
پرو�ز خط�بى صاحب استعدادى زود�رس و د�رپا، پربار و پرتنوع بود. مردم او را
ب�شتر به طنزنو�سى م�شناسند. در ا�ن زم�نه كارش را از نوجوانى و با هفته�نامهٌ
توف�ق آغاز كرد كه محل گردآمدن و تراش�خوردن درخشانتر�ن استعدادها در طنزپردازى
بود و در جوانى به سردب�رى ا�ن نشر�ه رس�د كه تا به امروز در صحنهٌ مطبوعات ا�ران
�گانه مانده است. خط�بى در تئاتر ن�ز طبع�آزما�ى كرد�: با پ�ش�پرده نو�سى كه در

 باب شد و �كى از عوامل مهم جلب مردم به سالن�هاى تئاتر بود و ن�ز با۱۳۲۰سالهاى 
باز�گرى و همچن�ن با نگارش و كارگردانى چند�ن نما�شنامهٌ پرخواستار. فعال�ت�هاى
نما�شى وى چند سالى در زم�نهٌ س�نما ن�ز ادامه پ�دا كرد. همكارى وى با راد�و كه از بدو
جوانى شروع شد سال�ان سال دوام داشت. خط�بى نگارنده و ته�ه�كنندهٌ برنامه�هاى
پرشمارى بود كه از جملهٌ آنها م�توان به برنامهٌ «شما و راد�و» اشاره كرد كه صبح�هاى
جمعه پخش م�شد و مجموعه�اى بود از گفتگو و ترانه و نما�شنامه�هاى طنزآم�ز و
پرشنونده�تر�ن برنامهٌ ا�ن رسانه به حساب م�امد. همكارى وى با تلو�ز�ون به سبب
تنگ�نظرى�هاى برخى از دست اندر كاران، محدود و كوتاه مدت بود. خط�بى در
ترانه�سرا�ى هم دستى قوى داشت و براى بس�ارى از خوانندگان نامدار دوران خود ترانه
ساخت. به عنوان مثال ترانهٌ معروف «بردى از �ادم» كه بس�ارى ز�باتر�ن ترانهٌ دلكش

م�شمرندش از اوست.
پرو�ز خط�بى از نما�ندگان درخشان آنچه بود كه م�توان «هنر مردمى» خواند.
هنرى پرخواستار و بى�ادعا كه براى همه كس مفهوم باشد و همگان را ن�ز خوش ب�ا�د و
از هر دو ابتذال زادهٌ عوامگرا�ى و ا�دئولوژى�زدگى دورى بجو�د. ا�ن توجه به مردم و به
حساب آوردن خواسته�ها�شان در فعال�ت س�اسى پرو�ز خط�بى ن�ز همانگونه بازتاب
داشت كه در فعال�ت هنر�ش�: به صورت طرفدارى از دمكراسى و حكومتى كه احترام به
حقوق مردم را پ�شه سازد. او به هم�ن دل�ل خ�لى زود در جرگهٌ طرفداران مصدق و
همراهان نهضت ملى جا گرفت و در نشر�هٌ طنز خود «حاجى بابا» به پشت�بانى از ا�ن
حركت بزرگ مردمى و آزاد�خواهانه اقدام نمود. تاوان ا�ن كار را ن�ز با زندانى شدن پس
از كودتاى ب�ست و هشت مرداد پرداخت. وى پس از روى كار آمدن جمهورى اسالمى به
مبارزه با آن برخاست و انتشار «حاجى بابا» را در تبع�د از سر گرفت كه قدرى ب�ش از
�ك سال دوام �افت. كتاب مفصل و ش�ر�ن «خاطراتى از هنرمندان» تنها كتابى است كه

 در۱۹۲۳تا كنون از او در خارج از كشور به چاپ رس�ده است. پرو�ز خط�بى كه در سال 
 در لس�آنجلس چشم از جهان بست.۱۹۹۳تهران چشم به جهان گشوده بود در سال 

من از دختر هنرمند ا�شان خانم ف�روزه خط�بى كه براى گردآورى و نشر آثار پدر
�اااانننندامن همت به كمر زده است، خواهش كردم تا متن ز�ر را براى انتشار در اخت�ار ���اااا����رررراااانننن

قرار دهد. در بس�ارى نوشته�ها�ى كه ارادتمندان و نزد�كان مصدق نگاشته�اند دو عنصر
در كنار هم جا گرفته است. �كى نقل د�دارها�ى كه با وى داشته�اند و د�گر شرح فضا�ل و
كاردانى مصدق و عظمت مبارزه�اى كه رهبرى كرد. خص�صهٌ اصلى نوشتهٌ خط�بى تحل�ل
بردن ا�ن دو است در هم. �عنى منعكس كردن آزاد�خواهى مصدق و حرمتش به د�گران،
س�استمدارى وى و پابند�ش به اصول در چارچوب كوچك چند د�دار گذرا. نگاه ت�زب�ن
خط�بى بزرگى را در خارج از قالب رسم�ش مى�بب�ند و بازمى�شناسد و قلم روانش ا�ن
بزرگى را بدون استمداد از عبارتهاى پرطمطراق وصف مى�كند و به د�گران

بازمى�شناساند.
رام�ن كامران



ممممصصصصددددقققق    اااازززز    ووووررررااااىىىى    چچچچنننندددد    دددد����دددداااارررر
نوشتهٌ پرو�ز خط�بى
دكتر محمد مصدق را اول�ن مرتبه در جلسهٌ علنى مجلس شورا د�دم. او كه پس از
سالها تبع�د در ملك شخصى خود (احمد آباد) به وكالت دورهٌ چهاردهم انتخاب شده بود
ب�ش از سا�ر وكال و رجال س�اسى آنروز شهرت داشت و جالب ا�نكه دشمن د�ر�ن او
�عنى س�د ض�اءالد�ن طباطبا�ى هم در ا�ن مجلس حضور داشت. س�د ض�اء در وسط تاالر
م�نشست و دكتر مصدق در سمت چپ، روى �ك صندلى راحت كه از منزلش آورده بود

قرار داشت و با دقت و توجه خاص به سخنان نما�ندگان گوش م�داد.
معموالً روزهاى اول اعتبارنامهٌ وكال در جلسهٌ علنى مطرح م�شود و نما�ندگان حق
دارند با اعتبارنامه�هاى رس�ده از كم�س�ون مخالفت كنند. در آن جلسه وقتى اعتبارنامهٌ
س�د ض�اءالد�ن مطرح شد، دكتر مصدق روى پ�شدستى زد و با آن مخالفت كرد. س�د
ض�اء هم متقابالً اعتبارنامهٌ دكتر مصدق را مخدوش دانست و قرار شد در جلسات بعدى
مصدق و س�د ض�اء در مورد ا�ن مسئله صحبت كنند، اگر سخنان ناطق مبتنى بر اسناد و
مدارك كافى بود مسلماً مجلس رأى بر رد اعتبارنامهٌ وك�ل مورد نظر م�داد و اگر دال�ل

كافى وجود نداشت انتخاب او مورد تأ��د قرار م�گرفت.
روزى كه قرار بود مصدق در بارهٌ اعتبارنامهٌ س�د ض�اء حرف بزند، �كى از
شلوغ�تر�ن روزهاى مجلس بود. لژ تماشاگران و جا�گاه خبرنگاران به كلى اشغال شده بود
و همه از سر و كول هم باال م�رفتند. سخنان دكتر مصدق ب�ش از ده ساعت ادامه داشت و
رئ�س مجلس (س�د محمد صادق طباطبا�ى) ناچار اعالم تنفس كرد و دنبالهٌ سخنان مصدق

 و۱۲۹۹به فردا موكول شد. فردا هم مصدق چند ساعتى حرف زد و س�د را عامل كودتاى 
د�كتاتور خواند و گفت : ا�ن آقا ب�ش از ب�ست سال در فلسط�ن به حال تبع�د بسر
برده�اند و حاال �كبار د�گر ارباب به فكر استفاده از وجود ا�شان افتاده و آقا را از

فلسط�ن به ا�نجا آورده است.
طرفداران س�دض�اء مثل دكتر طاهرى و جمال امامى به صدا درآمدند و اعتراض
شد�د كردند ولى دكتر مصدق در م�ان جنجال و ه�اهو حرفها�ش را زد و بعد تر�بون
مجلس را ترك كرد. رئ�س مجلس خواست رأى بگ�رد اما وكالى مخالف س�د جلسهٌ علنى
را ترك كردند و مجلس از اكثر�ت افتاد. طباطبا�ى آس�د كمال ناظم جلسه را به دنبال
نما�ندگان فرستاد و با زحمات ز�اد مجدداً آنها را به داخل جلسه كشاند. مجلس با �ك ق�ام
و قعود اعتبارنامهٌ س�د ض�اءالد�ن را تصو�ب كرد اما سخنان مصدق باعث شد تا مردم از
سوابق س�اسى س�د ب�شتر آگاهى پ�دا كنند. بعدها طباطبا�ى حزب ارادهٌ ملى را بنا كرد

كه ا�ن حزب دربرگ�رندهٌ افراد و طبقاتى بود كه پ�رو خط مشى س�اسى او بودند.
وقتى دورهٌ چهاردهم تقن�ن�ه به پا�ان رس�د، در انتخابات دورهٌ پانزدهم حس�ن مكى،
دكتر بقا�ى و نر�مان و چند نفر د�گر از پ�روان مصدق كه مورد عالقهٌ مردم بودند با كمك
حزب دمكرات قوام�السلطنه كه �ك حزب دولتى ولى مقتدر بود و در كل�هٌ جر�انات مربوط
به انتخابات نظارت داشت، به مجلس شوراى ملى راه پ�دا كردند. ا�ن گروه كوچك در آن
زمان نقش اقل�ت را بر عهده داشت و نام فراكس�ون ملى را براى خود برگز�ده بود.
اعضاى ا�ن فراكس�ون با مصدق در تماس دائم بودند و طرح�ها و نظرات س�اسى او را
دنبال م�كردند. در ا�ن دوره بود كه سخنان مخالفت�آم�ز حس�ن مكى در بارهٌ ال�حهٌ نفت
نام او را بر سر زبانها انداخت. مكى قبل از وكالت مجلس به كار تأل�ف كتب ادبى اشتغال

داشت و كتاب «گلزار ادب» او مورد پسند دوستداران شعر و شاعرى واقع شده بود.
در انتخابات دورهٌ شانزدهم بار د�گر مردم به مصدق و �اران او رأى دادند اما پس از



قرائت آرأ، ه�چكدام از آنها انتخاب نشدند. مصدق و همفكرانش به انتخابات كه به نظر
آنها مخدوش بود اعتراض كردند و با بطالن صندوق آراى لواسانات و كناره�گ�رى س�د
محمد صادق طباطبا�ى از ر�است سازمان نظارت بر انتخابات، توانستند به مجلس

بروند.
دورهٌ شانزدهم �كى از پرجنجال�تر�ن ادوار مجلس بود كه با مطرح شدن ال�حهٌ نفت
و مخالفت�هاى فراكس�ون ملى ب�شتر جلسات مجلس از اكثر�ت م�افتاد و نخست�وز�ران
منتخب مجلس �كى پس از د�گرى استعفا م�دادند و م�رفتند. مصدق و اعضاى فراكس�ون
ملى در جلست علنى و خصوصى با جمال امامى ل�در فراكس�ون اكثر�ت درم�افتادند،
كم�س�ون نفت ال�حهٌ جد�دى را مطرح كرده بود كه اقل�ت با تصو�ب آن مخالف بود،
مصدق و �ارانش دم از ملى شدن نفت م�زدند و كمپانى�هاى انگل�سى تالش م�كردند تا

قرارداد سابق را تجد�د كنند.
در چن�ن شرا�طى بود كه سپهبد رزم�آرا از جانب اكثر�ت به نخست وز�رى انتخاب
شد و تصم�م گرفت كاب�نه�اش را به مجلس شوراى ملى معرفى كند. در آن روز تار�خى
من در لژ مطبرعات پارلمان بودم، وكال�ى كه طرفدار و پشت�بان رزم�آرا بودند انتظار
م�كش�دند و مصدق و �ارانش چشم به در دوخته بودند و حرفى نم�زدند. وقتى رئ�س
مجلس رسم�ت جلسه را اعالم كرد، �كى دو نفر از وكال به عنوان قبل از دستور صحبت
كردند. هنوز سخنان دوم�ن ناطق تمام نشده بود كه رزم�آرا همراه وزراى كاب�نه�اش وارد
شد. �كى از طرفداران او (آشت�انى زاده) بلند شد و شروع به كف زدن و ابراز احساسات
كرد. د�گران هم به اعضاى دولت جد�د خوش�آمد گفتند. رزم�آرا كه لباس شخصى بر تن
كرده بود، به روى وكال لبخند م�زد. با ورود ا�ن گروه به تاالر جلسهٌ علنى نما�ندگان
فراكس�ون ملى شروع به اعتراض و داد و فر�اد كردند. نر�مان با صداى بلند م�گفت�:
د�كتاتور لباس عوض كرده تا شناخته نشود. مكى و بقا�ى روى پ�شدستى�ها مشت
م�كوب�دند و چ�زها�ى م�گفتند كه درست مفهوم نبود. رئ�س مجلس سعى داشت تا با
صداى زنگ مجلس را ساكت كند ولى موفق نم�شد. رزم�آرا خونسرد و آرام پشت تر�بون
قرار گرفت تا اعضاى كاب�نه�اش را معرفى كند. هر وز�رى را كه اسم م�برد �اران مصدق
فر�اد م�زدند�: «ساكت شو د�كتاتور قلدر». از طرف د�گر وكالى اكثر�ت با گفتن «احسنت،
مبارك است» نخست وز�ر جد�د را مورد تأ��د قرار م�دادند. هنوز سخنان رزم�آرا تمام
نشده بود كه دكتر مصدق حالش بهم خورد و روى صندلى افتاد. همراهان مصدق از
پ�شخدمتها كمك خواستند اما پ�ش از رس�دن آنها كر�مپور ش�رازى (مد�ر روزنامهٌ
شورش) از لژ مطبوعات پا��ن پر�د و در حال�كه فر�ا م�زد «پدر ملت از دست رفت» به
اتفاق چند تن از �اران مصدق، او را به اطاق كوچكى كه جنب تاالر جلسهٌ علنى بود، انتقال

دادند و پزشك مخصوص مجلس آمد تا دكتر مصدق را كه هنوز ب�هوش بود درمان كند.
با خروج نما�ندگان مخالف از جلسه، رزم�آرا توانست اسامى وزراى كاب�نه�اش را
اعالم كند و برنامهٌ دولت جد�د را به مجلس بدهد تا مورد بررسى قرار بگ�رد. در هم�ن
جلسه بود كه رزم�آرا با غرور و صدا�ى خاص كه سعى م�كرد نلرزد جملهٌ معروفش را كه

بعدها گفته شد به خاطر آن به قتل رس�ده عنوان كرد و گفت�:
_ بعضى�ها صحبت از ملى شدن نفت م�كنند، در شرا�طى كه ملت ا�ران قادر

ن�ست �ك لولهنگ بسازد چطور م�تواند به كار تصف�ه و استخراج نفت دست بزند؟
آنروز گذشت و �ك هفته بعد رزم�آرا از مجلس رأى اعتماد گرفت ولى روزنامه�هاى
مخالف دست از سرش برنداشتند تا آنجا كه ناچار شد در �ك روز ب�ش از سى نشر�ه را
توق�ف و تعط�ل كند. هم�ن روش او در قبال مطبوعات سبب شد تا ادعاى مصدق و
�ارانش مبنى بر د�كتاتورى رئ�س دولت جد�د به ثبوت برسد. در حال�كه رزم�آرا كوشش



م�كرد تا خود را فردى دمكرات و طرفدار قانون معرفى كند.
بهر حال پس از ترور رزم�آرا به دست فدائ�ان اسالم، حس�ن عالء، وز�ر دربار وقت
به نخست وز�رى رس�د ولى عمر كاب�نهٌ او كوتاه بود. جمال امامى كه ل�در اكثر�ت و از
مخالفان مصدق به شمار م�امد در �كى از جلسات مجلس خطاب به او گفت�: حاال كه شما
از همه كس و همه چ�ز انتقاد م�كن�د بهتر است كه قبول مسئول�ت كن�د تا بب�ن�م چه
گلى بر سر مملكت م�زن�د. مصدق كه م�دانست جمال امامى قصد دارد او را در بوتهٌ �ك
آزما�ش خطرناك قرار دهد و در صورت امتناع از پذ�رفتن ا�ن مقام، افكار عمومى را بر
ضدش بشوراند و بگو�د مدع�ان اصالح امور مملكت فقط مرد حرف�اند نه مرد عمل، اعالم
كرد كه حاضر است قبول مسئول�ت كند بشرطى كه مجلس اصل ملى شدن نفت را بپذ�رد.
پس از چند�ن ساعت بحث و گفتگو، سرانجام مجلس شورا پ�شنهاد دكتر مصدق را

).۱۳۳۰پذ�رفت و او به نخست وز�رى انتخاب شد (ارد�بهشت 
اواخر خرداد ماه همان سال، �كشب كه من در ض�افت سفارت رومانى شركت داشتم
سرهنگ نادرى (رئ�س اداراهٌ كارآگاهى وقت) افسرى را به سفارت فرستاد تا مرا نزد
نخست وز�ر ببرد، از ا�نكه در آن موقع شب احضار شده بودم سخت تعجب كردم و با
عذرخواهى از م�زبانان بطرف خ�ابان كاخ، محل اقامت نخست وز�ر براه افتادم. ا�ن
اول�ن بار بود كه به مالقات دكتر مصدق م�رفتم و تا آنشب فرصتى دست نداده بود تا او

را كه س�استمدار مورد عالقه�ام بود از نزد�ك بب�نم.
وقتى وارد خانهٌ مصدق شدم خازنى (�كى از منشى�هاى دكتر مصدق) از من استقبال

كرد و گفت : آقا منتظر شما هستند.
از چند پله باال رفتم. ناگهان دكتر مصدق را د�دم در حال�كه دكتر فاطمى و ن�كپور
نائ�نى (مد�ر روزنامهٌ خبر) ز�ر بغلش را گرفته�اند تا جلوى در اطاق به استقبالم آمده
است. خجالت�زده و دستپاچه سالم كردم و همگى به داخل اطاق رفت�م. مصدق پس از

تعارفات معموله گفت�:
_ من دورادور شاهد مبارزات قلمى شما بودم و آقاى دكتر فاطمى هم هم�شه در
مورد شما با من حرف م�زنند. ا�نكه امشب مزاحم شدم خواستم ضمن تشكر از خدمات

شما خواهشى بكنم. البته مختار�د كه تقاضاى مرا رد كن�د.
گفتم : هر دستورى بفرما��د اجرا م�كند.

گفت : نه، نه، من حق ندارم به �ك روزنامه نو�س دستور بدهم. فقط �ك مطلب مهم
هست كه با�د به شما بگو�م. م�دان�د كه آقاى هر�من نما�ندهٌ دولت آمر�كا براى مذاكره در
بارهٌ نفت به ا�ران آمده و مدت سه روز م�همان ما خواهد بود. اگر براى شما امكان دارد،
تا زمانى كه ا�شان در ا�ران است از حمله كردن به او و دولت آمر�كا خوددارى كن�د. من
تمام مطالب شمارهٌ اخ�ر روزنامهٌ «حاجى بابا» را خوانده�ام و با�د بگو�م كه متوجه
اشارات و كنا�ات شما هستم. راستى كه با طنز و شوخى حقا�ق را بهتر م�توان گفت، اما

در شرا�ط حاضر ممكن است ا�ن مطالب موجب بروز سؤتفاهماتى بشود.
و بعد اضافه كرد كه�: �ادتان باشد، شما تا امروز از دولت�ها انتقاد م�كرد�د، نبادا
حاال كه جبههٌ ملى دولت تشك�ل داده و محتاج انتقادات شماست از ا�ن كار طفره برو�د.
اگر جرا�د از ما انتقاد نكنند فاسد م�شو�م. من به فرماندار نظامى و به رئ�س شهربانى
دستور داده�ام كه از توق�ف روزنامه�هاى مخالف خوددارى كنند. اگر ا�نها فحاشى هم
بكنندباز هم ب�ن صد كلمه حرف ناحساب دو كلمه حرف حساب م�زنند. ما همان دو كلمه را

به گوش م�گ�ر�م و بق�ه را فراموش م�كن�م.
در ا�نجا الزم م�دانم به مطلبى اشاره كنم و آن ا�ن است كه در حكومت دكتر مصدق
روزنامهٌ «مرد روز» به مد�ر�ت دكتر ص�رفى هر روز با لحن شد�د مصدق را مورد حمله



قرار م�داد. �ك روز رئ�س شهربانى وقت از مصدق اجازه م�خواهد تا ا�ن روزنامه را به
اتهام اهانت به دولت توق�ف كند. دكتر مصدق با عصبان�ت ز�اد فر�اد م�زند كه�: ت�مسار،
اگر بشنوم كه مزاحمتى براى مد�ر ا�ن روزنامه فراهم كرده�ا�د م�دهم درجه�تان را بكنند.

۱۳۳۲به هر حال آنشب گذشت و من د�گر دكتر مصدق را ند�دم. در ت�ر ماه سال 
وقتى دعوتنامهٌ رسمى كم�تهٌ فست�وال بخارست بدستم رس�د و تصم�م گرفتم براى مدت
دو ماه به رومانى و اتحاد شوروى بروم مطلع شدم كه مسافرت به كشورها�ى مثل شوروى
و لهستان و رومانى از جانب دولت ممنوع شده است و فقط رئ�س دولت م�تواند اجازهٌ
خروج بدهد. رئ�س ادارهٌ گذرنامه معتقد بود كه مقصدم را آلمان غربى ذكر كنم تا
گذرنامه�ام را صادر كند ولى من بهتر د�دم موضوع را به اطالع نخست وز�ر برسانم و
هم�ن كار را هم كردم. وقتى در حضور دكتر مصدق به دعوتنامهٌ كم�تهٌ فست�وال اشاره
كردم، او از ز�ر ع�نك نگاهى به من انداخت و گفت : بله م�دانم شما به آلمان غربى
م�رو�د، سفر خوش. همانشب روزنامهٌ «آتش» (به مد�ر�ت م�راشرافى) نوشت كه
گذرنامهٌ پرو�ز خط�بى كه عازم روس�هٌ شوروى است به دستور شخص دكتر مصدق ن�م

ساعته صادر شد.
) در بندر۱۳۳۲ شهر�ور ماه ۲۲من به رومانى و بعد به شوروى رفتم. در مراجعت (
 كاب�نهٌ مصدق ساقط شده و۳۲پهلوى توق�ف شدم ز�را با كودتاى ب�ست و هشت مرداد 

سرلشكر زاهدى كه زمانى وز�ر كشور دولت مصدق بود زمام امور را در دست داشت و به
حكم او همكاران و همفكران مصدق بازداشت شده بودند.

 زرهى من و لطفى وز�ر دادگسترى، مهندس رضوى نا�ب رئ�س۲در زندان لشكر 
مجلس، دكتر شا�گان وز�ر فرهنگ، نر�مان وز�ر دارا�ى، احمد اخگر نما�ندهٌ مجلس،
مهندس عطا�ى كف�ل وزارت كشاورزى و كر�مپور و دار�وش فروهر زندانى بود�م.
بازداشتگاه دكتر مصدق شش ساختمان باالتر از محل ما واقع شده بود، اما هر روز صبح
كه دكتر مصدق را براى محاكمه به باشگاه افسران م�بردند اورا م�د�د�م. باشگاه افسران
درست روبروى اطاقهاى ما بود. �ك سرگرد ارتش با ماش�ن سوارى مصدق را جلوى در
باشگاه م�اورد و بعد پ�اده م�شد و با ادب و احترام در اتومب�ل را باز م�كرد و سالم
نظامى م�داد. دكتر مصدق با همان لباس (برك) پ�اده م�شد و قبل از ا�نكه داخل سالن

باشگاه شود بطرف ما دست تكان م�داد و با حركت سر سالم و احوالپرسى م�كرد.
معموالً آشپز مخصوص دكتر مصدق روزها هنگام ورود به سربازخانه نزد ما م�امد
و از وضع مزاجى و همچن�ن گزارشهاى روزانهٌ هر زندانى، اطالعات جامعى به مصدق
م�داد. او م�گفت دكتر مصدق نگران سالمت شماست و �كبار هم در محكمهٌ نظامى عنوان
كرده است كه�: در ا�ن زمستان سرد �ك عده از رجال را گرفته�ا�د و زندانى كرده�ا�د كه چه

بشود؟ منكه تمام اتهامات منتسبه را قبول دارم، آنها را آزاد كن�د بروند پى كارشان.
�ك روز نزد�ك ظهر هم�ن آشپز به اطاق من آمد و گفت�:

_ من به آقا گزارش داده�ام كه شما سرما خورده�ا�د. ا�شان ضمن احوالپرسى
خواهش كرده�اند كه امروز ناهار نخور�د چون قرار است براى شما سوپ مرغ ب�اورم.
اگر هم احت�اج به پتوى اضافه دار�د بگو��د، چون دو عدد پتوى اضافى از منزل آورده�اند

كه مورد احت�اج آقا ن�ست.
�ك ساعت بعد آشپز مخصوص با سه قابلمه وارد اطاق شد : سوپ مرغ، نان سنگك
برشته و سبزى خوردن با كمى ماست ش�ر�ن خانگى. ناهار آنروز من كامل بود و د�گران

هم توانستند لقمه�اى بردارند و از دستپخت آشپز و توجه خاص دكتر مصدق تشكر كنند.
عصر همانروز، گروهبان مسئول زندان (گروهبان ساقى) خبر داد كه در جلسهٌ دادگاه

۱۳۳۱مصدق را متهم به ضد�ت با مقام سلطنت كرده�اند و من به �اد �كى از روزهاى سال 



افتادم كه در «حاجى بابا» كار�كاتورى از شاه و مصدق داشتم�: شاه و ملكه ثر�ا در
اتومب�ل روباز نشسته بودند و به سمت خارج م�رفتند، مصدق پاسبان راهنما�ى بود و

راه خارج از كشور را نشان م�داد.
مصدق كه به گفتهٌ منشى مخصوصش (خازنى) از خوانندگان هم�شگى روزنامهٌ ما
بود و در اوقات فراغت خود را با مطالب آن سرگرم م�كرد، پس از د�دن ا�ن كار�كاتور به

من گفت :
_ عكس جالبى است ولى قدرى تند است.

پرس�دم : پس ا�شان نبا�د بروند؟
با ق�افهٌ كامالً جدى جواب داد : نخ�ر، كسى نم�گو�د ا�شان تشر�ف ببرند، ما

م�گو��م دخالت در امور نكنند.
و ا�ن همان حرفى بود كه هم�شه م�زد : شاه با�د سلطنت كند نه حكومت.


