
   

 داریوش شفا

  

فزّردیي هاٍ در  ۸۲هیٌاهیذًذ، در رّس ” استاد “ پذر هي، کَ ُوْطٌاى ها اّ را غویواًَ ّ تا احتزام 

 .گفت  هٌشل هسکًْی خْد در پاریس تَ درّد سًذگی

 

پخص  در سزاسز جِاى  ُای گزُّی ایزاًی رساًَخثز درگذضت استاد تَ سزعتی تاّر ًکزدًی در توام 

ًیش آًزا تطْر گستزدٍ تاس گْ   ُای غیز ایزاًی ُای فارسی ستاى رادیْ ّ تلْیشیْى ، ّ ُوشهاى تزًاهَ ضذ

 .کزدًذ

ُای آًِا تْد کَ تػْرتی تمزیثا یک  ُا ًّْضتَ آى چیشی کَ تاعث حیزت تْد اظِار ًظزُای ایي رساًَ 

استاد گطْدًذ، ّ آًجا کَ غحثت اس هثارسٍ اّ تا   ّ علوی  تایص اس هزتثَ فزٌُگیغذا ُوگی ستاى تَ س

 .ُا تَ حذ فْق اًتظار رسیذ در هیاى آهذ، ایي ستایص   ّ ّاپس گزای هزتجعیي هذُثی  اختٌاق سیاٍ

ُزگاٍ کَ  ًیش کَ خْد را پزچن دار هثارسٍ تا رژین هیذاًستٌذ، ّ ایٌِا در تیي ایي لذر ضٌاساى تْدًذ کساًی 

 .چطیذًذ  گواى دیز یا سّد هشٍ للن آتطیي استاد ضفا را هی  تی ضذًذ،  اس هسیز خْد هٌحزف هی

 چَ گًَْ ّ چزای ایي تاییذ ّ ستایص عوْهی است؟, پزسطی کَ هیتْاًذ حما هطزح ضْد ایي

 .هي تَ عٌْاى پسز استاد در هْلعیتی ًیستن کَ در ایي هْرد اظِار ًظز کٌن 

آسادٍ دیگز کوتز ّ کوتز در رّسگار   هزداى  ُای ّالعی لیلص ایي ًیست کَ ایي خػایع ّ ارسشاها، آیا د

 ها یافت هیطْد؟

پذر هي، استاد ضفا، ُز آًچَ را داضت، اس هادی ّ هعٌْی، یکجا در طثك اخالظ گذضت ّ تَ هیٌِص، ّ تَ 

تْدٍ ّ ُست، ُذیَ   زاى ّ ایزاًیفزسًذاى هیٌِص، ّ تاالتز اس ُوَ، تَ فزٌُگ هیٌِص، کَ ضاهي تمای ای

 .کزد

 ّ آیا ایي تشرگذاضت یک پارچَ ایزاًیاى در لذر داًی اس ایي خلْظ ًیت ًیست؟

اس ُواى آغاس اًمالب، ًام اّ . هلَ ًکزد هعا  در تارٍ هیِي ّ هیِي پزستی  ُیچ تار ّ تا ُیچ کس  استاد ضفا

دّست داضت ایي اعتماد راسخ خْد را یاد   ّلیرّی لیست تزّر ضًْذگاى، ّ در تاالی آى لزار داضت، 

 .”اًجام داد   تْاى در تاریکی هثارسٍ هْثز را ًوی“ آّری کٌذ کَ 

ًتْاًست  ًیزّیص را تَ کار گزفت ّ تا ایي ُوَ  مانده  آخزیي کتاتص، پذر هي آخزیي تالی تزای ًگاضتي 

  ًمطَ آخز آًزا
 خْاست اّ تْد کَ تَ ُویي تزتیة اًتطار یاتذ،  ّلی .تگذارد

 ّ هي اهزّس افتخار ایي را دارم کَ تَ ضوا خثز اًتطار ایي کتاب را 

  کَ تَ گًَْ

 .نامید به دهم” تولدی دیگر“توان آنرا مکمل کتاب معروف  می ای

فمط یک راٍ ُست،  ایي کتاتص ایي تْد کَ تزای ًجات ایزاى ّ ایزاًیاى نگارش سخي اّ در تارٍ دلیل

 .رّضٌگزی، ، رّضٌگزی، ّ تاس ُن رّضٌگزی
 

جْاب تیزّى هیایذ،  ۰۶۶.۶۶۶اهزّس اگز رّی جستجْگز گْگل تَ فارسی ًام استاد را تٌْیسیذ، تیص اس 

 (!است  آیا اّ ایزاًی  ّلی)در تیي ایزاًیاى تٌِا احوذی ًژاد اس اّ پیص تز است 

تزای هزاسن اهزّس، تسیار فزاتز اس گٌجایص ایي  فزاًسَ فزٌُگ ارتّس استمثال تیص اس اًذاسٍ اس دعْت

 دیگزی، هزاسن هحل تْد، ّ ایي هزا تَ آى ّاهیذارد کَ در آیٌذٍ ًشدیک

تٌیاد استاد ضجاع الذیي ضفا تزای "را تذارک تثیٌن، ّ در جزیاى آى ایجاد ساسهاًی تٌام  , هلی کاهال تار ایي 

 .را اعالم ًواین "حوایت ّ گستزش فزٌُگ ایزاى

ُای رسوی ها، کَ لیست  اطالعات هزتْط تَ ایي تزًاهَ ّ هحل ّ تاریخ آى در سهاى خْد در رّی سایت

 .ُای تیْگزافی درج ضذٍ، اعالم خْاُذ ضذ آًِا در جشٍّ

  



 .تَ یک ضثاُت ضگفت آّر در تاریخ کطْرهاى تکٌن  خْاُن اضارٍ آی در پایاى سخٌاًن، هی 

خْد تْد، ّ اهزّس ًیش ایي خطز تَ هزاتة   ُشار سال پیص کطْر ها در خطز اس دست دادى ُْیت هلی

در ایزاى ها ُوْارٍ هزداًی تشرگ تزای دفاع اس فزٌُگطاى کَ ضاهي تمای ایزاى است لذ علن . تیطتز است

 .سالَ تزدٍ اًذ  کزدٍ اًذ، ّ رًج سی

 :خْد تاًگ تزداضت   اى سًذگیُشار سال پیص، اتز هزد سخي ایزاى، در پای

  

  عجن سًذٍ کزدم تذیي پارسی     تسی رًج تزدم در ایي سال سی

  

هزد  اهزّس ّ ....ّاهزّس

        کَ گذاضت آى تزای را خْد ثوز پز عوز اس سال  سی کَ هیذُین دست اس را  دیگزی تشرگ

 ًطْد عجن  پارسی ...

  

 

 

 

 

 

 


