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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

 
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۶ جون ١۶
  

 افتاد ّاتفاق استنفورد دانشگاه در١٨٩٢ سال در که رويدادی داستان
 .کند تأمين را اش شھريه تا بود تالش در ساله ١٨ ئیدانشجو

 .کند دراز دست کسی چه نزد و آورد روی کجا به دانست نمی و بود يتيم

 .کرد خطور ذھنش به ای انديشه ناگھان

 .آورند فراھم را خود تحصيالت پول تا دھند ترتيب دانشگاه ّمحوطۀ در موسيقی کنسرت گرفتند تصميم دوستش و او

 .رفتند پادرفسکی ايگناسی بزرگ، پيانيست نزد آنھا

 .کرد مطالبه برنامه اجرای تضمين برای دالر ھزار دو مبلغ اش مهبرنا مدير

 .نمايند نزديک ّموفقيت به را کنسرت تا کردند فعاليت به شروع مزبور پسر دو و گرفت صورت معامله

 .بفروشند تکت کافی اندازۀ به بودند نتوانسته آنھا ّمتأسفانه ّاما رسيد، فرا بزرگ روز

 .بود دالر ١۶٠٠ نمايند آوری عجم توانستند که مبلغی ّکل

 .گذاشتند ميان در او با را خود تنگنای و رفتند پادرفسکی نزد نوميد آنھا

 را مزبور مبلغ ّمقرر موعد در که وعده اين با دادند او به دالر ۴٠٠ مبلغ به چکی با را شده آوری جمع دالر ١۶٠٠ ّکل

 .کنند تأمين

 :گفت پادرفسکی

 ".تنيس قبول قابل اين خير؛"

 .برگرداند آنھا به را دالر ١۶٠٠ مبلغ و کرد پاره را چک او

 :گفت سپس

 .بگيريد را دالر ١۶٠٠ اين"

 .کنيد کم آن از ايد کرده حال به تا که را مخارجی جميعً لطفا

 ".بدھيد من به ماند می باقی که آنچه و ديدار نگه داريد الزم شھريه برای که را پولی

 .شدند جدا او از فراوان ّتشکر با و کردند ّتعجب خيلی پسر دو

 .بود ّمحبت نشانۀ به کوچکی کار اين

 .داد نشان بزرگ مردی عنوان به را پادرفسکی ّاما
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 .گيريم می قرار مشابه وضعيتی در خود زندگی در ما ھمۀ کند؟ کمک شناسد نمی را آنھا ّحتی که نفری دو به بايد چرا

 :مئيگو می خود با ما اکثر

 "آيد؟ می چه من خود سر بر کنم، کمک ھاآن به اگر"

 :افتند می فکر اين به کنند می فکر بزرگ و بزرگندً واقعا که آنھا ّاما

 "آمد؟ خواھد آنھا سر بر چه نکنم کمک آنھا به اگر"

 .دھند نمی انجام پاداش و عوض ّتوقع و اميد به را کار اين آنھا

 .دھند می انجام است درستی کار دارند باور که ّعلت اين بهً صرفا آنھا

 .رسيد پولند وزيری نخست مقام بهً بعدا پادرفسکی

 بود؛ بزرگ رھبری

 .ديد آسيب ّشدت به و شد تاراجپولند و گرفت در ّاول جھانی جنگ ّمتأسفانه ّاما

 برای پولی ھيچ و گرفتند قرار گرسنگی از ناشی مرگ خطر معرض در کشورش مردم از نفر ميليون ۵/١ از بيش

 .نبود موجود آنھا برای ئیغذا ّمواد تأمين

 .کرد کمک تقاضای ّمتحده اياالت غذای و رفاه وزارت از

 .رسيد امريکا جمھوری رياست مقام به بعدھا که بود ھوور ھربرت نام به مردی خانه وزارت اين وزير

 کرد موافقت کمک اين اعطای با ھوور

 .شد ارسال کشتی با پولند زدۀ قحطی و گرسنه مردم تغذيۀ برای ئیغذا ّمواد تن چندين سرعت به و

 .کشيد راحتی نفس پادرفسکی و شد جبران وارده مصيبت

 .کند ّتشکر او ازً شخصا و برود امريکا به ھوور با مالقات برای گرفت تصميم

 :گفت يدهپر او حرف وسط بالفاصله ھوور کند، ّتشکر او از خواست ھوور شريف حرکت اين ّعلت به پادرفسکی وقتی

 کنيد، ّتشکر من از نبايد شما"

 .وزير نخست آقای

 باشيد؛ نداشته خاطر به شايد

 .دھند ادامه را خود دانشگاھی تحصيالت بتوانند که کرديد کمک دانشجو دو به شما قبل سال چندين ّاما

 ".ھستم دو آن از يکی من

 است؛ شگفتی جای دنيا اين عجب که وه

 .گرفت خواھی دست ھمان به بدھی که دست ھر به

 از( امريکا جمھور رئيس يکمين و سی )١٩۶۴ برواکت ٢٠ – ١٨٧۴ تگسا ١٠( ھوور ھربرت :مترجم توضيح(

 جھانی ّاول جنگ ّطی در او .شد بزرگ خود عموی سرپرستی تحت و شد يتيم کودکی در .بود )١٩٣٣تا  ١٩٢٩

 ادامه دو آن دوستی کرد، کمک ھوور به پادرفسکی که ١٨٩٢ سال از .داشت عھده به را غذا و رفاه وزارت سرپرستی

 گستا در ًشخصا ھوور .کرد کمک پولند به ھوور و آمد پيش پولند قحطی و جنگ ماجرای ١٩١٩ سال در تا داشت

 ھزار ھفتصد داد دستور تلگرافی کشورش به و برآشفت کودک ٢۵٠٠٠ برھنگی پای از و رفت پولند به ١٩١٩ سال

 محتاجان دست به زمستان از قبل و شد انجام بالفاصله که دارند ارسال پولند برای کفش جفت ھزار ھفتصد و پالتو

  .گشت لھستان تحويل ديگر کفش و ُکت ھزار پانصد بعد سال دو طول در .رسيد
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 آھنگساز، پيانيست، او .رفت دنيا از ١٩۴١ جون ٢٩ در و آمد دنيا به ١٨۶٠ مبرنو ١٨ در پادرفسکی يان ايگناسی

 بودپولند  جمھور رئيس دومين و تمدارسياس

 

 

 

 


