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  حقوقدان -رفيضامي

تجسم  . گيرائی وارادتمند بمناسبت پخش برنامه گرد ھمائی ايرانيان درپازارگادرا بپذيريد بھترين شادباشھای
ورده است موفقيت وکاميابی آنرا ازقوه به فعل درآن غير قابل فراموشی است واين ھنرشماست که آمفھومی 

  .رزو مندمآ حضرتعالی را

ايرانيان راغرق درافسوس  :ابيات خانم سمين بھبھانی به ھنرشما نگينی است که ھمانطور که ايشان گفته
  »اما چه سود اينجا نوشيروان ندارد«نجا که سروده شده آميکند خاصه 

***  

 ؛استادگرامی

کارھا را آن جوانان کرده اند، ھمه دليری را آن مردان و زنان و ھمه احترام مفتخر است به آگاھی برساند، با 
 يم کمتريناگرفته و فرستاده اند و ا نگاره ھا را خودشان خردساالن و کالن ساالن ميھنمان بکار بسته اند؛ حت

شايسته اين ستايش نيستم، آنان به راستی و به درستی  ای بوده انجام شده.از اينترنت ھا گرد آورده ام. وظيفه 
 .ين کمتريناشايسته قدر دانی شما ھستند. نه  بصورت خودجوش اسطوره آفريده اند و» آنان«

 .جنابعالی زندگانی دراز ھمراه با تندرستی آرزو داردبرای شاگرد اين 

 ھميشگیارادتمند 

  ک-ح

پليس راھنمايی و  ) ٢٥٥٥ھای منتسب به مراسم ناھيد شيد، (ھفتم أبان ر اساس برخی فيلمب
کرده است. در رانندگی از حرکت خودروھای شخصی به سمت آرامگاه کوروش جلوگيری می

بودند، در  شود که برخی از شھروندان که خود را به اين آرامگاه رساندهاين نگاره ھا ديده می
 .دھندروش شعار سر میگراميداشت کو

 داشت کوروشسابقه ايرانيان از مراسم بزرگبرای ديدن اين سيل خروشان جمعيت و استقبال بی

 به نگاره ھای زير نگاه کنيد 
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پس از سه روز گذشت از برگزاری مراسم روز بزرگداشت کوروش بزرگ در ايران، ھنوز 
ی مپاسارگاد مراسم بسياری رسانه ھا نگاره ھايی منتشر ميکنند و از دستگيری بسياری در 

 .ت کوروش را نشان ميدھدسابقه ايرانيان در گراميداشاستقبال بیکه  نويسند
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مانع گذاشته بودند ولی مردم خرد و کالن ھمه چون ميخواستند ببنيد سه اليه نرده کشی و 

  باشند و حضور داشته باشند خودرا 
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ھيچ آرامگاھی تا به امروز، ھيچگاه ھرگز مکه که مدعی است خانه خدا  به آنجا رسانده اند.. 
جمعيتی در يک زمان و خودجوش بدون ھرگونه تبليغ و نوحه  است، يا مشھد يا کربال چنين
  انی و رجز خوانی بخود نديده است.خو
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   ھرگز نخواب کوروش
  

 بابا ستاره ای در ھفت آسمان ندارد    ان نداردـــارا زبــــھان ندارد ســــــدارا ج

  فشان نداردـــتی دل دماوند آتشـــــح    لب فروبستکارون ز چشمه خشکيد البرز

  ران نداردــرستم در اين ھياھو گرز گ    يد و بگريختـــو سياه دربند آسان رھــــدي

  پاھان نقش جھان نداردـــــزيرا دل س   يدــيد زاينده رود خشکــورشخ ،روز وداع

  ويی که آرش ما تير و کمان نداردـــگ    امی دگر نھادندــــــن ،ام پارس درياــــبر ن

  نادر زخاک بر خيز ميھن جوان ندارد  گران شدـــــر کام ديـــب ، دريای مازنی ھا

ُ دارا ک   ر بيستون نويسند دارا جھان نداردـــب    نتــر زميـــــدزدان س ،جای کاریـــ

  اينجا نوشيروان ندارد ،ا چه سودــــام    ان بلند استـــفريادم ،واھیــــآييم به دادخ

  اما صد آه و افسوس شير ژيان ندارد    بيرق کيانیو سپيد و سبز است اين  سرخ 

  شايد که شاعر ما ديگر بيان ندارد    کو آن حکيم توسی شھنامه ای سرايد

 ھرگز نخواب کوروش ای مھر آريايی

 بی نام تو وطن نيز نام و نشان ندارد

 سيمين بھبھانی
 

 

 


