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دريچه
بقيه از صفحه اول
آسمان اليگودرز به نوعي
هاي خصم
ترانزيت بمب افکن
خواستند
ها وقتي مي
بود؛ آن
شهرهاي صنعتي اراک و اصفهان
را بزنند ،بايد از فراز اليگودرز
گذشتند.
محروممي
ْ
وسط براي ايجاد
اين
شکستند
وحشت و هراس ،ديوار صوتي را مي
هاي
بارهاي ضدهوايي مستقر بر روي تپه
و آتش
کردند .دو
چهارسوي شهر را وادار به واکنش مي
هاي خود
ها و بمب
باري هم شهر را از راکت
هاي چندي را ويران
نصيب نگذاشتند و خانه
بي
کرده جان شماري را گرفتند.
آري! خواندن رمان باشکوه جنگ و صلح
لئون تولستوي در زماني که جنگ ايران و عراق
تر
گذراند ،شايد بيش
پنج سالگي خود را مي
چسبيد .ا ّما جنگ و صلح تولستوي ويژة
مي
جنگ و نبرد و خشونت و دشمني نيست؛ بل
رمان عشق و صفا ،دوستي و محبت ،ايمان و
عرفان و خداجويي و خداباوري هم هست.
درست است که اين رمان حجيم حماسي
باداشتن صدها قهرمان و شخصيّت ،از يورش
سوزي
گويد و آتش
ناپلئون به روسيه سخن مي
و ويراني مسکو و رنج و مرگي که بر مردم فرو
ريزد و سرآخر از فرار و نابودي لشکريان
مي
مهاجم ناپلئون؛ ا ّما از سويي به راستي آينه و
تصوير زندگي است؛ «تصوير کاملي از زندگي
بشري».
 زندگي همه چيز است .زندگي خداست.کند و در حرکت است و اين
همه چيز تغيير مي
حرکت خداست .و تا وقتي زندگي وجود دارد،

نود و دو سال خاطره3/

احمد نكويي

الدوله
در مسير مدرسه ،خانه عين
بود كه رها شده بود ،گويا براي فروش.
هيچ محافظ و نگهباني نداش���ت .ما
رفتيم .در ابتداي
براي بازي به آنجا مي
ورودي محوطه آب فراواني هميش���ه
نام
كرد .اين قنات معروف به
فوران مي
الدوله بود.
عين
ساختمان بعد از آب نما بود .داخل
شدم يك راه پله وسيع
ساختمان كه مي
هاي متعدد
بود كه از دو طرف آن اطاق
براي سكونت خدمة و محافظين و ساير
كاركنان بود .محل آن خالي از سكنه
بود .در وسط دو راهرو پلكان مدور
به عرض  3الي  4متر بود كه در
حدود  7يا  8پله داشت .در مقابل
رسيد.
در ورود شاهنش���ين مي
شديم كاخ
وقتي وارد سالن مي
زيبايي بعد از ورودي تماشايي با
هاي رنگي تزئين شده بود.
شيشه
ديوارها تصاوير و نقاشي
شده بود و در اطراف نقاشي و
كاري بود كه
س���قف ديوار آينه
ها را درآورده
بعضي با چاقو و ش���يء تيزي آينه
ي ما بود.
بودند .سالن وسيع محل باز 
اي
بچهها بعضي اوق���ات يك توپ پارچه
آوردن���د و اگر توپ نبود به بازي الك دولك
مي
هاي
شديم .افسوس از اين كاخ و كاخ
مشغول مي
زيادي كه در تهران بود كه من تعدادي از آنها را
ديده بودم .كاخ حاج ناصرالسلطنه درست مقابل
كاخ مرمر رضاشاه بود .كاخ ديگري مثل كوشك
فتحعلي ش���اه كه خراب كردند و زندان قصر را
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ّ
لذت خداشناسي نيز وجود خواهد داشت .دوست
داشتن زندگي يعني دوست داشتن خدا1.
خدايي»
بايد دانست که تولستوي در ابتدا «بي
را تجربه کرد و آزمود .سپس رو به خدا آورد
و کليسايي شد :ارتودوکس .ا ّما زود از آن هم
زده گشت .زيرا دريافت که «زندگي مجتهدين
دل
ها تطبيق
کليساي مزبور با اصول مذهبي آن
کند2».
نمي
او که ّ
نياز از مال دنيا ،خود
متمکن بود و بي

سره گياه خوار شد .رخت مندرس به بر
يک
دستان
نشين تهي
کرد و با ريخت ژنده ،هم
مي
گماني
شد .او به اين نقطه از يقين و بي
مي
رسيده بود که« :انساني که معني و هدف زندگي
را بداند ،خود را تنها با افراد م ّل ِ
ت خويش برابر
که با تمام اقوام ديگر نيز
خواهد دانست؛ بل
که «بشريّت به ظاهر
مساوي خواهد شمرد ».و اين
دست
نيست به باطن اوست» .اين نويسندة چرب
و سرشناس با فرودستان نشست و برخاست

چاره و نيازمندتر از هر کس ديگري ديد.
را بي
پس متح ّول شد .تح ّول روحي او عميق بود و
در حال «ديگرشدن» .تولستوي که زماني عاشق
زد و
شکارکردن بود ،اينک لب به گوشت نمي

گفت« :تا وقتي اندکي غذاي اضافي
کرد و مي
مي
ها غذا ندارند؛ تا وقتي که من دو
دارم و بعضي
تنه دارم و آدم ديگري يک ُکت هم ندارد،
نيم
شود 3».از
شريک جنايتي هستم که دائم ًا تکرار مي

 .1تولستوي ،لئون« .جنگ و صلح» .ترجمه
کاظم انصاري .انتشارات اميرکبير .چاپ پنجم 1363
عمل
«ع» است« :عالِم بي
 .2از عيسا مسيح
ها
مثل چراغي است بر پشت بام ولي حياط و اتاق
تاريک!»
 .3تولستوي ،لئون« .جنگ و صلح» .ترجمه
کاظم انصاري .انتشارات اميرکبير .چاپ پنجم 1363.

السلطنه كه دانشكده افسري
ساختند خانه شعاع
در جايش ساخته شد .كاخ حاج ناصر السلطنه
كه بسيار زيبا بود و س���الها خالي از سكنه بود.
براي فروش ،قيمت چهل هزار توماني داش���ت
كه مشتري هم نداشت ولي اراضي اين كاخ چند
هزار متري به قطعات  400متر تفكيك شد .پدرم
يه قطعه زمين خري���د و در آن احداث بنا براي
سكونت ما كرد.
كه قطعات اين كاخ را خريد،
يكي از كساني
دكتر ايادي پزشك شاه بود و پروفسور عدل كه
خان
اكنون ساختمان آن موزه شده و سرهنگ پاشا
شاه و شاهزادگان و چند درباري و
باجناق رضا
اي ديگر در زمين اين كاخ ساكن شدند.
عده
وارد مثل احمد
اي ت���ازه
بعد از  1320عده
دهقان مدير ته���ران مصور و برادر دكتر رياضي
رئيس مجلس و دكتر كشاورز عضو «حزب توده»
بودند .آنچه مايه تأس���ف است تنفر رضاشاه از
قاجاريه است .اين بود كه او هرچه آثار با ارزش
بود ،خراب و ويران كرد.
تهران داراي  8دروازه بود كه فقط يك دروازه
هاي قاجاريه در خيابان
باغ ملي باق���ي ماند .كاخ
ها ويران شد .در
ناصرخسرو تا بازار ،تمام اين ابنيه
دوره رضاشاه ساختمان دادگستري وزارت دارايي
كه تهران
و پست تلگراف ساخته شد در صورتي
توانستند
با اين وسعت و اين اراضي فراوان مي
ساز در اطراف شهر كنند .قصر كوشك
تو
ساخ 
شاه در دوره رضا شاه تبديل به زندان قصر
فتحعلي
شد .آن زمان مختاري رئيس شهرباني و درگاهي
شاه كه
رئيس آگاهي بود .با تخريب كاخ فتحعلي
س���اخت آن مربوط به  200سال قبل بود ،زندان
ساخته شد .سرهنگ درگاهي از شاه دعوت كرد
براي افتتاح حضور بيابد.
در روز موعود ،رجال و وزرا در محل حضور

كهشاه بيايد
داشته و سرهنگ درگاهي قبل از اين
گفت :ببينيد
رسيد ،مي
به هر يك از مدعوين مي
خوب ساختم ،چون محل سكونت بعدي شما
اينجا خواهد بود و از شما پذيرايي خواهم كرد! اين
حرف به گوش رضاشاه رسيد و دستور بركناري
سرهنگ درگاهي را داد.
گويند شاه وقتي
نقل ديگري هم هست .مي
زندان قصر را افتتاح كرد ،از او عكس گرفته شد.
هاي خارج چاپ شد و نوشتند:
عكس در روزنامه
هان در كشورهاي متمدن براي افتتاح دانشگاه
پادشا
روند .پادشاه ايران
و بيمارستان و مراكز فرهنگي مي
شاه
كند .اين خبر به گوش رضا
زندان افتتاح مي
رسيد .درگاهي را زنداني كرد و اولين زنداني خود
شاه خانه نشين شد.
او بود .او بعدا ً دوره محمد رضا
خانه او دو قسمت بود يك قسمت در آن زندگي
كرد يك قسمت را هم به دبيرستان روشن اجاره
مي
داد .من ديپلم را در آن دبيرستان گرفتم و روزها
ديدم كه در كنار
از پنجره كالس درگاهي را مي
كرد.
ها بازي مي
اش با ماهي
حضور خانه
***
س���ال  1315از محل تول���دم در خيابان
الدوله ايران ،به خيابان پهلوي (وليعصر) مقابل
عين
كاخ مرمر خانه حاجناصرالس���لطنه مجاور كاخ
مرمر شاه نقل مكان نموديم .خانه قبلي در يكي
كه
الدوله بود ،در صورتي
هاي فرعي عين
از خيابان
بعضي از ساكنين آنجا اشراف و شاهزادگاني مانند
سلطان بيات و مشيرالدوله بودند.
سام
ها خاكي بودند و
آن زم���ان خيابان و كوچه
آلود
در مواقع بارندگي و زمستان سطح معابر گل
گلي و قديمي
ها كاه
بود .همچنين اكثر ساختمان
بودند .در محل جديد كه آمديم خيابان پهلوي
سنگ فرش شده و خيابان كاخ آسفالت و خيابان
بدون آسفالت در آن نبود .تعدادي از سرشناسان

و شاهزادگان قاجار مقيم بودند .در همسايگي ما،
خانه وسيع سرهنگ پاشاخان مشير بود .دختران
شاهزاده دولت شاهي يكي به نام عصمت آخرين
همسر رضاش���اه بود .دختر بزرگترش همسر
سرهنگ پاش���اخان بود .بنابراين پنج فرزند آخر
شاه با فرزندان مشير پسرخاله بودند.
رضا
شاه
سرهنگ پاشاخان اوايل سلطنت رضا
مدت كوتاهي رئيس نظاميه (شهرباني) بود كه البته
نشين شد .همسران
مورد غضب واقع شد و خانه
اييكبارهمديگر
شاهوسرهنگپاشاخانهفته
رضا
ديدند .زماني كه نوبت مهماني پاشاخان بود
را مي
رضا را هم با
نام حميد
كوچكترين فرزند شاه به
آورد.
خود مي
يكبار ايرج فرزند سرهنگ مشير منزل ما آمد
و گفت :فردا واال حضرت مهمان ماست .تو هم بيا
منزل ما .براي تشويق من به رفتن و قبول دعوت
گفت :بستني هم داريم! من همان روز موضوع
دعوت را به مادرم گفتم و او هم به پدرم گفت.
پدرم فورا ً اولين كاري كه كرد رفت يك شلوار
سفيد كوتاه يك بلوز كفش و جوراب برايم خريد
تا در مهماني بپوشم .ساعت  3بعدازظهر ايرج آمد
حضرت آمد ،بيا برويم.
سراغم ،گفت واال
من كه آمادگي داش���تم ،همراه او به سمت
من گفت :مامانم
اش رفت���م .ايرج بين راه به
خانه
حضرت رسيدي ،بايد تعظيم
گفته تو وقتي به واال
حضرت بگويي .من گفتم
كني .اس���م او را واال
اين چيزهايي كه تو مي گويي من بلد نيستم و او
سكوت كرد .فاصله منزل او تا منزل ما  100متر
رضا
بود .وقتي وارد حيات وسيع آن شدم ،حميد
منتظر بود .سالم كردم .منتظر بودم بازي را شروع
كنيم .ضمن ًا دو نفر خانم مقابل ساختمان در قسمت
ايوان بدون سقف نشسته بودند .قول بستني كه داده
ادامه دارد
بود درست بود.

جنگ و صلح؛ آينة زندگي

هايش روبرتافت؛ حتّا حق
ثروت و عنوان و داشته
هايش را به مردم وانهاد .و اين
نشر و چاپ کتاب
همه چرا؟ به آساني روشن است؛ چون او خود را
دانست.
گو مي
در برابر انسان ،مسئول و پاسخ
تولستوي «جبرگرا» بود و باورمند بود
که« :قوانيني وجود دارد که حوادث را رهبري
کنند ».ا ّما انسان در نظر و نگاه او مقام و
مي
جايگاهي واال دارد .در پيش او ارزش اين
موجود ،قابل سنجش نيست .او بر اين باور
کردن آفريده شده
بود که «انسان تنها براي نيکي
کند و
است ».زيرا «نيکي همه چيز را مغلوب مي
شود ».پس جهان براي
خودش هرگز مغلوب نمي
کردن.
انسان و انسان براي نيکي
تولستوي نزديک به  6سال از زندگي خود را
کنار گذاشت تا جنگ و صلح را بنويسد .او سواي
شده چندي نيز
هاي برجسته شناخته
آنْ رمان
هاست.
ترين آن
نوشته است که «آناکارنينا» از مهم
نظران و کاردانان ،اين کتاب را
برخي صاحب
دانند .اين رأي و عقيده
شاهکار تولستوي مي
انگيز است که آدم را
چنان نيرومند و وسوسه
آن
گذارد :جنگ و صلح يا آناکارنينا؟
سر دوراهي مي
البته اگر هر دو شاهکار را خوانده باشي!
ام خردادماه 1397
اليگودرز -سي
خورشيدي
پينوشتها

