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چرا محبوبترین ژنرالهیتلر

صــرف کــرد و در نهایت توانست
در سال  ،1337آن را تهیه کند.
برای ریختن برنز مجسمه ،کارخانه
مجسمهسازی «برونی» انتخاب شد
که سابقه درخشانی در تهیه این نوع
آثار هنری داشت.
استاد ابوالحسن صدیقی ،طی چند
ماه ابتدایی سال  ،1338مقدمات
ریختن برنز مجسمه را در کارخانه
«بــرونــی» فــراهــم کــرد و عملیات
ساخت مجسمه و سپس پرداخت
آن آغاز شد و تا بهار سال  1339به
طول انجامید .روزنامه خراسان در
شماره روز  20اردیبهشت ،1339
گ ــزارش کــرد کــه مجسمه برنزی
نادرشاه از ایتالیا بارگیری شده و
به مقصد بندر خرمشهر در حرکت
است .رسیدن مجسمه از فلورانس
تــا خرمشهر ،حــدود دو مــاه طول
کشید و در نهایت ،تیرماه همان
سال ،وارد ایران شد؛ اما یک مشکل
بــزرگ بــرای حمل آن بــه مشهد
وجـــود داشـــت .گــزارشهــای
خــــراســــان در
تــــیــــرمــــاه
1339

رومل؛روباهیکهدرتلهافتاد!

جواد نوائیان رودسری – نادرشاه
افشار پیش از کشتهشدن به دست
تــعــدادی از ســـردارانـــش در 28
خردادماه سال  ،1126آرامگاهی
را در شهر مشهد و در مکان فعلی
باغ نادری ،برای خود بنا کردهبود.
پس از آن ،ادامه حکومت نوادگان
نــادر در مشهد ،باعث شد که این
بنا پایدار بماند و به آن رسیدگی
شود؛ اما با تصرف مشهد به دست
آقــامــحــمــدخــان قــاجــار در ســال
 1175خورشیدی و قتل فجیع
شاهرخ افشاری ،نوه نادر و آخرین
حاکم از دودمان او ،آرامگاه وی نیز
با بیمهری فرمانروایان آن دوره
روبهرو شد و حتی کاربری آن برای
مدتی تغییر کــرد و سپس ،رو به
ویرانی نهاد .اواخــر دوره قاجار و
هنگام والیگری قوا مالسلطنه بر
خراسان ،بنایی آبرومند بر مقبره
نادرشاه ساخته شد؛ اما این بنا نیز
دوامی نداشت .اوایل دهه 1330
خورشیدی بود که در شهر مشهد،
اخباری درباره تصمیم انجمن آثار
و مفاخر ملی برای بازسازی آرامگاه
نادرشاه به گوش رسید .این اخبار
باعث شد که روزنامه خراسان ،از
سال  ،1335گزارشها و مقاالتی
را درباره ضرورت بازسازی آرامگاه
نادرشاه منتشر کند؛ گزارشهایی
که امروزه یکی از معدود مستندات
قابلاعتنا درباره روند احداث این
مکان و نیز ،ساختهشدن مجسمه
برنزی معروف نادرشاه و سربازانش
محسوب میشود .شاید جالب باشد
که بدانید مجسمه برنزی نادرشاه،
بزرگترین مجسمه برنزی ایران و
شاهکار استاد ابوالحسنخان
صدیقی ،شاگرد کمالالملک
است .آنچه در این نوشتار
میخوانید ،برگرفته از

گزار شهای خراسان از چگونگی
ساخت و انتقال این شاهکار هنری،
از فلورانس ایتالیا تا شهر مشهد
است.
▪یک انتقال تاریخی

بنای آرامگاه نــادرشــاه ،به صورت
یک تبر طراحی شده اســت .طبق
مــحــاســبــات ،قـــرار بــود روی تیغه
ایــن تبر ،مجسمهای عظیمالجثه
نصب شود .برای این کار ،انجمن
آثــار و مفاخر ملی ،به ســراغ استاد
ابوالحسن صدیقی رف ــت .طبق
گــــزارش مـــورخ  20اردیبهشت
 1338روزنامه خراسان ،در سال
 1335قــراردادی به ارزش 150
هزار تومان با این مجسمهساز نامی
بــرای ساخت مجسمه بسته شد و
او در سال  1336برای ساخت آن
به ایتالیا رفــت .روزنــامــه خراسان
در گـــــزارش مــــورخ  12د یمـــاه
 ،1338دلیل خــروج استاد از
ایران و رفتن او به ایتالیا و شهر
فلورانس را ،نبودن امکانات
قالبریزی برای مجسمه
عظیم بــرنــزی در ایــران
بیان کــرد هاســت .استاد
ابــوالــحــســن صدیقی
ب ــرای تهیه مــاکــت و
قالب ایــن مجسمه،
بیش از یک سال وقت

خودکشیکرد؟

گزارش روزنامه خراسان به تاریخ  27مرداد  1339درباره نصب مجسمه نادر شاه در باغ نادری مشهد

محمود غزنوی یکی از مقتدرترین فرمانروایان
تاریخ ایــران بعد از اســام اســت .او  17بــار به
هندوستان لشکر کشید و غنایم زیادی را با خود
به پایتختش ،یعنی غزنه آورد .محمود نخستین
حکمرانی بود که در ایران به خود لقب سلطان
داد و خلیفه عباسی را واداشت القاب متعددی
را ،از جمله غازی ،سیفالدوله ،فهیمالدوله و ...
به وی اعطا کند .محمود حدود  31سال بر شرق
ایران فرمان راند و در اواخر عمر ،توسعه قلمرو
خود را در غرب آغــاز کرد که به دلیل فعالیت
بقایای آلبویه ،نتوانست تا پایان حیاتش کاری
از پیش ببرد .یکی از مناطقی که محمود غزنوی
سودای تسلط بر آن را داشت ،شهر ری ،مرکز
حکومت یکی از وابستگان خــانــدان آ لبویه
بــود .در آن زمــان ،این شهر تحت فرمانروایی
مجدالدوله دیلمی قــرار داش ــت؛ کــودکــی 9
ساله که قادر به اداره امور نبود و مادرش سیده
ملکخاتون به نیابت از وی حکومت میکرد.
ملکخاتون را نخستین فرمانروای زن در ایران
پس از اســام میدانند .او بانویی دانشمند و
سیاستمدار بود .محمود غزنوی در نامهای به
وی نوشت که باید در ری به نام وی خطبه بخواند
و ایــن شهر و مناطق همجوار آن را متعلق به
غزنویان بداند؛ در غیر این صورت ،سپاه محمود
غزنوی به ری خواهد آمد و خاک این شهر را به
توبره خواهد کشید .سیده ملکخاتون در پاسخ
به محمود غزنوی نامهای نوشت که باعث شد
سلطان دم فروبندد و از خیر فتح ری بگذرد.
ملکخاتون نوشت :اگر سلطان بر ری مسلط
شود ،گویند که بر زنی پیروزی یافته و شمشیر
کشیده است و ایــن ،فتحی بــرای وی به شمار
نمیرود؛ اما اگر از سپاهیان ری شکست بخورد،
گویند محمود غزنوی ،از زنی شکست خورد و
آبروی او رفت! این استدالل محمود را از حمله
به ری بازداشت و تا سیده ملکخاتون زنده بود،
سپاه غزنوی به سوی ری حرکت نکرد.

همسفربا نادرشاهازفلورانستامشهد!
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نشانمیدهدکهبهدلیلارتفاعشش
و نیممتری مجسمه اصلی ،امکان
گذراندن آن از تونلهای جادهای و
ریلی وجود نداشت و به همین دلیل،
آنراروییکتریلیبزرگقراردادند
وازمسیرهایبدونتونل،ازخرمشهر
به مشهد رساندند! به این ترتیب،
انتقال مجسمه از خرمشهر تا مشهد
حــدود یک مــاه طــول کشید و طبق
گزارش 30مرداد 1339روزنامه
خراسان ،روز  29مردادماه
وارد شهر مشهد شد و آن
رابهمحلآرامگاهانتقال
دادند.
▪ 13تُــن بــرنــز  12متر
باال رفت!

انتقال مجسمه نادرشاه
کــه طــبــق گــــزارش روزنــامــه
خراسان ششونیممتر طول و ُ 9تن
وزن داشت به همراه سه سربازش که
هر کدام دومتر قد و یکونیم ُتن وزن
داشتند ،یک مشکل بود و نصب آنها
در ارتفاع  12متری ساختمان جدید
آرامگاه ،مشکلی دیگر .پشت تیغه
ساختمان تبری شکل آرامگاه ،برای
نصب این مجسمه عظیم  13ونیم
ُتنی آماده شده بود؛ اما یک اشتباه

میتوانست همه رشتهها را پنبه
کند .برای نصب مجسمه ،سه نصاب
ایتالیایی به نامهای پیرو وترو ،جینو
گامی و آرتور برونی که ظاهر ًا آخری،
پسر صاحب کارخانه برونی بود ،به
مشهد آمدند و در باغ نادری مشغول
شدند .نصب مجسمه سه ماه طول
کشید .بــاالخــره روزنــامــه خراسان
در گــزارش مبسوط خــود به تاریخ
 27آبانماه  ،1339اعالم کرد که
مجسمه برنزی بر فراز آرامگاه مستقر
شدهاست.یکیازشگفتیهاینصب
ایــن مجسمه که خبرنگار خراسان
هم به آن اشــاره کــرده ،قــرار گرفتن
همه وزن  9تنی مجسمه نادرشاه،
روی دوپــای عقبی اســب اوســت که
ایــن نشان از طراحی دقیق استاد
ابوالحسن صدیقی دارد .در نصب
مجسمه ،از جرثقیلهای غولپیکری
استفادهشدکهدرآنزمانبرایمردم
مشهد تازگی داشت .طبق گزارش
روزنــامــه خــراســان ،نصبکنندگان
ایتالیایی بالفاصله پــس از نصب
مجسمه ،بــا قطار بــه سمت تهران
حرکت کردند تا به کشور خودشان
برگردند .به این ترتیب ،بزرگترین
مجسمه برنزی ایران ساخته و در شهر
مشهد برپا شد.

اروین رومل یکی از برجستهترین نظامیان آلمان
طی سالهای نیمه اول قرن بیستم است .طی
جنگ جهانی دوم ،او در شمال آفریقا چنان عرصه
را بر متفقین تنگ کرد که سقوط این منطقه را
حتمی میدانستند و اگر دیر رسیدن تجهیزات
نبود ،بیتردید رومل فاتح شمال آفریقا بود .او
را به دلیل تدابیر جنگی ویژهاش« ،روباه صحرا»
مینامیدند .امــا روز  14اکتبر ســال ،1944
خبری منتشر شد که نشان میداد فیلدمارشال
محبوب هیتلر ،خودکشی کرده است! اینکه چرا
رومل خودکشی کرد ،تا پایان جنگ فاش نشد .در
آن سالها تعدادی از افسرانارشد آلمانی که از
جاهطلبیهای هیتلر عاصی شدهبودند ،تصمیم
گرفتند با فرماندهی «فون اشتفانبرگ» ،یکی
از فرماندهان زیردست رومل در آفریقا ،هیتلر را
ترور کنند و آلمان را از وضعیت وخیمی که در آن
گرفتار شده بود ،نجات دهند« .فون اشتفانبرگ»
توانست نظر مثبت رومل را جلب کند ،اما او حاضر
نشد نقش مستقیمی در ترور داشته باشد .روز
 20ژوئیه سال « ،1944فون اشتفانبرگ» که در
جلسه محرمانه نظامی هیتلر حاضر بود ،بمبی را
زیر میز نقشه کار گذاشت .اما این ترور نافرجام بود
و هیتلر با مختصر جراحتی ،از آن جان به در برد .به
دنبال این ترور ،گشتاپو به سرعت وارد عمل شد.
کلنل «فون هوفاکر» ،یکی از افسران بازداشتی،
زیر شکنجه لو داد که رومل هم با آنها موافق بوده
است .همین موافقت برای تصمیم قطعی هیتلر
کافی بود؛ او دستور داد رومل خودکشی کند،
چون نمیتوانست ژنرال محبوب خودش و مردم
آلمان را آشکارا به جوخه اعدام بسپارد .روز 14
اکتبر  ،1944دو ژنرال آلمانی حکم هیتلر را به
رومل تحویل دادند و او را بین محاکمه نظامی و
مخیرکردند.روملخودکشیرابرگزید
خودکشی ّ
و پس از خداحافظی با همسر و پسرش ،در جنگل
مجاورویالیخود،سیانورخوردوخودکشیکرد.

