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 وفسور فضل اهلل رضا پر

 سربازی دانشور و جهان

 

 درآمد:
 

مقاله ای « فصلنامه آرمان»استاد فرزانه و دل آگاه، جناب پروفسور فضل اهلل رضا  بنا  به خواهش  گردانندگان 
که استاد این بار با  بود  مجالت به چاپ رسیدهاز یکی  در  فرمودند. مقاله پیش تر  در پیش رو دارید مرحمت را که

شماره آغازین فصلنامه  هخستین صفحن تصحیحات و اضافاتی چند بر غنای آن افزوده اند. ما نیز مشتاقانه آن را زیب
    قرار دادیم.

*** 
، ارتشبد فریدون جم، یکی از ایرانیان نامدار و بزرگ منش در لندن بدرود حیات  ۱۳۸۷در آغاز خرداد ماه سال 

مرگ امری طبیعی است که پیر و جوان و شاه و گدا و سکندر و دارا نمی شناسد و لندن و تبریز. دروگر زمان  گفت
 کرد. دیر یا زود، ولی به هنگام، شمع حیات همه را خاموش خواهد 
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 دروگر جهان است و ما چون گیا 
 همانش نبیره همانش نیا  

 جهان را چنین است ساز و نهاد 
 که جز مرگ را کس زمادر نزاد  

  بیرون کنند  ،چو آیدش هنگام
  وز آن پس ندانیم تا چون کنند
  ()فردوسی                                                

را یاد آور می شود که ما فرزندان آدم در خواب غفلتیم ولیی دروگیر روزگیار بییدار     ندای لسان الغیب همه ما 
 1است: 

  باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم 
  آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد
 رهزن دهر نخفته است مشو ایمن از او
 گرت امروز نبردست، که فردا ببرد 

*** 
که با عشق و شور فیراوان تحصییالت نمیامی خیود را در کشیورهای      شادروان فریدون جم سرباز حرفه ای بود 

فرانسه و ایران و انگلیس و آمریکا پیگیری کرد و آنگاه با گذراندن مدارج رسمی بیه بیارترین درجیه نمیامی اییران      
 کار بر کنار شد و مدت شش سال سفیر ایران در اسپانی بود.  رسید. پس از آن از

انیدر پیدر کارهیای دییوانی      اندان معروف جم است که تا چنید صید سیال پیدر    فریدون جم آخرین دولتمرد خ
داشتند. محمود جم پدر فریدون در زمان رضاشاه پهلوی، چندی نخست وزیر ایران بود. فریدون بیه خواسیت پیدر و    
 مقتضای زمان با شمس پهلوی دختر رضاشاه وصلت کرد ولی هر دو جوان از این وصلت ناخشنود بودند و در میدت 
حیات رضاشاه به احترام او با هم زیستند و شش ماه پس از مرگ رضاشاه به زناشویی مصلحتی خیود دوسیتانه پاییان    

 دادند.
قرییب سیه سیال در اییران      بنده در شست و چهار سال گذشته، بیش از شست سال در برون مرز زیسته ام، جمعاً

را ندیده و نمی شناختم. او از خاندان بزرگی بیود و بیا   شاغل بوده ام. در مدت اقامت در ایران هیچگاه شادروان جم 
 دربار شاهان پیوند داشت و برای بنده آشنائی و رفت و آمدی با ایشان پیش نیامده بود. 

در سی و چند سال گذشته دو سه بار زنده یاد فریدون جم را پیش از انقالب اسالمی، به اختصار در اروپا دییده  
ی میان ما زود استوار شد. هر دو تن هویت ملی مشترک خود را شناسیایی کیرده بیودیم،    ام ولی پیوند دوستی فرهنگ

چنان که گوئی سال ها با هم دوستی داشته ایم. تلفن ها و مکاتبات بی تکلف میان ما آغاز شد و تا چند هفته پیش از 
  مرگ وی برقرار ماند.

                                                 
۱
 اشاره به شعر سعدی:  - 

 دریابی   روزه پنج   ای که پنجاه رفت و در خوابی     مگر این
 خواجه غرّه هنوزعمر برف است و آفتاب تموز      اندکی مانده 
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 جاذبه فرهنگ ملی
   نده تر از شمشیررّقلم بُ

با تیمسار بلند پایه ایران بیشتر بر پایگاه فرهنگ ایران و ادب پارسی استوار شده بود که از مرز زمان دوستی بنده 
 و مکان و جاه و مال فراتر می رفت. 

 
  من و سفینه حافظ که جز در این دریا 

 بضاعت سخن دُرفشان نمی بینم 
 

در آسییا آغیاز شیده بیودل غالیب      در سال هائی که من در ایران دست اندر کار بیودم گسیترش فنیاوری غیرب     
دولتمردان ایران به فرهنگ غرب گرایش داشتند. صور زندگانی غربی را بیشتر می پسندیدند. مقصود این اسیت کیه   
صالح کشور را در پیروی از صنایع و اقتصاد به روش های غربی می پنداشتند. بیشتر این گروه از تحصییلکرده هیای   

نگلیسی یا فرانسوی را خوب می دانستند و شاید فارسی را کمتر. زبان مکالمیه حرفیه ای   آمریکا یا اروپا بودند. زبان ا
 آنها یک در میان فارسی بود. 

بنا به تجربه شخصی خودم، کمتر کسی از دولتمردان بلند پایه تحصیلکرده خارج را می شناختم کیه بیا فرفیای    
آنها اگیر هیم در حرفیه هیای خیود کیاردان شایسیته         ادب و خرد فارسی در حد برتر از دبیرستان آشنائی می داشت،

بیی تفیاوت بودنید. کیارآئی      بودند، زبان و فرهنگ توده مردم کشور را کم می شناختند. بعضی هم در این ناآشنایی
زبان خارجی ایشان نیز بیشتر در رده مکالمات روز و روزنامه خوانی بود. کاغیذها و سیخنرانی هیای فارسیی را غالبیا      

می کردند. خالصه در زمانی که من در ایران بودم، فالن وزیر یا نخست وزیر به زبان بیگانیه      دیگران برایشان آماده
 آسانتر و سرفرازانه تر رفع نیاز می کرد و فردوسی و سعدی و حافظ را کم می شناخت. 
دم و دردها و خواسته هایشیان  دولتمردان هر کشور اگر آشنائی فرف با فرهنگ کشور خود نداشته باشند، از مر

دور می مانند و حکم مستشار خارجی را پیدا می کنند. در کشورهای پیشرفته که چرخ های فنیاوری و اقتصیاد بیه    ه ب
سا با زبان و فرهنگ ملی آنقدرها زیان بخش نیست، اما در کشورهای رو به ؤروال طبیعی در گردشند، کم آشنایی ر

ی آورد و ریشه فرهنگ کهن ملی را می خشکاند، میان دولتمیردان و تیوده میردم فاصیله     توسعه، زیان فراوان به بار م
 ایجاد می کند.

کاش دولتمردان کشور ما قدر بزرگان گذشته ایران را بهتر می دانستند. به جای پیروی کورکورانه از دیگیران،  
جامه عاریتی از بازار مصیرف غیرب   کاستی های ما را در پرتو پیشرفت های دانشی غرب اصالح می کردند و به هر 

از خرید سیالح   ،تن در نمی دادند و فخر نمی فروختند. کمکی که زبان و فرهنگ ما می تواند به استقالل ایران بکند
های جنگی و آسمان خراش های لوکس کمتر نیست. دولتمردی که فرهنگ ملی خود را نمیی شناسید و بیا زبیان و     

تر باشید کیه در یکیی از قرییه هیای همیان        و آشنائی بیشتر دارد، شاید مناسبالفت  «ایکس»فرهنگ کشور خارجی 
آیا افتخاری دارد که دولتمرد کشوری چنید زبیان    .کارفرمائی کند، در آن جا کاردار یا شهردار بشود« یکسا»کشور

ه توده مردم قلمیداد  را با تبختر به جای کارشناسی یا کاردانی ب خارجی را در حد مکالمه یا ترجمانی یاد بگیرد و آن
 کند؟ 
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فیرا   ارتشبد جم به زبان فارسی و فرهنگ ایران اشراف داشیت. زبیان هیای فرانسیوی و انگلیسیی و اسیپانیائی را      
گرفته بود ولی هیچگاه ندیدیم که به کار بردن اصطالحات بیگانه را مایه سرفرازی بر شنوندگان بینگارد. جم میردی  

 و طلبه معرفت بود و تبختر فرنگی مآبی نداشت. نیک نفس و خردگرای و دانشور 
*** 

شاید برای بعضی موجب شگفتی باشد که دو ایرانی دور از یکدیگر، بی تعرفه خانوادگی ییا حرفیه ای ییا نییاز     
مالی و مقامی، بی آنکه به خانه هم قدم گذارده باشند، تنها به نیروی جاذبه فرهنگ ملی، پیوند دوستی پیدا کننید، بیه   

در روزگاری که دگراندیشی های سیاسی و عاطفی و آئینی ایرانیان پراکنده در جهیان را از هیم میی گریزانید       ویژه
 . ُبّرنده تر از شمشیر است قلمشپاینده باد فرهنگ واری ایران که هنوز 

 
 برومند باد آن همایون درخت

 که در سایه آن توان برد رخت  
 

روزگیار را ور  میی زدم و قیدمی از     اهی را که کتاب های کهنیه و نیو  کیمیای فرهنگ ملی ایران، بنده دانشگ
کنج مدرسه فراتر نگذارده بودم ولی از روزن خرد به جهان نگاه می کردم، در دوران هجرت و غربت بیا کسیی هیم    

 زبان و هم قلم کرد که همصحبت و محرم دربار شاه ایران بود. 
هنگی داشت، به سیاست روز و شایعات توجیه نداشیتیم. از دییدگاه    نامه های ما بیشتر جنبه فر و مکالمات تلفنی

مردمی به میهن خود نگاه می کردیم. هر دو به یاد داشتیم که دولتمردان کهنه کار ایران مقتضیاتی فراهم آوردند که 
طلبیدنید. ایین روش    گله مند نباید بود، آنها ناگزیر یاران و همدسیتان خیود را میی    ما را محترمانه از ایران طرد کنند.

 سیاسی در جهان، به ویژه در کشور ما، سابقه دراز دارد. 
 

 چه جای شکر و شکایت زنقش نیک و بد است
 چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند 

 )حافظ(                                                              
ی کارهای حرفه ای نمامی و سیاسی شادروان فرییدون جیم را   بن مایه این نوشته، اشارات فرهنگی است، ارزیاب

نوشته اند و خواهند نوشت. بنده تخصصی در بخش هیای سیاسیت و   کسانی که از این نگارنده مطلع تر و آگاه ترند 
 تاریخ معاصر ندارم، همین قدر امیدوارم اشارت فرهنگی من برای بعضی از خوانندگان بی فایده نباشد. 

*** 

 در نوجوانی  ت دوست یابی همساالناهمی
گیرا نماییه ای    سعادت بزرگی است که کسی در نوجوانی، در دوران دبستان و دبیرستان از هم صحبتی همسال

برخوردار باشد، این گونه دوستی های پاک بنیاد در سالیان درازتر ریشه ماندگار پیدا می کننید. دریغیا کیه فرییدون     
 جم، را دیر شناختم. 
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 دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو 
 باز پرسید خدا را که به پروانه کیست 

 
دییر   1به یاد دارم در نوجوانی این پند گرانبها را از زبان قلم یکی از ادیبیان دوران رضاشیاه، هاشیم مییرزا افسیر     

 دریافتم. 
 

 برای خویش رفیق شفیق گلچین کن 
 زمردمی که هنرپیشه اند و با خرداند 
 

 بزرگان ادب ما از این موهبت بهره مند بودند، چنان که فردوسی می فرماید:  بسیاری از
 

 به شهرم یکی مهربان دوست بود 
 تو گفتی که با من به یک پوست بود 

 
 سعدی هم در باغ های شیراز از هم صحبتی با دوست نکته سنجی یاد می کند که گویا همسال او بود: 

 
  دوش مرغی به صبح می نالید 

 و صبرم ببرد و طاقت و هوش عقل 
 یکی از دوستان مخلص را

 مگر آواز من رسید به گوش 
 گفت باور نداشتم که تو را

 انگ مرغی چنین کند مدهوش ب
   گفتم این شرط آدمیت نیست

 مرغ تسبیح خوان و من خاموش
  

ی دوستش را چنین دوست سعدی که هنوز نبوغ سعدی را درنیافته بود، در شگفت می ماند که چگونه ناله مرغ
مدهوش کرده است. این که سعدی نوای مرغ را تسبیح خداوند می خواند، نشان می دهد که هنیوز نوجیوان مکتبیی    

 است و سخن بزرگترها دماغش را معطر می کند، به مرحله پژوهش فلسفی نزدیک نشده است. 
 و چمنی است:حافظ هم طالب رفیق حجره و گرمابه و گلستان و فراغتی و کتابی و گوشه 

                                                 
 افسر نماینده مجلس شورای ملی از معاصران و دوستان ایرج میرزا بود:  -۱

 نمی پرسی چرا احوال ما را     بگو شهزاده هاشم  میرزا را 
  وکالت گر دهد تغییر حالت    مگو چیز بدی باشد وکالت
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 دو یار زیرک و از باده کهن دو منی

 فراغتی و کتابی و گوشه چمنی  
 من این مقام به دنیا و آخرت ندهم      

 اگر چه در پی ام افتند هردم انجمنی 
  

 پیوند دل شکستگان  
نو فییروزه و  در ده سال اخیر، یک همدردی جانکاه جم و مرا به یکدیگر نزدیکتر می کرد. کامران تنها فرزند با

شکده خاندان جم بود که از زمان عارف شهیر شیخ محمیود شبسیتری صیاحب گلشین     تتیمسار جم، آخرین مشعل آ
د سال روشنی بخش بود. کامران به تدریج در دریای افسردگی فیرو رفیت. کوشیش و رنیج     سد، هفتسراز، مدت شش

اختیار در لندن از جهان بدر رفت و بازمانیدگان را  پدر و مادر غمگسار در رهائی او به جائی نرسید، سرانجام خود به 
 داغدار کرد. 

 
 گوئی گماشته است بالئی او
 بر هر که تو بر او دل بگماری 
 شو تا قیامت آید زاری کن

 کی  رفته را به زاری  باز آری 
هیم زودگیذر    پدر با یاد فرزند مدت ها گل های بازمانده از او را آبیاری و نگهداری می کرد ولی عمر گل هیا 

 است: 
 شکوه سلطنت و حکم کی ثباتی داد 

 زتخت جم سخنی مانده است و افسرکی 
   بده جام می و از جم مکن یاد 

  که می داند که جم کی بود و کی کی؟
 )حافظ(                                                               

 « تیر فلک را نه مغفر است و نه جوشن»نه تیرها شدم: بنده نیز در این سوی دریاها، آماج همان گو
فرزند برومندی داشتم به نام مایکل )جواد( که در کسب معرفت کم نمیر بود. بیه دانیش هیای جدیید پزشیکی      
روی آورده،  در غرب آمریکا پزشکی صاحب نام شده بود. بیست سیی مقالیه علمیی پزشیکی در مجیالت معیروف       

اند. مقارن با سال های آغاز انقالب اسالمی مطب پیشرفته ای در لس آنجلس دایر کیرد کیه   آمریکا از او به یادگار م
م سیوای پزشیک   اداره مالی آن در دهه بعد از توانائی او و مین بییرون رفیت. در جهیان میادی، زیسیت پزشیکی عیال         

لی از کار باز مانید، در  بازارشناس است. ناگزیر سر خوردگی از جهان مادی او را افسرده و دل شکسته کرد. چند سا
 بروی خود بست و سرانجام به کاروان رفتگان پیوست.

*** 
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 حضرت آقای پروفسور رضا 
 دوست گرانقدر قربانت

از دریافت پیام پر مهر نوروزی آن دوست معزّز بسیار خوشوقت شدم و سپاس فراوان دارم. امییدوارم کیه سیال    
یش باشد. زخم های روزگار، التیام پذیر نیستند و باید شکیبائی پیشه برای جنابعالی و خانم سال تندرستی و آسا۱۳۷۵

س هفته پیش چند روزی در لندن بود، حالش خوبست فقط گلوکوما در ییک چشیم کیار خیود را کیرده      أنمود. تا ر
امیت  است. یادی از حضرتعالی کردیم شنیده ام وانکوور شهر بسیار زیبایی است و اینک ایرانیان بسیاری در آنجیا اق 

 شادکام و پیروز بمانید.  -دارند. برای جنابعالی این مسافرت ها دست کم تغییری و برای دیگران فیضی است
 ۱۹۹۶مارس ۱۴فریدون جم                                                                                                         

*** 
 

 باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست 
 غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر 

 
 یکدانه ایشان را بیگاه ربوده باشد.  رّد که دروگر زمان دُبی شک میان خوانندگان کسانی هستن

فرهنگ ملی ما برای همنگاهی ها، همدردی ها و شادمانی ها، گوهرهای جاودانی فراوان دارد، هر چنید غیم و   
  موران در برابر این جهان عمیم بی تفاوت به نیک و به بد، صفری است در برابر بی نهایت.أشادی م
 

 اهی گیتی را هموار کرد خو
 گیتی است کی پذیرد همواری؟ 

 
 گنج شایگان 

او  1فریدون جم را می توان بی تردید یکی از نزدیکترین کسان به دو پادشاه و خاندان سلطنتی پهلیوی دانسیت.  
 در مصاحبه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد می گوید: 

 رضاشاه می رفتیم.در دوران نامزدی و پیوند با بانو شمس پهلوی شب ها شام پیش -
در سفر تبعیدی )پرخذرن( رضاشاه در ایران و هند و خارج همیراه و همسیفر و محیرم او و خانیدان سیلطنتی       -
 بودم. 

                                                 

آنگاه که نخست وزیر وقت مرا برای خدمت فرهنگی به ایران دعوت کرد، وعده پرداخت بیمه پژشکی و بازنشستگی داده شده بود، ولیی تیا بیه      

که حتی به برادرش  ثل عربی است که در ادب فارسی وارد شده بود. عرقوب نام کسی بودصورت عمل نیافت. مواعید عرقوب اخاه بیثرب. )مامروز 
 می داد.( هم وعده دروغ

( می نویسد: به علت پیوند سرسیپردگی خیانوادگی، میدتی قرییب بیه ده سیال در آن        ۱۹۹۶، سال ۲۳۸، ص ۴۱جم در فصلنامه ره آورد ) شماره   -۱
 خانواده زیسته ام.
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هیچ ییک از مسیتخدمین دربیار     )تبعید می کردند(،می فرستادند وقتی )متفقین( رضاشاه را  به خارج از ایران  -
کنند. جم می گوید ناگزیر مهدی خان مستخدم خانوادگی خودش را بیا او   داوطلب نشدند که با او در سفر همراهی

 به خارج فرستاد.
چند ماه پس از مرگ رضاشاه از همسرم جدا شدم ولی همچنان هفته ای یک بار در دربار میهمان ملکه مادر  -

 بودم و لطف و مهر ایشان به من برقرار بود. 
 های جاری به حضور شاه می رفتم.در دوران خدمات ارتشی، برای گزارش کار -

اکنون نگارنده می خواهد توجه خوانندگان را به این نکته جلب کند. ببینیم کسی که بیش از نیم قرن با خاندان 
سلطنتی کشور خود رابطه محرمیت و پیوند داشته، چه صفاتی و چه سخنانی را می سیتاید؟ آییا از میهمیانی هیای پیر      

ر که به ایران آمده اند سخن می گوید؟ آیا از گارد های احترامات نمامی انگلیس و طمطرا  شاهان و روسای جمهو
آمریکا و اسپانی در پذیرائی ها یاد می کند که در ذهنش تاثیرگذارده باشند؟ آیا صحبت هیا از سیفارش جیواهر بیه     

نه اینها همه نیست. گنج  جواهر سازان معروف اروپا یا دستور خرید امالک وسیع دربار دلش را شاد و رقصان کرده؟
شایگان قناعت فرهنگ واری ایران، پرهیز از اسراف، درخشش فروتنی هائی که از زندگانی ساده برمی خیزد، توجه 

 او را جلب کرده بود. 
اس از می خواسیتند لبی   می کند: دخترانشان ) دختران رضا شاه( اگرجم از مصاحبت با شاهی در تبعید چنین یاد 

   1فرنگستان بخرند اجازه نمی دادند، می گفت نمی شود باید شما هم مانند مردم دیگر زندگانی کنید.
وقتی فریدون جم برایش در روزگار تبعید جوراب عالی می خرد رضاشاه مانند یک آدم معمیولی میی گویید:    

اری( بخر، من سربازم. تیا حیار از ایین    تو خیال می کنی من پسر حاجی ام  من سربازم، برو برای من جوراب )پنج ز»
فریدون رفت و از محله فقیرهای شهر جوراب هائی را که  «جوراب ها پایم نکرده ام، من جوراب سربازی می خوام.

 «می خریدند خرید و برایش آورد.سیاه های شهر 
را با عبارت هائی ماننید دولیت    این گونه رفتارها نمایانگر بزرگی استعداد روان آدمی است. در ادب فارسی آن

 فقر می ستایند. 
 

  دولت فقر خدایا به من ارزانی دار 
 کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است

  (حافظ)                                                         
ری ایرانیی ماسیت   قناعت به چیزهای ضروری و پرهیز از اسراف و زر و زیور لوکس از دستورهای فرهنگ وا

دیده حقیارت میی نگرنید. البتیه     ه ن به آن چیزها بابآمی بندند و فرنگی مکه مردمان بزرگوار آنرا به کار می بستند و 
کار آسانی نیست کیه در بیازار پیر آزار جهیان، توانمنیدان از قصیر و اتومبییل و سیاعت رولکیس و وسیایل لیوکس            

 سر مشق ها و مسئولیت هائی به همراه می آورد. چشمگیر بگذرند، ولی رهبری یک ملت فقیر

                                                 
  غا که چنین راهنمایی های مردمی و فرهنگی را هنگام فرمانروایی اعالم نکردند و الزام اجرای آن ها نهادینه نشد.دری -۲
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در دهه های پیش از انقالب اسالمی، بازار لوکس غرب چنان دل از توانمندان و نودولتان ما ربوده است که هر 
می خواست لباس از رم و پاریس بخرد که دوخت پیرکاردن و کریستین دیور  کس دستش کمی به دهنش می رسید

 تاسفانه این کوته نگری ها بعد از انقالب اسالمی هم گریبان ما را رها نکرده است. باشد. م
 

 جمله عالم شر  و غرب آن نور یافت
 تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت 

 
من در شگفتم که چگونه روبهان شیرافکن دربارها، این سرباز استخوان دار و فرزندش محمید رضیا را بیه میال     

دلیرانه در گوشیش  غنی ما را  فرهنگ  بیتی از  نتوانست مفهوم  ری کشاندند و هیچ خیراندیشی اندوزی و ملک خوا
  1: فرو کند که

 
 از طمع پرهیز کن زیرا که چون قالب دار 

 هر چه سعی افزون نمائی عقده اش محکم تر است  
 اد شه کاو مال مردم خورد دزدی رهزن است پ
 شتر استن مژه چون خم شد به سوی چشم نوک 

 )بهار(                                                        
می کرد کیه در مقیام سیخن گفیتن و      در آن سال ها فریدون جوان چنان در سایه شخصیت سرباز پیر نشو و نما

طعین بشینود،   اندرز دگراندیشانه نبود. هر چند بعدها، توانست گاهی حقایق تلخی را به فرزند رضاشاه بیازگو کنید و   
 سرانجام هم مانند دیگر خیراندیشان از دربار طرد شد: 

 
 زبان مور به آصف دراز گشت و رواست 

 که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست 
 )حافظ(                                                            

به شادروان فریدون جم ارج می گذاریم که در گفتارش توجه ما را به چنین نکته های فرهنگی جلب می کند، 
ه های شاهنشاهان آنقدر دل نمی بندد که از میهمانی هیای مجلیل انگلسیتان و آمریکیا و اروپیا      به جاه و جالل دستگا

 سخن بگوید. سعدی چه خوش فرمود: 
 

 شنیدم که فرماندهی دادگر 
 قبا داشتی هر دورو آستر  

                                                 
۱

 نخست وزیر چاپلوس غرب پرست او سیزده سال کوشید تا او را به فرعونی مبدل کند وچنان کرد.   -
 زین قدح های صورکم باش مست 

 تا نگردی بت تراش و بت پرست 
 )مورنا(                                                               
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  یکی گفتش ای خسرو نیمروز 
 زدیبای چینی قبائی بدوز 

  و آسایش است  بگفت اینقدر ستر
 ی زیب و آرایش است وز این بگذر

 سعدی باز در جای دیگر می فرماید: 
  کهن جامه ی خویش پیراستن 
 به از جامه ی عاریت خواستن 

 
خریداران مدپرست که ثروتشان از دسترنج مردم فقیر ایران بدست آمده، نمی بایید شیرکت کریسیتن دییور را     

 تد آبادتر کنند تا پارچه بافی کازرونی ها در ایران از کار بیف
گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار »دستور رضاشاه به دخترانش و تاکید جم بر سخن او، ستایش انگیز است، اما 

 «کو 
غرب گرائی منحصر به کار بردن اصطالحات غربی در میان سخن فارسی نیست. اسرافی که در سیده بیسیتم در   

ار انداخت، متاسفانه کشورهائی را هم به سوی بازار غرب پای گرفت و چرخ های کارگاههای اقتصادی آنها را به ک
ندای آدمیت به آسانی به گیوش آزمنیدان و جهیان خیواران نمیی رسید. میردم         1برهنگی و گرسنگی و بیکاری راند.

 کشور باستانی ایران از تقلید و پیروی کورکورانه غرب خیری ندیدند و سنت های خودشان را بهبود نبخشیدند.
 ویش را بد چو تو خود کنی اختر خ 

 مدار از فلک چشم نیک اختری را
 را خوار و زبون بشمارند؟  درستکار تاد میلیون مردم بیگناهفدریغ است که اکنون دنیا ه 
 

 ایران دوست جهان شناس 
در روزگاری که دانش و فناوری انفورماتییک غیرب همیه روییدادها و کارهیای جهیان را فیرا میی گییرد هیر           

ه مردم و به کشور خود کمک بنیادی کند می باید فرهنگ ملی و مردم کشور خیود را  خدمتگزاری که می خواهد ب
خوب بشناسد و نیازمندی های آنها را ارزیابی کند و در عین حال با پیشرفت های دانش و فنیاوری و اقتصیاد جهیان    

 ایران دوستی جهان شناس. همعنان باشد، یعنی 
که به این دو هنر آراسته بیود. او بیا پیشیرفت هیای حرفیه خیود در       تیمسار جم از دولتمردان ایرانی نادری است 

جهان غرب آشنا بود و پایگاه فرهنگ ایرانی خود را نیز خوب می شناخت. سخن حافظ و سعدی را می فهمید و بیه  

                                                 
جمعیت کشور پیشرفته امریکا پنج در صد کل جمعیت روی زمین است، ولیی میردم آن بیرای رفیاه خیود بییش از بیسیت درصید منیابع جهیان را            -۱

مریکا بکاهند، میلیون ها مردم کشورهای فقیر از بیمیاری و گرسینگی   مصرف می کنند. اگر خیراندیشان بتوانند اندکی از اسراف ناشایسته انرفی در ا
 رهایی می یابند و تروریسم کاهش می یابد. 

زیبایی های فرهنگ  ایران را مانند مهیر و صیلح و قناعیت و پاکیدامنی، در غیرب       می یابد که ماینده عممت ایرانیان مهاجر در امریکا، آنگاه فروغ پا
ود همه فرهنگ ها و آیین ها را می توان خردمندانه به کار برد. آیا ضرورتی دارد که ما شب و روز طبل زنیان کاسیتی هیای    بیشتر ترویج کنیم. رهنم

 فرهنگ زادگاه خود را به جهان اعالم کنیم؟    
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زبان آنها فکر می کرد و چیز می نوشت. برای خدمت به مردم پارسی زبان، خرد دانشیی خیود را بیا فرهنیگ ایرانیی      
ماهنگ کرده بود. از گذشتگان و کسانی که او را طرد کرده بودند، به زبان ادب یاد می کرد. به شعائر ملی و سنت ه

 ها و آئین ها ارج می گذاشت. بذر نفا  نمی پاشید. 
دیدم مردمی هستند نهایت »جم مدتی در مهاباد ماموریت نمامی داشت. درباره مردم آن حدود ایران می گوید: 

ع دارند هر چقدر فقیر و محروم باشند ولی مناعت و آقازادگی شان را دارند و مردمی هسیتند قدرشیناس و   مناعت طب
احساساتی. برای من یقین شد که اگر درگذشته اغتشاشاتی در آن منطقه صورت می گرفت یک مقدار بسیار زیادش 

نه من این را اقرار بکنم که از این دو هزار و ناشی از سوءرفتار عوامل دولت ایران نسبت به مردم محل بود. باز متاسفا
سال دو قدم برای مردم کردستان برداشته نشد من همیشه در آن موقیع   ۲۵۰۰پانصد سالی که ما جشن گرفتیم در این 

فکر می کردم که این مردم کوهستان بسیار مردم نجیبی هستند که علیرغم محرومیت ها بیاز هیم خودشیان را ایرانیی     
(، ایران دوستی فرف شادروان فریدون جم ۱۱/۱۲ص ۳رجوردی، نوار  -)تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد«. می دانند

موجب می شد که گاه نگرش های خود را درباره کاستی های فرهنگ اجتماعی ایران نیز در میان بیاورد. ایین چنید   
  1اوست: جمله پربار درباره اوضاع ایران پیش از انقالب اسالمی، برگرفته از سخنان

 « علت العلل جنبش نارضائی ملت ایران از وضع موجود بوده است.»-
حوادث روزگار باعث شده است که ملت ما به تملق، اظهار خاکساری مطلق و جان نثاری در برابیر قیدرت،   »-

 «عادت کند و بدیهی است این خاصیت مورد سوءاستفاده صاحبان قدرت واقع می شود.
استه از آن هیچ گاه نبایستی میی پذیرفتنید کیه فقیط آلتیی در دسیت شیاه بشیوند و         مجلس و دولت های برخ»-

 «وکیل و وزیر تبدیل به نوکر شوند. .بگذارند شاه سلطنت را به حکومت تبدیل کند
  2.«من شخصا گناه ها را به مقدار زیادی متوجه جامعه خودمان می دانم که بت ساز و بت پرور است»-
 

 شتبه مکتب نرفت و خط ننو
فریدون جم را از چهارده پانزده سالگی به کشور فرانسه فرستاده بودند. او چند سالی در آن جیا تحصییل کیرد.    

 آنگاه او را به ایران فراخواندند، بازگشت و به زناشوئی ناخواسته تن در داد و به تحصیالت نمامی پرداخت. 
کی و کجا زبان و ادب فارسی و خیط خیوش را    من در عجبم که این جوان وابسته به دربار و دانشکده افسری،
 به این خوبی آموخت  هنرهائی که پسند دولتمردان آن روز نبود. 

بسیاری از جوانان ما که در نوجوانی به اروپا و آمریکا برای تحصیل می روند و پس از چند سال به کشور خود 
ز پیگیری زبان و ادب پارسی بدور می مانند. به گمان من، می پردازند، ناگزیر ا باز می گردند و به کارهای حرفه ای

عامل مهمی که می تواند تحصیل کرده های جوان ما را به سوی ادب فارسی بکشاند پرورش شور و عشق فراوان بیه  
هویت ملی است و گرنه نوجوان ها را نمی توان به آسانی از جاذبه فرهنگ های دلفریب بازارهای غرب بدر کشیید.  

ازارها جوان پسند و جوان فریبند. گذر از بازار مصرف به سوی مکتیب ارزش هیای معنیوی و دانشیی تیالش و      این ب
 «. ستا عروج بر فلک سروری به دشواری»فداکاری بسیار می طلبد. 

                                                 
۱

 ۲۰۰۲لندن جوری  ،ارتشبد فریدون جم،  ۳۳۰- ۳۳۱ص ۱۳۸۰تابستان ،  ۶۰فضلنامه ره آورد شماره  -
۲

 که سخن گوینده اشاره به سنت چاپلوسی رایج میان دولتمردان است، نه کل جامعه و توده مردم.بدیهی است  -
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حاصل اشراف به فرهنگ های واری آدمیت، این نیست که کسی بتواند مانند پیام گیر تلفنیی و دسیتگاه ضیبط    
ا و سروده های بزرگان را در میان بحث یا بیرون از پرده بازخوانی کند. فرهنگ پر بار و فراگیر اییران  صوت، گفته ه

می باید آدمی را خردگرای و مهرآئین و میانه رو کند، آن چنان که انسان به آزادگی و مردمیی روی بییاورد. رنیگ    
بدارد و آنها را به جیرم کیم دانیی و نیاروائی      تعصب ها را بزداید، حجاب افتخارات موهوم را بدرد، مردم را دوست

 «.عارف به نفس شو نه به دلق قلندری»باورهای عقیدتی و عاطفی خوار و خفیف نکند، 
میی         نگارنده اگر توجه خوانندگان گرامی را به سوی هوییت ملیی و پرهییز از ناسیزا و فصیل و پراکنیدگی      

همگان بدان پایبندیم. سیاست در رده ی پائین تر از هویت ملی جیای  خواند، برمبنای وظیفه انسانی و میهنی است که 
 دارد و منش آدمیت در رده های بارتر.

اکنون اجازه بدهید که چند نامه از شادروان فریدون جم را از نمر بگذرانیم. اگر حوصله کردیید بیه نامیه هیای     
 بنده نیز من باب اخوانیات )تاریخ( معاصر نگاهی بفرمائید. 

*** 
 

 جناب آقای پرفسور رضا 
 دوست فرزانه و خردمند و گرامی را قربانم 

 
مبارک روزی بود که بامداد پگاه چشمم به دستخط آن عزیز روشن گردید، نامه ای گرم و انشائی شیوا کیه در  

یاضیی  این دوران کمتر دیده می شود. بویژه از طرف دانشمندانی که عالقه و کارآئی در رشته های علوم فیزیک و ر
دارند. همین است که امثال آن دوست معزز نایاب و نادرست، که علیرغم مقام علمیی کیه باعیث سیرفرازی اییران و      
ایرانی است، همچنان به سرزمین ایران، فرهنگ و سنن آن دلبسته و وفادار مانده اید. وعده داده اید که یکی دو سال 

ی نصیب خواهد شد. امیدوارم که عمری بیاقی باشید و چنیین    دیگر، فرصت دیدار و صحبت از شاهنامه و تاریخ بیهق
 دقایق لذت بخشی دست دهد. در شرائط کنونی تنهائی و فقدان یاران همفکر بسیار جانفرساست. 

از مژده تندرستی و کار سودمند دوست محترم بسیار خوشوقت شدم. از کسالت روانی فرزند کامکار ناراحت و 
و هیجان ها را زمان دراز حس کرده ام. نمی دانم چرا اکنون چنین شیده کیه بسییارند    متاسفم. من خود این اضطراب 

آنانی که با این نگرانی و رنج روحی مواجه هستند. درست است که وقتی فرزندان به سین و سیالی متوسیط رسییدند     
لییه خیانم قاعیدتا    باید خود مسئولیت های زندگانی را عهده دار شوند و قانون طبیعت هم چنین است. لذا حضیرت ع 

درست فکر می کنند که هر کس اگر بتوانید بیار مشیکالت خیود را بیدوش بکشید، ولیی تربییت عیاطفی میا چنیین            
وارستگی را اجازه نمی دهد. مثال خود من با وجود اینکه فرزندم اکنون سیی سیاله اسیت از بهداشیت و شایسیتگی و      

فانه این احساسی سیت یکطرفیه و متقیابال پاسیخی بیه آن      متاس .آسایش او خود را منفک و بی تفاوت نمی توانم دید
داده نمی شود. ولی عقل و منطق حکم می کند که پس از ایفای آنچه محبت و انسانیت حکیم میی کنید بیاقی را بیه      

سرنوشت و خود جوان واگذار کنیم و به عبث روزهای تیره زندگی را سییاه تیر نکنییم. مین خیود بیدترین        -خداوند
  سرمشق ها هستم 
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روزها پوچ و توخالی تکرار می شوند و هر وقت دوستانی از حال و احوال و طیرز گیذران پرسیش کننید، میی      
فریدون توللی در قطعه ای به این مضمون بیتی دارد که اغلیب در دل   .گویم در تارر انتمار مرگ منتمر نوبت هستیم

  تکرار می کنم:

 
 یاریر از مردن ییییر روز دهندم خبیییه
 ؟یاریه کییچ به ؟یییام اما به چه کام دهمان من
  ا سرطان پنجه درافکند و درافتادییب نیا
 یبه غربت زد و برشد چو غبار مهین خآ و
 دیچیقره پ ریه دگر قیییقره دائم ب ریق نیز
 یواریییمانند نییو بیییر تییین و عمیییم ریییعم

 ا لب خندانیه از راه رسد بییک فرداست
 یاریگس  ادهییین بُتَک  بن چویییخوشِ م رگ م
 دونیه فریییک دیییدر و گو دیگشا مهین تا

 یوسه که آریییر لب او بیییم بییاست زن وقت
 آخر( ی)ال

 
و  عیاز دانیش وسی   یا محروم ماندم و بهره زیو مصاحبت آن عز ارتیبود, از ز سریکه م یمتأسفم که زمان بازهم

 .دینگرد بمینص یجنابعال ینیب جهان
نامیه را   ،یبهتر یروزها یو با آرزو و وفادار خواهم بود بند یپا زتیبه وجود عز یو دلبستگ یدوستدر  شهیهم
 .رسانم یم انیارادت به پا دیبا تجد

 جم دونیفر قربانت
 سپتامبر ۱۲ لندن،

*** 
 

 جناب پروفسور رضا 
 دوست دانشمند و گرامی را قربانم 

ست معزز را دریافیت کیردم و معلیوم اسیت کیه بیی انیدازه        در نخستین روزهای نوروز، پیام مهر و شادباش دو
خوشحال شدم که سپاس خدای را تندرست هستید و سال را بیا تمیام گرفتیاری هیا و نیاراحتی هیا بیا سیالمت تین و          

 آسایش فکر )تا حدی که میسر است( آغاز می فرمائید. 
رده بودید هوای وطین را در نمیرم دو   مرغزار دیلم و طرف سپیدرود( یاد ک»ابیات زیبائی که از بهار در وصف 

انسان تا از موهبت هائی برخوردار است، توجهی بدانها ندارد و فقیط محرومییت هاسیت کیه ارزش از      -چندان کرد
 دست رفته ها را مقابل چشم می آورد.
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ی زندگی من هم تکراری است خسته کننده از همان مسائل و گاه پیش خود فکر می کنم که چرا باید این هست
را اینقدر ارج گذارد. جنابعالی با پژوهش هیای علمیی دائیم در جهیانی جالیب معنیا زنیدگی میی کنیید و تمیاس بیا            
دانشجویان نیز خالی از لطف نیست. من چندین سال در دانشکده افسری و دانشیگاه جنیگ در امیور نمیامی معلمیی      

چه تمرین هائی تهیه کنم و  -هتر ارائه دهمکرده ام و حال فکر می کنم چقدر سرگرم بودم که هر مطلب را چگونه ب
چه نکاتی شایسته عطف توجه مخصوص است. فعال که هر صیبح همیین کیه بییدار میی شیوم خیود را مقابیل مسیئله          

 گذراندن ساعات دراز روز در تنهایی و بیکاری و مواجه شدن با احتیاجات خانوادگی می بینم. 
، ولی نشد. گرفتاری هائی روی داد که حتی سه چهار روز نتوانم خیال کرده بودم، سفری کوتاه به پاریس بکنم

 از محیط روزمره دور شوم. 
مکرر در مکرر اینان خبط های گذشته را تکرار می کنند. مدرن داشتن  -اخبار ایران خیلی ناراحت کننده است

کمیک میی شیوند.    عراقی ها که از همیه طیرف    -تجهیزات و آمادگی های او -اطالعات صحیح از گسترش دشمن
حتی آمریکائی ها بوسیله اقمار خود و هواپیماهای اواکس به آنها اطالعات می رسیانند، بیه هییچ قاعیده ای خیود را      

 -صدای هیچکس هم درنمیی آیید   -مکرر در مکرر از گازهای سمی علیه ایرانیان استفاده کرده اند -ملزم نمی دانند
 این اوضاع چطور ممکن است روزی فروکش کند؟  

امیدوارم که آن دوست فرزانه، همیشه تندرست و شادکام باشید و از لحاظ خانواده هم گرفتاری نداشته باشیید.  
ی دارم خود را بیا  عتا بتوانم، س -فرزند من اکنون خوبست ولی باز چند روزی بیمار شد با غم ها و گرفتاری های آن

 خواندن کتاب و تاریخ و اخبار سرگرم کنم. ولی هیهات  
ا عرض تشکر فراوان، دوست محترم و گرامی را از دور می بوسم، و به خدا می سپارم. باشد که باز بینم دیدار ب

 آشنا را. 
  -قربانت فریدون جم

 ۱۹۸۵یکم آوریل  -لندن
*** 
 

 فرزانه و گرامی را قربانم  ،دوست دانشمند
درس جنابعالی را نمی دانستم که به پییامی  نامه آن عزیز را پس از زمانی دراز که به کلی بی خبر مانده و حتی آ

پیوند محبت را پایدار و دل مشتا  را قراری دهم، رسید و با وصول آن بی اختییار گفیتم: رسیید میژده کیه اییام غیم        
 نخواهد ماند... 

سپاس خدای را که سالمتید و برای مردی با آن همه دانش و دل پرشور، تنهائی و آوارگیی نمیی توانید وجیود     
باشد، خود مرکزید و دیگران در اطراف آن عزیز گردانند. آرزو داشتم خیاطری آسیوده داشیتم و از دییدار و     داشته 

مصاحبتتان برخوردار می شدم اما افسوس که گردش دوران و سرنوشت هم دوری و هم گرفتاری و پایبندی به خانه 
در روال زنیدگی داده، خیدمتتان برسیم،     و خانواده نصیبم نموده است، که حتی برای چند روزی نمی تیوانم تغیییری  

چشم کاتاراکت شد، پروستات متورم و عفونی گردید که محتاج به عمل شیدم.   -آثار پیری هم متوالیا روی می دهد
 حال هم مدتی است که در فواصل معینی دچار سرگیجه می شوم که تحمل آن حتی در رختخواب مشکل است. 
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شادکام بمانید. اتاوا را دیده ام چه شهر تمیز و زیبیائی، خاصیه در ایین فصیل      امیدوارم که در پناه یزدان همواره
 که کم کم رله های هلندی باز می شوند. 

حوادث ایران، باعث دلتنگی است و این ماجرا چگونه به پایان خواهد رسیید. دقیقیه ای پییش بیا آقیای تیاراس       
فزایش فشار و تنگ شدن میدان دید )گلوکوم( که تلفنی صحبت کردم. حالشان خوبست ولی از یک چشم به علت ا

چند روز پییش مقالیه ای را    -همه ما در آخرین مراحل عمر هستیم و مصائب در پیش -متوجه نشدند ناراحت هستند
 که در پاکستان نوشته بودند می خواندم، ابیاتی به پارسی شاید از اقبال داشت که مطابق حال و احوال خودمان یافتم. 

 
 یم چه شد؟ نییاتوان شدیم چه شد؟ قوی شد

 چنین شدیم چه شد، یا چنان شدیم چه شد؟
 به هیچگونه در این گلستان قراری نیست 

 تو گیر بهار شدی میا خزان شدیم چه شد؟ 
 

از لطف و عنایتی که فرموده اید، بی نهایت سپاسگزارم و همیشه بیه ییاد روزی کیه در بیاران سیخت بیه دییدار        
سل رفتیم و یا دیدارهای کوتاه پاریس که آن همه محبت بیه مین مبیذول داشیتید هسیتم و یکیی از       در بروک« واترلو»

تاسف هائی که از زندگی خود دارم آنست آن موقع که در تهران بودیم و مهلت و موقعیت برخورداری از سیعادت  
 دیدارتان میسر بود به غفلت گذشت همیشه خود را تسلیت می دهم که: 

 ا منتمریم ای ساقی بییر لب بحر فن
 فرصتی دان که زلب تا به دهان اینهمه نیست 

 
 ارادتمند همیشگی فریدون جم 

 ۱۹۸۸مارس  ۱۸ -لندن
*** 

 جناب آقای پروفسور رضا 
  دوست دانشمند و دلسوز و مهربان را قربانم

ی بر دل غمگسترم نهاد. امروز صبح که باز در زیر کوهی از غم کوفته نشسته بودم رسید و مرهم ۱۹۹۰مارس  ۱۳نامه 
کیامران   -چه کنم که حکومتی بر عقل و دل نیدارم  -روزها می گذرد ولی اندوه و افسردگی من رو به افزایش است

 من که در این جهان آنچه ندید کامرانی بود و سال ها ناراحتی اعصاب و سپس بیماری واپسین را با بردباری و حسن
ناله و شکوه ای نکرد، بلکه بر عکس خدای را شاکر بود که ما  -تحمل کرد خلق و جهانی قدردانی از مادرش و من

اما مگر مین و میادرش دیگیر     -را خانواده ای پر مهر و متحد گردانید، ناگهان به جهانی که باقی نام نهاده ایم شتافت
ران بسیار دلبستگی داشت و می توانیم این روزهای تلخ را زندگی بنامیم   فردا سال به پایان می رسد، کامی به سنن ای
هزار افسوس به قول اقبال  -این روزهای نوروز را گرامی می داشت به هفت سین و سنبل و رله و نور اهمیت می داد

 اکنون 
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  در مزار ما غریبان نی چراغی نی گلی 
 نی پر پروانه سوز و نی نوای بلبلی 

ویم و شگفتی آور اینست که چطور این سوز دل را بیر  فردا و پس فردا با مادر داغدیده به زیارت مزارش می ر
 در نامه قبلی این بیت عربی را نوشتم یا نه:  .خود هموار می کنیم نمی دانم

 
   لور الدّموع و فیض هن  فاحرقت

 ارض الوداع حرارت ارکباد 
 .می کند گل ها و درخت های کامی در باغ گل کرده و شکفته شده اند و دیدن آنها فریادم را بلند

 
 هنگام بهار است گل و رله و سوسن 

 از خیییاک در آیند تییو در خاک چرائی  
 چون ابییر بهاران بیییروم زار بگریم 

 بر خاک تو چندان که تو از خاک درآئی
  

در این موقع سال شایسته نیست خاطر مهراثر دوست محترم را ملول نمایم ولی چه کنم می خواهم سر بیه سیینه   
 عزز بگذارم و غم دل را با اشک بگویم. دوست م

فرموده اید او افسری با شخصیت، تحصیلکرده، با ذو  و بیا عشیق بیه مییهن بیود. در        1یادی از سیف اهلل شهاب
 -و به علت صفات بارزی که داشت او را به فرماندهی دانشکده افسیری گماردنید   -جوانی من مسیر را طی کرده بود

ای هرز را که کادر افسری ایران را خفه کرده بیود بزدایید. از دانشیکده افسیری شیروع      او درصدد برآمد که علف ه
در اردوگاه اقدسیه او « ارونقی»نان به نام آکرد و در صدد برآمد دانشجویان بدنام و بدسابقه را مرخص کند. یکی از 

در سر خدمت و به سبب آن کشیته   را کشت. اما معجز این بود که این دانشجوی بدنام و جانی را که فرمانده خود را
 خواندند و تنبیهی نشد. بعدها با نام تغییر یافته در تهران می گشت و مورد عالقه سفارت انگلیس بود   « صغیر»بود 

کشور ما نفرین شده است، آنچه آدم ریق است، یا می کشند یا زندانی می کنند یا تبعید می کننید ییا حیوادث    
ر ارتش سر تیپ ابراهیم ارفع، سپهبد رزم آرا، سرتیپ شهاب و بسیاری دیگر را می توان نیام  ناگوار از بین می برد. د

 برد. 
خدایش بیامرزد، شهاب سخت کوشش می کرد در پیراستن ارتش و آمیوزش و تشیکیالت آن قیدمی بیردارد.     

 2اموش فرموده ایدنوشته اید که به جز کلمه اول بیت آغازین را فر« مرگ گرگ»Alfred de vignyدرباره قطعه 

                                                 
، خیابان شاه آباد تهران، سرهنگ سیف اهلل شهاب «ایرانشهر»در نامه به شادروان جم نوشته بودم که در کالس یازدهم و دوازدهم دبیرستان ثروت  -۱

سی نیز آشنایی داشت. بعضی داستان ها را از قابوسنامه می خواند و ما دانشجویان را یاری میی داد کیه آن را بیه    دبیر زبان فرانسه ما بود. او با ادب فار
  زبان فرانسه برگردانیم که کار دشواری بود. 

ز آن شعر فرامیوش  ینی را دوست داشتم و کلمه ای را در آغارگ شاعر معروف فرانسوی الفرد دو ودر نامه ای اشاره کرده بودم که شعر مرگ گ -۲
 کرده ام. تیمسار با حافمه قوی خود در سنین باری هشتاد سالگی، بخشی از آن شعر را در نامه درج کرد که از ذکر آن می گذرم. 
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این قطعه خیلی طورنی و زیبا چون تابلوئی باشکوه تنمیم شده و همه آن را در ایام تحصیل از برداشتم و هنوز هیم   -
بیشتر آن را به خاطر دارم. قطعه مسعود در مرگ عزیزی بر دلم نشست بویژه دل بدان خوش کنم که هییچ کسیی در   

 باقیمانده عمر در سوز و گداز هم شکنجه ای بدتر از مرگ است   جهان عمر پایدار نداشت  ولی گذراندن 
کیه نیوعی جزییه اسیت بلنید شیده. در        Poll Taxاینجا خبری نیست. فریاد مردم از افاده هیای خیانم تیاچر و    

 آنطرف روسیه و اروپای شرقی در تحول است. آلمان بهم می پیوندد. 
و شادکامی همراه باشد، محبیت جنابعیالی در ایین سیال هیای       امیدوارم سال نو برآن عزیز مبارک و با تندرستی

 واپسین عمر برای من بسیار ارزشمند است. 
 فریدون جم  -قربانت

 
 حضرت پروفسور رضا 

قربانت گردم در این روزهای سختی که می گذارنم و از فکر و یاد همسر مهربانم در نمیی آییم. قیدر لطیف و     
هفته ای یک بار به گورستان که در شمال لندن واقیع اسیت و    -ساس می کنمعنایت آن دوست بزرگوار را کامال اح

 اما آتشی که بر جانم است فروکش نمی کند. -مایل فاصله دارد می روم ۱۳تا خانه 
بدبختانه خرابی چشم هم، مطالعه را آسان نمی کند مین تیا    -اینک در تنهائی مطلق روزها را به شب می رسانیم

فوریه که از بیمارستان تلفن کردند و خبر وحشتناک  ۲۴اما در نیمه شب  .نمی کردم   حساسهمسرم بود، کمبودی ا
ضعف مفرطی در پاها احساس کردم که راه رفتن را برایم مشکل  .را به من دادند، ناگهان تعادل بدن را از دست دادم

و حیارت مزبیور را کیه ناشیی از      کرد و چشمانم یکباره تار شدند. حال قریب یکماه و نیم از آن تیاریخ میی گیذرد   
 Donمیی کیردم رفیع نشیده اسیت. معیذلک ناچیار هسیتم دسیت از کتیاب برنیدارم. بیا خوانیدن                تصیور « شوک»

Quichote, Clouduis  که برای بار چهارم است که در دست گرفته ام و تا حدی کتاب ریاضی، خود را سرگرم     
م و ایشان هم در وضع بسیار ناسازگاری می گذرانند. دوستان حرفه می کنم. گاه تلفنی با خانم تاراس صحبت می کن

-Clopinای که داشتم و سالیان با آنان محشور بودم، همگی درگذشته اند و به قول فرانسوی ها باقیمانده راه را باید

clopant  1  .بگذرانم 
نهاییت متیاثر شیدم گرچیه در      امیدوارم که جنابعالی از آفات زمانه مصون باشید، از درگذشت حسن شهباز بیی 

ذهن من دیگر جائی برای تاثر بیشتر نداشتم. انشاءا... همه خانواده جنابعالی تندرست باشند کیه ماللیی از ایین حییث     
 من دارید خداحافمی می کنم. از مرحمتی که به   باشید. با سپاس فراوان  نداشته

 فریدون جم                                         
*** 

دو سه هفته پیش نامه گرامی را زیارت کردم. گرفتاری های روزگار مجیال نمیی دهید کیه بیا       دوست عالیقدر
خاطر فارغ سالمی عرض کنم. عالوه بر این گرفتاری ها، چند تعهد سخنرانی هم دارم که بسیار خسیته و فرسیوده ام   

 می کند و گاهی به سرم می زند که همه کارها را رها کنم: 

                                                 
۱

-   Clopin clopant لنگ لنگان و نامتعادل. 
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 صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش به 

 که اینقدر زجهان کسب مال وجاهت بس 
 لوف و عیهد ییار قییدییمأهییوای مسکن می

 ز رهیروان سفر کرده عذر خواهت بس 
 

این صفحه را به شتاب از دانشگاه حین کارهای دیگر عرض می کنم. باید سخنرانی برای زوریخ آماده کنم که 
بود. شاید هم توانستم مراجعت به کانادا را از طریق لندن انجیام دهیم، کیه فییض زییارت       در هفته آخر فوئن خواهد

عالی نصیب شود. اینکه از گرفتاری تهیه سخنرانی )هفته اول فوئن در توکیو و هفته دوم در چین( شکایت میی کینم   
خوشا به حال  -نمی دانم چه بنویسم از آن روست که مطلب و مفهوم مسائل در ذهنم دیگر آن جال و شور را ندارد و

عوامی که در لباس خواص متجلی شده اند و خودشان هم نمی دانند که نمی دانند باید سکوت کننید و نمیی کننید.    
این دفتر بیی معنیی غیر  میی     »می کنند و بدانجا نرسیده اند که بگویند  دائما در تقریر و تحریراند و روزنامه ها را پر

را ترجیح میی دادم. بیه قیول آن    « در کنج خراباتی افتاده خراب اولی»ر مشکل مادی در میان نبود شاید اگ« ناب اولی
 عارف:

  آئی بر من چو باز مانی زهمه 
 معشوقه روز بینوائیت منم  

 با سالم بسیار و ارادت مخصوص ایام به کام باد 
 ۱۹۸۵می  ۸فضل اهلل رضا                         

  P.S. نامه ها را از آن روی به محضر عالی عرضه کردم که حق مستضعفان جهان را هم نادیده نباید بریده روز
گرفت. آنها که سالح می سازند و می فروشند و نفا  می پراکنند لباس دموکراسی بر تن دارند و حرف های عقال و 

 «.محرف حکمت بر زبان ناحکیم/ حلیه های عاریت دان ای سلی»صلحا را می گویند اما 
*** 

 دوست بزرگوار و تیمسار دانشمند 
مرا هم شاد کردیید و هیم   « از کوزه همان برون تراود که در اوست.»از نامه گرامی شما صفا و محبت می بارید 

 دلتنگ، به قول سعدی: 
 

 تنگدلهم تازه رویم هم خجل،هم شادمان هم 
  کز عهده بیرون آمدن، نتوانم این ایام را

 
 آنجا که در نامه ای نوشته بود:   Honore de Balzacقولیا به 
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Votre letter m’a fait autant de chagrin que de plaisir  

  

باری عذر تاخیر جواب را بپذیرید، چون قلم روی کاغذ نمی رفت، قرار بیود کیه آپارتمیان اجیاری را هیم در      
راه حلی پیدا شد. جنابعالی غم های دیگر زیاد  پایان فوئیه تخلیه کنم. سه ماه شب و روز در دغدغه گذشت، تا موقتا

دارید ولی الحمداهلل این یک غم به سراغ شما نیامده و بیخوابی فراهم نکرده است. باز به قول همشیهری شیما افصیح    
 المتکلمین:
 شب دراز  نیایدپدید « جم»بر تخت 

 من دانم این حدیث که در چاه بیژنم 
گریبانگیر من بود. نمی دانم آن خط زیبای سیاه نگار چلیپای شما را با این عذر دیگری هم در تاخیر پاسخ نامه 

  1 «خط و نثر خوش از که قرض کنم؟»کج نویس به چه روئی جواب بنویسم؟  (Bic) بیکقلم های دوقرانی 
. بهیر  از آفات خانه کرایه این است که قلم ها و کتاب ها و نفائس خانه در صندو  ها و بسته ها مستور می ماند

از فردا دانشگاه براه می افتد و بنده به منترال می روم و هفته ای دو  -حال تابستان امسال مثل بهار آزادی زودگذر بود
 .[می روم]روز  در دانشگاه های کنکور دیا و مک گیل منبر می گویم.

 سی معرفت است: درباره مشکالت ایران گذشته و حال و آینده آنچه مرقوم شده بود درست بود. دوای اسا
 

 هنرمند با مردم بیییی هنر
 فرجام هم خیاک دارد بیسر ه بی

  ولیکن از آموختن چاره نیست 
 که گوید که دانا و نادان یکیست؟ 

 
بنده پای بند و گرفتیار   ه زعماین گروهی که در اروپا و آمریکا داعیه آزادی بخشی و سرنوشت سازی دارند، ب

ت گرفتار جاه و مال و پندارهای تعصب آمیز خویش انید. بعضیی از ایشیان هوییت     چند سلسله اند. نخست آنکه سخ
فرهنگی مشخصی ندارند، غرب گرایان صورت پرست اند و فرفای فرهنگ ایرانی و اسیالمی را نمیی شناسیند و در    

می رسد. اینها « دیگران»عین حال با آن ناشناخته دشمنی می ورزند. بهای زندگانی ایشان از کد یمین نیست از خزانه 
خواه یا ناخواه قائم بالذات نیستند، چه از نمر فرهنگی و چه از نمیر میادی. در مییان گیروه داعییه داران خیراندیشیان       

 پاکدامن نادراند
دوست عزیز به شما تبریک می گویم که با فداکاری عجیب، خود و خانم کامران را نجات دادید، و ایین کیار   

مشابهی دارم. فرزندم سه سال است کیه در بیروی میا بسیته اسیت و گرفتاردیپریشین       کوچکی نبود. من هم گرفتاری 
(Depression)       شدید شده است. دیگر هیچ کار پزشکی نمی کند و گاهی نزد پزشیک میی رود، عیالوه بیر غیم

 حیات او، هزینه ها و سختی های او هم گریبانگیر ماست. 

                                                 
   و ت بالزاک را نیاورده بودنید رروتنانه و دانشی خود ترجمه عبااستاد، با روحیه ف [مه شما برایم همان قدر که لذت بخش بود، غم آور نیز بود] نا 
 هم نوشت. برای آگاهی خوانندگانی که فرانسه نمی دانند، فارسی آن را « آرمان»
ری بیود.  این مصراع از ملک الشعرای بهار است و آن را در پاسخ ادیب السلطنه سمیعی به تهران نوشته بود، آنگاه که در سویس در بیمارستان بست -۱

   .ادیب السلطنه به خط خوش و شعر خوب شهرت داشت
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و را به حال خودش گذاشته و مسئول سرنوشت خودش می مادرش هم با همه انسانیت به علت فرهنگ فرنگی ا
شمارد. من هم فرصت و امکانات تغییر مکان به لس آنجلس را ندارم که به او بیشتر کمیک کینم. پیس شیما کیاری      

چو بر روی زمین باشی توانیائی غنیمیت دان/ کیه گیردون     »بزرگ انجام دادید که از توانائی بسیاری از ما بیرون بود 
 « بسی زیر زمین دارد. ناتوانی ها

ما باید کارهای مثبت و مفید خودمان را برای جلوگیری از غم ها بیشتر به هم تلقیین کنییم، )چیون اهیل داعییه      
خودپسندی و خودپرستی نیستیم(، درباره چشم بینای شیما اسیتنباط بنیده از نامیه ایین بیود کیه بیا مراجعیه بیه مراکیز            

ه نتایج بهتر در آینده به دست آیید. قسیمتی از بیکیاری کیامران مسیئله      تخصصی جهانی راه عالج هست و چه بسا ک
جهانی است. فرزندان ما که در غرب پرورش یافته اند از آسیب های غربیی مصیون نتواننید بیود. همینقیدر کیه او بیا        
شماست و فی المثل با دوستان شما چای می خورد و گپی می زند جای شکر است و این هیم مرهیون همیت شیما و     
خانم بوده است. تنهائی درونی من و شما و رنج غربت و بی همزبانی و بی همیدلی تیا انیدازه ای عیالج پیذیر اسیت.       
خودنویس شما با آن دل بینا و خط زیبا همچنان به کار است، تلفن هم در اختیار، من خیال می کنم دو سه سال دیگر 

نامجوی کمتر شود، سعادت بیشتری خواهم داشت که که دعوت های دانشگاهی به علت کهولت و رقابت با جوانان 
در محضر شما و چند تن معدود دوستان ساعت ها بگذرانم. منزل من متاسفانه محقر است و زیاد جای پذیرایی ندارد 
و زنم هم زبان حال پارسی را در نمی یابد. اگر وسایل موجود و موانع مفقود می بود، در خانه را باز می گذاشیتم تیا   

ان بی تکلف سرافراز می کردند، از تاریخ بیهقی و شاهنامه و شر  و غرب می گفتیم و می شینیدیم تیا پییری و    دوست
تنهائی بر ما چیره نشود. خالصه من با آن تیمسار سپهسارر در جنگ و نبرد با پییری و اهریمنیی همنبیردم و در ییک     

شت و ناهمواری ها را تا حدی هموار کرد. آنچیه بیه   صف، پست و بلند زندگانی را باید با دوستان اهل در میان گذا
این هفته بعد از دو ماهی « که دیدی که مرگش همی نشکرد؟»گردش کیوان و مشتری ارتباط دارد چیز دیگر است، 

گرفتاری های مشابه گرفتاری های شما به نگارش پرداختم. این نامه را بیرای عیرض تشیکر و بشیارت خوشیی هیای       
امه خود شعری از شهریار مرقوم داشته بودید، ایشان مقارن وصول نامیه شیما کلییات جیامع دییوان      آینده نوشتم. در ن

خود را برایم فرستادند و بنده هم همین هفته بعد از دو ماه جوابی نوشتم کیه از روی حیال بیود. اینیک کیه درییافتم       
 واهم داشت. با سالم بسیار. شهریار را می شناسید رونوشت آن نامه را با همین پست یا پست بعد تقدیم خ

 ۱۹۸۵سپتامبر ۴ –فضل اهلل رضا             
*** 

 


