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ادامه از صفحه 9

ياد آر ز شمع مرده ،ياد آر

وي در پاريس با عالمه محمد قزويني معاشر
بود ،س��پس به س��وييس رف��ت و در «ايوردن»
سوييس نيز سه ش��ماره از «صوراسرافيل» را به
كمك ميرزا ابوالحسنخان پيرنيا (معاضدالدوله)
منتش��ر كرد .آنگاه دوباره به اس��تانبول رفته و با
مس��اعدت جمعي از ايرانيان تركيه روزنامهاي به
نام «س��روش» به زبان فارسي انتشار داد .پس از
اينكه مجاهدين تهران را فتح كردند و محمدعلي
ش��اه خلع ش��د ،دهخ��دا از ته��ران و كرمان به
نمايندگي مجلس ش��وراي ملي انتخاب ش��د و
با درخواس��ت س��ران مش��روطيت از عثماني به
ايران بازآمده و به مجلس ش��وراي ملي رفت .در
دوران جنگ بينالمللي اول كه از سال  1914تا
 1918ميالدي به طول انجاميد ،دهخدا در يكي
از روس��تاهاي چهارمحال و بختياري منزوي بود
و پ��س از جنگ به تهران بازگش��ت و از كارهاي
سياس��ي كناره گرفت و به خدمات علمي ،ادبي
و فرهنگي مش��غول ش��د و مدتي رياست دفتر
(كابينه) وزارت معارف ،رياس��ت تفتيش وزارت
عدليه ،رياس��ت مدرس��ه علوم سياسي و سپس
رياست مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي تهران
به او محول ش��د تا اينكه س��ه ،چهار روز قبل از
شهريور  1320و خلع سلطنت رضاخان از رياست
آنجا معزول شد و از آن زمان تا پايان حيات بيشتر
به مطالعه و تحقيق مشغول بود.
دهخدا ش��عر «ياد آر ز ش��مع مرده ياد آر» را
در يادب��ود مي��رزا جهانگيرخان ش��يرازي ،مدير
روزنامه صوراسرافيل سرود .دهخدا در سال 1324
ميليونها فيش��ي را كه در تهيه لغتنامه فراهم
كرده بود توس��ط مجلس ش��وراي ملي به ملت
ايران هديه ك��رد و مجلس نيز قانوني را تصويب
كرد كه اين ميراث عظيم چاپ شود و موسسهاي
نيز به نام لغتنامه دهخدا براي مديريت كار چاپ
لغتنامه و ادامه راه دهخدا تاس��يس شود .مدتي
بع��د از تصويب طرح چ��اپ لغتنامه در مجلس
شوراي ملي ،دهخدا فوت كرد و از آن زمان به بعد
كار هماهنگي و مديريت لغتنامه به وصيت خود
دهخ��دا برعه��ده دكتر
محمد معين گذارده شد.
او ك��ه خ��ود در ادبيات
فارس��ي تبحر ف��راوان
داشت و كتاب فرهنگ
فارس��ي ش��ش جلدي
معين از آث��ار گرانبهاي
اوس��ت به خوبي از عهده ادامه اين كار خطير بر
آمد .پس از فوت دكتر معين نيز اين كار به وسيله
دكتر سيدجعفر شهيدي ،ابوالحسن شعرايي ،دكتر
دبيرسياقي و ديگران دنبال شد و به پايان رسيد .تا
زماني كه دهخدا زنده بود  4200صفحه از لغتنامه
تهيه شده بود ،در حالي كه لغتنامهاي كه امروز
وجود دارد در  50جلد و  26هزار صفحه به چاپ
رسيده است .به غير از لغتنامه كه بزرگترين و
پرارزشترين اثر دهخداست او كتابهاي ديگري
را نيز تاليف كرده است .باارزشترين كتاب دهخدا
پ��س از لغتنامه كت��اب امثال و الحكم اس��ت.
كتاب امثال و الحكم كتابي اس��ت كه در آن همه
ضربالمثلها ،حكمتها ،آيات قرآن ،اشعار ،اخبار
و احاديثي كه در زبان فارس��ي مصطلح هستند،
جمعآوري شده است.
خالقيت در سياست ،روزنامهنگاري ،تحقيق
و تتب��ع ادبي ،نثرنويس��ي ،ش��عر و درك و فهم
مسايل فرهنگي و اجتماعي و خصوصيات انساني
و اخالقي از دهخدا شخصيت ممتاز و متمايزي
س��اخته اس��ت .او از ميان خيل گس��تردهاي از
نويسندگان و فرهيختگان دوره مشروطيت در راه
مبارزه با استبداد و فعاليت فرهنگي و ادبي ثابت
قدمتر بود .آنجا كه از وطنپرستي و فداكاري در
راه استقرار حكومت مشروطه گفتوگو ميشود،
نام دهخدا در همان سطرهاي نخستين به ميان
ميآيد .دهخدا پرورده انقالب مش��روطيت بود و
در عرصه انقالب با طنز گزندهاش فرياد فضاحت
مستبدان را بر سركوي و بازار ميكوبيد .شخصيت
دهخدا دو وجه مكمل داشت :يكي استوار و قائم
در برابر اس��تبداد محمدعلي ش��اهي و دوم پير
و فرتوت و خس��ته در زير ب��ار دانش و فرهنگ.
دكتر محمد معين آخرين ديدارش با دهخدا را
ك��ه دو روز قبل از فوت وي بوده اس��ت ،چنين
شرح ميدهد« :روز پنجم اسفند  1334با يكي از
دوستان به عيادت استاد رفتم .چراغي بود كه رو
به خاموشي ميرفت .پس از چند دقيقه رو به من
كرد و گفت« :كه مپرس» و پس از لحظهاي بار
ديگر گفت «كه مپرس» ذهنم متوجه غزل حافظ
شيرينسخن شد .پرسيدم آيا منظور شما غزل
حافظ است؟ گفت آري .ديوان حافظ را برداشتم و
غزل را خواندم .درد عشقي كشيدهام كه مپرس...
س��راپا گوش بود و س��ر خويش حركت ميداد.
گويي اين غزل خواجه عرفان آينه تمامنماي عمر
او بود .دو روز بعد (هفتم اس��فند  )1334استاد
دهخدا در همان اتاق چشم بر جهان فرو بست».
دهخدا در  77س��الگي پس از عمري خدمت به
سياس��ت و فرهنگ و علم و ادب ايران در خانه
مسكوني خويش واقع در خيابان ايرانشهر تهران
به رحمت ايزدي پيوست و پيكرش در ابنبابويه و
در مقبره خانوادگي مدفون شد.
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مصدق در سالهاي مرگ نمادين

تبعيد تا مرگ
محمود فاضلي

مانده است كه در حكم اسناد تاريخ سياسي معاصر هستند .او انبوه
مص��دق پ��س از محاكم��ه و از  13مرداد س��ال  1335به
مكاتبات و نامههاي ارسالي از داخل و خارج از كشور را بايگاني
احمدآباد (ساوجبالغ) تبعيد شد تا واپسين سالهاي حياتش را
نميكرد زيرا به زعم او ممكن است روزي به دست ناكسان افتد و
زير نظر ماموران ساواك در باغ كوچكي كه ملك شخصياش بود،
نويسنده را مورد پرسش و سوال قرار دهند .مكاتبات دكتر مصدق
بگذراند .دولت ،مصدق را دو هفته زودتر از انقضاي محكوميت از
كه تنها وسيله مراوده او با دنياي بيرون بود براي دستگاه امنيتي
زن��دان خارج كرده و به احمدآباد فرس��تاده بود .در ابتداي ورود
غيرقابل تحمل بود .بنابراين سعي در محدود كردن او به عناوين
مصدق به قلعه احمدآباد مقامات حكومتي توصيه ميكنند كه
مختلف داشتند .پسرش در اين خصوص چنين ميگويد« :حدود
براي مراقبت و در ظاهر تامين جاني او چند مامور در آن بگمارند.
شش ماه پس از اقامت در احمدآباد روزي مولوي رييس سازمان
مصدق زير بار نميرود و چند روز بعد يك گروه از ماموران وابسته
امنيت تهران ،رييس ساواك كرج را نزد پدر فرستاد و پيغام داده
به دستگاه به احمدآباد هجوم ميبرند و اين بهانهاي ميشود تا
بود كه حق ندارد با هيچ كس ،حتي ساكنان احمدآباد مالقات
ماموران امنيتي حضور پايدار خود را در آنجا توجيه كنند .پس
داشته باشد .مكاتبه و نامهنگاري را هم ممنوع كرده بود .سرهنگ
از آن مالقات او با اهالي قطع ميشود و كسي جز بستگان درجه
ياد شده هر روز عرصه را بر او تنگتر ميكرد .شكلگيري جبهه
اولش اجازه مالقات با او را نمييابند .به ندرت از ساختمان بيرون
ملي دوم ،بهويژه باب مكاتبه را با رهبران جبهه بازكرده و آنها را
ميآمد و به ندرت ميگذاشت كسي پيش او برود.
به تشكيل ائتالفي گسترده فراخوانده بود».
اين س��الها را يكس��ره در انزوا و تنهاي��ي گذرانده بود؛ مثل
وي در خاطره ديگري چنين نقل ميكند« :زماني كه مصدق
هميش��ه دور از خانواده و همسرش .دلمش��غوليهاي او در اين
به اقامت اجباري در احمدآباد محكوم ش��د ،جز بستگان بسيار
مدت رس��يدگي به وضعيت بيمارستان نجميه ،يادگار مادرش و
نزدي��ك او هيچ كس اج��ازه مالقات با
اداره امالك و اراضي احمدآباد بود .اوقات
خود را به قدم زدن در داخل قلعه اربابي ،در مراسم خاكسپاري مصدق به جز وي را نداشت .اگر از دوستان و نزديكان
كسي ميخواست با وي ديدار كند ،بايد
گفتوگ��و با دهقانان ،خواندن نش��ريات
بستگان و خويشاوندان نزديك و
پزش��كي و معالج��ه بيماران روس��تايي چند نفر از ياران وفادار كسي شركت اجازه كتبي از س��اواك و مراجع دولتي
درياف��ت ميكرد و اين مش��كل بزرگي
ميگذراند .ديدار خانواده تنها به روزهاي
نكرد .دكتر يداهلل سحابي شخصا با
جمعه محدود ميشد؛ رخدادي كه وجود كمال محبت و عالقه پدرم را در كنار ب��راي دوس��تان او به وج��ود آورده بود.
پيرمرد را سرشار از شور و شعف ميكرد .نهر احمدآباد غسل داد و ديگران قبر ب��ه ياد دارم ي��ك روز جمعه كه من در
ايشان را آجرچيني كرده
خدمت پدر در احمدآب��اد بودم ،هنگام
گله مصدق از شرايط تبعيد در بسياري
و حضرت آيتاهلل زنجاني
ظهر يكي از محافظان مر از اتاق صدا زد
از نامههاي او به چشم ميخورد .در يكي
بر جسد ايشان نماز ميت گزارد
و ب��ه در قلعه برد .در آنجا من عدهاي از
از نامههايش مينويسد« :كماكان در اين
ياران مهندس بازرگان را ديدم كه مامور
زندان ثانوي به سر ميبرم .با كسي حق
محافظ و ژاندارمها آنان را روي يك نيمكت در كنار هم نشانده
مالق��ات ندارم و از محوطه قلعه نميتوانم پا به خارج بگذارم ».به
بودند .يكي مرحوم رحيم عطايي بود و يكي هم منصور عطايي
دكتر سعيد فاطمي مينويسد« :از اين قلعه نميتوانم خارج شوم
وزير كشاورزي مصدق .اين عده براي مالقات و ديدار مصدق به
و با كمتر كس��ي مكاتبه ميكنم ،براي اينكه دفعه ديگري دچار
احمدآب��اد آمده بودند .ام��ا ژاندارمها به دليل اينكه آن دو اجازه
تعقيب و محاكمه نش��وم اكنون متجاوز از  50سرباز و گروهبان
ورود از س��اواك تهران نداشتند ،مانع ورود آنان شده بودند .اين
اطراف بنده هستند كه اجازه نميدهند با كسي مالقات كنم غير از
عده براي گريز از دس��ت محافظ��ان از بيراهه به احمدآباد آمده
فرزندانم ،خواهانم هرچه زودتر از اين زندگي رقتبار خالص شوم».
بودند ،با اين تصور كه در جلو در قلعه ديگر محافظي نيس��ت».
از لحن نامههاي پرشمارش در اين ايام ،ميشود بهخوبي طعم تلخ
تنهايي ،نااميدي و نگاه تيره به اوضاع نه محصول روزهاي تبعيد
تنهايي و نااميدي را حس كرد .مصدق اين ايام را چنين توصيف
كه ويژگي جداييناپذير زندگي و شخصيتي مصدق بود .حتي
ميكند« :از تنهايي رنج ميكش��م ،فصل تابستان اغلب در خارج
ميتوان معدود روزهاي خوش سرشار را جزيرههايي كمشمار در
عمارت بودم و هركس ميآمد چند كلمه با او حرف ميزدم ولي
گستره تلخيها و ناماليمات زندگي او دانست .همين تعارضات،
در اين فصل زمستان ،كه هوا سرد است ،در اتاق ميمانم و بسيار
خواس��تها و احساسات بود كه مجال زيست رضايتمندانه را از
بد ميگذرد .كسي را هم نتوانستم پيداكنم كه مورد اعتماد باشد
وي ميگرفت .خودش بارها گفته بود كه هيچگاه به اين زندگي
و با او حرف بزنم .از روي حقيقت ،ديگر نميخواهم زنده باشم».
پرمشقت دل نبسته و هميشه مرگ خود را از خداوند آرزو كرده
نامههاي فراواني در سالهاي تبعيد در احمدآباد از او به جا

مروري بر توطئه ترور دكتر مصدق در اسفند 1331
ضيا مصباح
با استفاده از تجربياتي كه در مدت بيش از دو سال
حكومت مصدق و نحوه برخورد او با اقدامات مخالفان به
دست حكومت شاه آمده بود ،بهخصوص قيام  30تير و
با شناخت كامل از اوضاع و موقعيت جامعه ،توطئهگران
برنام��ه كار را به نحوي تنظيم كرده بودند كه به تصور
خود اين رهبر ملي راه فراري از اين توطئه نداشته باشد.
در مورد توطئه نهم اس��فند دكتر مصدق در كتاب
خاطرات و تالمات خود چنين ميگويد:
«ح��وادث اخي��ر معلول يك سلس��له تحريكات و
دسايسي است كه هر روز به نوعي جلوهگر شده و هدف
آنان عقيم س��اختن نهضت ملي ما ميباشد .در طول
يكصد و پنجاه سال اخير در اين مملكت با كساني كه
به حمايت منافع وطن خويش برخاستهاند با حربههاي
گوناگون مب��ارزه كرده و هر يك را ب��ه نوعي از ميان
بردهاند ،كس��اني كه با هدف اين دولت و مسووالن آن
مطلع هستند ،ميدانند كه انگلستان در اجراي برنامه
اس��تعماري خود براي مايوس كردن اينجانب همواره
دسايس��ي را به كار برده تا موجبات س��قوط كابينه را
فراهم سازد .مشكالت و محظوراتي كه در دوره پنجم
و شش��م مجلس براي انجام وظيفه داش��تم منجر به
 14س��ال تحت نظر و مراقبت شهرباني و دهنشيني و
باالخ��ره حبس در زندان بيرجن��د گرديد .در يكي از
روزهاي اول نخستوزيري وقتي كه از كاخ شاه خارج
ميش��دم ناگهان دو نفر خانم ك��ه يكي از آنها بچه به
بغل بود جلو اتومبيل آمدند و آن را متوقف س��اختند،
بالفاصله مامورين نخستوزيري آنها را دستگير و مورد
بازجويي قرار دادند و آنان نتوانستند دليل موجهي براي
كار خود بياورند ،اين سبب شد براي مدتي مجلس را
محل توقف اتومبيل خود قرار دهم و از عبور و مرور در
خارج پرهيز كنم.
بار ديگر در روز  30/9/23هنگام تش��كيل جلس��ه
علني مجلس عدهاي از اراذل را به عنوان تماشاچي به
سالن مجلس آورده بودند تا زماني كه در معيت هيات
دولت وارد شويم فرياد زده ايجاد اخالل كنند ،چون اين
خبر به من رسيد از رفتن به جلسه خودداري نمودم .در
همان زمان يكي از نمايندگان مخالف دولت و نفر ديگر
در حمايت دولت صحبت كردند و كار به جار و جنجال
كشيد .در اين ميان مخالفان در نطقهاي خود بسيار
توهينآميز صحبت كرده و من همه را تحمل نمودم.
قطعا هدف اي��ن بود كه مرا به كلي از خدمت مايوس
نموده و به كنارهگيري وادار شوم ولي چون هدفي باالتر
داشتم به گفتهها توجه ننموده و به كار ادامه دادم.
همه ميدانند كه در دوره شانزدهم اقليت مخالف
دولت در مجلس ،با ملكه مادر و اشرف در مراوده بوده
و به جاي اينكه اوقات دولت صرف امور اساس��ي بشود
تلف ميگرديد ،البته عمليات نمايندگان مخالف دولت و

تحريكاتي كه ميشد به اطالع شاه ميرسيد.
وقايع  9اسفند نمونه جديدي از همين دسيسهها
بود و مل��ت بيدار ايران كامال به حقيقت امر واقف بود
و نگذاش��تند كه اي��ن دولت در آن زمان با شكس��ت
مواجه شود .در توطئه نهم اسفند شاه و لوي هندرسن
سفير آمريكا در تهران هر يك نقشي بر عهده داشتند
و اين از موارد نادري اس��ت كه براي قتل نخستوزير
دو مقام ارش��د باالتفاق در طراحي دخالت و بر اجراي
آن نظارت و هر يك مس��ووليت قسمتي از برنامه را به
دست گيرند».
براي آنكه دكتر مصدق به دست جمعيتي كه براي
ممانعت از سفر ش��اه جلو كاخ اجتماع كرده بودند به
قتل برس��د الزم بود قبل از اجتماع وارد كاخ ش��وند.
اگر دكتر مصدق در هن��گام آمدن به كاخ با جمعيت
مواجه ميشد بدون شك اين برنامه عملي نميگرديد و
الزم بود در موقعي كه جمعيت به ميزان كافي رسيده
اين ترور صورت گيرد ،تا فردي كه مرتكب آن ش��ده و
پرونده مربوط به آن دچار ابهامات بسياري باشد و قابل
رسيدگي و قابل تعقيب به نظر نرسد.
ساعت هشت روز نهم اسفند حسين عالء وزير دربار
راجع به حركت ش��اه با نخستوزير مذاكره كرد و قرار
شد كه ساعت يك و نيم بعد از ظهر كابينه براي صرف
ناهار به كاخ بروند تا در موقع حركت ش��اه تشريفاتي
صورت گيرد ،اين ديدار با تغييراتي س��اعت  12انجام
ش��د و اهميت موضوع در اين بود كه اگر ساعت 1/30
مالقات انجام ميش��د جمعيت كه براي از بين بردن
شادروان دكتر مصدق مقابل در كاخ جمع شده بودند،
كار خود را تمام ميكردند .مصدق ميگويد در آن روز
بعد از ديدار با سفير آمريكا كه به تقاضاي او انجام شد،
هنوز به در كاخ نرس��يده بودم كه صداي جمعيت در
خيابان مرا متوجه نمود كه نبايد از آن در خارج شوم.
مقصود از توطئه اين بود عدهاي كه آنجا جمع شده
بودند موقع خروج مرا از بين ببرند چون ميخواس��تم
ش��اه را «به نظر آنان» از مملكت خارج كنم ،چنانچه
اين كار صورت ميگرفت مراس��م دفن و ختم بنده با
احترامات كامل انجام ميشد و آنان كه مقابل در كاخ
مرتك��ب اين جنايت ش��ده بودند به ش��كلي مجازات
ميشدند و آن وقت به تمام معني يك مرد ملي از نظر
نظام سلطنت معرفي ميشدم.
ب��ه همين جهت از نهم اس��فند  31دكتر مصدق
ديگر به كاخ سلطنتي نرفت و حتي با شاه در هيچ كجا
مالقات نكرد ،او به خوبي دريافته بود كه همه توطئهها
زير نظر شاه است و از سفير آمريكا نيز كمك ميگيرد.
با آنكه تمامي قسمتهاي طرح با دقت ،به خوبي و
به موقع اجرا گرديد ،تنها تيزهوشي و دقت و مراقبت
شخص دكتر مصدق بود كه از مهلكه نجات يافت.

است .بيماري و مشكالت روحياش ،محصول اين شرايط و نيز
مرگ پدر بود .اين تعارضات سالهاي زندگي وي را نيز از همان
ايام به دوپاره تقسيم ميكرد؛ سالهاي سرزندگي و فعاليت در
حوزه سياس��ي و روزهاي انزوا و گوشهنش��يني .مصدق اگرچه
زندگي در آرامش و فارغ از تالطمات سياس��ي را دوست داشت
و به آن راضي بود ،اما نميتوانست جاذبههاي زندگي سياسي و
درخشش و محبوبيت برآمده از آن را نيز يكسره كنار بگذارد.
سه سال حبس را تحمل كرد و عفو شاهانه را نپذيرفت .مرگ
همس��رش در  1344ضربهاي ديگر بر فضاي روحي تيره او بود.
يكسال بعد سرطان كام دهان و بياحتياطي پزشك درمانگر در
استفاده از اشعه ،سوختگي مخاطات و خونريزي دستگاه گوارش
او را به دنبال داشت .در آبان  1345وقتي از سوي پزشكان معالج
مشكوك به بيماري سرطان فك تشخيص داده شد با اجازهاي كه
پروفسور عدل از شاه گرفته بود به تهران و به منزل پسرش انتقال
داده شد تا در بيمارستان نجميه مورد مداوا قرار گيرد .فرزندش
غالمحسين مصدق كسالت پدر را چنين به ياد ميآورد« :زماني
كه مرحوم پدرم در احمدآباد كسالتي پيدا كرد ما مجبور شديم
او را به تهران و بيمارستان نجميه آوريم .من از دولت وقت تقاضا
كردم كه اجازه دهيد او را به خارج ببريم .وقتي پدرم از موضوع
مطلع ش��د بسيار عصباني شد و به من پرخاش كرد كه تو حق
چنين تقاضايي را نداش��تي .شما اطبا مردم را مسخره كردهايد.
اگر لياقت معالجه بيمار را نداريد ،پس چرا طبابت ميكنيد .شما
مردم را گول ميزنيد ،بيماريام هرچه باشد ،بايد در اينجا معالجه
شوم .يا ميمانم يا ميميرم .خون من هيچگاه رنگينتر از مردم
افقي:
جدول
 -1 1459ش��عري س��روده مهرداد اوستا-
صداي درد  -2پدر ش��عر نو -ش��هر
ساحل عاج -فهرست غذا  -3كوهي در كهگيلويه و
بويراحمد -پرگويي -گل كرشمه -پيشوا  -4آونگ-
فرودگاه لندن  -5از باشگاههاي اسپانيا -جان پناه
سرباز  -6اجراي كار از جانب كسي -آشكار -مشك
 -7گشايش -بسيار كشنده -باالپوش بلند  -8كرم
حشره -شرح داده شده -پيامبر صبور  -9مرواريد
چشم -صورت – وبسايت  -10ژنرال جنگهاي
انفصال -گناه كار -سياه رنگ  -11چك -كشتي
جنگي  -12ملحق شده -جمع مولود  -13ترس و
بيم -مادر وطن -عيد ويتنام-امالبشر  -14بدهي-
انبوه -مسابقه دوچرخهس��واري  -15تكرار حرف
دوازدهم -اثري از ناصر خسرو

ايران نيس��ت .اتفاقا دولت هم اجازه نداد و
گفت ميتوانيد طبيب از خارج بياوريد ،اما
دكتر مصدق را نميتوانيد از كش��ور خارج
كنيد .پيش از همه به شاه خبر رسيده بود
كه كار پيرمرد تمام است .وي در نيمه شب
 13اسفند به بيهوشي رفت و در سحرگاه
در بيمارس��تان نجيمه تهران درگذشت و
پيكرش در احمدآباد مدفون ش��د .آخرين
وصيتش دفن ش��دن در كنار شهداي 30
تي��ر در ابنبابويه بود ،همانهايي كه خود
را مس��وول جانباختن آنان ميدانس��ت.
ش��اه نگران از تبعات اي��ن واقعه با آخرين
درخواس��ت مصدق موافقت نكرد تا مدفن
او همانند زندگياش در تنهايي احمدآباد
قرار بگيرد .در وصيتنامه خود نوشته بود كه
به هيچوجه برايش مجلس ختم و تشييع
جنازه گرفته نشود».
احمد مصدق فرزن��د مصدق روز فوت
پدر را چنين ش��رح ميدهد« :ايش��ان را
در ه��واي س��رد زمس��تان و در موقعيت
بسيار ناراحتكننده به خاك سپرديم .در
اين مراس��م به جز بستگان و خويشاوندان
نزدي��ك و چند نفر از ياران وفادار كس��ي
شركت نكرد .دكتر يداهلل سحابي شخصا با كمال محبت و عالقه
پدرم را در كنار نهر احمدآباد غس��ل داد و ديگران قبر ايش��ان
را آجرچيني كرده و حضرت آيتاهلل زنجاني بر جس��د ايش��ان
نماز ميت گزارد .اين منظ��ره و صميميت و وفاداري آن هم در
آن روزه��اي اختناق كه بردن نام مصدق گناهي نابخش��ودني
بود ،نش��انهاي از جوانمردي و بزرگواري دوس��تان و ياران وفادار
پدرم ب��ود كه هيچگاه من و تمام افراد خانواده مصدق فراموش
نميكني��م ».محمدمهدي جعفري ك��ه در آن ايام در زندان به
سر ميبرد ،خاطره خود را از فوت مصدق چنين شرح ميدهد:
«دكتر سحابي توانس��ت خودش را به احمدآباد برساند و حتي
مراس��م غس��ل و كفن و دفن دكتر مصدق را شخصا عهدهدار
شد .در زندان وقتي خبر دكتر مصدق به ما رسيد همه سوگوار
شديم .ما در زندان مجلس ختم باشكوهي براي آن مرحوم برگزار
كرديم .شايد مجللترين مجلس ختمي كه براي دكتر مصدق در
ايران برگزار شد ،در زندان شماره چهار قصر بود .در اين مراسم
مهندس بازرگان درباره زندگي و مبارزات دكتر مصدق سخنان
جالبي ايراد كرد .مرحوم طالقاني نيز مراسم دعا برگزار كردند».
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ثابت ابن سنان
طبيبي حاذق و مورخي بنام
فرزانه صديقي
ابوالحسن ثابت ابن سنان ،از ديگر دانشمندان بنام
قرن چهارم اس��ت كه از احوال و زندگاني او اطالعات
كامل��ي به يادگار نمان��ده و گزارشهايي كه از او نقل
ميش��ود ،بيشتر به نقل قولهايي متكي است كه در
آثار ابن جلجل ،قطفي و ابن ابي صبيعه آمده و مابقي
تذكرهنويسان نيز عينا گفتههاي آنها را تكرار كردهاند.
اگرچه از زندگاني و تاريخ دقيق تولد او اطالعات زيادي
در دس��ت نيس��ت اما ميتوان به اين وجه مهم اشاره
كرد كه از خاندان صائبيان حران بوده و جدش به نام
ثابت بن قره از منجمان مشهور دربار عباسي و رييس
خاندان صائبين بوده و پدرش ابوسعيد سنان ابن ثابت
نيز در رياضيات و هندسه و پزشكي مهارت داشت كه
پس از مدتي به ظاهر اس�لام آورد اما گويا به مذهب
اج��داد خود باقي ماند و با چنين پش��توانهاي بود كه
ابوالحس��ن هم توانس��ت دانا به علوم گوناگوني چون
فلس��فه و هندسه و رياضي و طب شود اما نكته قابل
توجه آن اس��ت كه به دليل تخصصي كه در طبابت
داش��ت ،توانس��ت در دربار عباسي طبيب مخصوص
خلفايي چون متقي ،مس��تكفي و مطيع ش��ود و در
سال  313ابوالقاسم خاقاني وزير خليفه مقتدر او را به
رياست بيمارستاني در بغداد منصوب كرد.
با تمامي اين اوصاف نبايد از ياد برد كه ثابت مورخي
توان��ا هم بود و همانگونه كه ابن نديم متذكر ش��ده او
اثري در تاريخ بهنام التاريخ تاليف كرده و قطفي نيز تاكيد
كرده كه از اين كتاب مفصلتر در تاريخ خلفاي عباسي
كتابي نوش��ته نشده اما متاسفانه اين اثر امروزه موجود
نيست .التاريخ با حوادث سال  ،295يعني خالفت مقتدر
( ،)295 -320آغاز ش��ده و با حوادث  363پايان يافته
بوده اس��ت .ثابت ابن سنان در اين كتاب به رويدادهاي
مهم سياس��ي ـ اجتماعي ،نظير فتنه عبداهلل بن ُمعتَز
در س��ال  ،296اعالن دعوت حالج در سال  ،299آغاز
تحركات قرامطه در سال  315و فتنه شَ ل َمغاني و اعدام
او در  322س��ال پرداخته و به اخب��ار اديبان ،وزيران و
اميران توجهی خاص داش��ته است .با توجه به دانش و
مهارت مولف در طب ،اين كتاب از جهت تاريخ پزشكي
و طرح برخي مسايل اين علم و بعضي پديدههاي شگفت
عصر ،مانند انسانهاي عجيبالخلقه ،نيز قابل توجه بوده
است .ماخذ ثابت ابن سنان در تاليف التاريخ ،گذشته از
مشاهدات شخصي و اس��ناد و مدارك موجود در دربار
خلفا ،اطالعاتي بوده كه شاهدان عيني و افراد موثق ،از
جمله پدرش ،گرد ميآوردهاند.

 -9م��ردان -روان��داز خفته -پ��اداش عمل -قليل،
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 -11ماهي كنس��روي -وس��يلهاي در اتومبيلهاي
قديمي كه استارت جايگزين آن شده -در امان بودن
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سودوكو  Sudokuيك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بيتكرار است
و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج
در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.
سودوكو
462

قانونهاي حل جدول سودوكو:
 -1در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا  9نوشته شود .بديهي است كه هيچ عددي
نبايد تكرار شود.
 -2در هر مربع  3×3اعداد يك تا  9بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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