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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 عصر نو]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۲مرداد  ۵]تاریخ:[ 

 

 سه هموطن بهائی من: آرتین و ژینا و مادربزرگشان

 زاده رضا عالمه

آلوده ریزی شده به هموطنان بهائی در ایراِن اخبار مربوط به تجاوز برنامه یوقفهی بیدر یکی دو هفته اخیر در ادامه

ی خبر قرار گرفت که ذهن مرا به خود مشغول به اسالم سیاسی، دو خبر کامال متفاوت در مورد بهائیان در چرخه

اش "باغبان"، و دیگری داشت. یکی مربوط به شرکت "محسن مخملباف" در "جشنواره فیلم اورشلیم" با فیلم تازه

 ی مادربزرگش در تهران.، در خانهئیزاد" از "آرتین"، یک کودک بهاگزارش دیدار "محمد نوری

ای است که آقای "کامران ی تکاندهندهاما آنچه مرا به نوشتن این یادداشت واداشته است نه این دو خبر بلکه نامه

 قرار داده است.” راه دیگر“سایت  زاد نوشته و در اختیاررحیمیان"، پدر آرتین، به محمد نوری

زبان در خارج از کشور، و نیز بسیاری از دوستان، نظر مرا های فارسییوتلویزیونبا این حال از آنجا که برخی راد

 گذرم.دهم و از آن مییادداشت میدر مورد دو خبر یاد شده خواسته بودند من پاسخ به همه را در همین 

در مورد هموطنان ام ولی عمل مخملباف را در ساختن فیلمی هنوز ندیده -جز چند صحنه کوتاهش -فیلم "باغبان" را 

کنم. ما هنرمندان ایرانی، از نویسنده و شاعر گرفته تا فیلمساز و نقاش و اهل نمایش، در مورد ام تحسین میبهائی

ایم که هرچه در جبران آن بکوشیم زیاد نیست. مسئول تداوم ذهنیت منفی در های بسیاری داشتهبهائیان هموطن کوتاهی

اعتنائی روشنفکران جامعه های اسالمی یا روحانیت شیعه نیست بلکه سکوت و بیتشکلمیان ایرانیان غیربهائی تنها 

کننده داشته است. هنرمندان شاید هرگز نتوانند حکومتی مثل حکومت اسالمی ایران در این مورد معین سهمی تعیین

نفی جاافتاده در میان مردم ایران تردید قادرند تصویر محاکم بر ایران را از تجاوز به حقوق بهائیان بازدارند ولی بی

هائی مثبت در این راه زاد را گامرا از اذهان آنان بزدایند. با این باور است که هم فیلم مخملباف و هم کار نمادین نوری

شود. در پاسخ دوستی بهائی که او ام که در مطالب مرتبط با این دو رویداد گاهی نامی هم از من برده میدانم. دیدهمی

 "تابوی ایرانی" کرده بود نوشتم: هم با خواندن آن مطالب یادی از من و فیلم

ام. در هاست گرفتهکنم مدت]من پاداشم را با رضایت وجدانی که از ساختن این فیلم در درون خودم احساس می

به آرامش ام تا این حد تهگویم که هیچ فیلم دیگری که تا کنون ساخکمترین تردید میی هفتادسالگی به جرات و بیآستانه

 وجدانم کمک نکرده است.[

تکرار این پاسخ خصوصی در جائی عمومی همچون این نوشته را از آنجا ضروری دانستم تا بویژه به نسل جوان 

هنرمندان ایرانی، در وطن یا بیرون از آن خاِک پاک، پیامی داده باشم: هیچ پاداشی ارزشمندتر از آرامش وجدان 

 رسد.ر شکل و رنگش، به آرامش نمیت. و هیچ هنرمندی بدون عشق به انسان در ههنرمند نیس

و اما، همین جا به این پرسش هم که در همین زمینه بارها از من شده پاسخ بدهم که: شرکت در جشنواره اورشلیم را 

ا بزنم از این که مثل شرکت در هر جشنواره سینمائی دیگری حق هر فیلمساز می دانم و اگر بخواهم حرف دلم ر

 ان و موافقان برپا شده در شگفتم!همه جنجال از سوی مخالفاین
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شناسم نوشته بودم که افراط و تفریط در میان ما ایرانیان به یک خصلت ملی بدل شده. بار از قول کسی که نمییک

ستون"! میزان می سازیم یا "بی ستون"ها یا "چهلکنند اما ما ایرانیشان را بر چهارستون بنا میهمه جا مردم خانه

های منتشر شده از سوی موافقان و شرکت یک فیلمساز در یک جشنواره در نامهاغراق در تاثیر شرکت یا عدم

 ستون" ندارد.ستون" و "بین "چهلمخالفان، دستکمی از تفاوت میا

ارسال زاد شهر خطاب به نوریان رجائیی کامران رحیمیان که از زنددوستانهغایت انسانی دردمندانه و بهاز نامه

 نویسد:شده دور افتادم. می

در دوازده سالگی سر کالس درس امور تربیتی با متهم شدن به آن که بهاییان با  ۱۳۶۰]من کسی هستم که در سال 

پیش از آن کنند مورد تمسخر واقع شدم، در همان سال از رفتن به سر مزار مادربزرگم که سال محارم خود ازدواج می

سرای خاوران. کسی هستم که در فوت کرده بود محروم شدم چون محل دفنش مصادره و بعدها شد فرهنگ

پدرم دستگیر شد و پس از یازده ماه زندان بدون خداحافظی از ما اعدام و بدون اطالع ما  ۶۲سالگی یعنی سال چهارده

های درسی من به خاطر رای مادرم، برادرم، خودم و کتابدر خاوران دفن شد و قبل از آن با یک چمدان حاوی لباس ب

 امکان شرکت در کنکور را نیافتم.[ ۶۶امان اخراج شدیم. کسی هستم که در سال مصادره اموال از خانه مسکونی

ل دهد. همسرش مثدست میاش بهتر از خانوادهدهندهدهنده، کامران رحیمیان تصویری تکانپس از این فراز کوتاه تکان

ها حاال سه ی" آنخود او به "جرم!" تدریس به دانشجویان بهائی در زندان است. به قول خودش "خانواده کوچک شده

سرپرست خویش است: یکی همین ی بیعضو بیشتر ندارد؛ مادرش که بیوه یک اعدامی است حاال سرپرست دو نوه

زمان پدر تجربه بازداشت هم ۸۳بار در سال له که یکساآرتین که پدر و مادرش در زندانند، و دیگری ]ژینای سیزده

 هاست.[ر زندان و مادرش در آسمانو مادرش را تجربه کرده و حاال پدرش د

شود یک روز از زندگی پیرزنی همچون نویس خالق ایرانی یکی پیدا نمیپرسم: از این همه نمایشنامهمن از خودم می

 بیاورد و بر صحنه ببرد؟هایش را بر کاغذ این مادربزرِگ و نوه

ی کامران رحیمیان نیاز به بازخوانی چندباره دارد. من اما این یادداشت را با احترام به ایشان با فرازی هر بند از نامه

 برم:پایان میالت" و "آزادی" بهاز برداشت ژرفش از مفاهیم "صلح" و "عد

هدف و آن آسایش و سعادت همگان؛ عدالت به معنی  ها برای یکها و هماهنگی کثرت]صلح به معنی پذیرش کثرت

فعل درآورد؛ آزادی به معنی ظرفیت و توانمندی انسان برای رشد، فرصت برای هر کس تا بتواند تمام قوای خود را به

نظر از هر ویژگی های انسانی و نوع بشر بدون هیچ استثناء و صرفتحول و آمادگی برای تغییر در جهت ارزش

نوع بشر به وسعت خلقتی که به صورت و مثال الهی … مثل قوم، نژاد، ملیت، جنسیت، دین و تحصیالت تمایز ساز

 خلق شده است.[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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