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نکته تاریخی

تاول«خراسان»ازشاهدانعینیشکستآمریکا درطبس
روایتدس 

معمو ًال زمانی که از تمدنهای آفریقایی صحبت
میکنیم ،سخن ما به مسئله فراعنه یا درنهایت
امپراتوری مالی در شرق این قاره محدود میشود.
به دیگر سخن ،تمدنهایی که در نواحی مرکزی،
جنوبی و غربی آفریقا وجود داشت ،بهتدریج از دور
خارج شد و نتوانست اصالت و ماندگاری خود را
حفظ کند .یک مطالعه دربــاره تاریخ آفریقا نشان
میدهد که احتما ًال قاره سیاه تا پیش از گیر افتادن
در تــور استعمارگران ،بیش از  10هــزار کشور و
حکومت ریــز و درشــت داشــتـهاســت؛ در واقــع هر
قبیلهای برای خودش حکومت و قانون مستقلی
داشت و دولتهای مقتدر را میشد فقط در نواحی
شمالی و حاشیه شرقی آفریقا یافت .راز اینکه
قبایلآفریقایینتوانستندبابهرهگیریازتالشهاو
ابتکارات دیگر ملل ،حکومتهای بزرگ و مقتدری
ایجاد کنند ،چه بــود؟ ریشه ایــن دور افتادگی از
تمدنرابایددرجایدیگریبجوییم.نخستاینکه
آفریقا به عنوان یک سرزمین غنی ،میتوانست
نیازهای عموم مــردم را تأمین کند .بدیهی است
که وقتی نیازهای اولیه به شکل مناسب برطرف
شود ،مردم دیگر محتاج حرکت به سمت ایجاد یک
واحد جمعیتی بزرگتر برای کسب منابع غنیتر
نخواهند بود .دوم اینکه وجود جنگلهای انبوه و
صحراهایبسیارخشکووسیع،مسیرهایارتباطی
میان مــردم آفریقا را محدود کــرده بود و به همین
دلیل ،جابهجایی جمعیت و کسب سرزمینهای
جدید ،برای سران قبایل ،اولویت نداشت .البته در
حاشیه رودخانههای پــرآب ،تمدنهای جدیدی
شکل گرفتند که با تمدنهای بیرون از قاره سیاه
ارتباط داشتند .سومین و جالبترین دلیل قابل
بررسی،خشکشدنمنطقهبسیاروسیعیدرشمال
آفریقاست که ما از آن با عنوان «صحرای بزرگ»
یاد میکنیم .شواهد تاریخی در این منطقه نشان
میدهد که دستکم تا پنجهزار سال قبل از میالد
مسیح،صحرایبزرگ،سراسرپوشیدهازجنگلهای
انبوهبودومیزانبارشساالنهآن،رقمقابلتوجهیرا
دربرمیگرفت؛اماتغییراقلیمباعثشدکهمرزبسیار
گستردهایمیانقبایلساکنجنوبوسرزمینهای
روبهپیشرفتشمالی،مانندمصروتاحدودیکارتاژ
ایجادشود.اینقطعمسیربهعلتتغییراتاقلیمی،
دلیل قابل مطالعه دیگری است که باید بر دالیل
تشکیل 10هزارکشوردرآفریقاافزود.

گزارش تاریخی

هیملر؛ازمهندسیکشاورزی
تافرماندهیاس.اس!
درمیاننیروهایاطراف
هیتلر ،هاینریش هیملر
ـن
یــکــی از قــدیــمـیتــریـ ِ
آنهـــــاســـــت؛ مــتــولــد
هفتم اکتبر /1900
 15مــهــر  1279که
در جنگ جهانی اول،
بهرغم حضور در ارتش
آلمان ،در نیروهای ذخیره جاخوش کرد و به نبرد
نرفت .هیملر در رشته مهندسی کشاورزی درس
خواندهبود .او در سال 1923م ،در حالی که در اوج
جوانی قرار داشت ،عضو حزب نازی شد و در سال
1925م به عضویت اس.اس ،شاخه شبهنظامی
حزب درآمد .ظاهر ًا فعالیتهای وفادارانه و توام با
جسارتهیملرباعثجلباعتمادهیتلرشد.هیملر
در سال 1929م1308/ش ،فرماندهی اس.اس
رابهدستآوردوطییکدهه،ایننیروراازیکهنگ
 290نفره ،به ارتشی نسبت ًا مجهز و قابلاتکا تبدیل
کرد.هیملرتواناییزیادیدرمدیریتتوامباخشونت
نیروهاداشت.اوازسال1943موآغازشکستهای
آلمان نازی در جنگ ،رئیس گشتاپو و وزیر کشور نیز
شدوقدرتیبسیارگسترد هبهدستآورد؛امانتوانست
از آن بهره کافی ببرد .وی که متوجه حتمیبودن
سقوط نازیها شدهبود ،به هیتلر پیشنهاد تسلیم
در برابر متفقین را داد و از وی خواست که از طریق
فولکه برنادت ،افسر سوئدی و رئیس صلیبسرخ
این کشور ،درخواست تسلیم را به دشمن ارسال
کند .واکنش هیتلر به این پیشنهاد ،جنونآمیز بود.
او هیملر را از تمام مناصبش برکنار کرد و در حالی
که نیروهای شوروی به برلین نزدیک میشدند ،از
فرمانده نیروهای مدافع شمال شهر خواست که هر
کاری الزم است برای مجازات هیملر انجام دهد.
هیملر سعی کرد مخفی شود ،اما توسط نیروهای
بریتانیایی دستگیر شد و با شناختهشدن هویتش،
روز  29آوریل سال  9/1945اردیبهشت ،1324
دربازداشتگاهخودکشیکرد.

تاریخ جهان

خراسان،نخستینروزنامهایبودکهپسازواقعه  5اردیبهشت،باگروگانهایایرانی رهاشدهازدستآمریکاییها
مصاحبه وآن را روز 11اردیبهشت 59منتشرکرد

چرا آفریقایقدیم
 10هزارکشورداشت؟!

جواد نوائیان رودسری – شکست عملیات
«پنجه عقاب» که توسط مشاوران جیمی کارتر،
رئیسجمهور وقت آمریکا ،برای فراریدادن
گروگانهای آمریکایی در ایران طراحی شد،
یکی از مفتضحانهترین باختهای نظامی
ایـــاالت متحده در تــاریــخ ایــن کشور اســت.
توفان شن در کویر طبس ،صبحگاه روز پنجم
اردیبهشت سال  ،1359چنان هواپیماها
و بالگردهای آمریکایی را زمینگیر کرد که
ناچار شدند عملیات را نیمهتمام بگذارند
و از مهلکه بگریزند؛ به ایــن ترتیب« ،پنجه
عــقــاب» شکست و دولــت آمریکا دستش به
چیزی بند نشد .ایــن اتفاق در شرایطی رخ
داد که کشور هنوز ثبات سیاسی و نظامی
الزم را نداشت و هر اقدامی علیه نظام نوپای
جمهوری اسالمی ایران ،میتوانست به آسیبی
جــدی مبدل شــود .شکست آمریکاییها در
صحرای طبس ،آن هم در مواجهه با تندبادی
کویری ،عواقب وحشتناکی بــرای کارتر در
پی داشــت و یکی از دالیــل شکست او در دور
بعدی انتخابات ریاستجمهوری بــود .طی
 41ســال گذشته ،اطالعات و گزار شهای
مختلفی درباره این رویداد ،در داخل و خارج
از ایران منتشر شدهاست و هر ساله ،فرازهای
مختلفی از آن ،مــرور میشود .امــروزه همه
کسانی که فیلم «توفان شــن» ساخته جواد
شمقدری را دیدهاند ،از این قضیه اطالع دارند
که هنگام فــرود نیروهای آمریکایی در کویر
مرکزی ایران ،یک اتوبوس که از یزد به سمت
مشهد در حرکت بود و زائــران حرم رضوی را
جابهجا میکرد هم ،گرفتار تروریستهای
آمریکایی شد؛ البته برخی گمان میکنند که
این قضیه ،ساخته و پرداخته ذهن کارگردان
فیلم بود هاست .امروز میخواهیم سندی از
روزنامه خراسان را رو کنیم که  41سال قدمت
دارد و نخستین گفتوگویی است که پس از
آن اتفاق ،با شاهدان عینی ،یعنی مسافرانی
که سوار بر اتوبوس ،در شب پنجم اردیبهشت
سال  ،1359از کویر مرکزی عبور میکردند
و توسط نیروهای آمریکایی به مدت  10ساعت
گروگان گرفته شدند ،انجام شد هاست .این
گفتوگو در محل ساختمان قبلی روزنامه
خراسان ،واقع در خیابان امام خمینی(ره)
فعلی ،کوچه سینما رادیوسیتی انجام شد.
سه نفر از گروگانها که با یکدیگر برادر بودند،
روز  10اردیبهشتماه ،با دعــوت خبرنگار
خراسان به دفتر روزنامه آمدند؛ آقایان حسن،
محمد و علی عابدینی که اصالت ًا یزدی بودند

و قصدشان از سفر ،زیارت حرم امام رضا(ع)
بود .در این بین ،وظیفه نقل ماجرا را برعهده
حسن عابدینی ،بــرادر بزر گتر ،گذاشتند.
مشروح این گفتوگو در روزنامه روز پنجشنبه،
 11اردیبهشت سال  1359منتشر و عکس
این سه برادر ،در صفحه یک روزنامه خراسان
چاپ شد.
▪ 45زائر در مسیر مشهد

مسیر میان یزد تا مشهد ،از حاشیه کویر لوت
عبور میکند؛ راهی یکنواخت و خستهکننده
که پس از عبور از ساغند و رباط پشتبادام ،به
رباطخان و کویر شتران و پس از آن ،به طبس
میرسد .در آن شب ،بــرادران عابدینی ،به
همراه  45نفر دیگر ،داخل اتوبوس نشسته
بودند و در میان پیچیدن صــدای زوزه بــاد و
تکا نهای شدید اتــوبــوس در مسیرُ ،چــرت
میزدند .حسن عابدینی به خراسان میگوید:
«اتوبوس ما به اتفاق  45مسافر زن و مرد و تقریب ًا
ده کودک خردسال در ساعت چهار بعدازظهر
یــزد را بــه مقصد مشهد تــرک نــمــوده و بــرای
زیارت مرقد مطهر حضرت رضا علیهالسالم،
لحظهشماری میکردیم».
▪رگبار بر روی اتوبوس

اســتــقــرار نــیــروهــای آمریکایی در کــویــر ،از
بعدازظهر آن روز آغاز شدهبود و تقریب ًا حوالی
ساعت  ،20هواپیماهای نظامی آمریکایی
در نقطه مدنظر مستقر و منتظر رسیدن بقیه
بالگردها و نیروهای اجرایی شدند .ساعت
به حوالی  21رسید که از دور چراغهای یک
خودرو ،نظر تروریستها را جلب کرد .حسن
عابدینی میگوید« :حــدود  9شب بود که در
نزدیکیهای طبس و در محل کویر ،عد های
افراد مسلح راه را بر ما بسته و جلوی اتوبوس
را گرفتند .راننده اتوبوس که تصور کردهبود
آنها دزد هستند ،به پدال گاز فشار آورد و سعی
نمود از محل دور شود ولی متأسفانه در همین
هنگام ،مهاجمین شروع به تیراندازی نموده و
الستیک اتوبوس را پنچر و راننده را مجبور به
توقف کردند ».رانندهای که برادران عابدینی
سرهنگ چارلی بکویث
فرمانده شکست خورده عملیات«پنجه عقاب» از وی سخن میگویند ،محمدعلی فراز بود؛ او
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سعی کرد بگریزد ،اما نشد.
▪همه به ستون یک!

حــاال شــرایــط تغییر کــردهبــود؛ اتــوبــوس در
محاصره نیروهای آمریکایی قــرار داشــت و
صدای گریه کودکان و ضجه زنان بلند بود.
حسن عــابــدیــنــی ،در ایــنبــاره بــه خــراســان
میگوید« :پــس از توقف اتــوبــوس ،یکی دو
مهاجم مسلح در اتوبوس را باز کرده ،راننده را
به بیرون کشیده و دستهایش را بسته به عقب
اتوبوس انداختند .سپس تکتک مسافران
را که از وحشت به خود میلرزیدند از اتوبوس
بیرون کــرده و به ستون یک در محل به صف
کــردنــد .میتوانم بگویم که در جایی که ما
پیاده شدیم ،تا شعاع چند کیلومتر ،سربازان و
هواپیماهای آمریکایی حضور داشتند .عالوه
بر هواپیما و هلیکوپتر ،تعدادی جیپ نظامی
و موتورسیکلت مخصوص پرش هم در محل
مستقر بود».
▪تهدیدهایی از جنس پهلوی!

در میان آمریکاییهای مهاجم ،چند افسر
ف ــراری وابسته بــه رژیــم پهلوی نیز ،حضور
داشــتــنــد؛ شــایــد آنه ــا آم ــده بــودنــد تــا نقش
مشاوران سرهنگ چارلی بکویث ،فرمانده
عملیات را داشتهباشند .شاهد مــاجــرا به
خراسان میگوید« :عالوه بر سربازان آمریکایی
یکی دو افسر ایرانی در میان آ نها بود .یکی
از این افسران ایرانی که برای صحبتکردن
نزد ما آمده بود ،قدری ما را تهدید کرد و اظهار
داشت که هیچگونه عکسالعملی از خود نشان
ندهیم .ما را در حالی که بــرای هر یک نفر،
دو محافظ قرار داده بودند ،پس از سه ساعت
نگهداری در فضای بــاز ،دوبــاره به اتوبوس
بازگرداندند .البته وسایل داخــل اتوبوس
و روی باربند تخلیه شــد هبــود ».امــا ظاهر ًا
تهدیدها تمامی نداشتهاست .حسن عابدینی
میگوید« :ساعت  2/5نیمه شب بود که همان
افسر ایرانی به داخل اتوبوس آمد و خطاب به
مسافران گفت ما مجبوریم یا تمامی شما را
بکشیم و یا اینکه با هواپیما به آمریکا ببریم و
به دنبال آن ما را دوباره از اتوبوس پیاده کرده

تهران  110سال قبل!
وسیله حمل پول در
ِ

انتقال پول ،فرایندی خاص و توام با تدابیر امنیتی
است.امروزهبرایجابهجاییپولبینشعببانکها
از کادر ورزیده و مسلح استفاده میشود؛ اما اگر فکر
میکنید این مسئله مربوط به همین نیم قرن اخیر
است ،سخت اشتباه میکنید .در تصویر قاب تاریخ
امروز ،عکسی از درشکه حمل پول مربوط به بانک
شاهنشاهی(باصاحبامتیازیانگلیس)رامیبینید

کهحوالیمیدانتوپخانهتهرانبرداشتهشدهاست.
مأموران مسلح نظمیه اطــراف درشکه به مراقبت
مشغول هستند و کارکنان بانک کیسههای پول را
برای تحویل داده به بانک ،شمارش میکنند .این
تصویر مربوط به سال 1290ش و اواخر دوره قاجار
است؛ در واقع عکسی است که فرایند جابهجایی
پولبینبانکیرادر 110سالقبلنشانمیدهد.

دربارهتوپ«هیلونگجیانگ»چهمیدانید؟

اسرارقدیمیترینسالحگرمجهان

امــروزه ساخت سالحها و تکامل آنهــا ،به صورت
لحظهای اتفاق میافتد؛ به همین دلیل ،ممکن
است کمتر به این موضوع فکر کنیم که این وسیله،
نخستینبار کجا و چگونه ساخته شد؟ بد نیست
بدانید که برای اولین دفعه ،چینیها موفق شدند
بــاروت را از ترکیبکردن گوگرد ،شــوره و برخی
مواد دیگر ،بسازند و از آن برای تولید ترقه و فشفشه
استفادهکنند.بنابراین،اگرقرارباشدازتاریخاسلحه
سردربیاوریم،بایدبهسراغچشمبادامیهاییبرویم
که خرج این سالح را تولید کردند؛ یعنی چینیها.
تا پیش از سال 1970م ،ادعای ساخت نخستین
سالحهایگرمدرشرقآسیا،فقطدرقالبمدارکی
قدیمیونیز،برخیروایتهایمربوطبهجهانگردان
اروپایی و آسیایی ،قابل ارائه و اثبات بود؛ اما در این
سال ،باستانشناسان چینی ،ضمن حفاریهای
خود در منطقه «هیلونگجیانگ» جایی در شرق
اینکشور،بهشیءبسیارباارزشیدستپیداکردند
که تا حدودی میتوانست به موضوع تاریخ ساخت
سالح ،استناد بیشتری بدهد؛ این کشف ،یک توپ
کوچک دستی بود که حدود سه و نیم کیلوگرم وزن
و  34سانتیمتر طول داشت و بیشتر به یک تپانچه
قدیمی شبیه بود .بررسیهای انجام گرفته روی
توپدستیهیلونگجیانگنشاندادکهاینسالح،
حــدود ًا در سال 1288م667/ش ساخته شده
است؛ این دوره ،مصادف با زمان حاکمیت مغوالن
بر چین است و در ایــران نیز ،باید آن را همزمان با
دورانفرمانرواییغازانخان،ایلخانمغولبدانیم.
باستانشناسانچینیمدعیهستندکهاینسالح،
قدیمیترینسالحگرمکشفشدهدردنیاست.بااین
حال ،میدانیم که توپ هیلونگجیانگ ،نخستین
سالحگرمساختهشدهتوسطبشرنیست.بیتردید،
پیش از این تاریخ ،استفاده از سالح گرم در برخی
نقاط دنیا رایج شده بود و فناوری تولید باروت ،برای
ساختتوپهایقوی،کاربریداشت.درتاریخچین
سدههای میانه ،اشارهای به استفاده از این سالح
شدهاست؛ مث ً
ال در بخشهایی از تاریخ دودمــان
«یوآن»میخوانیمکهفرماندهیبهنام«لیتینگ»،از
سربازانمجهزبهتوپدستیبرایسرکوبشورشی
که علیه ایــن خاندان شکل گرفته بــود ،استفاده
کرد .احتما ًال این سالح باید چیزی شبیه به همان
سالحهای گرم ارتش «لیتینگ» باشد .این توپ
دستی کوچک و قدیمی که از جنس مفرغ ساخته
شدهاست ،امروزه در موزه ایالتی هیلونگجیانگ،
درشهر«هاربین»نگهداریمیشود.

و به طرف یکی از هواپیماهای مستقر در آنجا
بردند .ما دیگر برای سوارشدن به هواپیما آماده
شد هبودیم و به سرنوشت نامعلوم آینده خود
فکر میکردیم».
▪توفان شن ...

درست در همین زمان بود که توفان شن اوج
گرفت و آمریکاییها برای بیرون رفتن از این
مهلکه ،دست و پا میزدند .یکی دو بالگرد
آ نها در کویر اطراف کرمان دچار نقص فنی
شد و به مقر اصلی عملیات در عمان بازگشت؛
اما نیروهای ویژه «دلتا» که برای عملیات وارد
کویر نزدیک رباطخان شدهبودند ،حاال خود
را در محاصره شنهای روان میدیدند .شدت
باد ،کنترل هواپیماها را سخت میکرد؛ حسن
عابدینی از انفجار یک هواپیمای غو لپیکر،
لحظاتی بعد از خــروج از اتوبوس میگوید:
«انفجار عظیمی بود .ما را از محل دور کردند.
اما دیدیم که چند نفری آتش گرفتند .دوباره
سوار بر اتوبوس شدیم .آن افسر ایرانی دوباره
آمد و به ما گفت که باید کف اتوبوس بخوابید
و تا نگفتهاند صدایتان درنیاید .حق ندارید به
بیرون نگاه کنید .ما نیز از ترس و تهدیدهای
آ نهــا بــا تمام مشکالتی کــه برایمان وجــود
داشت ،تا صبح از جایمان تکان نخوردیم».
▪انفجار ،مرگ مهاجم و دیگر هیچ!

صداهای اطراف برای برادران عابدینی و دیگر
کسانی که سوار اتوبوس بودند ،بهتدریج کم شد
و زوزه باد و برخورد شن با بدنه اتوبوس جایش
را گرفت .آفتاب دمیده بود و آنها باید فکری
به حال خودشان میکردند .حسن عابدینی
میگوید« :بلند شدیم و به اطراف نگاه کردیم.
خبری از هواپیماها و هلیکوپترها نبود .در
چند جا آن طرفتر ،دودی سیاهرنگ به چشم
میخورد.
تعدادی جنازه سوخته روی زمین افتاده بود.
بسیار وحشتناک بود .راننده اتوبوس که چنین
دید ،بالفاصله پشت فرمان نشست و از منطقه
فرار کردیم و خودمان را به پاسگاه ژاندارمری
در نزدیکی طبس رساندیم و ماجرا را نقل
کردیم .بعد هم به سمت مشهد آمدیم».

نمایشهای ُخنَکوبیحوصلگیقبلهعالم!
شنبه 22،جمادیالثانی-* 1306
بعد از شام با اصــرار عزیزالسلطان
رفتیم به تماشاخانه .نایبالسلطنه،
مـــخـــبـــرالـــدولـــه ،م ــج ــدال ــدول ــه،
عملهخلوت اغــلــب بــودنــد .امین
خــلــوت و جــوجــه هــم آمــدهبــودنــد.
اصال حوصله نداشتیم .شام کمی
سنگین بود ،حالمان یاری نمیکرد.
رســیــدیــم تــمــاشــاخــانــه ،دیــدیــم
امینالسلطان هــم رفــتــه نشسته
آنجا .پدرسوخته اصال تماشاخانه
دوســت نـــدارد ،از بــاب چاپلوسی
آمد هاست .نشستیم .سه پرده باال
رفــت .سه بــازی خنک درآوردنـــد.
ساعتی بعد دیگر تحمل ما تمام شد،
برخاستیم برویم منزل .نمیدانم
کجای این کار دیــدن دارد که این
ملیجک دائــم دنبال تماشاخانه و
بــازی اســت؟ خبر آوردهانـــد میرزا
نــصــراُ ...مــردهاســت؛ آقــا شجاع

ان
در
اح
واال
ت
ق
بله

کرمانشاهی هم همینطور .هر دو
در تهران مرد هاند .آمدیم منزل که
بخوابیم ،فکر این دو نفر آمــده بود
توی خیالمان .خوابمان نمیبرد.
هوا هم سرد اســت .نمیدانیم چه
کار کنیم .گفتیم روزنامه بنویسیم
شاید خوابمان بگیرد .حاال هم داریم
مینویسیم؛ ولی فکر نمیکنیم افاقه
کند .روز خوبی نبود.
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ردیفهای فیش حقوقی
دالکهای عصر قاجار!

ع
الم

گـــاســـپـــار دروویـــــــل،
افسری فرانسوی بود
که بعد از انعقاد قرارداد
فینکنشتاین میان
ناپلئون و فتحعلیشاه
قاجار ،همراه با ژنرال
گــاردان به ایــران آمد و
بعد از بــر هــم خــوردن
روابط ایران و فرانسه و
خروج افسر مافوقش ،به صورت خصوصی توسط
ارتش ایران استخدام شد .او در سفرنامهای که به
سال 1828م1207/ش منتشر کرد ،افزون بر
خاطراتشخصی،بهشرحاوضاعواحوالاجتماعی
ایــران نیز ،پرداخته اســت .دروویــل دربــاره حمام
ایرانیونقشدالکهادرآنمینویسد«:درفرهنگ
استحمام ایرانی ،افزون بـر کیسهکشیدن  ،آداب
دیگری چون مشت و مال نیز به عنوان بخشی از
کارکردهای سالمت بخش حمام ،بــرای بهبود
یافرا دمدنظ راست.مشتومالبدن،
عملکردجسم 
دارای آداب خاصی است؛ اگرچه د ر ابتدا جانفرسا
به نظر میرسد ،اما درنهایت برای فرد ،احساس
ن عمل ،بهخصوص
شادابی را به ارمغان میآورد .ای 
برای افراد خسته از کار و سفر ،لذتی مضاعف دارد.
زیرا با امکانات و تجربههای موجود در ایران ،هیچ
چیزبهاندازهمشتومال،بـدنراطراوتنمیبخشد
ن را به جریان نمیاندازد و سود حاصل از آن با
و خو 
یکند.اینکار
بهترینروشهایپزشکیبرابرینم 
مهمرادرحمامهایایرانی،دالکهاانجاممیدهند
و بابت هر مرحله ،وجــه جدایی میگیرند .مث ً
ال
کیسهکشیدن نرخ مجزا ،لیفزدن قیمت جداگانه
و مشت و مال ،دستمزد مشخص و معینی دارد که
باید بپردازید .افزون بر این ،دالکها برای کار خود
ازبرخیلوازموموادخاصاستفادهمیکنندکهپول
آنهارامجزامیگیرند.درمجموعدرآمدآنهاخوب
است،هرچندکارشانبسیارخستهکنندهوپرزحمت
بهنظرمیرسد».

