ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮد در ﭘﺎرﯾﺲ
ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر در ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮد زﻧﺪه ﯾﺎد ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ دﻫﻢ ﻣﺎرس
 ٢٠١٣از ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻋﺼﺮ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از
دوﺳﺘﺎن و دوﺳﺘﺪاران ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ وی
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮرک ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
ادارۀ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﺎﮔﺮد و دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻦ او ﻋﻠﯽ رﺿﻮی ﺑﻮد .او
از آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮد:
ﻫﻮﺷﻨﮓ را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﭼﻬﻞ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﮐﻼس درس اﻧﺴﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان دﯾﺪم و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ در زﻣﺮۀ دﺳﺘﯿﺎران او در ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣﺆﺳﺴۀ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه درآﻣﺪم ،ﺗﺎ
آﻧﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺎن اﻧﻘﻼب دﻓﺘﺮ ان ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﺴﺖ.
وﻗﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از او اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻒ و دوﺳﺘﯽ ﺷﻔﯿﻖ و ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﯽ ﺳﮑﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،از زﺑﺎن ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،در ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪک ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد را
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
و ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻮﺷﻨﮓ ،رﺷﺘۀ ﮐﻼم را ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎنِ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﭙﺮد.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از
ﺧﺼﺎﺋـﻞ او را ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧـﺪ و ﯾـﺎد او را زﻧـﺪه ﮐﺮدﻧـﺪ .ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻧـﺎم
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد:
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ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی رﺳﯿﺪه از ﺟﺎﻧﺐ آﻓﺎی ادﯾﺐ
ﺑﺮوﻣﻨﺪ از اﯾﺮان ،ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎدروان ﺷﺎﯾﮕﺎن ،آﻗﺎی ﺳﯿﺮوس ﺑﯿﻨﺎ و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﺴﺘﺮدام ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪ.
و در ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﺎزﯾـﺎر ﮐﺸـﺎورز ،ﻓﺮزﻧـﺪ ﻫﻮﺷﻨـﮓ ،از ﻫﻤـﺪردی ﮔﺴـﺘﺮدۀ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﻓﻘﺪان و ﺣﻀﻮر دوﺳﺘﺎن او در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﮐﺮد و ﺗﺼﻮﯾﺮی از راه و روش و ﮐﺮدار ﭘﺪر در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻮﺷﺶ
ﻫﺎی ﻣﺎدر در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮد زﻧﺪه ﯾﺎد ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ.
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