سال بیستو یکم
شماره 6113
پنجشنبه
 10دی 1394
 19ربیعاالول 1437

نــگاره

اردشیر رستمی

editorial@iran-newspaper.com

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي
مدیرمسئول :محمدتقی روغنیها
سردبیر :محمد نوری
نمابر88761254 :
تلفن88761720 :
روابط عمومی88769074-5 :
نشانی :تهران ـ خیابان خرمشهر -شماره 208
صندوق پستی15875-5388 :
امور مشترکین (آبونمان)42162020 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی روزنامه ایران

نگرانیهای آقای دلواپیش
معاون رئيس جمهوري اينقدر حساس؟

نوا
«رقصانه»ميآيد

تازه ترين آلبوم شهرام ناظري
بزودي منتشر ميشود

آلبوم موسيقي «رقصانه» به آهنگسازي
حسين پيرنيا و آواز شهرام ناظري از سوي
انتش��ارات «س��روش» بزودي راهي بازار
موسيقي کش��ور خواهد ش��د« .رقصانه»
مجموعهاي از آثار از تصنيف تا چهارمضراب
و آواز اس��ت که در فضاي موسيقي سنتي
ايراني س��اخته و به مناسبت تولد موالنا و
روي اشعار اين شاعر نامي منتشر ميشود.

آن سوی مرز
درگذشتنويسندهسرشناسايرلندي

آيدن هيگينز از نويسندگان باسابقه ايرلندي و برنده جايزه
«جيمز تيت بلک» در سن  88سالگي درگذشت .رمان سال
 1966او با عنوان «النگريش��ه را برو پايين» از س��وي منتقدان عنوان «يک اثر
کالسيک بزرگ درباره ايرلند مدرن» را دريافت کرد و جايزه «جيمز تيت بلک»
را برايش به ارمغان آورد .اين کتاب از سوي آکادمي ادبيات ايرلندي برگزيده شد
و «هرولد پينتر» نمايشنامهنويس مشهور آن را به فيلمي تلويزيوني تبديل کرد.
هيگينز عالوه بر رمانهاي برنده جايزهاش ،چند سفرنامه را که حاصل سفرهايش
به نقاطي چون آفريقا ،اسپانيا ،برلين و رودسيا بود در کارنامهاش داشت .از جمله
کارهاي او در اين زمينه ميتوان به «تصاوير آفريقا» اش��اره کرد« .بالکن اروپا»،
«شيرهاي گرونوالد» و «خودکشي» از ديگر کتابهاي هيگينز هستند.

گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست!

ناصر خسرو

گزارش خبری
در مراسم تجليل از بزرگ آقاي سينماي ايران مطرح شد

علي نصيريان يک اتفاق بينظير است

محمد علي کشاورز :نام نصيريان در تاريخ ثبت خواهد شد

عکسها :نعیم احمدی  /ایران

معصومه ذباح ،نويسنده حوزه کودک و نوجوان و از
نويس��ندگان برنامههاي راديويي درگذشت .او از چند
س��ال پيش در تهران اقامت کرده ،عالوه بر تحريريه مجله کيهان بچهها و مجالت
رشد ،با شبکههاي مختلف راديويي نيز همکاري داشت« .شببخير کوچولو»« ،قصه
ظهر جمعه»« ،شکرستان»« ،بوي گل آفتاب»« ،ورزش ،نشاط ،کودک»« ،قاصدک»
و «قطار قطار ستاره» از مهمترين کارهايي بود که ذباح بهعنوان نويسنده و سردبير با
آنها همکاري داشت .معصومه ذباح از چند سال پيش با بيماري سرطان درگير بود
تا آنکه روز سهشنبه گذشته در  56سالگي درگذشت.
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عکس نوشت

يزدان سلحشور

ام��ام علی (ع) :ای مالک؛ با افراد حریص و طمعکار مش��ورت مکن که حرص،
ستم را برایت میآراید.
(نهج البالغه ،نامه )53

معصومه ذباح خالق «شب بخير کوچولو»
درگذشت
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سازمان آگهیهاي روزنامه ايران:
دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT
تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره 16
تلفن88500601-4 :
پذيرش سازمان آگهيها1877 :
مؤسسه شهرستانها و توزیع42162020 :

هنوز جاي هجمههاي بيسابقه گذشته دولتمردان و
اعتداليون عليه دلس��وزان و دلواپسان خوب نشده که در
روزهاي اخير هجمههاي بيس��ابقه جديدي در اتاقهاي
فکر مخوف اعتداليون طرحريزي و در نهايت پياده ش��د.
واقع��اً هر بار اين هجمهها انجام ميش��ود آدم احس��اس
بيس��ابقه بودن ميکند از بس هرکدامش��ان سنگين و
آيدين سيارسريع
ظالمانه اس��ت .هر روز يک بهانه براي حمله به دلسوزان
ميتراش��ند و تخريب ميکنند .يادمان نميرود که هنوز مالت روي سر آقاي علي
اکبر به ظاهر صالحي خشک نشده بود که شروع کردند به مظلوم نمايي که اينها
ميخواهند ما را بکشند و دفن کنند و فالن کنند .هيچ جاي دنيا به خاطر ريختن
س��يمان روي س��ر کس��ي آن هم به خاطر تفاوت عقيده اين همه جار و جنجال
نميکنند ولي ديديم که چطور رسانههاي حامي دولت و همينطور دولتمردان عليه
حاميان گفتمان سيمان موضع گرفتند و تخريب کردند .به طوري که پوست بعضي
از نيروهاي ما خراب ش��د و مجبور به بوتاکس شدند .اين مظلوميتها همينطور
ادامه داشت تا همين چند روز پيش که معاون رئيس جمهوري در امور زنان خانم
موالوردي واکنش��ي تند و غيرمنطقي نس��بت به يکي از هفته نامههاي مشهور به
دلس��وزي از خود نشان داد .واقعاً اين حجم از عصبانيت و خشونت عليه دلواپسان
دل هر دلسوز هتاکي را به درد ميآورد .همزمان وزير به اصطالح ارشاد و آقاي اکبر
به ظاهر ترکان هم در اقدامي هماهنگ و منسجم آزادي مطبوعات را نشانه رفتهاند،
تا حدي که آقاي وزير ارشاد به جاي انجام وظيفه اصلي اش (برخورد با هنرمندان
و آثار هنري) ميگويد :احتمال لغو پروانه اين هفته نامه وجود دارد .شما خودتان
ببينيد اين دولت با نشريات چه ميکند .ببينيد از يک توهين ساده و البته بيسابقه
چه کوهي س��اختهاند .من نميدانم امروز در برابر توهين اينگونه واکنش نش��ان
ميدهند فردا در مقابل تخريبها چه کار ميکنند؟ فردا تخريب دلس��وزانه را هم
همينطور با لغو پروانه پاسخ دهند در مقابل برخورد فيزيکي چه ميکنند؟ حتماً
آنها هم چوب بيسبال بر ميدارند دنبال ما ميدوند؟ واهلل قباحت دارد .دولت اينقدر
بيجنبه؟ اينقدر در مقابل توهين حس��اس؟ اين همه به ما توهين کردند؛ گفتند
بيسواد .حاال ما يک بار گفتيم [بووووق] يک بار هم گفتيم ليبرال [بييپپپ] حاال
مدافع [ ]...مهاج ِم آرسنال  ...اين چه طرز
يک بار هم گفتيم همپالکي آن زن [ِ ]...
برخورد با منتقد است؟ واهلل آدم پوست نميماند برايش از دست اين دولت .شماره
اين دکتر پوست رئيس جمهوري سابق چي بود؟
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سهش��نبه شب عوامل سريال «شهرزاد» به همراه بسياري از چهرههاي سينمايي ،ورزشي و ادبي گردهم
آمدند تا مراسم بزرگداشت علي نصيريان را با عنوان «تجليل از بزرگ آقاي سينماي ايران» در کنار هم جشن
بگيرند.
گ آقاي سينماي ايران» را به عهده داشت ،به جاي دعوت
رضا رشيدپور که اجراي مراسم «تجليل از بزر 
از ميهمانان براي آمدن به روي صحنه و صحبت درباره علي نصيريان ،به کنار ميزها رفت و از آنها خواست تا
دقايقي کوتاه درباره اين هنرمند پيشکسوت صحبت کنند .حسن فتحي  -کارگردان سريال «شهرزاد»  -ضمن
تبريک روز عيد و ابراز خوشحالي بابت حضور در مراسمي که چهرههاي بزرگ سينما و تلويزيون و ورزش در آن
حضور دارند ،سخنانش را اينگونه آغاز کرد :علي نصيريان الگويي براي جوانان عالقهمند به سينماست .فتحي
خاطرنشان کرد :علي نصيريان يک اتفاق بينظير است .من اميدوارم که سينماي ايران افرادي همانند ايشان را
بيشتر به خود ببيند و آنگاه است که ديگر نبايد نگران آينده سينماي ايران بود.
محمدعلي کشاورز  -بازيگر پيشکسوت سينما و تلويزيون  -که با وجود وضعيت نامطلوب سالمت خود در
اين مراسم حضور پيدا کرده بود ،با اشاره به ويژگيهاي هنري و شخصيتي علي نصيريان افزود :نصيريان کسي
است که براي اولين بار در تاريخ ،نمايشنامهاي را به اسم «بلبل سرگشته» نوشت و آن را در پاريس اجرا کرد؛
آن زمان کساني که اهل هنر در فرانسه بودند بخوبي از آن تعريف ميکردند .من آرزوي سالمتي و موفقيت براي
ايشان دارم .او هم ميداند اگر کاري ميکنيم براي ملتمان انجام ميدهيم و اگر چيزي ياد گرفتيم باز از ملت
خودمان است .نصيريان همچون فردوسي ،مولوي و سعدي نامش در تاريخ ثبت خواهد شد.
در ادامه مراسم شمس لنگرودي  -از چهرههاي ادبي حاضر در اين مراسم  -به همراه حسن فتحي به روي
صحنه آمدند تا از علي نصيريان قدرداني کنند .لنگرودي ضمن خواندن شعري از شاملو سخنانش را اين گونه
آغاز کرد :من افتخار ميکنم که امشب نزد هنرمنداني چون علي نصيريان و محمدعلي کشاورز هستم .او ادامه
داد :اينکه کسي بشوي آسان است ولي اگر کسي بماني بسيار سخت است .من جوهري در بازي علي نصيريان
ق
در نقش بزرگ آقاي «ش��هرزاد» ميبينم که بس��يار مرا تحت تأثير قرار ميدهد .علي نصيريان که با تشوي 
حاضران در سالن به روي صحنه رفت ،ضمن تشکر از محبت و مهرباني حاضران در مراسم سخنان خودش
را اينگونه آغاز کرد :زماني که اين تصاوير کم و بيش جالب از فيلمهايي که کار کرده بودم ،پخش شد حال
و هوايم خيلي عوض شد؛ از  65سال پيش که براي اولين بار وارد صحنه تئاتر شدم تا امسال که «شهرزاد»
را بازي کردم هميشه دلسپرده بازيگري بودم .اين هنرمند پيشکسوت با بيان اينکه هيچ وقت پول و شهرت
برايش اهميتي نداشته است ،خاطرنشان کرد :امروز از جمله مسائلي که در سينماي ايران وجود دارد اين است
که جوانها در اولين قدمشان حرف از قرارداد و پول ميزنند که اين به نظر من اص ً
ال درست نيست .اميدوارم
جوانان اصول کار درست در اين عرصه را ياد بگيرند و بدانند که کار هنر بسيار سخت و پررنج است.
او يادآور شد :من امروز خدا را شکر ميکنم که مزد دلسپردگي به اين هنر را گرفتم ،مزد من رضايت مردم
است .من وقتي براي اولين بار در کالسهاي تئاتر شرکت ميکردم هيچوقت به اين روز فکر نميکردم که مرا
اين چنين مورد تجليل قرار دهند .در جريان برگزاري اين مراسم ،تابلويي از علي نصيريان که امضاي چهرههاي
حاضر بر آن نقش بسته بود ،به اين هنرمند اهدا شد .همچنين کيکي مزين به نام «بزرگ آقاي سينماي ايران»
توسط علي نصيريان با همراهي مصطفي زماني بريده شد.

یادداشت
تاريخ تهران را از تيغ بولدوزرها در امان بداريم

از خيابان منوچهري
كه وارد خيابان شهيد
تقوي يا همان هدايت
س��ابق ش��ويم ،سمت
چ��پ ،خان��ه س��فير
دانم��ارك ب��ا درگاه
سيناجعفريه
و ديواره��اي بلن��د
خودنماي��ي ميكند .از كنار س��ربازي كه بر
درگاه به پاسباني ايستاده بگذريم ،چند گام
جلوتر ،نقاشيهاي كودكانه رنگ و رو رفته بر
ديوار بناي كنار س��فارت ،چشمان را به بازي
ميگيرند .نقاشيها حكايت از اين دارند كه
مدتي مهدكودك صادقيه در آنجا بر پا بوده .كنار در قديمي ،تابلو كوچكي نمايان است؛ نزديك كه ميشويم باالي
آن نوشته «خانه صادق هدايت» و توضيحاتي درباره مشخصات و سال ساخت به زبان فارسي و انگليسي در آن نوشته
شده است .در خانه قفل است و غبار روي در حكايت از اين دارد كه اين در مدتهاست به روي كسي گشوده نشده.
خانه صادق هدايت در اواخر دوره قاجار ،توسط پدرش هدايت قلي خان اعتضاد الملك در خانهاي متعلق به ميرزا
سيد احمد منشيباشي ،از نخستوزيران دوره قاجار ،بنا شد .پدر او اعتضادالملك ،از رجال و اشراف دوره قاجار بود
و احتماالً خانه مورد نظر به دستور وي بنا شده و شكل و ساختار بنا سبك اواخر دوران قاجار را دارد .در دهه ۵۰
خورشيدي ،دفتر فرح پهلوي خانه پدري صادق هدايت را خريد و اشياي شخصياش را از بازماندگان وي جمعآوري
كرد تا موزهاي براي صادق هدايت بسازد .پس از انقالب اسالمي ،ملك به دانشگاه علوم پزشكي تهران واگذار شد.
سپس ،چند صباحي از آن به عنوان مهد كودك كاركنان علوم پزشكي« ،مهد كودك صادقيه» ،بهرهبرداري ميشد و
مدتي نيز به انبار بيمارستان امير اعلم بدل شده بود! اين عمارت سرانجام در  ۲۶آبان ماه  ۱۳۷۸در فهرست آثار ملي
ايران با شماره  ۲۴۹۱به ثبت رسيد؛ ولي در خانه هدايت همچنان روي دوستدارانش بسته است .سازمان زيباسازي
شهر تهران به تازگي خانه باغ اتحاديه و خانه ظهير االسالم را كه در آستانه ويراني و تبديل به پاساژ تجاري بودند،
نجات داد تا دستكم پارهاي از تاريخ تهران از تيغ بولدوزرها در امان بماند .اميدواريم اين سازمان گوشه چشمي هم
به این خانه قدیمی و تاریخی داشته باشد.

به نظ��رم كمي دير
است كه درباره دكتر
فرام��رز س��ليماني
بنويس��م .او چهارم
دي م��اه در امريكا
درگذشت اما خبرش را مهندس فرهاد
عابديني پنجم دي ،تلفني به من داد
[و من شك داشتم كه او ،همان شاعر
ي 50
و منتقد و مترجم مشهور دههها 
و  60اس��ت يا شاعري ديگر به همين
ن��ام ،كه در فيسبوك هم حضور دارد
با صفحهاي جدا!] به هر حال دير شد
اين چند خطي كه وظيفه بود نه فقط
كتاب مهمي چون «ش��عر
به خاط�� ِر ِ
ش��هادت است» [كه از معدو ِد آثا ِر آن
دوره اس��ت كه هنوز زنده است وتر و
ت��ازه و گواهي بر تاريخ و آدمهايي كه
ميان ما نيستند اما شعرشان
ديگر در ِ
هنوز هس��ت] يا نقشي كه در جريان
ش��عري موج ناب داش��ت يا نقش��ي
تعيينكنندهتر كه در جريان ش��عري
موج سوم [كه ديگر اكنون به خاطرهها
پيوس��ته] ،وظيفه بود به خاط ِر نقشي
نس��ل جوان
ش��اعران
كه در معرفي
ِ
ِ
داشت .يادمان باشد كه او زماني سعي
كرد به شع ِر جوان ميدان بدهد كه در
ِ
نشريات آن دوره وقتي از شاعران جوان
س��خن گفته ميشد ،منظور شاعراني
در فاصله س��ني  40تا  50س��ال بود!
كس��را عنقايي ،از شاعران پرمخاطب
مديون س��ليماني بود براي
دهه ،70
ِ
شدن شعرش [و البته سليماني
ديده ِ
ديني به گردن من نداش��ت چون آن
شمارهاي كه قرار بود شعرهاي من بعد
از عنقايي منتشر شود ،با ِر سفر بست
گرفتن تخصص از ايران رفت
و ب��راي
ِ
همراه با دس��تخط ش��اعراني كه من
يك��ي از آنها ب��ودم!] خدايش بيامرزد
كه باوجود اينكه در تخصص خودش
شهرت داشت ،به پزشكي بسنده نكرد.
شاعر خوبي بود و يادمان باشد كه نرودا
را در ايران ،با ترجمههاي مشترك او و
احمد محيط شناختيم.

نگاره

چرا بايد كالسيكها را
ديد؟
هنر كالسيك ايران
فردا در شهركتاب فرشته
به نمايش در ميآيد

آدينه  11دي ماه نمايشگاه گروهي
هن��ر گل و مرغ ب��ا عنوان «چ��را بايد
محل نگارخانه
كالسيكها را ديد؟» در ِ
شهر كتاب فرشته افتتاح ميشود .زهرا
كرمي ،ميترا لش��كري ،آناهيتا كالهي
زنوري ،بيتا كاظمي ،مليكا مدني و اعظم
سعيدي هنرمنداني هستند كه با ارائه
آثار خود در اين نمايش��گاه گروهي به
بازبينی و ي��ادآوری هنری چون گل و
مرغ با قدمتی ٤٠٠٠س��اله ميپردازند.
اين نمايش��گاه تا  22دي ماه به مدت
 10روز در نگارخانه شهركتاب فرشته
ميزبان عالقهمندان خواهد بود.

صحنه

فاجعه «منا» روي صحنه
تئاترکرمان
نماي��ش «منا» عنوان نمايش��ي به
کارگرداني س��يدمجتبي ميرحسيني
و حسام اسدي اس��ت که از  ۲۹آذرماه
در پالتوي نمايش کانون هنر مجتمع
ارشاد کرمان به روي صحنه رفته است
و تا  ۱۲ديماه ادامه خواهد داشت .اين
نمايش به ش��يوه پرفورمنسآرت(هنر
نمايش��گونه) اجرا ميش��ود که در اين
شيوه اجرايي هنرمندان تئاتر با کمک
از ساير هنرها بخصوص نقاشي بهسبب
اجراي قابل درکتر براي مخاطب اجرا
ميکنند .پرفورمنس اي��ن امکان را به
اجراکنن��دگان ميدهد که در هرجايي
کار را اجرا کنن��د .کارگردانان نمايش
«منا» با اين شيوه اجرايي تالش کردهاند
تا ابعاد فاجعه منا را براي مخاطب بهتر
بهنمايش بگذارند و مخاطب هم به درک
درس��تتري از عمق آن اتفاق و از بين
رفتن هزاران انسان بيگناه ميرسند.

در حال و هوای هشتاد سالگی استاد عزتاهلل فوالدوند

مدادی که هنوز تیز است

امیر یوسفی

به پنج روز نميرس��د كه تقويمها رخت رعناي هش��تاد سالگي را به عزتاهلل فوالدوند چشم روشني
دادهاند .از  5دي ماه  1314تا امروز ،تسبيح زندگاني استاد ،هشتاد بار از سر به ذيل راه آمده است؛ هر بار
به قاعده يك سال؛ و از اين هشتاد سال ،دستكم پنجاه بهار را همچون زائري كه در تقالي طواف معبد
دانايي است به تأليف و تحقيق و ترجمه گذرانده است .پنجاه سال است – دستكم – كه هر صبح ،مغز
مدادش را تراش ميدهد تا از نوك خامهاش نثري ناب و نگاهي نازك ،قطره قطره بچكد .همساالن او به
احتمال ،آردها را بيخته فرض كردهاند و الكها را آويخته؛ او اما نه چيزي را فرو نهاده و نه چيزي را آويخته
اس��ت .ميز ،همان ميز اس��ت و مرد ،همان مرد .عزتاهلل فوالدوند از سالها پيش كه «گريز از آزادي» را
ترجمه كرد تا همين حاال كه قلمش هنوز جاندار و جادوگر است همواره نامزد اول براي خاطرخواهيهاي
اهل فرهنگ بوده اس��ت؛ گويي يك آتني مهاجر اس��ت كه پيامي س��قراطوار را براي ما زمزمه ميكند و
خارخار دانش و آگاهي را زير گوش آدم ايراني به صدا مياندازد .در تاريخ معاصر فرهنگ ايران ،فوالدوند
در رديف و قافيه كساني قرار ميگيرد كه به فروتن شدن نگاه ما مدد رساندهاند .اينكه از آثار او ميتوانيم
چهها بياموزيم به كنار؛ مهم آن اس��ت كه با خواندن آثارش ميفهميم كه چهها نميدانس��تهايم .به اين
اعتبار ،نامش سنجاق ميشود به نامهاي بزرگي همچون محمدعلي فروغي ،حميد عنايت ،محمد حسن
لطف��ي ،محمد قاضي و ....غير از معاملهاي كه فوالدوند با «نگ��رش» ما ايرانيان كرد ،با «نگارش» ما نيز
ماجراها داشت .نثري پيراسته و پاكيزه كه ظرفيت انتقال مفاهيم جهان جديد را داشته باشد از آرزوهاي
صد سال اخير در ميان اهل فرهنگ ايراني بوده است .فوالدوند از ستونهاي سهمگين اينگونه نثرنويسي
به شمار ميآيد؛ نثري سليم ،شيرين ،قلچماق و قلندر ،و به وقت نياز نرم و نمكين .اين را فوالدوند از ميراث
مرواريدهاي درخشان ادب پارسي خصوصاً سعدي و بيهقي صيد كرده است؛ نثري كه از شلختگي و تفاخر
و تذبذب به دور است و در فهم ديوانساالران همانقدر راحت مينشيند كه در جان درشكهچيها.
استاد عزتاهلل فوالدوند نماد نامدار فضيلت اخالق و وظيفهگرايي فرهنگي است .بر سفرهاش نه يك
تيره و تبار و طايفه بلكه دو س��ه نسل ،به آس��ودگي زانو زدهاند و از مائدههاي زميني و آسمانياش سير
شدهاند .به هشتاد سالگياش نگاه نكنيد كه پيچ پر خطر پيري است؛ به سخاوت ماندگار ميراثش بنگريد
كه پايان ندارد.

با من به طهران بیایید
صدارت امير

مرحوم ميرزا محمدتقي خان امير نظام فراهاني که بعدها ملقب به «اميرکبير»
ش��د ،قبل از به صدارت رسيدن ،از مستوفيان بنام روزگار محمدشاه قاجار بود
و تالشهاي ش��ايان توجه او براي پيمان صلح بين ايران و عثماني ،نقشي بس
تعيين کننده داشت و واتسون منشي سفارت انگليس درباره کارآمدي و پشتکار
او مينويس��د :امير نظام به همان اندازه پرکار بود که غيرت مس��ئوليت داشت.
نصراهلل حدادي روزها و هفتهها گذش��ت که از بام تا ش��ام کار ميک��رد و نصيب خود را همان
وظيفه مقدس ميدانست و دشواريها و نيرنگها نيز او را از کار سست و دلسرد
نميساخت» شاه به او گفته بود ،براي گشت و گذار و تفريح به باغ برود ،در پاسخ او نوشت« :بلي باغ وجا
خوب است ،اما کار زياد است ...امشب خدا به فرياد اين غالم برسد که بايد تا صبح براي کارهاي قشون
خراسان و پول تا صبح بنشيند ».او خدمت به مردم را به معناي واقعي کلمه برخودش فريضه ميدانست
و در روزگاري که از ش��اه گرفته تا مردم کوچه و بازار ،به گرفتن رش��وه و دس��تالف عادت داشتند ،او
بياعتنا به قدرت و مال بود و سفير طماع و حيلهگر انگليس در دربار ناصرالدينشاه ،باگزافهگويي نسبت
به مردم ايران ،راجع به اخالق امير مينويسد« :پولدوستي که خوي ملي ايرانيان است ،در وجود امير
بياثر اس��ت» و به قول رضاقليخان هدايت -نويسنده روضئالصفاي ناصري و پدرخاندان مخبرالدوله
و مخبرالس��لطنه« -به رشوه و عشوه کسي فريفته نميشد» و ش��اه بيت شخصيت او را دکتر ياکوب
ادوارد پوالک ،معلم فرهيخته مدرسه دارالفنون چنين بيان کردهاست« :پولهايي که ميخواستند به
او بدهند و نميگرفت ،خرج کشتنش شد» و بدين گونه ملتي را براي هميشه داغدار کردند .آن گونه
که نوشتهاند ،خانه شهري امير در محدوده ارگ سلطنتي قرار داشت و گويا بايد محل فعلي ساختمان
دادگستري در نبش دو خيابان خيام و پانزده خرداد در نزديکي چهارراه گلوبندک را خانه او بدانيم و
خانه خارج شهر او را امروز به نام «اميرآباد» ميشناسيم و به غلط پارک و بوستان قيطريه و فرهنگسراي
ملل و س��اختمان قديمي آن را به امير منس��وب کردهاند و علت آن تعلق آن به ويکتوريا مس��عود ،از
وابستگان اکبر ميرزا صارم الدوله است و از آنجا که همدم السلطنه ،همسر اول مسعود ميرزا ظلالسلطان
بود ،اين خلط تاريخي رخ داده است و اص ً
ال برخالف زمامداران آن روزگار در صدد جمع مال نبود و در
همين محدوده اميرآباد ،به کشت پنبه ينگه دنيا اقدام کرده بود تا به اصطالح بذرپنبه ايراني ،باعث قطع
وابستگي ورود قماش خارجي به ايران را فراهم آورد.
تکاليف شرعي را به جا ميآورد و نماز ميگزارد و روزه ميگرفت و زيارت عاشورا ميخواند و وقتي
براثر کار زياد اختاللي در سالمتياش بروز ميکرد ،با رعايت خورد و خوراک ،سالمتياش را به دست
ميآورد و نکته جالب آنکه در جواني پهلوان بود و کشتي ميگرفت و گويا در گود زورخانه ،ميل و کباده
ميگرفت و رسم و مروت پهلواني در آداب سياست را به خوبي رعايت ميکرد.
قدرش��ناس بود و مهري وافر به مادرش داش��ت و از اينکه او را فرسوده و شکسته ديده بود ،تأثري
عميق او را فرا گرفته بود و س��خت به خوي مردانگي خودش ميباليد و در جواب ش��اه راجع به اين
صفت بارزش مينويس��د « :از آن س��اعت که دست ارادت و نوکري دادهام هر آن در عالم ،حالت ارادت
قلبي و نوکري خود را زيادتر ديده ام ...و همه بالهاي دنيا را به جان خريدهام ...يقين بدانيد که من در
عالم رعيتي خود ،مردم» .و بالهايي که در دنيا براي خود خريد ،باعث نجات ايران ،بعد از شکستهاي
خفتبار از روسها و عقد دو معاهده گلستان و ترکمانچاي و از دست رفتن هرات ،شد .فتنه آقاخان
محالتي ،فتنه باب ،ش��ورش ساالر در خراسان ،شورش فوج قهرمانيه ،فتنه درباريان از جيران سوگلي
حرامسراي ناصري گرفته تا مادر فاسد شاه مهدعليا و کار شکنيهاي امام جمعه.
او ميدانست دستگاه قضا براي از بين بردن احکام ناسخ و منسوخ نياز به ساماندهي دارد و دست
به دامان روحاني وارستهاي چون سيد عبدالحسين شيخ العراقین طهراني شد و براي راهاندازي اقتصاد
کش��ور ،به حاج محمدمهدي ملکالتجار تبريزي دستور داد تا «سراي اتابکيه» را بسازد و او در اندک
زمان آن را ساخت تا تجارت و سوداگري رونقگيرد و براي باال بردن سطح دانش جامعه ،دارالفنون را
راهانداخت و براي سالمتي مردم و ازدياد جمعيت -که در آن زمان قلت آن در جنگهاي با روس بس
رخ نمود و عيان شده بود -مايه کوبي آبله را اجباري نمود و براي جلوگيري از سرايت وبا ،قرنطينه بر پا
ساخت و نخستين روزنامه رسمي دولتي را –البته بعداز کاغذ اخبار -راهاندازي کرد و براي جلوگيري از
ورود کاالهاي مصرفي خارجي و از دست رفتن منابع مالي کشور ،قوانين خاصي وضع کرد و تا آخرين
روز حياتش در خيال خدمت به ملک و ملت بود.

درنگ
اعدام ثقئاالسالم تبريزي توسط قواي متجاوز روس

رضا سليمان نوري

اعدام ثقئاالس�لام ميرزا علي آقا تبريزي را اهل تاريخ اوج جنايات روسهاي تصرفكننده تبريز
در س��ال 1290خورش��يدي ميدانند .جنايتي كه در روزي چون امروز رخ داد و دليل آن بر اس��اس
منابع موجود عدم موافقت ثقئاالسالم با خواست روسها مبني بر محكوميت مقاومت مردم و مبارزان
تبريزي در برابر حمالت متجاوزان بود .ميرزا علي آقا ثقئاالس�لام مردي فاضل ،قانع ،فروتن و بردبار
و در عين حال جس��ور و بيباك بود .به ايران و ايراني عش��ق ميورزيد و از بيگانگان نفرت داشت .در
روزهايي كه تبريز عرصه كشاكش اختالفات داخلي بود ،وي سعي ميكرد آنها را به هم نزديك كند
و نيروهايش��ان را در مبارزه با اش��غالگران روس و انگليس به كار گيرد .ثقئاالسالم درعرصه ادب نيز
دستي توانا داشت و به هر دو زبان فارسي و عربي مسلط بود .از اين مرد مجاهد كه از شاگردان شيخ
محمد حسين فاضل اردكاني ،ميرزا حبيباهلل رشتي و شيخ زينالعابدين مازندراني بود ،آثاري چون
مِرآئ ال ُك ُتب و مقتل سيد الشهدا به يادگار مانده است.

