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ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﺎ
زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ذواﻟﻨﻮر
رﯾﯿﺲ ﻓﻘﯿﺪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

روز ﺟﻤﻌﻪ  17آذرﻣﺎه ،از ﺳﺎﻋﺖ  13آﯾﯿﻦ ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ذواﻟﻨﻮ ،رﯾﯿﺲ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻘﺎﻣﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﭘﯿﺶ ،ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺘﻪﺑﻮد ،در ﺷﻬﺮ ﮐﻼﻣﺎر ،از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ
ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪ.
ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،ﯾﺎران و دوﺳﺘﺪاران زﻧﺪهﯾﺎد ﺣﻤﯿﺪ ذواﻟﻨﻮر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از راه
دور ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺎر آﻣﺪهﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺎﻟﻨﯽ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از زﻧﺪهﯾﺎد ذواﻟﻨﻮر ،ﺗﺎجِﮔﻞﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ
ﺷﯿﺮوﺧﻮرﺷﯿﺪﻧﺸﺎن اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺬارﮔﺮدﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪای از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺮای ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪهﯾﺎد ذواﻟﻨﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﻧﺪ.

اﺑﺘﺪا آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی زﻧﺪ از ﻧﯿﻢﻗﺮن ﺳﺎﺑﻘﻪی دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮزم ﻣﻠﯽ و ﯾﺎر درﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد ﯾﺎدﮐﺮده
ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺸﻖ ﻋﻤﯿﻖ او ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺳﯿﻊ وی از ﺧﺎک ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب آن ،از آﺗﺶ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪی او ﺷﻌﻠﻪور ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ ﺑﯿﺖ
ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎﻓﻆ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی زادﮔﺎﻫﺶ ﺷﯿﺮاز:
                از آن ﺑﻪ دﯾﺮ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽدارﻧﺪ  /ﮐﻪ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺮد ﻫﻤﯿﺸﻪ در دل ﻣﺎﺳﺖ
ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
آﻧﮕﺎه او ﻏﺰل دﯾﮕﺮی از ﺷﺎﻋﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ :
ﺣﺴﻨﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻼﺣﺖ ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺖ  /آری ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮانﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮی از آن:
زاﯾﻦ آﺗﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪی ﻣﻦ اﺳﺖ  /ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﻌﻠﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ !
را ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن آﺗﺶ ﺟﺎوﯾﺪان اﺷﺎره دارد ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن اﻧﺸﺎدﮐﺮد ،و آن را ﺑﻪ روان ﭘﺎک او اﻫﺪاء ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﺮی ﻧﻘﺎش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻧﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﻪای درﺑﺎرهی زﻣﺎن و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ذواﻟﻨﻮر ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او در ﺳﯽوﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﻨﺰل ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر
رﺧﺪاده ﺑﻮده ،و درﺑﺎرهی ارادت او ﺑﻪ اﯾﻦ رادﻣﺮد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻠﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ راه او
ﺑﯿﺎنداﺷﺖ .آﻧﮕﺎه وی درﺑﺎرهی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎص ذواﻟﻨﻮر ﺑﻪ ﻏﺰل ﻣﻌﺮوف و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ:
ﺳﺎﻟﻬﺎ دل ﻃﻠﺐ ﺟﺎم ﺟﻢ از ﻣﺎ ﻣﯽﮐﺮد  /آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ ز ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪداد و ﺳﭙﺲ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺰل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﭘﺲ از آﻗﺎی ﻣﻌﯿﺮی ،آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ذواﻟﻨﻮر ،ﯾﮕﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ذواﻟﻨﻮر ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪزﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﺑﺎرهی ﭘﺪر ﺧﻮد
اﯾﺮاد ﮐﺮد .وی ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎرهی اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی ﺣﻤﯿﺪ ذواﻟﻨﻮر و ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ
او از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود ،ﺷﺮﺣﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی ﭘﺎﻓﺸﺎری ﭘﺪرش در آﺷﻨﺎﺳﺎﺧﺘﻦ وی ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎنداﺷﺖ.
ﭘﺲ از آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ذواﻟﻨﻮر ،ﺑﺮادر زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ذواﻟﻨﻮر ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ذواﻟﻨﻮر ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ
ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺴﻤﯽ از آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ آﻣﺪهﺑﻮد رﺷﺘﻪی ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎرهی آرﻣﺎﻧﺨﻮاﻫﯽ ،آزادﮔﯽ و و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮد در راه آزادی ﻣﺮدم
وﻃﻨﺶ و ﭘﺎﯾﺪاری او در ﺑﺎورﻫﺎی واﻻی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ادای اﺣﺘﺮام ﮐﺮد.
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