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Vatankhah & Associates

دفتر حقوقى
آريا وطنخواه

كيل رسمى دادگاه هاى كاليفرنيا و فدرالو
كالى اختراعات آمريكاعضو كانون و
كالى انگلستان و ايرانعضو كانون و

Aria Vatankhah
Attorney at Law

 ✦∫„ö�« —u�« دادهاى ساختمانىارى، قرنى و جتارى مسكودادهاى اجارارش امالك، قردادهاى خريد و فروارقر
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(650)485-2058
Real Estate

Purchase & Sale
Residential &
Commercial Leases
Construction Contracts
Landlord/ Tenant

Estate Planning Intellectual Property Personal Injury
Living Trusts &
Wills

Probate & Wills
Contests

Patent
Trademark
Trade Secret
Copyright

Auto Accident
Slip & Fall
Medical Malpractice
Product Liability

انگاه هاى ايركالت در كليه امور حقوقى در دادقبول و

يادداشت هاى مسافرت نوروزى به ايران (٣)
دازنامه نگار طنزپرشاهانى روزشى خسروبه مناسبت نهمين سال خامو

گيرى دوستانه خسرو شاهانى با ذبيح الله منصورىدر
جم معروفنويسنده و متر

در مسافرت هاى نوروزى ام به ايران كوشش كرده ام كه از متام زوايا به تهران, ايران و مخصوصا كوى نويسندگان
و خبرنگاران كه مركز ساكنان رسانه هاى عمومى است توجه داشته باشم كه داشته ام. اما اكنون مى بينم كه نشريه

در ۸ صفحه با عكس ها و مقاالتـى از اختصاصى كوى نويسندگان را كه هر ماه با عنوان «پيام كوى نويسنـدگـان»
اعضاى هيات امناى كوى منتشر مى شود از قلم انداخته ام. اين نشريه از اولين مـاهـهـايـى كـه سـاخـتـمـان هـاى كـوى
نويسندگان به قيد قرعه در اختيار صاحبان آن قرارگرفت (۱۳۵۴) انتشار خود را آغاز كرد. در اين نشريه نيازمنديهاى

كوى, خواست هاى هيات امنا از ساكنان كوى و تقاضاها و پيشنهادها مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

X+OHU� ÊUA"U� t� t"U+L' Ëœ s"dO& Y�@

اين مقدمه را آوردم تا پيرامون نـشـريـه آخـريـن مـاه سـال
۱۳۸۸ كه مصادف با رفنت من به ايـران انـتـشـار يـافـت

سخنى داشته باشم.
در اين شماره , گذشته از مقاالت مفيد و تذكرهاى الزم
به جوانان كوى و ياد و ذكر خيرى از عزيزانى كه سالها
در اين فضا زيسته اند و اينك در ميان ما حضور ندارند,
بحثى و يادى از دو نويسنده و مترجم معروف ذبيح اللـه
منصورى و خسروشاهانى در ميان آمده بود و داستانى از
درگيرى هاى دوستانه آنها چاپ شده بود كه به آن خواهم

پرداخت.
ذبيح الله منصورى يـكـى از پـركـارتـريـن نـويـسـنـدگـان و
متـرجـمـانـى بـود كـه در ايـران ظـهـور كـرد و كـتـاب هـاى
فراوانى از خود بـجـا گـذاشـت كـه هـنـوز خـوانـنـدگـان و

طرفداران خود را دارد.
اولين ديدارم با ذبيح الله منصورى وقتى بود كه دوستـم
خسروشاهانى براى رساندن پيغامى يا درخواست ديگرى
در مجله خواندنيها به اتاق اختصاصى منصورى رفت و
منهم با او بودم. منصورى در اداره مجله خواندنيها اتاقى
اخـتـصـاصـى داشـت كـه هــيــچــكــس حــق ورود بــه آن را
نداشت, او در آن اتاق كه پر از كتاب بود با يك پيراهن
و پيژامه (زيرشلوارى) ساعتها وقت خود را مى گذراند
و مطالب مورد نظر خود را با استفـاده از كـتـابـهـايـى كـه
خود مى شناخت مى نوشت و تنظيـم مـى كـرد. امـيـرانـى
گفته بود اگر روزى منصورى نباشد متام كارهاى مجله
و مخصوصا داستانهاى اومعوق مى ماند و ما منى دانيم
او اينـهـا را از كـجـا مـى نـوشـتـه اسـت. او در هـر شـمـاره
خواندنيها ۶ يا ۷ مطلب دنبـالـه دار يـا مـسـلـسـل حتـويـل
روانشاد على اصغـر امـيـرانـى مـديـر و بـنـيـانـگـذار مـجـلـه
خواندنيها مى داد كه همه آنها مورد استقبال مردم قـرار

tIDM� —«œdN& ÊËUF� U@ u~ HÖ —œ rHU#  UO5 tKf� d"b� Ë ÊUÖbM"¬ t�U�“Ë— dO@œd# s"d�¬ Ê«—uÖ“ËdO9

م گفتگوهاديان معاون شهردار منطقه گرا در عكس مى بينيد كه با آقاى فرعات پيش و پس از انقالب رف مطبون معروان قلمزگورفيروز
نى بيكار، يا باالاجباران كه اينك قلمزابر فيروز گـورهاديان در برگان است. آقاى فرى نويسندك دو كوش چاه در بلـويزامون تعمير رپير
گان داده است و با حجب  و حيايى كه ازى نويسندا با كوى رى شهردارنه همكارل همه گوام ايستاده و قونشسته شده است با احترباز

نامه نگار خود ساخته ايست كه از پـاىان نويسنده و روزگوراهد آورد. اما فيروزخوف به عمل درا از حـرل ره اش آشكار است اين قوچهر
يانات سياسى بهعات كشاند(البته چندين بار نيز در جرصه مطبوا به عرن قبل خود ربى چاپخانه هاى نيم قرفچينى سرسه هاى حروگار

الهاقع در خيابان ژان وان در چاپخانه مهر ايرگورم با فيروزلين ديدارگان بود). اونامه آينده روزقيe و مصادرين آن توندان افتاد كه آخرز
فيق بود بـه اتـفـاقنامـه تـوشنبه شب ها كه هنـگـام بـسـنت صـفـحـات روزفيق كار مـى كـردم و چـهـارنامه تـوقع ١٣٣٩ مـن بـا روزبود. آن مـو

انى و تصحيح آنخوم بسنت صفحات و بازگرفتيم و گاهى تا ساعت ها بعد از نيمه شب سران مى رچهر محجوبى به چاپخانه مهر ايرمنو
ان در آنگورش نكنند. فيروزاموا مردم فرفيق «پنجشنبه ها دو چيز يادتان نرود» رل توسد و به قويع برمى شديم كه بايد صبح فردا به توز

شحالـم كـه او امـروز در بـيـننگ چاپخانه مهـر بـود و بـيـش از ١٦ يـا ١٧ سـال نـداشـت ، خـيـلـى خـوبـر و زرفچيـن هـاى زمان يـكـى از حـروز
س نيست.ا به آن دستركس رانى است كه هراومت و افتخار فرعات صاحب حرستان مطبودو

مى گرفت و همه هم بارها به صورت كتابهـاى پـرتـيـراژ
منتشر شده و هنوز هم مى شود.

œu& v/ s� b"UQ r"UN@U � tL' s"« “« Ê«dA p"

از وقتى كه كوى نويسنـدگـان سـاخـتـه شـد و مـا در آن سـاكـن
شديم خوشبختانه با منصورى همسايه و هم آپارمتانى شديـم.
پس از انقالب  همه كتابهايش كـه بـه وسـيـلـه امـيـركـبـيـر و يـا
ناشران ديگر به چاپ رسيده بود مصادره انقالبى شد و يا بـه
قولى مالخور شد و ديگر سهمى از كتابهايش كه به چاپ مى
رسيد و فروش مى رفت به او تعلق منى گرفـت. مـن و او كـه
هيچكدام اتومبيل شخصى نداشتيم و رانندگى هم منى كرديم
معموال با اتوبوس از كوى نـويـسـنـدگـان كـه در غـرب شـهـرآرا
واقع است به محل كارمان واقع در خيابان فردوسى(كيهان-
خواندنيها) مى رفتيم. روزى به او از انتشار فراوان كتابهايش
تبريك گفتم و اينكه در آمد و پورسانتـاژ يـا بـه قـول خـودمـان
حق التاليفى فراوان به او مى رسد.(پس از انقالب انتشاراتى
هاى مصادره شده دهها كتاب او را چاپ كردند و بـه فـروش

دن عاقل اندر سفيهنگه كررساندند) با نگاهى به قول سعدى: 
گفت: آقاى نوح به جان شما و به جان بچه هايم يك قران از
چاپ متعدد كتابهايم كه اخيرا چاپ مى شود به من منى رسد.
انتشاراتى ها مصادره شده اند و كتابـهـايـم نـيـز كـه بـه وسـيـلـه
همان انتشاراتى ها منتشر شده بود حاال مـصـادره شـده و يـك
قران هم به من منى دهند و فريادم هم به جايى منى رسد و در

واقع همه مالخور شده است.
در آخـــريـــن روزهـــاى زنـــدگـــى اش از خـــانــــه اش در كــــوى
نويسندگان تا شهرآرا, كه راه نسبتا كوتـاهـى بـود پـيـاده مـى
رفت و مايحتاج زندگى خود و خـانـواده اش را مـى خـريـد و
لنگان لنگان به خانه برمى گشت. بارها در اين مـسـيـر بـه او
رسيدم و خواهـش كـردم در رسـانـدن آنـچـه خـريـده بـود و بـه
خانه مى برد به او كمك كنم. هرگز خواهش مرا نپذيرفت و
خود به تنهايى پاكت ها و كيسه هـا را بـه دوش كـشـيـد و بـه

خانه رساند.
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سلمانى ها وقتى بيكار مى شوند
سر يكديگر را مى تراشند!

ىيه«پيام كومائيد از نشرتصوير فوق همانطور كه مالحظه مى فر
يــن دوخـى شــيــرگـان» بـرداشــتــه شــده كــه داســتــان «شــونـويــســنــد

ايتان نقل كرده ام.ه چاپ شد كه برهمسايه» نيز در همين شمار
عـاتصه مطبـون در عراندنيها كه نزديك بـه نـيـم قـرمجله خـو

ه بـركـشـور حـضـور چـشـمـگـيـر داشـت در دهـه هـاى آخــر عــالو
جمهانى، به ترانشاد على اصغر اميرمقاالت گاه تند سياسى رو

ى و مقاالتانشادان ذبيح الله منصورحاشيه رويبا و پرهاى ز
گاه مندمالى»ان «كارش و نيش خسرو شاهانى كه با عنونوپر

يـــن مـــقـــالـــه هــــاى مــــجــــلــــهانـــدنــــى تــــرشـــتـــه مـــى شــــد از خــــونــــو
اندنيهابود.خو

يور ١٣٢٠ دو سه نفر بودنـدان پس از شهـرعات ايردر مطبـو
جــمــه هــاى ايــشــان روزانـدن مــقــاالت و تــراى خــوكـه مــردم بــر

گان حسينقلى مستعان بـود وى مى كردند. از نويسندشمار
ى از هـر دوجمين و حاشيه نويسان ذبـيـح الـلـه مـنـصـوراز متـر

اننده تاكنون منتشر شده كـه هـنـوزخونفر نيز دهها كتـاب پـر
هم انتشار آنها ادامه دارد.

اجـهتـنـد از: خـوى عـبـاربعضـى از كـتـابـهـاى ذبـيـح الـلـه مـنـصـور
تند املوه، مردى باالى صلـيـب، خـداوهرالـى و زتاجدار، غـز

هــا چــاپ و جتــديــد چــاپ شــده اســت. خــســروكــه هــر يــك بــار
انـىاوفته ام كـتـابـهـا و مـقـاالتـى فـرسـت از دسـتـه رشاهـانـى دو

ا مى نويسم:ان كتابهاى منتشر شده او ردارد كه ١٧عنو
حشت آبـاد، بـاالان محلـه، وكور لعنتى، كمدى افـتـتـاح، پـهـلـو

ش ها،ى، الكى خوگاردى ها، امضاى ياددى ها پائين رورو
اط، تـفـنـگ بـادى،كـتـر بـقـرلـكـس د، فـوه كـورضـى، گـرآدم عـو

نامه ها، تافته جدا بـافـتـه (شـعـر)مان ملى، سفربـا سـفـرقهـر
ى.دارهرنشسته، گنج بادآور و آئين شو، بازموزشيئى مر

ى استاد دانشگاههاىّرُسيله آقاى جهانگير دآثار شاهانى به و
نـى دراژ مـيـلــيــوجـمـه شــده و در تــيــرسـى تــربـان رومـسـكــو بــه ز

ى سابق چاپ شده است.بان شوروسى زهاى فاركشور
م ارديبهـشـتيخ سوا در تـارين نامه خـود رخسرو شاهـانـى آخـر
لين جلديافت اوشت و در آن از دراى من نوماه سال ١٣٨١ بر

اكيخ در ماهـنـامـه پـژوهمان تـاريادمانده ها تـشـكـر كـرد كـه در
چاپ شد او در بيست ارديبهشت همان ماه بدنبال حتمل درد

ان هردو شاد باد.بست. روطان چشم از جهان برجانكاه سر
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419 E. Hamilton Ave., Campbell, CA 95008

Kamran Pourshams
Idean Pourshams
Res.: (408) 879-9343
Bus.: (408) 369-2000
Direct: (408) 369-2020
Cell:  (408) 781-1200

Alpha Realty

www.kipdreamhomes.com
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شمسان پوركامر
شمسآيدين پور

مشاورين امالك و سرمايه گذارى

(Loan Amount Max. $625,500)
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تبديل وامهاى  قديم به جديد

ان عروضىاز ابتداى ماه جون، شناخت شعر نو و تطبيق آن با اوز
هسى، در ساعت دوم كالس حافظ سن حوزشعر كالسيك فار

تدريس مى شود.

تدريس شعر نو

گاهى بيشتر با تلفناى آعالقمندان مى توانند بر
٥٦٥(٦٥٠)-٩٦٨٥

ند.متاس بگير

از صفحه ۷    يادمانده ها...     ادامه مطلب

براى دريافت آخرين خبرهاى ايران به صفحه
ËóÄ»„ كفيس بو

ßßPezhvakPersiaßß

بپيونديد.

سخنرانى دكتر اسماعيل نورى عال در شمال كاليفرنيا:
v"«b� v@ t� X#« X#UO# “« s"œ v"«b� Âe"—ôuJ#

يالممورانزالى در وترى عال نويسنده، شاعر و حتليل گر سياسى روز جمعه نهـم جـوكتر اسماعيل نـورانى دجلسه سخنـر
ششه به كـواى تازسيله اجنمن سخـن و هـوار شد. اين جلسـه بـوگـزهى از عالقمنـدان بـرسنتر ردوودسيتى با حـضـور گـرو

ىسياسى آقاى نور/گينامه و فعاليتهاى ادبـىندى زتيب يافت. ابتدا آقاى خدايـارضا معينى ترى و رامرز خدايـارآقايان فر
ى عال به سخن پرداخت.كتر نورگو كرد و سپس آقاى دا بازعال ر

ضيح داد كـهم از گذشته هاى دور تا امروز سخن گفت و تـويزالريخچه سكـوامون تارى عال نزديك دو ساعت پيـركتر نورد
م جدايى دينيزالرم بر خالف نظر بعضى ها به معناى بى خدايى يا ضديت با اديان نيست، بلكه مقصود از سكويزالرسكو

اهى كرده بود.ا همرى عال نيز او ركتر نورگى همسر داده ميرزت خامن شكواز سياست است. در اين مسافر
فان.اد،... ناهـيـد ضـيـايـى و سـعـيـد عـرى، محـسـن نـژامـرز خـدايـارنـده، فـرامرز فـروزاشخـاص نـشـسـتـه در عـكـس از چـپ:  فـر

ت اللـه نـوح،ى عال، نـصـركتر اسـمـاعـيـل نـوربانـى، داد، جمـال ران نـوزين قلـم، كـامـراشخاص ايستـاده از چـپ: جـمـشـيـد زر
ند.ضا معينى،... ديده مى شويان، رگى، اكبر حجاراده ميرزاجى، شكوى، على رالفقارمهدى ذو

همه اين مقدمات بـراى يـادآورى كـردن شـوخـى دو دوسـت و
همكار با هم چيده شده است. از قديم گفته اند: وقتى سلمانى
ها بيكار مى شوند سر همـديـگـر را مـى تـراشـنـد. ايـن ضـرب
املثل در دنياى واقعيات و روزنامه نگارى نيز صدق مى كند.
خسرو شاهانى همانطوركه خواهيد خواند نتوانسته از سوژه
هاى حاشيه نويسى روانشاد منصورى برمطالبى كه مى نويسد
بگذرد و به شيوه او مطلبى نوشته و در «كارگاه مندمالى»
كه ستون اختصاصى او براى مشتمالى بزرگان قوم بود چاپ
كرده است. اين مطلب و در آن روزگار انـعـكـاس عـجـيـبـى
داشت و مخصوصا اينكه هر دو نفر(شاهانى- منصورى) از
كادرهاى نويسندگان مجله خواندنيها بـودنـد كـه زيـر نـظـر

روانشاد على اصغر اميرانى منتشر مى شد.
شـاهـانـى ايـن مـطـالـب را اولـيـن بــار در كــارگــاه منــدمــالــى
خواندنيها به تاريخ تيرماه ۱۳۴۷ و بعـدهـا در كـتـاب خـود
چاپ كرد كه دوستان كوى نويسندگان امسال همـزمـان بـا
نهمين سال خاموشى خسروشاهانى آنرا در نشريه «پيام كوى
نويسندگان» چاپ كرده اند كه من هم آن را در «يادمانده

ها»ى خود مى آورم:
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...كمتر كسى است كه با كتاب و مطالعه سروكار داشـتـه
باشد و نوشته ها و ترجمه هاى شيرين, توأم با اقتباس زنده
ياد, شادروان ذبيـح الـلـه مـنـصـورى را نـخـوانـده بـاشـد و يـا
حداقل يك يا دو كتاب از اين مترجم پركار را كه به قول
خودش بيش از دو هزار جلد كتاب ترجمـه كـرده و نـوشـتـه

است مطالعه نكرده باشد و لذت نبرده باشد.
من فكر مى كنم نه تنها من بلكه همه افراد بشر با خاطرات
تلخ و شيرين گذشته هاى دورشان زنده اند و زنـدگـى مـى
كنند و با به يادآوردن آن خاطرات ولو(تلخ) كه با گذشت
زمان شيرين و دلپسندتر مى شود شب را به صبح, صبـح را
شب مى كنند و متأسفانه يا خوشبختانه هر چه از ماوقع آن
حوادث تلخ و شيرين دور مى شويم و پا به سن مى گذاريم
خاطرات مان زنده تر جتلى مى كنـد و بـه مـا نـزديـكـتـر مـى

شود يا من اينطورم, منى دامن.
به هر حال بيست و دو سه سال پيش كه درمجله خواندنيها
قلم مى زدم و چند صفحـه از ايـن مـجـلـه را كـه هـفـتـه اى دو

اه چهـلـم رگـان» كـه دورى نـويـسـنـديه «پـيـام كـوم نـشـرايـنـهـم آر
گان آن همه ازبار، چون تهيه كننديه ايست پراند نشرميگذر

انى هستـنـد كـه بـه چـم و خـم كـارنامـه نـگـارگـان و روزنويـسـنـد
ى منى نويسند كه جاى انتقاد داشته باشد.آشنايند و چيز
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ان وى جـمـكـرحـلـه چـاه دو قـلــوان از مـرافـات در ايـراج خـررو
مـان ونانه و مردانه بـه آسـتـانـه امـام زى جداگـانـه زنامـه نـگـار

مــال وان رشــه ايـــرگـــويــافــت پــاســخ گـــذشـــتـــه اســـت در هـــردر
ء استفادهيب و سواى فرا بردعانويسى بساط شيادى خود ر

كيسه وا سراع و اقسام مردم رمردم پهن كرده است و به انو
عـلـى سـيــنــاهــا،انـده بـو پــرورِانبـه آنـهـا جتـاوز مـى كـنــنــد. ايــر

النگاه مشتىى ها و ابن مقفع ها جوازياى ركرسى ها، زفردو
شه وند شده كه در گومرده رگر خرمال ، دعانويس و جادور

اد پهـنيب مردم عامـى و بـيـسـواى فـرا بـركنار بـسـاط خـود ر
اى خودمان:ل ايرج ميرزكرده اند به قو

ار نفراهى كه از هزه چه خواز آن گرو
دداران خرضه خواقل دويست نفر رو

مالدويست ديگر جن گير و شاعر و ر
دان بتر دارضه خواعظ از رودويست و

ان ديدم تبليغ چاىا تا جايى كه من در تهرين نوع آن ره ترتاز
اها همرا در باال مى بيند. اين تبليغ رانى است كه اصل آنراير

تبلـيـغـى در صـنـدوقبا ساير كاغذها و مـطـالـب تـبـلـيـغـى و غـيـر
ه تلفن داردانيد شمارا بخوپست خانه مان ديدم، شما هم آنر

نىقانونى و غيراياى قانويد و از مزانيد با آنها متاس بگيرمى تو
نگ كن آياگان اين آگهى خررآن استفاده كنيد. منتشر كنند

جود نداشته  ومنى دانستند كه در ١٤٠٠ سال قبل چاى و
ان آورد وا از اروپا به ايرگان آن راده قاجار يكى از شاهزدر دور

در گيالن نشا و تكثير كرد؟

 مىگاه مندمـالـى»«در كارشماره منتشر مـى شـد زيـرعـنـوان 
نوشتم و مدت هيجده سال سر بسر خلق خدا از هر تـيـپ و
طبقه اى مى گذاشتم دريك شمـاره هـم سـر بـسـر مـنـصـورى

گذاشتم.
اگر كتاب ها و نوشته هاى شادروان منصورى را كه ابـتـدا
به صورت پاورقى و به گفته ما مطبوعاتى به طور(مسلسل)

دىه و مرهرالى و ز، غزاجه تاجدارخودر مجله خواندنيها مثل 
ووو... و سـايــرت نــد املــوهـه و خــداوبـاالى صـلـيــب، ســيــنــو

مجالت چاپ مى شد مطالعـه كـرده بـاشـيـد, مـى دانـيـد كـه
شـادروان مـنـصـورى بـراى روشـن شـدن هـرچـه بـيـشـتـر ذهـن
خوانندگانش در هر زمينه اى توضيحاتى خارج از منت كـه
در اصل كتاب نبود مى داد و به همين دلـيـل بـاالى آثـارش
مى نوشت (ترجمه و اقتباس) و روى هميـن اصـل تـرجـمـه
هاى منصورى خشك و قالبـى نـبـود و تـوضـيـحـات مـتـرجـم,
باعث مـى شـد كـه تـرجـمـه از آن چـه بـود شـيـريـن تـر از آب

درآيد و خواننده را به دنبالش بكشاند.
فى املثـل تـرجـمـه مـى كـرد (آن روز صـبـح آقـا مـحـمـدخـان
قاجار, كره با عسل خورد) و به طرز تهيه كره و چگونگـى
بوجودآمدن عسل و طرز سـاخـتـمـان كـنـدوى زنـبـورعـسـل و
اينكه زنبور عسل شيره چه گياهانى را دوست مى دارد و مى
مكد و اينكه خوردن عسل چه خاصيت هايى دارد و تا لويى
چهاردهم صبح به صبح عسل و نان برشته منى خورد, منـى
توانست راه برود بر اصل ترجمـه مـى افـزود و بـه اصـطـالح

با اين دوست فقيد و از دست رفته ام ذبيـح الـلـه مـنـصـورى
اسـت كـه در كـارگـاه منـدمـالــى, كــه عــيــن آن را از مــجــلــه
خواندنيها شماره ۷۸ تيرماه ۱۳۴۷ برايتان نقل مى كنم و

خالى از لطc نيست. مطلب اينطور شروع مى شد:
 شما هم ترجمه هاى لطيc و شيرين همكار ارجمندًً...حتما

و دوست گرامى بنده جناب آقاى ذبيح اللـه مـنـصـورى را در
مجله خودمان(خواندنيها) مى خوانيد, به حق شيرين و دلپذير
مى نويسد و با ارزش است و مطالبى را هم كه براى ترجـمـه
انتخاب مى فرمايند يكى از يكى تازه تر و شيرين تر و دلچسب

هه،، سينواجه تاجدارسى، خوموتر و آموزنده تر است , مثل«
و دهها و صدها كتاب و ترجمه ديگر كه به قلمالى ه و غزهرز

شيرين و شيواى شان چاپ شده و مى شود.
بـارى از بـس بـنـده داسـتـانــهــا و تــرجــمــه هــاى تــاريــخــى و

 كه چه عـرض كـنـمًغيرتاريخى ايشـان را خـوانـده ام تـقـريـبـا
حتقيقا حتت تأثير نوشته ها و طرزنگارش و سـبـك ايـشـان
قرار گرفته ام اميدوارم بتوامن در ايـن سـبـك و شـيـوه پـيـرو
دوست ارجمندم جناب آقاى منصورى بشوم, به شرطى كه

مرا به شاگردى قبول بفرمايند.
به هر حال مطلبى كه مى خواهم بنويسم يك مطلب صد در
صد تاريخى و حتقيقى است و مربوط مى شود به چگونگى
مرگ يا خودكشى آدلc هيتلر پيشواى آملان نازى كه تا به

حال مجهول مانده است.
- وقتى متفقين برلن را محاصره كردند و آدلc هيتلر پيشواى
آملان نازى شكست خود را مسلم ديد به آجودان مخصوصش
وصيت كرد كه او را با هفت تير بكشد و جسدش را بسوزاند.

حاشيه مى رفت و مطلبى شيرين و دلپذير حتويل خوانندگان
آثارش مى داد ولى افسوس كه خود آن مرحـوم آن طـور كـه
بايد و شايد (كالهى) از(مند) ترجمه ها و آثارش نـبـرد,
بگذار و بگذر. روانش شاد و يادش گرامى باد.كه زندگى

چه زود مى گذرد.
خاطره اى كه مى خواهم برايتان تعريc كنم سر بسر گذاشنت

هفت تير نوعى اسلحه كمرى بـود كـه در كـارخـانـه (بـرنـو)
ساخته مى شد و در واقع يك نوع اسلحه آتشين به شمار مى
رفت. سابق بر اين كسانى كه در جنگها شركت مى كردند
معموال براى كشنت افراد از اسلحه آتشين از قبيل تفنگهاى
دولول, ساچمه اى و «ورندل» و تفنگى معروف به (تفنگ

حسن موسى) استفاده مى منودند.
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اما چرا اين تفنگ به نام (تفنگ حسن موسى) مـعـروف شـده
بود? براى اينكه تفنگ حسن موسى تفنگى بود دراز و يك تير
كه سازنده اش مردى بود به نام حسن موسى, يعنى حسن موسى
نامى اين تفنگ را مى ساخت و چنانچه حسن موسى اين تفنگ
را منى ساخت كس ديگرى نبود كه به جاى  او بسازد, چـون
اگر مى بود و مى ساخت ديگر آن تفنگ به نـام حـسـن مـوسـى
معروف منى شد و معروفيت(تفنگ حـسـن مـوسـى) بـه خـاطـر
اسم سازنده آن است كه همان حسن موسى بود مثل (تار يحيى)
كه تارى بود خوش صدا معروف به (تار يحيى) و اين تـار را
يحيى نامى مى ساخت و به نام خودش معروف بود و اگر ديگرى
اين تار را مى ساخت به نام خود سازنده اش معروف مى شـد

✍ دنباله مطلب در صفحه ٤٥نه نام يحيى.
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از صفحه ۲۹   ...در گوشى ها    ادامه مطلب
در طول تاريخ از مقدونى و تازى و مغول و تاتارگذشته آنقدر
شكستيم و فروريختيم كـه گـمـان نـدارم چـيـزكـى بـراى از نـو
شكسنت باقى برقرار مانده باشد. به استـنـاد تـاريـخ در عـهـد
فتحعلى شاه قاجار با عهدنامه «گلستان» هفت شهر قفقاز ما

با عهدنامه «تركمن چاى» سراسرً به روسيه پيوست و مجددا
واليت هاى شمال رود ارس بعالوه مبالغ هنگفتى غرامت به
روسيـه واگـذار شـد. پـس از شـكـسـت هـرات و لـشـكـركـشـى
انگليسى ها به خليج فارس در زمان ناصرالدين شاه افغانستان
هم از ايران جدا گرديد, بنـابـرايـن شـكـسـت هـا يـعـنـى هـنـوز

شده چه نشكسته ايم? آنچنان خم شده ايم كه قامت ما «تا»
باقى مانده? شاخه هاى خميده كه چشم طمع دشمنان بـدان
دوختـه شـده بـا طـرح نـقـشـه اى از پـيـش ريـخـتـه, آيـا بـا متـام
شـكـسـنت هـا و سـر و تـن بـريـدن هـا هـنـوز خـم شـدن را دلـيــل
اسـتـحـكـام مـى دانـيــد? بــســيــار خــوب تــهــران در زيــر ســايــه
«البرزكوه» هنوز نفس مى كشد و مثال با وجود غلـبـه قـافـلـه

م ستورانُعربگرا درجا باقى است. اما, با ريشه پوسيده زير س
خصم متاميت مرزى ما خم نشود چه كند. بعالوه , ايرانيان,
بنظر شما تهران و ما مردم خـم شـده ايـم كـه نـشـكـنـيـم? بـاور
كنيد, مـا خـم بـه دنـيـا آمـده ايـم و در هـمـيـن سـه دهـه آخـر بـه
شهادت تاريخ و نظارت متاشاگران عالم آنچنان شكستيم كه
صداى خرد شدن استخوان هايمان به گوش زمين و آسمـان
رسيده و ما كشتى شكستگان بى ناخـدا در حـال غـرق شـدن
خم شده ايم كه چه شود? به عقيده نويسنده خوش خيال خـم
مى شويم كه نشكنيم, خير, دوستان ما شكستـه ايـم و قـامـت
شكسته, خود به خود خم است و اين حالت خضوع به هر دليل
يا عذر و بهانه موجه صفتى بنظر منى رسد كه ارزش باليدن

يابد مثل بوسـيـدن كـه عـمـل سـالـم و پـاكـيـزه اى نـيـسـت, در
حقيقت خوى ثانوى است, زندگـى مـا سـاملـنـدان ايـرانـى را
عادالنه از سر صدق بـسـنـجـيـد. مـردامنـان در مـقـابـلـه بـا زور
هميشه در حال تعظيم به نشانه بندگى و زنان تا بوده خميده
در برابر امر و نهى پدر و مادر و بعدها مواجه با قلدرى شوهر
و اواخر عمر با كمر شكسته و گردن فروافتـاده خـدمـتـگـذار
فرزند. خالصه خم شدن ها هم همانند عادات ديگر غـريـزى
در خميره ما اسـت. رو در رويـى خـطـر يـا امـنـيـت مـانـع بـروز
نيست. پايدارى قد علم كردن است نه خميدن, وقتى جنبـه
حسابگرى يا جنب در ميان باشد خم شدن خود شكنى است.
بوده اند آدميانى كه در ازاء زنده ماندن مقابل دژخيم هم خم

با ترجمه شعـر سـيـمـيـن »Inerement «نگشته انـد. كـتـاب
بهبهانى از مجموعه «جام گنـاه» شـروع مـى شـود و داسـتـانـى
است تخيلى از يك رابطه جاسوسى بين تهران- واشـيـنـگـنت
در جنگ زرگرى برنامه امتى نويسنده سرشناس كه در روزنامه

روزانه قلم مى زند اين بار با سـفـرى بـه «واشينگنت پـسـت»
ايران قصه جالبى حترير كرده و با چند سروده از بانوى غـزل
معاصر نوشته راجلـوه خـاص بـخـشـيـده اسـت . ايـن نـويـسـنـده
نامدار با ذكر خيرى از ايران و ايرانى ما را سرفراز كرده البته
نه بنده و ما را كه سرشكستـه سـامـان را حتـويـل آفـت خـرمـن

 جان به در برديم, و همين آخرين خيزشًهستى ايران داده, مثال
جـوانـان از جـان گـذشـتـه كـه بـيـش از ايـن خـم شـدن را جـايــز
ندانستند به كجا منتهى شده? و ملت خمـيـده سـراسـر مـلـك
كجا بودند? چه كردند? يعنى هنوز از شكسنت وحشت داريم?

دوال شده ايم, لگدمال مى شويم تا نشكنيم? و نسل دالورً مثال
جوان ما يكه تاز ميدان نبرد تنها مانده. واى برما.
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در جايى خوانديم كه اين كمدى هاى سبك و نادرست را✦
براى نسل جوان مى سازند تا آن جـا كـه يـادمـان مـى آيـد مـا
بزرگ شده كـمـدى هـاى پـاك و مـنـزه و جنـيـب بـوديـم. چـه
گونه مى توان از طريق كمدى هايى چنين ابلهانه با زيربنايى
مخرب, رابطه پيداكرد? در اين زمينه با نخسـتـيـن شـكـسـت

 روبه روييم كه طى دو ساعت و نيـم«جنسيت و شهر ٢»يعنى 
شاهد حرافى هاى چهارشخصيت زن داستان (سـاراجـسـيـكـا
پاركر, كريستين ديويس, سينـتـيـا نـيـكـسـن و كـيـم كـاتـرال)
هستيم. آنها اين بار در يك سفر تفريحى اعيانى درصحـراى
برهوت عربى كماكان نشسته اند و از نوستالژى گذشته ها و
خـاطـره هـاى خـوش سـخـن پـراكـنـى مـى كـنـنـد! در حـقــيــقــت
كارگردان مايكل پاتريك كينگ به سادگى جوهر جتربه دهه

۱۹۹۰ چنين مجموعه موفقى را از بين برده است.
با استقبـال هـم ً- كه اتفـاقـاار»«شب قـركمدى حـادثـه اى ✦

همراه بوده است- قصه اى نامعقول را با زوج كميك داستان
(به تقليد از كالرك گيبل و كلودت كلبرت در «يك شب
اتفاق افتاد») طى يك شب پرماجرا در مـنـهـنت, بـازگـو مـى
سازد. زن و شوهر (استيوكارل و تينافى) كه براثر اشتباه در
رزرو جـا در رسـتـورانـى, دچـار دردسـر مــى شــونــد و كــار بــه
گنگستر بازى و حوادث ناهنجار مى كشد و خالصه معجونى

غريب پديد مى آورد.
كه در حقيقت ا به خاطر آور»«مردر فيلم ديگرى با عنوان ✦

تكرار مى «قصه عشق»ً يك تراژدى رمانتيك باشد, مجددا
شود.ماجرا از خشونت محلى به سال ۱۹۹۱  شروع مى گردد
و بعد به تابستانى در نيويورك مى رسد و با همان ديالوگ و
مت مـعـروف «مـعـنـى عـشـق ايـن اسـت كـه هـيـچ وقـت نـگـويـى
متأسفم» و سپس رابطه جوان دانشجويى است از طبـقـه بـاال

 «گرگ و ميش») كه دلبسته دخـتـر جـوانِ(رابرت پاتينسـن
محصل از طبقه پايين (اميلى دو ريوين) مى شود و طبق كليشه
هاى رايج توفان بحران ها برسرشان فرود مى آيد. فيلم ساخته
الن كولستـر, بـه پـرداخـتـى مـبـالـغـه آمـيـز مـى رسـد و روابـطـى
متنـاقـض و در واقـع فـضـاى هـيـسـتـريـكـى كـه در دهـه ۱۹۶۰ 

نوجوانان با آن دست به گريبان بودند.
 (باليـت»«نامه هايى به جـواما اين رمانتيك مسخره آمـيـز ✦

نگاه به شكسپير و «رومئو و ژوليت» ش) اثر گرى وينك,
آدم هاى قشنگ, همه عوامل خوب را در اختيار داشته است:

مناظر زيباى ايتاليا, قدرت «رومئو و ژوليت» و عشقى جاودانه
بين ونساردگريو با فرانكونرو اما اين قصه عاشقانه نامأنوس
نشان مى دهد يـك زن انـگـلـيـسـى(ردگـريـو) در زيـر درخـتـان
توسكانى به جست و جوى عشق ديرينه اش مرد ايتاليايى(نرو)

بر مى خيزد منتها با فاصله نيم قرن پيش...!
«آدماز ديگر كمدى هاى بى خاصيت نيمه امسال يكى هم ✦

ست با جمعى از كمديـن هـا (ادم سـنـدلـر, كـريـسگ هـا»بزر
راك, ديويد اسپيد, راب شايدر و كوين جيمـز) كـه رفـقـاى
دوران كـودكـى ايـنـك پـس از ۳۰ سـال در يـك روز تـعـطـيــل
تابستانى دور هم گرد مى آيند. اين فيلم به كارگردانى دنيس
دوگان پر از شوخى ها و ديالوگ ها ى كهنه است و خنده اى

به وجود منى آورد.
و اين كمدى وابسته به سينماى مـسـتـقـل بـا هـزيـنـه انـدك✦

- كه به وسيلـه جـى و مـارك دوپـالسس»«سايـروموسـوم بـه 
ساخته شده است- برمبناى ماجرايـى كـارتـون وار از ارتـبـاط
خـــصـــمـــانـــه مـــيـــان يـــك مــــرد مــــيــــانــــســــال پــــاك بــــاخــــتــــه

ـــل مـــآب بـــه اســــمُ(جـــان.ســـى.رامـــيـــلـــى) بـــا جـــوانــــكــــى خ
«سايروس»(جوناهيل) است و دخترى (مـاريـسـا تـومـه يـى)

كه جنگ تن به تن را بين آن دو ايجاد مى كند.
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يكى از هاليوودى ها گفته است: «خشونت بخشى از دنياست
اما مسئوليت ما اين است كه خشونت را عادى نكنيم و آن را
باشكوه نشان ندهيم». البته مى دانيد كه دنيا, دنياى خشونت
است و خشونت مى طلبد. نگاه به آثار اين نوع در نيمه سال

جديد, چنين گواهى مى دهد.
- كه بهـتـره شاتـر»«جزيرفيلم آخر مارتيـن اسـكـورسـيـزى ✦ 

بناميم- كابوس دهشتناكى از جتسم است همان «شاتر آيلند»
شقاوت و خشونت در دنيايى بى ترحم است. ماجراى دوگانه

پدر (ليونـاردو دى كـاپـريـو) كـه در پـى غـرق/اى از كارآگـاه
كردن دخترهايش به وسيله مادر, به بيمارى  روانـى تـبـديـل
مى شود و در آسايشگاهى واقع در «شاتر آيلند» به جست و
جوى علت آن اتفاق فاجعه بار بر مى آيد اما فيلم- به سبك
هيچكاكى- به درون مارپيچى از وقايع پر راز و رمز و هذيانى
در مى غلتد و آن قدر سرگيجه وار عـمـل مـى كـنـد كـه اصـل

موضوع به فراموشى سپرده مى شود.
در فيلم جنگى پـل گـريـنـگـراس («بـورن» سـاز مـعـروف)✦

مت ديمن را در دو شخصيت متفاوت و«منطقه استحفاظى» 
مجموعه «۲۴» و با دو روحيه متضاد, يك جا «جك بائر»

جاى ديگر يك سرباز وظيفه شناس, مى يابيم كه نقش افسر
ارتش آمريكا را عهـده دارسـت و مـأمـوريـت مـى گـيـرد تـا در
زمان اشغال عراق به سال ۲۰۰۳  به بغداد سفر كـنـد و تـه و
توى سالح هاى كشتار جمعى را در رژيم صدام درآورد. امـا
بعد معلوم مى شود كه سالح هايى در كار نبوده است و ايـن
افسر آمريكايى حيران مى ماند كـه چـرا دسـتـگـاه اطـالعـاتـى
آنان تا اين حد ناتوان است. فيـلـم گـريـنـگـراس از سـبـك و
سياق خوبى برخـوردارسـت ولـى درپـرداخـت بـه صـحـنـه هـاى
خطرناك حادثه اى در مى ماند. آنچه «منطقه استحفاظـى»

 كهنه به نظر مىًفاقد آن است, كشش و جاذبه است و كامال
رسد(فيلم دو سال قبل ساخته شده است).

مى رسيم به يك اثر خونين و خشونت بار غيرقابل حتمل✦
 اسـت و بـازس خيـابـان الـم»«كـابـوو آن بازسـازى ديـگـرى از 

همان جنايتكار انگشت تيغى كه قربانى ها را بـا شـقـاوت و
بى رحمى به قتل مى رساند, و در نسخه جديد به جاى رابرت
اينگالند- كه نقش «فردى» را در سال ۱۹۹۱  بازى كرد-
جكى ارل هيلى ظاهر مى گردد ليكن نكته بامنك اين جاست
كه سازنده فيلم ساموئل بى ير گفته است قبل از ساخت آن

مرتب كالسيك «نوسفراتو» را متاشا مى كرده است...!
اعصاب را متالشى مى كند, همان اندازه كه «كابـوس»✦

- ساخته ى وينچنز و ناتالى-ند»«پيودلهره اى ترسناك تخيلى 
احوال و روحيه ما را به هم مى ريزد. فيلم كه در حقيقت همان

ى را دنبال مى سازد, دو مهندس خط و مسير «فرانكشتين»
ژنتيك (ادرين برودى و ساراپلى) به جتربه اى مخوف دست
مى زنند و موجود عجيب اخللقه اى به اسم «درن» خلق مـى
كنند كه نيمى انسان و نيمى ديگر جانورى با پاهاى پرنده و

 مى خوا هد بگويد قابليت هاى بـشـرًًبال است و فيلم ظاهـرا
گاه موجب خلق چنين مخلوق هايى غير بشرى مى شود.
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در شش ماهه اول امسال دو دنباله از دو انيميشن محبـوب و
پر فروش به منايش درآمد كه يكى همه را به خـود جـذب و

ديگرى دفع كرده است.
 چهارمين بخـشـى از ايـن انـيـمـيـشـناى همـيـشـه»ك بر«شـر✦

افسانه خيالى است- و شايد آخرين اش- مقتبس از كـتـاب
محبوب كودكان ويليام اسـتـيـگ بـه سـال ۱۹۹۰ كـه در ايـن
قصه جديد غول سبز زشت فريب «رامپل»- در حقيقت فرشته
نـيـك سـرشـت- را مـى خـورد.«شـرك» (بـا صـداى مـايــك
مايرز) مى پـذيـرد بـراى يـك روز آزادى قـدم بـه قـلـمـرو دور

است كه دست ها بگذارد اما منى داند كه در آجنا «رامپل»
اثر مايك ميچل, دنيا را اداره مى كند. فيلم چهارم «شرك»

بدون سحر و جادو و جاذبه است و به نظر مى رسد پايان كار
اين غول سبز باشد.

ى»«داستان اسباب بازبه عكس «شرك», دنباله انيميشن ✦
پس از ۱۵  سال به اصل خودش بازگشته است. فيلمى مفرح

و «هفت هم چون ديگر آثار پيكسار كه به مانند «سيمسون»
در واقع به صورت فرهنگ عامه آمريكايى در آمده كوتوله»

كابوى شيرين (با صداى تام است. كماكان لط� «وودى»
هنكس) و ديگر شخصيت ها(از جمله «باز اليت ير», «آقاى
كله سيب زمينى» و «دايناسور ركس») در صحنه هاى حادثه

ى را اى و گرم به خوبى نشان مى دهند كه «اينديانا جونز»
براى كودكان تدارك ديده اند.

از صفحه ۱۸   ...نيمه سالى نامطبوع   ادامه مطلب از صفحه ۸    ...يادمانده ها      ادامه مطلب
هنوز هم (تار يحيى) از همه تارها بهتر و خوش صداتر است
و قيمتش نسبت به ساير تارها گرانتر. چون تارى كه يحيـى
مى ساخت هيچكس منى توانست بسازد و بسيار تـار خـوش
صدايى بود و تارى كه مرحوم درويش خان از آن استفاده مى
كرد همين (تاريـحـيـى) بـود و آن شـبـى كـه درشـكـه درويـش
خان با اتوموبيل سوارى جوانى فكلى تصادف كرد و مرد با
(تاريحيى) مى رفت تا در مجلسى هنرمنايى كنـد ولـى اجـل
مهلتـش نـداد و فـوت شـد, يـعـنـى اگـر اجـل مـهـلـتـش مـى داد
سالهاى بعد هم زنده مى ماند و تار مى زد و شايد هم شاگردان
بسيار ديگرى تربـيـت مـى كـرد ولـى در آن شـب اتـومـبـيـل آن
جوانك با درشكه درويـش خـان تـصـادف كـرد و او بـه قـتـل
رسيد و اگر درشكه درويش خان با اتومبيل جوانك تصادف

منى كرد او به قتل منى رسيد.
گفتيم كه هيتلر وصيـت كـرده بـود بـعـد از مـرگ جـسـدش را
بسوزانند تا به دست دشمنانش كه متفقين باشد نيفتد(درباره

 صحبت مى كنيم. مترجم)ًمتفقين در دنباله همين داستان بعدا
البته در دين مقدس ما سوزاندن جسد جايز نيست و ما اجساد
رفتگان خود را دفن مى كـنـيـم ولـى سـوزانـدن جـسـد در بـيـن

ق مختل� رايج است و جزء احكام ديـن شـان مـىِِراديان و ف
باشد و بخصوص در سرزمين هند بستگان مرده, جسد را مى
سوزانند و خاكستر جسد را يا به باد مى دهند و يا در رودخانه
«سند» و «گنگ» كه دو رودخانه مقدس از نظر هندوهاست
مى ريزند و يكى از آن اقوام كه در هند معتقد به سـوزانـدن
جسد هستند«سيك» هاى هند مى باشند كه جسد مرده شان
را بعد از مرگ مى سوزانند تا چند سال قبل اگر مرده اى از
سـيـك هـا فـوت مـى شـد هـمـسـر او را هـم زنـده در آتــش مــى
افكندند يـا زن خـودش  داوطـلـبـانـه وارد آتـش مـى شـد و بـا
جسد شوهرش مى سوخت. شرح اين سوزاندن جسد مـرد بـا
زن را (ابن بطوطه طنجه اى) در سفرنامه اش كه معروف به
رحله ابن بطوطه است نوشته است(كه درباره ابن بطوطه بعدا
صحبت مى كنيم. مترجم) اما سالهاست كه اين رويه ممنوع و
متروك شده و فقط جسد مرده را مى سوزانند و ديگر كار به
همسر يا همسرانش ندارند, يعنى وقتى شخصى مرد فقط جسد
او را مى سوزانند و اگر نسوزانند گناه شمرده مى شود. پس
جسد را مى سوزانند تا مرتكب گناه نشوند, به عكس زرتشتى
هاى هندوستان كه نه مرده شان را مى سوزانند و نه دفن مى
كنند بلكه جسد او را در قلعه مرتفعى و محل مخصوصى مى
گــذارنــد تــا الشــخــورهــا و كــركـــس هـــا گـــوشـــت جـــســـد را

 زرتشتى هاًبخورند(گويا به نظر اين مترجم بى مقـدار اخـيـرا
ًهم اجساد مردگـانـشـان را دفـن مـى كـنـنـد, در ايـن بـاره بـعـدا

, الشخورها عادت بهًتوضيح داده خواهد شد- مترجم) اصوال
خوردن الشه جانداران دارند و اجساد انسان را مـى خـورنـد,
الشخور يا الشخوار پرنده است قوى اجلثه كه بيشتر در كوير
و صحراهـاى خـشـك و سـوزان زنـدگـى مـى كـنـد و اغـلـب در
اطراف سياه چادرهايى كه قبايل صحراگرد چادرنشين و كولى
ها در آن زندگى مى كنند, بسر مى برد و از پس مانده هـاى

غذاهاى چادرنشينان استفاده مى كند.
اين كولى ها و صحراگردها و چادرنشينان هميشه در حال حركت
هستند و منى توانند در يك جا ساكن باشند. براى اينكه وقتى
ساكن شدند ديگر حركت منى كنند و براى ايـن حـركـت مـى
كنند كه ساكن نباشند و معتقدند كه انسان مثل آب مى ماند
و وقتى در يك جا مى ماند مى گندد و گنديده مى شود. البته
امروزه روز چون همه جا لوله كشى است و آب راكد در جايـى
ديده منى شود و اگر باشد در باتالقهاست و علت گنديـدگـى

آب همان ساكن بودن آب و يك جا ماندنش مى باشد.
چون اگر آب باتالق در حركت بود منى گنديـد. وقـتـى آب
حركت نكند مى گندد(مرداب گاوخونى)  در اصفهان يكى
از همين مردابهاسـت كـه آب اضـافـى زايـنـده رود بـه آن مـى
ريزد و كسانى كه به اصفهان رفته و مسافرت كرده اند زاينده
رود را ديده اند كه از وسط شهر اصفهان مى گذرد يعنى اگر

از وسط شهر اصفـهـان منـى گـذشـت ممـكـن بـود از كـنـار آن
بگذرد و حاال كه از كنار شهر منى گذرد ناچار از وسط شهر
مى گذرد و همين از وسط شهر گذشنت زايـنـده رود, بـاعـث
شده كه شهر اصفهان به دو قسمت تقسيم بشود و براى رفت
و آمد اهالى شهر از اين قسمت به آن قسمت در زمان صفويه
دو پل بر روى زاينده رود اصفهان كه آن زمان هـا پـايـتـخـت
ايران به شمار مى رفت بسته شد كه يكى پل خواجـوسـت و
ديگرى(پل الله وردى خان)معروف به سى و سه پل. سى و
سه پل در سال ۱۰۱۱ هجرى قمرى به امر شاه عباس كبير و
به اهتمـام و نـظـارت الـلـه وردى خـان سـردار كـل قـشـون شـاه
عباس بناگذارده است كه داراى ده مـتـر عـرض و چـهـارصـد
متر طول مى باشد و فعال يك جاده اتوموبيل رو در وسط دو
پـيـاده رو و در طـرفـيـن و در كـنـار آن ايـوان هـا و غـرفـه هــاى
قديمى وجود دارد. پـل مـذكـور از آجـر و سـنـگ و آهـك بـه
طرز قديم ساخته شده است. اين دو پل يعنى خـواجـو  و پـل
الله وردى خان معروف به سى وسه پل دو قسمت شهر را به
هم وصل مى كند و اگر اين دو پل نبود دو طرف شهر به هم

مربوط منى شد(نامتام)
- حاال فهميديد كه هيتلر را چطورى كشتند و چگونه جسدش
را سوزاندند?... انشاءالله كه دوست عزيز وارجمندم آقاى
ذبيح الله منصورى از من نخـواهـنـد رجنـيـد ... بـخـدا دسـت

خودم نيست منصورى جان, چه كار كنم?
X3cÖ œu3 v/ Á˛u� “«

فرداى روز انتشار مجله كه مطابق معمـول بـه مـؤسـسـه مـجـلـه
خواندنيها واقع در خيابان فردوسى جنوبى كوچه خواندنيها
رفتم و وارد اتاق سردبير كه آن موقع ها آقاى محمود طلوعى
بود شدم, آقاى طلوعى بدون مقدمه گفت: برو به اطاق آقاى

منصورى كارت داره.
- گفتم با من?

- نه با من.
- چكار دارند?

- از من مى پرسى?
- اوقاتش خيلى تلخه?

- نه خيلى.
... هر طور بود دل به دريا زدم و (هر چه بادابادى) گفتـم و

وارد اتاق روان شاد منصورى شدم و سالم كردم.
ديدم از جايش بلند شد و برخالف انتظار با لبـخـنـد (هـنـوز
قيافه آنروزش در نظرم مجسم است) صـنـدلـى اش را بـه مـن

تعارف كرد و گفت: بفرمائيد آقاى شاهانى.
خودم را به قول معروف به آن راه زدم و گفتم: اختيار دارين آقاى
منصورى, تكيه بر جاى بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب...
حرفم را قطع كرد و گفت: تو كه از خـودم بـهـتـر مـى نـويـسـى بـيـا
بنشين پشت ميز من و دنباله زهره و غزالى را بنويس. خب مؤمن
مسجد نديده و از همان خنده هاى گهگاهى مخصوص به خودش
سر داد و اضافه كرد تو اگر عيب و نقصى در كار و در نوشته هاى
من ديدى مى خواستى به خودم بگويى و تذكر بدهى ديگـر چـرا

در كارگاهت درازم كردى و الى مندم پيچيدى?
ديدم نه آنقدر ها كه من فكر مى كردم هواپس نيست كنارش
روى صندلى نشستم و گفتم: ببين منصورى جان! اوال من به
كار شما و به نوشته هاى شيرين شما ايرادى نگرفتم. سـوژه
براى نوشنت (كارگاه) كم داشتم شما را دراز كردم وانگهى
اگر قرار باشد مـن هـر انـتـقـادى از هـر دسـتـگـاهـى دارم و هـر
عيب و علتى يا كوتاهى و قصورى از ناحيه فردى يا تشكيالتى
ديدم, بروم شفاهى به او تذكر بدهم كه اين غلط است و آن
درست, پس تكلي� حق التحرير آخر برج من چه مى شـود?
پولى كه صندوق خواندنـيـهـا آخـر مـاه بـه مـن مـى دهـد بـراى
همين نوشـتـه هـاسـت وگـرنـه آقـاى امـيـرانـى مـديـر مـجـلـه كـه

خاطرخواه چشم و ابروى من نيست.
خدا بيامرز فكرى كرد و لبخـنـدى زد. گـفـت: ايـنـهـم حـرفـى

است! مرد با انصافى بود.

البته اگر بخواهيم انصاف را در نـظـر بـگـيـريـم غـرامـت يـا
خسارت جنگ مى بايستى تا زمانى كه قطعنامه ۵۹۹ (اگر
شماره قطعنامه را اشتباه نكرده باشم)  پرداخت شود و از
آن پس, عراقيها مى توانند ادعاى دريافت خسارت كنند,
زيرا با وجود تصويب اين قطعنامه, جمهورى اسالمى براى
مدتى راضى به پذيرش آن نبود, اما در نهايت حاضـر بـه
نوشيدن جام زهر شده و آنرا پذيرفت. به عبارت ساده تر
اگر كل خسارات ده واحد باشد و خسارات وارده به عراق
پس از تصويب قطعنامه تا پايان جنـگ دو واحـد بـاشـد,
حق ايران هشت واحد است كه مى بايستى عراق آنرا بـه
تدريج پرداخت كند. به ويژه كه در خبرها آمده بود عراق
با داشنت يك سوم جمعيت ايران تا چندسال ديگر درآمد

نفتى اش به سه برابر درآمد نفتى ايران خو اهد رسيد.
دريـافـت ايـن غـرامـت اگـر چـه ممـكـن اسـت بـراى درمـان
دردهاى ايران بكار نيايد و آن نيز مثل همان سيصد ميليارد
دالر حي� و ميل شود, اما دست كـم ايـن حـسـن تـاثـيـر را
دارد كه رويه اى در حقوق بين امللل مى شـود كـه از ايـن
پس وقتى كشورى خواست به همسـايـه اش جتـاوز كـنـد,
ابتدا  قدرى تامل مى كند و بعد عمل. نه مثل صدام كه
توسط آقاى دعايى سفير جمهورى اسـالمـى در بـغـداد, بـه
تهران پيغام فرستاده بود كـه بـا ايـن روشـى كـه جـمـهـورى
اسالمى در پيش گرفته است, من اعالم مى كنم كه بزودى

جنگ با شما را آغاز خواهم كرد.

 عادالنهًاز سوى ديگر خسارت دريافتى مى بايستى واقعا
باشد نه مانند خسارتى كه متحديـن در جـنـگ اول بـراى
آملان تعيين كردند و همـان بـهـانـه اى شـد بـراى سـركـار
آمدن هيتلر و در نهايت آغاز جنگ خامنانسوز ديگرى در

جهان.
درخامته بدنيست به استـحـضـار رئـيـس جـمـهـور مـهـرورز
برسامن ايشان ضمن دنبال كردن خسارات جنگ جهـانـى

آمريكا,ً دوم از روسيه شوروى مرحوم و انگلستان و احيانا
كه ادعايى است البته مربوط به هفتاد سال پيش و معـلـوم
نيست اين ادعا به كجا بياجنامد, اما اگر ايشان دريافت
غـرامـت از عـراق را در اولـويـت درجـه يــك قــرار دهــنــد,
مطمئنم با جديتى كه در ايشان و كابيـنـه وى, نـسـبـت بـه
ًاستيفاى حقـوق مـسـلـم مـردم ايـران سـراغ داريـم, مـطـمـئـنـا
بزودى شاهد موفقيت جناب رئيس جمهور در اين موضوع

نيز مانند ساير زمينه ها خواهيم بود.
 به آقاى رئيس جمهور و كابينه محترم ايشان توصيهًضمنا

مى كنم اخذ خسارت جنگى و غرامت از يونان براى حمله
اسكندر به ايران و مغولستان خارجى براى خساراتـى كـه
چنگيز به ايران و ايرانيان وارد كرد را فراموش نكنـنـد.
البته به عرب ها با آنكه بسيار ثرومتندند كارى نداشـتـه
باشند زيرا آنها در برابر جزئى خـسـاراتـى كـه بـه مـا وارد
كردند, در عوض «اسالم عزيز» را به ما ارزانى داشتـنـد

كه براى هفتاد پشتمان كافى است.

از صفحه ۳۲    ها...در حاشيه خبر  ادامه مطلب


