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تاریخ آفریقا

حمام«کیدیچی»
یادگارایرانیاندرزنگبار

مهاجرت گروهی از ساکنان شیراز در قرن چهارم
هجری به زنگبار ،این منطقه را به یکی از حوزههای
نفوذ فرهنگ ایرانی تبدیل کرد .عموم ًا و بهویژه در
نیمقرن اخیر ،تالش شدهاست که نشانههای این
وابستگی فرهنگی به نحو گستردهای زدوده شود،
اماریشهداربودنفرهنگایرانیدرزنگبار،مانعاین
اقدام شدهاست .افزون بر این ،هنوز هم در گوشه و
کنار این جزیره ،یادگاریهایی قدیمی از معماری
ایرانی به چشم میخورد که حمام کیدیچی یکی
1
از آنهاست .ساخت این حمام که در فاصله  0
کیلومتری از شـهر زنگبار واقع شده ،منسوب به
شهربانو ،یکی از دختران فتحعلیشاه قاجار است.
عمانیحاکم
ویب هعـق دسـلطانبرغش،ازسالطین ّ
بر زنگبار درآمد و در زنگبار ک ه د ر آن ا ّیام به پایتخت
ل اقامت
ن مبدل شـده بـود ،رح 
سلطاننشین عما 
یایرانیدرقرون
کحمامها 
افکند.اینحمامبهسب 
 11و  12هجری سـاخته شـده است و چند خزینه
دارد ک ه ظاهر ًا به دستور شـهربانوخاتون و به وسیله
یک معمار ایرانی ساخته شدهاست .بر سر در یکی
یاینحمام،قطعهشعریبهزبانفارسی
ا زسالنها 
حک شده که البتّه هماکنون به سبب جلبکهایی
که دور آن را فراگرفتهاست ،بخش اعظم آن قابل
خواندن نیست .ب ه هر صورت ،این حما م که روزانه
صدهاجهانگردغربیازآنبازدیدمیکنندودولت
یازآثارتاریخیمهمخود
نیک 
زنگبارنیز،آنرابهعنوا 
یاست.اینمعماری،
تزیاد 
اهمی 
تکرده،دارا 
ثب 
ی ّ
حکایت از حضور گسترده ایرانیان در این جزیره،
حتی در سدههای اخیر و نقش مؤ ّثر آنان در احداث
فدارد.
ابنیهمختل 

گزارش تاریخی

ُمشرفاصفهانی؛بنیانگذار
شعردادائیستیدرجهان!

طنزنویسی و بذلهگویی در ادبــیــات فــارســی،
تاریخچهای قدیمی و شاید به قدمت زبان فارسی
دارد .شخصیتها و شاعران برجستهای از دیرباز
در ایــن قالب قــدم برداشتهاند؛ از عبید زاکانی
در قرن هشتم که جزو مشهورترین آنهاست تا
مرحوم کیومرث صابری ،خالق «گلآقا» ،همگی
طنزپردازانعرصهادبیاتهستندک هاغلبمتعهدانه
عمل میکردند؛ اما گاه در میان آنها افرادی پیدا
میشدند که دســت به کــارهــای عجیب و غریب
میزدند .یکی از شاعران این جریان که به طنازی و
مهملگویی شهر ه شد« ،مشرف اصفهانی» بود .او
خمسهایگردآوردهاستکهحتییکبیتآنمعنی
ندارد! مرحوم محمدعلی جمالزاده روایت سرودن
اشعار مشرف را به نقل از «رضاقلیخان هدایت»
در «مجمعالفصحا» چنین آوردهاس ــت« :مشرف
اصفهانیدرباربندواصطبلسالطینصفویهمباشر
معامالت دیوانی بوده  ...به مزاح و ظرافت معروف و
به نظم ابیات بیمعنی مشعوف .وقتی مدعی شده
که پنج مثنوی به وزن کتب خمسۀ نظامی و دهلوی
منظومنمایدُ ،مشعربرحکایاتکهبیتیازآنجمله
را معنی نباشد .مقرر شد که اگر از عهدۀ دعوی
برآید،بههربیتیمثقالیسیمنابگیردواگربیتیرا
معنیبود،بههربیتیدندانیازاوبرکنندوبرمغزش
کوبند.چنینکردوبرسهبیتاومعنیبربستندوسه
دندانشبرکندندوبرسرشکوفتندوتتمهرابهوعده
وفاکردند».نکتهجالبماجرااینجاستکهقرنها
بعد،مکتبیهنریدرغرب،پسازجنگاولجهانی
شکلگرفتکهبهدادائیسمشهرتداشتومبنای
آن ،بینظمی و بیمعنا بودن آثار هنری بود؛ کاری
کهمشرفاصفهانیدرنهایتتواناییانجاممیداد.
جمالزاده در تعریف دادائیسم مینویسد « :هرچه
شباهتش به هذیان بیشتر باشد ،در نظر طرفداران
آن طریقه مقبولتر است» و بعد در مقایسه بین این
نحلههنریواشعارمشرفاصفهانیمتذکرمیشود:
«سه قرن پیش از این ،در ایران شعرایی بودهاند که
سبک دادائیسم را به طور اکمل معمول داشتند.
مشرف اصفهانی به جنگ نظامی گنجوی رفت و
خمسهای نوشت که یک بیت آن معنی صحیحی
نداشت  ...هیچکدام از شعرای دادائیست فرنگی
بهگردپایشاعراصفهانیمانمیرسند».
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جــواد نوائیان رودســری – مقاومت در برابر
دانــش و دســتــاوردهــای علمی جدید ،همواره
در تمام دنیا وجود داشته و دارد؛ برخی از این
مقاومتها به علت روحیه محافظهکار انسان و
ترس او از تغییر شرایط شکل میگیرد و برخی
دیگر از آنها ،ناشی از تالشهای افرادی است
که گسترش استفاده از دستاوردهای نوین را،
مانعی بر سر راه کاسبی یا خطری برای موقعیت
اجتماعیخودمیپندارند.البتهآنچهاینروزها
دربارهخودداری،مقاومتوحتیمقابلهبرخیاز
افراد،درسراسردنیا،علیهواکسنکرونامیبینید،
افــزون بر این دو علت ،ناشی از بیاعتمادی به
فرایند تولید و استفاده از واکسن نیز هست؛ هر
چندکهدرنهایتافرادیکهاینگونهمیاندیشند
نیز ،جان دیگران را به خطر میاندازند  .اگر متون
تاریخیرابررسیکنید،متوجهخواهیدشدکهدر
تاریخ ملتها ،چنین مقاومتهایی از روزگاران

طبقگزارشروزنامهوقایع
اتفاقیه،شماره،45امیربرای
کسانیکهطفلآنهابهدلیل
خودداریازدریافتواکسنتوسط
والدین،فوتمیکرد،جریمهایبه
مبلغپنجتوماندرنظرگرفتهبود.با
عنایتبهاینکهتومان،معمو ًالدر
قالبسکههایطالی 3/4گرمی
وجودداشت،اینمبلغبهنرخ
روزگارماوالبتهباچشمپوشیاز
برخیجوانبآن،جریمهسنگینی
بودهاست؛جریمهایبهمبلغ
 19میلیونو 500هزارتومان
امروزی( 17گرمطالبانرخیک
میلیونو 147هزارو 600تومان)
ریخ
ب تا
قا

دور ،وجود داشتهاست .این مقاومتها ،گاه با
پیروزیمخالفانبهپایانرسیدهوالبته،فرجامی
شوم را برای گذشتگان ما رقم زد ه و زمانی هم ،با
عقبنشینی مقاومتکنندگان ،خطری بزرگ
از سر مردم دور شدهاست .نمونه قابل اشــاره و
توضیح آن ،ماجرای آبلهکوبی ایرانیان در عهد
صدارت میرزاتقیخان امیرکبیر است .او نیز ،با
مقاومتهاییدرمیانبرخیازمردمبرایدریافت
واکسنروبهروشد.درحالیکهبهدلیلمشکالت
بهداشتی و اقتصادی ،روز به روز جمعیت ایران
کاهش مـییــافــت ،تــاش امیر ب ــرای مناسب
نگه داشتن تــراز جمعیت ،با تقویت بهداشت
عمومی و نیز ،افزایش سرانه تغذیه ،دردسرهای
مختلفیرابرایوی،ب هویژهدرعرصهبهداشتبه
وجود آورد .برخی از افراد ،به بهانههای مختلف،
از واکسنزدن کودکان جلوگیری میکردند و
موجمخالفسهمگینیبهراهمیانداختند.تقابل
امیر با خــودداری کنندگان از دریافت واکسن،
چنانکهازاوانتظارمیرفت،تقابلیجدیوبدون
رودربایستی بود .وی میدانست که کوتاه آمدن
بر سر این موضوع ،چه عواقب سهمگینی برای
مملکتدرپیخواهدداشت.
▪ضمانتاجرایقانونواکسیناسیون

امیرکبیرنخستینواردکنندهواکسنبهایراننبود.
اولینباردردورهفتحعلیشاهوباتالشعباسمیرزا
نایبالسلطنه،فناوریمربوطبهآبلهکوبییاهمان
واکسن آبله وارد ایران شد و حتی دکتر کورمیک،
پزشک مخصوص عباسمیرزا ،با فرمان وی،
کتابچهای درباره آبلهکوبی و فواید آن نوشت که
توسط محمد بن عبدالصبور خوئی طبیب ،به
زبانفارسیدرسال1208شمنتشرشد؛حتی
گزارشهایی وجــود دارد که محمدعلیمیرزا
دولتشاه ،بــرادر عباسمیرزا ،از این شیوه برای
جلوگیری از شیوع آبله در کرمانشاه مدد گرفت و
موفقیتهای محدودی هم به دست آورد .با این
حال ،آبلهکوبی ،تا زمان امیرکبیر جنبه عمومی
نــداشــت و البته ،واکنشها هــم بــه آن محدود
بود .اما در دوره صدارت میرزاتقیخان ،مسئله

آبلهکوبی ،جنبه عمومی و اجباری به خود گرفت.
امیرمیدانستکهبامقاومتهایمختلفیدراین
زمینه روبهرو خواهد شد؛ به همین دلیل ،حکام
والیــات را مکلف کرد که دربــاره واکسینهکردن
مردم و به ویژه اطفال ،سختگیری کنند و حتی
طبق گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه ،شماره ،45
برای کسانی که طفل آنها به دلیل خــودداری
از دریافت واکسن توسط والدین ،فوت میکرد،
جریمهای به مبلغ پنج تومان در نظر گرفتهبودند.
باعنایتبهاینکهتومان،معمو ًالدرقالبسکههای
طالی 3/4گرمی وجود داشت ،این مبلغ به نرخ
روزگارماوالبتهباچشمپوشیازبرخیجوانبآن،
جریمهسنگینیبودهاست؛جریمهایبهمبلغ19
میلیون و  500هزار تومان امروزی( 17گرم طال
با نرخ یک میلیون و  147هزار و  600تومان).
گزارش وقایع اتفاقیه ،شماره ،57نشان میدهد
که تعیین این جریمه از سوی امیرکبیر و اعمال
قانون مربوط به آن در سراسر کشور ،تأثیر مثبتی
در روند واکسیناسیون داشتهاست« :در آن اوائل
اهلآنجا(منظورایالتگیالناست)احترازازاین
معنیداشتهاند.بعدازآنکهبوضوحپیوستکهاین
آبلهکوبیبسیارمفیداستوالبتهدرموردخاطیان،
دیوانیان سخت خواهند گرفت ،تمامی اهل شهر
درکمالمیلورغبتاطفالخودرامیآورندوآبله
میکوبند».
▪مدیریتمنعطفومؤثر

با این حال ،این سختگیریها ،خشک و بدون
انعطاف نبود .فریدون آدمیت در «امیرکبیر و
ایــران» به نقل از اعتضادالسلطنه مینویسد:
«در سفر اصفهان روزی در چهلستون امیر را
برافروخته دیــدم .گمان بردم که از سرحد خبر
بدی رسیده ،اما معلوم شد که فرزندان صادق
رنگآمیز (رنگرز) و محمد کلهپز از بیماری
آبله مــردهانــد .امیر از آنــان مؤاخذه کرد که
چرا با وجــود آنکــه دولــت مایه آبلهکوبی را
فرستاده و در معابر هم جار زدهاند که اطفال
را آبله بکوبید ،قصور کردهاند؟ پس گفت:
از هر یک پنج تومان گرفته ،مرخص کنید

دستهگل موسولینی برای ترحیم محمدعلیشاه قاجار!

محمدعلیشاه قاجار ( ۱۲۵۱ – ۱۳۰۴ش) ششمین فرمانروا
از دودم ــان قاجار بــود .او در ۱۲۸۵ش به سلطنت رسید و به
مخالفت با مشروطه پرداخت .مجلس شورای ملی را به توپ بست
و آزادیخواهان را به قتل رساند .محمدعلیشاه پس از فتح تهران
توسطمشروطهخواهان،درتیرماهسال،1288بهسفارتروسیه
پناهنده و با فشارهای داخلی و خارجی و با تحقیر ،مجبور به ترک
ایران شد .مشروطهخواهان پس از وی ،پسر خردسالش احمدشاه
را به سلطنت انتخاب کردند .وی بعد از تبعید ،ابتدا به اوکراین و
سپس به بندر ساوونا در ایتالیا رفت و سالهای پایانی عمر خود
را در این بندر خوشآبوهوا گذراند .او هنگام سفر احمدشاه به
اروپا،دراستانبولبهدیدارویرفت.محمدعلیشاهبیماریدیابت
داشتوعدمپرهیزغذایی،حالشراهرروزبدترمیکرد.اودرسال
1304ش،کمیقبلازسقوطسلسلهقاجاردرساوونادرگذشت.
پیکر وی را به کربال انتقال دادنــد و در مقبره شاهان قاجار دفن
کردند .دوران حضور محمدعلیشاه در ایتالیا ،با قدرت گرفتن
حزبفاشیستدراینکشورهمزمانبود.اینکهآیامحمدعلیشاهبا
سیاستمدارانفاشیستایتالیاخطوربطیداشتهاستیانه،معلوم
نیست و باید مورخان دراینباره به سراغ اسناد ایتالیایی بروند .اما
تصویریازمراسمترحیممحمدعلیشاهدرساووناوجودداردکهدر
آن،دستهگلباناماهداکنندهبنیتوموسولینیدیدهمیشودوشما
آن تصویر را در قاب تاریخ امروز میبینید .اگر این گزارش و تصویر
قرین صحت باشد ،میتوان به کشف حقایقی از ارتباطات میان

محمدعلیشاه و فاشیستهای ایتالیایی ،امیدوار بود .به همین
دلیل،بایدمنتظراتفاقاتواکتشافاتبعدیبمانید.

آشپزهاچه آشیبرایدیکتاتورهامیپختند؟
آشپزی بــرای دیکتاتورها از
تاریخ جهان
موضوعات پر رمز و راز و البته
جذاب تاریخی است .بررسی
رفتار دیکتاتورها با آشپزهایشان و عالیق
غذایی آنه ــا ،گاهی ممکن اســت پــرده از
رازهایشخصیتیدیکتاتورهابردارد.اینکه
استالین یا هیتلر یا قذافی و دیــگــران ،چه
میخوردند یا غذا را چگونه صرف میکردند،
موضوعکتابیباعنوان«مصائبآشپزیبرای
دیکتاتورها»شدهاست.غذابرایدیکتاتورها،
از منظر سالمت جایگاه ویــژهای داشــت؛ به
طوریکهکیمایلسونگ،دیکتاتورسابقکره
شمالی،دستوردادهبودکهدانههایبرنجیرا
که او مصرف میکند ،تک تک انتخاب کنند و
یک موسسه تحقیقات پزشکی تاسیس کرده
بودکهتنهاوظیفهآنبررسیراههایگوناگون،
بــرای اف ــزودن بر طــول عمر او بــود .از دیگر
رفتارهای عجیب دیکتاتورها ،میتوان به این
نمونه اشــاره کــرد که نیکالی چائوشسکو،
آخرین رهبر حزب کمونیست رومانی ،هرگاه

به یک کشور خارجی سفر میکرد ،تمام مواد
غذایی موردنیازش را همراه خود میبرد که
همینمسئله،برایکشورمیزباندردسرهای
زیادی ایجاد میکرد .مارشال تیتو که سالها
بر یوگسالوی سابق حکم رانــد ،وقتی دید
نیکالیچائوشسکوفقطآبسبزیجاتتازهرا
با نی میخورد و به هیچ غذای جامدی لب
نمیزند،بهشدتتعجبکردهبود!دیکتاتورها
همیشهنگرانازدستدادنجانخودبودندو
از سوءقصد به جانشان بیمناک؛ به همین
دلیل،تمهیداتآنهابرایحفاظتازخوددر
رابطه با غذا ،جالب و گاه خندهدار است؛ به
عنوان مثال ،آدولف هیتلر در تمام سالهای
جنگ ،یک گروه پانزده نفره از بانوان طرفدار
خودراتشکیلدادهبودکهغذایاو ۴۵دقیقه
پس از آنکه توسط تمامی این زنان امتحان
میشد،سرمیزمیرفت.نیکالیچائوشسکو
نیز ،هیچگاه بدون یکی از ماموران ارشد اداره
امنیت خود که در ضمن شیمیدان هم بود و
یک آزمایشگاه سیار سنجش مواد غذایی را با

و پول را در صندوق خاص خرج بیماران بگذارید.
چون توانایی پرداخت آن را نداشتند ،دستور
داد که از کیسه خــودش این پول را به صندوق
بدهند تا قانون اجرا شدهباشد .بعد من به امیر
گفتم :این مطلبی نبود که اینقدر شما را مشتعل
کند .فــرمــود :شــاهــزاده ،تعجب دارم که شما
شنیدید دو نفر بیجهت تلف شدهاند و به شما
تأثیر نکرد .با این سخن امیر ،من بسیار شرمنده
شدم ».امیرکبیر اهتمام فراوانی به آگاهکردن
مردم داشت .روزنامه وقایع اتفاقیه ،دائم ًا اخبار
مربوط به آبلهکوبی را منتشر و مقاالتی
درباره مفید بودن آن ،به قلم اطبای
ایرانی چــاپ میکرد .با دستور
امیر ،تعدادی کتاب در این باره
ترجمه و به تعداد زیاد چاپ شد
و در اختیار پزشکان ایرانی و
معاریف شهرهای بــزرگ قرار
گرفت تا اطــاع کامل در این
بــاره داشتهباشند و بتوانند
مــردم را در این زمینه توجیه
کنند .نکته مهم دیگر این بود
که برای نخستین بار ،تمام
خــدمــات ،در سطح ملی،
رایــگــان ارائـــه م ـیشــد تا
بهانهای بــرای خــودداری
از واکسیناسیون باقی
نماند.

▪قاطعیتدررعایتدستورالعملها

امیرکبیردردیگرمواردنیز،برایجلوگیریاززیرپا
گذاشتن دستورالعملهای بهداشتی و در نتیجه،
تهدیدسالمتجامعه،قوانینسفتوسختتعیین
میکردوشدتعملنشانمیداد.درجریانشیوع
بیماری وبا در بینالنهرین و عربستان ،امیرکبیر
مأموران مرزی را موظف به سختگیری در زمینه
انجام قرنطینه کرد .همه کسانی که قصد ورود به
ایــران را داشتند ،موظف بودند ابتدا در قرنطینه
قــرار بگیرند و پس از اطمینان از حالشان ،وارد
ایــران شوند؛ بــرای کسانی که از غیر این مسیر،
میخواستندازمرزهایایرانعبورکنند،افزون
بر زنــدان ،جریمه نقدی هم تعیین شدهبود.
با این حــال ،امیر ساختاری ایجاد کرد که
ـوران اهل
مانع از سودجویی افــراد و مــأمـ ِ
رشوهگرفتن شود .او در حاشیه نامهای
که قانون قرنطینه در آن درج شدهبود،
نوشت«:مراقبباشیدکهاینعملمایه
َمداخل مستحفظین نگردد و بنای
آزار و اذیــت را نگذاشته ،مترددین
را به زحمت نیندازند ،بلکه مایه
نظم شــود ».همین نظم ویــژه بود
که برنامه مختلف امیرکبیر را
با پیروزیهایی قرین کــرد؛ اما
دسیسههایدرباریان،سرانجام
باعث برکناری و شهادت این
فرزند برومند ایــران زمین
شد.

عروس ِکشان با فیل!
حمیدرضاحالجیان«-باغ ُم َع ِّیر»راکهدرجنوبمحله
سنگلج و شمال محله مولوی تهران واقع بود ،میتوان
یکیازبزرگترینباغهایتهرانوحتیایراندانست.
باغی که مساحتش به  300هزار متر مربع می رسید و
متعلقبهخاندان ُمعیرالممالکبود.خاندان ُم َعیر،جزو
پرنفوذترین خاندانهای سلسله قاجار بود و توانست
با پیوندهای هوشمندانه ،نفوذ خود را همیشه در دربار
حفظ کند .حسینعلیخان معیرالممالک ،بزرگ این
خاندان ،بنای باغ معیر را گذاشت؛ او که خزانهدار
و عیارزن مسکوکات در دوره سلطنت محمدشاه و
ناصرالدین شاه قاجار بود ،شغل خود را از پدرش که
خزانهداری فتحعلی شاه را عهدهدار بود ،به ارث برد.
مادرش حاجیه خانم ،از افراد مورد وثوق و معاشران و
ندیمانآسیهخانم،مادرفتحعلیشاهمحسوبمیشد.
ازهمینرو،حاجیهخانم،فرزانهخانمدخترفتحعلیشاه
رابرایپسرشانتخابکرد؛هرچندنوههایاوازفرزانه
خانم ،در کودکی درگذشتند ،ولی حسینعلیخان از
همسر دومــش ،شیرینشاهخانم بسطامی که دختر
عمویش هم بود ،صاحب پسری به نام دوستعلیخان
نظامالدولهشد.دوستعلیخان،مانندپدروپدربزرگش،
دردربارقاجارخزانهداروعیارزنبود.اوازعالقهمندان
به هنر و معماری هم محسوب میشد .معیرالممالک
مسئولیت امور معماری دربار ناصرالدین شاه را نیز،
برعهده داشت و در این مقام توانست زمینه را برای بروز
خالقیت معماری در عصر خودش فراهم کند .دو بنای
مهم عصر قاجار ،تکیه دولت و شمسالعماره ،هردو
زیرنظراوساختهشد.دوستعلیخانهمچنینچندبنای
عامالمنفعه و شخصی که بعضی از آنها مثل شبستان
مسجدجامععتیق،بازارچهمعیر،مسجدمعیر،جلوخان
معیر ،آب انبار معیر ،کوچهباغ معیر ،مدرسه معیر و
حماممعیر،امروزهازلحاظمعماریارزشمندهستند،

ساخت .اما به نظر کار مهم دیگر او تالش برای ازدواج
پسرش،دوستمحمدخان 10ساله،باعصمتالدوله،
دختر 12ساله ناصرالدین شاه بود .در مراسم ازدواج،
دختر شاه را بر پشت فیل نشاندند و از اندرون شاهی به
منزلدامادآوردند.عصمتالدولهودوستمحمدخان
هردوهنرمندبودند.عصمت،اولینبانویایرانیاست
که پیانو مینواخت .دوستمحمدخان نیز ،به غیر از
شغل خانوادگی ،قریحه و ذوق خاندان معیر را به ارث
بردهبود و خط نستعلیق را به خوبی می نوشت و با سیاه
قلم ،آشنایی زیادی داشت .او اولین کسی است که با
دستگاه فونوگراف ،صدای آواز و سازهای استادانی
چــون حسینقلیخان ،نایب اس ــدا ...و میرزاحبیب
سماعراضبطکرد.ویدرباغمعیر،عکاسخانهونجاری
ی اش می پرداخت.
مجهزی داشت و به خلق آثار هنر 
دوستمحمدخانمعیرممالک،بخشوسیعیازبخش
جنوبی باغ را به بستگان همسرش بخشید؛ بعدها
نیز قسمتی از زمینهای بخش شرقی را به پسرش
دوستعلی معیری واگذار کرد تا در آن خانهای جداگانه
بسازدوپسازازدواجباهمسرش،درآنجازندگیکند.
این باغ بزرگ ،در دوره پهلوی به تدریج تفکیک شد تا
آنکه آخرین ساختمان باقیمانده آن ،در سال۱۳۵۰
خورشیدیازمیانرفت.

هوایبهاینبدی،نوبراست!
خود حمل میکرد ،به مسافرت نمیرفت .در
این بین ،شاید هیچکس مانند استالین تیم
حفاظتی مخصوص نــداشــت .او اغلب در
مهمانیهای پر سر و صدا شرکت میکرد و به
ایــن کــار عالقهمند بــود .استالین در بین
پیشغذاها،سوپمرغ«ساتسیوی»رابیشتراز
بقیهدوستداشت.آشپزهایاستالینازجمله
وفادارترین افراد به او بودند و البته به یک باره،
از مقام آشــپــزی بــه مقام ژنــرالــی و وزارت
میرسیدند! چندی پیش ،پوتین اعــام
کردهبود که پدربزرگش آشپز لنین و استالین
بود هاست.

سهشنبه ،دوم رجب  - 1267امــروز تصمیم
داشتیم از یاتری برگردیم .متصل باد میآمد و
گرد و خاک معرکه میکرد .ما در کالسکه تاریخ
پــادشــاهــان غــرب را میخواندیم .همینطور
هی تاریخ خواندیم تا رسیدیم به محل ناهارگاه
حرم .دیدیم از بس گرد و خاک است چیزی دیده
نمیشود .از کالسکه پیاده شدیم که بقیه راه را
با اسب برویم ،ران پایمان جوری رگ به رگ شد
که درد شدیدی گرفت .هرطور بود سوار شدیم
و رفتیم بــرای ناهار .آمدیم رسیدیم به نزدیک
چادرها ،دیدیم شیب بدی دارد .گفتیم کاشی
را که بزرگ آبدارخانه است ،آوردند .به او گفتیم:
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غلت بخور! او هم غلت خورد و رفت پایین ،هی زیر
بدنش سنگ میآمد و آخ و ناله میکرد .تا پایین
رفت و برخاست؛ سرش گیج رفت و افتاد .خیلی
خندیدیم .گفتیم حاجی حیدر آمد در این باد و
خــاک ریــش بتراشد .ناهار را آوردنــد
که بخوریم ،اعتمادالسلطنه آمد در
کمالنجاست!صورتشخاکیبود.
یک روزنامه داشتیم ،دادیم خواند.
حوصلهمانسررفت.گفتیمبرود
که کمی بخوابیم .هوای
ب ــه ایـــن بـــدی نوبر
است.

ل
هع

الم

