
 
 
  
  
  

 حضور انور شورای شهر مشهد و ايضاً روسای بلديه شهر مذکور
  
 

شب پيش بنده و علی دشتی و ميرزاده عشقی در عالم برزخ در  چند
در همه باب سخن می رانديم. منجمله حول و  حال سياحت بوديم و

زندگان با وجدان، الحق و  حوش حوادث اخير ايران که سوای
کند. (منهای  ر عالم برزخ کباب میداالنصاف دل هر مرده ای را 

 دوزخيان که قاطبه علما و حضرات آياتند و حتی حواسشان به
خودشان هم نيست زيرا ترکه عذاب پروردگار تا فيها خالدون آنها 

اثنای صحبت بر سر نکبت اهل عمائم و رذالت شيخ و  فرورفته.) در
تاد که اکثرهم ف سالون تياتر رستگاران برزخ ا مفتی، بغتتاً گذارمان به

يا حمال و اويار و قليلی هم آدمهای  در زمان حيات يا مطرب بوده اند
کيسه کش و گاريچی، دون  ساده دل نماز خوان. الباقی همه دالک و

تلويزيون  حتی يک معمم يا روضه خوان. الغرض سالون پر بود و
 نمره چهار برزخ هم داشت برنامه جاتی در باب رذالت چاپلوسان و

ت پابوسان بی فرهنگ دربار سلطان عليشاه خامنه ای پخش می ف کثا
اينکه ما سه نفر داخل شديم، کاشف بعمل آمد که همه   کرد. محض

اند و حسب فهم ما، طرف دارد زار زار می  دور بنده خدايی گرد آمده
الظاهر خاليق مينوسرشت در حال  گريد. از چه، خدا می داند. علی

اتفاقاتی در عالم برزخ از  رسيديم. چنين تسالی ايشان بودند که ما
گريه کنند يا  نوادر است و مسبوق به سابقه نيست که رستگاران

  .دلتنگ گردند
  
  
  
  
 

کردم  آمدند و لبيک و شبيک و السالم عليک که خيال کردم مرا نمی شناسند. تفحصی همين که خاليق مرا ديدند، همه به سويم
لوتی يا رندی به تازگی مرده که به سالون بهشت آمده. و  رخی نشناسند و گمان کرده اندايد بکه قضيه از چه قرار است. گفتم ش

اين شاعر بی مقدار  ام و حضرات از صغير و کبير و رجال و نسوان همه بر حال من و احواالت ضمير اال من سالهاست مرده
د. شخصی که زار زار می گريست، جالل آل احمد ف گردقضيه مکشو وقوف کامل دارند. باری علی دشتی به معاينه برآمد تا کنه

اشنوويژه بود و به سختی می  رفتيم تا معلوم شود از چه می نالد. جالل در عين حالی که غرق در دود سيگار بود. نزد جالل
 ناليد. گفتم معلوم هست چرا گريه می کنی؟ گريست، دست در گردنم انداخت و عينهو مار گزيده

   ل؟چه مرگت شده جال
 

زاری الم تا کام نمی گويد. اکبر دهخدا عين  که جای گريستن نيست! ديدم که گفتار بنده افاقه نمی کند و جالل جز گريه و اينجا
اخوی!  وسط قيل و مقال و گفت: همه قضايا به بولوار برميگردد. گفتم جان به لب شدم همان دخوی سابق خودش را انداخت

  کدام بولوار کدام زهرمار؟
 

شد. خوشا به  نداريم. اين بار جالل گردن مرا رها کرد و گفت: مصيبتم کم بود، حاال دوتا ينجا غير دشت و دامنه چيزیما که ا
 سعادتت ايرج که خالص شدی! گفتم از چه خالص شدم؟

   چرا نمی گويی چه مرگت شده؟
 

برزخ خبری منتشر کرده در باب  مره چهارای حال مکشوف گرديد که ساعتی قبل از ورود ما به سالون، تلويزيون ن علی
فهميدم چرا  سابقاً به نام ما بوده و االن به جالل آل احمد حواله شده. آنجا بود که تعويض نام يک بولوار چس فيلی در مشهد که

ن در عالم فلکی چنايک بولوار را در طهران به نامش کرده اند، ط جالل بيچاره به گريه و البه افتاده. يادم آمد سالها پيش هم که
 .شده بود که مپرس برزخ، برزخی

 



 واقف شويد اگر در مملکت واليت فقيه مکانی يا شارع عامی را به نام آدم اين ماجرا را از اين جهت به شرف عرض رساندم که
ام مکان ال اگر نانظار برزخيان حاضر شود. ح سالمی بکنند، بسان طفل مادر مرده می گريد و از آن به بعد خجالت می کشد در

برزخ قانونی هست که  خمينی يا خلخالی و غيرذالک بگذارند، عذابش بر قّوه دو می شود. در عالم را بر يک دوزخی مانند آقای
دوباره جهت تحقيق و تفحص به شورای برزخ داده می شود تا معلوم  اگر در واليت فقيه به مرده ای بها بدهند، پرونده اش

رذالت چاکران سلطان عليشاه دخيل بوده  حترام گذارده اند. نکند يک وقت در نکبت ارباب عمائم واايشان  خاطر به گردد به چه
 .باشد و از زير دست مأموران برزخ در رفته

 
در شهر مشهد، تشکرات مخصوص تقديم می گردد برای آنکه  عليهذا به جهت برداشتن نام اينجانب ايرج ميرزا از يک بولوار

به حمدهللا از فردا بسته  (سال قبل از بالی خمينی دار فانی را وداع گفته ام ٧٠به خاطر بولوار (که  بح اينجانپرونده مفتو
هنوز پرونده بولوار طهرانش بايگانی نشده، از فردا بايد در باب بولوار  خواهد شد. ولی دلم برای جالل آل احمد می سوزد که

 .هم جوابگو باشد مشهد
 

ندارد، دست از سر اين مردگان غيرخودی برداريد. از فردا بايد استشهاد  صتان که وجود خارجیدای مخصوشما را به همان خ
هيچ دخالتی در مظالم ارباب عمائم و نکبت  دار فانی را وداع گفته و 57جمع کنيم که جالل آل احمد قبل از واقعه شوم  برزخی

کسی هم  ز ممات به حيات برگردد که محال اندر محال است ور ديگر اداشت. مگر اينکه با پاسداران خمينی نداشته و نخواهد
و نظاره گر کثافات اهل عمائم شود. ديدن مناظز  زير بار اين کار نمی رود. علی الخصوص که مجبور باشد به طهران برود

جرأت کير می  دل شير وجفنگيات کرگدنی همچون سيد احمد خاتمی و انتری شبيه آيت هللا جنتی  شنيع نماز جمعه و استماع
 (!را رها نکرده خواهد! (با عرض معذرت از ساحت اهل ادب. هنوز اين بيماری بنده

 
حقير از آن بولوار موصوف، تذکار چند سطر از باب خيرخواهی و  علی ای حال ضمن سپاسگزاری دوباره به خاطر زدودن نام

ميرزا به جالل آل احمد مفلوک، اشتباهاتی  ر از اينجانب ايرجام بولواشورا را وظيفه می دانم. در اطالعيه تغيير ن نصيحت به آن
 :رخ داده که به شرف عرض می رسد

 
چی چی بوده و به نماز و روحانيت توهين کرده و  ـ در اعالنيه مرقوم فرموده ايد که ايرج ميرزا بنيانگذار ادبيات نمی دانم ١

اسافل اعضاء و  وگرافی چيزی نمی دانم. شايد منظورتان رسيدگی بهيات پروناوالً در باب ادب .دين و ايمان را تمسخر نموده
مادينه نبوده و اهل علم می دانند. لفظ روحانيت را هم نمی دانم  متعلقات آن در ابيات حقير باشد که منظورم نفس آلت نرينه يا

آنها روحانيتی يافت نمی شود و عالم  شايد منظورتان همان ارباب عمائم و شيخ و مفتی باشد که عقالً و عمالً در .يعنی چه
 طايفه در دار السالم نيست. محض اطالع عرض کنم که کل حضرات آيات و حجج برزخ هم شاهد است که احدی الناسی از آن

آقايان در دوزخ اند و صدای زجه و ناله شان دل آدم  ساده دل، فرداً فرداسالم به غير از چند کس (به فتح کاف) غير مشهور و 
نبوده و تا به امروز هم برقرار  آنچه بنده در زمان حيات در باره اين طايفه ضاله گفته ام، دور از حقيت کباب می کند. لهذا را

 :است. همان زمان در باره ايشان گفتم
 

 در ايران تا بود مال و مفتی
  دتر از اين هم بيفتیبه روز ب

 
ارباب عمائم سر تا پا کثافت شده ايد و نکبت  معلوم گردد که به برکت سر به حال و روز خودتان در مشهد نظاره کنيد تا اکنون

هستند، همين که  التفات داريد که حضرات و آيات خادم الحرم که عموماً يک عده اغر و پخ .و شناعت کاالی بازارتان است
تام و يک مشت دهاتی فلک زده چپاول ايضاً با اموالی که از اي ز صندوق بی حساب و کتاب مشهدالرضا پر می کنند،توبره را ا

باجگيری خمس و زکات را دوباره  قم می روند و آنجا بر حسب پهنای سفره شان درجه اعلميت می گيرند تا بساط کرده اند، به
 .راه بيندازند

 
ت؟ از بهر اين نماز از بهر چيس ايد که ايرج ميرزا چسان و فسان کرده. معروض می دارد که نماز هم افترا زده ـ در باب ٢

 واسطه عبادت خدا آدم شويد؟ اگر غرض بر دوال و راست شدن باشد، بوزينه است که عادتاً تکرار مکررات بکنيد يا به
دليل که حرف و دلتان يکی نيست و ايضاً نمی دانيد  ابرزالمومنين است. آدم هم که نشده ايد و غرق در بالهت و نکبتيد. به اين

نداند با خدا چه می گويد،  شما بلکه اجدادتان هم نمی فهميده اند چه می گفته اند. کسی که خودش هم نهدر نماز چه می گوييد. 
  :کردم خداوند هم زبانش را نمی فهمد. همان زمان عرض

 
 از آن نماز که خود هيچ از آن نمی فهمی

 چه فايده و بهره اکتساب کندخدا 
 تفاخری نبود مر خدای عالم را

  ی او را خدا حساب کندکه چون تو ابله
 
يک شهر و مملکت دخل مستقيم دارد و چون  ـ ايضاً در آن اعالنيه مرقوم فرموده ايد که نام يک بولوار به هويت فرهنگی ٣

نام تشکر  يير داده ايد. عجالتاً بار ديگر به خاطر اين تغييربوده، نام بولوار را تغ محتوای اشعار حقير خالف شرع انور



هويت فرهنگی ايران چه کسی بايد باشد؟ دسته سينه  .اما ابراز الطائالتی از اين نوع مسموع و مجاز نيست مخصوص دارم،
در انظار اهل عالم  رانساله روبروی حرم با خنجر بر سر و روی خود می کوبند و مايه تمسخر ملت اي زنان بايد باشند که هر

 می شوند؟
 

 خواهد که کشد سنان و خولی
  !به کله خويشکوبد قمه را 

 
واداشتند تا دو ساعت از بهر تنبيه، تياتر  شب پيش بين يک امريکايی و افريقايی لفظاً مرافعه شد و امريکايی مقصر را چند

 .دوام نياورد و غش کرد قمه زنی ايرانيان ببيند. بيچاره
 

 ختصار کالم و پرهيز از تطويل سخن، بهبايد باشد؟ العاقل باالشاره و محض ا (فرهنگی ايرانيان چه کس (با فتح کافهويت 
 :همين بيت اکتفا می کنم

 از آن گروه چه خواهی که از هزار نفر
 اقل دويست نفر روضه خوان خر دارد

 :کشته حسين اشک می ريزند، سروده ام ايضاً در باب اين تمساحهای يزدی و غير يزدی که چگونه به دروغ بر
 

 خنعوذ با� از آن قطره های ديده شي
  چه خانه ها که از اين آب کم، خراب کند

 
کرده و به مکر و خدعه از آنان می  طايفه ضاله که شده اند پيشقراول فرهنگ و هويت، تا فيها خالدون خاليق ريشه همين

 ونحول و حوش سلطان عليشاه اجتماع می کنند و عينهو شريع قاضی، جنايات هار ،ستانند اما به جای ياری آنان در روز تنگ
ميل خود تفسير کرده تا خر مقام عظمای جنايت در  الرشيد تهران را توجيه می نمايند. اگر هم از حديث کم بياورند، قرآن را به

محض تذکار  ر شعری مرقوم نمودم که باز همسال پيش همين مطلب را د 120نيفتد. قريب به  گل و الی چه کنم چه کنم گير
 :آورده می شود

 
 آن به وفق خواهش او چو نيست ظاهر قر

  رود به باطن و تفسير ناصواب کند
 

شما بگوييد که هويت فرهنگی از آن چه  .فی امان هللا! بنده ايرج ميرزا از بيخ و بن ناصواب و خطا کار و غير قابل المفلس
 کنند اما در زندانعده مفت خور الدنگ که به زن و دختر مردم همشيره خطاب می  باشد؟ از آن يککسی (به فتح کاف) بايد 

را از استعمال لفظ خانم پرهيز می دادند و می  سلطان عليشاه به آنان تجاوز می کنند؟ همين الندگها آن زمان فرنگ رفته ها
مفتی، خطاب به  ن پرهيز دادن نسوان از رويارويی با شيخ وهمشيره خطاب شوند. همان ايام ضم گفتند که بايد نسوان ايران

 :رودمايشان اين بيت س
 

 زمن مترس که خانم ترا خطاب کنم
   از آن بترس که همشيره ات خطاب کند

 
 
چندان که ملل دنيا و قاطبه ينگه دنيا از  هکذا حال روز شماست که همشيره خطابشان می کنيد اما بی حرمتشان می سازيد و

که فعالً  باب افعی های سلطان عليشاهطايفه آدمخواران بر حال و روزشان می گريند. در  تا مغرب زمين علی الخصوص اشرق
عام است که ملل يوروپ در سواحل دريای مديترانه  هويت فرهنگی ملت منکوب ايران هستند، چيزی نگويم بهتر است. شهره

شلوار از پسر اين  نمی نگرند، وليکن افعی های سلطان عليشاه به زور به زنان و دختران لخت از حشمت و حيا و آزرم حتی
خجل می ماند. اينها هويت فرهنگی دوران شمايند. اگر همين  بيرون می آورند و آن می کنند که ميمون از نظاره اشمملکت 

  .کند، بسم هللا و با� قدر راضی تان می
  
 

  .بولوار موصوف الذکر عرض تشکر مجدد به خاطر زدودن اسم حقير بر آن
  .زياده زحمت است

  
 

 ايرج ميرزا
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