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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى
من شايد تنها كسى باشم كه ايرج گرگين را در بسيارى كسوت ها شناخته و با او 
كار كرده ام و به همين جهت باالجبار و با عرض پوزش از لفظ «من» در اين نوشتار 

بسيار استفاده شده است.
در سالهاى دور، من كه از نسل راديو هستم، او را كه شناختم از تمجيد كنندگان 
و تحسين كنندگانش شدم، آن زمان ها يك راديو داشتيم و نه بيشتر و بهترين ها 
آن جا جمع بودند و هر كدام را به فراخورى دوست مى داشتى. زمانى كه راديو و 
تلويزيون يكى شدند او از زمره كسانى بود كه با داشتن چهره جذاب محبوبيت 
بيشترى پيدا كرد و در دل من نيز جاى بيشترى را باز كرد  و تحسين و تمجيد 

از او به مراتب بيشتر.
به آمريكا كه آمديم من به جز شنوندگى راديو اميد،  مشترى تبليغاتى او شدم 
و او مشترى يلوپيج و 08 ما ، از آگهى هايش در يلوپيج بوى سادگى و تواضع با 
هدف اطالع رسانى نه بزرگنمايى را مى شود فهميد، در اين كسوت او را به غايت 

پاى بند به اصول و حقوق بازرگانى شناختم.
كمى جلوتر با آمد و شد او به كتابفروشى، او را در كسوت يك كتابخوان كه دقيق 

و منظم مى خواند، يافتم. 
پايه ريزى روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران در شركت كتاب و ايرانشهر در 
ميانه دهه 80 در سايه تشويق ها و راهنمايى هاى او براى انجام اين كار بود كه بعد ها 

با گشاده دستى كيخسرو بهروزى1 دوست نازنين از قوه به فعل درآمد.
در كسوت همكارى، نخستين كار مشترك ما -راديو اميد و شركت كتاب- 
بزرگداشت خانم فروغ شهاب دختر چهره تاريخ معاصر «يحيى دولت آبادى»2بود، 
شركت كتاب، كتاب سه هزار و يك شب او را منتشر كرده بود. بزرگداشت را 
در يكى از سالن هاى يو سى ال اى برگزار كرديم و از دوستانى كه با ما همراهى 
كردند، خانم رويا يزدانى3 بود كه اين روزها هم چنان در لوس آنجلس هستند و 
ديگرى خانم ناهيد شيبانى كه سال هاست از او بى خبرم، در ماهها و سال هاى بعد 
به  اين نوع همكارى ها ادامه داديم و برجسته ترين آنها همانا برگزارى بزرگداشت 
شصتمين سالگرد زادروز نادر نادرپور در دانشگاه يو سى  ال اى بود كه من پيكره لوح 
يادبودى را كه دوستداران نادرپور تهيه كرده بودند در كتاب دو جلدى مجموعه 
اشعار نادرپور چاپ كرده ام، انشاى آن لوح به خامه ايرج گرگين بود و به خط زيباى 

على صدر.
زمانى كه او مجله اميد را منتشر كرد من كه تا ديروز مفتون صداى او به عنوان 
شنونده و چهره او به عنوان بيننده بودم اينك مسحور او  در سلك خواننده شده 

بودم. 
در اوائل دهه نود او بازوى اجرايى موسسه اى شد كه به همت شادروان دكتر 
محمد جعفر محجوب4، دكتر پروين شهال پور5 و دكتر غالمرضا بنابى6 براى انتشار 
كتاب هاى صوتى آثار كالسيك و مدرن پايه گذارى شد، نخستين محصول اين 
موسسه گزيده حكايت هاى گلستان سعدى بود با صداى دلنشين ايرج گرگين و 
بدون اغراق بايد بگويم بيش از صدبار من و همسرم آن را شنيده ايم و هر بار از بار 
قبل لذت بيشتر برده ايم و در اين جا آدمى دريافت مى كند كه دليل مسحور شدن 
ما به صداى او فقط طنين صداى خوب او نبود، بلكه اداى به غايت صحيح و به كار 
بردن زير و بم هاى الزم زبان فارسى است كه او را در انجام اين كار از ديگران جدا 

مى كرد و به او يك ويژگى استثنايى مى بخشيد.
پرويز قريب افشار7 در سال 1995 برنامه صبحگاهى خود را به فرزند جديد 
الوالده اى واگذار كرد با عنوان ايران سيما كه من مدير عامل آن بودم و در نتيجه 

ايرج گرگين از لحاظ صورى به  كسوت كارمند ايران سيما در آمد هر چند در 
عمل احساس من در همه حال اين بود كه او رييس شبكه دوم راديو و تلويزيون 

ملى ايران است و احترام و جايگاه او محفوظ.
 بارها در ساعات پيش از شروع برنامه براى آماده كردن خبر در كنار او بودم و 
پس از پايان برنامه قدم زنان در محوطه بيرونى كانال 18 در باب گسترش برنامه ها 
و نظم و نسق آنها گفتگو مى كرديم. هرچند دولت حضور  من در ايران سيما 
مستعجل بود ولى شناخت اين وجه گرگين آن هم به اين نزديكى كه حكايت از 
آزادگى و عدم تعصب او در جمع آورى و انعكاس خبر، براى من به خصوص امروز 

كه به آن روزها نگاه مى كنم بسيار ارزنده بوده است.
با رفتن ايرج گرگين به پراگ و آغاز به كار با بخش فارسى راديو اروپاى آزاد رابطه 
ما قطع نشد، او هر بار به لوس آنجلس كه مى آمد به شركت كتاب سرى مى زد  و 
به ويژه براى برنامه راديو، نوار كاست و سى دى موسيقى انتخاب مى كرد و مى خريد 
و من او را در كسوت خريدار محصوالت فرهنگى و هنرى بسيار صاحب نظر يافتم.
زمانى كه بهروز صور اسرافيل8 با گزندگى از او  در صفحات ايرانشهر انتقاد كرد 
وجه متعالى او را كه آزادگى را براى همه مى خواست تجربه كردم ، به او پيشنهاد 

كردم كه پاسخ بدهد ولى او با بزرگوارى رد كرد .
با بازنشستگى  از راديو  آزاد و فراغت بيشتر ايشان، به او پيشنهاد انتشار كتاب هاى 
گويا با صداى او را كردم، مهمترين بخش قرارداد نامحدود بودن آن بود در انتخاب 
و اجراى هر آن چه كه بتوانيم از شعراى كالسيك و معاصر انتخاب كنيم و با كمك 
استوديوى افشين گرگين اجرا و منتشر كنيم. تا آن زمان كه هستيم و قراربود كه 
با اشعار نادرپور كه او شيفته آن ها  بود شروع كنيم كه متاسفانه با وخامت حال او 

در همان خانه اول متوقف شديم.
زمانى كه دكتر ماندانا زنديان سى دى كتاب اميد و آزادى را براى انتشار بدستم 
مى داد گفت كه او شفاها و چندين بار اصرار كرده است كه شركت كتاب و بيژن 
خليلى اين كتاب را منتشر كنند كه معناى آن اين بود و هست كه چه در زمان 

حيات و چه در نبودن او هم چنان بايد ناشر او و دست آوردهايش باشم.
چنان كه مى بينيد و تصديق مى كنيد شايد هيچ كس در اين همه وجوهى 
كه من برشمردم با گرگين در تعامل نبوده است ولى بايد اذعان كنم كه  ايرج 
گرگين از آن پديده هاى تاريخ معاصر ايران است كه نه فقط يك ويژه نامه بلكه 
ويژه نامه هاى بسيارى بايد كه در رثاى او منتشر شوند تا ابعاد شخصيت، منش و 

كارهاى او و هر آن چه كه به دنياى او مربوط مى شود را براى ما واكاوى كنند.
زمانى كه  كتاب اميد و آزادى منتشر شد در نامه اى خطاب به خانم اعظم گرگين 
نوشتم: « كتاب ها را 5 شنبه دريافت كرديم و جاى آقاى گرگين خالى و با بغض و 
اشك نخستين كارتن كتاب را باز كردم» اكنون نيز با بغض و اشك اين ويژه نامه را 

راهى چاپخانه مى كنم و بر لبم واژه افسوس كه او نيست كه ببيند.

ايرج گرگين؛ نگاهى از چند منظر

پانويس:
1)كيخسرو  بهروزى  فعال فرهنگى و  مدير كلبه كتاب  

2) يحيى دولت آبادى، آزادى خواه دوران مشروطه و مولف كتاب «حيات يحيى»
3) رويا يزدانى متخصص طب سوزنى و دختر شادروان دكتر ابوالحسن دهقان،  استاد تاريخ 

دانشگاه پهلوى
4) دكتر محمد جعفر محجوب نويسنده و پژوهشگر معاصر -  درگذشت 1994 
5) دكتر پروين شهالپور - استاد دانشگاه يو سى ال اى -    مقيم لوس آنجلس

مقيم  ايران  در  ديابت  نشريه  موسس  و  امريكا  در  ديابت  متخصص  بنابى  غالمرضا  دكتر   (6
لوس انجلس 

7) پرويز قريب افشار برنامه ساز تلويزيونى و مدير تلويزيون سيماى آشنا - مقيم لوس آنجلس 
8) بهروز صوراسرافيل – روزنامه نگار از دبيران ايرانشهر در سالهاى 1998و99، در حال حاضر 

همكار با صداى امريكا- مقيم واشينگتن دى سى.
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$ 60

------
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-----
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TEL:

شما مى توانيد با انتخاب گزينه مورد نظرتان در جدول اشتراك وجه آنرا از طريق چك به حساب .KETAB CORP پرداخت 
نماييد و يا با تماس با ما از طريق كارت هاى اعتبارى خود وجه مورد نظر را انتقال دهيد.

الزم به ذكر است شرايط ارسال و زمان دريافت مجالت تابع شرايط پست اياالت متحده خواهد بود.

شماره از  ايرانشهر  جدول  مجله  اشتراك  متقاضى  فوق،  اطالعات  مطالعه  ضمن   ...................................................... اينجانب 

امضا
 

 ................................... براى مدت 12 شماره مى باشم.                                              

      

تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

احساس سوختن به تماشا نمي شود 
آتش بگير تا كه بداني چه مي كشم 

                             احساس سوختن به تماشا نمي شود 

سخن گفتن از موضوع فرهنگ و ادب چنان شيرين است كه 
برخى حاضرند هرچه دارند بدهند تا برچسب فرهنگى بودن 
نام آنها را زينت دهد. گويى اگر شاعر باشى، نويسنده و يا اهل 
دل و قلم، اعتبارى مى آفريند كه هيچ شغل و حرفه اى را ياراى 
چنين آفرينشى نيست. شايد به همين روست كه هر از چندى 
شاهى، رهبرى، وزيرى و يا وكيلى را مى  بينيم كه شاعر مى شود 
و هر از گاهى شاهديم كه بازرگان و يا دولت مردى دست به قلم 
مى برد تا به بهانه خاطره نويسى هم كه شده كتابى از خود به 

يادگار بگذارد.
اما به راستى كه احساس سوختن به تماشا نمى شود. آنچه 
كسى مانند ايرج گرگين را ايرج گرگين مى كند، آنچه يك فرد را 
به شخصيتى فرهنگى مبدل مى سازد و گوهر انسان را از درونش 

برون مى آورد، رازى غريب نيست. آنها كه مى انديشند مى توانند گرگين عصر خود 
باشند كار ساده اى پيش رو دارند كافيست آتش بگيرند تا از خاكستر خود ققنوسى 

بيافرينند كه درد فرهنگ يك ملت را با جان و دل احساس كرده باشد.
پيدا  سادگى ها  اين  به  هم  راه  مرد  اگرچه  نمى شود.  اين  از  روشن تر  راه  آرى! 
نمى شود. دل در گرو فرهنگ و ادب گذاشتن و چشم شستن از خيلى از مواهب 
زندگى كه بى ترديد در امروز دنيا با موضوعات اقتصادى پيوند دارد كار ساده اى 
نيست. مردانگى مى خواهد به جاى آنكه به فكر تكه نانى براى سفره ات باشى به 

انديشه قطعه شعرى براى ميهنت باشى. نه شعرى از سر شكم سيرى... كه مردم 
خوب مى فهمند تفاوت ميان جنس اصل و بدل را...

در اين شماره به مناسبت انتشار كتاب «اميد وآزادى» تنها اثر مكتوب شادروان 
ايرج گرگين به سراغ دوستان و ياران او رفتيم تا شرح حال آن دلسوخته را از 
كسانى بپرسيم كه براى دانستن احساس سوختن، خود آتش را تجربه كرده اند و 
فارغ از روزمره ها به عشق و باور خويش پايدار مانده اند. كسانى كه كالمشان در رثاى 
مردى كه به آزادى اميد داشت كم از قصيده هايى فاخر در بازشناسى تاريخ فرهنگ 

ايران در دوران سخت هجرت نيست.
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   1313خورشيدى،   1935    ميالدى
 - تولد   در   25    بهمن،   شهر   اصفهان،   بيمارستان   مرسلين . 

1319خورشيدى،   1940   ميالدى
- آغاز   تحصيالت   ابتدايى   در   بندرعباس . 

ايرج   گرگين،   سال   اول   دبستان   را   در   بندرعباس   گذراند؛   سال   دوم   و   سوم   در  
 تهران،   سال   چهارم   و   پنجم   در   كرمان   و   سال   ششم   در   بندرعباس   به   مدرسه   رفت  
 و   تحصيالت   ابتدايى اش   را   در   اين   شهر   به   انجام   رسانيد  . كالس   هفتم   به   مدرسه ى  
 رازى   آبادان   رفت؛   آشنايى   و   دوستى   او   با   رضا   بديعى  - فيلم ساز  - در   اين   دبيرستان  
 آغاز   شد  . كالس   هشتم   را   در   شيراز   و   كالس   نهم   را   در   الر   گذراند؛   و   سال هاى  

 دهم   و   يازدهم   در   مدرسه ى   حيات،   در   شيراز،   درس   خواند. 
   1329خورشيدى،   1950   ميالدى

- ورود   به   گستره ى   سياست   و   نزديك   شدن   به   افكار   حزب   توده؛   هم زمان   با  
 دوران   مبارزه   براى   ملى   شدن   نفت .  ايرج   گرگين   هرگز   عضو   رسمى   حزب   توده،  
 يا   هيچ   حزب   يا   ارگان   سياسى   ديگر   نشد،   ولى   خود   را   در   آن   دوران   «سمپاتيزان  
 حزب   توده»   مى شناخت   و   در   جلسات   و   فعاليت هاى   سازمان   جوانان   حزب   توده  

 شركت   و   سخنرانى   مى كرد . 
   1330خورشيدى،   1951    ميالدى

- انتشار   روزنامه ى   «دانش   آموز»؛   همكارى   با   روزنامه ى   «جوانان   دمكرات»  . 
 اين   نشريات   هر   دو   در   تهران   منتشر   مى شدند   و   به   ذهنيت   چپ   تعلق   داشتند.

   1331خورشيدى،   1952   ميالدى
- پايان   تحصيالت   دبيرستان   در   رشته ى   ادبى،   در   مدرسه ى   دكتر   قريب،   تهران . 

   1332خورشيدى،   1953   ميالدى
 پايان   فعاليت هاى   سياسى   پس   از   28    مرداد . 

    1333خورشيدى،   1954   ميالدى
- آغاز   تحصيل   در   رشته ى   ادبيات   فارسى   در   دانشكده ى   ادبيات   دانشگاه   تهران،  

 و   آغاز   هم زمانِ   كار   تئاتر   در   دانشگاه  . 
   1334خورشيدى،   1955    ميالدى

آغاز كار   حرفه اى   مطبوعاتى   در   جايگاه   گزارشگر   هنرى   و   عضو   هيأت    -
 تحريريه ى   روزنامه ى   كيهان،   به   مديريت   دكتر   مصطفى   مصباح زاده . 

- مديريت   داخلى   هفته نامه ى   نوپاى   كيهان   فرهنگى   به   سردبيرى   و   سرپرستى   
دكتر   امين   رياحى،   در   نيمه ى   دوم   اين   سال،   به   گرگين   واگذار   مى شود،   انتشار  

 اين   نشريه،   به   مدت   يك   سال،   تا   خرداد   1335   ادامه   مى يابد  . 
    1337خورشيدى،   1957   ميالدى

- دريافت   ليسانس   ادبيات   فارسى   از   دانشگاه   تهران . 
- پيوستن   به   راديو   ايران   به   عنوان   نويسنده،   گزارشگر،   تهيه كننده   و گوينده ى  

 خبر . 
   1339خورشيدى،   1959   ميالدى

ارائه ى   طرح   تأسيس   يك   راديوى   فرهنگى   به   آقاى   نصرت اهللا   معينيان،    -
 سرپرست   اداره ى   كل   انتشارات   و   تبليغات   راديو   و   معاون   نخست وزير   . 

   1340خورشيدى،   1961    ميالدى
تأسيس   راديو   تهران  - برنامه ى   دوم،   نخستين   راديوى   فرهنگى   تاريخ    -

 رسانه هاى   ايران،   به   سرپرستى   ايرج   گرگين . 
    1 134خورشيدى،    2 196    ميالدى

- تهيه   و   اجراى   برنامه ى   »صداى   شاعر»،   در   راديو   تهران  - برنامه ى   دوم،   براى  
 پرداختن   به   جريان   شعر   پيشروى   ايران . 
   1342خورشيدى،   1963   ميالدى

- پذيرفتن   مسئوليت   روابط   عمومى   شركت   فيليپس،   هم زمان   با    كار   در   راديو . 
- سفر   به   ژاپن   براى   تحصيل   در   رشته ى   تلويزيون   در   يك   دوره ى   فشرده ى  

 چندماهه؛   بازگشت   به   ايران   در   آخر   همين   سال  . 
-  ايرج   گرگين   بعدها   در   بازه هاى   زمانى   كوتاه   ديگر،   در   شهرهاى   لندن،   پاريس،  

 بروكسل   و   پراگ   دوره هاى   آموزشى   متعددى   پيرامون   راديو   و   تلويزيون   گذراند . 
1343خورشيدى،   1964   ميالدى

- ازدواج   با   ژاله   كاظمى (دوبلور   و   گوينده)
- انجام   تنها   مصاحبه ى   شفاهى   موجود   با   فروغ   فرخزاد   در   برنامه ى   «صداى  

 شاعر» . 
- همكارى   با   سازمان   برنامه   و   بودجه   براى   يك   سال،   در   كنار كار   در   راديو . 

   1344خورشيدى،   1966   ميالدى
- تولد   تنها   فرزند،   افشين،   در   تهران . 

سال شمار    زندگى   ايرج      گرگين  
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    1345خورشيدى،   1966   ميالدى

- پيوستن   به   تلويزيون   ملى   ايران؛   ايرج   گرگين   نخستين   گوينده ى   خبر   در  
 اين   رسانه   بود  . 

- آغاز   رياست   روابط   عمومى   و   انتشارات   شركت   ارج،   هم زمان   با   كار   در   تلويزيون  
 ملى   ايران . 

- جدايى   از   ژاله   كاظمى . 
    1346خورشيدى،   1967   ميالدى

- آغاز   مديريت   روابط   عمومى   انتشارات   تلويزيون . 
آغاز   همراهى   در   زمينه هاى   گوناگون   با   برگزارى   جشن   هنر   شيراز؛   اين    -
 همكارى   در   سراسر   يازده   دوره ى   جشن   هنر   ادامه   يافت  . ايرج   گرگين   يكى   از  

 گويندگان   اصلى   برنامه هاى   جشن   هنر   بود . 
   1349خورشيدى،   1971   ميالدى

- آغاز   مديريت   خبر   در   تلويزيون   و   انتشار   مجله ى   هفتگى   تماشا   در   تلويزيون  
 ملى   ايران . 

   1350خورشيدى،   1971    ميالدى
- آغاز   مديريت   توليد   تلويزيون   ملى   ايران . 

- تنظيم   متن   فارسى   »نمايش   نور   و   صدا»،   نوشته ى   آندره   كاستلو،   براى   اجرا  
 در   تخت    جمشيد . 

   1351خورشيدى،   1972   ميالدى
- سفر   به   آمريكا   براى   ادامه ى   تحصيل   در   رشته ى   مديريت   ارتباطات   در   دانشگاه  

 كاليفرنياى   جنوبى،   يو  . اِس  . سى . 
   1353خورشيدى،   1974   ميالدى

- دريافت   مدرك   فوق   ليسانس   در   مديريت   ارتباطات   از   دانشگاه   يو  . اس  . سى؛  
 بازگشت   به   ايران،   و   آغاز   مديريت   شبكه ى   دوم   سازمان   راديو   تلويزيون   ملى   ايران . 

   1356خورشيدى،   1977   ميالدى
- آغاز   ساخت   چند   فيلم   مستند   پيرامون   هنر   ايران   در   موزه هاى   جهان،   در  
 مجموعه اى   با   عنوان   »حضور   ايران» . ساخت   اين   مجموعه   به   دليل   رويدادهاى  

 سياسى   سال   1357   ناتمام   ماند.  
   1357خورشيدى،   1978   ميالدى

- استعفا   از   مديريت   شبكه ى   دوم   تلويزيون   در   ماه   مهر،   و   ادامه ى   فعاليت  
 رسانه اى   در   سازمان   راديو   تلويزيون   ملى   ايران . 

- انتشار   نامه اى   سرگشاده   در   باره ى   اهميت   پوشش   كامل   اخبار   اعتراض ها   و  
 مبارزات   در   تلويزيون،   و   ارائه ى   ايده ى   اداره ى   تلويزيون   ملى   ايران   توسط   شورايى  
 از   نمايندگان   مخالفان   حكومت   وقت - دانشگاهيان،   انجمن   حقوق دانان،   اقليت  

 مجلس   و   روحانيون . 
   1358خورشيدى،   1979   ميالدى

- اخراج   از   سازمان   راديو   تلويزيون   ملى   ايران،   پس   از   پيروزى   انقالب   اسالمى  . 
- ترجمه،   تنظيم   و   ضبط   نمايش نامه ى   شنيدارى   «شازده   كوچولو»،   نوشته ى  
 آنتوان   دو   سن   اگزوپرى   به   كارگردانى   بيژن   مفيد  . اين   اثر   تا   سال ها   بعد   اجازه ى  

 انتشار   نيافت . 
   1359خورشيدى،   1980   ميالدى

- مهاجرت   به   لس آنجلس   آمريكا . 
    1361خورشيدى،   1982   ميالدى

- بنيان   گذاردن   راديو   اميد - نخستين   راديوى   مستقل   ايرانى،   در   برون مرز ، در  
 شهر   لس آنجلس . 

   1362خورشيدى،   1983   ميالدى
- پيوستن   راديو   اميد   به   راديو   ايران   با   سرپرستى   نورالدين   ثابت ايمانى   و   آغاز كار  

 راديو   اميد   ايران   با   مديريت   ايرج   گرگين   و   نورالدين   ثابت ايمانى،   در   لس آنجلس . 

   1366خورشيدى،   1987   ميالدى
- ازدواج   با   اعظم   كوثرى . 

- آغاز   انتشار   مجله ى   اميد،   در   لس آنجلس . 
    1370خورشيدى،   1991   ميالدى

- پايان   كار   راديو   اميد،   به   دليل   مشكالت   مالى . 
راه اندازى   مجله ى   روزانه ى   خبرى   در   كانال   تلويزيونى   بين المللى   KSCI   در  
 آمريكا .  ايرج   گرگين   به   مدت   پنج   سال،   نويسنده،   تهيه كننده   و     گوينده ى   اين  

 برنامه   بود . 
   1372خورشيدى،   1993   ميالدى

- آغاز   همكارى   با   پرويز   قريب افشار   در   تلويزيون   سيماى   آشنا،   در   لس آنجلس . 
 1374   خورشيدى،   1995    ميالدى

- راه اندازى   سامانه ى   اينترنتى   «اميد»  و   تالش   براى   ارائه ى   برخى   واحدهاى  
 آموزشى   دانشگاه   يو  . سى  . ال  . اى   به   دو   زبان   فارسى   و   انگليسى   بر   اين   فضا .  اين  
 سامانه   در   دوران   دو   ساله ى   فعاليت   خود،   اخبار   سياسى   و   فرهنگى   روز   را   نيز   در  

 اختيار   بازديدكنندگان   قرار   مى داد . 
    1375خورشيدى،   1997   ميالدى

- نوشتن   سناريو   و   كارگردانى   مستند   «ايرانيكا»   در   باره ى   دانشنامه ى   ايرانيكا . 
   1377خورشيدى،   1998   ميالدى

- شركت   در   راه اندازى   بخش   فارسى   راديو   اروپاى   آزاد /  راديو   آزادى   در   پراگ   و  
 پذيرفتن   سرپرستى   اين   راديو . 

    1380خورشيدى،   2002   ميالدى
- انتشار   نمايِش   شنيدارى   شازده   كوچولو   توسط   نشر   ماهور   در   تهران . 

   1381خورشيدى،   2002   ميالدى
- تغيير   راديو   آزادى   به   راديو   فردا،   و   آغاز كار   ايرج   گرگين   در   ِسَمت   سردبير  

 اين   راديو . 
   1385خورشيدى،   2006ميالدى

- ارائه ى   طرح   اوليه ى   تأسيس   يك   راديوى   فرهنگى   فارسى   زبان   به   مؤسسه ى  
 هلندى   ،Press Now   و   انتخاب   نام   «زمانه»   براى   اين   راديو .  راديو   زمانه   در 13    

 مرداد   سال   1385   كار   خود   را   آغازكرد . 
   1385  -  1386خورشيدى،   2007   ميالدى

- آغاز   گفت و   گوى   هفت   قسمتى   با   فصلنامه ى   ره آورد   لس آنجلس   پيرامون  
 راديو   و   تلويزيون   در   ايران . 

-كناره گيرى   از   راديو   فردا  و   ادامه ى   كار   به   عنوان   تحليل گر   خبر   در   راديو   اروپاى  
 آزاد . 

   1387خورشيدى،   2009    ميالدى
- بازنشستگى   از   راديو   اروپاى   آزاد،   مهاجرت   به   ايالت   ويرجينياى   آمريكا   و   آغاز  

 كار   بر كتاب   «اميد   و   آزادى» . 
- آغاز   حضور   پيوسته   در   برنامه هاى   گوناگون   راديو   فردا   در   جايگاه   تحليل گر  

 سياسى   و      كوشنده ى   فرهنگى . 
   1388خورشيدى،   2010   ميالدى

- سخنرانى   و گردانندگى   ميزگرد   پرسش   و   پاسخ   در   همايش   «حقوق   بشر   در  
 ايران»،   در   «مركز   روشن   براى   مطالعات   ايرانى»   در   دانشگاه   مريلند   آمريكا . 

   1390خورشيدى،   2012   ميالدى
- درگذشت   در   ساعت   هفت   صبح   جمعه،   23   دى،   در   بيمارستان   فرفكس

   Inova Fairfax Hospital   ويرجينيا   در   آمريكاى   شمالى   بر   اثر   سرطان  
 روده ى   بزرگ . 

-پيكر   ايرج   گرگين   در   آرامگاه   فارست النForest Lawn     در   لس آنجلس   به  
 خاك   سپرده   شد . 
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وقتى روبروى ماندانا زنديان مى نشينى تا برايت از كتاب «اميد و آزادى» 
و نزديك به شش سال همكارى مستمر با شادروان ايرج گرگين در پيدايش 
اين اثر سخن بگويد، احساس مى كنى روح او در جسم اين روزنامه نگار توانا 
و شاعر خوش قريحه از نو دميده شده است. اصلى كه به آدمى اين ايمان 
را مى دهد كه اگرچه به تعبير زنديان از لحاظ فيزيكى استاد گرگين ما را 
تنها گذاشته است. اما مى توان اميد داشت كه كسانى چون او راه اساتيد اين 

حرفه را جاويدان مى كنند.
ماندانا زنديان سرآغاز فعاليتش را با ايرج گرگين به مجله ره آورد نسبت 

داده و مى گويد: 
«اشتياق خانم شعله شمس شهباز به انتشار سلسله خاطراتى از نام آواران 
خانم  انجاميد.  گرگين  آقاى  با  من  آشنايى  به  ره آورد،  فصلنامه  در  ايرانى، 
و  دست دركاران  براى  مى تواند  گرگين  ايرج  خاطرات  داشت  اعتقاد  شمس 
عالقمندان به امور رسانه اى آموزنده باشد. به همين دليل در جلسه معرفى 
كتاب هاى گوياى آقاى دكتر كريمى حكاك در حدود شش سال قبل، كه 
نخستين ديدار من و آقاى گرگين دست داد، خانم شمس در اين باره با آقاى 
گرگين صحبت كرد، و ايشان هم به صورت ضمنى پذيرفتند و مسئوليت 

پى گيرى كار هم به من سپرده شد.
 از سوى ديگر آقاى گرگين روزنامه نگار محبوب و مورد احترام من بود 
دست  در  مستند  و  مكتوب  اثر  يك  ايشان  از  داشتم  دوست  بسيار  من  و 
باشد. چرا كه فعاليت شان بيشتر در حوزه راديو و تلويزيون بود و با اينكه 
درگذشته براى دوره اى در مقام سردبير مجله تماشا در ايران و مجله اميد 
در لس آنجلس فعاليت  كرده بودند، ولى به شكلى محسوس مى شد ديد كه 

رسانه اى  فعاليت هاى  گستره  خصوص  در  چندانى  شده ى  نوشته  مطالب 
ايشان، يا نگاهشان  به رسانه ها موجود نيست. اشتياقى در من بود كه بتوانم 
نگاه ايشان را به رسانه هاى ديدارى، شنيدارى و  نوشتارى ثبت كنم و در 

ضمن كار، از ايشان بياموزم.
دو روز پس از اين جلسه، در كافه رستورانى در خيابان وست وود  قرار 
طرح  اين  اجراى  مراحل  خصوص  در  تا  داشتيم  گرگين  آقاى  با  مالقاتى 
(نوشتن خاطرات ايشان براى ره آورد) صحبت كنيم. راستش، آقاى گرگين 
باور نمى كردند كه من تا چه اندازه در اين باره جدى هستم و با صحبت هايى 
مانند اينكه نمى توانند به فارسى تايپ كنند و يا حجم مطالب بسيار زياد است 
و يا اينكه با توجه به مشغله كارى شان فرصت كمى دارند و... مى خواستند 
ايشان  كه  مشكل  هر  برابر  در  ولى  دهند.  پايان  را  گفت و گويمان  نوعى  به 
مطرح مى كردند، من طرحى داشتم؛  حتى پيشنهاد كردم كه صدايشان را 
به صورت تلفنى ضبط كنيم و من نوشته ها را آماده كنم و جهت ويرايش 

برايشان بفرستم.
كتاب  يك  خواننده  جاى  را  خود  وقتى  هميشه  كه  گفتند  نهايت  در 
مى گذارند، تمايل دارند بدانند پس از خواندن آن كتاب چه دستاوردى از 
وقتى كه صرف مطالعه شده، به دست آمده است. و طبيعتا اين انتظار را 
دارند كه خواننده خاطراتشان پاسخ خوبى براى اين پرسش داشته باشد، و 
گفتند كه فكر مى كنند خاطراتشان چندان به كار خواننده نخواهدآمد. ولى 
يا هر  تاريخچه  يا در  ايشان و  خاطرات  جامعه در  ذهنيت  اگر مى دانستند 
موضوع در رابطه با رسانه چه مطالبى را جستجو مى كند و سودمند مى داند، 

شايد راحت تر مى توانستند اين طرح را آغار كنند.

دوست داشت نسل هاى بعد او را 
اين گونه بشناسند

چشمانش غرق اشك بود وقتى پس از شش سال براى نخستين بار كتاب 
اميد و آزادى را در دست گرفت. گويى بيش از هر وقت ديگرى دلش براى 
ــتادش تنگ شده بود. خودش بعدها گفت بيش از هر زمان ديگرى در  اس
اين كمتر از يك سالى كه ايرج گرگين ما را وداع گفته است در همان لحظه 

كه براى بار اول كتاب را در دست گرفتم، نبودن استاد را احساس كردم.
دكتر ماندانا زنديان، بى شــك مصداق بارز اين مثل قديمى است كه «هم 
ــتغال  ــكى اش ــريف پزش ــب جانى و هم مرهم روان». او كه به حرفه ش طبي
ــانه و ادبيات دور نمانده اســت.  ــه اخير هرگز از فضاى رس دارد، در دو ده
ــال ها تالش و ممارســت او در مجله ره آورد يكى از بهترين گنجينه هاى  س
ــنايان ديگر پديد  ــگارى معاصر ايرانى را در كنار بزرگان و نام آش روزنامه ن
ــاس او به انتشار چندين مجموعه  آورده اســت و ماحصل تالقى ذوق و احس

فاخر و تاثيرگذار شعر منجر شده است.
ــا اثر مكتوب ايرج گرگين را به  دكتر زنديان وظيفه خطير ويراســت تنه
عهده داشت و الحق و االنصاف كه در وفاى عهد به اين مرد جاويد ياد، چنان 

مصرانه و فروتنانه كوشيد كه «اميد و آزادى» از او به يادگار بماند.
وى را كه به ندرت تن به مصاحبه مى دهد، به پاس همت وااليش به گفتگو 

فرا خوانديم كه در ذيل بخش هايى از آن منعكس شده است. 

دكتر ماندانا زنديان، شاعر، روزنامه نگار و ويراستار كتاب اميد و آزادى:

دكتر ماندانا زنديان در نخستين عكسى كه با كتاب اميد وآزادى از او گرفته شده است
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بدين ترتيب نخستين ديدار ما بدون برنامه مشخصى براى ادامه كار به 
پايان رسيد و فكر مى كنم آقاى گرگين بى هيچ انتظار پى گيرى بيشتر كار 
از سوى من به پراگ بازگشتند. ولى من از همان زمان سرسپرده ى يافتن 
فكركردم  جمله   از  شدم.  بودند،  برشمرده  كه  موانعى  رفع  براى  راه هايى 
بيشتر  موارد  و  پرسش ها  خواست ها،  از  شدن  آگاه  مسئله،  بزرگترين  اگر 
انگارى  شبكه هاى  ايميل،   كمك  با  بتوانم  شايد  است،  جامعه  توجه  مورد 
ارسال  گسترده  سطح  در  فراخوانى  دارم،  ايران  داخل  در  كه  دوستانى  و 
كنم و نظرات و پرسش هاى مردم را در خصوص اين موضوع جمع آورى 
بخواهد/بتواند،  تلويزون  راديو  اگر  بود:  چنين  فراخوان  اين  متن  نمايم. 
تاريخچه تاسيس خود را از زبان يك راوى كه خود داناى كل قصه است 
بدون سانسور، براى شما تعريف كند و اگر شما بتوانيد بخشى از اين قصه 
باشيد و در هركجاى قصه هرچه مى خواهيد از راوى بپرسيد، بيشتر به چه 

پرسش هايى فكر خواهيد كرد؟
در كمتر از دوهفته بيش از سيصد ايميل با ميانگين هر ايميل 5 پرسش  
متفاوت جمع آورى شد. از بندر بوشهر تا اندونزى هركجا يك ايرانى بود و 
از طريق دوستان و يا سايت گويا نيوز اين فراخوان را ديده بود، با ارسال 

پرسشى با اين طرح همراه شده بود.
آقاى  براى  و  گذاشتم  فايل  يك  در  كرده،  تنظيم  و  مرتب  را  ها  پرسش 
شما  آقاى گرگين عزيز اگر مشكل  برايشان نوشتم  گرگين ايميل كردم و 
دريافت اين ذهنيت بود،  من تا اندازه اى توانستم اين  مسئله را حل كنم.»

گرگين  آقاى  پاسخگويى  عدم  به  طبعانه  شوخ  اشاره اى  با  زنديان  دكتر 
يادآورى مى كند كه ظرف دو ماه و نيم بعد از آن نيز تقريبا هر دو هفته 
يكبار سواالتى كه را به تازگى مى رسيد و البته به اندازه سرى اول نبود را 

منظم كرده و باز براى ايرج گرگين ارسال مى نمود و سرانجام:
صفحه  بر  ارجمندشان  نام  ديدم  برخاستم  خواب  از  كه  صبح  روز  «يك 
ايميل هاى من است. جواب داده بود و نوشته بود سواالت را خوانده است و 
از اينكه مردم جامعه با اين همه گرفتارى ها و درگيرى هاى روزانه كه با آن 
دست به گريبان هستند تا اين اندازه به مسئله رسانه توجه نشان داده اند 
شگفت زده است. با اين حال اين سئواالت به او كمك مى كند تا طرحى را 
كه در ذهن داشته، آغازكند. و سرانجام توانستيم براى شماره پاييز فصلنامه 

نخستين گفتگو را با هم داشته باشيم.»
خصوص  در  گرگين  ايرج  دغدغه هاى  به  دقيق  اشاره  با  زنديان  ماندانا 

خاطره نويسى متذكر مى شود:
«نوشته هاى آقاى گرگين در نهايت به گونه اى شكل گرفت كه از تعريف 
و  مى گردند  باز  رسانه  به  بيشتر  يعنى  دارد.  فاصله  نويسى  خاطره  متعارف 
در بستر اين مضمون است كه مباحث ديگر، از دوران تاسيس تا گسترش 
راديو تلويزيون، جريان مى گيرند و البته در اين ميان به خاطرات حرفه اى 
خودشان هم پرداخته اند. به اين ترتيب، موضوع اصلى، كار حرفه اى نويسنده 
مى شد  مطرح  هم  بسيارى  شخصيت هاى  نام  ضمن  اين  در  طبيعتا  و  بود 
برخى  و  گرفت  بهره  مسير  اين  از  مى توان  بودند  معتقد  گرگين  آقاى  كه 
روشن  را  افراد  برخى  مورد  در  عمومى  گرفته ى   شكل  افكار  يا  برداشت ها 
كرد؛ به عنوان مثال در خصوص شخص شهبانو فرح كه آقاى گرگين اعتقاد 
داشت نقش بسيار سازنده و تعيين كننده اى در بسيارى تالش هاى فرهنگى 
كوشندگان  پشتيبان  مواقع  از  بسيارى  در  و  داشتند  هنر  جشن  جمله  از 
هنرى و رسانه اى بودند و با توجه به اينكه از نزديك با ايشان كار كرده بود، 
عداعتقاد داشت در مورد ايشان تا اندازه زيادى بى انصافى شده است و پس 
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آخرين روزهاى ماه آگوست 2012 - اولين نسخه كتاب بر سنگ مرمرين مزار ايرج گرگين. ماندانا زنديان به عهد خود وفا كرده است.
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از انقالب با سوختن تر و خشك با هم برخى كاستى هاى سيستم حكومتى 
پيشين، در حالى به پاى او نوشته شده بود كه به راستى نه تنها در آنها 
دستى نداشته، كه براى رفع آنها همه كار كرده بود. حتى در خاطراتى به اين 
موضوع پرداختند كه چگونه شهبانو تالش مى كرد كه سازمان امنيت براى 

كاركنان سازمان راديو تلويزيون مشكل ايجاد نكند.»
ماندانا زنديان با توجه به زمان انجام مصاحبه ها و تاثير دو مقطع بيمارى 
-نخست بيمارى قلبى و سپس سرطان روده- ايرج گرگين در حين پيدايش 
اين  فانى  دنياى  اين  در  كوتاه  عمر  هم  سرانجام  كه  كتاب  اين  ويراست  و 

فرصت را كه ايرج گرگين كتاب خود را ببيند از او دريغ داشت مى گويد:
«گفتگوهاى ره آورد درست در مقطعى كه آقاى گرگين از بستر مشكالت 
قلبى خود برخاسته بود انجام شد. يعنى ايشان در دورانى كه بهبود نسبى 
يافته ولى به توصيه پزشك معالج خود از حجم فعاليتهاى اجرايى اش كاسته 
بود، كار نوشتن را آغازكرد. اين دوران، دوسال، يعنى هفت شماره فصلنامه 
اين  كه  مى گفت  بخش،  هر  بر  كار  آغاز  در  گرگين  آقاى  و  انجاميد  بطول 
بخش آخر خواهدبود، ولى با توجه به اينكه سامانه ايران امروز اين همكارى 
مطلب،  هرگونه  نشر  باز  عدم  در  سياستشان  رغم  به  كه  داشت  ما  با  را 
مصاحبه هاى آقاى گرگين را پس از نشر در ره آورد، بازنشر مى كرد در نتيجه 
دايره مخاطبان گسترده اى آن را مطالعه مى كردند و چون گفتگوها همانطور 
كه قبال توضيح دادم بر اساس ذهنيت جامعه شكل پيدا مى كرد، در نتيجه 
به اندازه اى پرسش هاى تازه از راه مى رسيد كه آقاى گرگين تشويق مى شد 

كار را ادامه دهد.
در اين ميان ما به طرح هاى اوليه براى اين كتاب رسيده بوديم. بارها درباره 
اينكه چگونه كتاب ايشان را تدوين كنيم به گفتگو نشسته بوديم و همين 
پيش زمينه موجب شد تا در آن زمان از من بخواهند كه ادامه ى  مصاحبه ها 

را در شماره هفتم متوقف و انرژيمان را روى كتاب  متمركز كنيم. 
از اين زمان يعنى انتشار بخش هفتم گفتگوى ايشان در ره آورد تا پيدايش 
كتاب نزديك دو سال فاصله است. دوسالى كه با بهبود حال جسمى ايشان 
درباره  اندازه اى  به  ما  زمان  اين  در  بود.  همراه  ويرجينيا  به  مهاجرتشان  و 
پى رنگ اين كتاب صحبت كرديم، كه من گاهى ياد مصاحبه اى از گارسيا 
ماركز مى افتادم كه از او پرسيده بودند در جايى گفته اى براى نگارش صد 
سال تنهايى، دوازده سال قصه آن را به صورت كامل در ذهن خود داشتم 
و بارها و بارها آن را در ذهن خود باال و پايين كردم  تا سرانجام آن را به 
رشته تحرير در آوردم! هرگز فكرنكردى كه اين داستان كه پس از دوازده 
پاسخ  ماركز  ندارد؟  تعلق  امروز  به  و  است  قديمى  شده است  نوشته  سال 
اين  براى  است  توانسته  موضوعى  اگر  انديشيدم  خود  با  عكس  بر  مى دهد 
مدت طوالنى در ذهن من بماند و هرگز بى ارزش نشود و كنار نرود پس 

حتما بايد نوشته شود.
لس آنجلس  همين  در  برينگتون  خيابان  استارباكس  در  روزى  نهايت  در 
از  تعدادى  ايشان  روز  آن  كرديم.  شروع  متعارف  صورت  به  را  كتاب  كار 
دست نوشته هاى قديمى خود را كه بخشى از گفتارهاى راديويى كتاب را 
شكل داده است با خود آورده بودند تا من هم آنها را بخوانم و بعد تصميم 
بگيريم چگونه مى توان آنها را در كتاب گنجانيد. همان موقع به من گفتند 
كه متاسفانه با تشخيص سرطان روده بزرگ قرار است پس از بازگشت به  

واشنگتن درمان سختى را آغاز كنند.
حالى كه در آن دقايق بر من رفت، هيچ وصف شدنى نيست؛ شادمانى از 
آغاز طرحى كه آن اندازه درباره اش فكر و صحبت كرده بوديم و مى دانستم 
براى ايشان مهم است، با نگرانى بزرگ از يك بيمارى خشن، كه شتاب زمان 
عميق  بهتى  در  مرا  مى كند،  هم  تر  رحمانه  بى  و  بيشتر  هست  آنچه  از  را 

اولين مالقات. تصوير كسانى كه در شش سال بعد تالش مداوم ايشان به خلق كتاب اميد و آزادى منجر مى شود.
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فروبرد.
ولى اين اتفاق برگ تازه اى بود از درس بزرگى كه پيش از اين هم بارها 
ايرج گرگين به من آموخته بود: بركشيدن بهترين ممكن  از شرايط موجود 
در هر حال و زمان. چرا كه نمى توان شرايط موجود را تغيير داد. مى گفتند: 
تو و روزگار در مقابل هم ايستاده ايد. برخى موارد در دست توست و برخى 
ديگر در دست او. تو مى توانى بهترين چيزى را كه ممكن است از آنچه او 
در برابرت مى گذارد، بيرون آورى و البته مى توانى بنشينى و بگويى شرايط 

خيلى بد است و همه عمر گاليه كنى!
آقاى گرگين اعتقاد داشت هميشه كوشيده و توانسته از شرايطى كه پيش 
رويش  بوده است، چه شرايط نسبتا خوبى كه در زمان كار در راديو تلويزيون 
ملى داشتند و چه شرايط بدى كه بعدها در برهه هاى سخت زندگى با آنها 
مواجه شده بود، بهترين ممكن را باز آفرينى كرده است و از هر دو به يك 

اندازه خرسند و مفتخر بود.
در چنين شرايطى است كه كتاب بطور جدى كليد مى خورد. من به ايشان 
متعهد مى شوم و قرار مى شود كه همه كارهاى ممكن، مانند پياده يا تايپ 
چندباره  بازخوانى هاى  افراد،  برخى  با  تماس  منابع،  يافتن  مطالب،  كردن 
نگارش  به  حاشيه اى،  كارهاى  از  بدور  هم  ايشان  و  دهم  انجام  من  را   ... و 

بخش هاى جديد و يا ويرايش بخش هاى قبلى بپردازند.
اين  از  آن  در  و  فرستادم  ايميلى  برايشان  آمدم  كه  خانه  به  شب  همان   
نوشته آلبر كامو بهره جستم كه مى نويسد: بيمارى صومعه ايست كه قاعده 
خود، رياضتهاى خود، سكوتهاى خود و الهام هاى خود را دارد. اين جمله 
را برايشان نوشتم و ادامه دادم در اين صومعه در كنارتان ايستاده ام و اين 
مسيرى است كه ما تا انتشار كتاب با هم طى مى كنيم. و در ادامه افزودم 
از همين امشب اولويت من اين خواهد بود كه هر شب پس از بازگشت از 

كار روزانه برايتان يادداشتى نوشته، ايميل مى كنم و در آن از كتاب، از حال 
شما و از اميد صحبت مى كنيم و شما هم اصال الزم نيست به اين ايميل ها 
پاسخ بدهيد. و اين يادداشت ها درست تا روزى كه ايشان ما را ترك كردند 
ادامه يافت. شايد در همه اين دو سال و نيم او تنها به 5 ايميل پاسخ گفت. 
من  از  يادداشت  هزار  از  بيش  اكنون  به  تا  مى گفتند  خودشان  حاليكه  در 

گرفته اند كه بد نيست روزى پس از انتشار كتاب آنها را منتشر كنيم.»
و  مى شكند  زنديان  ماندانا  گلوى  در  را  بغض  خاطرات  اين  يادآورى 
چشمانش را بار ديگر با اشك آشنا مى كند. گويى روز به روز سال هايى را كه 
در راه تدوين كتاب با استادش سپرى كرده است، يادآور خاطراتى مى يابد 
كه ماوراى صفحات كتاب در ذهن و جان او نقشى از ايرج گرگين را طرح 
و  اتفاقات  از  ناشى  احساسى  فرود هاى  و  فراز  به  اشاره  با  او  است.  انداخته 

حوادث اين ايام در مسير زندگى ايرج گرگين مى گويد:
«آقاى گرگين انسان متفاوتى بود مثل همه آدم ها به زندگى نگاه نمى كرد. 
البالى  در  و  ديد  را  طبيعت  به  عشق  و  احترام  حس  نگاهش  در  مى شد 
طبيعت گرايى  محور  بر  كه  را  شرق  فلسفه  به  عالقمندى  نوعى  باورهايش 
استوار است يافت. عاشق درخت بيد داخل حياط خانه ما بود و هر وقت 
به  عشق  اين  مى رساند.  سالم  درخت  به  مى كرديم،  صحبت  هم  با  تلفنى 
طبيعت را در مراودات عاطفى، فكرى و حتى سليقه ادبى اش هم مى شد 
كسرايى  سياوش  از  درخت»  براى  شعر «غزل  به  عاشقانه  كه  آنجا  تا  ديد 
توجه داشت و آن را براى درخت هايى كه دوست مى داشت،  زمزمه مى كرد:

تو قامت بلند تمنايى اى درخت 
همواره خفته است در آغوشت آسمان 

بااليى اى درخت 
دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار 

تصوير از حضور ايرج گرگين در سال هاى دور در ميان نمايندگانى از راديو تلويزيون هاى آسيايى
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زيبايى اى درخت 
وقتى كه بادها در برگ هاى در هم تو النه مى كنند 
وقتى كه بادها گيسوى سبز فام تو را شانه مى كنند 

غوغايى اى درخت 
وقتى كه چنگ وحشى باران گشوده است 

در بزم سرد او 
خنياگر غمين خوش آوايى اى درخت 

در زير پاى تو 
اينجا شب است و شب زدگانى كه چشم شان 

صبحى نديده است 
تو روز را كجا خورشيد را كجا

در دشت ديده غرق تماشايى اى درخت 
چون هراز رشته تو با جان خاكيان 

پيوند مى كنى 
پروا مكن ز رعد 

پروا مكن ز برق كه بر جايى اى درخت 
سر بركش اى رميده كه همچون اميد ما با مايى اى يگانه و تنهايى اى درخت
اين روحيه لطيف در همه اركان زندگى اش مشهود بود. تا آنجا كه اعتقاد 
داشت، معناى حقيقى مبارزه در تالش براى بهتر كردن جامعه نمود پيدا 
مى كند و از اين منظر اصوال نمى توان مبارزه را مترادف خشونت دانست. او 
مبارزه سياسى را برابر با مبارزه فرهنگى مى دانست و معتقد بود با پااليش 
و به كرد فرهنگ جامعه است كه اسباب دموكراسى و آزادى بيان در يك 
ديدگاه  همين  با  مى شود.  ماندگار  انسانها  حقوق  به  احترام  و  مهيا  جامعه 
است كه پس از اتفاقات جنبش سبز با اشتياقى مثال زدنى پيگير رخدادها 

بود و با جوانانى كه مى شناخت ارتباط برقرار مى كرد تا در بطن رخدادها و 
مطلع از اخبار باشد.»

دكتر زنديان در روايت از سليقه ادبى شادروان ايرج گرگين از اوج دقت و 
تسلط او به شعر هم روزگار ما روايت مى كند و اذعان دارد كه:

«آقاى گرگين شعر را خيلى خوب مى شناخت و خيلى خوب مى فهميد 
وخيلى درست مى خواند تا ديگران هم بتوانند باگوش دادن به اجراى او شعر 
را به درستى درك كنند. شايد براى هر كسى كه با او آشنا بود اين مسئله 
كه ايرج گرگين عالقه اى وافر به شعر حافظ داشت و در تفال به شعر حافظ 
هميشه پيشگام بود موضوع تازه اى نباشد، ولى خوب است يادآورشويم كه 
او شعر هم روزگار ما را نيز با همان اشتياق دنبال مى كرد و كارهاى خوب، 
مانند شعر نادرپور را با همان صميميت دوست مى داشت. بارها ديده بودم 
كه شاعران خوب هم نسل ما را نيز مى شناخت و نظرش درباره كارهايشان 

بسيار دقيق و حرفه اى بود.
انقالب  از  پيش  سالهاى  در  راديو  دوم  برنامه  در  گرگين  آقاى  كه  اين 
شاعران  ويژه،   به  ادبيات،  پيشرو  چهره هاى   و  كارها  از  بسيارى  اسالمى  
نو پرداز را به جامعه معرفى كرد، خود دليلى ديگر است كه تا چه اندازه 
با اتكا به ميراث شعر كالسيك، در پرورش و بازشناسى شعر هم روزگارمان 

كوشا بود.
توجه به شعر در كتابشان هم خود نمايى مى كند. عالوه بر آنكه در فصل 
چند گفتگو شاهد انتشار متن گفتگوهايى با شاعرانى از جمله احمد شاملو، 
نصرت  مانند  ارزشى  با  شاعران  آثار  معرفى  يا  نادرپور،  نادر  فرخزاد،  فروغ 
رحمانى، فريدون مشيرى و اخوان ثالث هستيم، كتاب همچنين يك لوح 
صوتى از صداى ايشان را در  اجراى گزيده اى از شعر همروزگار ما به همراه 
دارد.  اشعار  اين سى دى انتخابى است از آقاى گرگين كه به همت و تالش 

ايرج گرگين در نمايى از تحريريه راديو فردا. پراگ - جمهورى چك
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افشين گرگين ضبط، تهيه و تنظيم شده است. »
به  و  بسته  سفر  بار  كتاب  اين  تهيه  خالل  در  بارها  كه  زنديان  ماندانا 
واشنگتن دى.سى سفر كرده است تا بتواند در لحظات سختى كه آخرين 
ماه هاى حيات اين جهانى ايرج گرگين را تشكيل مى دهد، يارى  رسان او 
در تحقق خواسته اش كه انتشار تنها اثر مكتوب او - كتاب اميد و آزادى- 
همه  پذيرش  در  همسرش  همراهى  و  همدلى  از  تقدير  ضمن  باشد،  است، 

مسئوليت ها در اين دوران، مى گويد:
«اين اوخر شاهد بودم كه محكمترين پيوندى كه اميد آقاى گرگين را به 
ادامه حيات و مبارزه با بيمارى و خستگى زنده نگه مى داشت، كتاب اميد 
و آزادى بود. او كه در دورانى بسيار دشوار براى ايرانيان مهاجر به آمريكا 
با راديو اميد، اميد آفريده بود، اين ماه هاى سخت آخر را با اميدى كه در 
كتابش مى نشاند و مى جست، پشت سر مى گذاشت. دوست داشت تا نسل 
جوان را مخاطب كتاب خود بيند و بارها مى گفت آنچه براى هم نسالن او 
از  برآمده  نوستالژى  حس  و  خاطرات  تلفيق  بيشتر  برمى آيد  كتاب  اين  از 
دوران ها و شخصيت هايى كه مى شناختند است؛ اما نسل جوان با خواندن 

اين كتاب مى تواند از بار آموزشى آن نيز بهره مند شود. 
 اگرچه مرور آن روزها، به ويژه زمان هايى كه با هم درباره مراسم رونمايى  
با  بارها  و  بارها  هم  را  نكات  ترين  جزئى  حتى  و  صحبت  كتاب  معرفى  و 
دقتى كه فقط مى شد در ايرج گرگين يافت مرور مى كرديم- حتى غذاهاى 
مورد عالقه شان براى شام بعد از مراسم را هم كه پذيرفته بودند در منزل 
ما صرف كنند، سفارش داده بودند-  اندوه مرا سنگين تر مى كند، ولى اين 
صحبت  كتاب  اين  از  شايسته  احترامى  و  شوق  با  جوان  نسل  كه  حقيقت 
مى كند و مى گويد چه اندازه از آن درس مى گيرد، اين روشنايى خاموش 
همه ى  دست هاى  در  نوشتارى  فرم  به  گرگين  ايرج  آموزه هاى  كه  ناشدنى 

نسل هاى همه ى زمان ها خواهدگشت- آنچه خواست بزرگ نويسنده بود- 
را  «اميد»  اندازه  اين  آموزگارم  كه  خوب  چه  فكرمى كنم  و  مى كند  شادم 

دوست مى داشت.
گرفتم  دست  در  بار  اولين  براى  را  كتاب  كه  لحظه اى  تا  هيچگاه  شايد 
سنگينى غيبت فيزيكى او را احساس نكرده بودم. سوگوارى من در اندوه 
غيبت آموزگار، با روزهاى كار بر كتاب شان همراه بود و شكل ويژه اى آميخته 
از حضور و غيبت داشت. پس از دريافت كتاب، همراه  كتاب و گل هايى كه 
دوست مى داشت به ديدارش رفتم- درست همانطور كه قرار داشتيم- و با 
عشق و اشتياق صفحاتى از نخستين جلد كتاب را با تلفيقى از شادمانى و 

اندوهى هر دو بى نهايت، برايش خواندم.»

آخرين  نيست  بد  اما  نباشد  مصاحبه  و  گفتگو  متعارف  رسم  شايد 
پاراگراف اين گفتگو را نه از زبان مصاحبه شونده كه از زبان خبرنگارى 

كه فرصت اين گفتگو را داشت بشنويد:
دنبال  لحظه  به  لحظه  مصاحبه  اين  جريان  در  را  زنديان  دكتر  وقتى 
مى نمودم و با او به عمق رويدادهايى كه در شش سال گذشته با آنها 
يك  اين  كردم  فراموش  بارها  و  بارها  مى كردم،  سفر  بود،  شده  روبرو 
او  از  كه  استادى  از  قلبش  صميم  از  چنان  او  مطبوعاتى است.  گفتگوى 
مى كردم  احساس  كه  مى گفت  سخن  دارد،  تعهد  او  به  و  آموخته است 
بخشى از وجود ايرج گرگين روبرويم نشسته است. حس عجيبى است 
در كنار درخت بيدى كه شادروان گرگين به آن مهر مى ورزيد با شاعرى 
كه زيباترين ترانه تعهد را در انتشار كتاب اميد و آزادى سروده است، 
بنشينى و احساس كنى روح شادروان گرگين با شما در فنجان هاى گل 

سرخى روى ميز، چاى مى نوشد...

ماندانا زنديان وقتى فايل كتاب نهايى شده است با شمع بر مزار شادروان گرگين مى نوسيد: اميد و آزادى

پرونده
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پرونده
افشين گرگين مدير راديو 670 اى.ام و فرزند برومند ايرج گرگين:

افشين گرگين سخنش را با اختصاص سه صفت به شادروان ايرج گرگين 
آغاز مى كند. او شادروان گرگين را فردى متعهد، عاشق حرفه اش و مسپول 

در قبال آنچه تعهد او در قبال مخاطبانش بوده است معرفى مى نمايد.
ايرج  شادروان  اى  هاى حرفه  ديدگاه  تبيين  تا  و  ادامه  در  گردين  افشين 

گرگين مى افزايد:
« آنچه او خود را در قبال آن مسئول مى دانست تعهد به روشنگرى بود. او 
باور داشت كه مردم بايد با دست يابى به آگاهى در همه زمينه ها و دسترسى 
به منابع فرهنگى و اجتماعى و برخوردارى از اطالعات، توانايى اين را داشته 
تا به مرز خود باورى رسيده و بتوانند از حق انتخاب خود در همه  باشند 
زمينه ها بهره مند باشند. او حق انتخاب را حق غير قابل انكار مردم مى دانست 
و باور داشت تنها چيزى كه چنين حقى را از آنها مى گيرد نا آگاهى و ندانستن 
همه واقعيت است. با اينكه واژه روشنگرى در ذهن هركس مفهومى را تداعى 
مى كند، او با اين تعريف از روشنگرى نزديك به نيم قرن از عمر خود را در 
رسانه هاى گوناگون صرف كرد تا بتواند به مردمش يارى رساند تا آنها از حق 
طبيعى خود مطلع باشند و در ساختن دنياى بهترى در پيرامون خود تالش 

كنند.»
را  زبان  فارسى  متوسط  موج  راديوى  ترين  شنونده  پر  كه  گرگين  افشين 
اداره مى كند، با اشاره به سابقه فعاليت ايرج گرگين در قبل از انقالب، آنچه 
به تاسيس نخستين راديوى فارسى زبان مستقل ايرانيان در خارج از كشور 
انجاميد را برآمده از احساسى مى داند كه شايد هيچ كس به جز خود شادروان 

گرگين نتواند آن را توضيح دهد اما مى افزايد:
« ايرج گرگين روزهاى پر التهاب انقالب را در ايران پشت سر گذاشته بود. 

او كه خود در دوران نوجوانى گرايشات و مبارزات سياسى داشت ولى هرگز 
وابستگى سياسى به هيچ گروه و يا نحله فكرى براى خود ايجاد نكرد و بى 
طرفى را در كارنامه درخشانش محفوظ داشت به اين باور رسيده بود كه براى 
حفظ و بفاى جامعه مهاجرى كه چه خواسته و چه ناخواسته مجبور به جالى 
وطن شده بودند، در اين سوى دنيا تنها پلى كه مى توان ساخت تا آنها از 
آن طريق به اطالعات حقيقى از كشورشان دسترسى داشته و از اين طزيق 
همگرايى در جامعه مهاجر حفظ شده و شرايط براى داسخگويى به نيازها و 
خواسته كوچك و بزرگ اين اين مجموعه فراهم ايد تاسيس رسانه اى است 
كه مستقل از كانون هاى قدرت براى مردم ايران از زبام مردم ايران برنامه 

توليد و پخش كند.»
ترين  برجسته  از  يكى  را  مى داد  انجام  پدرش  كه  كارى  به  عشق  گرگين 

صفات حرفه اى او قلمداد كرده و مى افزايد:
«عالوه بر اينكه نمى تون تخصص و حرفه اى گرى را از وجوه متمايز سابفقه 
فعاليت رسانه او كسر كرد بايد در نظر داشت كه او با اتكا به عشقى كه به 
شغلش داشت بسيارى از مناسبات حرفه اى خود را ترسيم ميكرد . او شغلى 
را براى خود برگزيده بود كه نمى توان آن را با مشاغلى كه در آن با افراد 
محدودى مواجه و برخورد داريم مقايسه كرد. او شغلى را برگزيده بود كه 
مخاطبانش به وسعت يك ملت بودند و همين موضوع بود كه به او انرژى زايد 
الوصفى ميداد تا بتواند با خالقيت و نوآورى هميشه راه را براى انجام كارهاى 
بهتر و تاثيرگذارتر هموار كند تا آنجا كه اطالق دوره طاليى بر بخشى خاص 
از دامنه فعاليت او را در زمانى مشخص محدود ميكند. او در همه سال هاى 
حيات حرفه اى خود در حال اجراى طرح هاى تازه بود تا بتواند مردمان هم 

ميراث ايرج گرگين، ايرج گرگين است
ــنيدن اين اسم كافيســت تا در ذهن هر مخاطبى  ــين گرگين... ش افش
ــانه اى متبادر كند. مدير  ــه و نوآورى را در مديريت رس ــى از تجرب تلفيق
ــنونده ترين راديوى موج متوسط  خوش ذوق و تواناى اين روزهاى پر ش
ــناترين چهره هاى  ــى زبان در اياالت متحده امريكا، يكى از نام آش فارس
ــته اســت. مديرى كه كوله بار تجربه و  ــانه اى در خالل دو دهه گذش رس
ــتوديوهاى ضبط و پخش راديويى در نخستين  ــه در اس تخصص او ريش

دهه مهاجرت بزرگ ايرانيان به اياالت متحده امريكا دارد.
ــه پدر و يا  ــود، پيش از آنك ــرج گرگين را براى خ ــادروان اي ــه ش او ك
ــداد مى كند باور دارد حاصل  آموزگار بخواند، صميمى ترين دوســت قلم
تالش بى وقفه ايرج گرگين، خيل كثيرى از رسانه هاســت كه اين روزها 
ــى زبان در اقصى نقاط اروپا و آمريكا  ايستگاه هاى  براى مخاطبان فارس

فرستنده خود را برپا ساخته اند.
ــاب اميد وآزادى-  ــار تنها اثر مكتوب ايرج گرگين -كت ــه بهانه انتش ب
ــتانه و در دفتر كارش در راديو 670 ميزبان ما  يادگار او در فضايى دوس

شد تا ساعتى گفتگوى متفاوت، حرفه اى و كم نظير با او داشته باشيم.
آنچه در زير مطالعه مى كنيد ماحصل اين گفتگو منهاى صداى دلنشين افشين 

گرگين  است كه زاويه ديد تازه اى به زندگى حرفه اى پدرش مى گشايد. افشين گرگين در استوديوى ضبط صدا در راديو 670 اى.ام
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عصر خود را در راستاى هدف روشنگرانه اى كه براى زندگى خود برگزيده بود 
همراهى كند. به همين دليل است كه دست يلبى به رضايت خاطر شايد در 
خصوص او كار ساده اى نباشد چرا كه هرگز متوقف نشد و همپاره به سمت 

جلو حركت كرد.؛
مدير راديو 670 اى.ام مطالعه بى وقفه و آشنايى با مكاتيب مختلف فكرى 
و فرهنگى را از ديگر وجوه امتياز ايرج گرگين برشمرده و ضمن صحه گذارى 

بر اشاعه ادبيات معاصر به همت او مى گويد:
« دانستن، الزمه كار رسانه اى ايست. نه تنها در حوزه ادبيات كه در بسيارى 
ديگر از حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و ... او از دوران نوجوانى هميشه 
در كنار حرفه خود مشغول مطالعه و بيشتر دانستن بود و همين باعث مى 
شد تا با دركى بهتر از شرايط و شايد با ديدى آينده نگرانه بتواند تشخيص 
دهد كه فعاالن فرهنگى، سياسى و يا ادبى مشغول چه كارى هستند و تا چه 
اندازه اين تالش آنها در اينده ملتمان تاثير گذار است. به همين دليل هم 
هست كه وارد عرصه ميشد و با اشرافى كه به واسطه مطالعه بى وقفه داشت 
مى توانست براى در راستاى اين هدف اطالع رسانى سازنده انجام دهد. او با 
برخوردارى همزمان از مطالعه، تحصيالت و تجربه توانسته بود به اين اعتقاد 
راسخ در زمينه حرفه اى خود دست يابد كه بتواند با ترسيم كردن آينده، 

مسير درست را براى خود و هموطنانش هموار سازد.»
يكى از دغدغه هاى ايرج گرگين آموزش نيروهاى تازه نفس و جوانان بود. 
اين جمله را افشين گرگين درباره پدرش يادآور مى شود و به عنوان كسى 

كه سالها از نعمت آموختن از او برخوردار بوده است مى افزايد:
« او هميشه مى خواست تا نسل هاى جوان ايرانى، تجربيات تلخى را كه 
نسل هاى گذشته از سرگذارانده بودند را از نو تجربه نكنند. به همين دليل 

اين هدف را دنبال مى كرد تا آنها را با موضوعات روز جامعه درگير كند و 
با ايجاد و اشاعه آگاهى هاى فراگير در زمينه هاى گوناگون براى آنها اين 
فرصت را پديدآورد كه كمترين هزينه براى جامعه داشته باشند. او در زمانى 
كه مسئوليت راديو آزادى را داشت توانست بسيارى از جوانانى را كه عالقمند 
و  دهد  آموزش  ايران  داخل  از  حتى  بودند  ازاد  دنياى  با  رسانه اى  همكارى 
زمينه همكارى حرفه اى آنها را فراهم آورد تا نسل جديد،تازه نفس، خالق و 
پيرويى را جايگزين نيروهاى پيشكسوت كند. راهى به اعتقاد او ادامه حيات 
رسانه ها و فرهنگ راستين از مسير آن مى گذشت. او به نسل هاى بعدى 

عالقه و باور داشت و با حسن نيت دست جوانان را مى فشرد.»
افشين گرگين كه در پديد آمدن يك مجموعه بى نظير از شعر خوانى با 
صداى ايرج گرگين كه ضميمه كتاب اميد و آزادى نقش كليدى ايفا كرده 

است مى گويد:
« گرگين در تلفيقى باور نكردنى از دقت، خالقيت، تبحر و استعداد حتى 
در انتخاب واژه ها نيز كارى حرفه اى از خود به يادگار گذاشته است. او با 
شغل خود با ادبيات و با توانايى هايش آشنا بود و از كنار هم گذاشتن اين 
داشته ها به ساختن آنچه به عنوان آثار او به جا مانده است همت گمارد. 
شايد اگر بخواهم يكى از ويژگى هاى او را برجسته كنم بايد بگويم كه او 
واژه  به  وقفه اش  بى  و  گسترده  مطالعه  دليل  به  ناخودآگاهانه  اى  گونه  به 
در  اولويت  يك  اين  و  برد  مى  بهره  آنها  از  درستى  به  و  داشت  اشراف  ها 

فعاليت هاى رسانه اى محسوب مى شود.»
افشين گرگين در تشريح خط فكر سياسى پدرش با اشاره به آنچه عدم 

تحجر و ايستايى فكرى است متذكر مى شود:
عد«هر انسان متعادلى به مرور زمان و رشد اجتماعى اش ديدگاه ها و نظرات 
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سياسى متفاوتى را مى پذيرد و به آنها عالقه نشان ميدهد. در حقيقت انسان 
ها بر اساس موقعيت ها و تجربيات زندگيشان خط فكر سياسى خود را تغيير 
صادق  هم  گرگين  ايرج  درباره  موضوع  اين  كنند.  مى  تعديل  يا  دهند  مى 
است. او در دوران جوانى خط فكر سياسى متمايزى داشت ولى با گذر زمان 
و در پناه رشد اجتماعى و رشد شخصى اش  در دوره هاى مختلف اعتقادات 
سياسى متمايزى را نمايندگى كرده است. اما در اين ميان تنها چيزى كه 
هرگز در او تغيير نكرد اعتقاد به آزادى مردم و دموكراسى بود و باور به اصل 

آزادى بيان كه هميشه بر آن پاى فشرد.»
گرگين معتقد است شادروان ايرج گرگين در حوزه فعاليت هاى رسانه اى 
خود نيز اين اعتقاد به آزادى بيان را هميشه در سرلوحه كار خود داشت و 
به  را  نكته  اين  مى توان  اوست  رسانه اى  تالش  سال ها  ثمره  آنچه  خالل  در 

روشنى ديد:
«در كار راديويى مردم تصور و نتيجه گيرى خود را از كارى كه شما ارايه 
در  نيستند.  موافق  مى دهيد  انجام  شما  آنچه  با  همه  لزوما  دارند.  مى دهيد 
بسيارى  شايد  دارد.  تسرى  كلى  قانون  همين  هم  گرگين  ايرج  خصوص 
بعد  خصوص  به  داشتند.  مى داد  ارايه  او  كه  كارى  از  را  خود  ويژه  برداشت 
از مهاجرت بزرگ ايرانيان به اياالت متحده امريكا و در راس آن لس آنجلس 
شاهد برخورد هاى متفاوتى با كارهاى رسانه اى به خصوص برنامه هاى راديويى 
او بوديم. گروه هايى بودند كه با عقايد او مخالفت مى كردند و البته گروه هايى 
بسيارى هم بودند كه موافق راى و نظر او بودند. هنر ايرج گرگين در اين 
ميان ايجاد توازن بين انديشه هاى موافق و مخالف بود تا بتواند در اين ميان با 
پرهيز از هرگونه سوء برداشتى نظر خود را بگونه اى مطرح كند كه در جامعه 
تاثيرگذار باشد. با اين حال يك فرد هرچقدر هم كه تالش مند باز برداشت 
خانوادگى،  محيطى،  عوامل  است  طبيعى  و  انهاست  خود  به  متعلق  مردم 

جغرافيايى، فرهنگى و تاريخى گوناگونى در افراد مختلف با پيش فرض هاى 
گوناگون برداشت هاى متنوعى را حاصل مى كند.»

افشين گرگين دغدغه نخست شادروان ايرج گرگين را عشق به حرفه اش 
قلمداد كرده و با توجه به شرايطى كه در آن راديو اميد به عنوان نخستين 
راديوى مستقل فارسى زبان در اياالت متحده امريكا به همت او آغاز به كار 

مى كند مى گويد:
«اعتقاد شخصى ايرج گرگين، باورش به مردم و براى مردم كار كردن است 
كه در آن سال ها او را به ميدان مى آورد تا با تالشى برآمده از آزادگى فكرى 
ايجاد  را  مردم  با  مردم  گفتگوى  فرصت  ديگر  بار  نظرش  و  راى  استقالل  و 
كند. اين نكته قابل ذكر است كه از ديدگاه ايرج گرگين كار رساتنه فقط 
يك شغل و يا كار روزمره نبود. او به چشم يك عشق و تعهد به شغلش مى 
نگريست و باور داشت اين موضوع بخشى از وجود اوست. طبيعى است وقتى 
چيزى تا اين اندازه براى كسى مهم باشد او از هيچ كوششى براى تحقق آن 
مسئله فروگذارى نكند. از همين رو است كه خاطره فعاليت هاى سازنده او 
براى جامعه امروز به عنوان ميراث ايرج گرگين شناخته مى شود. ميراثى 
كه در آن مى توان راهى كه جامعه بزرگ ايرانيان مهاجر به خارج از كشور 
پيمودند تا ابزار اشاعه آرا و نظرات خود را بسازند و در سايه آن فرهنگ خود 
را اشاعه دهند پديد آمده است. شايد به عبارت بهتر بتوان گفت ميراث ايرج 
گرگين، ايرج گرگين است. چرا كه ايرج گرگين فقط يك اسم نيست، بلكه 
يك مجموعه  از اعتقادات او شامل درست سخن گفتن، سالم فكر كردن و 
خوب زيستن است، در محيطى آزاد و به شكل مستقل و مبتنى بر نظرات 
مخاطبان. روشى كه ناشى از اخالق حرفه اى بود و بى شك مى تواند آنچه 
دنياى  در  بسيارى  براى  كار  الگوى  و  روش  بود  دراز  ساليان  براى  او  منش 

رسانه اى امروز باشد.»
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فريدون فرح اندوز، مجرى و گوينده راديو تلويزيون ملى ايران و از صميمى ترين دوستان ايرج گرگين:

وقتى به حكم بى چون و چراى تقدير 
عشق را قسمت كردند

پرواز، سهم تو شد
قفس، نصيب ما.

و دردا و دريغا كه امروز
از پشت ميله هاى قفس

آسمان پيدا نيست
تا جاى پاى آبى ات را 

تماشا كنيم.
و جدائى ابدى ات را 

حاشا كنيم.
كاش، كاش، كاش، 

آسمان پيدا بود. 1
آموزگار من، خردمند بود و فرهنگ ساز، نوانديش و نوگرا، متين و موقر، محبوب 
و مودب، فروتن و مهربان، باال بلند و خوش سيما، برازنده و شيك پوش، آقايى از 
سر و رويش مى باريد. هر آن چه از واژه ى «آقا» - به مفهوم راستين اش- برمى آيد. 
در وجود او متجلى بود. آموزگار من «يكپارچه آقا» بود با صدايى يگانه، صدايى 
كه مخمل و حرير را مى مانست و دلت براى شنيدن اش ضعف مى رفت. 45 سال 
پيش براى نخسيتن بار او را ديدم. چند سالى پيش از آن،  صداى يگانه اش در راديو 
همدم هميشگى ام بود. شيفته ى اين صداى جادوئى و سحر آميز شده بودم. آن قدر 

گوش نواز بود كه گوش هم از خود، بى خود مى شد!!
نرم و سبك مثل خيال، مثل نسيم، پاورچين پاورچين مى آمد و اعماق وجودت 

را تسخير مى كرد. «صداى يگانه» در تصورم، از آن موجودى فرا زمينى بود و دست 
نيافتنى. خواب هاى خوش ايام شباب را مديون اويم. در آن روزها به همراه دوستى 
نازنين و صميمى، اسماعيل ميرفخرايى -كه عمرش دراز باد- در دانشگاه درس 

مى خوانديم و شب ها به عشق شنيدن صداى او به راديو گوش مى چسبانيديم. 
آن روزها–به گمانم- ارتباط ها، انسانى  تر بود و آدم ها هم مهربان تر. در راديو، 
برنامه ى بسيار محبوبى را اجرا مى كرد. من و اسماعيل و يك دو تن ديگر از همساالن 
و همدالن قرار گذاشته بوديم به هنگام پخش برنامه، تك تك از خانه هاى مان به 
راديو زنگ بزنيم و اگر موفق به گفتگو با او شديم تقاضا كنيم، نام هايمان را بعنوان 
هواداران پر و پا قرص برنامه، در راديو اعالم كند و «صداى يگانه»با بزرگوارى ذاتى 
و هميشگى اش اين درخواست را اجابت مى كرد، و ما كودكانه – گرچه كودك 
نبوديم- از ذوق و شعف به پرواز در مى آمديم و سر به آسمان مى سائيديم. «ايرج 
گرگين» در راديو از ما اسم برده بود. فلك را سير مى كرديم و به هم شاگردى ها فخر 
مى فروختيم كه: «اين منم طاووس عليين شده» چندبارى با اسماعيل ميرفخرائى، 
در برابر در ورودى راديو در ميدان ارگ، ساعتها به انتظار نشستيم تا شايد او را از 
دور ببينيم، اما ديدار ميسر نشد. چند سالى بعد، با ترس و لرز فراوان به راديو رفتيم 
تا براى شركت در نمايش هاى راديو تهران كه او سرپرستى اش را برعهده داشت 
و همراه با ياران هنرمند و نام آورش برجسته ترين آثار ادبى جهان را به صورت 
نمايش به مردم عرضه مى كرد. امتحان داديم و آن جا بود كه براى نخستين بار 
«او» را «صداى يگانه» را ديديم و از شوق لرزيديم. چهل و پنج سال پيش. مهربانى 
هميشگى اش از همان ديدار آغازين بر سرمان سايه گستر شد و در ساليان سال پس 

از آن، در راديو و بعدها در تلويزيون ملى ايران، هرگز اين مهر را از ما دريغ نكرد.
دست مان را گرفت و پا به پا برد تا شيوه راه رفتن بياموزدمان. هميشه، مراد، 

كجائى اى صداى يگانه،
 اى يگانه ترين صدا

فريدون فرح اندوز صداى ماندگار نسل ماست. بى شك اين جمله ايست كه 
همه بر آن توافق نظر داريم. اما به زعم من اين تعريف كاملى از او نيست. چرا 
ــنايى نزديك با فريدون فرح اندوز دستگيرتان مى كند،  او كه گرماى  كه آش
صدايش ساليان سال گوش نواز لحظه هاى گوناگون زندگيمان بوده است، خود 
انديشمندى فرهيخته، ادب شناسى متعهد و آموزگارى تواناست. حسن دقت 
او در انتخاب اشعار بر هيچ كس پوشيده نيست و توجه اش در قرائت صحيح 

آنها دليلى بر بيش از نيم قرن تالش هميشه موفق اوست.
ــانه اى  ــمبل مردم دارى و نجابت رس فرح اندوز را در يك كالم مى توان س
ــهرت چيره بوده اســت و هرگز غرور  قلمداد كرد. مردى كه همواره بر ش

ناشى از پر آوازه بودنش نتوانست او را از مردم دور كند. 
خودش باور دارد كه هميشه به عشق مخاطبانش پشت ميكروفون قرار 
ــق  ــيده اســت چيزى جز عش گرفته اســت و آنچه به صدايش گرما بخش
ــخن مى گويد كه تلفيق  به ميهن و هم مهين نبوده اســت. و چه صادقانه س
گرماى صدايش و عمق انديشه اش دل هر شنونده اى را به روشنايى آگاهى 

رهنمون مى شود.
ــته اى از او در رثاى دوست ديرينه اش ايرج  آنچه در زير مى خوانيد نوش

گرگين است. ايرج گرگين و فريدون فرح اندوز دو يار ديرين و دوست قديمى در كنار هم

پرونده



C  Copyright 2012 Ketab Corp.1919 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هفدهم - دوره جديد – شماره اول – نوامبر 2012

مرشد، معلم و راهنما بود و درسش، زمزمه ى محبتى كه طفالن گريز پايى چون ما 
را، جمعه ها به مكتب مى كشاند. حديث استادى او و شاگردى ما، تا واپسين لحظه 

حياتش ادامه يافت و حكايت هنوز و همچنان باقى است. 
آرى به روزگاران مهرى نشسته بر دل 
بيرون مى توان كرد حتى به روزگاران2

«ايرج گرگين» شخصيتى نوآور و مبتكر بود. حرفه اش را با تمام وجود دوست مى 
داشت و محترم مى شمرد. از قابليت رسانه براى شكل بخشيدن به فرهنگ جامعه 
و گسترش و اعتالى آن به خوبى آگاه بود. او قواعد سنتى در راديو را به هم ريخت 
و طرحى نو پى افكند. شيوه ارائه و اجراى خبر و روش هاى برنامه سازى را دگرگون 
ساخت. برنامه دوم راديو تهران كه سرپرستى اش را برعهده داشت براى نخستين بار، 
پايگاه هنرمندان و اديبان و شاعران و نخبگان زمان شد. مصاحبه هاى درخشان اش با 
بزرگانى چون فروغ فرخزاد، همچنان در يادهاست. شعر امروز و موسيقى كالسيك 
غرب را به راديو برد. برنامه هاى بسيارى براى معرفى و شناساندن برجسته ترين آثار 
ادبى جهان به فرهنگ دوستان ايران تهيه و اجرا كرد. بعدها، در تلويزيون ملى ايران 
نيز همين راه و روش را  ادامه داد. به گمان من، بسيارى از نام آوران هنرمندان 
امروز ايران در هر رشته اى از موسيقى گرفته تا نقاشى، تئاتر و سينما- مديون 
ايرج گرگين هستند، او بود كه – با صميميت بى دريغ و همه جانبه ى مديرعامل 
آزادانديش و كارآمد و روشن بين و آگاه سازمان راديو تلويزيون ملى ايران، آقاى 
رضا قطبى، اين امكان را به بسيارى از نخبگان هم روزگارمان داد تا هنر خود 
را به هم ميهنان شان عرضه كنند. شبكه دوم راديو تلويزيون – به رياست او- به 
كانون توليدات درخشان فرهنگى بدل شد. در دوران سرپرستى، مجله «تماشا» 
يكى از پيشروترين و شكيل ترين مجالت آن روز ايران را منتشر ساخت. در راديو 
و تلويزيون به گزارش هاى بى تايى از رويدادهاى عمده فرهنگى، هنرى و خبرى 
جهان تهيه كرد. در جشن هنر شيراز و ديگر جشنواره هاى ايرانى فعاليتى چشم گير 

داشت. چندين فيلم مستند ساخت و ترجمه هاى درخشان بسيار كرد. 
وقتى با اندوه بسيار، به ناگزير،  ميهن اش را ترك گفت نيز از پاى ننشست. گويى 
تنفس بى رسانه را تاب نمى آورد. در لس آنجلس با مشكالت فراوان راديوى «اميد» 
را بنيان نهاد كه بعدها راديوى «اميد ايران» شد. مجله اميد را منتشر ساخت. 
گه گاه با بى مهرى هاى گوهر ناشناسان جفاپيشه روبرو شد. اما راه خود را بى هيچ 
تزلزلى دنبال كرد. به درستى به  كارش ايمان داشت. هرگز از جاده عدل و انصاف 

و صداقت خارج نشد.
 چندى بعد در راديو آزادى و بعدها راديو فردا، تالش هاى فرهنگى اش را پى گرفت.

از ايرج گرگين گفتن و ويژگى ها و فضائل اش را برشمردن مثنوى هفتاد من كاغذ 
خواهد شد كه مجالش نيست. او كسى بود كه مثل هيچ كس نبود. نه، او، كسى است 

كه مثل هيچ كس نيست، چرا كه هست. 
« بسيار ُگل از كِف من برده است باد 

اما من غمين 
گل هاى ياد كسى را پر پر نمى كنم

من، مرگ هيچ عزيزى را 
باور نمى كنم»3

و دريغ و درد كه «صداى يگانه»، استاد فرزانه و انديشمند من و صدها چون من، 
در جايى كه فرسنگ ها از سرزمين محبوبش فاصله داشت به ابديت پيوست. نه 

در«ديار حبيب» كه در «بالد غربت»
« مشت مى كوبم بر در 

پنجه مى سايم بر پنجره ها
من دچار خفقانم، خفقان

من به تنگ آمده ام از همه چيز
بگذاريد هوارى بزنم
آى؛  با شما هستم
اين درها را باز كنيد

من، به دنبال فضائى مى گردم، 
لب  بامى، سر كوهى، دل صحرائى، 

كه در آن جا نفسى تازه كنم
آه، مى خواهم فرياد بلندى بكشم

كه صدايم به شما هم برسد.
من، به فرياد، 
همانند كسى

كه نيازى به تنفس دارد، 
مشت مى كوبد بر در، 

پنجه مى سايد بر پنجره ها، 
محتاجم

من، هوارم را سر خواهم داد
چاره ى درد مرا بايد اين «داد» كند 

از شما خفته ى چند
چه كسى مى آيد با من فرياد كند؟4

«ايرج گرگين» تا واپسين دم حيات از تالش خستگى ناپذيرش براى آگاه كردن 
و آگاهى بخشيدن دست نَُشست.

«من، در پى صيد مرواريد در يك جوى حقير نبودم. پاكدالنه، تن به آب هاى 
زالل جوئى سپرده بودم كه انتظار داشتم به دريا بريزد و سعى ام آن بود كه اين 

آب را گل  نكنم.»5
«صداى يگانه» هم چنان «اميد» مى دهد و «آزادى» را فرياد مى كند. چند سالى 
پيش، شعرى نوشتم و امروز آن را به استاد فرزانه ام به «صداى يگانه» به «ايرج 

گرگين» پيش كش مى كنم.
«صداى عشق»

در روزگار بى عشقى من، منتهاى عشقم
بر چهره ام نظر كن، درد آشناى عشقم

در خود شكسته ام من، از خود گسسته ام من،
با قامتى خميده، با صورتى تكيده،  من مبتالى عشقم

زنده به ياد عشقم در غربت غريبم
بر جاده هاى متروك، من جاى پاى عشقم

من، يادگار عشقم، آئينه دار عشقم
در اين فناى مطلق، رمز بقاى عشقم

آه اى عزيز ديرين 
اى دور دلپذيرم
در غيبت ترانه 

آواز عاشقانه
نام مرا صدا كن

من خود صداى عشقم

پانويس:--------------------------------------------
1- الهام گرفته از شعر «عادالنه» سروده  ناهيد كبيرى

2- استقبال دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى از شعر سعدى
3- سياوش كسرائى
4- فريدون مشيرى

5- ايرج گرگين در گفتگو با ماندانا زنديان

پرونده
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پرونده
دكتر كامبيز محمودى از مديران راديو تلويزون ملى ايران و صداى آمريكا  و از حاميان ايرج گرگين:

با ايرج گرگين از ديرزمان آشنا بودم. نخستين بار او را در آغاز كار تلويزيون 
تجارى ايران ( كانال 3- تلويزيون ثابت ) مالقات كردم – اواخرسالهاى دهة 

پنجاه ميالدى بود.
ايرج، با گروهى از جوانان دوستدار تأتر، نمايشنامه اى را در آن تلويزيون 
اجرا مى كرد. از آن دوران سالها گذشت. آشنائى و دوستى با ايرج در دوران 

همكارى با او در سازمان راديو تلويزيون 
ملى ايران ، بيشتر شد .

سبك  مبتكران  از  يكى   ، گرگين  ايرج 
خبر  در  بويژه   – برنامه  اجراى  جديد 
خوانى – بود. او تهيه كننده و برنامه ساز 
ماهر و كاردانى بود. ابتكاراتى او در راديو 
و تلويزيون در ايران و سپس در خارج از 

ايران ، نياز به بازگوئى ندارد.
با  و  بود  تر  پيش  خود  زمان  از  ايرج، 
راديوئى  هاى  سنت  با  كارش  گاهى  آنكه 

و تلويزيونى در ايران همخوان نبود ، هيچگاه از راه خود و سليقه برتر خود 
دست بر نمى داشت و زمانى هم با مشكالتى در اين امر روبرو شد . پس از 
آنچه در ايران رخ داد و همه چيز را دگرگون كرد ، او را در راه بازگشت- از 
پايان كار مطالعه و تحصيالت در آمريكا- به ايران ، در لندن ديدم. ايرج و 
فرزند برومندش افشين، در آغاز انقالب به ايران برمى گشتند .  با شگفتى از 
او پرسيدم در چنين احوالى چگونه به ايران برمى گردى ؟ پاسخ داد: ايران، 
وطن من است . من در كجا سكنى گيرم و چه بكنم كه ادامة حيات برايم 

ممكن باشد؟
و  نداشت  دوام  زياد  نبود-  خوشايند  هم  چندان  كه  ايران-  در  او  اقامت 
او با ازسرگذراندن رنج هاى فراوان دوباره به آمريكا برگشت و ساكن شهر 
لس آنجلس شد. در خارج از ايران هم - مانند بسيارى- با مشكالت فراوان 
روبرو بود اما به تأسيس يك راديوى فارسى زبان براى ايرانيان مقيم كاليفرنيا 
و  بود  خوب  بسيار  كارش  گماشت.  همت 
با  گرچه   ، شد  همراه  كامل  موفقيت  با 
مشكالت مالى دست و پنجه نرم مى كرد.

ايرج توانسته بود در لس انجلس، ابداعات 
خود را به نيكوترين وجه ممكن در راديو به 
كار گيرد و از محبوبيت زيادى برخوردارشد.

چند سالى بعد، از ايرج براى سرپرستى 
راديو آزادى و سپس راديو فردا دعوت شد 
و او براى انجام اين امر خطير به پراگ رفت. 
شنوندگان راديو آزادى و راديو فردا خود، 
شاهد و داور خوبى براى كار او بوده و هستند و او شادمان بود كه از اين راه 

به مردم ايران خدمت مى كند.
اختيار  در  را  خود  هاى  يافته  بلكه  آموخت  مى  هميشه  تنها  نه  ايرج، 
همكاران و كارآموزان جديدش مى گذاشت و از اين شرا كت معنوى بسيار 

دلخوش بود.
ايرج گرگين، مردى گشاده رو، خوش فكر، مؤدب و دوست داشتنى بود. 

روانش شاد باد.

ايرج همواره مى آموخت و مى آموزاند
ــته ترين مديران راديو تلويزيون  دكتر كامبيز محمودى يكى از برجس
ملى ايران در پيش از انقالب اســت كه با ديدى آينده نگر در زمانى كه 
تلويزيون ثابت (نخستين شبكه تلويزيونى ايران) برقرار شد به انديشه 
ــنا به كار تربيت كرد  آنكه بتوان چهره هايى تحصيلكرده و مديرانى آش
ــيد تا آنها   ــوان به امريكا براى ادامه تحصيل كوش ــزام نيروهاى ج در اع
ــت، گردش چرخ صنعت راديو تلويزيون را در  كه بتوانند پس از بازگش

ايران به عهده گيرند.
پس از حوادث منجر به انقالب ايران در سال 1979 او نيز مانند خيل 
عظيمى از دســت اندركاران امور رسانه اى مجبور به جالى وطن شد و با 
پشت سر گذاشتن فراز و نشيب هاى بسيار سرانجام در مقام مدير ارشد 
بخش فارسى صداى آمريكا به بنگاه سخن پراكنى اياالت متحده امريكا 
پيوست و توانســت اين بخش را به يكى از مهم ترين بخش هاى خبرى 

اين موسسه تبديل كند.
ــم خود در خالل  ــتار كوتاهى كه به قل ــر كامبيز محمودى در نوش دكت
ــته تحرير درآورده اســت  ــار تنها اثر مكتوب ايرج گرگين به رش انتش
نگاهى دارد به خصوصيات بارز ايرج گرگين كه به اعتقاد او در همه حال 

دست از آموختن و آموزاندن توامان بر نكشيد. دكتركامبيز محمودى در يكى از راهروهاى ساختمان كوهن (صداى امريكا)- واشنگتن
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آگهى
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پرونده
دكتر صدرالدين الهى، نويسنده و روزنامه نگار پيشكسوت ايرانى در بررسى كتاب ايرج گرگين :

در آخرين گفتگوى تلفنى اش با من گفت:
كن  نگاه  خوب  خودم.  عكس  كرده ام.  ايميل  برايت  عكس  يك  صدُرل،   -

ببين همسر تو شده ام.
بيايد  كاليفرنيا  به  وقتى  روزى  كه  داد  وعده  و  خنديد  تلخى  به  بعد  و 
با  من  بزنيم.  حرف  گذشته  از  هم  با  و  بنشينيم  كه  بزند  من  به  هم  سرى 
آرامش  و  حجب  با  او  و  قديمى  ولنگار  همكالس  يك  هميشگى  بى پروايى 
رفتم  نمى شنيدى،  او  از  بى ادبانه  واژه ى  يك  بار  يك  حتى  كه  همكالسى 
عكس را ديدم. موهاى سرش، آن موهاى پر پشت كم تاب، به كلى تراشيده 
شده بود و ريشش را برخالف هميشه با بى قيدى رها كرده بود. از ديدن 
عكس تكان خوردم. سخت بيمارگونه مى نمود. مى دانستم كه حال ندار است 
اما نه تا به اين حد. با اين همه، وقتى تلفن كرد به او گفتم كه همسرى اش 
با من مبارك است. با اين فرق كه من مثل هميشه كدوى پوكى را به جاى 
سر روى گردن دارم و او سرى را كه بايد دوست داشت و بعد با من از كار 

كتابش گفت و گفت و سخت خرسند بود كه :
- دختر عزيزم دارد كار را به پايان مى رساند با عالقه و دلسوزى بى مانندى 
كه در اين روزگار كم مى توان پيدا كرد. اميدوارم كتاب كه درآمد، در كيهان 

درازم كنى و يك كيسه حسابى بكشى.
و اين ايرج گرگين بود كه آرزوى ديدن كتابى را كه به قول خودش دختر 
عزيزش ماندانا زنديان زحمت تنظيم اش را برعهده گرفته بود، داشت. كتاب 
را نديد و سالى پس از مرگش كتاب درآمد با عنوانى كه او خود براى كتاب 

برگزيده بود: «اميد و آزادى». ايرج به اين هر دو كلمه عشق مى ورزيد و مرا 
هم با خود به همراه اميد و آزادى مى كشيد. 

در مرگش به تفصيل نوشتم و حاال دلم پر از غصه ى نبودن اوست و اين كه 
نماند تا كتابش را ببيند. 

ايرج گرگين از نوع روزنامه نگارانى بود كه خود در تعريف آن ها گفته است: 
«من هميشه معتقد بوده ام كه وظيفه ى ارتباط جمعى اين است كه آن چه 
را خوب و مفيد است به درست ترين و شايسته ترين شكل و شيوه به جامعه  
ارائه دهد و باور داشته ام كه توده هاى مردم نياز و شايستگى دانستن؛ آگاه 
شدن و آشنا شدن با بهترين ها را دارند.» ايرج گرگين- اميد و آزادى ص 20

را  كتاب  گرفتن  شكل  چگونگى  زنديان  ماندانا  دخترش  زبان  از  حاال  و 
بخوانيد:

حق و حرمت آموزگارى ايرج گرگين بر انديشه و عاطفه ى من، وظيفه ى 
اخالقى به انجام رساندن اين اثر را، آن سان كه او مى خواست- در شكل و 
محتوا هر دو- تا سرسپردگى مى كشاند؛ با اين همه، هر كاستى در هر زمينه 
به من باز مى گردد؛ كه سايه ى سبز نويسنده در برخى مراحل و در بازخوانى 
نهايى اثر، جز فصل «چند گفتگو» بر چشم و دستم گسترده نبود: و اگرچه 
بارها به هر ايده و هر متن و هر عكس پرداخته بوديم، و قطع كتاب، طرح و 
رنگ جلد، جنس كاغذ، دستور خط، شكل و اندازه ى فونت، شيوه ى آرايش 
آخر  نگاه  در  مى توانست  ظرافت ها  بسيار  بود.  شده  تعيين  حتى،  صفحات 

نويسنده ديگرگونه شود.

عاشق اميد بود و دلبسته ى آزادى
ــند  ــرف اهل قلم مى شناس ــى را به عنوان ش ــن اله دكترصدرالدي
ــى  ــن اله ــد: صدرالدي ــل از او مى گوي ــدى در تجلي ــا ميب و عليرض

ــرف پر مى كند. خودنويســش را با جوهر ش
ــر مخاطب  ــتگير ه ــه حرفه اى دكتر الهى دس ــرورى بر كارنام  م
ــق در همه  ــا عش ــف كه ب ــر تلكي ــه از س ــه او ن ــد ك ــى مى كن منصف
ــرده اســت و در يكى از  ــم ب ــى دســت به قل ــال هاى طوالن ــن س اي
ــگفت انگيزترين دوره هاى تاريخ معاصر ايران كه سياه نمايى ها،  ش
ــت،  ــه اى نگران كننده اس ــب واقعيت ها روي ــق و قل ــف حقاي تحري

ــد. ــنگر چراغ راه آينده باش ــته اســت روش آثار او توانس
ــن تا آن  ــى و ايرج گرگي ــن اله ــر صدرالدي ــن دكت ــتى ديري دوس
ــه وقتى خانم  ــه جانبه بود ك ــناخت هم ــق و مبتنى بر ش ــدازه عمي ان
ــاركتاب آقاى گرگين  ماندانا زنديان با او تماس گرفت تا خبر انتش
ــم  ــا تاملى كوتاه گفت اس ــاند او ب ــان برس ــراى اولين باربه ايش را ب
ــد. گويى او مى دانســت  ــه حتما اميد و آزادى بايد باش ــاب هم ك كت

ــته اين دو كلمه بود. دوســت ديرينه اش تا چه اندازه دلبس
ــاب اميد و آزادى را نقد كرده اند، با  ــر الهى به قلم خود كت دكت

ــم . ــه كني ــد را مطالع ــن نق ــم اي ه دكتر صدرالدين الهى، نويسنده و روزنامه نگار
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پرونده

«اميد و آزادى» با اين شكل و محتوى، نزديك ترين ممكن به ايده اى است 
هفته ى  آخرين  در  نوشته  اين  آوردن  انديشه ى  و  داشت  گرگين  ايرج  كه 
صفحاتى  تنها  شد.  افزوده  آن  به  بيمارستان  فضاى  در  فيزيكى اش  حضور 
آئين  تنها  كه  صومعه اى  در  گرفت  شكل  جهانى اش  اين  نگاه  از  دور  كه 
را  ننوشتن  است؛  كرده  دشوار  را  نوشتن  او-  به  تعهد  اداى  بازمانده اش- 
دشوارتر. و اين شايد امتداد سكوت هاى همان صومعه است. آنسان كه روالن 
بارت دريافته بود: «هميشه در نوشتن از آن چه دوست مى دارى، شكست 

مى خورى»
مارس 2012  خورشيدى،  فروردين 1391  لوس آنجلس،  زنديان-  ماندانا 

ميالدى
(اميد و آزادى- ص ص 621-622)

نقد كتاب نمى تواند جز تحسين همت و كوشش ماندانا زنديان باشد كه 
را  كار  اين  در  مؤثر  آدم  يك  تلويزيون  و  راديو  كار  عمر  يك  پراكنده هاى 
گردآورى كرده و باالترين تحسين من براى او اين است كه توانسته ايرج 
گرگين مصاحبه كننده را به ايرج گرگين مصاحبه شونده تبديل كند و اين 
به راستى آسان نيست كه مردى را كه همه را به حرف مى كشيده است، در 

بخش «راديو تلويزيون در ايران» در 107 صفحه به حرف زدن وادار كنى.
نخستين  بار كه بخش اول اين مصاحبه را در مجله ى ره آورد ديدم، نتوانستم 
نمى شناختم  را  دختر گرگين  من  زمان  آن  در  كنم.  پنهان  را  خود  حيرت 

و از شور و پشتكار او بى خبر بودم. وقتى موضوع را با او در ميان گذاشتم 
از همان خنده ها كه فاصله ى ميان زهرخند و شكرخند را در آن تشخيص 

دادن آسان نبود، گفت:
- چرا فكر مى كنى شكارچى نبايد شكار شود؟

مچل و شكار شدم. او  و هر دو خنديديم و من از اين جواب او حقيقتاً 
بيشتر و من كمتر، هيچ گاه تن به تله نمى داديم. اما به راستى اين تله نبود. 
چه كار خوبى كرده است اين دختر كه يك زندگى سراسر راه رفتن را به 
نشستن واداشته است. حاال كتابى كه به نام اميد و آزادى در دست ماست 
حكايت از ايرج گرگين دارد كه عاشق خبر در معناى واقعى آن بود. خبرى 
كه «چه» ها و «كه» هاى آن كامل باشد و شايعه را در آن تبعيد كرده باشند. 
مصاحبه هاى  نوع  بهترين  از  آمده  كتاب  در  كه  گرگين  مصاحبه ى  چند 
راديويى اوست. سخنرانى هاى او و نيز مقاالتى را كه به عنوان گفتار راديويى 
مى نوشته مى توان با دقت خواند و به گذشته فكر كرد و نيز به «سى دى» 
جالبى كه صداى خاطره انگيز ش را در ذهن و دل بيدار مى كند، گوش كرد.

فقط  شده؛  چاپ  تحسين  خور  در  صفحه بندى  و  خوب  چاپ  با  كتاب 
نمى دانم كه اگر خود ايرج زنده بود براى عكس هايى كه با شماره صفحه ى 
كتاب به جاى آن كه در آخر كتاب بيايد در اول آن آمده است گوش چه 

كسى را مى كشيد؟ مؤلف؟ ناشر؟ يا صحاف؟

از راست: عترت الهى، دكتر صدرالدين الهى، اعظم گرگين و شادروان ايرج گرگين. دوستانى كه دوستى شان مثال صميميت بود.
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پرونده
هما سرشار روزنامه نگار و نويسنده سرشناس ايرانى:

در نخستين نيمة دهة هشتاد ميالدى، مدت چهار سال  هفته اي  چند شب ، 
از لس آنجلس به سوي شهر ريداندو بيچ مي راندم و به  استقبال  هيجاني  تازه  
ديگر  جاي   هر  از  بيش   كه   اميد  راديو  كوچك   استوديوي   به  يعنى   مي رفتم  
در  فارسي   سخن  نغز  و  ايراني   موسيقي   نواي   دلنشين   طنين   لس آنجلس ، 
انقالب  وقوع  از  پس  آزگار  سال   چهار   كه   من  براي   و  بود    پراكنده   هوايش  
اسالمي هنوز چشمم  به  دنبال  يك  اثر، يك  رد و يك  نشان  از ايران  در هر گوشه  

و كناري  مي گشت، اين يك  غنيمت  ارزنده بشمار مى رفت.
در  اميد -  راديو  بنيانگزار  گرگين  -  آقاى   كه   سالها  هنگامي   اين  تمام  در 
مقابل  كاري  كه  داوطلبانه  برايش انجام  مي دادم  زبان  به  سپاس  مي گشود، در 
پاسخش  مي گفتم : «من  از شما متشكرم » و در اين  سخن  خود سخت  صادق 
كه   همكاري   بود ،  حرفه اي   بسيار  كه   همكاري   كنار  در  نشستن   چون  بودم  
صداي مخملينش آرامش بخش  بود  و يادآور گذشته اي نه چندان دور كه در 
ايران شنونده اش بودي و ستايشگر برنامه هايش در راديو دو، همكاري  كه  به  
كار خود اعتقاد داشت و همكاري  كه  حاضر نشد باورش  را به  هيچ  قيمتي  به  
هيچ  كس  بفروشد، فرصت  باارزشي  بود  كه  از آن  بهره   گرفتم  و اين  جاي  سپاس  
داشت. من از ايرج گرگين كار راديو را آموختم و در مقام يك شاگرد براى او 

احترام زيادى داشتم و دارم.
سپاسگزار او بودم و هستم چون ايرج گرگين بود كه مرا به همكارى دعوت 
كرد، ميكروفن  راديو اميد را در مقابلم  گذاشت و در حاليكه تا آن روز بجز كار 
نشريه و تلويزيون تجربة كار رسانه اى ديگرى نداشتم، وسيله اي  براي  برقراري  
ارتباط  من  با شنوندگان  شد و شوق قلم به دست گرفتن را از نو در من زنده 
كرد بويژه در آن  روزهاي  گيجي  و سرگرداني پس از انقالب كه پذيرفته  بودم  

ديگر هرگز در اين  كشور غريب ، فرصتي  براي  نوشتن  و گفتن  پيدا نخواهم  كرد.
آنچه در اين سالها از او آموختم: رواداري، احترام به مخاطب، دورى از ابتذال، 
نگاهي فراخ و جهاني به آنچه در اطرافمان مي گذرد و پاسداري زبان نظيف و 

سالمت راديويي بود و در كنار اين همه، نگارش و سخن گفتن راديويي.
ولي در اين ميان چند چيز را هم نمي شد از گرگين آموخت: نخست خواندن شعر 
كه ياد گرفتني و ياد دادني نبود. براي اينكه بتوانى چون ايرج گرگين شعر بخواني 
بايد آقاى گرگين مي بودي و بس و تكيه بر جاي بزرگان نتوانستى زدن به گزاف. 

توهين  تو  به  كه  هنگامي  حتي  بود  متانت  و  خونسردي  حفظ  ديگر  دو 
ميكردند. وقتى در نخستين نشست هيات تحريرية راديو اميد، به پيشنهاد 
بيژن مفيد مجرى برنامة ارتباط مستقيم راديويي شدم - و در پى آن تب و 
تاب سالهاي نخست انقالب خطوِط باز تلفني دستاويزي براي برخوردهاي تند 
شنوندگان با يكديگر و با ما گرديد - اين آقاى گرگين بود كه از اطاق فرمان و 
با اشارة سر و دست مرا به بردباري دعوت مي كرد و در پايان برنامه هم هر بار 
به اين نكته اشاره داشت كه ارتباط مستقيم تلفني نخستين گام در راه رسيدن 
به دمكراسي است و چون ما ملت هرگز در طول تاريخ با قوانين اين بازي آشنا 

نبوديم الجرم به پر و پاي يكديگر مي پيچيم.
سه اينكه در رابطة معلم و شاگردِي من و او همة معيارهاي رايج كالس درس 
نيز حضور داشت: گاه درس پس دادن شاگرد و تشويق معلم و گاه نيز سركشي 
و ناخلفي شاگرد و چوب معلم كه با سنگيني و متانت و آنهم در هيبت يك 
نگاه مالمت بار بر سرت پايين مي آمد. اين را هم نميشد از گرگين ياد گرفت. 
هيچكس چون او نمي توانست با وقار دعوا كند. اهل داد و بيداد نبود. تنها به 
شاگرد جيغ جيغو و زبان دراز خود مي گفت جيغ و داد در شان يك روشنفكر 

در پاسداشت يك آموزگار نجيب
ــار روزنامه نگار و نويسنده اى اســت كه نياز به معرفى  هما سرش
ــد و  ــته ها اعتبار مى بخش ندارد. نام او به امضايى مى ماند كه به نوش
ــه صرف  ــن اعتبار از عمرى كه او در راه فرهنگ، ادب و انديش اي

ــمه مى گيرد. ــت، سرچش كرده اس
ــار با آغازين روزهاى مجله  ــرآغاز فعاليت رسانه اى هما سرش س
ــال  ــد خورده اســت و در 48 س ــران پيون ــروف زن روز در اي مع
ــئوليت هاى گوناگون حرفه اى  ــته بى وقفه با موفقيت ها و مس گذش
ــى خود را  ــم زندگ ــاى تقوي ــى روزه ــانه هاى همگان ــوزه رس در ح

زينت داده اســت.
ــار سنگين از كتاب ها، مقاالت و جوايز گوناگون  كارنامه هما سرش
ــاه نمى گنجد. با اين  ــه ذكر آنها در اين معرفى كوت اســت تا آنجا ك
حال او ايرج گرگين را آموزگار نجيب لقب مى دهد و متن سخرانى 
ــى ال اى ايراد كرد از  اش كه 29 ژانويه 2012 در فرويد هال يوس

ــتود. ــتى س ــانه به درس ــخصيت ماندگار عرصه رس اين ش
ــوى  ــخرانى اســت كه از س آنچه در زير مطالعه مى كنيد متن اين س
ــار در اختيار مجله ايرانشهر قرار گرفته است. باشد  ايشان براى انتش

ــناخت بهتر از خدمات ايرج گرگين موثر افتد. كه  در ش هما سرشار نويسنده و روزنامه نگار
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پرونده

نيست. روشنفكر دنياى گرگين مى بايست سنگين و رنگين باشد و روشنفكر 
دنياى ما شلوغ و پرشر و شور. ياد باد آن روزگاران ياد باد

شنيدم كه در رثاي ايرج گرگين گفتند لس آنجلس با او بد كرد. واقعيت 
اين است كه بد كردن به ارباب راستين قلم شيوة رايج لس آنجلس است، ولي 
ايرج گرگين اين بختياري را داشت كه - در كنار انگشت شماري از اصحاب 
ناسزا - انبوهي يار غار و همراه داشت كه همواره و به هر خواستة او بدون دوبار 
انديشيدن لبيك مي گفتند. همكاران راديو اميد: بيژن مفيد، دكتر صدرالدين 
شهاب ،  يوسف   ناظريان ،  پرويز  صفايي ،  ابراهيم   ثابت  ايماني ،  نورالدين   الهى، 
شهناز خاقاني ، مانوك  خدابخشيان ، فهيمه  پدرثاني ، فهيمه واحدي فر، دكتر 
فرهنگ هالكويى، دكتر نهضت فرنودى، محمد نفيسي، اميل قوطانيان، افشين 
گرگين، عباس حجت پناه، ايرج حائرى، باربد طاهري، فلورا شباويز، و بسياران 
ديگر تا روزي كه در راديو بودند قبولش داشتند و پشتيبانش بودند و هنگامي 

كه رفتند رفيقش باقى ماندند.
زماني رسيد كه به دليل مشكالت مالى، راديو اميد در شرف تعطيل قرار 
گرفت. در همين دوران بسيارى از شنوندگان راديو - يعنى همين اهالى شهر 
فرشتگان كه با فرهنگ رسانه هاى حكومتى و دولتى زيسته بودند و راه و رسم 
يارى رسانى به راديو و تلويزيون خصوصى را نميدانستند - براى نخستين بار 
هنرمندان،  از  گروهى  همراهى  و  خودجوش  حركتى  با  و  نهادند  پيش  گام 
كنسرتى برگزارى كردند و با گردآورى پول به كمك ما آمدند تا راديو بماند. 
اگر داشتن شنوندگانى چنين وفادار و هنرمندانى چنين همراه بختيارى ايرج 

گرگين نبود پس چه بود؟ 
حتي پس از رفتن ايرج گرگين از لس آنجلس، مهر ياران قديمي از او بريده 
نشد: اگر آرشيو نوارهاي پر ارزش راديو اميد سالها توسط اميل قوطانيان حفظ 

گرديد و سپس مدت چندين سال در خانة من انبار شد و نهايتا توسط ناصر 
فرخ براي حفظ و حراست برده شد، تنها به اين دليل بود كه نمى شد قدر 
آنهمه زحمت را ندانست و آن آرشيو يگانه و تكرار نشدنى را ناديده گرفت. ولى 
وقتى سال گذشته دريافتيم كه همة آن مجموعة پر ارزش در اثر نگهداري در 
انبارهاي غير حرفه اي از بين رفته اند و بايد دور ريخته شوند دل همة ما سخت 

به درد آمد، بهمان اندازه كه ايرج گرگين برايشان غصه خورد.
گفتم كه گرگين اهل جنگ و دعوا نبود. سكوت يا نوشتن يك سرمقاله 
زماني  چنين  در  ولي  آزاردهندگانش.  با  بود  او  مبارزة  نهايـت  درد  سر  از 
هم ياراني كه همواره ايرج گرگين را به چشم پيشكسوت نگاه مي كردند، 
كار حمايـت از او را با جان و دل پى مى گرفتند. در ماه جون سال 1998 
هنگامي كه گروهي حضورش را در كنفرانسى در ارواين سخت مورد انتقاد 
قرار دادند، براي نخستين بار چند تن از ما با ديدگاههاى متفاوت چپ و 
راست و ميانه  گرد هم آمديم و محكم ترين بيانية «در دفاع از آزادي انديشه 
صادر  او  از  حمايـت  به  قلم  آزادانديش  اهالي  امضاي  دهها  با  را  بيان»  و 
جز  لس آنجلس  شهر  در  و  زمان  آن  تا  كه  ميدانيد  عزيزان  شما  و  كرديم. 
در مورد سلمان رشدي  چنين حركتي انجام نشده بود و اين نيز بختياري 
ايرج گرگين بود در داشتن دوستان مهربان در كنار دوست نمايان نامهربان. 
بله شك نكنيم كه در شهر فرشتگان، جايي كه بقول مولوي در آن قحط 
مجلس  ماه  بدرخشد،  اگر  ستار ه اى  كمبودهايش،  همة  با  است،  خورشيد 
خواهد شد. دريغ و درد اينجاست كه غيبت انسانهايي چون گرگين آسمان 

بى خورشيد اين شهر را كم ستاره تر مي كند.
تو چنان زي كه بميري برهي 
 نه چنان چون كه بميري برهند

هما سرشار در كنار ايرج گرگين در استوديوى ضبط و پخش ايستگاه راديويى راديو اميد
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دكترهما محمودى، استاد باسابقه ايرانى در دانشگاه هاى آمريكا و از دوستان ايرج گرگين:

صحبت كردن از ايرج گرگين براى من، مرور خاطرات بخش اعظمى از زندگيم 
است. چرا كه هر زمان نام گرگين از ذهنم عبور مى كند ناخودآگاه بياد مى آورم 
من زبان فارسى را از او به خوبى آموخته ام. دوستى ما به سال ها پيش از انقالب 
باز مى گردد به روزگارى كه هر دو دانشجويانى جوان و با انگيزه بوديم. ايرج را 
پسر عموى من كامبيز محمودى براى تكميل تحصيالت از سوى راديو تلويزيون 
ملى ايران به آمريكا مى فرستد تا با آنچه نگاه آينده بين ويژه ايرج گرگين بود 
مديرى موفق و نوگرا براى آينده سازمان راديو و تلويزيون ملى ايران تربيت شود. 
آن روزها لس آنجلس تا به اين اندازه ايرانى نداشت و آنچه بيش از پيش انگشت 
شمار بود چهره هاى جوان، نوگرا و روشنفكر بود. ورود كسى مثل ايرج گرگين 
به لس آنجلس آن روزها جذابيت هاى خاص خود را داشت. شعر مى خواند و 
ليسانس ادبيات گرفته بود. در راديو و تلويزيون محبوبيتى دست وپا كرده بود 
و گاه گدارى كه از سوى دانشگاه UCLA در راستاى ارتباط هاى فرهنگى با 
دانشگاه تهران به ايران مى رفتيم شاهد بودم كه خالقيت و نوآورى هايش در 
راديو و تلويزون تا چه اندازه مورد توجه جوانان و نوگرايان قرار گرفته است. 
ايرج از همان دوران نشان داد كه فرد متفاوتى است و در ذهنش دنيايى بهتر 
و بزرگتر را تصوير مى كند. عاشق برنامه ها و حركت هاى آموزشى بود. ايده هايى 
داشت كه اگر با وقوع انقالب متوقف نمى شد، مى توانست در جهش علمى و 
فرهنگى ايران به گونه اى چشمگير تاثير گذار باشد.اعتقادش به آموزش براى همه 
باعث شده بود تا طرح تاسيس نخستين تلويزيون آموزشى ايران را در آن سال ها 
پيگيرى كند و با باور به اينكه نبايد گذاشت كودكانمان از فرهنگ ايرانى و درك 
درست از پشتوانه هاى فرهنگى خود بزرگ شوند درصدد افزايش سهم كودكان 

از برنامه هاى راديويى و تلويزيونى بود.

او شخصيتى محترم داشت و از گشودن حريم خصوصى اش براى همه ابا 
مى كرد. خصيصه اى كه در همه سال هاى بعد هم هميشه همراه او بود.

هرگز فراموش نمى كنم كه روحيه خبرنگارى در او تا آن اندازه قوى بود كه 
هرگاه از كنفرانس هاى صلح كه براى آنها به كشور هاى بلوك شرق مانند شوروى 
و ... سفر مى كردم، باز مى گشتم با اشتياقى وصف ناشدنى مرا سوال پيچ مى كرد 

تا از ميان ديده ها و شنيده هاى من تار و پود جامعه آنها را كشف كند.
سال هاى خوش قبل انقالب اما كوتاه بودند و خيلى زود وقوع انقالب او را به 
مانند ديگر نوانديشان و فعاالن فرهنگى راهى ديار غربت كرد. ايرج به لس آنجس 
آمد و با نهايت همت توانست پايه هاى راديوى كوچك خود را در اين شهر بنيان 
گذارد. راديويى كه اگرچه به سختى تامين هزينه مى شد اما چراغ اميد را در 
دل ملتى كه پس از انقالب سهمشان از سرزمين مادريشان چيزى جز تبعيد و 
مهاجرت نبود، روشن نگه مى داشت.  اگرچه كاخ روياهاى او براى ساختن ايرانى 
مدرن، متمدن و سربلند كه پرچمدار توسعه در آسيا باشد فرو ريخته بود اما او 
مردى نبود كه از ميدان بدر رود. پس با تالشى شبانه روزى سعى كرد تا راه را 
براى حفظ فرهنگ و باال بردن آگاهى جامعه مهاجر هموار كند. اگر بگويم كسانى 
مانند ايرج گرگين با خون جگر توانستند فرهنگ كشورمان را در خارج از كشور 

زنده نگه دارند اغراق نكرده ام.
او در سال هاى سخت غربت هم افق هاى روشن آينده را هميشه پيش چشم 
داشت و با همه كاستى ها تالش مى كرد، آنچه خود مى آموخت را با مردمش 
شريك شود و در مقام روزنامه نگارى حرفه اى و درجه يك از تزريق نوع ديد و 
باور خود به جامعه هميشه پرهيز مى نمود. بلكه سعى داشت با بررسى زواياى 

مختلف يك موضوع آن را براى مردم روشن و آشكار كند.

چشمانش افق هاى آينده را
 رصد مى كرد

ــم اياالت متحده  ــابقه ترين ايرانيان مقي ــا محمودى از با س ــر هم دكت
امريكاســت. نخستين زن ايرانى كه در دانشگاه هاى اين كشور به مقام 
استادى نايل شد و به آموزش علوم روانشناسى به دانشجويان مبادرت 
ــاتيد دانشگاه هاى كاليفرنيا در  ــيارى از اس ورزيد تا آنجا كه امروزه بس
رشته روانشناسى به اينكه روزى دانشجوى دكتر هما محمودى بوده اند 

افتخار مى كنند.
ــتى  ــرج گرگين روايت يك دوس ــودى از اي ــر هما محم ــت دكت رواي
ديرينه است. دوستى دوران دانشجويى، دوستى در روزگارى كه تعداد 
ايرانيان مقيم لس آنجلس انگشت شمار بود و چهره هاى فعال و نوگرا 

مانند گرگين جوان درخششى دوچندان داشتند.
ــذرد آنچه در اين ميان  ــاليان طوالنى مى گ از آنجا كه از آن روزها س
ــخصيت چهره هاى  ــى مى كند ثبات ش ــر موضوعى خودنماي ــش از ه بي
ــانى كه در همه اين دوران و در گذار از  ــورمان است. كس فرهنگى كش
ــخصيت آزاده و وطن دوست خود را به هيچ  ــيرين ش حوادث تلخ و ش
بهايى نفروختند و آبروى ايرانيان و نماد حفظ فرهنگى ملى مان شدند.  دكتر هما محمودى - نخستين استاد زن ايرانى در دانشگاه هاى كاليفرنيا

پرونده
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اسماعيل ميرفخرايى، تهيه كننده و مجرى باسابقه راديو تلويزون ايران و از دوستان ايرج گرگين:

يكى از تالش هاى ما گويندگاِن راديو و تلويزيون كه تنها گويندگى نكرديم بلكه 
فكر كرديم ، نوشتيم و بيان كرديم، اين بوده است كه به مخاطبان راديو و  تلويزيون 
ايرانى بگوئيم كه ما افرادى نيستيم  كه تنها متون و اشعار را از رو  بخوانيم. به ما 
گوش كنيد ما به عنوان يك برنامه ساز و ارائه دهندة برنامه حرفى براى گفتن داشتيم  
و داريم ما حداقل كارى كه مى كنيم اين است كه به جاى استفاده از گچ و تخته از 
ابزار الكترونيك گسترده براى بيان نظر خود استفاده مى كنيم. ما راديو  و تلويزيون 
را مدرسه اى براى يادگيرى خود و مخاطبان مى بينيم. ايرج گرگين شخصيتى است 
كه يادگرفت و ياد داد. او از ادبيات و تاريخ و اجتماع درحال گذر ايران ياد گرفت و 
همچون ناظرى از سرگذشت خود كه با سرگذشت راديو تلويزيون در ايران پيوند 
خورده بود گفت و نوشت. فصل اول كتاب دربارة راديو تلويزيون، فصلى است كه 
براى همكاران او از جمله من كه خود او را مى شناختيم نگاهى بود به توسعه راديو 
تلويزيون از ديد يك انسان فرهنگى- رسانه اى كه خواندن آن را نه تنها براى همكاران 
جالب مى بينيم، بلكه هر يك از كاركنان راديوتلويزيون هاى امروزى و دانشجويان 
رسانه آن را يك سير تاريخى اجمالى در راديو تلويزيون از ديدگاه ايرج گرگين خواهند 
ديد و با خواندن آن  بهتر متوجه مى شوند كه راديو تلويزيون يك بنگاه صرفا پول ساز 

و يك بلندگوى  دولت ها و جائى براى فريادهاى غير مسئوالنه نيست. 
اصوال شخص رسانه اى اگر عميق فكر كند متوجه مى شود كه اينجا يك تريبون 
شخصى نيست و او هم يك شخصيت سينمائى در حال بازى نقش نيست، شخصيت 
رسانه اى بازيگرى است كه نقش خود را بازى مى كند، ايرج گرگين نقش خود را 

بسيار بسيار خوب ايفا كرد. 
اين كتاب نه تنها داستان خود اوست بلكه چيزهائى از او مى گويد كه ما هم كه در 
بيشتر اوقات با او بوديم نتوانسته بوديم از عمقش با خبر شويم. چون او هميشه خود 
را در اليه اى از زيبائى ها بسته بندى مى كرد تا لحظات ما را با شادى عميقى پيوند 
دهد كه الزمة آموزش است. بخشى از فريادهاى او كه در دل نازكش نهفته بود در 
كتاب بلند مى شود ،  گويى از ميان خاك فرياد مى كشد كه من هستم هرچند كه او 

هيچوقت در زندگى فرياد نكشيد . 

من از جمله باوركنندگان دنياى پس از مرگ نيستم و اى كاش بودم و اميد ديدار 
مجدد او را مى داشتم ولى وجود اين كتاب تسكينى است كه هرگاه نيازمند او  
مى شوم به كتاب سرى بزنم و مثل قديم كه هر روز پس از اجراى برنامه در رايو به 
دفترش مى رفتم و مى گفتم برنامه را شنيديد؟ ايرادهايم را بگوئيد ! و او مثال مى گفت: 

«خوب بود ولى يادت باشد تو مركز جهان نيستى بايد در راديو متواضع بود.» 
تواضع، نجابت و آرامش ايرج گرگين از البالى خطوط  كتاب او خواندنى است.

اين كتاب، ايرج گرگين را به آنها كه او را تنها يك گوينده مى دانستند ياد مى دهد 
كه او نه تنها يك گوينده بود بلكه  روشنفكرى متفكر نيز  بوده  كه بايد او را بيشتر 

مى شناختند . 
ولى دير نيست با اين كتاب مى توانيد او را بشناسيد . 

يك بخش بيشتر مورد نظر من در كتاب،  صفحه ى 323 ، اولين پاراگراف از نوشته 
«نقش شخصيت ها» است:

«چنين به نظر مي رسد كه با پايان يافتن اين قرن، دوران شخصيت هاي پرجاذبه 
در مقام رهبري كشورها و عصر مردان و زنان بزرگ و فرزانه اي كه ملت هاي 
خود را در پيكارهاي سرنوشت سازشان به سوي صلح و ثبات و پيشرفت رهنمون 
مي شوند نيز در حال پايان يافتن است. ظاهراً نقش شخصيت در تاريخ آينده، 
ديگر آن اهميتي را نخواهد داشت كه در گذشته دارا بوده است. بسياري اين را 
نشانه رشد و بلوغ جوامع انساني مي شمارند؛ به گمان آنان يك جامعه  بالغ، نياز به 
رهبر- حتي يك رهبر فرهمند- ندارد كه سرنوشت خود را به دست او بسپارد، و 
در پي او از كوره  راه هاي تاريخ بگذرد. مثل همه گمانه زني هاي تاريخي، درستي يا 
نادرستي اين نكته را تاريخ خود معين خواهد كرد؛ اما شايد اين حقيقت را نتوان 
ناديده انگاشت كه ممكن است سال ها بگذرد و از چند شخصيت پُرجاذبه اي كه 
هم اكنون در رهبري ملت هايي در اين و آن سوي جهان باقي مانده اند، به عنوان 
آخرين نمونه ها در نوع خود ياد شود، زيرا به دشواري مي توان باوركرد كه دستكم 
در يكي دو دهه ي آينده، همتاياني براي آنان در عصر سياست و كشورداري جهان 

پديد آيد.»

گرگين روشنفكرى متفكر بود
ــماعيل مير فخرايى (زاده 1325)، مجرى و تهيه كننده برنامه هاى  اس

علمى تلويزيون ايران است.
ــانس در رشته زيست شناسى از دانشگاه   او فارغ التحصيل درجه ليس
ــوى جنوبى و فوق  ــگاه ايلين ــو و تلويزيون از دانش ــته رادي ــران و رش ته
ليسانس ارتباطات در آموزش از همان دانشگاه است. وى كار خود را در 
ــال 1345 به عنوان مجرى و تهيه كننده برنامه هاى علمى مجموعه اى  س

به نام دانش در راديو و تلويزيون آغاز كرد.
از جمله فعاليت او: ساخت بيش از 500 برنامه در زمينه مسائل علمى، 
ــركت در مجموعه تلويزيونى با عنوان جمعيت، حال، آينده و ساخت  ش
ــائل زيست محيطى مى پرداخته است.  مجموعه علمى با طبيعت كه به مس
ميرفخرايى در كنار فعاليت هاى خود به تدريس در دانشگاه هاى ايران و 

خارج از كشور نيز اشتغال داشته استم
ميرفخرايى را بى شك بايد يكى از نزديكترين دوستان شادروان ايرج 
گرگين دانست كه على الرغم فاصله هاى جغرافيايى در حفظ و حراست 

از اين دوستى ممارست بسيار داشت.
ــت، به درخواست دكتر ماندانا  ــتراليا ساكن اس او كه اين روزها در اس
زنديان براى يادواره ايرج گرگين در ايرانشهر دست به قلم برده  است. اسماعيل ميرفخرايى. چهره او براى عالقمندان برنامه هاى علمى خاطره انگيز است.

پرونده
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پرونده

امروز سوگوار مرگ مردى هستيم كه پيشرفته تر از زمان خود بود اما فروتن 
بود - مغرور بود اما متفرعن نبود.

ايرج گرگين فرهنگ، ادب، شعر و موسيقى ايران و غرب را خوب مى دانست؛ 
دانش او در حد تعالى بود اما به آنچه مى دانست قناعت نمى كرد و در جستجوى 

بيشتر دانستن بود.
ايرج مردى بود نجيب، آرام، معتدل و دموكرات و به همين علت هميشه آماج 
خشم تندروها بود. ايرج بنيانگذار روش ارتباط مستقيم ميان صاحب نظران ايرانى 
بود و در زمينه ابراز عقايد گونگون سياسى تحول ايجاد كرد و با صبر و بردبارى به 

چپ و راست آموخت مى توان دگرانديش بود اما متخاصم نبود.
ايرج پيوسته در فكر ايجاد نوعى اعتدال و هماهنگى بود و مشوق همبستگى 
و همزيستى مسالمت آميز. از افراط بيزار بود و معتقد بود كه افراط و تعصب دو 
روى يك سكه اند و مى كوشيد افراد را به تفاهم و اصالحات ترغيب كند. خصلت 
دموكراتيك در زندگى خصوصى او نيز جريان داشت. ايرج يك انسان برجسته بود 

و هر كارى مى كرد بهترين بود.
او خيرخواه، صميمى و دلسوز بود. بيش از توانش به ديگران كمك مى كرد - نه 
براى قدرشناسى بلكه به دليل باور شخصى، به سبب دوستى و از روى حسن نيت.
روزى دوستى به من گفت: مهربانى بيش از حد آقاى گرگين باعث هج و مرج 
مى شود؛ آدمها بايد بدانند كى خوبند و كى بد! ايرج به اين گفته لبخند مى زد و 

مى گفت: خوب بودن را بايد به آدمها آموخت.
ايرج محترم بود و به همه احترام مى گذاشت. رفتارش با خرد و كالن و عارف 
و عامى يكسان بود. با همه دانشى كه داشت رفتارش به گونه اى بود كه كسى با 
احساس خود كم بينى از محضرش جدا نمى شد؛ بلكه حس مى كرد چيزى از او 

آموخته است و آرزو داشت روزى به آن درجه تعالى از دانش دست يابد.
ايرج شريف و با حقيقت بود. مردم او را باور داشتند و مى دانستند در راه حقيقت 
رسانى ذره اى فروگذار نمى كند. براى او اخالق باالترين ارزشها بود. ايرج مشوق 
اخالق اجتماعى بود. معتقد بود كه جامعه ايده آل دست نيافتنى است و باور داشت 

كه بايد مثبت بود نه مطلق گرا.
از ويژگى هاى ديگر ايرج اين بود كه هرگز از فعاليت فرهنگى و رسانه اى باز 
نمى نشست و همواره در حال برنامه ريزى پروژه هاى مختلف بود - از جمله راه 
اندازى يك پايگاه اينترنتى جديد و ساختن فيلم هاى مستند تاريخى. از اين كه 

وقتش را به بطالت بگذراند متنفر بود. مى گفت بى كارى كسالت آور است.
ايرج به سرزمين و مردم ايران مهر مى ورزيد و هر مسافرى به ايران سفر مى كرد 
او كنجكاو بود از شواهد عينى پرس وجو كند كه در ايران چه مى گذرد. او دائم 
وسوسه مى شد كه به ايران سفر كند. از شكنجه بدنى وحشت نداشت ولى از اين 
كه از او استفاده تبليغاتى كنند و در تلويزيون و راديو او را مجبور به اعترافات 
ساختگى به كارهاى ناكرده كنند وحشت داشت. ولى همواره آرزوى بازگشت به 
ايران را در سر مى پروراند. افسوس كه اين يك آرزو باقى ماند و جامه عمل به 

خود نپوشيد. 
انسانها همه يك روز به دنيا مى آيند و روزى از دنيا مى روند. بى ترديد عده كثيرى 
از ما بر آن هستيم كه بعضى انسانها جايگزين و همتا نخواهند داشت. ايرج نيز 
جايگزين و همتا نخواهد داشت. و فقدان او خال سهمگينى ايجاد كرده است. من 
پس از گذشت يك ربع قرن، همسر و تكيه گاه زندگيم را از دست داده ام و اكنون 

فقط با خاطرات و نام نيكش زنده ام.
به اميد آن كه روزى ياد او را با هم در ايران گرامى بدارم.

در سوگ همسرم ايرج گرگين
ــه در  ــن باور كه مردانى كه در راه هاى بزرگ گام بر مى دارند، هميش اي
خانه خود مورد حمايت همسرانى هستند كه به درستى راه آنها باور دارد 

ما را وا مى دارد تا با شناختى جامع تر از اعظم گرگين ياد كنيم. 
ــر خود بود و در  ــتيبان همس ــاس بزرگترين پش او كه در برهه اى حس
ــارى او همدمى بى مثال  ــه ويژه در دوران بيم ــيب روزگار و ب فراز و نش
براى ايرج گرگين تلقى مى شود،بى شك در شكل گيرى آنچه تنها اثر 

مكتوب همسرش تلقى مى شود بى سهم نيست.
ــود ايرج گرگين در  ــم يادب ــخنرانى خود در مراس اعظم گرگين در س
ــى او بيش از هر بخش ديگرى بر ارتباط  ــان فرازهاى گوناگون زندگ مي
سازنده اى كه بين ايرج گرگين و مردم برقرار بود تاكيد مى كند و اذعان 

مى دارد:
ــانى ذره اى  ــتند در راه حقيقت رس ــتند و مى دانس ــردم او را باور داش م
ــها بود. ايرج  ــالق، باالترين ارزش ــد. چراكه براى او اخ ــذار نمى كن فروگ
ــوق اخالق اجتماعى بود. معتقد بود كه جامعه ايده آل دســت نيافتنى  مش

است و باور داشت كه بايد مثبت بود نه مطلق گرا.
ــخنرانى دلنشين و برآمده از شناخت قلبى را كه  با هم بار ديگر اين س

ناشى سال ها زندگى مشترك است مرور كنيم.

اعظم گرگين، همسر شادروان ايرج گرگين:

اعظم گرگين همسر شادروان ايرج گرگين
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آگهى
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مرورى كوتاه بر متن گفت وگوى راديويى
 ايرج گرگين با فروغ فرخزاد در كتاب «اميد و آزادى»

«يك آدم امروزى، يك آدم صميمى، آدمى ست كه حساسيتى نسبت به 
زندگى دارد و نمى خواهد به خودش دروغ بگويد فقط به اين خاطر كه مدال 
از  يكى  به  پاسخ  در  فرخزاد  فروغ  را  اين ها  بزند.»  سينه اش  بر  بودن  شاعر 
سؤاالت ايرج گرگين در مصاحبه ا ى راديويى (راديو تهران – برنامه ى دوم، 
1343 خورشيدى) مى گويد؛ مصاحبه اى كه از ُحسِن اتفاق در آن، هر دو 
طرِف گفت وگو - چه پرسش گر و چه پاسخگو – اصل را بر همين صميميت 
و به بيان بهتر، صداقت گذاشته اند: به همان اندازه كه فرخزاد بى ريا و بى 
مى آورد،  زبان  به  را  پاسخ هايش  خودبزرگ بينى  و  فروشى  فخر  گونه  هيچ 
جنس پرسش هاى گرگين نيز از روحيه ا ى بى تكلف حكايت دارد، روحيه اى 
كه در پِى رنگ و لعاب بخشيدن به پرسش هايش نيست و يك راست مى رود 
سر اصل مطلب. به شيوه اى كه او پرسش هاى اين مصاحبه را مطرح مى كند 

دقت كنيم:
 راجع به زندگى تان مختصرى براى ما بفرماييد.

 شعر امروز بايد صاحب چه خصوصياتى باشد؟ نكات ضعف و مثبت آن، 
وضع شعر امروز؟

 راجع به زبان شعر امروز و استفاده از عواملى كه مى شود و بايد استفاده 
كرد؟

 فرقى بين شاعره و شاعر نيست؛ اما فكر مى كنم يكى از خصوصيات شعر 
شما زنانه بودن اش است. نظر شما چيست؟

گفت وگو،  اين  انجام  زمان  در  گرگين  ايرج  كه  نيست  توضيح  به  الزم 
تجربه ى سال ها روزنامه نگارى و همكارى با راديو را ره توشه داشته است. او 
يك خبرنگار صفر كيلومتر نبوده است كه نداند چطور مى توان پرسش هايى 

بند  گفتن  پاسخ  هنگام  به  را  مقابل  طرف  زبان  كه  كرد  طرح  طمطراق  پر 
بياورد! ايرج گرگين دقيقا بر اساس تجربه مى دانسته است كه براى جذاب 
شدن يك مصاحبه ى راديويى نيازى به آن گونه پرسش ها نيست. اتفاقا هر 
چه قدر توانسته از شاخ و برگ و زلم زيمبوى پرسش هايش زده است تا گوش 
شنونده ى برنامه را خسته نكند و همان طور كه گفتم، دقيقا برود سر اصل 
مطلب. به جاى آن كه گزافه گويى كند درباره ى حواشى زندگى فروغ فرخزاد 
كه اتفاقا در آن مقطع، جنجال زيادى هم در مطبوعات به پا كرده – فروغ 
كمى پيش تر دست به يك خودكشى بى نتيجه زده است – به سادگى توپ 
را به زمين حريف (پاسخگو) مى اندازد: «راجع به زندگى تان مختصرى براى 
ما بفرماييد.» در مقابل پرسشى چنين بى غرضانه، براى طرف مقابل چاره اى 
باقى نمى ماند جز اين كه او نيز در پاسخگويى با صداقِت تمام، هر آنچه را 
كه درباره ى خودش به فكرش مى رسد، روى سينى بريزد: «ُخب، اين يك 
واقعيتى ست كه هر آدم كه به دنيا مى آيد، باالخره يك تاريخ تولدى دارد، 
اتفاقات  مشت  يك  خوانده،  درس  مدرسه اى  توى  دهى ست،  يا  شهر  اهل 
براى  باالخره  كه  افتاده  اتفاق  زندگى اش  توى  قراردادى  و  معمولى  خيلى 
همه مى افتد؛ مثل توى حوض افتادن دوره ى بچگى، يا تقلب كردن دوره ى 
مدرسه، عاشق شدن دوره ى جوانى، عروسى كردن، از اين جور چيزها ديگر. 
اما اگر منظورتان از اين سؤال توضيح دادن يك مشت مسائلى ست كه به كار 
آدم مربوط مى شود - كه در مورد من شعر است- پس بايد بگويم كه هنوز 
موقعش نشده، چون من كار شعر را به طور جدى، هنوز تازه شروع كرده ام.» 
به  پرسش هاى  نوع  اين  طرح  به  دادن  ادامه  در  پرسشگر  هوشمندى 
ظاهر سهل و ساده باعث مى شود كه پاسخگو در تشريح هر چه بيشتر و 

خالقيت، بى رنگ و لعاب
سپيده جديرى، شاعر، روزنامه نگار و مترجم، زادة سال يكهزار و سيصد 
ــيمى در  ــى ش ــيدى در اهواز، و دانش آموختة مهندس و پنجاه و پنج خورش

دانشگاه علم و صنعت ايران است.
وى از اعضاى هيات داوران دو دورة نخست جايزة شعر خبرنگاران در سال هاى 
ـ جايزة شعر  هشتاد و پنج و هشتاد و شش خورشيدى، بنيانگزار جايزة خورشيد 
ــترة شعر  ــمگير زن ايرانى در گس ـ براى قدرگزارى از حضور چش زنان ايران 
هم روزگار ايران، مدير صفحه ى «وارتان سخن بگو»- صفحه ى شعر ايستادگى 

ايران- در فيس بوك و دبير صفحات شعر مجله ى شهرگان كانادا  است.
از سپيده جديرى تاكنون مجموعه شعرهاى «خواِب دختر دوزيست» (نشر 
ــث – 1386)،»دختر  ــر ثال ــار – 1379)، «صورتِى مايل به خوِن من» (نش معي
ــاعر است»  (نشر نگاه- 1391) مجموعه داستان «منطقى» (نشر  خوبى كه ش
خورشيدسواران – 1380) و ترجمه ى گزيده اى از اشعار ادگار آلن پو با عنوان 
ــار يافته است. گزيده اى از سه مجموعه  ــر ماه ريز – 1385) انتش «كالغ» (نش
شعر، داستان ها و برخى از اشعار چاپ نشده ى او نيز، در كتابى تحت عنوان «به 

آغوِش دراِز نى» گردآورى و توسط نشر ناكجا در پاريس منتشرشده است.
جديرى حدود دو سال پيش در پى دريافت بورسية مطالعاتى از سوى انجمن 
بين المللى قلم، همراه همسر و فرزندش، ايران را ترك كرد و ساكن ايتاليا شد.

سپيده جديرى، شاعر و روزنامه نگار:

سپيده جديرى، شاعر و بنيانگذار جايزه ادبى خورشيد

پرونده
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ُخب،  كه  مجنون،  كند: «پرسناژ  راحتى  احساس  ديدگاه هايش  صميمانه تر 
آدمى  كه  من،  نظر  از  بوده،  عشق  در  استقامت  و  پايدارى  سمبل  هميشه 
مسخره  من  براى  كامًال  او  پرسناژ  مى كنم،  زندگى  ديگرى  جور  كه  هستم 
است. وقتى علم روانشناسى مى آيد و او را براى من ُخرد مى كند، تجزيه و 
تحليل مى كند و به من نشان مى دهد كه او عاشق نه، يك بيمار بوده، آدمى 
بوده كه مرتب مى خواسته خودش را آزار بدهد. اين است كه ُخب، به كلى 
عوض مى شود... در حالى كه اين مجنون ها، شما نگاه كنيد، هنوز كه هنوز 
است در ادبيات ما، البته ما اسم اين ها را ادبيات نمى گذاريم؛ ولى «ادبياتى» 
بيد  درخت  همان  زير  است،  هنوز  كه  هنوز  است،  مطرح  عده اى  ميان  كه 

نشسته اند و دارند با كالغ ها و آهوها درد دل مى كنند.»
فروغ فرخزاد در اين مصاحبه خود فروغ است، خوِد خوِد فروغ بى گوشه ى 
او،  درباره  ى  طرف  آن  و  طرف  اين  كه  جنجال هايى  و  هياهوها  به  چشمى 
مصاحبه  اين  در  فرخزاد  فروغ  است.  شده  پا  بر  ديدگاه هايش  و  زندگى اش 
به  مصاحبه  اين  كه  است  اين گونه  است.  شعرهايش  صميمِى  دختر  همان 
يكى از به يادماندنى ترين و پُر شنونده ترين گفت وگوهاى تاريخ شعر معاصر 
ايران تبديل مى شود. مصاحبه اى كه هنوز كه هنوز است اينجا و آنجا از آن 

نقل قول مى آورند.
***

عالوه  خواندم،  آزادى»  و  كتاب «اميد  در  را  مصاحبه  متن  كه  هنگامى   
يك  در  آن  شفاهى  نسخه ى  شنيدن  از  نوجوانى ام  خاطرات  تمام  آن كه  بر 
طرح  چگونگى  در  بيشتر  تدقيق  با  شد،  زنده  دوباره  قديمى  كاسِت  نوار 
پرسش هايى اين چنين سرراست و ترتيب قرار گرفتن آنها در مصاحبه، بيش 
از پيش به توانايى هاى منحصر به فرد زنده ياد ايرج گرگين در كار رسانه پى 
بردم. ناگفته نماند كه اين كتاب، متن چندين و چند گفت وگوى ماندگار 
ديگر از او با اصحاب قلم، فرهنگ و سياست را نيز در بر مى گيرد كه هر يك 
پنجره اى تازه را به ذهن روشن و خالق اين روزنامه نگار كم نظير مى گشايد. 
خواندن ديگر بخش هاى كتاب، از جمله گفت وگوهاى خانم ماندانا زنديان، 
آقاى اميرمصدق كاتوزيان و راديو آزادى با زنده ياد گرگين درباره ى تجربه ى 
يك عمر همكارى  او با راديو و تلويزيون و مطبوعات و همچنين بخش «اميد 
و آزادى» (گزيده اى از گفتارها، سخنرانى ها و يادداشت هاى ايرج گرگين) 
نيز براى افزودن به دانش روزنامه نگارى من بسيار مغتنم بود و خواندن آنها 

را به تمام همكاران و هم قلمان توصيه مى كنم.

پرونده
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قباد شيوا، طراح، گرافيست و از همكاران قديمى ايرج گرگين:

سال 1345 وارد سازمان راديو تلويزيون ملي ايران شدم و براي اولين بار با مرحوم 
ايرج گرگين از نزديك آشنا شدم و قبل از آن من فقط با صداي گرم و مخملي 

ايشان از طريق راديو، انس داشتم. 
در  بيشتري  سهم  و  شيراز  هنر  جشن  اتفاقات  در  بيشتر  هم  با  ما  همكاري 
انتشار مجله هفتگي تماشا و تأسيس و توسعه انتشارات سروش بود و عاقبت اين 
همكاري ها تبديل به دوستي شد و اين دوستي ها تأثير زيادي در كيفيت هنري و 

فرهنگي كارهاي مشتركمان را سبب شد.
او با چهره و رفتار مهربان خود توجه تمام، نيروي انساني حيطه مديريتش را 
به خود جلب مي كرد و با تمام آنها دوست و صميمي بود. به همين دليل محيط 
كاري آنها هميشه شور و حالي داشت و خالي از خشكي معمول موجود در اداره ها 
بود و همين روش در كيفيت كار يا توليد كارمندان تأثير مثبتي داشت. به عالوه 
ايشان هميشه با توجه به ضوابط اداري سعي مي كردند كليه امكانات را براي ارائه 
توليد خوب براي كارمندان كارگرداني كنند، به خصوص در توليد كارهاي فرهنگي 

و هنري.
بخاطر دارم قبل از انتشار مجله تماشا، آقاي گرگين به اطاق كار من در تلويزيون 
آمدند و گفتند شيوا اداره در نظر دارد يك مجله هفتگي براي برنامه هاي تلويزيوني 
منتشر كند، خواهش مي كنم يك الگو يا يك ماكت براي اين مجله طراحي كن. من 
گفتم شما فكر مي كنيد اين مجله چطور باشد و او گفت هرطور كه با توانائي هايي 

كه از آن برخورداريم و به آن آشنائي داري با سليقه خودت ماكت را آماده كن.
من هم با توجه به شرايط فني و تكثير موجود در شهر تهران ماكت شماره 
صفر مجله تماشا را طراحي كردم. مجله اي بود كمي كوچكتر از A4 سياه و 
سفيد و لي با آرايش و صفحه بندي نو و خارج از كليشه هاي رايج روز مطبوعات 
و در اين راستا هم كراراً با آقاي گرگين مشاوره كرده بودم و  او سعي مي كرد مرا 
در تصميم گيري آزاد بگذارد و نهايتاً بعد از تائيد ايشان، ماكت را در شورايي از 
مديران باالتر عرضه كرديم كه مورد موافقت آنها قرار نگرفت و اشاره اي داشتند 
به مجله اي شبيه (اليف) و (لوك) و اين سبب شد در جلسه بعدي شورا ماكتي 

بزرگ و پر از عكس هاي رنگي ساختم و آن را اعضاي شورا پسنديدند. در اين ميان 
مي دانستم كه آقاي گرگين هم با اين روند موافق نبودند ولي به من مي گفتند، 
شيوا بايد شروع كرد و جلو رفت. يك شب كه با هم بحث مي كرديم و در خيابان 
قدم مي زديم، چون خسته شده بوديم كنار جوي خيابان نشستيم، خيابان هم 
خيلي خلوت بود و خلوت تر شد و ما متوجه گذشت شب هم نبوديم و بدليل عالقه 
خودمان با انتشار مجله با هم صحبت مي كرديم و تجسم مي كرديم كه صفحات را 
چكار كنيم، تصويرسازي را وارد مجله كنيم، روي جلد آن چطور باشد و خالصه 
در آن سكوت شب و كنار جوي خيابان در تخيلمان مجله را ورق مي زديم و من 
هنوز هيچ وقت آن شب را كه سرشار بود از عشق به كار و فرهنگ ولو در كنار جوي 

خيابان در كنار آقاي ايرج گرگين را هرگز فراموش نكرده ام.
در هرصورت مجله با كيفيت پائين و با تأخير زماني چاپ و توزيع شد و مديران 
باالتر كه هم پي به عدم امكانات برده بودند كم كم از فرم هاي رنگي صفحات 
صرف نظر كردند و طي انتشار 10شماره باالخره مجله با چاپ صفحات 2رنگ 
به عمر خود ادامه داد و چند سال بعد كه سردبيري مجله تغيير كرده بود، قطع 
مجله هم كوچك شد و من كه هنوز دوستي خود را با آقاي گرگين داشتم به من 
گفتند كه شيوا مجله امروز تماشا ضرورتاً شد همان ماكت شماره صفري كه تو 

طراحي كرده بودي. 
ولي در هر شرايط مجله تماشا به سردبيري آقاي گرگين باعث تحولي چشم گير 

در مطبوعات ايران گرديد چه به لحاظ محتوا و يا زيباشناسي مطبوعات.
خاطرم هست كه يك روز آقاي گرگين با عجله به اطاق كار من آمدند (چون 
آقاي گرگين هميشه آرام آرام قدم برمي داشتند و بسيار آهسته حرف مي زدند كه 
حتي من خيلي وقت ها تشخيص نمي دادم كه چه مي گويند) و گفتند، شيوا تا 
فردا يك آرم براي يك انتشاراتي طراحي كن (انتشارات سروش) گفتم زمان براي 
طرح آن كم است. با لبخندي عميق و نگاهي مهربان گفت (چرا شيوا تو مي تواني) 
و من فهميدم عشق ديگري در سرش دارد. طرح آرم انتشارات سروش را به موقع 

تحويل آقاي گرگين دادم و گفت (ديدي گفتم كه تو مي تواني) ...

تماشا به سردبيرى گرگين سرآغاز تحول بود
قباد شيوا طراح و گرافيست نام آور ايرانى، دانش آموخته رشته نقاشى 
ــگاه تهران و فارغ التحصيل از دانشگاه pratt شهر نيويورك در  از دانش

سال 1359 است.
ــرى با خلق آثار بديع توانســت به  ــن دهه فعاليت هن ــى چندي او در ط
نوعى گرافيك با ويژگى ايرانى دســت يابد و آن را به دنيا معرفى كند، 
ــاى مختلف جهان و  ــى از آثارش در موزه ه ــه دليل همين ويژگى برخ ب

مجموعه داران بين المللى جاى گرفته است.
 از فعاليت هاى اودر دوران همكارى با ايرج گرگين مى توان به تأسيس 
بخش گرافيك در صدا و سيماى ايران در سال 1347، راه اندازى بخش 

گرافيك انتشارات سروش در سال 1350 نام برد.
ــران، پايه گذار و  ــان گرافيك اي ــن صنفى طراح ــين انجم  او از مؤسس

برنامه ريز اولين دوساالنه پوستر تهران است.
اما شايد براى اين هردو هنرمند ايرانى دوران طاليى همكارى در مجله 
ــيوا در خالل آماده  ــد. قباد ش ــه گونه اى ديگر خاطره انگيز باش ــا ب تماش
ــدن كتاب «اميد و آزادى» متنى در رثاى دوســت و مدير ديرين خود  ش
ــته است كه از سوى خانم دكتر ماندانا زنديان براى انتشار در مجله  نوش

ايرانشهر در اختيارمان قرار گرفته است. قباد شيوا - پدر طراحى گرافيك در ايران
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در هرصورت خالصه بگويم كه ظرف 2ماه و نه بيشتر انتشارات سروش شكل 
گرفت. در اين موقع با پيشنهاد آقاي گرگين براي آشنايي با روند و چگونگي 
چرخش كار مدت 3ماه به كشورهاي اروپايي براي بازديد انتشاراتي ها از نزديك 
سفري داشتم و اين باعث شد من بي تجربه، تجربه هاي عملي خوبي را بياموزم 
و در برگشت از اين سفر واحد گرافيك انتشارات سروش را با دعوت از طراحان 
خبره و البته عالقمند به كار در سطح شهر نيروي انساني الزم را در اين واحد به 
همكاري گمارديم. تا آنجا كه در اين واحد نه تنها مجله هفتگي تماشا با كيفيت 
ديگر  سفارشات  و  مختلف  كتاب هاي  طراحي  بلكه  مي شد،  طراحي  نوآوري  و 
تلويزيون ارجاعي سازمان مثل طراحي پوسترها، كاتالوگ ها، بروشورها و غيره... 
سيستماتيك از طراحي تا چاپ و نظارت برچاپ در اين انتشاراتي انجام و تحويل 

مي شد.
چيزي  كه در راه اندازي اين واحد نقش سازنده اي داشت، حضور آقاي گرگين بود 
كه به لحاظ استخدام نيروي انساني، خريد تجهيزات و در اختيار گذاشتن فضاي 
مناسب؛ تمام مشكالت اداري سر راه را از ميان برمي داشتند و بين خودشان و 

بنده اعتماد و تفاهم كامل را سبب شدند و اين برمي گردد به عالقه و عشقي كه 
در مديريت و كارگرداني اين انتشارات براي حصول به يك هدف درست و سالم 
و كارآمد داشتند و به همين دليل ظرف يك سال اين انتشارات تبديل به يك 
سازماني بزرگ با توليدات فرهنگي و خدماتي گسترده شد.و اين امر مقدور نبود 

جز با عشق و هوشمندي مديري اليق و كوشا مثل ايرج گرگين.
خاطرات من از ايشان صفحات بيشتري را براي نوشتن مي طلبد و لي آنچه در 
خاتمه اين خالصه مي توانم بگويم، در دوران بيش از بيست سال كه از نزديك با 
آقاي گرگين و در كنار ايشان بودم، او را يك مدير روشنفكر و خوش فكر و انسان 
و دوستي صميمي  و هوشمند شناختم. او شخصيتي بود فروتن و دوستي بود 
بسيار عاطفي و نقد پذير و حاال كه با نهايت تأسف در بين ما نيستند، قطعاً حافظه 
تاريخي و فرهنگي مردم  ما هيچوقت خدمات عاشقانه او را در زمينه هركاري كه 

ايشان در كشور ما انجام داده اند فراموش نخواهد كرد.
بنده به شخصه خالء او را نه تنها در خودم، بلكه در فرهنگ كشورمان حس 

مي كنم. او دوست هدايت گر و مدير خوبي براي من بود.
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دكتر پريسا ساعد، نويسنده و از همكاران ايرج گرگين:

ايرج گرگين انسانى بود كه زندگى را در نبض هستى  و رگهاى جارى امروز 
جستجو مى نمود، و نه در ايستايى ارزشهاى بسته بندى شده و زنگار بسته ديروز. 
بديهى است  ساختار شكنى و حركت بى هراس به سمت تغيير، شكستن تابوها، 
وچالش با سويه هاى گوناگون بايد ها و نبايد ها ،  ويژگيهاى خاصى را مى طلبد و 
اگر انسانى داراى اين ويژگيها باشد زيستى بيداروهشيار دارد و مى داند  چالشگرى 
عليه جزم گرايى ، ميرايى و تكرار يعنى زايشى هستى ساز به سمت  رهايى و با 

زايشى كه به امتداد بودن و شدن، او معنا مى بخشد.
به باور ايرج گرگين، شكوه رهايى و جوهر آزادى را نمى توان در بستر  سست  
انگارى ها و خيال پردازى هاى وهم آلود و يا ضد ارزش هاى بسته بندى شده اى 
كه بصورت هنجارهاى مقبول اجتماعى،  ذهنيت آدمى را به اسارت مى كشاند به 

تجربه نشست.
ايرج گرگين باور داشت كه چالش بزرگ آدمى در طول تجربيات تو در توى 
زيستى خود  همواره رسيدن به آزادى و رهايى از بند اسارت بوده است، و چالش 
بزرگتر انتخاب راه دريافت زندگى خود در ميان بايد و نبايدهاى در هم تنيده 
و بازدارنده زندگى. مردمان بسيارى در طول تاريخ، زندگى و بودن را در بودى 
كمرنگ، بى ثمر و بى خطربه تجربه نشسته و به قول فروغ  بر جاى باقى مانده اند: 
«در كنارپرده، اما كور، اما كر...» مردمانى كه  توان رويارويى و چالشگرى عليه  
انگاره هاى آسيب بخش و پندارهاى  بى اساسى كه تار و پود وجود و اجتماع آنان 

را در هم تنيده است ندارند.
اما در اين ميان، تاريخ شاهد حضور پررنگ انسان هايى نيز بوده است  كه همواره 
ارمغان آور اميد و ازادى بوده و هستند.  انسان هايى كه از  تاريكى ها عبور كرده، 
و حضورى رها، زاينده و هستى بخش پيدا مى كنند، انسانهايى كه ارمغان آور 
آفرينش هاى نو و افق هاى تازه زيستن مى شوند و آنها هستند كه مشعل بدستان 

تاريخ اند.
..  و ايرج گرگين خود يكى از همان انسانها بود، يعنى  آن جان شيفته اى  كه 
در گذار عمر خويش هماره آفريد و آفرينش هايش پايدار در سامانه انديشه، رفتار 
و عواطف ما برجاى خواهد ماند. باور به اميد و باور به آزادى طول و عرض كمى و 
كيفى زندگى او را چه در زمان حيات و چه در كتابى كه با عنوان «اميد و آزادى» 
براى ما به يادگار گذاشته است به تصوير مى كشاند. و شايد مهمترين آموزه ما از 
فرايند اميد و آزادى، چالش با هنجارهاى استبداد؛ باور به زيستى خالق  در ستايش 

هر آنچه زيباست و در ستايش هر آنچه بر سعادت بشرى اشاره دارد باشد .
***

تقديم به ايرج گرگين
بر بال يادها و خاطره ها

چهره ا ت را مى بينم
كه سرشاراز شكيبايى است

با فروغ نگاهت
فرازى از شكوه را تجربه مى كنم

و اوج را در معبر آن نگاه دورگستر
اينك من

با تن پوش باورى كه ارمغان توست
و

يادمان تو كه هميشه سبز است
بر كالبد انديشه خويشتن خويش

كولى وار به سوى زندگى كوچ خواهم كرد.

 و بدين سان است كه كسى مى ماند
 و كسى مى ميرد

ــان و كودكان  ــناس، فعال حقوق زن ــاعد، روانش ــا س دكتر پريس
ــاهد  ــال هاى اخير ش ــاى رسانه ايســت كه در س ــى از چهره ه و يك
ــتاى بسط و توسعه دموكراسى  فعاليت هاى گوناگونى از او در راس

ــتيم. ــم هس خواهى بر منباى سكوالريس
ــه  ب ــكا  ات ــا  ب ــه  ك اســت  ــى  چهره هاي از  ــاعد  س ــا  پريس ــر  دكت
ــترش باورهاى  ــعى در گس برنامه هاى خود در رايو و تلويزيون س
ــه اعتقاد داشته است: اتحاد و تشكل  ــته و هميش آزاديخواهانه داش
ــى بخش از چنگال  ــكوالر، تنها بديل رهاي نيروهاى آزادى خواه س

ــتبداد مذهبى  اســت. اس
ــود تا  ــه موجب مى ش ــگاه او به حوزه سياســت اســت ك ــن ن همي
ــور  ــتبد وطن مادريش نتوانند حضور او را در اين كش حاكمان  مس
ــاليان  ــقى كه به ايران دارد س تاب آورند و او به رغم عالقه و عش

ــپرى كند. ــته س طوالنى را در تبعيدى خود خواس
ــود  ــناخته مى ش ــاى نزديك به ايرج گرگين ش ــه از چهره ه او ك
ــراى برنامه در راديو اميد  ــاليان متمادى در كنار او به اج ــراى س ب
ــته تحرير آمده است  ــتار زير را كه به قلم او به رش پرداخت. نوش

ــم. ــم مى خواني ــا ه ب پريسا ساعد نويسنده  و فعال رسانه اى

پرونده
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به ياد يار مهربان، آمده ام كه بگويم من هم از درگذشت ايرج گرگين – 
آن  سر  ماتم  اين  و  خورده ام...  تكان  سختى  به  و  غمگينم   – گرگين  آقاى 
ندارد كه فروكش كند. با شناختى كه از دو رويداد مشابه در زندگيم دارم، 
بر اين باورم كه بختك اين غم، تا نفس باقى است، بر سرم سايه مى اندازد. 
تا  كه  كسى  نمى شود،  باورم  هنوز  اما  كردم،  خداحافظى  پيكرش  با  ديروز 
همين دو هفته پيش در بيمارستان، از برنامه هاى آينده مى گفت، از ميان 

ما رفته باشد.
خود خوب مى دانست كه برايم اُسوه  آقاى گرگين –     ايرج گرگين – 
بود؛ از   همان ده سالگى كه با صدايى مخملين و گوش نواز و برنامه هايى 
چشم نواز و آگاهى دهنده، ميهمان هر روزه خانه مان بود. و بعد، در زمان 
حكمفرمايى قهر و يأس در آغاز دهه 1360 وقتى ناگهان جلوه اى از اميد 
و  يافتم.  اميد  راديو  در  لس آنجلس  در  اقامتم  كوتاه  مدت  در  را  آشتى  و 
بعد تر، وقتى 22 سال پيش در دانشگاه بركلى در يك كنفرانس ايران شناسى 
درخواست گفت و گو با من را (كه چند هفته اى بود كار داوطلبانه راديويى 
درباره  كه  گفت و گويى  همان  پذيرفت.    بودم)  كرده  آغاز  امريكا  مركز  در  را 
رسانه هاى فارسى زبان در مهاجرت بود كه سر آغاز يك همكارى 10 ساله 
راديويى از راه دور شد. تا آخر سر كه هنگام دعوت دكتر استيون فيربنكس 
(رئيس و بنيانگذار راديو آزادى) براى پيوستن به اين نهاد، فقط پس از آنكه 
مطمئن شدم سردبير آن ايرج گرگين – آقاى گرگين – است، به عشق او و 

باور به حرفه اى بودن كار، 13 سال پيش مقيم پراگ شدم.
  

اما  نمى دانيم.  يا  مى دانيم  قدر  كه  مى شناسيم  را  كسانى  بيش  و  كم  ما   

قدرشان  بيشتر  مى شناسيمشان،  بيشتر  چه  هر  كه،  كسانى  توك اند  و  تك 
را مى دانيم. حكايت ارزش ايرج گرگين – آقاى گرگين – است كه پس از 

همكارى روزانه در پراگ بيش از پيش برايم اشكار شد.
او  گزيده گويى  و  كم گويى  و  متانت،  و  وقار  پيراستگى،  و  آراستگى  با     
بنيان  پراگ  در  او  كه  محترم  تحريريه اى  در  كار  اما  بودم.  آشنا  هم  قبًال 
گذاشت، تجربه اى تازه بود. تحريريه اى كه هر روز، با خوشرويى و جديت 
توأمان سردبير، در جلسه صبحگاهى آغاز مى شد؛ به نوبت از يك سوى ميز 
مستطيل شكل به سوى ديگر، به يكايك همكاران از كوچك تا بزرگ و از 
تازه كار تا مجرب، فرصت مساوى مى داد براى مرور خبر ها، طرح پيشنهاد ها 
افتاده  قلم  از  نكته اى  يا  خبرى  آن  در  اگر  كه  جلسه اى  بررسى.  و  نقد  و 
مجموعه  بر  را  آن   – گرگين  آقاى   – گرگين  ايرج  خودنمايى،  بدون  بود، 
پيشنهاد ها مى افزود و آنان را تنها بر اساس اولويت خبرى رده بندى مى كرد.

   تحريريه ايرج گرگين – آقاى گرگين – محترم بود چون بناى گزينش 
و چيدن همكاران در كار گروهى تنها شايستگى، توانايى، قابليت و صالحيت 
بود و بس. انتخابش بر اساس معيار و ضوابط بود. مناسبات فردى را در اين 
گونه گزينش ها دخالت نمى داد و بدون در نظر گرفتن روابط شخصى، كار 
تشويق و كار بد را گوشزد مى كرد. هنوز از استوديو خارج نشده  خوب را 

بودى، حضوراً يا تلفنى دست مريزاد مى گفت – يا تذكر مى داد.
 تحريريه ايرج گرگين – آقاى گرگين – محترم بود چون همكاران عموماً 
روزانه  نظر  تبادل  و  بحث  از  مى شود،  رعايت  احترامشان  مى كردند  حس 
مى آموزند و خرده گيريهاى ديگر همكاران و به ويژه سردبير، نگاه شان را 
حرف  كسى  كه  مى افتاد  اتفاق  ندرت  به  تحريريه  اين  در  مى دهد.  صيقل 

تحريريه محترم آقاى گرگين 
و مشكل «آدم غيرعادى»*

ــال در راديو آزادى  ــگاران فع ــان از روزنامه ن ــدق كاتوزي ــر مص امي
ــاالت و ديدگاه هاى خود  ــار مق اســت. او كه به صورت مرتب به انتش
ــات فرهنگى  ــژه در خصوص موضوع ــون به وي ــاى گوناگ در حوزه ه
ــوب  ــد روزنامه نگارى ايران در تبعيد محس ــل جدي مى پردازد، از نس

ــتند. ــود كه مورد احترام و عالقه ايرج گرگين قرار داش مى ش
ــن چه در  ــود ايرج گرگي ــم يادب ــان در مراس ــدق كاتوزي ــر مص امي
ــگاه يوسى ال اى  ــتنگتن در مريلند و چه در دانش ــگاه جورج واش دانش
در كاليفرنيا به ايراد سخن پرداخت. سخنرانى او شايد تنها سخنرانى 
ــم بزرگداشــت او  ــجويان ايرج گرگين در مراس ــل دانش فردى از نس

ــد. ــوب    مى ش محس
او در سخنان خود كه مشروح آن را در ذيل مطالعه مى كنيد از منش 
ــخن به ميان مى آورد و متذكر  حرفه اى و اخالق كارى ايرج گرگين س
ــود كه آنچه ما به عنوان خروجى كار ايرج گرگين و همكارانش  مى ش
در قالب برنامه هاى رسانه اى مختلف رويت كرده ايم حاصل همكارى 

ــاس چه معيار ها و موازينى بوده اســت. در چه فضايى و بر اس

امير مصدق كاتوزيان:

امير مصدق كاتوزيان در حال سخنرانى در مراسم يادبود شادروان ايرج گرگين
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همكارى را قطع كند يا در حرف او بّپرد.
   تحريريه ايرج گرگين –آقاى گرگين– محترم بود چون به شنونده احترام 
مخاطب را به ارقام و آمار و چهارعمل اصلى فرو نمى كاست؛  مى گذاشت، 
اگر بنا بود مخرج مشتركى گرفته شود، به كوچك ترين مخرج مشترك قانع 
نبود و به بزرگ ترين آن مى انديشيد. مى گفت به جاى اين چيز ها بايد به فكر 
رسانة خوب و راديوى خوب بود و برنامه خوب مخاطبش را پيدا مى كند. بر 
اين باور بود كه انبوه شنوندگان فرهيخته بزرگ و كوچك و جوان و پير از 

ما انتظار دارند كه جدى گرفته شوند.
   نه عوامفريب بود نه فريفته عوام. مى پنداشت كه ارائه برنامه عامه پسند 
اهانت به آن شنوندگانى است كه تازه به جمع مخاطبان پيوسته اند... حتى 
در پرت افتاده ترين روستا. از سوى ديگر، بر آن بود كه نبايد كار راديو و 
رسانه را با فرهنگستان و كار واژه سازى اشتباه گرفت. از همين رو به كاربرد 

زبان معيار در نگارش، و صميميت در لحن بيان، اهميت مى داد.
   در كنار صحت، دقت و سرعت، به گونه اى استثنايى بر رعايت تعادل 
و توازن و انصاف در گزارشگرى تأكيد داشت. تشويق مان مى كرد كه نظر 
خود را در گزارش، و حتى در پيش كشيدن پرسش، دخالت ندهيم. به ويژه 
وقتى براى نهادى كار مى كنيم كه با بودجه خارجى سر پا ايستاده است؛ چه 
مخاطبان در ايران ممكن است گفته گوينده، گزارشگر يا مجرى را به حساب 

سياست دولت اين يا آن كشور ديگر بگذارند.
   تحريريه محترم ايرج گرگين – آقاى گرگين – بر آن بود كه عمر خبر و 
رويدادهاى روز كوتاه است اما مانا ترين و اثرگذار ترين بخش توليد رسانه اى 
برنامه هاى فرهنگى است. اعم از ادب، هنر، تاريخ – و همه اين ها در جهانى 

كه مرز ها در آن كمرنگ تر مى شود.
   هر كدام از صفات ستوده اى كه در اين مختصر بر زبان آمد، به تنهايى 
اين  جميع  اما  بسازد،  شاخص  چهره اى  روزنامه نگار  يك  از  تا  است  كافى 
صفات به اضافه ابتكار او در روزهاى پيش از انقالب در ايجاد ارتباط مستقيم 
و متقابل مخاطبان و مسئوالن در حد ممكن، و ايجاد فضاى گفت و گو و نقد 

خالى از دشنام و اهانت در خارج، از ايرج گرگين –آقاى گرگين– سردبيرى 
با  را  گرگين–  –آقاى  گرگين  ايرج  مسئله  همين  بود.  ساخته  استثنايى 

مشكل «آدم غيرعادى» بودن روبه رو كرده بود.
   درك «آدم هاى غير عادى» مثل ايرج گرگين – آقاى گرگين – حتى 
براى آدم هايى با حسن نيت هميشه كار آسانى نيست. بگذريم از اينكه وجود 
و حضور و حيات آنان براى بسيارى اسباب دردسر و مايه حسادت است. به 
مى گيرند،  ايراد  گيرى اش  سخت  به  نشد  فرهيختگى اش  به  اگر  كه  طورى 
اگرنه به ميانه روى اش خرده مى گيرند و اگر به آن هم نشد به سن و سالش 
بند مى كنند. «آدم هاى غير عادى» هميشه تبعيدى اند -- چه در وطن و 

چه در مهاجرت.
  همين است كه تك و توك آدم هايى مثل ايرج گرگين –آقاى گرگين– تا 
زنده اند برخى برايشان پشت پا مى گيرند و وقتى چشم از جهان فرو بستند 
مى گويند قهرمان دوى با مانع بود. ايرج گرگين –آقاى گرگين– اما از كنار 
اين ها مى گذشت، شوكران نامردمى ها را سر مى كشيد و بدون تلخكام شدن 

چشم به اميد، آزادى و مخاطبانش در ايران مى دوخت.
   تحريريه ايرج گرگين –آقاى گرگين– به اين داليل محترم بود.

   ايرج گرگين –آقاى گرگين– به اين داليل برايم اُسوه بود.
  شنيدم كه جايى گفته بود «مصدق مثل برادر كوچك من است». اگر 
راوى درست گفته باشد، اين برادر در غم همه شما سهيم است. اگر راوى 
درست گفته باشد، امشب باغمى سنگين تنها از اين شادمانم كه مى توانم 
خود را در غم خواهران و برادران ديگرش، ايران، آصفه، عاطفه، هوشنگ 
و جمشيد شريك بدانم و همراه با مريم و سروآزاد مانند عضوى از خانواده 
كنارشان  در  را  بار  پر  سال   13) كه  اعظم  همسرش  و  افشين  پسرش  با 

گذرانده ام) بگويم:
   بيا سوته دالن گردهم آييم

 كه حال سوته دل، دل سوته دانه
* متن سخرانى در گردهمايى يادبود ايرج گرگين در دانشگاه مريلند
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پرونده
ناصر تقوايى فيلمساز و كارگردان مطرح سينماى ايران:

آقاى تقوايى، آشنايى شما با آقاى ايرج گرگين به چه شكلى آغاز شد؟
آغازآشنايى من با ايرج گرگين حضورى نبود. من صداى او را از راديو شنيده 
بودم و خيلى شيفته صدايش بودم. در راديو ايران صحبت مى كرد. ولى زمانى 
كه تلويزيون ملى ايران تاسيس شد ايرج به عنوان رييس روابط عمومى و يكى از 
مديران ارشد تلويزيون انتخاب شده بود و من هم به عنوان يك كارآموز جوان كه 
مى خواستم سينما ياد بگيرم آنجا استخدام شده بودم. دوباره آنجا با هم آشنا شديم. 
منتهى ايرج چون اهل ادبيات بود با نوشته هاى من آشنا بود و اين جورى بود كه 

پايه هاى دوستى ما گذاشته شد و با هم آشنا شديم.
قبل از اين يكى دو سال پيش تر از آ ن يك مصاحبه  اى با فروغ فرخزاد من از او 
شنيده بودم. خوب، ايرج به دليل اينكه هم بچه باسوادى بود و هم اينكه فارسى 
خوب مى دانست، خيلى هم خوب حرف مى زد،  آن مصاحبه واقعا تا به امروز كه 
من گاهى مرور مى كنم در ذهنم يكى از بهترين مصاحبه هايى بود كه شنيده بودم 
و شنيده ام. فروغ هم اتفاقا در آن مصاحبه خيلى خوب بود و خيلى خوب خودش 
و خصوصيات اش و شعرش را بيان كرد. يكى دو تا از شعرهاى خودش را طبق 

معمول بسيار زيبا و دلنشين آنجا خواند. اين يك وجه آشنايى بود.
يك وجه ديگرى هم بود كه من با يكى از نزديك ترين بستگان ايرج گرگين 
دوست بودم. با آقاى دكتر مرندى. آقاى دكتر مرندى شوهر خواهر بزرگ ايرج 
گرگين، ايران خانم بود و من چون رابطه بسيار نزديكى با او داشتم، از طريق نجف 
دريابندرى با هم دوست شده بوديم. روانكاو و روانشناس خوبى بود، اين جورى بود 
كه گاهى خارج از تلويزيون و روابط ادارى ما در خانه دكتر مرندى چند بار همديگر 

را ديديم.
اين گذشت تا سال 45 كه يك روزى ما در تلويزيون منتظر بوديم كه فروغ 

بيايد چون فرخ غفارى از او دعوت كرده بود كه بيايد تلويزيون و يك فيلم جديد 
شروع كند.

اتفاقا يادم مى آيد بچه هاى جوان تر مثل خود من،  ذكريا هاشمى و همه اينها 
دسته گل خريده بوديم و دم در ورودى تلويزيون منتظرش بوديم كه ناگهان 
متاسفانه به جاى او خبرش آمد. خبر همان تصادف وحشتناك كه اصال مى توانم 
بگويم ايران را به نوعى اين خبر منفجر كرد. خيلى روز متاثركننده اى بود. خيلى 
مايل بودم من و خيلى هم كوشش كردم با فرخ غفارى كه باالخره خبر مهم روز 
بود و فيلمى از زندگى اش بسازم كه فرصتى بود با مراسم تشييع جنازه و تدفين 
شروع شود كه همان روز بود. ديدم كه فرخ خودش خيلى تمايل دارد اين كار را 
انجام دهد. ولى اينجا ما يك رقيب سومى پيدا كرديم كه ايشان هم مرحوم شد. 
احمد فاروقى. فيلمساز بسيار با قريحه اى بود كه يك فيلم كوتاه اش اگر خاطرتان 
باشد به نام «طلوع جدى» يكى از اولين فيلم هاى كوتاه روايى ايران در خارج از 

ايران خيلى گل كرد. مخصوصا در فستيوال كن.
احمد پيش دستى كرد و تا ما بجنبيم رسما فيلمبردار و دوربين و اينها برداشت و 
راه افتاد. من كه زورم به او نمى رسيد ولى فرخ هم كوتاه آمد و كار را به او سپرديم.

مراسم تشييع جنازه و خاكسپارى و اينها را فيلمبردارى كرد ولى بعدا اين فيلم را 
رها كرد. نمى دانم چرا دنبال نكرد. تا اينكه سال بعد يك هفت هشت روزى مانده 
بود به سالگرد مرگ فروغ، سال 46،  اين حادثه فروغ سال 45 اتفاق افتاد. من به فرخ 
پيشنهاد كردم كه اين چند روز ديگر مراسم هست و فيلم چه شد. گفت فاروقى 
تمام نكرده و تو بيا برو تمامش كن. من در نتيجه استقبال كردم و نمى دانم چون 
يك دينى هميشه نسبت به فروغ حس مى كردم. خيلى چيز ازش ياد گرفته بودم.

همينطور كه به سرعت داشتم طرحى در ذهنم مى ريختم كه در فرصت كم آن 

 نقش ايرج گرگين در ساخت سريال 
دايى جان ناپلئون 

ــينماى ايران اســت. چهره اى  ناصر تقوايى از معروفترين كارگردانان س
شناخته شده براى اكثر كسانى كه در قبل از انقالب مخاطب راديو تلويزيون 
ملى ايران بودند و بسيارى كه پس از انقالب سينماى ايران را دنبال كرده اند.

 تقوايى در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران تحصيل كرد و قبل از شروع 
كار در سينما، جذب تلويزيون شد و با ساخت سريال دايى جان ناپلپون مورد 

توجه قرار گرفت.
ــريال مزبور را كه بى شك از فراموش نشدنى ترين آثار راديو   تقوايى س
تلويزيونى در تاريخ رسانه ملى ايران محسوب مى شود در 16 ساعت براى 
ــاخت و به منظر ديد  ــبكه دوم تلويزون ملى به مديريت ايرج گرگين س ش

عموم قرار داد.
همزمان با برگزارى مراسم نكوداشت شادروان گرگين در امريكا،  بابك 
ــرب راديو فردا در گفتگويى با اين  ــاز مج غفورى آذر خبرنگار و برنامه س
ــناس سينمايى، از او در خصوص نقش ايرج گرگين در تبديل  چهره سرش
ــريال تلويزونى ايران  ــدگار ترين س ــدن كتاب ايرج پزشــك زاد به مان ش

پرسيده است.
ــه ياد آور نوآورى هاى ايرج گرگين در مقام  بخش هايى از اين گفتگو، ك

مدير شبكه دوم تلويزيون ملى ايران است را با هم مى خوانيم.

گفتگو از:بابك غفورى آذر
راديو فردا

ناصر تقوايى كارگردان سريال دايى جان ناپلئون



C  Copyright 2012 Ketab Corp.3939 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هفدهم - دوره جديد – شماره اول – نوامبر 2012

پرونده

را اجرا كنيم،  ياد آن مصاحبه ايرج گرگين افتادم كه با فروغ داشت. از همان اول 
تصميم گرفتم كه نريشن فيلم را به ايرج گرگين بسپارم و از آن مصاحبه در اين 
فيلم استفاده كنم. اين يك حالت دوگانه خوبى به فيلم مى داد. ضمن اين كه بعد 
از مرگ فيلمبردارى شده بود،  يك سال بعدش،  ولى خود فروغ مثل اينكه در يك 

فيلم زنده حضور داشت و با همان گوينده نريشن مكالمه داشت.
در همان فرصت كوتاه باالخره توانستم آن فيلم فروغ فرخزاد را بسازم. خوب 
در اين فيلم من از صداى ايرج در آن مصاحبه استفاده كردم و از صداى فروغ كه 

خودش آن شعر «آيه هاى زمينى» را مى خواند و با آن فيلم را تمام كردم.
از خود ايرج خواستم كه بيايد نريشن فيلم را بگويد. او هم با كمال ميل آمد 
و بدون هيچ چشمداشتى خيلى خوب و زيبا همان جور كه در ذهن من اتفاق 
افتاده بود از پس اين كار برآمد. بعدا چند فيلم ديگر را گفت. مثال من اين فيلم 
فروغ را با ايرج گرگين كار كردم. فيلم «مشهد قالى» را با اسداهللا پيمان كار كردم. 
اسداهللا پيمان و ايرج گرگين بهترين گويندگان خبر بودند كه تا به امروز در راديو 
تلويزيون پيدا شده. مثال فيلم «باد جن» را احمد شاملو برايم گفت. او گوينده نبود 
ولى خيلى خوب گفت. به طورى كه واقعا اين گفتارها به اضافه گفتارهايى كه روى 
فيلم هاى [ابراهيم] گلستان اتفاق افتاده بود، نريشن گفتن را به يك هنر تبديل 

كرده بودند آنها.
حاال بعدا گويندگان ديگرى مثل لطيف پور و اينها اضافه شدند كه لطيف پور هم 

دايى جان را براى من گفت.

فكر مى كنم نقطه عطف همكارى هاى شما با آقاى گرگين نقش ايشان 
باشد در ساخته شدن سريال ماندگار دايى جان ناپلئون. مى توانيد نقش 

آقاى گرگين را در ساخت اين سريال براى ما توضيح دهيد؟
اين روابط بود و گاهى خارج از تلويزيون و گاهى توى تلويزيون همديگر را 
مى ديديم. گرگين آن موقع گوينده اخبار بود و بعد رييس روابط عمومى شد و 
رسيد به اين كه سالهايى كه من از تلويزيون ديگر بيرون آمده بودم، من سه سال 
بيشتر در تلويزيون نبودم،  چون سيزده چهارده تا فيلم كوتاه ساخته بودم به اضافه 

آرامش [در حضور ديگران] و هيچكدام اينها نمايش داده نشده بود به داليلى و 
اين بود كه به عنوان قهر من از تلويزيون آمدم بيرون و رفتم كانون پرورش فكرى 
[كودكان و نوجوانان] و آن فيلم «رهايى» را ساختم. در نتيجه يك مدتى دور 

افتاديم و كمتر همديگر را مى ديديم.
در اين فاصله ايرج گرگين شد مدير شبكه دوم. تلويزيون دو شبكه شده بود. 

شبكه اول را آقاى فرازمند مى گرداند و شبكه دوم را ايرج گرگين.
شركت فرش ملى ايران تاسيس شده بود كه يك فيلم براى آشنايى بين المللى با 
فرش ايران احتياج داشتند و سرمايه گذارى خوبى هم رويش كردند. اين پيشنهاد 
را به من دادند. من اين فيلم را گرفتم كه فيلم پرهزينه طوالنى بود با تايم يك 
فيلم سينمايى. در نتيجه من پنج شش ماهى با يك راننده دور ايران مى گشتيم كه 
وقتى مى گوييم فرش ايران منظورمان كجاست. فرش كجا. من يك سفر مفصلى 
براى فرش ايران كردم و توى اين فاصله بود كه يك روزى تهران با خانه تماس 

گرفتم و به من گفتند ايرج گرگين چندبار زنگ زده و با تو كار دارد.
يادم مى آيد شيراز بوديم براى فيلمبردارى و من براى يك كارى يكى دو روزه 
آمدم تهران. به او زنگ زدم و گفت بيا مى خواهم ببينمت. رفتم و همديگر را ديديم. 
كتاب دايى جان ناپلئون تازه درآمده بود. گذاشت جلوى من. گفت اين را خواندى؟ 
گفتم نه. گفت مگر نمى شناسى پزشكزاد را؟ من با ايرج پزشكزاد رفيق بودم. رفيق 
گرمابه و گلستان بوديم. ولى چون اين به صورت پاورقى در آن مجله فردوسى 
چاپ مى شد و مجله فردوسى يك گاردى داشت در مقابل روشنفكران مخصوصا 
فروغ و گلستان و اينها،  در نتيجه من نخوانده بودم با وجود اين كه خيلى نزديك 
بودم با ايرج. گفتم من حاال گرفتار يك كار سنگينى هستم و اينها. گفت خوب تو 
ببر اين را بخوان و عجله نكن. جوابت را به من بده. من همان شب پرواز داشتم 

دوباره برگردم شيراز.
گفتم خوب و كتاب را گرفتم ازش و غروب كه سوار هواپيما شدم و داشتيم 
برمى گشتيم من توى راه شروع كردم اين را خواندن. تا وقتى رسيديم به فرودگاه 
شيراز چيزى حدود 35 تا 40 صفحه اش را خوانده بودم. بالفاصله رفتم به هتل و به 
ايرج زنگ زدم و گفتم من اين را مى سازم. او هم خوشحال شد و ديگر چند وقت 
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بعد كارمان در شيراز تمام شد و آمديم تهران و قرارداد اجرايى اش را بستيم و به 
داليلى هم آن فيلم فرش بعد از اين كه فيلمبردارى اش تمام شد متوقف ماند و 

من ديگر تمام نيرويم را گذاشتم روى دايى جان [ناپلئون].

آقاى گرگين در روند ساخت سريال هم نظارتى داشت يا صرفا امور 
اجرايى كار را كمك مى كرد؟

وقتى يك اثر خوب ماندگار ساخته مى شود و به دست مى آيد مخصوصا در 
شرايط جامعه ما كه هميشه لنگى هايى اين ور و آن ور وجود دارد واقعا به طرز 
معجزه آسايى همه چيز با هم هماهنگ مى شود. اين اتفاقى بود كه در دايى جان 

افتاد.
من يادم مى آيد كه فيلمبردارى مان را شروع كرده بوديم ولى هنوز خود دايى 
جان را پيدا نكرده بودم. يك روز رفتم تلويزيون دفتر داود رشيدى كه آن موقع 
مسوول فيلم ها و برنامه هاى تئاتر شبكه دو بود. در دفتر او ديدم يك پيرمردى 
منتظر نشسته. رفت داود را ديد و آمد و من رفتم گفتم داود اين كى بود؟ گفت اين 
آقاى نقشينه است. از بازيگران خيلى قديمى تئاتر است كه سالهاست كار نمى كند 
و حاال يك نمايشى اجرا كرده بود و آمده بود كه اجراى تلويزيونى كند. من برادرم 
كه همراهم بود (را) فرستادم گفتم اين را پيدايش كن ببر استوديو و من مى آيم 

آنجا االن. اينطورى من دايى جان را پيدا كردم.
مى گويم ناگهان همه چيز دست به دست هم مى دهد و به خير و خوشى. اين 
اتفاق عينا در مورد دايى جان براى ما افتاد. حاال ضمن اينكه خود آقاى قطبى 
خيلى عالقه به اين داستان داشت و مى ديد كه كار خوب پيش مى رود. و واقعا من 

يك روز لنگى نداشتم كه از جانب تهيه كننده باشد.

آقاى گرگين در مورد مسايل ديگر مثل انتخاب بازيگر و پيشنهادهايى 
درباره شكل اجرا و لوكيشن داشتند؟

نه. مطلقا. مطلقا. من هر وقت كار ادارى داشتم يا قسط هاى مان بايد پرداخت 
مى شد من مى رفتم امضايى مى دادم و چكم را مى گرفتم و مى آمدم بيرون و 
كارهايم را انجام مى دادم. حتى هرگز به ياد نمى آورم يك روزى سرصحنه ما آمده 
باشد. ولى خوب مدير خوبى بود و از دور كنترل تمام كارهايش را داشت و وقتى 

كار داشت پيش مى رفت دليلى نداشت دخالت كند.

سريال كه آماده شد درباره نتيجه نهايى كار نظرى ندادند؟
خوب يك ميهمانى خيلى مفصل داد در خود تلويزيون كه يك مهمان سراى 
كوچك داشت. مديران تلويزيون شركت كردند و گروهى كه فيلم را ساخته بودند 

و يك صحبت هايى هم با آقاى قطبى كرده بود كه دوباره يك جورى مرا جذب 
كنند به تلويزيون. منتها من آن سه سال اول كارمند بودم و دوره كارآموزى و 
اولين فيلم هايم را آنجا ساختم. نه فقط من. خيلى از فيلمسازان جوان ما آنجا 
شروع كردند. همين منجر شد كه من بعد از دايى جان يك قرارداد ديگر طوالنى 
مدت با تلويزيون بستم. يكى از توافق هايى كه كرديم مجموعه اى از رمان شوهر 

آهوخانم بود.

آقاى گرگين هم در اين ماجرا نقش داشتند؟
بله. بله. امتياز كتاب را هم خريديم و اين برنامه كار بعدى من بود. يا يك طرح 
ديگرى داشتم به اسم داستان سرايان كه صحبت از 12 نويسنده ايرانى بود كه 
مبناى آن [صادق] هدايت گرفته شده بود و انتهاى آن دولت آبادى كه آن موقع 
يك نويسنده جوانى بود كه خيلى گل كرده بود. مى خواستيم سيرى را در ادبيات 
ببينيم. از هركدام از اينها يك داستان كوتاه انتخاب مى شد به اضافه مثال يك 
بيست يا بيست و پنج دقيقه كه بيوگرافى آن نويسنده و شيوه نوشتن اش و اثرش 

روى ادبيات معاصر ما بود. اين هر دو طرح را با هم تصويب كردند.
بعد براى اجراى اين دومى چون دوازده فيلم بود يكى اش را من مى ساختم و با 
بچه هاى فيلمساز روشنفكر آن زمان مان صحبت كردم كه هر كدام يك قسمت 
را بسازند. يعنى هم يك گزارشى مى شد از سينماى نو ما و هم ادبيات مدرن بعد 
از مشروطه ما. با تمام شان با پرويز كيمياوى،  با سهراب شهيدثالث،  با مسعود 
كيميايى، داريوش مهرجويى،  پرويز صياد، على حاتمى و هر كدام اينها خودشان 
نويسنده و داستان شان را انتخاب مى كردند. منتها يك قرارى گذاشته بوديم كه 
خود من در نوشتن فيلمنامه ها مشاركت داشته باشم. كه ديگر خورد به انقالب و 

به نوعى اين طرح متوقف ماند.

حاال كه صحبت از دايى جان ناپلئون شد اين موضوع را شما تاييد 
مى كنيد كه نسخه هاى فعلى به جا مانده از اين سريال كه در همه اين 
سال ها از اين سريال همه جا پخش شده و ديده شده دو قسمت كم دارد 

و در واقع دو قسمت نسخه فعلى اين سريال هم اكنون وجود ندارد؟
جمعا بايستى 16 ساعت و نيم باشد. بله. اين نسخه اى كه در دسترس است 
دوازده، سيزده ساعت است. من اين را مى دانم كه وقتى اين فيلم را به تلويزيون 

تحويل دادم نسخه 16 ساعته از شبكه دو پخش شد.
ولى چند ماه بعدش شبكه يك هم اين برنامه را پخش كرد. همان موقعى هم 
كه قسمت اول و دو را در شبكه دو پخش كرديم ساواك خيلى ايراد گرفت به اين 
و ماموران شان آمدند كه فيلم را سانسور كنند و من زير بار نرفتم. آقاى قطبى هم 

مرحوم پرويز فنى زاده در نمايى از سريال دايى جان ناپلئونسردر عمارتى كه در آن سريال دايى جان ناپلئون ساخته شد.
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پرونده

به اختيار من گذاشت. گفت من به ميل تو مى گذارم. اگر مى توانى نيات شان را 
برآورده كنى بكن،  اگر نمى توانى بگذار فيلم را مى فرستيم آرشيو فيلم. و ما تا پاى 

آرشيو هم رفتيم.
دو سه هفته هم پخش برنامه قسمت سوم عقب افتاد. تعطيل شد كار. منتها 
اعتراض هاى عمومى خيلى باال گرفت. در زمانى كه ما كامال نااميد شده بوديم 
از ادامه اش، ناگهان يك روز از دفتر آقاى قطبى به من زنگ زدند كه اين هفته 
فيلم را پخش مى كنيم. بياييد قسمت بعد را آماده كنيد. اينجورى بود. ما فيلم را 
صدابردارى كرده بوديم و همه كارهايش را كرده بوديم ولى كار صداگذارى هر 
قسمت را در همان هفته اى كه مى خواست پخش شود انجام مى داديم. بار دوم 
كه مى خواست پخش شود، گفتم كه گرفتار فيلم ها و طرح هاى ديگرى بودم و 
كارمند تلويزيون هم كه نبودم، گويا شبكه دوم كه مى خواست پخش كند دوباره 
پاى ساواك باز مى شود مى آيند و دو سه ساعت از فيلم را در مى آورند. من خيلى 
دير خبر شدم كه اين اتفاق افتاده. چون مرتب هم در سفر بودم. اين اتفاق هم 

افتاده و نمى دانم االن واقعا چه سرنوشتى دارد.
دوره كوتاهى اوايل انقالب بعضى از دوستان ما كه تلويزيون بودند من باالخره 
راضى شان كردم كه بروم سرى به آرشيو بزنم. آرشيو هم آن موقع خيلى محافظت 
مى شد. گفتم من چيزى نمى خواهم بيرون ببرم و فقط مى خواهم ببينم اين هست 

يا نيست.
رفتم ديدم، توى آرشيو نديدم اش. بعد بچه ها گفتند كه يك آرشيو سرى وجود 
دارد، باالخره در تمام سازمان ها يك چيزى وجود دارد، كه خيلى از اين برنامه ها، 
فيلم ها احتماال به آنجا منتقل شده. من نمى دانم واقعا اميدوارم كه آن دو سه 
ساعتى را كه از فيلم درآورده اند نمى دانم با باند صدايش چه كردند،  اگر قيچى 

گذاشته باشند توى صداها اين فيلم كامال ناقص خواهد بود.
من گمان نمى كنم كسى اين فيلم را از آرشيو تلويزيون بيرون آورده باشد و كپى 
آن به خارج از ايران رفته باشد. اصال اگر بود يكى از كپى اين خبر داشت. از نگاتيو 

اصلى اش خبر داشت.
ولى احتمال دارد كه همان موقع كه اينها از تلويزيون پخش مى شده يك 
كسانى دستگاه ضبط ويديو داشتند. چون ويديو تازه به ايران آمده بود. و احتمال 
دارد كه اين برنامه را ضبط كرده باشند. يكى با خودش برده باشد. چون همه اينها 
پيداست كه از يك كپى تكثير شده. حاال مى رود توى خانه ها تكثير مى شود. در 
موسسات تكثير مى شود. ديگر ما بايد در اين دور و زمانه از قاچاقچى هاى ويديو 
و فيلم و اينها بايد خيلى ممنون باشيم كه حداقل اينها باعث شدند مردم ما فيلم 

هاى ما را ببينند.

اطالع داريد كه عالوه بر سريال دايى جان ناپلئون،  آقاى گرگين در 
نقش  هم  ديگرى  شده  شناخته  و  مهم  هاى  سريال  و  فيلمها  ساخت 

داشتند يا نه؟
من تا آنجا كه به ياد مى آورم فيلمى كه على حاتمى مى ساخت،  آن مجموعه 
على حاتمى «سلطان صاحبقران» هم در شبكه دو ساخته شد تا آنجا كه به ياد 

مى آورم. اگر اشتباه نكنم.

بعد كه انقالب شد آيا باز هم آقاى گرگين را ديديد و پيگير فعاليت هاى 
شان بوديد؟

بله. خوب. اينها واقعا متاسفم از اين بابت كه نمى دانم چرا ملى ترين بچه هاى ما،  
ملى ترين بچه هاى روشنفكر ما با خارج رفتن دفن مى شوند.

گرگين اهل هيچ فرقه اى نبود. فقط پسر روشنفكر ميهن پرستى بود كه هر 
وقت هم كار خالفى مى ديد انجام نمى داد. كارى انجام مى داد كه اعتقاد داشت و 
دلش مى خواست. خيلى هم در كارش مدير خوبى بود. روابط عمومى بسيار خوبى 
داشت. آگاهى داشت و هنرمندان را مى شناخت. كارهايشان را مى ديد و واقعا يكى 
از بهترين مدل مديريت كارهاى هنرى بوده به نظر من. بدون اين كه هيچ دخالت 
مستقيمى داشته باشد، مشاوره مى داد ولى هيچ دخالت مستقيم در كار كسى 
نمى كرد. مى دانست كه نبايد بكند. اصال نمى شود. هر فيلمسازى همان كارى را 

مى كند كه بلد است.
يك مشكلى كه گاهى با اين دستگاه سانسور چه در آن حكومت و چه امروز رو 
به رو مى شويم اين است كه يك نوع فيلمى را گاهى به ما پيشنهاد مى كنند كه 
اصال ما بلد نيستيم بسازيم و وقتى مى گويى نمى كنم پاى چيز ديگرى مى گذارند. 
خب! ولى او اين آگاهى را داشت. بله. گفتم به دليل آشنايى كه با دكتر مرندى 
و ايران خانم بود چندين بار در آن ايام بعد از انقالب كه هنوز در ايران بود و 
نمى خواست خارج شود و اميدوار بود كه برگردد سر كارش. خب! اينها بچه هاى 
ثروتمند و پولدارى نبودند كه بتوانند با بيكارى زندگى شان را ادامه دهند. چون 
يك مدت طوالنى شد و خيلى هم افسرده شده بود و آخرين بار هم من خانه ايران 
خانم ديدم. شب خوبى بود ولى ديدم توى خودش است. گفت بيكارى خسته ام 
كرده. خوب مرد فعالى بود. مدت كوتاهى بعد ديدم كه از ايران رفته. منتها آن 

شب به من نگفت.

بعد از خروج شان از ايران هم توانستيد با او در ارتباط باشيد؟
بله. يكى دوبار صحبت تلفنى با هم داشتيم. مربوط به همان اوايل رفتن اش بود.

ايرج \زشك زاد نويسنده كتاب دايى جان ناپلئونپرويز صياد  در نمايى از سريال دايى جان ناپلئون
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پرونده
شهرنوش پارسى پور داستان نويس و مترجم شهير ايرانى:

دكتر ماندانا زنديان، شاعر و روزنامه نگار، در طى سه سال كار مداوم با روانشاد 
ايرج گرگين، موفق شده است يك كتاب 631 صفحه اى را كه در برگيرنده بخش 
قابل تاملى از كارهاى راديوئى گرگين است به مرحله چاپ برساند. كتاب، با چند 
صفحه از خودزندگى نامه ى ايرج گرگين بازمى شود و ظاهرا اين طرحى ست كه 
او براى نوشتن خاطراتش در سر داشته.  اين چند صفحه از اين جهت جالب است 
كه نشان مى دهد گرگين نثر ساده و روانى داشته، كه اگر موفق مى شد خاطراتش 
را بنويسد كتاب خوبى فراهم مى آمد.  به جهت آشنائى با نثر گرگين بخش كوتاهى 

از اين خاطرات را براى شما واگو مى كنم:
«خورشيد هميشه بود؛ آفتاب هرگز غروب نمى كرد، يا من اين طور فكر مى 
كردم.  خورشيد هميشه وسط آسمان بود، و تا چشم مى ديد دريا بود و تاللو 
آفتاب درخشانى كه چشم را مى آزرد.  آن آب و آن آفتاب كور كننده و شن هاى 
داغ، پيچيده در صداى فرياد پرندگان دريايى و طنين يكنواخت برخورد موج ها 
به ساحل؛ و بوى دريا، و بوى ماهى كباب شده –به هنگام غروب كه ماهيگيران از 
صيد روزانه باز مى گشتند– نخستين يادهايى ست كه من از جهان در ذهن دارم.
ما از تبريز به جزيره قشم آمده بوديم، و من هنوز خاطرات محوى از تبريز را به 
ياد مى آورم:  زيبايى مادرم عفت، و عكس هايش پس از كشف حجاب و تارى كه 
در خانه مى نواخت؛ خواهر بزرگ ترم كه به كودكستان مى رفت و از همان زمان 
چهره و رفتارى جدى داشت؛ و پدرم كه زاده بوشهر بود و هميشه با ستايش و 

دلتنگى از سبزى آن ناحيه سخن مى گفت.
نزديك چهار سال داشتم و جزيره قشم تمام دنياى من بود.  خانه آجرى سنگى 
ما لب دريا قرار داشت.  بعد از ظهرها كه پدر در اداره بود و مادر استراحت مى كرد، 
من و خواهرم ايران به خارج خانه مى گريختيم، اگر قايقى در ساحل بود به داخل 

آن مى خزيديم و اداى دريانوردان را در مى آورديم؛ و يا آنقدر شن هاى داغ را مى 
كنديم تا به شن هاى تر و خنك برسيم، و ديرى نمى گذشت كه مادر مستخدم 
خانه را به سراغمان مى فرستاد.  روزهايى كه مدرسه تعطيل بود اين بازى ها تكرار 

مى شد.»
بدبختانه اين آغاز زيبا خيلى زود به پايان مى رسد.  ظاهرا گرگين به دليل بيمارى 
موفق به ادامه اين بخش نمى شود و در نتيجه بخش مهم و قابل مالحظه اى از 
كتاب در برگيرنده مصاحبه دكتر زنديان با ايرج گرگين درباره ى راديو و تلويزيون 
در ايران است كه اطالعات دقيق و ارزنده اى درباره ى تاريخ و كار رسانه هاى ايرانى 

را يك جا گردآورده است.
  پس از اين بخش دو مصاحبه ى كوتاه با گرگين مى آيد، كه مانند چند 
متن قابل تامل ديگر اين كتاب درباره ى راديو آزادى است و گرگين در اين 
نوشته ها مى كوشد كه نشان دهد ين راديو به رغم وابستگى به دولت آمريكا 
از استقالل عمل برخوردار بوده است.در فصل اميد و آزادى، شمارى از برنامه 
هايى كه گرگين براى راديو اميد و راديو آزادى ساخته و بيشتر بار سياسى دارند 
قرار گرفته.  بخشى از كتاب نيز حامل مصاحبه هاى گرگين با شخصيت هاى 
ايرانى، از جمله فروغ فرخزاد است كه بهترين مصاحبه اى ست كه از فروغ باقى 
مانده.  در اينجا بد نمى بينم نگاهى سريع به سال شمار زندگى ايرج گرگين 

داشته باشيم.
ايرج گرگين در 25 بهمن ماه 1313 در شهر اصفهان به دنيا آمده.  از سال 
1319 مشغول به تحصيل مى شود.  در 1329 به ميدان سياست نزديك شده 
و به حزب توده عالقمند مى شود گرگين هرگز عضو رسمى حزب توده يا هيچ 
حزب يا ارگان سياسى ديگر نشد، ولى خود را در آن دوران سمپاتيزان حزب 

ايرج گرگين، اميد و آزادى
ــالگى آغاز كرد و از شانزده سالگى  ــى پور نويسندگى را از سيزده س پارس
ــتعار در گاهنامه هاى گوناگون به چاپ مى رسيد.  ــتان هايش با نام مس داس
نخستين رمان او «سگ و زمستان بلند» نام دارد كه در تابستان 1353 كار 

نوشتن آن پايان يافت.
ــده برنامه «زنان  ــن در تلويزيون ملى ايران تهيه كنن ــى پور همچني  پارس
ــرخى  ــرو گلس ــتايى» بود و در بهمن 1353 در اعتراض به اعدام خس روس
ــتعفا او را  ــتعفا داد. مدتى پس از اس ــيان، از تلويزيون اس و كرامت اهللا دانش
بازداشت كردند و 54 روز در زندان گذرانيد. در مرداد 1360 با اينكه خود 
وابسته به هيچ سازمان سياسى نبود، به خاطر همراه داشتن نشريات متعلق به 
برادرش در خودرو، هنگام مالقات با خواهر زندانيش دستگير شد و 4 سال 

را در زندان به سر برد.
ــيس كتاب فروشى در يك  ــى پور پس از آزادى به كار ترجمه و تاس  پارس
زيرزمين در خيابان سنايى روى آورد. بعد از چاپ كتاب زنان بدون مردان، 
كميته منكرات او را احضار كرد و درباره كتاب و اينكه چرا از بكارت نوشته است 
او را بازجويى و زندانى كردند. پس از آن بود كه شهرنوش به آمريكا آمد و 

همواره بر اساس آزاد انديشى فعاليت هاى خود را ادامه داده است.
آنچه در پى مى خوانيد در آينده نزديك در راديو زمانه هم منتشر خواهد شد. شهرنوش پارسى پور - خالق كتاب زنان بدون مردان
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توده مى شناخت و در جلسات و فعاليت هاى سازمان جوانان حزب توده 
شركت و سخنرانى مى كرد. او پس از سال 1332 ديگر در فعاليت سياسى 
شركت نمى كند.  اندكى بعد به دانشگاه وارد مى شود و در رشته ادبيات 
فارسى مشغول به تحصيل شده و هم زمان به فعاليت تئاترى مى پردازد.  
در 1334 به كار حرفه اى در روزنامه كيهان مشغول مى شود و مديريت 
داخلى هفته نامه ى نوپاى كيهان فرهنگى را بر عهده مى گيرد  در سال 
1337 به عنوان نويسنده گزارشگر به راديو ايران مى پيوندند.  در سال 1340 
سرپرستى برنامه دوم راديو به نام راديو تهران بر عهده او قرار مى گيرد.  برنامه 
صداى شاعر را تهيه مى كند.  در 1343 با ژاله كاظمى ازدواج مى كند و در 
1344 صاحب پسرى به نام افشين مى شود.  در 1345 به عنوان نخستين 
گوينده خبر به تلويزيون ملى ايران مى پيوندند و در همين سال از همسرش 
جدا مى شود.  در تاسيس مجله تماشا همكارى مى كند.  فوق ليسانس خود 
را در آمريكا مى گيرد و عاقبت در سال 1357 از مديريت شبكه دوم تلويزيون 
استعفا مى دهد.  در 1358 از تلويزيون اخراج مى شود.  سال بعد به آمريكا 
مهاجرت مى كند.  دو سال بعد راديو اميد را بنيانگزارى مى كند.  در 1366 
مالى راديو  مشكالت  كوثرى ازدواج مى كند.  در 1370 به دليل  با اعظم 
اميد تعطيل مى شود.  در 1377 در راه اندازى بخش فارسى راديو آزادى در 
پراگ مشاركت مى كند. در 1385 طرح اوليه تاسيس يك راديوى فرهنگى 
فارسى زبان را به موسسه هلندى پرس نااو پيشنهاد مى كند و نام زمانه را نيز 
پيشنهاد مى كند.  اين راديو در مرداد سال 1385 كار خود را آغاز مى كند.  
در 2009 از راديو آزاد بازنشسته مى شود و به ويرجينياى آمريكا مى رود تا 
كتاب اميد و آزادى را بنويسد.  در سال 2012 ميالدى در اثر بيمارى سرطان 
روده در ويرجينيا از دنيا مى رود و كار تنظيم كتاب بر عهده ماندانا زنديان 
قرار مى گيرد و او كه به مدت سه سال با گرگين همكارى كرده است دوماه 

از محل كارش مرخصى مى گيرد و كتاب را به پايان مى برد.
بدون شك اين كتاب حامل اطالعات بسيار باارزشى در زمينه هاى مختلف 
فرهنگى، ادبى، اجتماعى و سياسى است.  گرگين مدت زمانى دراز با راديو و 
تلويزيون ايران همكارى داشته است و نقش قابل تاملى در اين دو رسانه بازى 
كرده است تا آنجا كه خودش بخش راديو تلويزيون كتاب را زندگى نامه ى اصلى 

خود مى داند.
يكى از خاطرات جالب او اين است كه او در زمان شاه با دسته اى از دانشجويان 
كه به دستور ساواك سرهاى آنها را تراشيده اند مصاحبه مى كند و مجبور مى 
شود براى اداى توضيحات به همراه مهندس رضا قطبى، مديرعامل تلويزيون ملى 
ايران به ديدار امير عباس هويدا، نخست وزير وقت برود.  سال ها پس از انقالب او 
در آمريكا با يكى از اين دانشجويان برخورد مى كند و او براى گرگين مى گويد كه 

رفتارش در آن روز ويژه تاثير قابل تاملى بر دانشجويان داشته است.
در پايان باز به چند صفحه محدود خاطرات او بازگشت مى كنيم و از زندگى 

اش مى خوانيم كه:
«سال هاى زندگى در جنوب سرشار از چنين خاطراتى ست.  در ميناب مادرم 
شب ها به هنگام خواب پاى من و خواهرم را به پاى خود مى بست، چون گفته 
مى شد كه بلوچ ها مخصوصا دختر بچه ها را مى دزدند.  در بندر عباس شب ها 
ترس شهر را فرا مى گرفت، زيرا گويا يوز پلنگى پيدا شده بود كه از كوه به شهر 
مى آمد و خردساالن را شكار مى كرد؛  بنابراين ما باز هم شب ها با پاهاى بسته به 
پاهاى مادرم به خواب مى رفتيم، و به ياد دارم چند بار نيمه شب از صداى فرياد 

و ضجه اى از خواب جهيدم و شنيدم كه يوز پلنگى كودكى را شكار كرده بود.»
ايرج گرگين امروز در ميان ما نيست، اما بدون شك نام او براى مدت زمانى دراز 

در خاطره ها باقى خواهد ماند.
كتاب اميد و آزادى را شركت كتاب در لوس آنجلس منتشر كرده است.

يادبودپرونده
زهره الله زارى* در رثاى نورالدين ثابت ايمانى:

از زمانى كه به ياد مى آورم صداى زيبا، پرطنين، پرصالبت و جاودانى اين 
بزرگ مرد ايرانى را به خاطرم مى آيد. 

شايد در دوران جوانى هرگز به اين موضوع نينديشيده  بودم كه با صاحب 
اين صدا زمانى در يك راديو مشترك و ايرانى همكار باشم و من افتخار آن را 
داشته باشم كه هر روز او را از نزديك ببينم، صداى گرمش را بشنوم و اشعار 

زيباى او را با گوش جان نيوش كنم.
صداى او به طرز معجزه  آسائى تلخى خبرها را از بين مى برد و شنونده را به 

گوش سپردن به ادامة خبرها وا مى داشت. 
هر بامداد دوشنبه كه صداى گرم او را در زمان خواندن اشعار مى شنيدم 
با خود مى گفتم اى كاش حافظ اين واالمقام شاعر ايرانى در قيد حيات بود 
و اشعار خود را كه با جان و دل و با احساسات بى نظير خود سروده بود را از 
زبان نورالدين مى شنيد و او هم مثل جامعه  بزرگ ايرانى شادمان مى گشت. 

ذكر اين خاطره دلنشين است كه يك روز كه مشغول كارم بودم، مدير توليد 
آن زمان راديو ايران از من خواستند در كادر خبر همكارى خود را آغاز كنم 
و با سردبيرى پرويز ناظريان و مهرداد حقيقى خبرها را بخوانم. اين خبر مرا 
خوشحال كرد و زمانى بيشتر شادمان شدم، كه فهميدم نورالدين ثابت ايمانى 

مرا براى اين كار انتخاب كرده بود. 
اين توصيه مرا دل گرم و اعتماد به نفس بيشترى به من اهداء كرد. من 

هميشه ممنون و سپاسگزار اين عزيز از دست رفته هستم. 
قلم من قدرت آن  را ندارد كه در مدح و ستايش او بيشتر بنويسد. 

منتخب آقاى خبر بودم

* زهره الله زارى گوينده خبر در راديو 670 اى.ام در لس آنجلس است و متنى كه خوانديد با 
تاخير به شماره ويژه شادروان ثابت ايمانى رسيد كه اينك منتشر مى شود.

جناب آقاى دكتر تورج شفا

بدينوسيله درگدشت آقاى دكتر منوچهر شفا 
پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسليت 

مى گوييم.
موئيز طالعى،  ژوزف احدوت،  روبن كهن اوف،  موسى گلبهار، 
بهمن گلشنى،  داريوش ستاره،  شهرام مبصر، نعيم پيرى،  بيژن خليلى 
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

11 آبان 
1333 خورشيدى (1954 ميالدى)

كشف جنازه ى متالشى شده ى عليرضا پهلوى برادر 
محمدرضاشاه پهلوى در ارتفاعات شمال الر

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت امير شروان هنرمند تأتر و سينما.

 

12 آبان 
1385 خورشيدى 2006( ميالدى)

درگذشت فريدون هويدا، سفير سابق ايران در سازمان 
در  سالگى  سن 82  در  سرطان،  بيمارى  اثر  بر  ملل، 

واشنگتن دى سى امريكا. 
 

13 آبان 
1343 خورشيدى (1964 ميالدى) 

تبعيد آخوند روح اهللا خمينى به تركيه
1357خورشيدى (1978 ميالدى) 

اخطار دولت امريكا به اتباع خود براى خروج هرچه 
زودتر از خاك ايران

1358خورشيدى (1979 ميالدى) 
اشغال سفارت آمريكا، در ايران. 

14 آبان 
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

استعفاى جعفر شريف امامى نخست وزير از سمت خود
1376 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت على تابش، گوينده ى راديو، كمدين و بازيگر 
(زاده 1304)

1380خورشيدى (2001 ميالدى)
درگذشت غالمرضا ازهارى نخست وزير ايران

1384 خورشيدى (2005 ميالدى)
درگذشت نعمت اهللا آغاسى -خواننده- به علت سكته 

قلبى و مغزى در 66 سالگى، در گوهردشت كرج 

15آبان 
1298 خورشيدى (1919 ميالدى)

ويولون  نوازنده  و  آهنگساز  تجويدى  على  زادروز 
(درگذشته 1384)

1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
زادروز واروژان هاخوانديان، موسيقى دان

1354 خورشيدى (1975 ميالدى)
مقيم  پاپ   خواننده   سپانلو،  شهرزاد  زادروز    

لوس آنجلس 

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
غالمرضا  ارتشبد  رياست  به  نظامى  دولت  تشكيل 

ازهارى
1376 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت جهانگير فروهر هنرپيشه (زاده 1299)
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

در  قلبى  ايست  اثر   بر  پروانه،  خاطره  گذشت  در 
بيمارستانى در تهران. وى دختر «پروانه» خواننده ى 
عصر قاجار و به ويژه ناصرى بود. او متولد سال 1309 
بود. وى در سال 1336 به طور حرفه اى كار خود را با 

اركستر استاد صبا آغاز كرد. 
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

و  دان  رديف  خواننده،  خاورى،  اقدس  درگذشت 
سرپرست گروه ياران

16آبان 
1310 خورشيدى (1931 ميالدى)

زادروز عبدالعلى دستغيب، منتقد و مترجم
1317 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز هوشنگ ظريف، نوازنده ى تار
1372 خورشيدى (1994 ميالدى)

درگذشت جواد معروفى، موسيقيدان
 آثار مكتوب و موسيقى استاد در شركت كتاب موجود 

ررررررررررررررر

است. كتاب هفت اثر برگزيده از استاد جواد معروفى تنظيم 
از سوسن كوشادپور از انتشارات شركت كتاب 

17آبان 
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

زادروز على كريمى، فوتباليست ايرانى
1376 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت  سيد محمدعلى جمال زاده، نويسنده و مترجم 
 اكثر كتاب هاى جمالزاده در شركت كتاب موجود است.

رررررررررررررر

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
تلويزيون  و  سينما  كارگردان  قويدل  امير  درگذشت 

ايران،  به علت بيمارى ريوى در تهران

18 آبان 
1256 خورشيدى (1877 ميالدى)

زادروز  اقبال الهورى، انديشمند و شاعر پاكستانى كه 
به زبان فارسى شعر مى سرود

 ديوان اشعار اقبال الهورى در شركت كتاب موجود 
ز ب

است 
1323خورشيدى (1944 ميالدى)

 كناره گيرِى محمد ساعد مراغه اى از نخست وزيرى

 دكتر صدرالدين الهى در كتاب سيدضيا(از انتشارات 
شركت كتاب) فصلى را به محمد ساعد مراغه اى كه شامل 

مصاحبه با او نيز مى شود ، اختصاص داده است
1323خورشيدى (1944 ميالدى)

 اعدام بهمن قشقايى در فارس
1354 خورشيدى (1975 ميالدى)

تبديل زندان معروف فلك االفالك به موزه مردم شناسى 
1382 خورشيدى(2003 ميالدى)

درگذشت استاد عبداهللا طالع همدانى – شاعر 
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

مهدى سحابى، مترجم و نقاش ايرانى در سن 66 سالگى 
بر اثر ايست قلبى در فرانسه درگذشت.

سحابى از پركارترين مترجمان آثار ادبى در ايران بود 
كه كار ترجمه را از اوايل دهه 1360 بعد از مدتها روزنامه 
نگارى شروع كرد. در مجموعه آثار او بيشتر از 40 اثر 

ترجمه و تاليف ديده مى شود.
سحابى همچنين دو اثر از سلمان رشدى با نام هاى 
«شرم» و «بچه هاى نيمه شب» به فارسى ترجمه كرده 
سال  كتاب  پنجم  دوره ى  در  نخست،  كتاب  كه  است 
جمهورى اسالمى ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 

به عنوان كتاب سال برگزيده شد.

19 آبان 
1333 خورشيدى (1954 ميالدى)

اعدام دكتر حسين فاطمى وزير امور خارجه در ميدان 
تير لشكر 2 زرهى

1350 خورشيدى (1971 ميالدى)
و  نويسنده  كارگردان،  بازيگر،  كريمى،  نيكى  زادروز 

مترجم 
 فيلمهاى نيكى كريمى در مركز موسيقى و فيلم ايران 

رر

وابسته به شركت كتاب موجودند 

20 آبان
1336 خورشيدى (1957 ميالدى)

امضاى موافقت نامه مرزى و مالى بين ايران و شوروى
1342 خورشيدى (1963 ميالدى)

درگذشت سيدمحمد بهبهانى - مرجع تقليد شيعيان
1375 خورشيدى (1996 ميالدى)

قتل دكتر غفار حسينى، نويسنده و مترجم (از سرى 
قتل هاى زنجيره اى)

21 آبان 
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
11 آبانماه تا  9آذرماه

November 1st - November 30th

توجه داشته باشيد سال 2012 سالى است كبيسه (ماه فوريه 2012 ، 29 روزه بوده است) بنابراين روزهاى برابر سال خورشيدى ايرانى 
و سال ميالدى با يك روز جابجايى نسبت به تقويم سال گذشته  تقويم مى شوند



C  Copyright 2012 Ketab Corp.4545 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هفدهم - دوره جديد – شماره اول – نوامبر 2012

روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
تشكيل جبهه ملى ايران به رهبرى دكتر محمد مصدق

1345 خورشيدى (1966 ميالدى)
انتصاب اميراسداهللا علم به سمت وزير دربار 

دربار  وزارت  به  او  كه  زمانى  از  علم  يادداشتهاى   
منصوب مى شود آغاز مى گردد. مجموعه اين يادداشتها 
شركت  توسط  شده  آورى  جمع  جلد  در 6  تاكنون  كه 

ايبكس منتشر و در شركت كتاب به فروش مى رسند
 1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

زادروز  بيتا سحرخيز، بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون
1363 خورشيدى (1984 ميالدى)

درگذشت بيژن مفيد، هنرپيشه و كارگردان تئاتر  و 
نمايشنامه نويس

 نمايشنامه شهر قصه در شركت كتاب موجود است 
ي

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
اصيل  آوازهاى  خواننده  ستوده،  پريوش  درگذشت 
ايرانى به علت سكته قلبى، در بيمارستان شريعتى تهران 

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت جمشيد اليق بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون 
بر اثر ايست قلبى در تهران. وى هنگام مرگ 78 سال 

داشت.

22 آبان 
1371 خورشيدى (1992 ميالدى)

درگذشت موسى نى داوود، موسيقيدان در آمريكا
1373 خورشيدى (1994 ميالدى)

و  باستانى  زبان هاى  استاد  بهار،  مهرداد  گذشت  در 
پژوهشگر ايران باستان

 آثار مهرداد بهار در شركت كتاب موجود است 
پپپپژپژژژژژژژژژژژژژژژژپژو

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
عباس شباويز تهيه كننده ى پيش كسوت سينما در سن 

80 سالگى در منزل مسكونى خود در تهران درگذشت.
 

23 آبان 
1345 خورشيدى(1966 ميالدى)

درگذشت سعيد نفيسى - استاد و محقق

24 آبان 
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

زادروز بيژن نجدى، قصه نويس و شاعر
1322 خورشيدى (1943 ميالدى)
زادروز على بزرگمهر، زيبانگار

1347 خورشيدى (1968 ميالدى)
درگذشت محمد حسن (بيوك) معيرى - رهى، شاعر و 
ترانه سرا- از آثار وى شب جدايى، آزاده ام و مجموعه ى 

شعرهاى آزاده و سايه ى عمر.
مستعار  نام  از  انتقادى  و  فكاهى  هاى  شعر  در  وى 
«زاغچه» ، «شاه پريون»  و «حق گو» بهره مى برده است.

 آثار رهى معيرى در شركت كتاب موجود است 
زززززززززززززززززز

1360 خورشيدى (1981 ميالدى)
به  معروف  طباطبايى  محمدحسين  سيد  درگذشت  

عالمه طباطبايى فقيه، فيلسوف و مفسر قرآن

25 آبان 
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز  مهستى، خواننده موسيقى سنتى و پاپ
 آثار مهستى  در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به 

ر ز

شركت كتاب موجودند 
1336 خورشيدى (1957 ميالدى)

اعتراض دولت انگلستان و ممالك عربى در مورد الحاق 
بحرين به ايران

1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
و  خواننده  ويولنيست،  مرتضوى،  بيژن  زادروز 

ترانه سرا
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

بازداشت عده زيادى از مخالفان دولت در فارس
1342 خورشيدى (1963 ميالدى)

ورود برژنف صدر هيئت رئيسه شوراى عالى اتحاد 
شوروى به ايران

1343 خورشيدى (1964 ميالدى)
افتتاح بزرگترين كنفرانس توسعه صنايع پتروشيمى 

باشركت نمايندگان 32 كشور جهان در تهران

26 آبان 
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

زادروز محمدعلى همايون كاتوزيان، نويسنده و مورخ 
و استاد دانشگاه اكسفورد

 1329 خورشيدى (1950 ميالدى)
زادروز شمس لنگرودى، شاعر و پژوهشگر

  1343 خورشيدى (1964 ميالدى)
و  بلژيك  هلند،  كشورهاى  و  ايران  بين  رواديد  لغو 

لوكزامبورگ
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

درگذشت استاد پورداود - محقق و ايرانشناس
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

سن 77  در  سينما  پيشكسوت  بازيگر  خردمند  نيكو 
سالگى در ايران درگذشت.

27 آبان 
 1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
زادروز طاهره صفارزاده، شاعر

1347 خورشيدى (1968 ميالدى)
درگذشت عباس فرات - شاعر

1377 خورشيدى  (1998 ميالدى)
درگذشت محمود پاينده، شاعر گيلكى سرا ، مردم شناس 

و فرهنگ نويس 
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

كه  بازيگر  و  هنرمند  همايون،  عبدالعلى  درگذشت 
معروفترين رل وى «سركار استوار» مى باشد. او در 
برنامه كارگران در راديو به نام «نيم بعدازظهر» آوازى 
را براى اولين بار خواند كه به آواز كوچه باغى معروف 

شد. از نقش هاى ديگر او نمايش «چهارالت تهران» بود.

28 آبان 
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

زادروز اردشير كامكار، نوازنده ى كمانچه
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

فعال  و  مترجم،  نويسنده،  شريف،  مجيد  دكتر  قتل 
سياسى (از سرى قتل هاى زنجيره اى)

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت تيمسار سرلشكر منصور مزين، در سن 106 
سالگى در شمال كاليفرنيا. وى از بانيان ارتش جديد و 
آخرين رجل از دوران قاجار بود كه با سه پادشاه از 

نزديك كار كرده بود.
29 آبان 

1314 خورشيدى (1935 ميالدى)
سياستمدار،  پيرنيا (مشيرالدوله) -  حسن  درگذشت 

عالم و اديب
در  مشيرالدوله  تاليف  باستان،  ايران  تاريخ  كتاب   

م

شركت كتاب موجود است 
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

زادروز محمدعلى سپانلو، شاعر و پژوهشگر
 آثار محمدعلى سپانلو در شركت كتاب موجود است 

ر ز

1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
پاپ  موسيقى  خواننده  ى  صولتى،  شهرام  تولد   

1384خورشيدى (2005 ميالدى)
درگذشت منوچهر آتشى شاعر، بر اثر جراحى كليه و 
بيمارى قلبى در بيمارستان سينا در تهران. مجموعه 
شعرهاى او آهنگ ديگر، آواز خاك، ديدار در فلق، وصف 
گل سورى، گندم و گيالس، زيباتر از شكل قديم جهان، 

چه تلخ است اين سيب، حادثه در بامداد ،...
 كتاب مجموعه آثار منوچهر آتشى در شركت كتاب 

چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ

موجود است 

30 آبان 
1344 خورشيدى (1965 ميالدى)

درگذشت روح اهللا خالقى - موسيقيدان
 آثار روح اهللا خالقى در شركت كتاب موجود است 

رررررررر

 
1 آذر 

 1306 خورشيدى (1927 ميالدى)
زادروز  بيژن جاللى، شاعر

1334 خورشيدى (1955 ميالدى)
دستگيرى سيدمجتبى نواب صفوى و كليه اعضاى 

فداييان اسالم از طرف مأموران فرماندارى نظامى
1336 خورشيدى (1957 ميالدى)

زادروز  ايرج بسطامى، خواننده ى موسيقى سنتى 
1338 خورشيدى (1959 ميالدى)

انجام مراسم نامزدى محمدرضا شاه پهلوى و فرح ديبا
1354 خورشيدى (1975 ميالدى)

صدور نفت ايران روزانه 550 هزار بشكه افزايش يافت
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

ترور پروانه فروهر (اسكندرى) و داريوش فروهر، فعال 
سياسى توسط مأموران وزارت رژيم اسالمى

از  پرگهر  مرز  حزب  همت  به  فروهرها  قتل  كتاب   
ييييييي

انتشارات شركت كتاب 

2 آذر
1302 خورشيدى (1923 ميالدى)

زادروز  جالل آل احمد، قصه نويس
 آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجود است 

ر ززز

1307 خورشيدى (1928 ميالدى)
زادروز  ويگن دردريان، خواننده موسيقى پاپ و بازيگر 
 آثار ويگن  در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به 

ر زز

شركت كتاب موجودند 
بهره بردارى و نقل قول از اين روزشمار فقط 
براى همكاران شاغل در رسانه ها(جرايد، 
راديوها، تلويزيون ها و سايت هاى خبرى و 
تحليلى)با ذكر ماخذ مجاز است.

56
حه

صف
در 

مه 
ادا
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اقتصاد

سقوط ريال و زمزمه فروپاشى اقتصادى

تشديد روند سقوط ارزش ريال و بحران پولى شديدى كه گريبان اقتصاد كشور را گرفته 
هم اكنون به دغدغه اصلى مردم براى تامين زندگى تبديل شده زيرا قيمت مايحتاج 

عمومى با شتابى كم سابقه رو افزايش است.
 در مورد علل و زمينه هاى بروز اين بحران تازه اظهار نظرهاى فراوانى بيان مى شود 
و اكثر كارشناسان بر اين نكات اتفاق نظر دارند كه عدم كاردانى، فقدان سياست هاى 

همچنين  و  آشكار  سوءمديريت  تخصصى، 
تحريم هاى بين المللى عوامل اصلى بروز وضعيت 

وخيم كنونى در اقتصاد كشور مى باشند.
در مقياس سياسى البته ذكر اين نكته بسيار حائز 
اهميت است كه اصوالً بى خردى و لجاجت غيرقابل 
توجيه سران جمهورى اسالمى در ماجراى انرژى 
هسته اى دليل اصلى رويارويى خطرناكى است كه 
اجراى تحريم هاى شديد از سوى جامعه جهانى را 
به دنبال آورده و عمالً درآمدهاى ارزى ايران را به 

ميزان زيادى متوقف ساخته است.
رژيم حاكم البته از همان ابتدا همواره بدون هرگونه 
تعارف و پرده پوشى ثابت كرده كه تصميمات خود را 

فقط بر اساس مبانى ايدئولوژيك و به اصطالح خودشان «مصلحت نظام» اتخاذ مى كند 
و موضوعى به نام منافع ملى، وضع زندگى مردم، رفاه عمومى و كال صالح ملت در شيوه 

اتخاذ تصميمات جايى ندارد.
به همين دليل هم خمينى اصرار داشت كه مثالً جنگ با عراق بايد تا آن جا كه او 

صالح مى داند ادامه يابد و اين كه صدها هزار جوان ايرانى در چنين جنگى كشته شوند 
براى رهبر معظم اهميتى نداشت. او به توصيه ها و اعتراضات منتقدين و يا حتى دلسوزان 
درون رژيم در خصوص لزوم پايان دادن به آن جنگ ويرانگر كامالً بى اعتنا بود، تا آن جا 
كه پيروزى نسبى و محدود نظامى را به هدر داد و در نهايت «مجبور» شد تن به صلح 

بدهد و با قبول يك شكست سياسى آشكارا گفت كه جام زهر را مى نوشد.
و  سياسى  جنبه  كه  كنونى  بحران  در  اما  و 
اقتصادى يافته، سران رژيم بالجبازى غيرقابل توجيه 
خود، كشور و ملت را درگير يك رويارويى پرهزينه 
و زيان بار با جهان غرب و حتى جامعه بين المللى 
ساخته اند كه حاصل آن سقوط پول ملى، بحران 
فزاينده اقتصادى و تورم شديد است. اين تورم و 
گرانى گسترده در واقع به معناى گسترش سريع 
فقر در جامعه است كه البته اين رنج مضاعف نيز 
اهميت چندانى در تصميمات سران رژيم ندارد. 
آن ها هر چه كه خود صالح بدانند فقط براى حفظ 
نظام انجام مى دهند و رنج و محنت مردم هم البد به 

هيچكس مربوط نيست !
البته با ادامه اين روند و بن بست شديدى كه جمهورى اسالمى براى ايران ايجاد كرده 
بعيد نيست كه نهايتاً كار به جايى برسد كه رهبر رژيم با يك عقب نشينى نهايتاً جام 
زهر را بنوشد و مثال اعالم كند تحت شرايطى حاضر به پذيرش درخواست هاى سازمان 

بين المللى انرژى اتمى شده است.

امين اكبريان
allenakbari@yahoo.com
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اقتصاد
و اما از ديدگاه اقتصادى بايد گفت كه بحران كنونى حاصل سال ها اقدامات غلط، اتالف 

منابع عظيم مالى و پولى، بى برنامگى آشكار و خالصه اشتباه پشت اشتباه بوده است.
احمدى نژاد از همان آغاز كار دولتش اقداماتى را آغاز كرد كه هشدارهاى شديد و 
نگرانى كارشناسان اقتصادى را برانگيخت. او اعالم كرد كه نرخ بهره بانكى بايد تنزل يابد 

تا كسب وام آسان تر شود. بالفاصله شمار زيادى 
از استادان اقتصاد در دانشگاه هاى معتبر مانند 
دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه با صدور بيانيه اى 
هشدار دادند چنين اقدامى در شرايطى كه ميزان 
تورم در اقتصاد همچنان باالست، بسيار خطرناك 
است، زيرا كاهش نرخ بهره يعنى افزايش نقدينگى 
و به اصطالح تزريق پول به بدنه اقتصاد و چنين 

عملى مانند ريختن نفت است بر آتش.
 اصول بسيار اوليه علم اقتصاد تأكيد مى كند كه 
در شرايط «تورمى»  بايد ميزان حجم پول در 
گردش را كاهش داد، زيرا تورم به خودى خود 

«نشانه اى» است كه ميزان نقدينگى موجود، بيش از ظرفيت جذب آن توسط كل اقتصاد 
است اما احمدى نژاد با لجاجت هميشگى كار خود را كرد و به صورت دستورى، بانك ها 

را مجبور به كاهش سطح بهره ها نمود.
شاهكار بعدى او فلج ساختن بانك مركزى بود به اين معنا كه شوراى پول و اعتبار يعنى 
مهم ترين مرجع كارشناسى تدوين سياست پولى كشور را منحل كرد. تقريباً در تمامى 
كشورهاى جهان كه برخالف رژيم ايران علم اقتصاد را پذيرفته اند و با علم و دانش جنگ 
و دعوا ندارند سياست پولى (Monetary Policy) توسط بانك مركزى تدوين و با 
استقالل كامل اجرا مى شود. به عبارت ساده تر دولت نمى تواند به دلخواه خود تعيين كند 
كه نرخ بهره چقدر باشد و يا ميزان نقدينگى چگونه تنظيم شود. اين ها همه در حيطه 
اختيارات بانك مركزى (Central Bank) مى باشد كه تصميمات را بر اساس واقعيات 

اقتصادى اتخاذ مى كند و نه نيازهاى سياسى دولت ها.
در رابطه با ساير اقدامات بحران ساز اقتصادى در دولت احمدى نژاد مى توان به اعطاى 

قراردادهاى پياپى ميلياردى به شركت هاى سپاه 
معلوم  كه  هزينه اى  پر  پروژه هاى  و  پاسداران 
نيست تا چه ميزان كارآيى دارند اشاره كرد كه 
اين روند بخش بزرگى از بودجه هاى دولتى را به 
خود اختصاص داد و موجب هدر رفتن پول هاى 

هنگفتى گرديد.
از دو سال پيش نيز برنامه حذف يارانه ها آغاز 
شد كه اين سياست نيز به دليل اشكاالت فراوان 
در نحوه اجراى آن به جاى رفع مسائل مالى و 
اقتصادى موجب شد مقدار زيادى پول نقد كه 
قبالً به صورت يارانه به كاالها تعلق مى گرفت 
مستقيماً به برخى خانواده هاى كم درآمد پرداخت 

شود. اين امر نيز حجم نقدينگى را باز هم بيش از گذشته افزايش داد و بر ضعف ريال و 
تشديد گرانى افزود.

 در اين ميان شانس بزرگ دولت كنونى، روند جهانى در بازار نفت، گرانى كم سابقه 
انرژى و چند برابر شدن درآمد نفتى ايران بود. فروش نفت يك صد دالرى در دو دوره 
دولت احمدى نژاد سرمايه عظيمى وارد اقتصاد ايران ساخت ولى متأسفانه اين منابع 
عظيم در يك اقتصاد بى برنامه و سردرگم يا حيف و ميل شد و يا صرف ايجاد اقتصاد 

«وارداتى» گرديد.
 هرچه ذخيره ارزى ايران بيشتر مى شد، دولت ميزان واردات را افزايش مى داد و كشور 
ما تبديل شد به يكى از بزرگترين خريداران اجناس چينى، در حاليكه بى توجهى دولت 

به توليد كنندگان داخلى صنايع توليدى را به ورشكستگى كشاند. دولت مى توانست به 
جاى خرج كردن پول نفت براى خريدهاى خارجى اين ثروت ملى را صرف حمايت از 
صنايع داخلى كند تا همان اجناس در داخل كشور توليد شود كه اين عمل، زمينه رشد 

اقتصادى، اشتغال گسترده و كاهش وابستگى به خارج را تقويت مى كرد.
اما در عوض دالرهاى نفتى دولت از طريق رانت 
و مناسبات سياسى و خانوادگى در اختيار دوستان 
و آقازاده ها قرار گرفت تا انواع و اقسام شركت هاى 
وارداتى مانند قارچ در شهرهاى كوچك و بزرگ 
كشور سربرآورند و البته اكنون همين شركت ها به 

دليل  كمبود ارزى همگى دچار مشكل شده اند.
در  كه  تركان،  اكبر  سخنان  ميان  اين  در 
دولت هاى قبلى سمت وزارت دفاع، معاونت وزارت 
نفت و چندين مسئوليت كليدى ديگر را داشته 
قابل توجه و در عين حال تأسف برانگيز است. او 
در 14 شهريور ماه به خبرگزارى مهر گفت كل 
درآمد 103 ساله نفت در ايران از آغاز اكتشاف آن تا به امروز 1100 ميليارد دالر بوده كه 
مجموعاً فقط 140 ميليارد آن مربوط به سال هاى قبل از انقالب است. از مجموع هزار 
ميليارد باقى مانده، 531 ميليارد آن طى 7 سال دولت احمدى نژاد به دست آمده و ساير 

دولت هاى پس از انقالب هم كالً 445 ميليارد دالر درآمد نفتى داشته اند.
سخنان تركان از آن جهت غم انگيز است كه نشان مى دهد فقط دولت احمدى نژاد 531 
ميليارد دالر درآمد از فروش نفت داشته، رقمى كه در طول تاريخ ايران بى سابقه است، 
اما دستاورد اين سرمايه عظيم چه بوده؟ چيزى به جز فقر و بيكارى بيشتر و آشفتگى 

عجيب اقتصادى؟
مى توان اين سوال را در مورد تمام تاريخ اين رژيم پرسيد و اين كه جمهورى اسالمى 
طى سه دهه هزار ميليارد دالر درآمد ارزى داشته، اما اين رقم عظيم كه با هر مقياسى 
سنجيده شود براى كشورى مانند ايران ثروتى كم نظير است چه حاصلى داشته و اين 

حكومت با اين سرمايه عظيم چه گامى براى بهبود زندگى مردم برداشته؟
طى  ريال  ارزش  مى دهد  نشان  برآوردها 
سقوط  درصد   80 حدود  گذشته  سال  يك 
بحران  اقتصاد  كل  براى  روند  اين  كه  كرده 
از  حكايت  نيز  نشانه هايى  است.  آفرين 
 (Contraction)انقباضى حالت  بروز 
رشد  جاى  به  يعنى  دارد،  ايران  اقتصاد  در 
اقتصادى اكنون شاهد تحليل رفتن ساختار 

آن هستيم.
توجه  با  مى دهند  هشدار  ناظران  برخى   
تورم  و  ملى  پول  سقوط  از  ناشى  شوك  به 
مجموعه  «فروپاشى»  خطر  گسيخته  لجام 
اقتصاد كشور را تهديد مى كند. اكنون سوال 

اينجاست كه ادامه اين روند به كجا خواهد انجاميد؟
از آن جا كه دليل بحران كنونى اقتصاد ايران ناشى از تصميمات سياسى است، پاسخ 
به اين سوال نيز مربوط مى شود به نتيجه تصميمات و تحوالت سياسى ايران و جهان. 
ادامه تحريم ها به معناى ادامه بحران اقتصادى ايران خواهد بود و توافق احتمالى و كاهش 

تحريم ها شايد اندكى از وخامت اوضاع بكاهد.
اما يك واقعيت مسلم و محرز است. رهبران رژيم كنونى توانايى و دانش الزم 
براى اداره اقتصاد پيچيده قرن بيست و يكم را ندارند و اصوالً وضعيت زندگى و 
رفاه اقتصادى مردم براى آن ها هيچ گونه اهميتى ندارد. پس حتى اگر اين بحران 

نيز پايان يابد، روزى ديگر، بحرانى ديگر سر برخواهد آورد.
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محمود افهمى
تاريخچه نان بربرى

شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد لغت «بربر» و آن چيزى را كه ما به 
عنوان « نان بربرى» مى شناسيم از كجا آمده است؟

لغت « بربر» با فتحه بر روى هر دو ب، در زبان التين معنى خارجى 
مى دهد. مفهومى كه در بسيارى از زبانها رسوخ كرد و به مرور زبان بار 

معنايى خاصى را به خود گرفت. 
اما جالب است كه بدانيد كه واژه بربر (فتحه) همواره صفتى بوده كه 
مردم سرزمينى به دشمنان واقعى و يا خيالى خود نسبت مى دادند. 
يونانيان در زمان جنگ با امپراتورى ايران، ايرانيان را بربر مى دانستند و 
ايرانيان در زمان حمله مغول به ايران، مغولها را بربر معرفى مى كردند و 
همچنين در دوران اسالمى برخى از فارسى زبانان اعراب را بربر و بربريت 

را معادل فرهنگ عرب پيش از اسالم عنوان مى كردند.
اما همين لغت با كسره بر روى هر دو ب، نام قومى از طوايف كشور 

مغرب است. در واقع بربر (با كسره) اصالتا به قوم كوچكى مى گويند كه 
از شاخه هاى طايفه آمازيغ، يكى از طوايف كشور مغرب يا مراكش است. 
محل استقرار اصلى اين قوم به طور عمده در مغرب و الجزاير است. بربر 
ها عرب نيستند اما به گفته بسيارى از مورخان، ايشان به اندازه اعراب در 
ساخت و تشكيل هويت ملى مغربى تاثير گذار بوده اند. از خصوصيات 
همچنين  و  مقاومت  و  ايستادگى  چون  صفاتى  به  توان  مى  قوم  اين 

آزادى خواهى و پاى بندى به فرهنگ و زبان خود نام برد.
اما در رابطه با اينكه چرا نام بربرى بر روى نوع خاصى از نان هاى ايرانى 
گذاشته شده و يا اينكه آيا اصوال ارتباط خاصى بين قوم بربر در كشور 
مغرب در غربى ترين نقطه آفريقاى شمالى با ايران وجود دارد، منابع 
موثقى در دست نيست. نكته اى كه مى توان گفت اينكه به طور كلى بربر 
معنى خارجى مى دهد و به طور يقين نان بربرى نانى اصالتا ايرانى نيست. 
اما درباره اينكه آيا نام اين نان از قوم بربر (كسره) گرفته شده و يا نام 
نانى است كه مغول ها (بربرها از نگاه ايرانيان دوران حمله مغول) در ايران 

درست مى كردند ترديد وجود دارد.
تنها نكاتى را كه ميتوان از مجموع اطالعات موجود بدست آورد اين 
است كه مى دانيم كه در دوران امپراتورى عثمانى قلمرواين امپراتورى 
به كشور مغرب نيز كشيده شده بود و در دورانى رابطه نسبتا خوبى را 
اين سرزمين برقرار كرده بود. بعالوه ميدانيم كه يكى از شاهان قاجار، 
طايفه اى به نام بربر كه ظاهرا غير ايرانى بودند را در جنوب تهران و در 
منطقه شهر رى اسكان داده و امكان زندگى را براى آنان فراهم كرده 
بود و اين احتمال وجود دارد كه اين قوم بربر ساكن ايران از بازماندگان 
همان بربرهاى مغربى باشند كه به دليل رابطه خوب با امپراتورى عثمانى 
و به مرور زمان و بر اثر كوچ نشينى به ايران آمده و مورد استقبال دربار 
قاجارى قرار گرفته باشند و به مرور زمان فرهنگ و نان خود را كه بخشى 
از فرهنگ ايشان است را در اين منطقه و در نهايت كل سرزمين ايران 

گسترده باشند.
اما شايد نكته ديگرى كه به باز شدن گره چگونگى ناميده شدن نان 
بربرى به اين نام به ما كمك كند، دانستن اين نكته است كه در كشور 
مغرب نانى به نام نان بربرى (فتحه) وجود دارد. در واقع بربرى در زبان 
مغربى نام ميوه گياهى است كه ما در ايران به نام كاكتوس مى شناسيم. 
اين قوم از شيره ميوه درخت كاكتوس نانى را درست مى كنند و از آنجا 
كه اين نوع نان تنها توسط اين قوم پخت مى شد آن را نان بربرى يعنى 

نان قوم بربر ناميدن.

يك سبد حكايت
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نقد و نظر

از انفرادى به صورت روشى براى تنبيه مضاعف و خرد كننده ى زندانى استفاده 
مى شود. در ايران عمدتا زندانيان سياسى و عقيدتى هستند كه اين تنبيه مضاعف 
بر آنها اِعمال مى شود در صورتى كه در ديگر نقاط جهان اين تنبيه هم زندانيان 
خطرناك براى زندانيان ديگر و زندانيان امنيتى، و هم زندانيان سياسى و عقيدتى 
(اين مورد آخر در كشورهاى استبدادى و اقتدارگرا مثل ايران جارى است) را در 
بر مى گيرد. چرا فعاالن حقوق بشر و سازمان هاى مدافع حقوق بشر با اين روش 

تنبيه مخالف اند؟ 

زندگى در جهنم
است.  آن  مدت  بلند  عوارض  تنبيهى  روش  اين  نفى  براى  دليل  ترين  مهم 
زندانيان انفرادى با محروميت از تماس و ارتباط معنى دار با ديگر انسان ها (غير 
از زندانبانان) دچار اضطراب شديد، توهم و خيالپردازى، افسردگى، از دست دادن 
حافظه (تا حد فراموش كردن چهره ى عزيزان)، و ديگر انحرافات و اختالالت 
ادراكى مى شوند. براى خالصى از اين بيمارى ها گاه سال ها و دهه ها الزم است. 
البته شدت اين بيمارى ها به دوره و شرايط انفرادى وابسته است: هرچه شرايط 
انفرادى بدتر و مدت آن طوالنى تر باشد بيمارى هاى فوق شديد تر و خالصى 

از آنها دشوارتر مى شود. زندانيان انفرادى اين 
كردن  زندگى  و  جهنم  در  زندگى  را  تجربه 

مرگ ناميده اند.
مشكالت انفرادى صرفا  در دراز مدت رخ 
آغاز  سلول  درون  همان  در  و  نمايند  نمى 
مى شوند. زندانى به تدريج دچار سرگيجه، 
تاريك شدن ديد، توهم حركت اشيا در درون 
سلول، عدم تمركز، فراموشى، احساس كورى 
مقطعى، عدم كنترل آب دهان و مانند آنها 
مى شود. كسانى كه مدت بسيار طوالنى را 
در انفرادى گذرانده اند حتى پس از آزادى در 
ميان ميليون ها نفر احساس تنهايى مى كنند. 

قبر يا تابوت
سلول انفرادى در دنياى توسعه يافته سلولى است داراى دستشويى با رنگ هاى 
دل مرده و يك المپ كم نور (البد براى پايين آوردن مصرف برق زندان)، تخت 
خواب و پنجره، و در فلزى با سوراخ كوچكى براى ارتباط زندانبان و زندانى. اين 
شرايط فقط براى جدا نگاه داشتن زندانى از ديگر زندانيان است. اما انفرادى در 
كشورهاى استبدادى و رژيم هاى تماميت طلب روشى براى شكستن زندانى و از 

ميان بردن فرديت وى است. 

سه نوع انفرادى در جمهورى اسالمى تحقق پيدا كرده است:
1) سلول هايى كه از فرط كوچكى توسط زندانيان قبر ناميده مى شود. وقتى 

زندانى در اين سلول مى خوابد سرش با ديوار، چهار انگشت و پايش با در سلول 
چهار انگشت فاصله دارد. بدن زندانى در عرض سلول هم به اندازه ى يك آرنج 
با ديوار فاصله دارد. اين سلول ها به زندانى احساس زنده به گور شدن مى دهد؛ 

2) تابوت، يكى از اختراعات دستگاه سركوب جمهورى اسالمى، محفظه اى است 
كه يك ضلعش ديوار است، دو تا ضلع ديگرش تخته هاى چوبى است در ابعاد بين 
90 سانتى متر تا دو متر و ضلع چهارم كه پشت زندانى است باز است و رو به 
فضاى درونى اتاق. درون تابوت كه نوع خاصى از انفرادى با مايه هاى ايدئولوژيك 
است زندانى بايد 24 ساعته چشم بند به چشم داشته باشد. (گوش كنيد به 
سلسله گزارش هاى «مستند انفرادى» كار وحيد پور استاد در سايت راديو فردا) 
ايده ى اصلى از خوابيدن افراد باورمند در قبر براى ذكر قيامت و احساس مرگ و 
فاصله گرفتن از دنيا گرفته شده اما توسط حكومت براى فاصله گرفتن فرد از خود 
معترض اش و شكستن وى در كوتاه مدت استفاده شده است. تابوت روشى براى 
فرسايش فرد با محدود كردن حواس وى و تغيير هويت افراد به صورت اكسپرس 
يا زودبازده است؛ بنا به گفته  زندانيان سياسى دهه ى شصت، اين روش در آن 

دهه در زندان هاى ايران معمول بوه است.
3) سلول هاى يك و نيم متر در دو متر كه اندكى از قبر بزرگ تر است. زندانى 
خورد.  مى  ديوار  به  سر  با  اندكى  حركت  با 
اين انفرادى ها آن وجه ايدئولوژيك خوابيدن 
در قبر يا تابوت را ندارد  بلكه براى در فشار 
شده  ساخته  زندانى  روان  و  بدن  گذاشتن 
است و به آن وجه مذهبى داده نمى شود. 
ديگر  اول  دهه ى  از  پس  جمهورى اسالمى 
تالش نمى كند زندانى را مومن بار بياورد بلكه 

فقط هدف شكستن وى است. 
ايران  در  انفرادى  سلول  نوع  سه  هر  در 
پنجره اى به بيرون وجود ندارد و هواكشى نيز 
به چشم نمى خورد تا زندانى از نور و هواى 
بيرون محروم شود. همچنين در سلول هاى 
ايران دستشويى وجود ندارد تا زندانى به نحو غير ارادى مجبور به درخواست از 

زندانبانان شود و خود را براى يكى از حياتى ترين نيازهاى خود بشكند. 

چهار نوع ارتباط ضرورى
بازجويان با قرار دادن زندانى در انفرادى او را از اطالعات روزمره محروم مى كنند 
تا با انتقال گزيده ى اطالعات ذهن وى را دستكارى كنند. اطالعات داده شده مى 
تواند به گونه اى تنظيم شده باشد كه زندانى را دچار گيجى و گنگى كند. بازجويان 
محرك هاى خارجى را حذف و محرك هاى مورد نظر مثل تبليغات ايدئولوژيك 
(دعا، قران، نوحه خوانى) و سرنوشت ديگر مخالفان (صداى ضجه و ناله) را به 

زندانى انفرادى عرضه مى كنند تا وى را براى خرد شدن آماده كنند. 
حتى اگر زندانى در وضعيت انفرادى از حيث نيازهاى ابتدايى خود مشكلى 

مرگ كردن  زندگى 
انفرادى در  مجيد محمدى 

جامعه شناس
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نقد و نظر
نداشته باشد و بتواند به كتاب و روزنامه هم دسترسى داشته باشد و تبليغات 
ايدئولوژيك و صداهاى زجر آور به او عرضه نشود صرف عدم دسترسى به ديگر 
آدميان وى را از تجربه ى نگاه كردن به خود در نگاه ديگران دور مى كند. قرار 
دادن فردى در انفرادى او را از چهار نوع ارتباط كه براى احساس حيات ضرورى 
هستند محروم مى كند و به همين دليل است كه افراد در انفرادى تا حد احساس 
مرگ پيش مى روند. انسان ها نياز به تاييد و تمجيد ديگران دارند تا احساس كنند 
در اين دنيا زندگى شان بيهوده نيست. در زندان غير انفرادى افراد به همديگر 
كمك مى كنند و غم يكديگر را مى خورند و براى يكديگر ايثار مى كنند و همين 

از احساس بيهودگى آنان جلوگيرى مى كند. 
حق مصاحبت از حقوقى است كه حتى در شرايط حبس از افراد قابل سلب 
شدن نيست. زندان براى سلب حق آزادى براى انجام هر كارى است كه افراد مى 
خواهند انجام دهند اما انفرادى افراد را از انسان بودن كه در ارتباط با ديگران 
معنى پيدا مى كند محروم مى سازد. نياز به مصاحبت تا حدى است كه زندانى 
ديدار با بازجو را كه مى داند وظيفه ى او شكنجه و زجر زندانى است بر تنهايى 

ترجيح مى دهد.
انسان ها همچنين نياز دارند كه از سوى ديگران چالش شوند. حدى از عصبانيت، 
ناراحت شدن از ديگران، احساس رقابت، تالش براى جلو زدن از ديگران براى 
احساس حيات ضرورى است. زندانيان با همديگر برخورد مى كنند، دعوا دارند، از 
يكديگر عصبانى و دلگير مى شوند و آنها را مورد انتقاد قرار مى دهند و انتقاد مى 

شوند. اين هم بخشى از زندگى اجتماعى است. 
انسان ها در دوران حيات خود به شبكه اى حمايتى نياز دارند. انواع بيمارگونه ى 
اين شبكه مافيا، فرقه هاى خشن، گروه هاى شبه نظامى، كوكلوس كالن و سياه 
جامگان فاشيست هستند. انواع مثبت اين شبكه ها نيز عبارتند از انجمن هاى 
حرفه اى و فرهنگى و ديگر نهادهاى مدنى. انفرادى، فرد را از ارتباط با اين شبكه 
محروم مى كند. كسانى كه مدت زيادى در انفرادى گذرانده باشند قدرت ارتباط 
با شبكه هاى اجتماعى را از دست مى دهند، ارتباطى كه به شدت به آن نياز دارند. 
هر چهار نوع ارتباط براى احساس تجربه اى معنى دار از زندگى ضرورت دارد. به 
جاى محروم كردن زندانى از اين ارتباطات چهارگانه بايد در زندان به آنها فرصت 
داده شود روابط اجتماعى خويش را با دوستان و عزيزان خود ترميم كنند، در 
مصاحبت با ديگران لبه هاى تيز خود را از دست بدهند، ديگران بتوانند آنها را 
چالش كنند و آنها نيز چنين كنند، از قدرت بخشى ديگران بهره مند شوند، و 

بتوانند به ديگران كمك كنند.   

تنبيه جامعه
با توجه به اين كه بخش عمده ى زندانيان روزى آزاد مى شوند قرار دادن زندانيان 
در شرايط انفرادى و وارد كردن شكنجه ها و ضربات روحى به آنان در واقع ايجاد 
مخاطره براى جامعه پس از آزادى زندانيانى است كه از مشكالت روحى و روانى 
ناشى از انفرادى رنج مى برند. زندانى اى كه ارتباط خود را با واقعيت از دست داده 
باشد در برگشت به زندگى اجتماعى مشكل دارد و بار تازه اى را بر جامعه تحميل 
مى كند. انفرادى در واقع تنبيه كل جامعه است. باالخص تنبيه زندانيان سياسى 

مساوى است با تنبيه كل جامعه به خاطر وجود اعتراض در آن. 

زشتى تنبيه انفرادى
على رغم قرار دادن زندانيان سياسى و عقيدتى در انفرادى و جريان داشتن 
آن در سى و چهار سال گذشته، مقامات جمهورى اسالمى در حرف به زشتى و 
شدت اين تنبيه اعتراف دارند. رهبر جمهورى اسالمى يك روز انفرادى را معادل 
ده روز بازداشت معرفى كرده (خبرنامه خليج فارس، 19 مهر 1391) و دادستان 
كل كشور نيز مجازات حبس در انفرادى را حداكثر پنج روز اعالم مى كند (ايلنا، 
13 شهريور 1391)، گرچه هيچ يك از اين سخنان در عمل هيچگاه اجرا نشده اند. 
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سفر در آمريكا

لوئيزيانالوئيزيانا
ايالت

شامگاه سى ام آوريل سال 1812 براى اياالت متحده آمريكا روز مهمى محسوب مى شود. زمانى كه با پيوستن 
هجدهمين ايالت به اتحاديه اياالت متحده آمريكا ساحل شرقى اين سرزمين صاحب حاكميت يك پارچه آمريكايى ها 

دكتر مهدى آقازمانىمى شود. ايالت لوئيزيانا هجدهمين ايالتى است كه اعالميه استقالل را امضاء و رسماً به اتحاديه مى پيوندد.

چهاردهم  لويى  افتخار  به  اگرچه  لوئيزيانا 
پادشاه فرانسه در قرن هفدهم اسم گذارى شده 
بى نظيرترين  از  يكى  حقيقت  در  ولى  است، 
الگوهاى اختالط فرهنگى در جنوب شرق اياالت 
داشتن  با  كه  مى آيد  شمار  به  آمريكا  متحده 
در  فرانسوى  اسپانيايى،  فرهنگى  تلفيق  سابقه 
دوران استعمار، در سال هاى پس از پيوستن به 
فرهنگى  منش  همين  نيز  آمريكا  متحده  اياالت 
بومى-  فرهنگ هاى  پذيرفتن  با  و  حفظ  را 
فرهنگ  شدن  اضافه  و  پيشين  سرخ پوستى 
را  ايالت  اين  امروزه  تبار،  آفريقايى  آمريكائيان 
مى توان وارث ميراث چند فرهنگى، چند زبانى و 
به شدت تحت تاثير ُكلونى هاى مهاجرى دانست 

كه در آن خانه كرده اند.
ايالت هاى  ميان  در  حتى  كه  نادر  پديده اى 
مى ماند.  استثناء  يك  به  نيز  آمريكا  پنجاه گانه 

 134382) مربعى  مايل   51843 پهنه 
جدول   31 رتبه  كه  ايالت  اين  كيلومترمربعى) 
آمريكا  ايالت هاى  ميان  در  آن  براى  را  پهناورى 
به ارمغان آورده است، امروزه مسكن 4 ميليون 
و 575 هزار آمريكايى است. رتبه 25 در جدول 
آمريكا،  پنجاه گانه  ايالت هاى  ميان  در  جمعيت 
مايل  هر  در  نفر   105 نسبى  تجمع  ضريب  با 
رودخانه  آبرفت  از  كه  پهناور  جلگه اى  در  مربع 
بزرگ مى سى سى پى در طول هزاران سال خلق 
شده است و يكى از غنى ترين و حاصل خيز ترين 
آمريكا  متحده  اياالت  وسيع  پهنة  در  را  خاك ها 

داراست. 
نفرى  ميليون  نيم  و  چهار  از  بيش  جمعيت 
سفيدپوست،  درصد  ضريب 65  با  كه  ايالت  اين 
آسيايى تبار  درصد   2 سياه پوست،  درصد   33
است  آمده  گردهم  نژادها  ساير  درصد   1 و 

استثنايى  موقعيت  همين  از  بهره گيرى  با 
اقتصادهاى  موفق ترين  از  يكى  زيست محيطى، 
ساالنه  كه  كرده اند  پايه گذارى  را  آمريكا  داخلى 
نزديك  چيزى  دالر،  ميليارد  معادل 213  رقمى 
توليد  هنگ كنگ  كشور  ملى  ناخالص  درآمد  به 

ناخالص ملى دارد. 
اين اقتصاد پويا كه صاحب بزرگترين گسترده 
 90 توليد  حدود  با  جهان  در  شاه  ميگو  توليد 
درصد  اين محصول خوراكى است، برپايه توليد 
غذاهاى دريايى، پنيه، سويا، نيشكر، پرورش گاو 
تجهيزات  توليد  سنگ سازى،  صنعت  طيور،  و 
و  كاغذى  محصوالت  انبوه  توليد  حمل و نقل، 
گردش گرى  صنعت  به  ويژه  اتكايى  با  البته  صد 
خدمات  و  محصوالت  مقايسه  است.  استوار 
مى دهد  نشان  روشنى  به  ايالت  اين  توليدى 
برپايه  نيز  ايالت  اين  در  شهرنشينى  تركيب  كه 
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همين توليدات استوار است. 
مى سى سى پى  آبراهه  در  لوئيزيانا  جنوبى  بندر 
غربى  نيم كره  كل  تجارى  بندر  بزرگ ترين  كه 
محسوب مى شود، چهارمين پايانه بزرگ دريايى 
جهان هم به شمار رفته و نقش غيرقابل انكارى 
در تجارت اياالت متحده آمريكا ايفا مى كند. اين 
مهم  شهر  دو  ميان  در  دريايى  بارگيرى  پايانه 
ايالت لوئيزيانا، نيواورلئان و باتون روژ واقع شده 

است. 
است،  ايالت  اين  شهر  بزرگ ترين  نيواورلئان 
نفرى  ميليون   1/1 جمعيتى  با  وسيع  شهرى 
واقع  مى سى سى پى  رودخانة  كرانه  در  كه 
مهمى  نقش  واسطه  به  تنها  نه  نيواورلئان  است. 
ايفا  آمريكا  دريايى  تجارت  مبادالت  در  كه 
همه  پايى  بر  كه  است  يافته  شهرت  مى كند، 
كارناوال  جهان،  بزرگ  كارناوال  چهارمين  سالة 
شهر  اين  در  كه   (Mardi Gras) ماردى گرا 
براى  ديدنى  مقصدى  به  نيز  مى شود  برگزار 
همه  كه  است  شده  تبديل  گردش گر  ميليون ها 

ساله به اين شهر روانه مى شوند. 
اگرچه خاطره تلخ طوفان دريايى كاترينا كه در 
ماه آگوست سال 2005 اين شهر را به ويرانه اى 
ساكنان  خاطره  در  هم چنان  كرد،  تبديل 

دولت  امنيتى  تدابير  اما  است،  زنده  نيواورلئان 
آخرين  در  ايالتى  اجرايى  دستگاه هاى  و  فدرال 
روز ماه آگوست سال 2012، درست هفت سال 
تا  شد  باعث  كاترينا  طوفان  تلخ  خاطرة  از  پس 
تلفات  بدون  آيزاك  نام  با  ديگر  دريايى  باد  تند 

چشم گير از اين شهر عبور كند. 
در  طبيعى  ناخوشايند  رويداد  دو  اين  وقوع 
حاره اى  طوفان هاى  هميشگى  سير  استمرار 
حاشيه غرب اقيانوس اطلس است كه َهرازگاهى 
شمالى  سواحل  سهمگين  طوفان هاى  قالب  در 
ديگر  نمونه  درمى نوردد.  را  مكزيك  خليج 
كه  است  گوستاو  دريايى  توفان  توفان ها،  اين 
طول  در  شده  ثبت  دريايى  توفان  بزرگ ترين 

تاريخ است. 
رسمى  شعار  با  كه  لوئيزيانا  ايالت  پايتخت 
كه  ايالتى  لقب  خودباورى»  و  عدالت  «اتحاد، 
اختصاص  خود  به  را  است  مى سى سى پى  فرزند 
داده است. در شهر باتون روژ مستقر است. شهرى 
كه به شهر ِرد وود (چوب سرخ) شهرت دارد و 
از  پيچ  هر  در  كه  باورند  اين  بر  آن  مردم  عامه 
خيابان هاى آن مى توان لوئيزياناى اصيل را ديد. 
اين شهر كم و بيش 1 ميليون نفرى در سال 
شده  تاسيس  استعمارى  دوران  در  و   1719

است، آب و هوايى معتدل و بسيار دلپذير دارد 
گسترده  آرامى  به  مى سى سى پى  ساحل  در  و 

گشته است. 
را  شهر  اين  صنعت  مهمترين  بتوان  شايد 
پتروشيمى  صنعت  تجارى،  بندردارى  از  پس 
دانست كه نشانه بارز آن پااليشگاه عظيم اكسان 
بزرگى  لحاظ  از  كه  است  شهر  اين  در  موبيل 
دومين مجتمع پتروشيمى اياالت متحده آمريكا 

محسوب مى شود. 
آمريكا،  متحده  اياالت  دريايى  نيروى  آكادمى 
دانشگاه تولين، دانشگاه ايالتى لوئيزيانا، دانشگاه 
مهم ترين  از   ... و  نيواورلئان  دانشگاه  الفايت، 
مراكز آموزش عالى اين ايالت محسوب مى شوند 
كه نقش تعيين كننده اى در توليد علم در اياالت 

متحده آمريكا به عهده دارند. 
تگزاس،  با  ايالت  اين  همسايگى  شك  بى 
وسيع  گستره  وجود  و  مى سى سى پى  و  اركانسا 
بزرگراه هاى بين  ايالتى، لوئيزيانا را شايسته لقب 

شاهراه جنوب شرقى كرده است. 
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به مناسبت هشتم آبان روز جهانى كورش كبير:

كار  در  نگريستن 
بزرگ  كوروش 

اسماعيل خوئى 
در  برده دارى  كردن  ناروا  همانا  البته،  و  اما  او،  كار  ستايش انگيزترين   •
زمين  ايران  سراسر  در  كه:  او  فرمان  است.  خويش  پهناور  شاهنشاهى ى 
همگان آزادند و «هيچ كس نبايد ديگرى را به بردگى بگيرد»، همچنان كه 
هست، بيانگر بينشى ست كه از آن همتايان همزمان اش سده ها فرهيخته تر و 

پيشرفته تر است. ...
اينان  دليل  مى شمارند.  آوران  پيام  از  را  كورش  كه  ميهنانى  هم  هستند 
او  از  ستايش  و  سپاس  با  تورات  پنداشته ى  كتاب «آسمانى»  كه  است  اين 
ياد مى كند. اين كه آيا پيام آور شمردن يا نا شمردن كورش چيزى به يا از 
بزرگى ى او مى افزايديا مى كاهد پرسشى ست كه پاسخ من يكى بدان نمى تواند 
هيچ  كه  نيست  گنجاندنى  من  خرد  در  كه  چرا  باشد؛  كدام»  جز «هيچ  به 
انسانى از مادر زاده بتواند- مگر در گمان و رويا – با چيزى در «فراكيهان»، 
كه نمى دانيم و نمى توانيم بدانيم چيست و كجاست و چگونه است، پيوندى 
هوشمندانه داشته باشد يا بگيرد. پيام آور انگاشتگان را من آموزگارانى نام آور 
مى شناسم كه برخى از آموزه هاى هر يك، و بيشتر آموزه هاى برخى شان، به 
و  زرتشت  و  بودا  نمونه،  براى  نيست.  نيز  پاكدالنه  و  نيك  يا  درست  راستى 
عيسى به راستى از نيكمردان تاريخ تكامل انسان اند. محمد ابن عبداهللا را، اما، 
من يكى از نيكخواهى و مهربانى و پاك نهادى ى يك بزرگ آموزگار اخالق 
بى بهره مى يابم. در چشم من او تنى از نبرد آيين آوران يا استراتژيست هاى 
و  چنگيز،  اسكندر،  هانيبال،  آتيال،  همچون  سپه ساالرى  است:  تاريخ  بزرگ 
حتا ناپلئون يا هيتلر. او از تيره هاى گوناگون و پراكنده و دشمن خوى عرب 
مى تواند ملتى يگانه پديد آورد و ايشان را براى كشورگشايى و – بر ويرانه هاى 
دو امپراتورى ى نيرومند پيش از خود – بنياد نهادن امپراتورى اى بزرگ كه 
آماده كند: امپراتورى اى كه در آن «امت» گسترده و پرشمار «اسالم» سراسر 

سرسپردگان ناگزير فرمانفرمايى ى عرب خواهند بود. 
كورش نيز از همين گونه نبرد آيين آوران و امپراتورى سازان بزرگ است. 
آنچه او را بر ديگر همتايان همزمان و پيش و پس از خود برجستگى هاى 
چشمگير و خوشايند انسانى مى بخشد همانا تفاوت هاى بزرگى ست كه او با 

اينان دارد: در پندار و در كردار و به گفتار. 
در اين راستا، بسنده خواهد بود كه شخصيت و كار كورش، چون يك شاهان 
شاه، را با شخصيت و كار نوه ى او خشايار شاه برابر نهيم، آن هم به گفتاورد 
از افالتون. افالتون، در كتاب «نواميس» يا «قوانين» خود، خستو مى شود كه 
چهار هنر اخالقى-اجتماعى در فلسفه ى خود، يعنى خويشتندارى، دليرى، 
دانايى و دادگرى، را از زرتشت آموخته است، و كه، در دربار ايران، اين چهار 

هنر به شاهزادگان آموخته مى شده است. 
آموزاندن اين هنرها به خشايار، اما، گويا در او چندان كارگر نمى شود. علت 
اين چگوگى همانا پرورش دربارى ى اوست كه به دست و زير نگاه كنيزان و 
للگان انجام مى گيرد. ناز و نوازش چاپلوسانه ى اينان و در دسترس داشتن 
شاهزاده همه چيز جهان آن زمان را از خشايار نوجوانى مى سازد خودخواه و 

ديگر آزار و ننر، كه همگان از خرد و بزرگ را بردگان بى ارج خويش مى يابد و 
خود را خداى و خدايگان همگان. به هيچ روى، پس، شگفتى آور نيست اين كه 
چنين كسى، چون به شاهان شاهى ى ايران مى رسد، خودكامه اى خشك مغز 
و خون ريز باشد كه حتا درياها را نيز فرمانبر بى چون و چراى خويش بخواهد 
و بداند. از چنين فرمانفرمايى آيا شگفتى آور است اگر كارهاى ديوانه وار سر 

بزند؟ 
خويش،  بودن  شاهنشاه  از  سال  كدامين  نيست  يادم  به  در  كه،  نوشته اند 
خشايارشاه بر آن مى شود تا خواست و كار شكست خورده ى پدر را ديگر بار 
دنبال گيرد و بكوشد تا يونان را نيز از آن شاهنشاهى ى بسيار پهناور ايران كند. 
ستاره بينان و آسمان خوانان او پيشگويى مى كنند چندمين ماه از ماه چندم آن 
سال، براى لشكر كشيدن دريايى ى ايران به اسپارت روز خجسته اى ست. پيش 
مى آيد، اما، كه آن روز دريا سخت توفانى باشد. خشايارشاه سپاهيان نيروى 

گزارش ويژه
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توانمند دريايى ى خود را مى فرمايد تا، يكان يكان و هر يكى را تازيانه اى در 
دست، در كناره ى دريا صف كشند و موج هاى نافرمان را به تازيانه بندند و، 
بدينسان، دريا را كيفر دهند: بدين گناه كه از راى و خواست شاهان شاه ايران 

سرپيچيده است! 
در برابر خشايار شاه و درست صد و هشتاد آن سوتر از او، پدر بزرگ اش 
كورش را داريم كه فرزند كوهستان و سختى ها و درشتناكى ى زندگانى كردن 
در ميان شبانان بود. نادارى و گرسنگى كورش نوجوان گاهگاه ناگزير مى داشت 
تا، به همراه شبانان، به راهزنى دست يازد. و ناگفته نگذارم، در همين جا، كه 
همين واژه ى «راهزنى» راست كه پژوهشگر نام آور و تاريخ پژوه واالگهر اسالم، 
الحاج الحجت االسالم و المسلمين الناسيد صادق الخلخالى، معروف به الجالد 
القتال، در كتاب ارجمند خود درباره ى كورش «راه زنى» – يعنى «راهى كه 
زنان مى روند»-مى خواند و ازاين خوانش نبوغ آسا نتيجه مى گيرد كه كورش 

نوجوان تن فروشى مى كرده است! 
بارى، فرزند كوهستان و پرورده ى شبانان، هم از آغاز كودكى، با گرسنگى، 
بى خان و مانى و رنج و شكنج انبوهه هاى گوناگون مردم نه تنها آشنا مى شود 
كه اين همه را با استخوان و خون و گوشت وپوست خود مى مزد و درمى يابد. 
گستره ى  و  مى رسد  ايران  شاهى ى  شاهان  به  چون  او،  كه  است  چنين  و 
شاهنشاهى ى خويش را تا بسى بيشتر از نيمى از جهان فرهنگمند آن روزگار 
مى گستراند، فرمانفرمايى ست خردمند، دردآشنا، مهربان و مردم نواز. كورش 
سعدى وار بگويم، از بى ادبان زمان خويش ادب آموخت. او در رفتار همتايان 
خويش در كشورهايى همچون چين و مصر درنگريست و دريافت كه ستم 
كردن بيرون اندازه به مردمان و برده داشتن ايشان بى بهره داشتن شان از هر 

گونه آزادى، در امپراتورى هاى بزرگ، برآيندى ندارد مگر پيوسته برشوريدن 
مردمان، بدان سان كه روزگار امپراتورى سراسر به لشگر كشيدن و سركوب 
كردن مردمان گوناگونى مى گذرد كه يوغ فرمانفرمايى ى آن امپراتورى را بر 
گردن مى دارند. شاهنشاه خردمند و دورنگر ايران بر آن شد كه زندگانى ى 
فرهنگى ى مردمان گوناگون ايران را با خودشان واگذارد و از ايشان به باژ و 
سرباز گرفتن ساالنه بسنده كند و خشنود باشد. رفتار او با تيره ى يهود و 
ويژه ى  پرستشگاه  داشتن  پا  بر  و  خداى  پرستيدن  در  ايشان  گذاشتن  آزاد 
خويش نمونه اى است از اين دست. و با سپاس و ستايش ياد كردن تورات 
از آن بزرگمرد، به هيچ روى، از او پيام آورى نمى سازد. كه جاى هيچ غمى 

هم نيست. 
در  برده دارى  كردن  ناروا  همانا  البته،  و  اما  او،  كار  ستايش انگيزترين 
زمين  ايران  سراسر  در  كه:  او  فرمان  است.  خويش  پهناور  شاهنشاهى ى 
همگان آزادند و «هيچ كس نبايد ديگرى را به بردگى بگيرد»، همچنان كه 
هست، بيانگر بينشى ست كه از آن همتايان همزمان اش سده ها فرهيخته تر 
اين  دادن  در  كورش  ى  انگيزه  كه  پرسش  اين  پاسخ  و  است.  پيشرفته تر  و 
فرمان انسانگرايانه بيشتر سياسى بوده است يا اخالقى، هرچه باشد، از شكوه 
و وااليى ى شيوه ى انديشيدن او هيچ نمى كاهد. و ما ايرانيان، با نگريستن در 
اين كه، در ميان انبوهه ى امپراتوران و شاهان و شاهنشاهان ايرانى و انيرانى، 
بزرگوارى همچون كورش هخامنشى را نيز در تاريخ باستانى خويش داشته ايم، 

مى توانيم سرافراز باشيم و به خود بباليم. 
زادروز خجسته ى اين دردانه ى سراسر تاريخ ايران زمين را به هم ميهنان و 

به آزادگان و آزاديخواهان و آزادى جويان جهان شاد باش مى گويم.

گزارش ويژه
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1312 خورشيدى (1933 ميالدى)

زادروز  على شريعتى، نويسنده و متفكر مذهبى .
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

درگذشت غالمحسين درويش (درويش خان)، استاد تار 
و سه تار

1335 خورشيدى (1956 ميالدى)
انتشار نخستين شماره ى مجله ى «نمايش»

1336 خورشيدى (1957 ميالدى)
تشكيل نيروى مقاومت ملى در شيراز

1364 خورشيدى (1985 ميالدى)
درگذشت غالمحسين ساعدى، قصه و نمايشنامه نويس 

در پاريس
 آثار غالمحسين ساعدى  در شركت كتاب موجود 

رررررررپ

است 
 

3  آذر (24 نوامبر)
1335 خورشيدى (1956 ميالدى)

دريافت وام 17 ميليون دالرى از آمريكا، از طريق بانك 
صادرات ايران

1343 خورشيدى (1964 ميالدى)
زادروز  كيهان كلهر، نوازنده كمانچه و آهنگ ساز 

آثار كيهان كلهر  در مركز موسيقى و فيلم ايران   
ر ز

وابسته به شركت كتاب موجودند 
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

روزنامه نگارى  پدر  مصباح زاده،  مصطفى  درگذشت 
نوين ايران، مؤسس روزنامه كيهان، سناتور، مؤسس 
پايه گذاردانشكده  ارتباطات،  علوم  عالى  مدرسه 
روزنامه نگارى، بنيان گذار روزنامه كيهان لندن، در سن 

97 سالگى در كاليفرنياى جنوبى در امريكا.
 شركت كتاب در يك دهه اخير مسئوليت پخش كيهان 

لندن در امريكا را به عهده دارد 

 4 آذر
 1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

پيشكسوتان  از  (دهقان)،  حكمت شعار  آذر  زادروز 
بازيگرى در تأتر و سينما

1345 خورشيدى (1966 ميالدى)
درگذشت جبار باغچه بان، پدر فرهنگ كر و الل ها

1352 خورشيدى (1973 ميالدى)
رقم  بزرگ ترين  وزير،  نخست  هويدا،  اميرعباس 
بودجه ى تاريخ ايران (تا آن زمان) را به مجلس داد.

(1089 ميليارد ريال)
1356خورشيدى (1977 ميالدى)

درگذشت منوچهر اقبال، رييس هيأت مديره  و مدير 
عامل شركت ملى نفت ايران

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
زخمى شدن حدود 180 تن از افراد پليس آلمان و 200تن 
از دانشجويان ايرانى در آلمان، در تظاهرات دانشجويان 

كنفدراسيون
1360 خورشيدى (1981 ميالدى)

درگذشت اسماعيل شاهرودى «آينده»، شاعر معاصر 
1384 خورشيدى (2005 ميالدى)

درگذشت مرتضى مميز پدر گرافيك ايران  - در سن 69 
سالگى  به علت ابتال به بيمارى سرطان در بيمارستان 

آبان تهران.

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت بابك بيات، آهنگساز معروف ايران، در سن 
60 سالگى به دليل نارسايى كبدى در تهران. از آثار او 
ساختن موسيقى فيلم هايى چون «مرگ يزدگرد»، «شايد 

وقتى ديگر»، «عروسى خوبان» و ... مى باشد. 

5 آذر (26 نوامبر)
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

درگذشت محمدعلى فروغى، ملقب به ذكاءالملك، اديب، و 
سياستمدار دوره هاى قاجار و رضاشاه پهلوى

1322 خورشيدى (1943 ميالدى)
روزولت، رييس جمهور آمريكا و وينستون چرچيل، 

نخست وزير انگلستان وارد تهران شدند
 1344خورشيدى (1965 ميالدى)

درگذشت سناتور احمد اميراحمدى، اولين سپهبد ايران
1349خورشيدى (1970 ميالدى)

ديدار پاپ پل ششم، رهبر كاتوليك هاى جهان از ايران
1369 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت استاد حسين ميرخانى، خوشنويس

6 آذر
1313 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز جمشيد مشايخى، بازيگر سينما و تئاتر
1322خورشيدى (1943 ميالدى)

تشكيل كنفرانس سران سه كشورِ شوروى، آمريكا، و 
انگليس، در تهران

 1333خورشيدى (1954 ميالدى) 
تظاهرات مخالف دولت كودتاى 28 مرداد در فيروزآباد 

فارس
1373 خورشيدى (1994 ميالدى)

قتل على اكبر سعيدى سيرجانى، نويسنده و محقق، در 
زندان جمهورى اسالمى

 آثار مكتوب و كتابهاى گوياى شادروان سيرجانى در 
ز

شركت كتاب موجود هستند 
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)

درگذشت  جعفر شهرى، نويسنده و پژوهشگر 
 آثار جعفر شهرى در شركت كتاب موجود است 

رررررررررر

7 آذر 
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)

درگذشت  عبدالبهاء، جانشين و فرزند پيامبر ديانت 
بهايى.

1307 خورشيدى (1928 ميالدى)
زادروز داريوش صفوت، موسيقيدان و مؤلف متن هاى 

مربوط به موسيقى
 1324 خورشيدى (1945 ميالدى)

مرتضى قلى بيات، استاندار آذربايجان وارد تبريز شده 
و مذاكرات خود را با سران فرقه دموكرات آغاز كرد

1348خورشيدى (1969 ميالدى)
خودكشى هوشنگ سارنگ، بازيگر تئاتر و راديو، در 

تهران
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

وقوع تظاهرات خونين در تهران و اكثر شهرستان هاى 
ايران

1360 خورشيدى (1981 ميالدى)
درگذشت سيدجالل تاج اصفهانى، خواننده و رديف دان، 

و مدرس موسيقى
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

درگذشت  حميد مصدق، شاعر و حقوقدان.
 مجموعه اشعار حميد مصدق در شركت كتاب موجود 

رررررررررررررر

است 
1382 خورشيدى (2003 ميالدى)

متفكر،  نويسنده،  ابرامى،  هوشنگ  دكتر  درگذشت 
پژوهشگر، روزنامه نگار مقيم كاليفرنيا در لوس انجلس

 آثار دكتر هوشنگ ابرامى در شركت كتاب موجود 
پپپپپپپژژژژژژژژژژژژژژژژژو

است 
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

و  باستان شناس  آذرنوش-  مسعود  دكتر  درگذشت 
رئيس پژوهشكده ى باستان شناسى

8 آذر
1278 خورشيدى (1899 ميالدى)

زادروز  ابوالحسن ابتهاج بانكدار و از رؤساى سازمان 
برنامه

 كتاب خاطرا ت ابوالحسن ابتهاج در دو جلد از انتشارات 
ررررررررررررربر

شركت كتاب 
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)
مجلس سيزدهم آماده ى كار شد.
1322 خورشيدى (1943 ميالدى)

مالقات محمد رضا شاه پهلوى با وينستون چرچيل، 
نخست وزير انگلستان، براى درخواست تغيير مكان 

تبعيد پدرش (رضاشاه پهلوى) كه بى اثر ماند.
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

انتصاب هوشنگ انصارى به رياست شركت ملى نفت 
ايران

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
درگذشت ژاله اصفهانى، شاعر مهاجر ايرانى در سن 
هشتاد و شش سالگى در بيمارستانى در لندن. او متولد 
سال 1300 شمسى در اصفهان بود. نخستين مجموعه 
سال 1322  در  خودرو  گل هاى  عنوان  با  او  شعرهاى 

منتشر شد.
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

و  شناس  باستان  فرد،  كامبخش  اهللا  سيف  درگذشت 
رئيس پيشين موزه ايران باستان در سن 81 سالگى 

در تهران.

9 آذر
1280 خورشيدى(1901 ميالدى)

زادروز نصراهللا فلسفى، مورخ، محقق، مترجم، نويسنده 
و شاعر. (درگذشت 2 خرداد 1360)
 1322 خورشيدى (1943 ميالدى)

استالين به اتفاق مولوتف براى مالقات و ديدار محمد 
رضاشاه پهلوى به كاخ او رفت

1343 خورشيدى (1964 ميالدى)
اعتصاب كليه تاكسى هاى تهران به سبب افزايش بهاى 

بنزين 
1350خورشيدى (1971 ميالدى)

سه جزيره ى ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك به 
تصرف ايران درآمد

1369 خورشيدى (1990 ميالدى)
درگذشت مهدى خالدى، آهنگساز و نوازنده

45
حه 

صف
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امه

اد
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شعر و ادب
تو بگشودى ، زنجير از پاى دلم

توكز سراى طبيعت نمى روى بيرون             
  كجا به كوى حقيقت گذر توانى كرد؟

                                      «حافظ» 

توبگشودى ، زنجير از پاى دلم
                                    برها ندى تو مرا 

من اسير شب و روز 
                    شب و روز گذران  

                     من همه در بند طبيعت بودم  
تو به جانم خواندى:

                 زندگى، نيست گذار شب و روز  
                  زندگى، جوشش عاطفه هاست 
                                    منطق ما ، دل ماست

                   زندگى ، معجزه يك   « آن « است 
       در حوصله فرسودن عمر
                  شعله ور سدرى،

                           دروادى ايمن 
                             نفس تلخ افعى مرگ ، 
                                              در سراب تن

  مرزها را تو بگشودى
                  و من اكنون در رويا ها غوطه ورم

 در زندان عقل سترون را
                          تو شكستى

 تو به من فهماندى:
                  گر من و تو 

                            ما بشويم 
                  سدها.....

                           مرزها.....
                                          همه نابود شوند 

               قلعه وارك ، همه
                       مذهب و دين ، 

                           عقل و حكمت ،
                                همگى ، محمل عشق شوند

  تو با جانت خواندى: 
            عشق ، پيدا و نهان 

                     چون آب است 
                     گاه ، خفته در خواب زمين 

                     گاه ؛ سيالب است 
       زندگانى ، چون درياست،
                        ما چونان موج 

            موج هرگز از جنبش نمى ماند باز
 تو به من آموختى:

                در لحظة وصل 
                     بايد از خويش بريد 

                         تا به ادراكى ناب رسيد 
                  من ، به جادوى غم عشق تو
                             اى كاهنة  معبد كام 

 دل و دين باخته ديدم جهان حوصله اى تنگ است 
هر كالمى كه به بايدها مى پيوندد 

                                      رنگ نيرنگ است 

خاطرت هست ، تو گفتى بامن :
                      زندگانى ، چون نور است

                              تجزيه نور خطاست         
                                 بى رنگى ، رنگ شود،

 
     مايه ننگ شود،

                     راز هستى يكيست 
                                      جلوه ها ، گوناگون

 تو به جانم خواندى:
             عاشقانند رها 

                 بدران پردة خود خواهى را
                  و اسير دلك خويش مباش 
       هست بسيار دلهاى دگر               

                            كه ترا منتظرند
 تو خواستى از من:

      باش يك رنگ حتى با دشمن 
           هم چو خورشيد كه با خفاشان 

        آه ...........
 كيست مى گويد؟

        «مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك»
                  من به سحر نگاه تو

                     تمام ملكوتم در خاك 
                        نه در افالك تهى
 عشق رويا روئى ، باخطر است 

                                   اما، امروز... اينجا،
                                 برزمين ،   برهستى خاك 

آه......
        درهاى زمان را ، 

                            تو گشودى بر من 
      توكشاندى مرا

             از دوزخ ادراك
                      به بهشت احساس 

تو به پروازم خواندى 
       تو به اوجم بردى 

                     دربارش عشق،
                             تو خدايم گشتى    

  تاسرا پا به سجود افتم و دريابم
                                            رمزى از بندگيت 

            تابرانم برنيل جهان  
                                   جان پريشان را 

          تو بمن بخشيدى      
                              ميراث خدايان را

منوچهر كوهن

براى ايرج گرگين 
پنجره  هاى جهان بسته بود                       

باد از سمتى مبهم مى  وزيد
و روشنايى معجزه  اى بود،

كه اتفاق نمى  افتاد.
تو روبه  روى درد نشسته بودى

تا من روى شانه  هاى خودم بايستم
و يك سيب سبز به صدايت تعارف  كنم.

 و صداى تو
آشيان خاطره بود.

ما بي راه بوديم و بى  صدا
و معناى بودنمان

جز گم شدن در حوالى روز نبود.
هفت شاخه شمع روشن كرديم

و هفت دانه اسفند
گِرد هفت ستاره -كه صداى تو را صيقل مى  داد-

گردانديم.
درد، سواد خواندِن قلب را نداشت

و ما مى  دانستيم
حرفى اگر بزنيم

باران مى  آيد.
 تنها هفت سرو ناز 
بر فراز آب خم شد،

تا تو درخت را با چنان لحن سبزى اداكنى
كه هفت پنجره پرواز
به هفت آسمان پرنده

 باز شود.
 لبخند افراشته  ات

 «پنجره  هاى جهان ديگر بسته نيست. »*بوى هفت سين مى  دهد.

ماندانا زنديان
* برگرفته از «گفت و گو با ايرج گرگين دربارة راديو و تلويزيون 
در ايران»، ايرج گرگين، مجله ره آورد، شماره هشتاد، پاييز هشتاد 

و شش، لوس آنجلس
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در قلمرو فرهنگ

فردوسى در پيدا شدن شطرنج در شاهنامه چنين مى  گويد:
از پيرمردى فرزانه و دانشمند به نام «شاهو» شنيدم كه داستان پيدا شدن 

شطرنج را چنين برايم گفت:
كه در هند مردى سرافراز بود/ كه با گنج و لشگر و ساز بود

اين مرد «جمهور» نام داشت. او به مردى و مردانگى در سرتاسر هند مشهور 
بود. مردم كه خردمندى و بيداردلى و روشن بينى «جمهور» را تشخيص داده 
بودند. او را به پادشاهى خود انتخاب كردند و به اين ترتيب سرتاسر هند را 
منطقه بُست و كشمير تا مرز چين در قلمرو پادشاهى او قرار گرفت. مردم از 
حكمرانى اش راضى و شادمان بودند و چون خودش هنرمند و فرهنگ دوست 
بود، پيرامونش را فرهنگ دوستان و هنرمندان فرا گرفتند و مهتران قوم او 
را آفرين گفتند و در شهر «سَندل» كه پايتخت بود. با تاج و گنج و سپاه، 
به حكمرانى و دادگسترى مشغول شد. در شبستان او زنى بود كه همانند 
شوهرش خردمند و هوشيار و بادانش و يار بى آزار او بود. از اين زن او را پسر 

شد كه دقيقاً همانند پدر بود و شاه او را «گو» ناميد. 
زمان درازى از تولد «گو» نگذشته بود. كه «جمهورشاه» مريض شد و اين 
بيمارى باالخره منجر به فوت او گرديد. ولى قبل از مرگ «گو» را به كدبانويش 
سپرد كه از او مواظبت كند و بدين ترتيب جهانى پر از داد را به «گو» سپرد. 
با مرگ «جمهورشاه» عزاى عمومى اعالم شد، بزرگان كشور و سركردگان 
سپاه كه از مرگ «جمهورشاه» پر از درد شده بودند. همه بر اين تصميم متفق 
شدند كه برادر جمهور را كه «ماى» نام داشت و در شهر «َدنَبر» فرماندار بود. 
به پايتخت يعنى «سندل» بخوانند و او را به شاهى قبول كنند و بدين ترتيب 
«ماى» به «سندل» آمد و تاج «جمهورشاه» بسر نهاد و بداد و بخشش در 
خزاين باز كرد و لشگريان و بزرگان را بنواخت و با زن برادرش يعنى مادر «گو» 
ازدواج كرد. اين بار اين زن از «ماى» آبستن شد و پسرى بدنيا آورد كه نامش 
را «طلحند» نهادند. «طلحند» دو ساله شده بود و «ُگو» پسر جمهور هفت 

ساله بود. كه «ماى» هم بيمار شد و بعد از دو هفته اى فوت شد و بار ديگر 
اهالى هند در عزاى شاه شان گريان شدند. اين بار، بزرگان شهر به شور نشستند 
و مادر «گو» و «طلحند» را كه زنى فرزانه بود به شاهى انتخاب كردند و قرار 
بر اين شد كه وقتى فرزندان سزاوار تخت شاهى شدند. حكمرانى كشور به 
يكى از آنان كه فرزانه تر است سپرده شود. با راى  بزرگان تربيت فرزندان به دو 
مريد فرزانه سپرده شد، مادر خود هميشه ناظر تربيت فرزندان بود و از ديدار 
آنان شادمان و خرسند. گاه گاهى فرزندان از مادر قضاوت مى خواستند كه در 
حق آنان داورى كند. كه كداميك شايسته تر و خردمند تر و پرهيزكارتر است. و 
مادر هميشه هر دو را مى ستود و خردمندى و دانش هر دو را تحسين مى كرد 
و هر گاه هر يك تنها به ديدار مادر مى شتافتند و از او مى خواستند كه بگويد 
كداميك شايسته تاج و تخت هست. مادر به او مى گفت: كه تخت و تاج آن 

توست و همين كالم را به ديگرى مى گفت، و دل هر دو را شاد مى كرد. 
دل هر يكى شاد كردى به تخت/ بگنج و سياه و بنام و نه بخت

زمان گذشت و هر دو به سنى رسيدند كه تقاضاى تاج و تخت را داشتند 
و آموزگاران آنان، با بدآموزى، هر يك از شاهزادگان را شايسته تر از ديگرى 
مى شمرد. و بدين ترتيب دو برادر از رشك و حسد به رنج درافتادند و آشوب و 
فتنه بين آن دو پديدار گرديد، بدآموزان آتش نفاق را دامن زدند. لشگر به دو 
نيم شد و هر يك به نيمى فرمان راندند و بيم و هراس به دل نيك مردان راه 
يافت. و باالخره با مادر به شكايت نشستند. مادر كه هر دو فرزند را خروشان 
ديد، راهى جز اين نداشت كه قضاوت را به عهده فرهيخته گان كشور واگذارد. 
كشور  بزرگان  راى  به  و  باشيد  آرام  دو  هر  بايد  نخست  گفت  دو  آن  به  اما 
گردن فرود آوريد. هر چه آنان رهنمون شدند، پذيرا باشيد. چون خصومت، 
دست رنجى جز آشوب ندارد. اما الزمه شاهى خردمندى و دادگسترى است 
كه از آن مملكت آباد و رعيت در آسودگى و رفاه خواهند بود. پادشاه بيدادگر 
و خود راى جهان به تباهى خواهد كشاند. سپس «گو» سخن آغازيد و به مادر 

كنكاشى در قصه پيدايش بازى شطرنج به روايت شاهنامه

ايران ادبيات  در  هندوان  بازى 
دكتر محسن مير شجاعى
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در قلمرو فرهنگ
گفت: اگر كشور از من آرامش نگيرد و مردمان از من، رضايت نداشته باشند. 
مملكت به «طلحند» خواهم سپرد و من در پيش او برادر كهتر نيك خواهى 
بيش نخواهم بود. اما من هم از سال وهم از خرد از او بيش ترم. و بهتر است 
كه «طلحند» بهانه نياورد. مادر به «گو» گفت كه با برادرت تندى روا نيست. 
اين را بدان هر آن كس كه بر تخت شاهى نشست، ميان بسته بايد. گشاده دو 
دست يعنى هميشه آماده براى هر پيش آمدى بايد باشد و در ضمن دست 
سخاوتمندش رعيت را همواره به راحتى و رفاه رساند. از بدى دور باشد و 
جز به نيكى و خردمندى گامى ننهد، آماده براى دفاع از مرز و بومش باشد، 
غصه  و  غم  در  دوزخ  در  هميشه  او  روان  يابد.  ستم  شاه  از  پشه اى  هرگاه  و 
جاويد ماند و اين ستم جهان را از شب تيره تاريك تر خواهد كرد، حكمروا 
ولى بايد داشته باشد كه از كوچك ترين ستم بلرزد و آشوب در جانش اندازد. 
حكمروا بايد بداند كه سرانجام بسترش خاك و خشت است، پدر تو اى «گو» 
«شاه جمهور» بود كه راى و تصميمش از بدى دور بود. و وقتى كه مرگش فرا 
رسيد، برادر كهترش «ماى» را جانشين خود كرد و اى «طلحند» پدر تو از 
«دنبر» شهر محل اقامتش به «سندل» آمد و شاهى را پذيرفت، حاال كه تو 

برادر كهترى همان كن كه پدرت «ماى» انجام داد. 
مريزيد خون از پى تاج و گنج/ كه بركس نماند سراى سپنج

«طلحند» از نصيحت مادر خوشنود نگشت و گفت نه هر كس كه او مهتر او 
بهتر است. و  تو اى مادر طرف «گو» را گرفتى و بر آن هستى كه او شاه شود. 
مادر از اعتراض «طلحند» متغير شد و اين گونه قضاوت او را ناپسند دانست و 
سوگند خورد كه هرگز چنين آرزوئى نداشته كه «گو» را به «طلحند» ترجيح 
دهد. فقط پند و اندرزى بود خردمندانه كه از بين دو برادر نفرت و بدانديشى 
دور گردد. و جز به نيكى از آن گمان مبر و به كسى جز يزدان نگران نباش، و 
فقط او را در نظر داشته باش و او است كه هر كرا خواهد دهد. و اگر پند منت 

سودمند نيست، هر كارى كه سودمند براى شما باشد همان كنيد.
پس مادر بخردان و انديشمندان را بخواند و جريان كار پيش ايشان باز گفت 
و كليد در گنج هر دو پادشاه را كه هر دو پارسا و با دانش بودند بياورد و در 
حضور جهانديدگان و فرزانگان كشور به پيش دو فرزند نهاد، و همه را بديشان 
ببخشد و سرافرازى هر دو فرزند را خواست. با كنار كشيدن مادر از تخت 
سلطنت «گو» به برادرش «طلحند» گفت: «جمهورشاه» پدر من از «ماى» 
پدر تو از سال و راى و دانش سرافرازتر بود. پدر تو آن گرانمايه نيك خواه، هيچ 
آرزوى تخت و تاج او نكرد و هيچ گاه از كهتر بودن ننگ نداشت و برادرش 
را به مهترى قبول داشت، چگونه آيا دادگر اين را مى پسندد، من كه مهترم، 
پيش كمترى كمر بندم؟ و مادر ما به جز داد سخن ديگرى نگفت، و چرا دل 
تو از بيداد شاد مى شود؟ حال كه چنين است از لشگر بخواهيم، تا مهان و 
خردمندان و جهانديدگان و فرزانگان را بفرستند تا درباره ما راى دهند. و هر 
چه آنان گفتند بفرمانشان بگرديم، چون از آنان دانش آموختيم و دلهايمان 
به فرهنگ آنان افروخته شده است. دو فرزانه مويد نيك راى آمدند، فرزانه 
موبدى كه معلم «ُگو» بود راى بر شاهى «ُگو» داد و فرزانه موبدى كه معلم 
«طلحند» بود او را به شاهى مى خواست، و بدين ترتيب در يك ايوان دو تخت 
زده شد، و هر يك بر تختى نشست. موبدان و بزرگان بيدار دل و بخردان از 
انتخاب يكى از ايشان فرو ماندند و اين نبود مگر راى آن دو موبد شوربخت و 
هر كسى كه به آن دومى انديشيد، راهى جز جنگ نمى ديد. و خردمندان به 
رنج، كه پادشاهى بدونيم خواهد شد. يكى از آن ميان بر پاى خاست و اعالم 
كرد، كه فردا انجمنى تشكيل خواهيم داد و راى نهايى را خواهيم داد. با اين 
گفته، جمعيت متفرق شدند، ولى با حالتى دژم و ژكان يعنى افسرده، در حالى 
كه از خشم به زير لب سخن مى گفتند و از اين واقعه ناراحت بودند. اختالف دو 
برادر باال گرفت و اين اختالف منجر به پراكندگى لشگر و مردم شهر انجاميد. 
عده اى سوى «گو» رفتند و عده اى به «طلحند» رو آوردند و آشوب و بلوا و 

دو دستگى ايجاد شد و مثال دو پادشاه در كشورى نگنجد. هر يك به دور 
خود لشگرى فراهم كرد و بزرگان شهر هم عده اى پى «گو» رفتند و عده اى 
«طلحند» را شاه خواندند. و مذاكرات مجدد «گو» و «طلحند» به جايى نرسيد.

همه شهر يكسر بدونيم گشت/ دل مرد بخرد پر از بيم گشت
دو لشگر مقابل هم صف كشيدند و آماده كار زار شدند، «گو» بار ديگر دانا 
مرد سخنگويى انتخاب كرد و پيش برادر فرستاد، نصايح «گو» به «طلحند» 
كارگر نيافتاد. «طلحند» طالب جنگ و جدال بود و مى گفت: «برادر نخوانم 
ترا من، نه دوست» ولى «گو» بار ديگر كوشش كرد، تا «طلحند» را سر مهر 
آورد، و به او يادآورى كرد كه جنگ دو برادر براى تاج و تخت مورد استهزاء 

همسايگان ما در كشمير و بُست و َمرغ و چين قرار خواهد گرفت و گويند:
كه گويند كز بهر تخت و كاله/ چرا ساخت طلحند و گو رزمگاه؟

بگوهر مگر هم نژاده نيند؟/ همان از پدر پاك زاده نيند؟
«گو» به فرستاده گفت: به «طلحند» بگويد، كه هر چه بخواهد به او خواهد 
داد و در مملكت شريكش خواهد كرد. ولى «طلحند» در جواب برادر درشتى 
بزرگ  زين  كيستى  خود  تو  من؟  به  شاهى  گنج  دهى  چگونه  گفت:  و  كرد 
انجمن؟ و بدين ترتيب «طلحند» به هيچ وجه راضى نشد كه با برادر از در 

صلح و آشتى و مدارا درآيد. 
پس چاره اى جز خواسته «طلحند» نبود و آن جنگ بود. 

«گو» فرمان داد كه در جنگ هيچ كس حق ندارد كه به برادرش «طلحند» 
آسيبى برساند و هيچ كس حق ندارد اقدام به شروع جنگ كند و قدمى جلو 

نهد.
 كه هر كس كه تيرى كند روز جنگ/ نباشد خردمند و باراى و سنگ
خروشى برآمد كه فرمان كنيم/ ز راى تو آرايش جان كنيم

از آن طرف «طلحند» فرمان حمله داد. ولى گفت كسى حق كشتن برادرش 
را ندارد. فقط او را دست بسته پيش من آوريد.

چو گيريد «گو» را نبايدش كشت / نه باوى سخن تيز گفتن درشت
بگيريدش از پشت آن پيل مست/ به پيش من آريد بسته دو دست

جنگ آغاز شده بود دو لشكر بهم پيچيده و با گرز و شمشير و زوبين و تير 
و تبر همديگر را مى كشتند. نعره مردان جنگى، شيهه اسبان، صداى چكاچك 

ابزار و آالت جنگ، ناله زخميان، صداى كرناى، آشوبى به پا كرده بودند. 
ز رخشنده پيكان و پر عقاب / همى دامن اندر كشيد آفتاب 

در اين گير و دار نبرد كه خورشيد به مغرب متمايل شده بود. نعره «گو» را 
مردان دالور و جنگ آوران نشنيدند. كه فرمان مى داد، تا در لشگر «طلحند» 

ندا در دهند. 
هر آن كس كه خواهد زما زينهار/ بداريد از او كينه كارزار

با اين فريادها كه در لشگريان «طلحند» افتاد. آنان دست از جنگ كشيدند 
و به لشگريان «گو» پيوستند و «طلحند» را تنها سوار بر پيل باقى گذاشتند. 
اين  از  كه  ولى «طلحند»  برود  خويش  ايوان  به  تا «طلحند»  داد  ندا  «گو» 
شكست افسرده خاطر شده بود. به َمرغ رفت و در آن ناحيه دو مرتبه سپاهيانى 

بگردش جمع شدند. 
در گنج بگشاد و روزى بداد/ سپاهى شد آباد با كام و شاد
بدينار چون لشگر آباد گشت/ دل جنگجو از غم آزاد گشت

«طلحند» سپس پيامى به «گو» فرستاد و او را مجددا به آوردگاه خواند 
«گو» وقتى پيام گستاخانه برادر شنيد، به او پيام داد كه حاال كه تو رايت جز 
جنگ نيست، بهتر است كه از نواحى آباد كه جنگ موجب خرابى آن مى شود 
دور شويم و محلى را كنار دريا در آن اندازيم، طورى كه هيچ سپاهى نتواند 

عقب نشينى كند. 
ز ما هر كه پيروز گردد بجنگ / نريزيم خون اندرين جاى تنگ
سپه را همه دستگير آوريم/ نه خسته بشمشير و تير آوريم
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در قلمرو فرهنگ
«طلحنه» پيشنهاد برادر را با لشگر خويش در ميان نهاد و همه موافقت 

كردند و سپاه به سمت دريا روان شد. 
بگرد اندرونى كنده ها ساختند/ چو شد ژرف آب اندر انداختند

دو لشگر برابر هم صف كشيدند، مسيره و ميمنه بياراستند
دو شاه گرانمايه پر درد و كين/ نهادند بر پشت پيالن دو زين

بقلب اندرون ساخته جاى خويش/ شده هر يكى لشگر آراى خويش 
زمين تار شد آسمان چون بنفش/ ز بس نيزه و پرنيانى   

گروهى بكنده درون پر ز خون/ دگر سر بريده، فكنده نگون 
ز دريا همى خاست از باد موج/ سپاه اندر آمد همى فوج فوج

همه دشت مغز و جگر بود و دل / همه نعل اسبان ز خون پر زگل
همان باد بر سوى طلحنه گشت/ به آب و بنان آرزومند گشت
زباد و زخورشيد و شمشير تيز/ نه آرام ديد و نه راه گريز

بر آن زين زرين بخفت و بمرد/ همه كشور هند «گو» را سپرد
عقب نشينى  بود.  آب  دور  تا  دور  چون  و  خورد  شكست  «طلحنه»  لشگر 
امكان نداشت و ذخيره آب و نان لشگر قطع شده و بادى كه به سمت لشگر 
«طلحنه» جريان داشت. مزيد بر علت شد و خود «طلحنه» از گرسنگى و 
گرما و باد. در باالى زين فيل خشك شد و مرد. «گو» سوارانى فرستاد تا چند 
و چون سپاه «طلحنه» را بررسى كنند و خود «طلحنه» را هم پيدا نمايند. 
خبر به «گو» دادند. كه «طلحنه» باالى پيل بدون اين كه زخمى به او رسيده 

باشد مرده است. 
برادر چو طلحنه را مرده يافت/ رخ لشگر از درد پژمرده يافت
سراپاى او يك به يك بنگريد/ به جايى برو پوست خسته نديد
خروشان همى پوست ازين بكند/ نشست از برش سوگوار و نژند

«گو» وقتى برادر را مرده يافت غمگين شد، زارى آغاز كرد و به سوگ برادر 
نشست. 

همى گفت زارى نبرده جوان / برفتى پر از درد و خسته روان
ترا گردش اختر بد بكشت/ و گرنه نزد بر تو بادى درشت
بخوبى بسى رانده ام با تو بند/ نيامد تر پند من سودمند

از آن پس همه مهتران را بخواند/ بمژگان همى خون دل برفشاند
تابوتى از عاج كه از زر و پيروزه و چوب ساج زينت يافته بود ساختند و پيكر 
«طلحنه» را در آن نهاد و روپوشى از ابريشم چينى به روى آن كشيد و عازم 
شهر «سندل» شدند. لشگريان «طلحنه» به لشگريان «گو» پيوستند و تمام 

بزرگان از پس تابوت «طلحنه» روان شدند. 
اما مادر از همان زمان كه بين دو برادر اختالف افتاد خواب و آرام از دست 
بداد و پيوسته نگران بود و هميشه ديده بانان برگماشتى تا از وضعيت فرزندانش 
آگاه باشد. وقتى ديده بانان از فاصله اى دور لشگريان را در حال بازگشت ديدند. 

خبر به مادر آوردند. كه در بين سپاه «طلحنه» ديده نشده است. 
نه طلحنه پيدا نه پيل و درفش/ نه آن نامداران زرينه كفش

به مادر آگاهى رسيد، كه طلحنه بر زين بمرد. 
ز مژگان فرو ريخت خون مادرش/ به خون اندرون غرقه گشته برش

بايوان او شد دوان مادرش/ فراوان بديوار بر زد سرش 
همه جامه بدريد و رخ را بكند/ بايوان و كاخ آتش اندر فكند

همه كاخ و تخت بزرگى بسوخت/ و ز آن پس بلند آتشى برفروخت
كه سوز و تن خود آئين هند/ و ز آن سوك پيدا كند دين هند

«گو» وقتى با خبر شد كه مادرش قصد به آتش كشيدن خودش را دارد، 
بيامد و او را تنگ در برگرفت و گفت:

كه اى مادر مهربان گوشه دار/ كه ما بيگناهيم از اين كارزار
نه من او را كشتم و نه لشگريان من،  هيچ كس حتى بر او درشتى هم نكرد، 
او را گردش اختر بد كشت. مادر گفت: اى بدكنش، برادركش. براى خاطر تاج 

و تخت برادرت را كشتى. «گو» به مادر گفت: تو بر من بدگمانى، در حالى 
كه من بى گناهم و آرام نخواهم نشست مگر اين كه تو را آرام كنم، و اگر اين 

بدگمانى تو را برطرف نسازم، خودم را به  آتش خواهم سوخت. 
بدادار كو مهر و ماه آفريد/ شب و روز و گردان سپهر آفريد

كزين پس نه بيند مرا مهر و ماه/ نه اسب و نه گرز و نه تيغ و كاله 
مگر اين سخن آشكارا كنم/ ز تندى دلت پس مدارا كنم
اگر چون نمايم، نگردى تو رام/ بدادار دارنده كو راست كام
كه سوزم بآتش تن خويش را / كنم شاد، جان بدانديش را 

وقتى مادر سوگند «گو» را شنيد، از اين كه اين پسر را هم از دست بدهد 
ترسيد و گفت: 

بدو گفت مادر كه بنماى راه/ كه چون مرد بر پيل طلحنه شاه
مگر بر من اين آشكارا شود/ بر آتش دلم بر مدارا شود

«گو» به ايوان خويش رفت. فرزانه جهانديده را فرا خواند و ماجراى آشفتگى 
مادر و درد و رنج او را از مردن «طلحنه» براى او بيان كرد. فرزانه جهانديده 
به هر سو كس فرستاد و فرزانگان و نامداران و موبدان و برهمنان را كه از 
تيزويران روزگار بودند از َمرغ و ماى و بست و كشمير و سنه و هند فراخواندند. 
«گو» و فرزانه جهانديده. وضعيت رزمگاه و پيكار شاه و سپاه و دريا و كنده 
آب گير، و آن چه واقع شده بود براى هوشياران و تيزويران بيان كردند. سكوت 
بر همه آن جمع در يك شب تاريك تا بامداد ادامه داشت، هيچ يك حتى 
يك سخن هم با يكديگر نگفتند. شب پايان يافت و صبح آغازگر روزى روشن 

پديد آمد. 
زميران چو برخاست آواى كوس/ جهانديدگان خواستند آبنوس
يكى تخت كردند از آن چارسوى/ دو مرد گرانمايه نيك خوى

صفحه چوبى را به صدرخانه تقسيم  كردند و در هر طرف صفحه دو لشگر 
يكى از عاج و ديگرى از چوب ساج تراشيدند. پياده بد و سوار بد

پياده بدند اندر او با سوار / دو سف كرده آويزش كارزار
بياراسته شاه قلب سپاه / زيكدست فرزانه نيك خواه

ابردست شاه از دو رويد دو پيل / ز پيالن شده تخت همرنگ نيل
و بدين  ترتيب، مبارز دوزخ بر دو سوى دو صف، زخون جگر بر لب آورده كف

دو اشتر بر پيل كرده بپاى / نشانده برايشان دو پاكيزه راى
پياده برفتى ز پيش و ز پس/ كه او بود در جنگ فرياد رس

چو بگذاشتى تا سر آوردگاه/ نشستى چو فرزانه بر دست شاه
و هنگامى كه كسى شاه را در نبرد مى ديد، فرياد مى آورد «كه اى شاه برد» 

«يعنى برگرد»
چو ديدى كسى شاه را در نبرد / بآواز گفتى كه اى شاه برد
نشه از خانه خويش برتر شدى/ همى تا بر او جاى تنگ آمدى

و چون شاه در محاصره سپاه در مى آيد. 
نگه كرد شاه اندر آن چارسوى/ سپه ديدافكند چون در بروى

ز آب و زكنده بر او بسته را/ چپ و راست، پيش و پس اندر سپاه 
شد از رنج و زبستگى شاه مات/ چنين يافت از چرخ گردون برات 

بدين ترتيب شطرنج به وسيله فرزانگان و برهمنان طرح ريزى شد و منظور از 
آن «طلحنه» بود كه مات شد. 

«گو» پيش مادر رفت و آن چه فرزانگان طراحى كرده بودند به او آموخت.
همى كرد مادر ببازى نگاه / پر از خون دل از درد طلحنه شاه

نشسته شب و روز پر درد و خشم/ بشطرنج بازى نهاده دو چشم
همه كام و زايش بشطرنج بود/ ز طلحنه جانش پر از رنج بود

هميشه همى ريخت خونين اشك/ بر آن درد، شطرنج بودنش پزشك
به آن گونه بد ناچران و چمان/ چنين تا سرآمد برو بر زمان 
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داستان طنز

يكى از حكماى بزرگ سخن نغزى دارد كه مى گويد: «زگهواره تا گور دلبر 
بجوى» از اين گفته مى توان استنباط كرد كه دلبرى و دلبربايى در هر سن و 

سالى راز بقا و سالمتى آدمى است. 
البته نظام تك همسر و تك شوهرى باعث شده كه نشاط و شادابى و سالمت 
از زندگى بسيارى رخت بربندد و تحمل و صبر پيشه كنند كه همين امر دليل 
اصلى سكته قلبى، سنكوپ و بيمارهايى همچون آلزايمر، تيفوس، نقرس و 
غيره مى شود. علم روان شناسى جديد اثبات مى كند كه آنهايى كه يك دل 
دارند و يك دروازه يعنى يكبار عاشق شده اند و اين عشق منجر به ازدواج شده 
و دروازه قلب خود را به روى هيچ كس ديگرى باز نكرده اند. در «وضعيت آخر» 
بسر مى برند و «ماندن در وضعيت آخر» و ادامه دادن آن- كه خود ناشى از 
و  آورده  فراهم  را  شديد  افسردگى  موجب  است-  كودكى  دوران  آسيب هاى 

اين گونه اشخاص دير يا زود به علت فوت جهان فانى را وداع خواهند گفت.
در روان شناسى جديد هر تزى، آنتى تزى دارد. مثًال در مقابل «ماندن در 
وضعيت آخر» تئورى جديدى ارائه شده كه عنوان آن «ماندن در وضعيت 
حالت  تداوم  و  جازدن  در  معناى  به  حال  وضعيت  در  ماندن  است.  حال» 
كسالت بار زندگى نيست، بلكه مفهوم واقعى آن اين است كه انسان افسرده اعم 
از زن و مرد- خود را به حالتى از رضايت مندى ارتقاء دهد و در آن حال بماند 

و ساده ترين مفهوم آن اين است كه آدمى بايد دم را غنيمت بشمارد و در هر 
لحظه از زندگى اش حال بدهد و حال بكند.

از آن جا كه آسيب هاى كودكى خود را در سنين باالى سى سالگى تا هفتاد 
سالگى بهتر نشان مى دهد. لذا روى سخن ما با جوانان زير سى سال نيست، 
چون آن ها در مرحله ى شوك آسيب هاى كودكى بسر مى برند و اندازه گيرى 
اين آسيب ها در چنين سنينى ميسر نيست، و از سوى ديگر روى سخن ما 
آشنا  خود  مخالف  جنس  با  مادامى كه  تا  آن ها  چون  نيست،  هم  مجردها  با 
نشده اند به لحاظ آسيب هاى دوران كودكى قابل مطالعه نيستند و بيشتر آن ها 
از  يكى  چون  باشند.  نديده  آسيب  خود  كودكى  دوران  در  است  ممكن  هم 
داليل مهم روى آوردن به جنس مخالف و يافتن جفت، نارسايى ها و آسيب هاى 
دوران كودكى است، مردها به دنبال جفتى هستند كه مثل مادرشان آن ها را 
تر و خشك كند و زنان هم- به خصوص آن هايى كه فرزند آخر هستند- در 
جستجوى مردى هستند كه او را مثل يك بچه تر و خشك كنند، چون در 
دوران كودكى برادر يا خواهر كوچكترى نداشته اند كه بتوانند چنين تمرينى 

را روى او انجام بدهند.
بنابراين به متاهلينى كه مايل اند در وضعيت حال بمانند، يعنى ُدمى به ُخمره 

زده و در جام مى عكس رخ يار را هم ببينند، دو توصيه زير ضرورى است 

نوشته : حسين لى

ستانى دل  و  دلبرى  آداب  اندر 



C  Copyright 2012 Ketab Corp.6363 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هفدهم - دوره جديد – شماره اول – نوامبر 2012

1- مردان بايد به سراغ زنان و دختران كم سن و سال بروند و در صورتى كه 
تيرشان به سنگ خورد، به صورت عكس عمل كنند، يعنى به سراغ زنى بروند 
كه سن او باال باشد. انتخاب آخرى اين مزيت را دارد كه همسر جوان شان يك 
زن پير را در هيچ شرايطى رقيب خود محسوب نمى كند و همين  امر مى تواند به 

تداوم ماندن در وضعيت حال كمك كند.
 2- زنان بدون هيچ ترديدى بايد سعى كنند كه مرد مورد نظرشان بسيار 
جوان باشد، چون رفتن به سراغ يك مرد پيرتر از خود به مصداق آن است كه 
كورى عصاكش كور دگر شود. اولين مزيت اين انتخاب در شك برانگيز  نبودن آن 
است، چون همگان، وقتى بستگان درجه اول به آن دو به چشم مادر و پسر نگاه 
خواهند كرد. مزيت دوم آن است كه زنى كه سن باالترى دارد مى تواند با دلبرى 
و دلبريايى و ترفندهايى كه طى زندگى آموخته است، مردان جوان را روز بروز 
به خود نزديك تر و او را از همسرش دورتر كند. براى زن چه احساسى باالتر از 
اين مى تواند باشد كه رقيب بسيار جوان خود را از پا درآورد! و اينكه مى گويند: 
«عشق پيرى گر بجنبد سر به رسوايى زند» در اين خصوص مصداق ندارد، چون 
زنى كه در چنين سن و سالى عاشق مى شود قلبى بسيار جوان دارد و چين و 
چروك هاى صورت و گردن و غيره را هم مى شود با كمك جراحى پالستيك و 

بوتاكس برطرف كرد. 
با توجه به اين كه «ماندن در وضعيت حال» پديده جديدى است كه طى 
دو دهه ى اخير به وجود آمده لذا رسيدن به اين مرحله نيازمند دانش نوين و 
آشنايى با كامپيوتر و اينترنت است، كسانى كه سنين باالترى دارند و با اين 
فن آشنا نيستند كمتر امكان دارد بتوانند وارد چنين وضعيتى بشوند. آن ها 
در صورتى كه فرزندان و نواده هاى شان حاضر به آموزش كامپيوتر و اينترنت 
كامپيوتر  آموزش  كه  بروند  سى دى هايى  و  كتابها  سراغ  به  سريعا  نباشند 
واينترنت را براى مادربزرگ ها و پدربزرگ ها سر لوحه ى كار خود قرار داده اند. 
در واقع براى رسيدن به وضعيت حال و ماندن در آن، لب تاپ و تلفن همراه 
و  تلفن  شماره  آدم  است  بهتر  است.  ضروريات  جزو  تكس مسج  با  پيشرفته 
ايميل هركسى را كه مى شناسد جمع آورى كند، ابراز عشق از طريق اينترنت 
پيام  و  ايميل  فرستادن  با  خجالتى  آدم هاى  است،  امكان پذير  سهولت  به 
در  است  بهتر  مردان  مى رسند.  تحسينى  درخور  شجاعت  به  فيس بوك  در 
فيس بوك خود و در شعارهايى كه مى دهند زندگى را مايوس كننده و همه چيز 
را سياه ببينند، در پاسخ هايى كه براى آن ها ارسال مى شود، عكس اين نظر 
ابراز خواهد شد و كسانى درصدد دلدارى برخواهند آمد. بهتر است محبوب 
و  ايميل  به زودى  چون   كنند،  جستجو  دلدارى  دهندگان  ميان  در  را  خود 
تلفن آن ها را بدست خواهيد آورد و در همان مراحل نخست تير به هدف 
خواهد خورد. بيچاره  عشق هايى كه كامپيوتر و اينترنت نداشتند و پيام هاى 
عاشقانه خود را به صورت نامه و مخفيانه به معشوق مى رساندند و در هجر يار 

مى سوختند و چون شمع در آرزوى وصال يار آب مى شدند.
حد  در  آن  ها  كامپيوترى  اطالعات  كه  هستم  آدم ها  از  آن دسته  جزو  من 
كودكستان است. معموالً ايميل و فيس بوك مرا فرزندانم چك مى كنند، همين 
ديروز بود كه پسرم زنگ زد و گفت: «بابا! چرا فيس بوك را نگاه نمى كنى؟ باز 

شمسى خانم برايت شعر نوشته...»
نه خير اين شمسى دست بردار نيست، همه اش تقصير من است كه يك بار 
مخفيانه با او ديت گذاشتم. از آن وقت تا به حال شاعر شده و هر روز برايم ايميل 
مى فرستد و بر روى ديوار فيس بوك شعر هاى عاشقانه مى نويسد كه مضمون 
همه ى آن ها يكى است «عجب شبى بود!» از آن شب او دچار «وضعيت حال 
شده» و من به قول يكى از روان شناسان از «حال خوب» به «حال بد» دچار 
كوچه  چهار  مردم  بكنم  هم  عطسه  اگر  من  كه  است  اين   بدبختى  شده ام. 

آن طرف تر مى گويند: عافيت باشد!

داستان طنز

بر روى شبكه جهانى ماهواره ها
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تاريخ معاصر به روايت تمبر

تاريخ معاصر به روايت تمبر -  قسمت اول:
راوى: پرويزكاردان پيدايش تمبر و نخستين تمبر ايرانى

هخامنشيان  دوران  و  باستان  عهد  به  نامه رسانى  ابتكارات  سابقه  اگرچه 
انواع  از   ... و  نامه رسان  كبوتران  چابكسواران،  چاپارخانه ها،  و  مى گردد  باز 

اين ابداعات است. اما براى نخستين 
بار در سال 1800 سرويس پست در 
اين  شد.  راه اندازى  انگلستان  كشور 
ريشه  باستان  روم  در  كه  سرويس 
ادارات  خدمت  در  ابتدا  در  داشت 
از  و  بود  انگلستان  قضايى  و  دولتى 
رسان  نامه  به  مربوط  وجه  كه  آنجا 

را كسى كه بايد نامه را دريافت مى كرد موظف به پرداخت بود با مشكالت 
جديد روبرو شد تا آنكه حدود سى و هفت سال بعد در 1837 با پيشنهاد 
«سر رولند هيل» نخستين تمبر پستى دنيا بر اساس الگو بردارى از سيستم 
اخذ ماليات انگلستان با طرحى از نيم رخ ملكه ويكتوريا منتشر شد. اما اين 
تمبر كه فقط يك پنى قيمت داشت موجب اعتراضاتى در انگلستان شد چرا 
عامه مردم زبان زدن به پشت صورت ملكه و نيز مهر زدن به روى صورت او 
را عملى توهين آميز به ملكه خود قلمداد مى كردند. نكته اينجاست كه در آن 
تاريخ مردم انگلستان ملكه ويكتوريا را عزيز مى داشتند كه نشان از مقبوليت 

اين زمامدار در تاريخ كشور خويش است.
على الرغم اين اعتراض ها اين مسير ادامه يافت و بزودى سهولت استفاده 
از تمبر در مراسالت پستى همگانى شد. اين ابتكار به حدى كارساز بود كه 
به زودى ديگر كشور ها هم از آن الگو گرفتند و در كمتر از 40 سال بعد در 
1875 «هليچ وان استفن» آلمانى اتحاديه جهانى تمبر را در آلمان تاسيس 
كرد كه هنوز هم پا برجاست و تنظيم مقرارتى دراين زمينه را به عهده دارد.

اما نخستين خبر ها از تمبر در زمان ناصر الدين شاه قاجار به ايران رسيد در 
همين راستا  و با توجه به عالقه شاه وقت به فرانسه، در سال 1865 هيئتى درباره 
تحقيق پيرامون انتشار تمبر راهى فرانسه 
شد. آنها نخستين نمونه تمبر براى ايران را با 
طراحى آقاى ريستر آماده ساختند كه طرح 
شير و خورشيدى نشسته بر زمين داشت. 
گران بها ترين  از  يكى  امروزه  كه  طرح  اين 
تمبرهاى ايرانى در جهان به شمار مى آيد 

هرگز مورد استفاده قرار نگرفت.
سر انجام در سال 1866 با طراحى آلبرت بار نخستين تمبر رسمى ايران كه 
منقش به نقش شير و خورشيد بود در يك بالك چهارتايى با قيمتهاى يك، 
دو، چهار وهشت شاهى منتشر و روانه پايتخت ايران شد. اين تمبر كه در اصل 
از طرحى يكسان برخوردار بود به ترتيب از ارزان به گران بنفش، سبز، آبى و 
قرمز رنگ بود. بد نيست يادآورى كنم كه اين سرى تمبرها بدون هيچ دليل 

موجهى به تمبر باقرى معروف شد و با همين اسم امروزه شناخته مى شود.
با اينكه تمبر باقرى سرآغاز داستان پر فراز و نشيب تاريخ تمبر در ايران 
است اما فرازهاى مهيج بسيارى را در پيش رو دارد. چه از آن لحاظ كه با هر 
تورق تاريخ تمبرهاى جديدى منتشر مى شود و چه از آن رو كه بسيارى از 
شخصيت هاى ملى مانند ستارخان در تبريز و يا ميرزا كوچك خان در رشت 

و... براى خود تمبر منتشر مى كنند.
تاريخ معاصر ايران به روايت تمبر يكى از بهترين و دقيق ترين روش هاى 
به  كه  چرا  است.  گذشته  سال  در 150  كشورمان  تاريخى  پرونده  بازخوانى 

استناد تمبرها و قصه هركدام آنها تاريخ بى هيچ تحريفى روايت مى شود.

اولين نمونه تمبر ايرانى با طرحى از ريستر فرانسوى

بالك چهارتايى تمبر باقرى (اولين تمبر رسمى ايران)
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از نخستين روزهايى كه پرويز كاردان قدم به لوس آنجلس گذاشت با من و شركت كتاب 
همدم و همدل شد. زمانى كه كتابفروشى شركت كتاب از ساختمانى در ونتورا بلوارد كه 
بنام ساختمان شركت كتاب معروف شده بود مجبور به تخليه شد و با توجه به اين كه 
تابلو شركت كتاب نخستين تابلويى بود كه به پرچم ايران در امريكا منقوش شده بود. 
اين موضوع حساسيتى ويژه در جامعه ايرانى به جا گذاشت چرا كه تخليه به معنى پايين 
كشيدن تابلو و ماالً برداشته شدن پرچم سه رنگ ايران مى شد پرويز كاردان تنها كسى 
بود كه با شجاعت در برنامه تلويزيونى خود در اين مورد افشاگرى كرد و ميهن دوستى 
خود را به اثبات رساند. در همه دوره هايى كه كاردان، برنامه تلويزيونى مستقل خود را 
داشت شركت كتاب در كنار او بود. ايرانشهر سال هاى نخست دهه 2000 كه در قطع 

روزنامه منتشر مى شد مقاله هاى نگاه كاردان را برتارك خود داشت.
ماه پيش كه تصميم بر آن شد ايرانشهر بخش فرهنگى را به طور كامل از ايرانشهر 
جدول جدا كنيم، كاردان در دفتر من بود. آقايى از ايران آمده بود و تمبرهايى براى 
فروش به شركت كتاب آورده بود و من نظر كارشناسى پرويز را خواستم او در مورد هر 
تمبر شروع كرد به توضيح دادن و داستان پشت انتشار هر كدام را تعريف كردن، به يك 
باره ايده اى به مغزم خطور كرد و آن هم ثبت كردن تاريخ معاصر ايران به روايت تمبر. 
حضور مجدد كاردان را در ايرانشهر گرامى مى داريم.                                         بيژن خليلى


