شماره ۱۴

آرمان

معرفی کتاب
گزیده ای از مقاله های
شفق سرخ
علی دشتی
(جلد اول)

به کوشش:
محمد حسین ابن یوسف

آرمان :به تازگی جلد اول کتاب گزیده ای از مقاله های شفق سرخ به قلم و کوشش محمد
حسین ابن یوسف ،تاریخ نگار و متخصص نفت و گاز ساکن در ایالت ویرجینیا منتشر شده
است .در شماره  ۱۱آرمان ،بخش هایی منتشر نشده از این کتاب به خوانندگان تقدیم شد.
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 ۱کل مقاله آقای ابن یوسف در مورد علی دشتی در آرمان  ۱۱را در این نشانی بخوانید:
http://armanfoundation.com/wp-content/uploads//2019/10/articleeb.pdf
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"...شما برای بقای خود و اجرای نیات خود و برای توسعه قوای
نظامی و عظمت دادن ایران باید نه تنها مطابق قانون و اصول
حکومت ملی ایران رفتار کنید ،بلکه دست به دست آزادی خواهان
داده ،بنیان استبداد و مفاسد موجود اجتماعی را متزلزل کرده ،برای
کلیه مظاهر اجتماعی خود یک طرح تازه و جدیدی بریزید".
از نامه علی دشتی به سردار سپه

نویسنده دربارۀ شکل گیری این کتاب چنین می نویسد" :نخستین آشنایی نگارنده با چهره ی
سیاسی زنده یاد علی دشتی و دیگر سیاست مردان معاصر ایران در  ۹سالگی و از طریق خواندن
اثری با عنوان "بازیگران عصر طالیی" ،نوشته ی ابراهیم خواجه نوری بود ،که به خواست
عموی بزرگم شادروان امین الدین حدائق ،صورت گرفت .این نوشته مشوقی برای خواندن
گزیده ای از مقاله های "شفق سرخ"" ،اتحاد ملی" و "خواندنیها" از کتابخانه ی ایشان گردید.
در سالهای بعد از جنگ ایران و عراق بود که در سفرهای ساالنه به کشورم ایران گهگاه فرصت
خواندن تعدادی از مقاله های "شفق سرخ" ،از مجموعه هایی که در منزل خواهر کوچکم
موجود است ،فراهم میشد .حدود  ۷سال پیش در یکی از این سفرها به این امید که مجموعه و یا
دست کم گزیده ای از این مقاله ها چاپ و پخش شده باشد ،پرس و جویی کردم و متاسفانه به
این نتیجه رسیدم که هر چند که بیش از  ۹۰سال از آغاز انتشار این روزنامه می گذشت ،و با همه
شهرت و ویژگی های این اثر جاودانه ،هیچ کوششی در این زمینه انجام نشده بود .به این دلیل از
یکی از خویشان دانشجویم خواهش کردم که برای شروع ،با مراجعه به کتابخانه های تهران
نسخه ای از صفحات سال اول روزنامه های »شفق سرخ« را تهیه کرده و برایم بفرستد"...
در کتاب حاضر ،محمد حسین ابن یوسف ،ضمن پرداختن به زندگی و فعالیت های پرماجرای
زنده یاد علی دشتی به گردآوری شماره های "شفق سرخ" پرداخته وگامی بلند در حفظ
گنجینۀ تاریخی "شفق سرخ" و ثبت مشارکت علی دشتی در تاریخ اندیشه های روشنگر و
آزادیخواهی در ایران برداشته است .این کتاب در حال حاضر با تیراژی خصوصی منتشر شده و
به فروش نمی رسد ،ولی نویسنده در نظر دارد که متن کامل آنرا به زودی در یک تارنما در
اختیار همگان قرار دهد.
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آرمان :مشاعره همواره فعالیت فرهنگی مفرحی
در میان ایرانیان بوده است .ریشه های مشاعره به
سنت های شفاهی فولکلور و دوران هایی بازمی-
گردد که رسانه ها وجود نداشتند و افراد خانواده
یا دوستان در شب های طوالنی به شعرخوانی،
داستان گویی و بازی های دستجمعی روی می-
آورند .دکتر هادی بهار ،پزشک بازنشسته و
ساکن ایالت مریلند و بنیانگزار جلسات «عصرهای
تاریخ» در این منطقه به تازگی کتاب «گلزار بهار»
را منتشر کرده است .هادی بهار در مقدمۀ این
کتاب که ویراستار و ناشر آن علی سجادی است،
انگیزۀ خود را فراهم کردن مجموعه ای از ابیات شاعران قدیم و معاصر ،از مشهور تا گمنام ،به
ترتیب حروف الفبا ذکر کرده تا در جلسه های مشاعره ،راهنمایی برای شعردوستان باشد .در
عین حال این کتاب ،فراتر از یک راهنمای مشاعره ،محدود به تک بیت ها نمانده و تبدیل به
جنگی از اشعار دلنشین شده است .تهیۀ این کتاب از تارنماهای آمازون و Barnes & Noble
امکانپذیر است .از هادی بهار تا کنون کتاب های «عشقنامۀ بهار»« ،راهنمای پزشکی برای
همگان»« ،دل نامۀ بهار» ،و «بدن انسان در امثال فارسی» منتشر شده است.
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از پریوش سیم و زر ،داستان نویس ،چندین کتاب در ایران و آمریکا به چاپ رسیده است ،از
جمله :عمر و برف (مجموعه ای از داستان های کوتاه)؛ پرستوهای سنگی (مجموعه ای از داستان
های کوتاه)؛ خانم گل و گیاه (رمان)؛ گفته هایی از دکتر فرهنگ هالکویی.

پریوش نوازش سیم و زر متولد شهر شیراز و فارغ التحصیل رشته پرستاری و فوق لیسانس
پرستاری از دانشگاه پهلوی شیراز است .نوشته های او در ایران و قبل از انقالب در روزنامه و
مجله های آن زمان به چاپ می رسید .بعد از انقالب و مهاجرت به آمریکا با نوشتن داستان،
مقاله و ترجمه همکاری خود را با مجلۀ "زن" به سردبیری خانم نسرین متحده ،مجلۀ "راه
زندگی" به سردبیری خانم پری اباصلتی ،و "بررسی کتاب" به سردبیری آقای مجید روشنگر
ادامه داد .در نوشته های سیم و زر که از کیفیت داستان نویسی خوبی برخوردار هستند،
حساسیت به عاطفه های انسانی ،دشواری های زندگی زنان وکودکان برجستگی خاصی دارند.
کتاب های پریوش سیم و زر از طریق تارنمای شرکت کتاب در دسترس خوانندگان قرار دارند.
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