
/٣

/١٣٦٧ زوار, انتشارات سوم, جلد غني, قاسم دكتر يادداشتهاي ١

/١٣٥٩ لندن, اول چاپ

بركتابپدرش١ يادداشتسيروسغني

است/ هفتم جلد مكمل و متمم غني> قاسم دكتر <يادداشتهاي هشتم جلد
مهرماه ٦ �از مصر سفارت دوران در پدرم روزانة يادداشتهاي جلد اين
آغاز از او خاطرات و وقايع شامل و دارد بر در را .١٣٢٧ بهمن ١٥ تا ١٣٢٦
اقامت قاهره, به آنجا از و بيروت به تهران از حركت مصر, سفارت به انتصاب

است/ تهران به بازگشت سرانجام و ژنو و رم به مسافرتهايش مصر, در
آقاي نام به شخصي شدم گاه آ پدرم, يادداشتهاي از جلد هفت انتشار از پس
را هشتم جلد همين نداشتهام آشنايي هيچگونه ايشان با كه صوتي محمدعلي دكتر
به غني> قاسم دكتر <خاطرات عنوان تحت من اطKع و اجازه بدون تهران در
معاصر دانشمند پاريزي باستاني محمدابراهيم دكتر آقاي و است رسانيده چاپ

است/ نوشته كتاب اين بر مفصلي نسبتا مقدمة نيز
مقدمة در يادداشتها اين بهدستآوردن دربارةچگونگي صوتي دكتر آقاي

مينويسند: خود
هم كتاب مقداري كه سمساري دكان يك در كه بود پيش سال پانزده چهارده

كرد/ جلب را نظرم دستنويس دفتري بود, كرده تلنبار مغازهاش كف روي

چند آنكه از بعد اما خريدم/ خطي> <نسخة يك تصاحب اشتياق به فقط را دفتر

مطالب دانستن كه افتاده من دست به سندي شدم متوجه خواندم, را آن صفحة

است/ نابخشودني گناهي اختناق و وحشت روزگار آن در آن



قاهره در ما آدم ٢ ٤٢

و كردم پنهان امني جاي <در را دفتر اين كه ميكنند اضافه صوتي دكتر آقاي
نگفتم/> چيزي باره اين در هم دوستان صميميترين و كسان بهنزديكترين حتي
نشان پاريزي باستاني دكتر آقاي به را نسخه اين ١٣٥٨ انقKب از بعد ايشان

بنويسند/ كتاب آن بر مقدمهاي ميشوند حاضر نيز ايشان و ميدهند
داستان بههيچروي خود مقدمة در هم پاريزي باستاني دكتر آقاي متأسفانه
مرقوم را نكات اين خود مقدمة در ايشان نميكنند/ روشن را دفتر اين پيداشدن

داشتهاند:
اما مقدمه. ٢٧ �ص ديدهاند/ جايي در قبل سالها را يادداشتها اين /١

كجا؟ نميفرمايند
شخص به د_يلي به را, خاطرات اين از جلد كهيك <شنيدهام ميفرمايند: /٢
اظهارات با اين و مقدمه. ٢٨ �ص بودند///> داده بستگان, همان از يكي توسط شاه

دارد/ مغايرت سمساري دكان داستان و
كر ذ از آقايان دو هر كه ميدهد نشان عبارات اين مجموعة صورت هر در

ميكنند/ پرهيز دفتر اين گيرندة و انتقالدهنده نشان و نام و مستند و مآخذ
برسانم: خوانندگان اطKع به را زير مراتب كه باشد بهجا شايد حال اين در

ماهي چند از پس بودم/ تحصيل مشغول امريكا در من پدرم درگذشت هنگام
به طو_ني نسبتا سفر مادرم و آمد امريكا به تحصيKت ادامة براي نيز خواهرم
در سال چهار از بيش مدتي براي بود آن در آنچه با پدري منزل كرد/ عتبات
در اقامت سال پانزده از پس من بود/ ما نزديك خويشاوندان از يكي اختيار
از ماهي چند از پس آمدم/ تهران به دائمي بهطور ١٣٣٧ سال پاييز در خارج
ولي است شده پدرم يادداشتهاي و كتابخانه در تصرفاتي كه شنيدم كنار و گوشه
كرده را كاري چنين كسي چه ندانستم بهدرستي هيچگاه معين مورد چند از بهغير

است/ شده فروخته يا داده ديگران به يا رفته بين از چيزها چه و
بعضي ولي بود امريكا در پدرم يادداشتهاي عمدة قسمت خوشبختانه
تهران در بود امريكا به سفرش آخرين از پيش او نوشتههاي حاوي كه دفترچهها
جلد مطالب حاوي دفتر من اقوام از يكي ميرسدكه نظر به چنين و بود مانده



٢ ٤٣ پدرش كتاب بر غني سيروس يادداشت

است/ گذارده آنان اختيار در يا فروخته اشخاصي به را حاضر
تحصيل روماني در و هستند ادبيات دكتر كه صوتي دكتر آقاي درهرصورت
چطور ميكنند معرفي اسKمي انقKب معتقدان و پيروان از را خود و كردهاند
ارشد به پدر شخصي متعلقات و اشيا شرعي موازين و احكام برابر كه نميدانند
قانوني و شرعي ملك پدر خاطرات و دستنوشته و دارد اختصاص كور ذ او_د
انتشار و نقلوانتقال قابل آن حقيقي مالك اجازة و بيرضا و هست و بوده من

است/ غصبي آن در تصرف گونه هر و نيست
كمال هميشه و بوده آشنا پاريزي باستاني دكتر آقاي نوشتههاي با سالها من
از من كه كنم عرض بايد اما دارم/ هم هنوز و داشتهام ايشان به نسبت را احترام

دارم/ هم حق كه ميكنم گمان و گلهمندم ايشان
شده چاپ يادداشتها از جلد ٧ حال به تا داشتند اطKع كه ايشان چطور
خواهد چاپ نيز مجلداتديگر و مقدمه. ٢٨ صفحة و ٢٤ صفحة �پاورقي است

يابند؟ گاهي آ امر سابقة از و بگيرند تماس من با نفرمودند سعي شد
داراي است شده نوشته عجله با _بد كه ايشان مقدمة گفت بايد ضمن در
كه خوانندگاني ساير و ايشان اطKع براي كه است _زم و لغزشهاست بعضي
شود: تصحيح اشتباهات اين رسيد خواهد يا رسيده دستشان به تهران چاپ نسخة
/١٣١٢ نه است ١٣١٤ سال در ملي بهمجلسشوراي اولينانتخابپدرم /١

وجودي با نبود/ خراسان> والي اعظم دبير توجه <يمن به پدرم انتخاب /٢
و ١٣١٤ سال در بهرامي اعظم دبير هستم مطمئن ولي ندارم اسناد به دسترسي كه
كبر عليا ميرزا مرحوم مؤثر افراد ثانيا و نبود خراسان والي ١٣١٣ سال در حتي

بودند/ شد. نخستوزير بعد ماه چند كه � وقت كشور وزير جم محمود
.١٢ �صفحة ميآمدند/ شمار به پدرم دوستان ازنزديكترين دو اين

سبزواري حسين ميرزا حاج به ربطي هيچ مشهد به سبزوار از پدرم رفتن /٣
علت به فقط و برود مشهد به داشت تصميم ايران به ورود بدو از وي نداشت/
مديون حساينكه و خود زادبوم به عاطفه و ع,قه به نظر و آنفلونزا اپيدمي بروز
ساختمان �اتمام ماند آنجا در اندي و سال دو ميباشد آن مردم و سبزوار شهر

حشمتيه./ مريضخانة
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داشت عKقه مجتهد حسين ميرزا حاج به هميشه پدرم اينكه بر مضافا
/.٢٥٦ صفحة مخصوصا يادداشتها, اول جلد به شود �رجوع

هميشه شايعه اين شود؟ تكرار اعتقاد> <نقص موضوع كه بود نيازي چه /٤
مرحوم به كه پاريزي باستاني دكتر آقاي بود/ شده رد xك و بود پدرم اطراف در
با آيا شنيدهاند؟ او از چيزي چنين هيچوقت آيا دارند اعتقاد آشتياني اقبال عباس
امر اين صحت است؟ مانده باقي شبههاي چنين امكان هنوز پدرم آثار به آشنايي

نداشت/ پدرم معتقدات با ربطي هيچ بستگان از بعضي دربارة
دكتر مقصود نبود/ <همراه> نفيسي سعيد مصر به خواستگاري سفر در /٥

است/ نفيسي مؤدب
<حسن>/ نه است <تقي> صحيح .٢ �پاورقي ١٦ صفحة /٦

جور هزار با اينكه با <دكترغني ميفرمايند: پاريزي باستاني دكتر آقاي /٧
فرهنگي رجال يا سياست اهل با جا هيچ ميجوشد, جا همه در جورواجور آدم
شيفتة او ندارد/ ميانهاي شوروي, روسية خصوصا و شرق, بلوك كشورهاي

/.١٩ �صفحة امريكاست///> پيشرفتهاي خصوصا و غرب دموكراسي
دارند؟ پاريزي باستاني دكتر آقاي كه است انتظاري چه اين

كه وقتي ميباشد شمسي ١٣٢٧ و ١٣٢٦ سالهاي به مربوط يادداشتها اين
از غرب, دول فشار با هم آن قبل, سال فقطيك را خود قشون شوروي روسية

داشت/ ايران با خصمانه بسيار رابطهاي و بود كرده تخليه ايران
گر ا و بودند؟ مصر در موقع آن در شرق بلوك فرهنگي> <رجال چه ثانيا
سياسي نمايندگان با پدرم هستند كشورها آن سياسي نمايندگان و سفرا مقصود
متن به شود �رجوع داشت عادي رفتوآمد مجارستان و لهستان كشورهاي
محسوب عيبي غرب دموكراسي به شيفتگي چرا صورت هر در يادداشتها./

شود؟
از من ولي نداشتند/ سبزواري مKهادي حاج با نسبتي عربشاهي سادات /٨

ميباشم/ بزرگوار آن نبيرة مادري طرف
/١٣٢٨ نه افتاد اتفاق ١٣٢٥ سال در پا صدمة /٩



٢ ٤ ٥ پدرش كتاب بر غني سيروس يادداشت

رونوشت نه است اروپا يا امريكا دانشگاههاي نزد يادداشتها اصل نه /١å
آنها/

بقية است حاضر. �مجلد هشتم جلد مطالب حاوي كه دفتري از بهغير
به اميد با �البته هست و بوده اينجانب اختيار در ١٣٣٧ سال از xك يادداشتها

نشود./ پيدا سمساري> <دكان در چيزي ديگر اينكه
و كرده چاپ خارج در را يادداشتها اين انتفاعي نظر بدون من چون /١١
معنوي و مادي نظر از كشورم <از كه عنوان بدين بايد عمل اين آيا دادهام انتشار

هستم/ و بوده خود كشور به دلبسته هميشه من شود؟ تعبير هستم> مستغني
مربوط آنچه از �بهغير يادداشتها كلية چاپ اتمام از پس دارم نظر در چون
خارج من صKحيت و عهده از آنها چاپ و ميباشد حافظ دربارة تحقيقات به
بر به را همه اصل شود., تنظيم واردي و دانشمند شخص نظر زير بايد و است
اصلي نسخة خود شرعي و ديني وظيفة و بزرگمنشي و جوانمردي اساس

/ / بازگردانند/ من به كردهاند چاپ تهران در كه را يادداشتهايي
غني

١٣٦١ شهريورماه ـ لندن

١٩٨٢ اوت



/٤

راجي يادداشتپرويز

پريچهرگان از دلبري در پدرش اندازة به ظاهرا .١٣٠٨ �٩٤ـ غني سيروس
لندن در ايران سابق رژيم سفير آخرين .١٣١٥ �٩٣ـ راجي پرويز نبود/ ك چا_

1 In the Service of the Peacock Throne, London, 1983.
و مهران, ح/ا/ طاووس, تخت خدمتگزار است: شده منتشر ايران در ترجمه دو كتاب اين از

كامشاد/ حسن طاووس, تخت خدمت در

از كه را گاردنر ِاوا شبي مينويسد١ ١٣٥٦ دي ١٨.١٩٧٨ ژانويه ٨ يادداشت در
دوست به و كرد دعوت ايران سفارت در شام به بود لندن كن سا پيش سالها
بود هاليوود مشهور و زيبا هنرپيشة ديدار مشتاق كه هم غني سيروس خودش

بپيوندد: آنها به گفت

از حتي را او زندگي و بوده گاردنر ِاوا ستايشگر همواره داشت ادعا غني سيروس
كاروليناي اهل كه دادم تذكر وقتي است/ كرده تعقيب آQباما در كودكياش دوران
آنكه تا بداند آQباما اهل را او داشت عجيبي اصرار سيروس آQباما, نه است شمالي
تو زد’ فرياد سيروس به خطاب برافروخته وچهرهاي خشمگين حالتي با گاردنر ِاوا
و بزني حرف من گذشتة به راجع ميكني غلط نميداني چيز هيچ من دربارة كه
زانو مقابلش در سيروس برخاست/ جا از و هستم‘ خرابشدهاي كدام اهل بگويي

رفت/ بيرون در از خشم با گاردنر ِاوا اما كرد التماس و بوسيد را دستش و زد

چنان موقعيتي در غني قاسم شايد پدر/ از نشان ندارد لزوما پسري هر
ترجمة قدري زيبا, زن زادگاه بياهميت موضوع به كردن پيله جاي به كمياب

ميفرستاد/ Kاع سكنجبين شيشهاي او براي بعد روز و ميخواند عرفاني شعر


