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    محمد مسعودمحمد مسعودمحمد مسعودمحمد مسعود

 .ا��وز ��د روز���� ���ر و ر��ن ���� ا��ا� و ���� روز���� ��د

 

 
 

ور و روشنفكر  پدرش ميرزاعبداهللا مردى پيشه.  چشم به جهان گشودقم در شهر ش١٢٨٠محمد مسعود در سال 

 . و اهل قم بودنهضت مشروطهو هوادار 

، تحصيالت خود جامع المقدماتوی پس از اتمام تحصيالت دبستانى به منظور كسب علوم قديم و دينى با خواندن 

 .ش جهت امرارمعاش به تهران رفت. ه١٣١١ال  قم ادامه داد پس از آن در سهاى علميه حوزهرا در يكى از 

 دل مى پرورانيد، با اخذ امتياز  و برقرارى آزادى نسبى مسعود آرزويى را كه سال ها در١٣٢٠شهريور پس از 

جبات عزيمتش به فرنگ را فراهم ساخته  كه موعلى اكبر داوروى ابتدا مى خواست به ياد . اى دنبال گرفت روزنامه

منتشر مى ساخت، تقاضاى صدور اين » مرد آزاد«بود و خود روزنامه نگارى قديمى بود كه روزنامه اى به نام 

را برگزيد تا سرانجام در » مرد امروز«وى سپس نام . نام را براى خود كند كه طبق قانون مطبوعات امكان نداشت

 .ن به نامش صادر شد امتياز آ١٣٢١اوايل سال 

�� روز���� و� ����� ��د و ��رد ����د ����� ��ار ��� �� �� �و� ز��ن �'& ��ا� ا�%$�د دا�# و ه!�  ا�� ���
��ام  (ا4!� ��ام در �$��3 ا�%�اض �0��1 ��ا� ا��ام .١٣٢ ��داد +٢و� در روز���� ��د ا��وز ��ر(� . )��د

��د; ��د�� �< ��'��ن ر��ل >��0; �:) ا83'�67 . 

��ان (����ن ا����Aن ه!�ن @�ل در  ��! ٢١@�ا�?�م در ��� �%B� . ه��6م �)وج از �D �� ���&��Eب �3�'( 

 *���� H�و 

 ا@# �%�Lوت �� هJ در ��رد ��ور �I!� �8:�د * A3�7� �ا���)  !�M�1 در ز�� �
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 چه کسي محمد مسعود را کشت ؟چه کسي محمد مسعود را کشت ؟چه کسي محمد مسعود را کشت ؟چه کسي محمد مسعود را کشت ؟

 P�A4 ا4!�زاد;: ��%�  �

 �A6B?6� ;��IAQ در R�� ر@�ل��E و #Sاو�3  �!�ر;��١٣٢١داد �٢٩  U�%Lد ا��وز« �?'� ه�� «
 U3�X8� ���� ا�%��زي و P4�Q ��))8:�د� �!I� (( ان���� روي ��8ط دآ� روز���� �Zو��ن �

« : ���� در او�3  �^� �:�ود ره�[ران ��@�اد 1ن دوران ا�  @� ��%� >'U� �^� P آ�د. )[ا�%� �� 
و 1ن اcQح او�Dع ا�%�Sدي ��ام �� ه�ف اU'Q �� در روز���� ���ري در در>� اول �_ 0�E ا@# 

�� �%:$��J آ� ���Aد وdD ��دي ��دم در در>� اول اه!�# ��ار )�Z%� و @��� . �!��U آ�Bر ا@#
���� U� J�� eQا  �ع ا�Z U��!%<ا ef�8� …�6!D و ”و �S$� ل �� ه��Qج �[آ� ��8# آ� و�%I�

راي ارزش U$�$4 و ��رت �:�6ي ���� ��ا�U ���� �� و@�'� ����ن ا�?�م ���� و ه�U!� U����� i ��ا�� دا
��� ا��n6 در @��� 1زادي و ��ا3# ��>�د �1�; ���� ، �� ��ط اول �$�ء و ���k �� �� #Z�Bف ه�ف 

 J�ا@# و �� ا���وار �B� U��!%<ا U(�ز� J'8� eQدو ا  �ا3# و �$�ي ا��د و>�د 1زادي و �) �S$� و
�� �� �kف �$�Sد ه!��B از ا�  دو �:!# �� ��� ��(�ردار ��د; و Aدو )�ه� )�ا�  �ا ��در @�

J�6وي آ�B��.« 

���U دوم و �p4ر �%L$�  روس و < q6< ي ��@# �1�; از ��وع�� ���  �Qرت و در @��� 1زاد�
ا��'�� و ��1��n در ا��ان ، �I!� �8:�د �� ا�%�Bر >U3�?6 ���  ا(�Aر در ا�BZء ه�X# دو#3،��; ��66$ 

 .�3  �0رگ آ�Bر د@# زد، داد)8%�ي و �?�ر و �%!�

  » ���A) U� از روح ����ن ��  �$L%�/ دو ��; �$�66 و  �� �� ��f�p� ;�� و  ���?� tZ�4 �� ���?� ;��
���� U� ت��A� و u�( ���?�/ �B%6� �?6�86# آ� روز���� ��ي در ا�و در��ر ا ;�� #@��@

4!�3��)/�B�)2د #��n4)3/ا@#) UASx J4((��� ��; ه/(nI� _� z$Z را  ��n%I� �ا��� U� U�c$ا� �!
 )5(ا��ام و دزدان اداري را �����ران �!���

» ��د ا��وز«  در �u6 @�ل ا�%�Bر ��اZ# و (�0 و ه!�ار; �� ����� ، @PA ا�%��ر �?'� � ��%�ه� ا�  
>�8رت و �U ��وا�U در �$�|ت ��د ا��وز ، د��� ��A7��ت را ��0 �� �$'�� . و �I!� �8:�د ��

# وU3 ه��E آ� ��د ، D U��^� #��n4 U%4:�� دوران >q6 ��0 �%�ا�8# در ا�  ���8 �!%� وادا�
 ا�?�د �!���''). 

در دل ��ر�!6�ان 1ن روز >��:� آ� �� ا��Hل �&%'� ��ر�D�U% » ��د ا��وز «  ا�  روش �?'� � 
 ا�� ز���� ��ض ��; ?�د ��د ،��از �U دا�%6� آ��6 � ز��دي را ا(�د را از ا�  ���; � ����@�م ا�

��د ، ��; اول ��'�ي �� ه!�ن د@# ا��'�U8 آ� �� @� آ�ر �1�; ��د ، �� �3�ي د��� از ه!�ن �� ا(�اج 
 �!I� ه�ي U%در� e��$� د �� �%�ا�� در�A� رت @�ار�� �n��6ن �� ارM�1 Jه �Dر �!I� و ��8ش ;��

د و ا04ا�U ه!�Mن 04ب ��د; در �4ل �8:�د واآUB6 در (�ر ��Bن ده� ، �pZي �8%� ��0 ��ز ��; ��
 ، �I!� �8:�د ، I3 �^I3 �� �^I3  (�د را ���� و 1326 ��!  �23���86ن �� . ��رت )�Z%  ��د�� 

��د، �_ هeA� �%L از ��ر�� �Zق ا3[آ� در �!�ر;  U� ������137 8:�د� J'� �� د ا��وز ، �$��3 اي�� 
و�'�ي ��; �� دe�3 (��� ��3%� ��@# ���8ر )�ا�$�!# و ��B%6 ��; ، و در 1ن �� ا��ف ��'�ي (�اه� د

�����ن 1ن در �?'� و ا�^�ر ، 4!'� ����ي ��د; و ا�  وD:�# را �� Z$� و ���Mر)�6�n8� Uن در 
�!�س و ����م ����ار �� و �I!� �8:�د . (JB در��ر از ا�  ��>�ا ��ا���&%� �� . ��pد دا�8%� ��د 

 ��ار%��Dر��  �ن ا��در >� #Z�( . 
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�!  ��د ��; ، در 4�ود @��# ��زد; �I� ، P!� �8:�د �� 1را�U از �eI دZ%� ��د ا��وز در 23 در� 
 #Zد ر�) e�Aف ا����k �� دا ��%� روز���� ��د . (����ن |�3 زار (�رج �� و�Z دو )'��3 �'�_ �� و

 :ا��وز �6E  �4وU6�E UZ )�د�� 
 »�� �%B8:�د آ� �!I� PB�6(»د( 

 
 
 

و �� ��)�; در ���%&# >6?�ل �� �� �� ، �� R�� �n�1 ا�%$�د �8:�د ا�Zاد ���8ر� را �?�وح @�(%� ��د و 
!@ _� �� ��8 دل (�� از او دا�# ، ا�� ه!��ن، �%�L ا3$�ل ا��B# ا���م را �6��%!� �6%Zر ���B� #

. �Q�Zc'� در ��ح ����# و 1زاد�&�اهU �8:�د Q�ه� �P'7 و �$��3 ����%� �� . » ا��ف و ��;« :
 #B( U����A7� و UQ�S) eZ�I� e$�ُ �:� ��وU3 �� را@%I� e��� U!� �8:�د . ا�  ���Dع �� @�3

�  �6E را #�:Dده�آ� ��د؟ ا��ر (��� اي از آ�دره�ي 04ب ��د; در 1ن ز��ن، و U� اآ�� «: �ح
روز���� ه�ي وا�8%� �� @��@# . ��دم ��Sر �U آ�د�� آ� ا�  ��ور �� د@%�ر در��ر ا�?�م )�Z%� ا@#

�� را �$��# �U آ�د�� و �� )��� و آ�6�� ��ور �8:�د را آ�ر در��ر A�  �و 04ب ��د; ��0 ا U8�'ا��
» ��دم«روز���� ”��U� .c داد��و ه�ف از 1ن را ا(%�6ق ��A7��ت و �$��� د�n%���ري ��; >'�;

��n4# د�n%���ري ��8# @��3 �&8%�  ا��ام (�د را �� «: ار)�ن 04ب ��د; در @��$��3 (�د ���# 
�%I� e!� �8:�د ا�cم (�7ي ا@# ��اي �!�م آU��8 آ� از . ��ور �Un از �����ن >�ا�� �x1ز �!�د

 آ�B ر��B ه�ي ��ي ا�  >�6�# @�e ا)� دو3# در… �?��� دوران د�n%���ري )[�%� وB4# دار��
و ��Sر آ6� آ� �$���ت ��|�� در ا�  … 1ن و�# �'# ا��ان �4 دارد �^�6ن ��د… ا���ري آ6� 

���e وا�:I� U!� �8:�د �� @�3��، دا@%�ن �%U� �B$� «)7 ( �!I� e ��آ��� و U� d�?Z د(�#3 ��#8
� eQ_ ا��6ان � �� eZ�I� د�8:�د �� د@# ��; و ا��اف در�� �%Z�( ش ��ار��رد �[�� J'8 . �n6�ا ��

. �� از ���وزي ا�$cب ا@U�c و د@%���ي ره�Aان 04ب ��د; )�; ا�  �:!�ي �?�P ��ز ��  
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�%� ا@# ��>�ا را از ز��ن ا�84ن �Akي ، ��Xر@�  04ب ��د; و ��L دوم �c�nBت ���0ر، ادا�� �
J23در @�ل « :ده�  !�� )'��3 �_ ��ور�8# آB%� �� ، �� �1?� آ� ��اي ،�I!� �8:�د، در ا�1326 �

�  �:'�م ا@# ، ار)����ي ر@!U 04ب ��Sري از 1ن ��ا�%6� و �!U دا�8%6� آ� در ا�  وا�:� ، 
(�8ر روز�� �:�ه� 1ن را در ا�%�ا�Zت . ��ور�8# ، @�وان �U@�A و ��1 1ن (�8و روز�� ��د; ا@# 

ر ��اي ا�?�د �_ ��ك �UAS �'�� در��ر ��د ،ز��ا (�8و (�د ا�BZء آ�د ، ����7 ��>�� او ا�  ��و
ا��ر (��� اي درا�  ��ر; �U ) 8(»اk!��6ن دا�# آ� �%Q e� در Q� �� �84ب در��ر �!�م (�اه� ��

�  ��J'8� �M�1 . �6��� 0 ا@# ا��n6 آ!%� آU8 ا�  ��ور را �� 04ب ��د; �U� #A8 داد «:���8� 
از �_ �B# … �'# ا�  0�E �6E  �  84 ��د. ر �U �6�ا�%J ���8ري از ��دم 1ن را آ�ر در��

 e%� �� d�?Z en�  �ا �� Jد آ� روز���� ���ري را 1ن ه�!� U� ��:� ; ���8ر��د; ارو�� د�n'�SI�
 و ا�%�ا�Zت او �:'�م �� آ� آ!�%� 1336 ���15ا�� �6�� �� از د@%���ي (�8و روز�� در … ��@��6�

)9(».ا�?�م داد; ا@#��ور 04ب ��د; ا�  آ�ر را   
 

 
 

 �8��� U� ات (�د�k�) 04ب ��د; در �Aرا �� «: آ����ري ره P'7�  �ا R��!آ�I� د روز�� در�)
زاد�&�ا; ، �_ )�و; ��ور ، >���ن ا�  ��د آ� روز�� ، >�ا از 1ن @�ز��ن اe�SL� .1 �8Z ��ح داد

 ��LQ ���� ، Uا��n63 �84م ، U@�A�  8I3از (�دش ، ا��ا Pآ��)�LQ ( e�nB� ���د �L� �6E و U!��4
ا�  )�و; �U� J�!S )��د آ� ا�Zادي را ��ور آ6� و �$��S را �� )�دن در��ر ��6�ازد و ا�%�ا . �U ده�

.�I!� �8:�د را ا�%&�ب �U آ66�   
ا�6�� �� ا���e�A �84م . �  �en ��د; آ� �8:�د از �eI روز���� اش ��ز �B( U%� ا@#>���ن ��ور �� ا

��ررا; �U ا�8%6� و ����  �I!� �8:�د را �%��� �U آ66�E _� �@ Uا��n63 . 8:�د در� �nز����
��( e�� �Zدي ا���A. ����  را ��ز �U آ ، �6�U@�A �� �'�_ �� ��0 او ، او را �U آB� و �Zار �U آ66�

�84م را د��; و �!�ر; 1ن را ��دا�%� ��د �'�� ا�  �!�ر; را د��Aل �U آ6� و ا�n63 �!4ا�U و ��ادران 
�1�� �� از 6E� روز 1زاد �U ���� )ا���e�A �� ��م �84م ��د;(�84م را د@%��� �U آ66�  U3�84م . و

�م �n63ا��X8� ، Uل در ا�6?� |زم �� ذآ� ا@# آ� �n63«)10 (84ا�U ه6E J� روز �&U� UL ��د
 �^� #I� ه��:� ، U3�� e�� و ��4 و  �fه�و �� ��%��د ���'# ا�04ب ��د; ، ��0 ��  UL&� ���&��E

 ��ور )�د��!��4 ��LQ ه!�8ش z@�� �8و روز�� و).  
 U� ��Q��  �6E د در��ر; ��ور �8:�د را�) �^� R��Z%�ا�از د; @�ل (�8و روز�� در �%  ا �� 

 >'�8 اي آ� �� �e�nB داد; ��د�J �_ >'�8 ا�ZاUk و ��آP از ا�Zاد �6�رو و ��7ر آ'U«: آ6� 
�$��; اي آ� �� را �� دور هd!< J آ�د; ��د ا�  ��د آ� (��ل �U آ�د�J 04ب ��د; . اU��@�84 ��د

 U!� ا�� و ;�� e�nB� آ�ر �^Z�I� اد ��@� و�Zان از ا�Aره e|ا� ��آ�ري ا@# ،  �^Z�I� ان 04ب��ا
�� �^� �  ��ور �8:�د �� ��Xر���ي … � و �� ��در ��S� �6%8!�!�ت �6� و ���� ������(�اه6

ا�?�م ا�  آ�ر �� �^� �  در ��ا��D�4 z ��در@# ا@# ، وU3 … ��رآU%8�8 ���7$# ��ا�%� ا@# 
 ;�A%ا�  �از �4| ��د و �� ا ��  ��_ ���ر�X� ef�8� ت �  در��ckآ� @�7 ا R�� د; @�ل z�در ��ا

وA3�< U3%��  روش ��(�رد را �� از آ�B ) �X.«)11ر�_ وا�� ��Aدم �U ا��nل �U� �^6 ر@���
.���'�  وا�:U ��ور، ��X8|ن اU'Q 04ب ��د; در 1ن ز��ن �� �!��U� R )[ار��  
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���( U� رد��  �ي در ا�Ak ف آ!�%� ��آ0ي 04ب آ!���8# «:  ا�84ن�k روز�� از ����Zد  %�

در 1ن ���d  … �1961� ، آ� 1ن را �� ره�Aي 04ب ��د; ��I�e دهJ، در @�ل��روي �� �  داد; 
ر@��; ) ��زد��6ك(�!U دا�J�%8 ا�  @����E �6 �� د@# �:�ون �:�A ��  اU''!3 04ب آ!���8# ��روي

�!� 1ن را … ��زد��6ك ����D داد، آ� �1�� د�Z��� را ��>!� آ�د; و از �%  1ن ��(�A ��;… ا@#
c� پ آ�6� و�Eآ�د Jا��ام (�اه� U@پ �� رو�E اي�� U@ر�Z �� پ 1ن�E از �:� �'Q�Z  «…0ودZو ا :

در �!�م دوران ز��)U و » ا�  د�Z��� ��م (�8و را در آ�6ر ��م ��دان ا@%�ار ا�$U�c (�اه� داد«
��� ��ران و … U%AIQ از او در ��A7��ت ��روي �B�; ��د” ��Aرز; روز�� و �:� از ��زدا�# ا��ا

��ري �Z�( J�!S%� ��آ� ��ا�Z …  |زم ��د �� ��م روز�� در ��A7��ت ��روي ��ه� ��د��گ
از ���ن ” ��ه�ا. ����Q اي آ� ��رو��� آ�د�� ، ا�  @6� ، �� از ر�:� dZ�P و �$��f 1ن �Eپ ��د

… 0�Eه��U آ� در ا�  د�Z��� 4[ف ��، �Un هJ >���ن ��ور �I!� �8:�د، ���� ��د ا��وز ا@#
ب �U (�ا@# ا�  @6� را �� ��م (�د ��B ده�، �!U ��ا�8# ��ور �I!� �8:�د را آ� �!�E eن 04

��; � د�Z��� � (�8و روز�� ا�?�م )�U:�6�.#Z ��د، در �%  ���U )[ارد E ز��@�A�ز د@# . و3
#)�@ U� ل�I� ����Zر د�B%ا� �� �fروي را دا�� ��Q�� ، �4تcQا  �0دن �� ا�.  

 ����Zپ د�E پ �� و �� از 04ب آ!���8# ��روي، ا04اب  �� از�E ���?� 6� ��رE �6@  �ا ،
د�Z��� را ��B داد�� و ��اي 1ن ��Z ��'Aاوا� … �:�وف آ!����Z �6��� U%8ا��8، ا�%���3 ، ا��'8%�ن و 

(�8و .دا�B?���ن ا��ا�U آ� در �xب �U ز�8%6� (�8و روز�� را �� ��6ان �����ن �'$U آ�د��.��د��
در �%�?� �A'���ت �� @�د روز�� ، . ��د»��وراء U�04 « و » �!���8# �7'�«ر �^� ��1ن روز�� د

از ا�  >���ن ��د )04ب ��د;(و@�:%��  ز���6 را در ���ن ا��ا���ن آP8 آ�د و در �?!�ع ره�Aي 
)12(»آ�د  

�@  n3و ، J�%)8:�د ��دا� �!I� U:ور آ66�)�ن وا��� U:!< #��  �6?� �� �� ا�و  �� �� ا U@�@ا|ت ا
آ� �� 1ن )�و; ��ور » ��ك �UAS �� �'�� در��ر«��!%�ي ���U ����;، 1�� (�8و روز�� �� (cف �0

 ���( U� رد��  �ي در ا�Ak آ�ر دا�%� ا@#؟ ا�84ن  �اي ا�� US&� e�3آ�ر �!�د ، د  �را وادار ��
ز��ا . روز�� در@# ��8#دآ%� �$�Uf دو @�ل �:� @6�ي را ا�BZء آ�د آ� ��Bن �U ده� ��>�� « : 

�8:�د )��� @6�ي را دا�f �� ار��Aط رزم 1راء و (�8و روز�� دا�%� ا@# و n3  ��ه�# و ا�%�Aر @6� 
�����ي ) ��# �&US و ��# >!:U( �� ه� �4ل دا�%  دو ��# در 1ن وا4� » ��آ�6ن �����; ����; ا@#

�Aت 0��1 و �� 6E�ان دUA8M3 از وU3 زاو�� ��!%� و �. در ����nI� �L# ��ور �8:�د �!U ده�
J�ان ���داز�� ��آ� �� ;���� U��� ت در 1ن دوران���A7� ��ر��.  

 ه�ف و ��# اI� U'Q!� �8:�د از ���رش 1ن �$�|ت �6� و ��0 �� �'�� ه!� �E ��د؟ ا�  ���Dع را 
 ��Z�B%��  از«: ��� دا@%�ن ���8 ا��ان ، >!�03اد; در 1(��  @�3��ي ز��)U (�د ا�BZء �U آ6�

�� �  (���%�n� Uد ، ا�� در دروUf��x ، در . 1د���ي د��� آ� �U ��ان �� ز��ن 1ورد، ا�  ��د ��د 
���U ��اي �  زد; آ� �U���6 ا@# . �B# هJ ا��ازي ، در (���# ، آJ �^�� ��د Z�4 دش�) .  � U%و�

_ روز >�ا�R�� ��1 U �  آ� �… در ا��ان ��دم ، دا@%����ي او را در روز���� ��L @�خ �U (�ا��م
�:� از ز��)��U … �  ه!�ن �I!� �8:�دم ��@��م آ� آ?� ز��)U� U آ6�؟: )L#. �� آ���هU دا�#

��ي �?�P و �x�UA زد Z�4 ، ردن (�دش�) U�6@(�دش ، از )� . #)�@ R�ا�� J3آ� . �  د U%و�
. �� �  در ژ�� درس (�ا��; ��د��)J%B �� ارو��، آ�x[ي ���% �� J�U' اآ�A داور ، وز�� ����3 آ�   

آ�J%��� ]x آ� ا�  >�ان دارد از )�@U� U�6 ���د ، �� �_ آ�ري . داور 1ن ز��ن وز�� ����3 ��د 
  n� R�دو @�ل در ارو�� درس �&�ا��. ��ا Un� �6%@�L� ان����1 ��6 �� ، آ� او را �� (�ج دو3# ا …

�� د(%�ي رZ%� ��ي ه!�ن ���d ،. در �'��_ روز���� ���U� U8 (�ا��  #L( روزي �1� @�اغ �  و 
 �%Zول آ�د; ر U<�) و او �� را ��ون J�%88:�د ه� �M� ان ، آ� �� زن و��وزارت �Zهq6 و ه�6 �

.وزارت �Zهq6 هJ ��6 ��; آ� 4$�ق ��ا ��S آ66�، آ� �ULS را او ��دارد. ارو��  
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cQ��1ي >!�03اد; �  ا U3ارم ، �”  و�� �M� ،م زن ��ارم��� U� U�6@�( دارم از  . ]xدو��ر; آ�
���%J �� ا��ان آ� ا�  زن ��ارد ، ��M ��ارد ، �Eا R��$4 را ��S آ�د; ا��؟ ��ز دو��ر; �_ روز 

. د(%� ا@#. (�دش R�� ��1 �  و �U8H از >�RA در 1ورد آ� ��M ام را ، �E ، �A$�ر ���A �  ا@#
 J%L(:#@ا ��A� �� �� U'�) ، U��( U� #@ارمرا�� �M� U%L( ا�� �� آ� ،  … J%L( : داري ؟ Jزن ه ��
 #L( : J%L( د�� ���Q دارم Jرش آ�دي ؟: �'� زن ه�nE  

 
 #L(  : د�� UnEآ� ���) ، J6ان ا>�ر; آ��وU3 اول ��; �� اول ��; آ� . �?�Aر ��م (��� اي در �

J آ� ��د��n ��ي (��� �  �  داد و ���اد را; �U ا��ا(%… U� ���&A4�Q �1� و ��R3 را �U (�ا@#
 #L( U� Jر داري ؟ ا�� او ه�nE ،  � زن R�� : P$� ;6� ��; ا>�رE �n6�روم �� ا U!� ون��� ���) از

 Uد; را ��ه�%Zر; اي ��ارم . ا�E م��د زدم ، 1ي ��دم ، . د���Z زدم �� @� (�دم و ���E �� �6�1 �'< J%Zر
و �� ا�  �en ا>�ر; !  ا��ا(%� ، ��ا دا�# �U آB# اي �8'!���ن ��6�A� ا�  ��د ��ا �� �E روزي

»!��ادم  
 

�:�ه� دو��ر; �� ا��ان رJ%Z ، �_ روز « …:  >!�03اد; در ��رد �$�|ت >U3�?6 �8:�د ادا�� �U ده�
#Z�( ;��ون درواز; و دو �� ��آ� دارد. ��ز ��ا و��� �%)�@ U!�ر��م ��س. د�A3 آ�ه�ي (�ش�� . _�
��ا�6E : U!�  �  J��  ��ر )J%L .  ��ر زن زن و �_ �!UnA را هJ و��; )�Z%� ��د 1واز; (�ان زن و �_

(�اه� آ� �!�  L%6� آ� ��1ي >!�03اد; �8:�د (�'U دU� R3ا�� دو ��L 1دم U��84 �1��� و ).. و�# ��ارم
، �� … ��د ، �!�رت @�(%� و  رJ%Z و د��م آ� 1ن آ� آ� از )�@U�6 دا�# �U. اش ��و��  �� (���

��ي (�'U (�ب و ��_ @�A3 �� ، �66�1��� آ� (��# آ �L� 0 ��م 1ن دو�� �@ J%Zر �n6�1ن دو … ا �:�
���U8 ؟  >!�03اد; �� �Eا ��اي روز���� �8:�د �U!� �3�$: ���ي و )�L� �6%L ��ا ��د�� ��ي ا��ق د

 J%L( :U� U� U8# ؟ �  �$��3 اد��E �ا@#  دا�� U@��@ R�|�$� روز���� �!�م  �ا�� ا ، J8��� . eاه  �
 J%8�� #@��@ .«  

 
 #L( ����U6 ��  (��� را آ� ���U�8� ؟�Eن ا�   اش @��@U� U دا��E Uا ه!� >!�03اد; � �:�  :U�Un از �1

  .��ا�R در@# آ�د�J ، و از ه!�  را;
 

دا��J در  �� �U: ا�� از را; روز���� ��ا�R (��� در@# آ66� ؟)P?:� #L آ�دم و ��@��م �7Eر ��ا��%8
��ان 1د���ي ��3�ار �E آU��8 ه6%8� � .U� U� 8:�د� �� J��1  ت��ckروز���� ا ���ر �� c�� آ� J���(

 ��� �� …� ;�� RIZ �<�� نcZ ��، ;�� RIZ ;وه�ب زاد � .U� وع�� J. آ6�  او ه  ��1ن �� U3و
U�  �8���:» دارد ��$�« U� �� #1ن و� U� �%��� �3�$� R�1ن ��د را آ� ��ا J�رو U� و J�6��  J���(

U��(ا U� J1ن ��د ه Uد; ه0ار ����ن ��ه ��ا�%� ���� ���� ��$� Uاه�)  ���( :»د; ه0ار ����نU!�   Jا���
Jه�� «U� ه0ار ����ن u6� U� J���( U� J�8$� ي�L� �@ J��1 J�6آ«)14(  

���� ��$I� اي�� UA3�< ���@ �ا��� U� �%n�  �وي �� دور; ه�ي �?'� ��د .  ا�n?6د آ�Z ، ;ا)� ا��وز
��ي ا��وز ��ا>:� �!��� �� �:�ادي از ا�����6 �$�|ت �� �:� و��; داد; ��; ��(�رد �U آ6� ، آ� %!8�

 U'Qا e�3دت ���4م >!�03اد; در��ر; د���:�ي 1ن ه�)�E 0پ �B�; ا�� و ا�  �� ���6 ���# آ66�; �
 ���� U� 8:�د� �!I� ي����(�BZ$�|ت ��>� آ�6� . ا�  �از ا ���!� _� �� :  
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 J��) �!k�Z R'!�ت ز��د@# و �:�و���_ د�6�)�ن « �از �!� Un� !'��ت�آ� ��ح  u��ا�  دا@%�ن �
@��@U دور; ��n4# د�n%���ري را در ��S و آ��e و �'��_ �� (��J8?� U و ه!�6M  ا��ا��ت او در 

�I%�م را �� (�ا�6�)�ن .ز��ن �S�ي ادار; آe �?�رت ��B�� آ�د; ا@# از ه� �4� >�P3 ��>� ا@#
 J���!� U� ت��_ �8&� 1ن د�اري ��ا���ن آ� از . (���از ا �L� �6E J'� �� 0ت ا����A� دا@%�ن  �ا

�0د�_ ��ه� �!'��ت د��'!�ت �I%�م ��د; ا�� ، ���رش ��Z%� و �� زودي در د@%�س (�ا�6�)�ن ��ار 
 #Z�( �اه�) (( پ�E �� ه�)0 در �!�ر; �:�ي R'!�ت و �:�و���ا)� دا@%�ن د ، �n�1 �%A3�< و ��@��

 �!I� ، د�!� U� ا��از Uf�< ع را در�D�� U%4ر�� PA@ �� ، ;از ��دا(# ر�� �� 8�از ا�  ا�Zاد 
.�8:�د �� ��ت ه� �E �!��%� 1ن را دe�3 �^'���# (�د ��ار �U داد   

 درز �U آ6�  �� ��6ان ���ل ���p �4 ا�n83ت ����ي �8:�د از �4ج ��� �'U$� U آ����U ، �� ���ون
�6Z�� ، ;�� �&B� ) ب.ب(در ا�  را�I� �7!� �8:�د �� ��6ان >�اب �� �_ ���� آ� ���ر��; 1ن �� . 

:  و>�ا��� �8:�د ، در ذ�e درج �U )�دد- اU�%)�@ |�!%4 ا@#-��  �%  ���� . >��n� UA3ر �U �6�د 
»$� U'� ن ��1ي �4ج ���زا��Zا�kم روز���� ��د ا��وز ا�%I� ;ادار �'A� U<�4 �6��( U� Uآ���� U

140000 �!� ;��$� �Bn� ون��� U<�4 RLرا از آ R��� _ ����  �� ��1ي �8:�د داد; آ��ل �$� و ��ر 
J��6B� �4ف آ� را ���د #n'!�  �ع را@# ���� �� در ا�D��  �8# ؟ ا)� ا�E . ا �!� در ���ن��ز

>�ا��� » ب.��Dع را رو�  ��6n� ��1ي ب����D �!� �. �'# د�!  �!�ر; �_ ر��; ��6(%� ��; ا�� 
�!# و اZ%�اء، در ا�  ا>%!�ع ����U6 و @�ء� ، اA3%� ا)� آU8 .��1ي ب((�8:�د � z�I�  �ب در ا

ا@%�Lد; � ، �6n���e ��8#، ز��ا �J'8 ا@# آ� ا)� ا���ل �  ��اي >��:� Z�اآ�ري آ�د; و از ه� زه�ي 
 روز ����# ���n'� #8 ��اي tL4 ا4%�ام و ��1وي (�د در �31د)U (�د را ��آ�6ر دار�� ، ��اي ��داش
�Eن ا�Qاري در >�اب �!�د; ��د�� ���Eرم ����D دهJ … ز��)U و �$�ي ��م ��_ �� از ��گ ا@# 

��د��ن �8# و �U … �  ه�6ز �:%$�م �!�م ا�Zادي آ� در >q6 از ���&%���ي ��B @�ء ا@%�Lد; آ�د; 
 ه� آ�Bر و>�د دار�� اول �84ب �1�� را ���LS �!�د;، و �:� �� UZ�� e4 ه8%6� آ� ���� در ه� آ?� و

�   U<�4�U$� e و ��� او را �� �6�� از �^� ا��ان �'�n از �^� �!��ef�8� … U��� U ��دا(#
 z$Z �%Z�� U� د@%� ���� و  �و از ا Jا���� ���6�� و �U%)���� PA8 ه� و ��I%8 �������  �?�زا�<

 Jدا� U� را UQ�&ا���ر�� ا� U� ;��را ��د ��. آ� از ا�  ����7Z #8ن �4 ا�n83ت )�Z%� و >�6��ت �1
)16(…»�  در 4� (�د ا�  دزده�ي >��U را �� ��|ي دار �:$�P (�اهJ آ�د  

 U<�4 ن��Zا�kدد ، �� از @�ي ا�( U� ف�k از دو �!Q�&� ك�� ���� ،  I3ا ��>�ا��� ��  �ا 
�e ه0ار ر��ل ��دا(% �U ��د و ���زا �'U$� U آ����U ��>� �:�وفE و�Q و e�Aاز ا��� U�I� ، 

. �� �8:�د در �:$�P ا�  >��U �� ��ي دار ، �U آ���  
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از �!�د آ� �I!� �8:�د در �B# ا)� �� >!d �6�ي ��ارد �[آ�ر ���داز�J ، ��7ر (�Qc ��%�ان ا��

�U ��آU و �?��# ��A7���U و ��%� ه�ي ��دم �68� �� آP8 ��ل ���Bل ��د; ، (�8و روز�� ، ��0 
در �_ �!��x e ا(U�c ، از ���:�# ا�BZء)�ي �8:�د �'�� ا��ف و ��3%� ��@# ا@%�Lد; و او را 

 �%L�� U%67'@ ;�6; �� )�دن (���اد( �� ���!� U� ور��.  
 04ب ��د; ��0 آ� @�3�� از (�8و روز�� ا@�7ر; ا����8# و ������U @�(%� و >�ا��ن ز��دي را �� 
ا@�س ه!�  ا��3@�زي �� �:� آ�B� ، �� 4[ف ا�%�ا�Zت روز�� در ��رد ا�  �%e 4$�$# را �����; 

.ا����#   
'��ي ا@# آ� �UA3�< �%n�  _8!%8 آ� در ا�6?� ���� ��ان ا��ر; آ�د ، ���Dع ��3%� ��@# ا��ف �

وU3 وا�:�# در��ر; ��3%� . �8:�د ��اي U��IZ �� (���اد; ��; و ا@%�Lد; روز�� از ا�  ���:�# ��
�8��� U� د؟ ا��ر (��� اي �:�ه��� �E #@�� :»ا�:� ” �n'� ، ;���&� 3%� را��  �م �� آ� ا��ف ا�':�

))17(» وي �&�B�; ا@#ه��� اي ا@# آ� ا@%��3  �� ه��6م �[��ا�U در آ�خ آ��'�  ��  
 @�اU3 آ� در ا�  ���ن ���U� U ���� ، ا�  ا@# آ� ا)� (�8و روز�� �U دا�8# آ� ��ر @�@��%8�3��ي 
 �!I� 8%!8_ ��اي ��ور�  �از ا ، ;��B&� را �� ا��ف U%@�� �%3��  �6E ،  �3�%@آ!�6%�ن ، ژوزف ا

U'Q دا@%�ن �U8�'� �A �� از )[�# �8:�د ا@%�Lد; �U �!�د؟ �� ه� �4ل اآ�6ن ه� دو �&�S# ا
�� و ا@�7ر; @�زي ، در ز�� (�واره� (�ك (L%� و از ا�  ��>�ا �Z1�U6 ه� B��%@ ، ��B%@�� دور; اي
�� ه�6ز ���%3 ��@#  �%��� Rا��k�) 6?�@# ا��ف در�ا P3�< د�� ، و�A� دي و �:�6ي�� ;��ا��ك �

�6� U�  � �� R��%3��  ��%��[ا�U را �� ��6ان � . ��1 �� ��ان �� ا�  >!'� �68�; ��د � ��در 6� �)1
 ��ر�� @���ر از ا�06k ����6ه� ��8#؟ 
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d��6�:  

 ��د �18!�ر; -4/ ��د ا��وز�12!�ر; -3/ ��د ا��وز�32!�ر; -2./�!�ر; اول ��د ا��وز-1 
-اي (��kات @��@U ا��ر (��� -7/  ��د ا��وز�18!�ر; -6/ ��د ا��وز 17 �!�ر; -5/ا��وز
-10/ 693 ص-(��kات @��@U ا��ر (��� اي- 9 / 85 ص-ا�84ن �Akي-آ�راه�-8/ 693ص

-12/ 440 ص– ا�%�Bرات @�واك -آ!���0م در ا��ان-11/ 149ص-(��kات ��را3��  آ����ري
 -I3^� اي و @&U6-14/ 84ص-ا�84ن �Akي- آ�راه�– 13/ 224 ص- ا�84ن �Akي-آ�راه�

 (��kات -17/  ��د ا��وز60 �!�ر; -16/  ��د ا��وز 15ر;  �!�-15/ 84ص-��A4�S �� >!�03اد;
  693 ص–@��@U ا��ر (��� اي 

 

بر گرقته از هومولونوس *  

............................. 

 

 محمد مسعودمحمد مسعودمحمد مسعودمحمد مسعود

ام و به عذاب ابدى دچار آمده ام بيش از يك ميليون و  جبرخانه اى كه من در آن محكوم شده

 .دارد و قسمت زيادى حاصلخيز و با طراوت است فتششصد هزار كيلومتر مربع مسا

موقعيكه , مختلف در يك زمان در آن وجود دارد  وسعت اين فضا به قدرى است كه چهار فصل

 درجه باالى 25در قسمت ديگر حرارت بيش از  در يك قسمت آن كوهها از برف پوشيده شده

ر نقاط گرمسير آن سنبله گندم د, گلهاى يخ شكفته صفر است و زمانيكه در نقطه سردسير آن

روى زمين است و مردمى , اينها و اين اقليم حاصلخيز ولى با وجود همه, نزديك درو كردن است

 اختناق و خفقان است كه در آن زندگى مىكنند در حال
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 خورشيدى 1331 تا 1321محمد مسعود مدير روزنامه جنجالى مرد امروز بود كه بين سالهاى 

وى بعداز پايان دبيرستان از قم به تهران آمد و ازدانشكده حقوق درجه ليسانس . منتشر مىشد

كار روزنامه نگارى را شروع , يكى ازروزنامه نگاران پرسابقه, با همكارى نصراهللا شيفته, گرفت

بعداز اينكه . كسى ازنيش قلم او در امان نبود.  بعدها روزنامه مرد امروز را منتشر مىكردكرد و

ملكه مادر با غالمحسين صاحبديوانى ازدواج كرد محمد مسعود مقاله تندى برضد اين ازدواج 

اگر اين مرد را ¨ مادر شاه پس ازخواندن اين مقاله سخت برآشفته شد و به شاه پيغام داد . نوشت

¨ بين نبرى شيرم را حرامت مىكنماز  

دكتر رحيم صفارى در اينجا به درگيريهاى مسعود با دربار و بويژه : باستانى پاريزى مىنويسد

اشرف خيلى ميل داشت با مسعود ارتباط داشته باشد و على ايزدى ¨ : اشرف پهلوى اشاره كرد

اشرف از , زنامه ها نوشتنديادم هست يك بار رو, رئيس دفترش واسطه اين ديدار و رابطه بود

مسعود به . قواره پارچه وطنى خريده بود و آنرا براى مسعود فرستاد١٤فروشگاه كازرونى 

ميليون جوان ايرانى را ١٥ايزدى گفته بود اگر واقعا واالحضرت آنقدر وطن پرست است چرا 

). يقاشاره به ازدواج اشرف با احمد شف(گذاشته و با يك مرد عرب ازدواج كرده اند  

على ايزدى يك شب وقت گذاشت كه مسعود به ديدار اشرف برود ولى مسعود گرفتارى را بهانه 

يك بار ديگر قرار گذاشتند كه اشرف بخانه محمد مسعود برود ولى مسعود گفته بود خانه . كرد

¨من جاى زنان فاسد نيست  

بروم و دلخورى كه از آن شب شنبه مىخواستم به چاپخانه ¨ : دكتر رحيم صفارى ادامه مىدهد

خجالت كشيدم كنار ماشينش ايستادم كه خودش بيايد و از او معذرت , من داشت از دلش درآورم

چرا اينجا ايستاده اى؟ گفتم به شما چه : اما همانموقع مرد چهارشانه اى آمد و گفت. بخواهم

غون كنم فورى از گفت اگر نمىخواهى مغزت را دا, يك هفت تير داشت, كتش را كنار زد. مربوطه

من چند قدم پائين تر رفتم و كنار ديوار وزارت فرهنگ مشغول قدم زدن .... اينجا گورت را گم كن

كليد ماشين را از , نيم ساعتى گذشت تا مسعود از چاپخانه بيرون آمد از جوى آب گذشت, شدم

ك جيپ با خواستم به طرف ماشين مسعود بروم كه ديدم ي. خواست سوار شود, جيبش درآورد

عالمت دژبان كه دونفر سرنشين داشت با سرعت سرسام آورى از سه راه اكباتان بطرف باال 

جيپ دژبان بطرف شاه , مسعود يك پايش در ماشين بود كه صداى گلوله بلند شد. حركت كرد

.من داخل ماشين را ديدم. حركت كرد) جمهورى فعلى(آباد  
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زكنار ماشين مسعود دور كرده بود و پشت سر او  روى صندلى جلو همان كسى بود كه مرا ا

در آخرين شماره روزنامه كه با شركت ...زنى نشسته بود كه شباهت زيادى به اشرف داشت

: مسعود منتشر شد در صفحه اول روزنامه كليشه اى چاپ شده بود كه زير آن نوشته شده بود

ورند شاهزاده خانم اشرف در حالى كه مردم زحمت كش ايران از گرسنگى خون گوسفند مىخ

من آهسته ....پهلوى يك پالتو خز را كه ميليونها ارزش دارد از شوروى خريدارى كرده است

¨ .ماجرايى را كه ديده بودم براى بعضى ها تعريف كردم كه البته چندان باورشان نشد  

 

 و اينك از خاطرات دکتر عباس منظرپورو اينك از خاطرات دکتر عباس منظرپورو اينك از خاطرات دکتر عباس منظرپورو اينك از خاطرات دکتر عباس منظرپور

آشپز به كارهای غذای فردا . به آشپزخانه رفتم شب اول كشيك بخش، برای گرفتن نمك -مشهد

وقتی فهميد پدر من هم پزنده است و بخصوص نام او را دانست، مثل اين كه پر . مشغول بود

 به بخش می آوردند و گاه پهلوی هم می  در طول زمستان خود و معاونش غذای مرا. .. درآورد

شروب می خورد، ولی معاونش ظاهرا از آشپز م. نشستيم و تا بعد از نيمه شب گفتگو می كرديم

...اين كار اكراه داشت  

كم كم متوجه شدم او هم اهل . قوى و بسيار ساكت,  ساله45 تا 40حدود , مردى بود هيكل مند

, و شبى كه ظاهرا اندازه از دستش خارج شده و بيش از ضرورت نوشيده بود, نوشيدن است

 علت گريه را نپرسيدم ولى او خود به زبان آمد و چندان تعجبى نكردم و. شروع به گريستن كرد

:گفت  

از درون مرا نابود می " خوره" ام كه مثل   نزديك به ده سال است رازی را در سينه حفظ كرده -

سه . دنبال كسی می گشتم كه با فاش كردن اين راز، كمی از بار سنگين و جدان خود بكاهم. كند

. ه مامور قتل محمد مسعود ، مدير روزنامه مرد امروز شديمنفر پرسنل دژبان لشكر گارد بوديم ك

به زودی فهميديم اين دستور از طرف اشرف پهلوی داده .  ما دو نفر تيرانداز يك نفر راننده بود و

 در خيابان فردوسی رفت و آمد كرديم و تمام نقاط و  چندين بار به اداره روزنامه. شده است

يك بار ما را نزد اشرف بردند كه خيلی ما را . قت شناسائی كرديمساعات ورود و خروج او را با د

يكبار هم اشرف خود با ما آمد و . تشويق كرد و به هر كدام از ما مبلغ نسبتا قابل توجهی پول داد

.تا روزی كه ماموريت خود را انجام داديم. هائی هم كرد راهنمائی  
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پس از پايان ماموريت، . ن اين كار را انجام داد تيراندازی نكردم و فقط همكار م  من خودم اصال

ما سه نفر را در يك محل مخفی نگه داشتند و به زودی فهميدم كه آن دو نفر را سر به نيست 

شب و روز گريه می كردم و به هر كس كه نزد من . من همسر و يك فرزند دختر داشتم. كرده اند

د تا پايان عمر مثل يك مرده زبان باز نخواهم می آمد التماس می كردم مرا نكشند و مطمئن باشن

اين . فرستادند" خاش "پس از حدود شش ماه كه كوچكترين اطالعی از هيچ جا نداشتم مرا به . كرد

 های وحشتناك بود و يك پادگان كوچك مرزی هم آن جا  شهر در آن موقع يكی از تبعيدگاه 

پيش از اعزام به من تفهيم كرده . كار شدممستقر بود كه من به عنوان آشپز آن پادگان مشغول 

.بودند كه اگر جائی زبان باز كنم هم خود و هم همسر و فرزندم نابود خواهيم شد  

 ها از زنده  بودم بدون اين كه از همسر و فرزندم خبری داشته باشم و يا آن " خاش"هفت سال در 

ائی در نمی آيد مرا به مشهد وقتی مطمئن شدند كه از من صد. يا مرده بودن من مطلع باشند

وقتی از اين جا خبر زنده بودن من به خانواده ام رسيد، ديگر همسرم فوت كرده بود و . فرستادند

."من فقط توانستم دخترم را نزد خود بيآورم  

:منابع استفاده شده  

. از محمود ستايش,  كشتار نويسندگان در ايران  

رخاطرات دکتر عباس منظرپو   

  سينا

نگریو روش  
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 در تالش معاش؛ تفريحات شب؛ اشرف مخلوقات؛ گلهايي كه در جهنم مي رويند؛ بهار عمر

اول بعد از نيم قرن : نوبت چاپ/  انتشارات تالونگ:ناشر/ ژينت مسعود: به كوشش/ محمد مسعود: نويسنده

1385 

 به ضرب گلوله 1326 بهمن 22سرانجام پس از سپري شدن بيش از نيم قرن مجوعه آثار روزنامه نگاري كه در 

 . كشته شد، تجديد چاپ شدند

 نامه نگاري وزيرعدليه بورس تحصيلي گرفت و براي ادامه ي تحصيل در روز" داور"محمد مسعود كه با تالش 

اين .  اثر غير از كارهاي روزنامه اي اش بر جاي گذاشت كه اكنون چاپ شده اند5عازم اروپا شده بود از خود 

 . اثار اكنون با تالش ژينت مسعودفتنها بازمانده اش به چاپ رسيده اند

ن تمام طبقات اين آثار نشان مي دهد كه مسعود زبا. آثار محمد مسعود سرشار از مسايل اجتماعي هستند

 . اجتماعي ايران را از بر بود

اين كتاب داستاني از پنج . طبق مقدمه ي ژينت مسعود، اولين اثري است كه مسعود نوشت" در تالش معاش"

 . دوست است به نام هاي پكر، گوجه فرنگي، فيلسوف، اسكلت و راوي كه به نظرمي رسد خود مسعود باشد

. خصيت هاي داستانش سراغ درد بزرگ و اصلي مي رودمسعود در خالل رفتار و سرگذشت ش

از نظر او مشكل بزرگ آن است كه مردم از سوي حاكميت بي سواد، گشنه و بي فرهنگ بار 

 . آورده شده اند
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. دارد" در تالش معاش"دومين اثر محمد مسعود هم كا بيش پي رنگي همچون "اشرف مخلوقات"

م با مردم و مردم با حاكميت و در اين ميان تنزل همه ي آثار مسعود اساسا روايت جنگ مرد

 . اخالق و سروري دروغ و تملق است

مسعود در نوشته هايش يكسره سراغ آنچيزهايي مي رود كه به نظرش در تباهي جامعه نقش 

خوبي . نامردي، زن، دزدي، چاپلوسي و مسايلي از اين دست عامل فسار و تباهي جامعه اند. دارند

. ي كه مسعود نقاش آن است بسيارنادرند و تازه اگر هم باشند بسيار كم هستندها در جامعه ا

هر . اكثر مردم همينطور هستند دوستي و ارادت آنها مولد غرض شخصي و منفعت مادي است"

هر كس ارادت بيشتر . كس به شما چرب تر سالم كرد يقين بدانيد قبايي براي شما دوخته است

 ) اشرف مخلوقات68صفحه ي ". (ي شما نزديك تر مي كندكرد قيچي خود را به كيسه 

سومين اثر محمد مسعود هم بي شك دنباله ي ديگر كارهاي قبلي او به لحاظ " تفريحات شب"

 . پرداختن به مسايل اجتماعي است

اما چهارمين و پنجمين آثار محمد مسعود هر چند كه باز به مسايل اجتماعي مي پردازد اما تفاوتي 

را يقينا مي توان روايت محمد " بهار عمر"و " گل هايي كه در جهنم مي رويند؟. "اردماهوي د

 . مسعود از زندگي خود براي دخترش ژينت دانست
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او با نگاه خود به همان مسايلي كه در سه كتاب قبلي اشاره مي كرذد همچون فساد، دزدي، زن، 

او در .  كودكي خود را ترسيم كرده استدر اين دو اثر با توالي به هم پيوسته اي.. دروغگويي و

دنياي كودكي خود هر آنچه ديده كه سبب انحراف مردم مي شد را نوشته است تا به اين صورت 

 . انتقادي از اجتماعي كه او را پرورد داشته باشد

ارزشمند از اين جهت كه بدانيم محمد . خواندن كتابهاي محمد مسعود بسيار مهم و ارزشمند است

 .  سال قبل تر از ما وقتي در اين مملكت روزنامه نگار بود چگونه مي انديشيد60مسعود 

آقاي رئيس با سه .... ناگهان در اتاق رئيس باز شد"در قسمتي از كتاب در تالش معاش مي خوانيم 

ماهيچه هاي پاي آنها به قدري دلربا و ظريف است كه انسان از نگاه .... نفر خانم از اتاق خارج شد

ن به آنها سير نمي شود ولي صورتهاي آنها حالت خورشيد را دارد و نمي شود به آنها زياد كرد

با صدايي بلند كه ار سينه ي بي ..... خانم قد بلند پوست روباهي را روي شانه انداخته.... نگاه كرد

 ". غم و خنده ي نمكيني كه از قلب شاد بيرون مي آيد خنده و صحبت مي كنند
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