمك كنيم 

   –رشد عاطفي 
  .دوست بدارد

  دوست بدارد آدم ها را
  .براي آن كه دوست داشتن را ياد دهد

  دوست بدارد آدمي را كه بدي مي كند،
  .براي آن كه با خوبي ها آشنايش كند
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  .بي فايده است“ پند”
  از بد حتي دانستن و تشخيص خوب

  .بي فايده است
بسيارند كسـاني كه خــوبي هـا را از ديگـري انتظـار     

  دارند و 
  .خود در آن چه درست نمي دانند غوطه مي خورند

  آن چه خوبي يا بدي مي ناميم
در حرف و كالم و واژه و باورداشت و قبـول داشـت   

  نيست،
   –حتي در حركات هم نمي شود داوري كرد 

  اين فقط بازده است،
  ه است،نتيج

  نتيجه ماندگار است
  كه به تو مي گويد

  آن ايده ها و واژه ها و پندها و رفتارها
  .چه اندازه به سود زندگي بوده است

  به سود آفريدن شادي ها،
  پربار كردن انديشه ها،

  چابك كردن تن ها
   –استوار كردن اميدها 

  .رضايت از بودن و لذت از كار
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   –بياييد دور زنده ها حقله زنيم 
  حلقه هايي پر از گل هاي شادي و اميد،

  شور زندگي،
   –ستودن ارزش ها 

  ارزش هايي كه به پربار شدن انديشه ها،
  شكوفايي احساس ها،

  سالمي بدن ها،
  گشودن بال ها،

  آزاد كردن نفس ها
  .مي انجامد

  دامنه هاي زندگي را گسترش مي دهد و 
  .افق هاي ديد را باز مي كند

  .قله هاي بلند انسانيت را نمايانراه هاي رسيدن به 
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  از
  همين نويسنده

  :منتشر شده است
  

    تبريك هاي نوروزي–   
  1382چاپ اول 

  1386چاپ دوم 
  

   كوتاه نويسي ها  
  1383چاپ اول 

  1386چاپ دوم 
  
    آن روزها  

…  
  1384  اين روزها 

  
    تو به من عشق ورزيدن  

  1384  مي دهي   ياد
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   پرنده هاي عشق  
  1385   آواز مرا بخوانيد

  
    چه بنويسيم  

…  
  1385  چه گونه بنويسيم؟

  
   نگوييم  

…  
  1385  بگوييم

  
   1386  وقتي كسي را دوست داري  
  
    ما داريم مي رويم  

   …  
  1386  او دارد مي آيد  
  

   1387  داستان هاي گفتني  
  
   1387  هزار نكته  
  
   1387  مي خواهم زنده بميرم  

  


