نامههاي بيواسطه
دکترا در  55سالگی

دکتر ابوالقاس�م بختیار اولین پزشک ایرانی
است که تا سن ٣٩سالگی تحصیالت ابتدایی داشت
و خدمت��کار یکی از خوانین ب��زرگ بختیاری بود.او
ه��ر روز فرزندان خان را به مدرس��ه می برد وهمانجا
می ماند تا مدرس��ه تعطیل می شد و دوباره آنها را به
منزل می برد .دبیرس��تانی که فرزن��دان خان در آن
تحصیل می کردند یک کالج آمریکایی (دبیرس��تان
البرز) بود که مدیریت آن برعهده دکتر جردن بود.
دکتر ج��ردن از پنجره دفت��ر کارش می دید که
ه��ر روز جوانی قوی هی��کل چند دانش آم��وز را به
مدرس��ه می آورد.یک روز که این جوان در شکستن
و انبار کردن چوب به خدمتگزار مدرس��ه کمک کرد
دکتر ج��ردن از کار او خوش��ش آم��د واو را به دفتر
فرا خواند و از او پرس��ید که چ��را ادامه تحصیل نمی
ده��د؟ جوان (دکتر ابولقاس��م بختی��ار) گفت که به
علت سن باال و نداشتن هزینه تحصیل و همچنین با
داشتن سه فرزند قادر به این کار نیست ؛دکتر جردن
پذیرفت که ش��خصًا آم��وزش او را در زمانی که باید
منتظر بچههای خان باش��د بر عهده بگیرد .او به علت
استعداد باال ظرف چند سال موفق به اخذ دیپلم شد
و ب��ا کمک دکتر برای ادام��ه تحصیل به آمریکا رفت
وس��رانجام در  ۵۵س��الگی مدرک دکترای پزشکی
خ��ود را از دانش��گاه نیویورک گرف��ت. دکتر بختیار
چهار فرزند داشت که همگی آنها پزشک بودند .دکتر
س��امویل مارتین جردن معلم و مبل��غ آمریکایی از
سال ١٨٩٩تا١٩۴٠ریاست کالج آمریکایی در تهران
را ب��ر عهده داش��ت و به پاس خدمات��ش خیابانی در
تهران را به نامش نامگذاری شد.گاهی یک خدمت ما
می تواند سرنوشت فرد وحتی اجتماعی را تغییر دهد
خوبی خوبی است ،با هر مذهب ویا هر ملیتی

صداقت

زهرا پاشازاده

روزي پادشاهي سالخورده كه دو پسرش را در
جنگ با دشمن از دس��ت داده بود ،تصميم گرفت
براي خود جانشيني انتخاب كند.پادشاه تمام جوانان
ش��هر را جمع كرد و به هر كدام دانه گياهي داد و از
آنها خواس��ت ،دانه را در يك گلدان بكارند و گياه
معيني ن��زد او بياورند.پينك
رش��د كرده را در روز ّ
يكي از آن جوانها بود و تصميم داش��ت تمام تالش
خود را براي پادش��اه ش��دن به كار گيرد ،بنابراين
جديت تالش كرد تا دان��ه را پرورش دهد ولي
ب��ا ّ
موفق نش��د .پس به اي��ن فكر افتاد ك��ه دانه را در
آب و هواي ديگري پ��رورش دهد ،به همين دليل
به كوهس��تان رفت و خاك آنج��ا را هم آزمايش
كرد ولي موفق نش��د .پسپينك حتي با كشاورزان
دهكدههاي اطراف شهرهم مشورت كرد ولي همه
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اين كارها بيفايده بود و نتوانس��ت گياه را پرورش
دهد.باالخره روز موعود فرا رسيد .همه جوانها در
قصر پادشاه جمع شدند و گياه كوچك خودشان را
در گلدان براي پادشاه آورده بودند.پادشاه به همه
گلدانها نگاه كرد .وقتي نوبت به پينك رسيد ،پادشاه
از او پرسيد :׳׳ پس گياه تو كو؟׳׳ پينك ماجرا را براي
پادش��اه تعريف كرد.در اين هنگام پادش��اه دست
پين��ك را باال برد و او را جانش��ين خود اعالم كرد.
هم��ه جوانان اعتراض كردند.پادش��اه روي تخت
نشس��ت و گفت:׳׳ اين جوان درستكارترين جوان
شهر است .من قبلًا همه دانهها را در آب جوشانده
بودم ،بنابراين هيچيك از دانهها نميبايست رشد
ميكردند.׳׳
پادشاه ادامه داد :׳׳ مردم به پادشاهي نياز دارند
كه با آنها صادق باشد ،نه پادشاهي كه براي رسيدن
به قدرت و حفظ آن به هر كاري دست بزند

رشوه

 محمودجعفري

وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺷﺪ،ﺣس��ین ﺧﺎﻥ
ﺑﻠﻮﭺ را که از بزرگان ش��هر بود دس��تگیر کرد ﻭ به
همراه ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ!
ﻓﺮﺯﻧﺪ حس��ین خان بلوچ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺩیفتری
ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪ .حس��ین خ��ان ﺑﻪ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻠﮏ ،وزی��ر
فرمانفرم��ا ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺑﮕﻮ ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻥ
میده��م و به ج��ای آن فقط ﭘﺴﺮ خردس��الم ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ و نمیرد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ وقتی پیش��نهاد حسین خان را شنید
ﮔﻔﺖ :م��ن ک��ه ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯼ ﮐﺮﻣﺎﻥ هس��تم ،نظم
و ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺷﻮﻩ
ﻧﻤﯽﻓﺮﻭش��م...ﻓﺮﺯﻧﺪ حسین خان ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ،جلوی
پدر جان داد.
اتفاقًا س��ال بعد ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ
ﺩیفتری ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪ.فرمانفرما ﺑﺮﺍﯼ ش��فای پسرش
 ۵۰۰ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻘﺮﺍ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ فرزندش ﺷﻔﺎ
یابد ﻭﻟﯽ س��ودی نبخش��ید ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ وی ﻫﻢ ،جلوی
چش��مان پدر جان داد .ﺭﻭﺯﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ وزیرش،
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﺭﺍ ﺩی��دو ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﺐ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ
ﺍﺳﺖ...ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﻭ پیغمب��ری د ر کار نیس��ت ،ﻻﺍﻗﻞ
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ فقیر و گرس��نه ای ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺍﻃﻌﺎﻡ ﮐﺮﺩﻡ ،بای��د ﺑﭽﻪﺍﻡ ﺧﻮﺏ
میﺷﺪ ﻭ زنده ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ...
ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﮔﻔﺖ :ای��ن ﺣﺮﻑ ﺭﺍ نزنید ﻗﺮﺑﺎﻥ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯼ ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ و نظم ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ۵۰۰
گوﺳﻔﻨﺪ ﺭﺷﻮﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯼ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﺪ!...
نشو در حساب جهان ،سخت گیر
که هر سخت گیری بود ،سخت میر
تو با خلق آسان بگیر ،نیک بخت
که فردا نگیرد خدا ،بر تو سخت
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نامه به سردبير
با سالمی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان
خ��وب و ارجمند مجله اطالعات هفتگی وبا تس��لیت
فرارسیدن اربعین حسینی و با آرزوی اینکه بتوانیم از
فیوضات دهه آخر ماه صفر بهره کافی ببریم و نیز با این
درخواس��ت همیشگی از شما خوانندگان عزیز که در
همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام،
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید.

٭٭٭

٭ بهرام ـ تهران
ضمن تش��كر از توجه ش��ما به مجله بخصوص
بخش يادداش��ت س��ردبيري ،عنوان كردهايد
كه علت بيكاري جوانان از نظر ش��ما سياس��ت
گذاريهاي غلط دستگاه مقننه و مجريه است كه
در بررسيها و مطالعاتش موضوع كمبود منابع و
مسأله تحريمها و فروش محدود نفت را در نظر
نگرفته است و بيشتر روي بحث دريافت ماليات
آن هم به ص��ورت ناقص تاكيددارد و البته بايد
عنوان كنم كه نظر ش��ما هم درس��ت وانتقادات
هم به جا اس��ت ،چون در معض��ل بزرگي به نام
بيكاري كشور ما ،نه تنها يك سازمان و يك قوه،
بلكه همه قواها و س��ازمانها مسئول هستند و اگر
همگي دس��ت به دس��ت هم بدهيم ن��ه تنها اين
مش��كل بلكه معضالت ديگر هم سريعتر و ساده
تر رفع خواهند شد .موفق باشيد.
٭ عبدالحسین اسماعیلیان-بجستان
از ابراز همدردی ش��ما نسبت به درگذشت
آق��ای ارونقی تش��کر میکنم .ی��ادش بخیر و
مجددا برای ایشان طلب مغفرت میکنم.
٭ مهراد-؟
بارها از خوانندگان خواهش کرده بودیم که با
اسم مستعار و یا بدون ذکر نام و نشان کامل با ما
مکاتبه نکنند چون احساس میکنیم ما را محرم
نمیدانن��د  .در م��ورد تکدیگری چه متکدیان
وطنی و چه متکدیان بیگانه مطالبی داش��تهایم و
باز هم خواهیم داشت .موفق باشید.
٭ ناصر پوريوسف ـ آبادان
از اينك��ه در نامهتانعنوانكردهايددر تاريخ
 13مهرماه در كل شهرس��تان آبادان از ساعت
 5صبح تا س��اعت  24تمام خطوط تلفن ثابت و
همراهازتماماپراتورهاقطعبوده،بسيارمتاسفم،
بخصوص كه گفتهاي��د مردم اين منطقه براي
برق��راري ارتباط با پليس و اورژانس هم دچار
سردرگمي بودهاند و اميدوارم با تدبير مديران
س��ختكوش واقعي كمتر چنين معضالتي را در
كشور عزيزمان شاهد باشيم.
٭ مهدی مرتضوی-درازکال
عین نامه تقدیر ش��ما را ب��ه آقای مهدیزاده
خواهیم داد .قطعا ایشان متقابال تشکر خواهند
کرد.

