جان صداقت فر
يادداشتی برای جھانگير ِ
اسماعيل خوﯾی
نيش سياسی ی مسيحّيت را روشن انديشا ِن باختر ،ديری پيش از اين ،کشيدند؛ و برآيندھای خجسته ی اين پااليش اکنون ديگر بر ھمگان آشکار است .آيين يھود
•
ِ
ھنگام روشن انديشان است که جان فشانانه بکوشند تا زمينه را آماده کنند
و اسالم ،ا ّما ،ھنوز ھمچنان آزمن ِد قدرت و فرمانفرمايی اند .و از خويشکاری ھای به
ِ
آز شوم... .
دندان
شدن
برای کشيده
ِ
ِ
ِ
زھرآگين اين ِ
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ت فرھيخته ام،
دوس ِ
شاعر ارجمند،
ِ
جھانگيرجان صداقت فر:
ِ
درود برتو.
پالودن ھر يک از ديگری ،روز به روز
داشتن دين از فرمانروايی ،يا ،يعنی،
ت جدا
گفتن ندارد که عرفی گرايی يا سکوالريسم،چون خواس ِ
ِ
ِ
ميھن ما،کارگر افتد :و گرنه،
چون
ويژه
به
کشورھايی،
در
و
شود؛
تر
جھانی
چه
ھر
زودتر،
فراگير تر می شود .و بادا که اين خواست ،ھر چه
ِ
خاور ميانه زودا که جھان را به آتش و خون کشند.
جنگ ھای ھم اکنون شعله ور در
ِ
ميان روشن انديشان ،نقشی پيشآھنگانه دارند .و من اين
کردن اين خواست ،نويسندگان ،شاعران و ديگر ھنرمندان ،در
در ھرچه فراگير تر
ِ
ِ
يادداشت را برای تو ،چون شاعری روشن انديش ،است که می نويسم.
ھر دوی ما در ايران زاده شديم :من در خانواده ای مسلمان و تو در خانواده ای يھودی.
دين خانوادگی ی خويش ،درگير بوده ايم-با يک تفاوت:
و ما ،ھر دو سال ھاست که ،ھر يک با ِ
سيم آخر زده ام و به اسالم ستيزان پيوسته ام .تو ،ا ّما ،ھنوز که ھنوز است از ُخرده گيری ھای دست به عصا و
من ديگر ديری ست که به ِ
دين خويش فراتر نمی آيی.
شرمگينانه – و حتّا پوزشخواھانه – از ِ
و اين بس نيست.
باور کن ،برادرم! اين به ھيچ روی بس نيست.
من ديگر به جان آمده ام از شنيد ِن اين سخن که:
دين مردم چه کار داری؟"! مگر نه ھمين دين است که پشتوانه ی اين فرمانفرمايی ست و پروانه
"تو با فرمانفرمايی ی آخوندی درگير باش :به ِی آخوند برای ھر گونه تبھکاری؟
خواندن اين بيت که:
و بيزارم می کند
ِ
ت خود ندارد عيبی:
ذا
"اسالم به ِ
ھر عيب که ھست از مسلمانی ی ماست"!
و بر آن ام که:
کالم غيبی ،دارد به ذات عيبی
خود
"ور
ِ
تعبير اشتباھی".
اصلی که داشت صدھا
ِ
و از
رنجاندن مردم نيز باکی ندارم .تکانه ھای اين رنج می تواند ھُشدار دھنده و ھشيار کننده باشد.
ِ
آيين يھود.
اسالم ،در بسياری از باوره ھا و داوری ھای خود ،ھمانا رونوشتی ست از ِ
بکنی
کاری
تو اين ھمه را می دانی .و دليری ی آن را نيز داری که از خود برون آيی و
روشنگر بی ادبان-از"قُرقُر" کردن
ی
گفته
به
يعنی
:
ِ
فرابگذری و "قرمساق" را ھم بگويی.
نيش سياسی ی مسيحّيت را روشن
انديشان باختر ،ديری پيش از اين ،کشيدند؛ و برآيندھای خجسته ی اين پااليش اکنون ديگر بر ھمگان آشکار
ِ
ِ
ھنگام روشن انديشان است که جان فشانانه
است .آيين يھود و اسالم ،ا ّما ،ھنوز ھمچنان آزمن ِد قدرت و فرمانفرمايی اند .و از خويشکاری ھای به
ِ
آز شوم.
دندان
شدن
بکوشند تا زمينه را آماده کنند برای کشيده
ِ
ِ
ِ
زھرآگين اين ِ
ت سياسی تن در دھند.
ب عُرفی
و ،در اين راستا ،به
شدن قدر ِ
گمان من ،به مرگِ دين بايد گرفت تا دينکاران به ت ِ
ِ
ِ
نيش سياسی ی اسالم و يھوديّت کشيده شود ،آخوند در ايران پروانه و پشتوانه ی "آسمانی" ی تبه کاری ھايش را از دست خواھد داد؛
آری ،اگر
ِ
و داعش در عراق و سوريه بھانه ای برای آدمخواری و ويرانگری نخواھد داشت .جنگِ اسراييل و تازيان نيز ديگر نمادی يا نمودی از دشمنی
ی دينی نخواھد بود :و روشن خواھد شد که موشک پرانی ھای کودکانه ی حماس و بُمب افکنی ھای کودک ُکشانه ی اسراييل انگيزه ھای
ديگری دارد.
چشم به راه و گوش به زنگ خواھم بود ،تا ببينم چه می کنی ،جھانگير جان!
پيروز باشی و شاد و تندرست.
دوست وبرادرت
اسماعيل خويی
پانزدھم شھريور ،١٣٩٣
بيدرکجای لندن

پاسخ آقای دارﯾوش لعل رﯾاحی به ﯾادداشت دکتر اسمعيل خوﯾی
از  :دارﯾوش لعل رﯾاحی
عنوان  :دل کندن نا ممکن
اسماعيل جان خوﯾی  ،اﯾنک که رھا از باﯾد و نباﯾد  ،مذھب خوﯾشی وجان شيفته ات را پرواز داده ای تا برھرسراﯾی که
خواست فرود آﯾد  .شاعر فرزانه دﯾگری را به ھمگراﯾی با اندﯾشه خود  ،به فرمان برخواستن  ،فرا خوانده ای  .که از نظر او و
بسيار دﯾگری از آنھا که نوشته ات را می خوانند  ،ھيچ اشکالی ھم ندارد .
ِ
اما می شود چنين پنداشت ،آن روزی را که اولين گرﯾه زاﯾش از حلقوم نازنينت بيرون دوﯾد و مادر و نزدﯾکانت  ،آن را شنيدند
 ،فقط شاد شدند  .نه به فرداﯾت و نه به پس فرداﯾت  ،فکر نکردند  .خوشحالی را در جمع گسترش بخشيدند .
اما برای جھانگير جان صداقت فر  ،اﯾن خوشحالی عالوه بر گسترش در جمع پرنشاط خانوادگی  ،سنتی را نيز به ھمراه
داشته است  .سنتی که در صد بزرگی از ھم ميھنان کليمی ما آن را از واجبات می دانند  .چکونه اﯾن جھانگير کوچک را باﯾد
تا مرز  ١٨سالگيش  ،چنان بال و پر داد تا بتواند  ،خود شود  .آﯾا با پس انداز روزانه ای اندک  ،ﯾا شيوه ای دﯾگر  .اﯾن قانون ﯾا
خصلت را مارکس در نوشته ھای خود  ،دﯾن ﯾھود می داند  .ﯾعنی دو انگار پرستيدنی  .جامعه ﯾھودﯾان اﯾران نمودار و
نگاھدارنده ارزشمند اﯾن  ،اﯾده ھستند .
من به دليل شغلم قبل و بعد از انقالب  ،از نزدﯾک با اﯾن جامعه بسيار موفق  ،خدمت گذار و ارزشمند در حيطه پزشکی اﯾران ،
برخورد داشته ام .
اما از امور دﯾگر اقتصادی  ،بازار و غيره اطالعی ندارم  .سالھای زﯾادی به عنوان بازرس ِوﯾژه آزماﯾشگاھھای استان تھران و
بيش از دو سال به عنوان سرپرست توزﯾع اداره کل تجھيزات پزشکی کشور خدمت کرده ام  .گرچه کالم به درازا می کشد .
اما باﯾد گفت .
قبل از انقالب اولين کسانی که پا در عرصه آزماﯾشگاھی و تجھيزات پزشکی گذاشتند  .اﯾن ھموطنان بودند .از دامان آنھا
شرکت ھاﯾی چون شھال  ،سعيد طبيبی  ،سوفر و غيره غيره زاده شدند که خدمات بعد از فروش و سوﯾس دھی ﯾگانه آنھا
زبانرد بود  .بعد از انقالب ھمه آنھا مصادره وبه سرنوشت شرکت ھای بی مسوليت دﯾگر  ،دچار گردﯾدند  .در بازرسی از
آزماﯾشگاھھای دولتی و غير دولتی  ،حتی ﯾک مورد تخلف و خطا را از مسولين ﯾھودی مشاھده نکردم .
درست است که به خلط مبحث پرداخته ام  .اما در ظمير نھان حرفھاﯾم  .نکته ای که ھست  ،اعتقاد قلبی به اﯾن است که
صداقت فر ھا رﯾشه جانشان با اعتقاد و تربيت شان عجين است  .دل کندن از اﯾن باور  .....باور کرنی نيست  .در مورد تولد
نوزاد ﯾھودی نيز ﯾکی از دوستان ﯾھودی اﯾن را و بسياری دﯾگر از سنت ھا را براﯾم باز گو کرده است .
 - ۶۴۵٧٧تارﯾخ انتشار  ٢۶ :شھريور ١٣٩٣

پاسخ جھانگير به دکتر خويی
تقابل انديشه "
"
ِ
 ...آری،
صد البته
می توانی
ھمچنان
عزيز و ارجمند
دنج دلم
در ِ
جاودانه
جا داشته باشی ،
اگر چه و ھرچند
يقين دو سه باور
در
ِ
با من ھمدل نباشی .
ھمين که میدانم
آبشخو ِر سرشا ِر شعر ات انسانی ست
کمان کالم ات
و رنگين
ِ
پاليده ز زنگينهی ريا ست ؛
ھمين که میدانم
بسيط قلمرو قلب ات
در
ِ
دردی
به جز در ِد وطن نيست -
کافی ست ...
يادت ھماره
عزيز و ارجمند
در دلم باقی ست.
**********
جھانگير صداقت فر
ناپا ٢٢ -سپتامبر ٢٠١۴

پاسخ ديگری از جھانگير به دکتر خويی
وزن
"شعری در
ِ
نازت را نمی کشم دگر؛ نه -
زيبای غزل باشی،
غول
ھر چند
ِ
ِ
شاعر جان؛
ھرچند سرو ِد سپيدت
رنگين کمانی زده باشد
بلند
آفاق شسته ز رگبا ِر بھاران؛
بر
ِ
يا حتا،
قصيده سازی باشی اگر
بس چيره دست
در قافيهی عشق !
وقتی کالم
اخطا ِر مھربانی باران با کوير
داغ شقايق نيست،
يا بشار ِ
ت شبنم بر ِ
وقتی ترانه
مشترک آشتی تھی ست؛
اشتياق
از
ِ
ِ
يعنی -
س قھر و کينه و درد،
در اين فضای عبو ِ
 اين دوزخای آ تشاما سرد -
وقتی که شعر
واژه به واژه
بر نمی افشاند
زرينهھای مھر
ب مانده از تپش ،
بر خامشای قلو ِ
اوزان عروض
ص قوافی در
ِ
نه  -رق ِ
ھرگز مجابم نمی کند اين زمان

نوازش “

شاعر جان.

چکامهی سبزی اما
سياق صراحت بسرايی اگر
به
ِ
رديف آشتی،
در
ِ
صدف بيتی حتا
يا در درونهی
ِ
اشک شوقی از آشتی
دردانهی
ِ
اگر کاشتی،
به جان
ناز میکشم ات آنگاه،
باری -
شاعر جان.
**********
جھانگير صداقت فر
تيبوران  ٢٨ -سپتامبر ٢٠١۴

