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خواسته ام پيشامدهايي را كه به بيرون آمدن  از           . در اين كتاب من ناچار بوده ام كارهاي نيك خود را بستايم            

نوشتن اين مرا ناچار گردانيده كه كارها و سرگذشتهاي خود را چنانكه بوده برشته                  . نمايم عدليه انجاميد نيك باز    
 . كشم

روي فزونتر   باشد كه كساني پندارند كه چون نويسنده خودم بوده ام چيزهايي افزوده و يا بداستان رنگ و                     
چون نويسنده خودم بوده ام براي آنكه خودستايي نباشد چيزهايي را            .  مي بايد بگويم بوارونه آن كار كرده ام       .داده ام

بسياري از داستانها را    . كه رنگ و رويش كمتر باشد كه فزونتر نباشد          ن هر داستاني كوشيده ام      دكاسته ام و در ستو    
 .ام ناگفته گزارده 

 چنانكه خوانندگان خواهند ديد در       .كارها و سرگذشتهاي من چيزي نبوده كه نهان باشد و من بآنها بيفزايم                
شتر آنها زنده اند و هريكي مرد بنامي       هركاري يا داستاني كساني پا در ميان داشته اند كه من نامهاي آنها را برده ام و بي                

 .آنگاه بيشتر اين داستانها پرونده مي دارد كه از ميان نرفته. مي باشد
مثالً هجده ماه كه من رييس محاكم بدايت تهران مي بودم و در نتيجه همين بود كه داستان بيرون آمدنم از                         

ز آنها را در اين كتاب نوشتم، همه پرونده ميدارد كه           داد، كارهايي كه در اين هجده ماه كرده ام و كمي ا            عدليه رخ 
جناب آقاي  . آنگاه چنانكه نام برده ام كسان بسيار پا در ميان داشته اند             . وزارت عدليه خوابيده  كل  در دفتر راكد     

ايشان باز  ه   من در همه كارهاي وزارتيم ب        ،داشتيم  بود و چون دوستي كهن مي         عبداهللا بهرامي معاون وزارت مي     
. ها آگاهست  آقاي مير احمديان كه اكنون قاضي استينافست مدير دفتر ما مي بود و از همه كارها و پرونده                 . مي گشتم

اروپا رفته از قضات علي البدل مي بودند و هميشه در دادگاه             ه  و ب  آقاي سعادت كه اكنون در وزارت خارجه است        
آقاي رضا شرافتيان كه اكنون هم در عدليه است نويسنده             . شعبه يكم مي نشستند و كارهاي مرا با ديده مي ديدند           

آقاي نراقي كه نمي دانم اكنون رييس عدليه كجاست چند هفته           . ها با دست او مي بود     دادگاه ما مي بود و همه نوشته      
 . بشعبه يكم آمدند و بودند و كارهاي ما را ديدند

ن ديگر، آنروز آقا شيخ جعفر خلعتبري در دادگاه           داستان محاكمه مولود خانم را كه نوشته ام گذشته از كسا           
تاكنون ده بار بيشتر رخ داده كه اينمرد در خيابان جلو مرا گرفته و آن داستان را بميان آورده و به بيرون                             . ميبوده
كدام قاضي آن توانايي را دارد كه چنان محاكمه اي را در يك               «:  من از عدليه افسوسخواري نموده و گفته         آمدن
از اينگونه  . »آن محاكمه اگر در دست قاضي ديگر بودي دو سال در بدايت سير كردي                    . ! بپايان رساند؟   جلسه

        .چندانست كه اگر بنويسم دراز خواهد شد

  احمد كسروي                                       
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در عدليه   چنانكه نويد داده بودم سرگذشتهاي ده ساله خود را          
 كسروي                    .  در اين كتاب برشته نوشتن ميكشم

  
 

 
 تبريز بازگشتم؟ه چگونه ب )١

 
 كه در تهران مي بودم دوباره مرا بعدليه           ١٢٩٩اينجا رسانيدم كه در زمستان        ه  سخن را ب  » زندگاني من «در  

وزرات .  مخبرالسلطنه خودسرانه عدليه برپا گردانيده بود        ،چگونگي آن بود كه پس از برافتادن خياباني          . نددخوان
عضو استيناف  «ته بود كه مرا نيز خواندند و بعنوان           عدليه آنرا نپسنديده و نپذيرفته و خود به بنيادگزاري تازه برخاس            

 .جا دادند درآن  »آذربايجان

زيرا راستست كه   .  از اين هنگام آغاز يافته     ،اين در ديماه آنسال بود و مي بايد بگويم كه تاريخچه عدليه اي من           
ي مرا سرگرم مي داشت و      در تبريز ششماه بيشتر در عدليه مي بودم ولي در آن هنگام كشاكشهاي حزب              ١٢٩٨در سال   

راستش هم آنست كه از بس كه عدليه بدنام و بيشتر داوران مردان بي ارج و آلوده                      . اين كار كم مي پرداختم    ه  ب
مي بودند من ننگ خود مي شماردم كه در ميان ايشانم، و اين بود كه چون بتهران آمدم پي كار عدليه نرفته از وزارت                      

 .فرهنگ كار خواستم و گرفتم

داوري : با خود مي گفتم  . باره پديد آمده بود    ماه كه در تهران مي بودم انديشه هايي در دلم درآن            ي پنج ول
كاريست كه  زندگاني توده اي بآن      . كاريست كه با فهم و دانش و پاكدامني بهمبستگي ميدارد          . كاري ارجمند است  

 در عدليه باشم و آنچه توانم نيكي و پاكي نشان             آيا بهتر نيست كه   !.  مرا چه شده كه از آن بگريزم؟       . نيازمند است 
!. دهم و اگر توانستم داوران پاك و نيكي را با خود همدست گردانم و دسته اي براي نبرد با ديگران پديد آورم؟                          

 .باري اين خواهم توانست كه خود نمونه نيكي و پاكي باشم: مي گفتم

بويژه . سان كه نوشته ام مرا بار ديگر بعدليه خواند پذيرفتم         ها بود كه چون مشاور اعظم بدان       پي اين انديشه    در
 .مي ديدم كه خود را ناچار از بازگشتن 
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همان (، كابينه ناتوان سردار منصور رشتي          پرداختممي بسيج راه    ه  روزهاي آخر كه در تهران مي بودم و ب           
 و آشفتگي كشور بيش از اندازه          بروي كار آمده و ناتواني دولت       ) كابينه اي كه سپس جاي خود را بكودتا داد          

 روزي گروهي را ديدم دنبال         .نمي دانست راه چاره چيست؟    كسي  هركس افسوس مي خورد ولي       . گرديده بود 
 . در خيابان روانند» سيدآهن بردار«

 . كجا مي رويد؟ـ

 .بخانه حاجي امام جمعه خويي        ـ 

  .براي چه؟ـ 

 .وداينطور كه نمي ش.  برويم چاره بخواهيمـ

 ها چاره را    در روزنامه .  مي رفتند كه چاره آشفتگي و بدبختي كشور را ازو بخواهند            بخانه امام جمعه خويي   
 .مي كردند مي داشتند و پيدايش آن مشت را آرزو  اميد » يك مشت آهنين«از 

آنسال . يد از راهها نيز خبرهاي خوش نمي رس         ،ولي برف بسيار باريده    . بودمشده   ماه آماده سفر    در بهمن 
بيهوده .  كالسكه اي سفر كردن را بگردن مي گرفت       يا نه درشكه    ،نه همراهي پيدا مي كردم   . زمستان بسيار سرد مي بود   

 .مي شدم مي بودم و سخت آزرده  در جستجو 

ده .  هايش آهنگ كوچيدن بتبريز كرد       ها و كالسكه    با همه درشكه   ) درشكه خانه اي (ناگهان كانتوري    
همراهان يك افسر قزاق بدخوي، و يك سيدخراساني .  و درشكه راه افتاد كه يكي را تنها بمن دادند       لسكهادوازده ك 

 .مي بودند خودخواه، و بازمانده درشكچيان و مهتران 

از . چند تن در راه پاهاشان را سرما زده خشكانيده بود          . ميبود  بي اندازه سخت  سرما  . داستان سفر درازست  
كالسكه ها و درشكه ها با دشواري بسيار راه         . مي غلطيديم مي رفتيم و در توي برفها       ه را پياده    قزوين بآنسو بيشتر را   

 .مي شنيديم بسيار  داستان درندگيهاي آنرا  نام گرگ و. براي خود باز مي كردند

 ز در خانه دو رو. بيچاره همسرم آنشب چه شادمانيها نمود    . مي بوديم تا بتبريز رسيديم    بيست روز بيشتر در راه      

رييس استيناف كه   . خشنود گرديدم كه همراهان خياباني نيز آمدند        .  آشنايان بديدن ميآمدند   ميبودم و دوستان و    
 .  داده شود يهاشانأبديدنم آمده بود گفت سي پرونده بيشتر پايان پذيرفته و ما شما را بيوسيده ايم كه بياييد و ر

سالمهاي بلند مي دادند، چاپلوسيها     .  پيدا بود كه چه هنگامه است        از رفتار وكال  . دو روز ديگر بعدليه رفتم     
يكي از ايشان كه سيدي مي بود از روضه خواني دست كشيده و بوكالت آمده، همان روز نخست در ميان  . مي نمودند

باحت ق«: گفتم. » خواهم آورد  ،آن دوسيه نزهت الدوله  سهم شما را هم نگه داشته ايم              در«: حالپرسي چنين گفت  
ها خواندي و دستگاه خوشي و        را بميهماني  ديگري كه آن نيز سيد است و قاضيان         . نايستاد و درگذشت  . »دارد

البته . يك دوسيه هم ما در آنجا داريم، مال اردبيليهاست        «: كامگزاري برايشان چيدي، جلوم را گرفت و چنين گفت        
از «: رفته و بديگران گفته بود    . »رسم تا بفساد دعوتم كنيد    بگذاريد از راه ب   «: با پرخاش گفتم  . »خدمتتان خواهم رسيد  

 .»دنيا افاده آورده تهران يك
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يش داده أهاي گذشته چنين نهاديم كه من يكايك بخوانم و ر دادگاه بكار خود مي پرداخت و درباره پرونده       
 و راي ناهار بخانه اش خواند     مرا ب  ،روزها يكي از داوران دادگاه كه عمامه سفيدي نيز بسر مي داشت            در همان . شود
روز آدينه كه رفتم چون ناهار را خورديم چنين بسخن                . »بايد گفتگو كنيم   كه  سخناني نهفته ميدارم      «: گفت

دويست هزار توماني هست كه بايد شما بخوانيد و            هاي صد هزار توماني و     در محكمه ما چند تا دوسيه     « :پرداخت
 طرفهاشان هم  . م ريخته اند و پولهايي گرفته اند كه ابطال حق مردم بكنند           رييس با آن عضو رويه     . رأيش داده شود  

اگر شما با من همدست شويد ما هم از اين راه پول                . اينها هم حاضرند پول بدهند     .  آيند و مي روند بنزد من      مي
ودم است رأي   من دوسيه ها را خواهم خواند بآنچه فهميده خ          : گفتم. »مي گيريم و نمي گزاريم حقشان ضايع شود      

درباره پول گرفتن هم نمي خواهم كه نامش را          . هيچگاه پيروي از رييس يا از ديگري نخواهم كرد           . خواهم داد 
 .ولي ديدم كه بسيار ناخرسند بود.  با اين سخن گفتگو را بپايان رسانيدم.بشنوم

ر شرق روزنامه    كه مي توان گفت تاكنون د       » مال نصرالدين «از چيزهاي شنيدني آن بود كه روزنامه              
 آن پيدا نشده پس از آنكه هشت سال در تفليس بچاب رسيده و در آذربايجان و                     هشوخي آميز كاريكاتوري مانند  

او . ديگر جاها شناخته گرديده بود، در نتيجه شورشهاي قفقاز بآذربايجان آمده روزنامه خود را در اينجا مي پراكند                  
 .اي شوخي آميزي پديد مي آوردنيز از رسواييهاي عدليه  سود جسته گفتاره

از گرفتاريهاي خود   . رفتم، مهرباني بسيار كرد   .  بنزدش روم  ،مخبرالسلطنه آمدن مرا شنيده پيام فرستاده بود       
ارومي دست يافته و تا كنار دريا پيش         ه  سمتقو  دوباره سر برافراشته و با دست ارشد الملك نامي ب            . گله مي داشت 

گفت، و چون دانست اسد آقا خان با من دوست است از او خشنودي نمود كه در كنار دريا       اينها را باز مي    . آمده بود 
 .بيش از دو سه روز ايستادگي نتوانسته و پس نشسته جنگهاي دليرانه كرده ولي چون كردان انبوه بوده اند

ن بدستاويز آنكه   در ارومي ماليا  : كوتاه شده داستان اين بوده     . روزها خود اسدآقا نيز بتبريز آمد       در همان 
 ارشدالملك كه خود از مردم ارومي       . مي كرده اند بدبستانها نگهباني كنند سر برافراشته با آزاديخواهان كشاكش           

اداره حكومت رفته   ه   كرداني را كه در شهر مي بودند پشت سر خود انداخته ب               ،مي بود بدستاويز پشتيباني بماليان    
اسدآقا كه رييس شهرداري و ژاندارم        . قو در شهر بفرمانروايي ميپردازد      حكمران را دستگير مي كند، و بنام سمت         

 هاي خود از شهر بيرون مي آيد و در كنار دريا گلمانخانه را استوار گردانيده                    ديگري نديده با دسته     هچار ،ميبود
ه هاي انبوهي ب     فردا كردان با دسته    . شب نيز بشهر تاخته حكمران را از دست كردان بيرون مي آورد               . مي نشيند

ژاندارمها چون كمتر مي بودند ايستادگي بيشتر      . گلمانخانه مي تازند و در آن سرماي سوزان چند روز جنگها مي رود           
با دشواريهاي بسيار خود را       پياده راه پيموده      نتوانسته زخميان را برداشته پس مي نشينند و چون كشتي نيز نبوده               

 .بتبريز مي رسانند
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 ها پيش آمد؟ يچگونه سخت) ٢
 

روزها بود كه كودتاي سيد ضياء در تهران پيش آمده            زيرا در همان  . در عدليه تبريز بيش از سه هفته نماندم       
 . عدليه بسته شد سوم اسفند با تلگراف او سپس نيز روز بيست و. بتبريز رسيدن گرفت هاي پر آواي او» بيانيه«و 

عدليه ماهانه نگرفته بودم و اكنون         كه از آغاز سال من از       اينجا بود     سختي در . بدينسان من بيكار شدم    
 از از يكسو وامداري و   . با اين پيشامد دانسته نبود آنها را از كه خواهم خواست           . ميبايست گرفته بوامهاي خود دهم    

 .يكسو تهيدستي مرا در فشار آورد
  

 
 مخبرالسلطنه

 
. روزها پي هم مي گذشت. بهار آغاز يافت. ه ميبودم هنگامي فرا رسيد كه من بسيار دلشكست    ١٣٠٠نوروز سال   

سختي . ولي عدليه همچنان بسته مي ماند    . قوام السلطنه بجاي او آمد    . افتاد و رفت   سيدضياء. از تهران آگاهيها ميرسيد   
 .ما روز افزون مي بود

 با حال بسيار بدي      ،بوددر آنجا مغازه باز كرده        در آن ميان برادر ميانه ام كه از چند سال باز بباكو رفته و                
او چون درس خوانده بود بآموزگاريش در  و لشويكي مغازه اش تاراج شده،ادانسته شد در شورش ب  . بتبريز بازگشت 

در ميانه تبريز و اردبيل شاهسونان       . سپس آهنگ آمدن تبريز كرده     . دبستاني پذيرفته اند كه با آن زندگي ميكرده        
با آن رخت پاي پياده خود را بتبريز         . او پوشانيده اند ه  ته نيم تنه اي از پالس ب      رختهايش را گرف  . دستگيرش كرده اند 

 . رسانيده
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او واگزارم كه كتابخانه اي باز     ه  همه ب ) جز از چند جلد   (من بهتر دانستم كتابهاي خود را       . اين بسختي ما افزود   
من توانستم كمي از ماهانه      سودمند افتاد و  از آنسو مهرباني مخبرالسلطنه     . اين كار انجام گرفت   . بيكار نماند  كند و 

ديگر بتهران   پس از اين كارها آماده گرديدم كه بار         . پس افتاده خود را از ماليه بگيرم و وامهاي خود را بپردازم              
اين پزشك  ه  ب. دانسته نبود چيست  . افسوس كه دانسته شد همسرم بيماري ميدارد      . در اينجا در پي كاري باشم      بيايم و 

 . مي گفتنديهركدام سخنان. شك برديمآن پز و

چون درآمدي از هيچ جا نمي داشتم فشار زندگي             و. ناچار بودم تا او بهبود نيابد از تبريز تكان نخورم              
. مي بودم يك سرگرمي نيز پيدا كردم        در آن ميان چون بيكار     . باز پياپي وام مي گرفتم    . گرديديروزبروز سختر م  

چون از اسپرانتو در    .  انجمني بنام اسپرانتو بنياد نهاديم     ،ارمني  دانشمندان مسلمان و   تن از  بدينسان كه بهمدستي چند   
 :جاهاي ديگر نيز نام خواهم برد دراينجا چند سخني درباره آن مي رانم

 شود و   در جهان با چند صد زبان سخن گفته مي          .  داستان زبانست  ،بايد دانست يكي از دشواريهاي جهان      
اروپا ه  امروز شما اگر بخواهيد ب     . اين دشواريهايي در زندگاني پديد آورده      .  جدايي مي دارند  تيره ها هركدام زبان  

 ناچار خواهيد بود ده و پانزده زبان ياد گيريد و پيداست كه              ،سفر كنيد و در همه جا بگرديد و با همه مردم بياميزيد            
 چون زبانهاشان يكي نيست       ،ن گويند بارها دو تن بهم مي رسند و مي خواهند بهم سخ             . آن بسيار دشوار است     

بودي ما توانستيمي بدستياري آن      ناگر جدايي زبانها     . اكنون راديو يكي از افزارهاي زندگاني گرديده        . نمي توانند
 . ها را بشنويم و از رازهاشان آگاه گرديم سخن همه تيره

 چنين انديشيدند كه بهتر است       در سدة گذشته نيكخواهاني در اروپا و آمريكا اين دشواري را بديده گرفته               
اين معني كه زباني برگزيده شود كه همه مردم در آسيا و اروپا و ديگر جاها                 ه  ب. باشد» زبان دوم «كه در جهان يك     

هر مردمي زبان بومي خود را نگه دارند و          . آنرا ياد گيرند و دو تن بيگانه كه بهم مي رسند با آن زبان سخن گويند                
 .ولي زباني نيز براي سخن گفتن با بيگانگان ياد گيرند. نددر ميان خود بكار بر

ولي چون خواستند زباني را برگزينند دانسته شد هيچ يكي از زبانهايي             . اين انديشه نيكي بود و همه پذيرفتند      
يكي آنكه اين زبانها دشوار است و براي ياد گرفتن هريكي              : دو شوند ه  كه بوده و هست زبان دوم نتواند بود، ب           

ديگري آنكه هريكي از آنها زبان يك دولت است كه اگر              . ست كم بايد دو سال و سه سال كوشش بكار برد             د
زبانهاي مرده التين و يوناني نيز اين حال را         . برگزيده شود دولتهاي ديگر گردن نگزارده بكارشكني خواهند كوشيد        

 ارتودكس است كه هركدام كه برگزيده شدي        مي دارند زيرا التين زبان كليساي كاتوليك و يوناني زبان كليساي             

 .هرآينه پيروان كليساي ديگر نپذيرفتندي

اين بود دانشمندان زبانشناسي بكار افتادند و          . پس از گفتگوها بيگمان گرديد كه بايد زباني ساخته شود             
نهوف كه از مردم لهستان     اين زبان را دكتر زما    . زبانهاي بسياري ساخته شد كه بهتر و شناخته تر از همه اسپرانتو بود             

 شانزده قاعده ندارد و آنها چندان ساده است كه             زاين زبان بيش ا    . مي بود ساخته و مي بايد گفت هنرنمايي كرده        
براي سخن گفتن به بيش از هزار ريشه نياز نيست كه هركسي              . هركسي در نيم ساعت بلكه كمتر ياد تواند گرفت         

زباني با اين   . رويهمرفته براي ياد گرفتن آن بيش از يكماه تباه نبايد كرد              . دتواند در چند روز بداند و بياد سپار          
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) انگليسي و آلماني و فرانسه و عربي       (سادگي و آساني چندان درست و رساست كه با درست ترين زبانهاي جهان                
 . گام بگام مي رود

زمانهوف براي پيشرفت آن به      . در اندك زماني اين زبان در همه جا شناخته گرديد و هواداراني پيدا كرد                 
 .بنيادگزاريهايي برخاست كه در اينجا فرصت گفتگو از آنها نيست

پس از بازگشت از تهران با يكي از ارمنيان كه از                  . گرفته بودم  را خودم خوانده و ياد        من اين زبان   
 .ني برپا گردانيديمگفتم بهمراهي او و ديگران انجم و چنانكه. اسپرانتيست هاي ديرين مي بوده آشنا گرديدم

 اميد آنكه اين زبان فيروزي      ،بلكه مي توان گفت به پسرفت آغاز كرده      . اسپرانتو اكنون از پيشرفت باز ايستاده     
اينست . يابد كمست، ليكن انديشه زبان دوم خود از انديشه هاي نيكخواهانه جهانست و هر آينه پيش خواهد رفت                   

 .ودمن هوادار آن بودم و مي باشم و خواهم ب

كرده، چون اسپرانتو   » زبان دوم «اين هم شنيدنيست كه چون بهاء اهللا در كتاب اقدس خود يادي از اين                      
يكي از احكام جمال    «:  عبدالبها پسر او دكتر فريد نامي را بنزد زمانهوف فرستاده چنين پيام داده بود               ،شناخته گرديد 

ا اختراع كرده ايد ما مي توانيم بشما مساعدت كنيم و         زبان عموميست و اكنون كه شما آن زبان ر         مبارك اتخاذ يك  
ولي .  زمانهوف و پيروانش نيز كيش بهايي را بپذيرند        ،پيداست كه مي خواسته در برابر اين كمك      . »آنرا ترويج كنيم  

كيشي هرگونه  ه  زبان اسپرانتو بايد از بستگي ب     «: زمانهوف بيپروايي نموده يك پاسخ بسيار بخردانه داده بود بدينسان          
 .»و سياستي دور باشد

در آخرهاي شهريور ماه ما را اندوهي       . بهار كه گذشته بود تابستان نيز مي گذشت      . بدينسان روزها مي گذشت  
 ،همسرم كه بيمار مي بود حالش بدتر گرديد       . اندوهي كه پس از بيست سال هنوز از دل من بيرون نرفته             . پيش آمد 

دكتر آليس آمريكايي كه با من دوست مي بود بهتر          . است» استسقاي زقي  «:گفتند. دستها و پاها و تنش آماس كرد       
 .  بودند بخوانيم كه وي نيز باشد و با هم بازرسند و بسكالند دانست كه پزشكان ارمني كه از ارمنستان كوچيده

 و باكو و    لشويكها بقفقاز تاخته با آذربايجان    اداستان اين پزشكان و كوچيدنشان آن بود كه در آنسال  چون ب             
 جنگ كردند، ارمنيان كه شكست خورده بودند         ، بودند با گرجستان و ارمنستان كه هركدام كشوري جداگانه شده         

ميان ايشان مي بودند، بتبريز آمدند      سيزده هزار تن بيشتر، كه رييس جمهورشان با وزيران و گروهي از دانشمندان در             
پزشك دانشمند از زنان و مردان در ميان ايشان مي بودند كه مسترآليس            و در ارمنستان و ليالوا جا گرفتند، و چند تن           

 .مي خواست آنان را بخوانيم

ديگران را نيز او خواند كه       . من با يكي از آنان كه خانم دانشمندي بسيار آراسته مي بود آشنايي يافته بودم                
فردا مستر  . شود و آبش گرفته شود     » عمل«همه گفتند بايد     . چون آمدند با مسترآليس بازرسيدند و شور كردند          

 .گزند پايان پذيرفت كرد و ما بسيار خوشنود شديم كه بي» عمل«آليس آمد و 

شب دوم با پاي خودش از پله ها باال آمد و با من چنين                 . آنشب بآسودگي خوابيد و فردا حالش بهتر بود         
و هيچ گمان نكردم شب      » رويد و بخوابيد  ب«: گفتم. » اجازه دهيد پهلوي او بخوابم      ،امشب مادرم اينجاست  «: گفت

 .آخر زندگي اوست
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نزديكيهاي ظهر بود برادرم را ديدم با حال آشفته . من نيز پي كارهايم رفتم    . باره آسوده مي بود   بامدادان از هر  
سوار درشكه  . از حالش دانستم چه شده     . » بايد برويم بخانه    ،پي شما مي گشتم ميرزاده حالش بهم خورده        «: گفت
 يادمست  آنچه  . چه ديدم   يادم نيست كه چگونه رسيدم و          .يادم نيست چه حالي مي داشتم     . ه روانه گرديديم  شد

 . ناله هاي دلسوز مادر اوست كه تو گويي هنوز هم مي شنوم

افسوس كه كم كم   . بمادر او و خواهرانم دلداري دهم     . چند روزي گذشت و من مي خواستم شكيبايي نمايم        
بي اختيار مي نشستم و چندان مي گريستم كه       . يكبار رشته را از دست من گرفت       بفشار آورد كه    سوزش دل چندان    

 .مي كوشيدند مادر او و خواهرانم گرد مرا گرفته بدلداري دادنم 

را بزرگ گردانيده آرزويش اين        پدرش حاجي ميرمحسن آقا ما      . اين كوچكترين دختر عمة من مي بود       
ولي من نمي خواستم و چنانكه نوشته ام بعنوان خواستن مشروطه و               . ا بمن بدهد   مي بود كه يكي از دخترانش ر        

ما را عمه ديگري در قراملك مي بود كه كدبانوي خانواده ما شمرده             . ميانه رنجش هايي مي داشتيم    در ،نخواستن آن 
گردانيده ام كه فرزند   روزي حاجي ميرمحسن آقا بخانه او رفته و از من گله كرده بوده كه من او را بزرگ                     . مي شد

اين گفتگو را كرد و مادرم را بخانه حاجي              فرداي آن عمه ام بخانه ما آمد و         . من باشد و او دوري مي گزيند        
حاجي ميرمحسن آقا چندان خوشنود شده بود كه          . ميرمحسن آقا برد و اين دختر او را بنام من خواستگاري كرد              

 .دررفت عروسي را نيز خودش داد

كم كم  ولي  . او نمي داشتم ه  من چون بي دلخواه گرفته بودم مهري ب        . زده ساله بخانه ما آمد      اين دختر سي   
با آنكه با پدرش همچنان رنجيدگي در       . سادگي و پاكدلي او نه تنها مهري پديد آورد، مرا بيكبار شيفته او گردانيد              

كه عدليه بسته شد     در روزهايي : يكي مي بود ببينيد چه زن ن   . او روزبروز بيشتر مي گرديد   ه   دلبستگي من ب   ،ميان مي بود 
: پرسيدم. از آنان پيام مي آيد و اين پروا نمي كند       .  من مي ديدم  او بخانه پدرش نمي رود       ،و ما با سختي ميگذرانيديم    

راستش اينست كه آنان فهميده اند كه بما سخت مي گذرد و خوراكهاي خوب نمي توانيم                 : گفت. چرا نمي روي؟ 
من ميگذارد و اين     هرگاه كه من بخانه ايشان مي روم مادرم خوراكهاي خوب خوب مي پزد و جلو               اينست  . خورد

 اين  ،كه هنوز بيست سال نمي داشت      زني. تا كارمان خوب نشود من بخانه ايشان نخواهم رفت          . مي خورد بمن بر 
ه تاب و شكيب را از دست من         اين نيكيهاي او بود كه دل مرا آتش مي زد و رشت            .  فهم و پاكدلي او مي بود      ةانداز

 .مي گرفت

و كسان پيش همه مي بودند جز       و آن اينكه عدليه گشاده گرديد     . در همان روزها داستان شگفتي نيز رخ داد       
. نام برده ام و در اينجا نمي برم     » زندگاني من «از اين دوست در     . من، كه جاي مرا بيكي از دوستان نزديكم داده بودند         

ه دوست ما كه تا آنهنگام ماليي و پيشنمازي مي كرد، آمد كه مي روم ب               ازه بسته شده بود، اين     در روزيكه عدليه ت   
او چون رفت از    . من هم بتهران خواهم آمد     : گفتم. اريدز شما هم اگر كاري داريد بمن واگ         ،تهران داييم را ببينم   
. شاده خواهد شد و نام شما در ليست هست        بزودي عدليه گ  . كه بمن نوشته بود شما بتهران نياييد       تهران نامه اش رسيد  

همانكه بيماري همسرم پايان پذيرفت خواهم آمد كه اين بار           . در پاسخش نوشتم در تبريز از بيكاري دلتنگ شده ام         
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از وزارت عدليه كاري      نگو كه او   . »حركت نكنيد بزودي عدليه باز خواهد شد         «ديدم كه تلگراف كرده كه         
 .  نتواند گرفت، بهتر دانسته جاي مرا بگيردان در وزارتخانه ريشه دارند و جاي آنو چون ديده ديگران خواسته،

شما : گفتم. ه بديدن من آمده بودند و برخي سخنان مي گفت          ع با طلي  ،پس از چند روزي خودش نيز رسيد       
همان !. ( خواهيد؟چرا بدي را با بدي چاره مي   !. كه كار بدي را كرده ايد چرا مي خواهيد با دروغ خود را پاك كنيد؟            

. پس از اين پيشامد مي بايست آهنگ تهران كنم         ). مرد اكنون هم در عدليه است و زندگاني بسيار نيكي مي دارد             
من . را برايش خواسته ام  »  رياست مدرسه متوسطه  «مخبرالسلطنه شنيده و پيام داده بود كه نرود، من پيشنهاد كرده               

 .رد و روانه گردممي خواستم چهلم همسرم بگذ. پروا نكردم
 

 سفر بتهران و رفتن بمازندران )٣
 

.  شهريور دو دختر كوچك خود را ببرادرم سپرده و با خواهرانم بدرود گفته از تبريز روانه شدم                        ٢٩روز  
آقاي اعتماد مقدم   (اسمنج حاج ميرزا مهديخان     وشب در    .خانواده اي از تبريز كوچ مي كردند با آنان همراه مي بودم        

حاجي مخبرالسلطنه نامه اي بمن    . از تبريز رسيده و او نيز آهنگ تهران مي داشت         )  در ديوان كشور است    كه اكنون 
: گفتم. »تبريز را خالي نبايد گذاشت      «: نوشته بود . نوشته با دست او فرستاده و خواستار شده بود كه بازگردم                

 .پاسخ را از تهران خواهم نوشت. بازگشتن معني ندارد

خانواده سنگينيها   آن.  ما باز بيست و دو روز در راه مانديم          ،ه آغاز پاييز و راهها گشاده مي بود      اين بار با آنك   
 بويژه كه راهها ناايمن مي بود و در بسيار جاها          . مي داشتند، و آهسته راه مي پيمودند و من ناچار مي بودم پيروي كنم           

 كه در خراسان جنگ در ميان دولتيان با كلنل محمد            هنگامي. قراسورانها جلو ما را مي گرفتند و پول مي خواستند          

 .تقيخان مي رفت كه بكشته شدن آنجوان غيرتمند انجاميد من در راه مي بودم

وزير عدليه  . چند روزي بآسودگي پرداخته سپس بسراغ عدليه رفتم             . روز بيستم مهر بتهران رسيديم        
بهتر : مي گفتند. در تهران جا باز نمي بود     . وس خورد از شنيدن داستان من افس     . عميدالسلطنه مردي مهربان مي بود    

 .مي گذشت اين گفتگو ه يكماه بيشتر ب. من نمي پذيرفتم. است بيكي از شهرستانها بروي

يكي از آنها كه ميبايد     . ولي سرگرميهايي مرا مشغول مي داشت    .  پولي همراه مي بود   در تهران نيز سختي و كم     
 .مي بود) مدير اقدام(با آقاي عباس خليلي در اينجا نويسم دوستي و آميزش 

گفتار : مي گفت. آشنا گرديدم  »شيخ علي فتي االسالم    « با جواني عرب بنام       ،پارسال كه در تهران مي بودم     
خوانده و از اينكه من عربي توانم نوشت خشنود گرديده و اكنون كه در ايرانست                    » العرفان«عربي مرا در مهنامه      

 .اين فتي االسالم آنزمان ترجمان عربي روزنامه رعد مي بود. اسد و دوستي پيدا كنددوست ميداشته مرا بشن

» ميرزا عباس خليلي   «،»شيخ علي فتي االسالم   «. امسال كه  بتهران بازگشتم ديدم دوست ما بيكباره ديگر شده           
 .باشد و زندگاني بهتري پيدا كردهيم» بلديه«گرديده خود نيز مدير مهنامه 
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 خليليآقاي عباس 

 
 در نجف يكدسته از جوانان      ، انگليسيان بعراق دست يافتند    كهپس از جنگ جهانگير گذشته      : داستان اين بود  

 .انگليسيها سپاه آوردند و نجف را گرد فرو گرفتند         . بشورش برخاستند و بر سر فرمانرواي انگليس رفته او را كشتند           
انگليسيها سپردند كه همه را بدار كشيدند مگر دو ه را گرفته بمردم نجف ناچار گرديده زينهار خواستند و آن جوانان      

ايران آمد و براي    ه  يكي از ايشان آقاي خليلي ما ميبود كه پياده از بيراهه ب           . تن از ايشان كه گريختند و جان بدر بردند        
آن پيشامد درگذشتند و    ناميد، و همچنان مي بود تا انگليسيان از        » شيخ علي فتي االسالم   «آنكه شناخته نگردد خود را      

 چون  ،اما كارش . خليلي ما نيز توانست نام راست خود را آشكار گرداند         . آگهي دادند  »عفو عمومي «آمرزش همگي   
 .او دادهه سيد ضياء نخست وزير مي بوده اين كار را ب

عرب ديگري هم بنام         .بهرحال با آقاي خليلي بسيار خوش مي بوديم و بارها ميهمانش مي شديم                       
 اين  ،سخن نگفتيمي » عربي فصحي «چون جز با عربي     . سه تن با هم بگردش رفتيمي      . احمدصافي تازه آمده بود   سيد

 .براي من سودمند ميبود

آنجا گردانيدند  » عضو استيناف «مرا  . با وزارت عدليه گفتگو همچنان مي رفت و سرانجام مازندران را پذيرفتم           
 .بگشادي خواهم نوشت  آنرا ، منستو چون سفر مازندران يكي از سرگذشتهاي شيرين

اين . من چارپاداري پيدا كرده اسبي ازو بكرايه گرفتم          . در آنروز بمازندران جز با اسب و استر نمي رفتند            
 ،بكونسولخانه شوروي داده بود كه از نيمه راه        نيز  چارپادار بيست اسب مي داشت كه يكي را بمن داد و نوزده تا را                

 .دقيسي براي ايشان بار كن

 هاي سر راه خوابيده     شب در يكي از قهوه خانه     . روز بيست و ششم آبان پس از نيمه روز از تهران بيرون رفتم            
هاي سر راه سرگرمي      گفتگو با چارپاداران و رسيدن بقهوه خانه       .من بيشتر راه را پياده مي رفتم      . بامدادان راه افتاديم  

كيلون رفتيم  ه  فردا از آنجا ب   . شب دوم را در دماوند بسر برديم      . بردم ها لذت مي    براي من ميبود و از درختها و سبزه        
كيلون يكي از ديه هاي بسيار خوش و         . دو روز در آنجا درنگ كرديم       . كه چارپادار بايستي بارهاي قيسي گيرد       

 .ي داداگرچه زمستان فرا رسيده و درختها لخت شده بودند، با اينحال تماشاي باغهاي آنجا بمن لذت م. دلگشاست
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 مرا بازرگان پنداشته چشم براه مي داشته اند كه         ،يكچيز تازه اين بود كه مردم كيلون كه كاالشان قيسي است            
 ديدم كسي سالم بلندي داد      ،اي مي گذشتم  روزي از جلو تجارتخانه    . بخريد پردازم و تكاني در بازار پديد آمده بود        

بهتر است چند   : گفتسپس  تم چپوقي چاق كرده بدستم داد و        چون رفتم و نشس   . بمغازه اش بروم كه  و خواهش كرد    
مگر براي خريد قيسي    : گفت. چه را؟ : گفتم. ديگر از من پنهان نداريد    :  گفت .از چه؟ : گفتم. روزي دست نگه داريد   

. نجا آمده دانسته شد او نيز تبريزيست و بنام بازرگاني بآ         . او گفتم ه  سپس داستان سفر خود را ب     . نه: گفتم!. نيامده ايد؟
 .با هم دوست شديم و شب را نيز براي شام مرا نگه داشت

 ها  باز شبي را در يكي از ديه       . اسبها چون بار مي داشتند آهسته مي رفتند     . پس از دو روز از كيلون راه افتاديم        
روند يق بمازندران م   هاي قزا  در نيمه راه شنيديم دسته    . فردا بايستي از فيروزكوه گذشته راه را دنبال كنيم         . گذرانديم

 .است» مال بگير«و در فيروزكوه 

 امير مؤيد سواد كوهي كه من نام او را از پيش شنيده و دانسته بودم كه آرزوهاي بزرگي                     ؛چگونگي اين بود  
 ،مي خواست سركشان را سركوبد       بدولت نافرماني نموده و سردار سپه كه تازه بكار پرداخته                   ،بر سر مي دارد   
 .ندران كه زادگاه خودش بود بيشتر پرداخته سپاه بر سر آنجا مي فرستادهبسوادكوه و ماز

. من نيز ناخشنود گرديده ولي بروي خودم نياوردم        . از شنيدن اين داستان چارپاداران بسيار اندوهناك شدند         
 با آنحال   ،گرفتندرا فرا    همانكه رسيدند گرد ما    و  از دور ديديم قزاقان مي آيند     .هنگام نيمروز بفيروزكوه مي رسيديم   

نسولخانه را دستاويز ساخته بودند ولي كسي       وسي هاي ك يچارپاداران ق . آنچه ترسيده بوديم رخ داد    . بآبادي رسانيدند 
 .آمدند بنزد من و مرا ميانجي گردانيدند. گوش نداد

. يم رها كرداينها را نتوان: گفت. من بنزدش رفته حال خود گفتم    . سردسته قزاقان يك سرهنگ تبريزي مي بوده     
ولي براي شما   . زيرا هشت روز است كه بمازندران باران مي بارد و از آنسو چارپادار نمي آيد و ما در اينجا مانده ايم                    

چون چهارپاهاشان كمست اكنون رهاشان خواهيم         . چارپاداراني ديگر را ما گرفته بوديم        . من راهي انديشيده ام   
 .آنها شما را توانند برد. گردانيد

اينها دهد، و پس از كمي قزاق       ه  ا گفت و قزاقي روانه گردانيد كه خورجين و افزارهاي مرا از آنها گرفته ب              اينر
من پا شدم و قزاق تا بيرون آبادي مرا بدرقه كرد و بدينسان با همراهان               . چارپاداران راه مي افتند   بازگشت كه بفرماييد  

 .ديگر راه افتاديم

 رفتماز فيروزكوه تا ساري پياده ) ٤
 

دانسته شد اسبهاشان همه زير بار است و اسبي براي سوار شدن من               . در راه از چارپاداران ببازجويي پرداختم      
دانسته شد قزاقان با زور بگردنشان        . ناخرسند مي باشند  بلكه خورجين و رختخوابم را كه بار كرده اند          . نمي دارند

گفتند راههاي مازندران همچون جاههاي ديگر       . پياده توانم آمد  اگر شما بار مرا ببريد من خود         : گفتم. اند گزارده 
!.  شما چگونه توانيد رفت؟    ،در آنسوي گردنه هشت روز است باران مي بارد و راهها باتالق و گلزار گرديده               . نيست

 در دو فرسخي فيروزكوه    . مرا بيك پناهگاهي رسانيد و بارم را پايين گزاريد             : گفتم. ديدم خرسندي نمي دارند   
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در آنجا خورجين و رختخوابم را گرفته و چند قران پول و كمي قند و چاي داده از آنان جدا                       . اي مي بود  قهوه خانه 
 .گرديدم

چون در جلو باران مي بارد و راهها        : گفتند. فردا هرچه بيوسيدم چارپادار نيامد    . آنشب در قهوه خانه خوابيدم    
و  فردا دو سه چارپادار پيدا شدند      . شب دوم نيز در آنجا بسر آمد       . ده اندايستا  چارپاداران از سفر باز    ،بسيار بد است  

: گفتم. »نخواهيد توانست «: اينها نيز مي گفتند  . پس از گفتگو پذيرفتند كه بار مرا بردارند و من خودم پياده روم                  
 .شما فرودگاههاي خودتان را بمن بگوييد و ديگر كاري نداريد. بيازمايم مي خواهم 

روز دوم باران و گل     . در آنجاها باران كم آمده بود     . روز نخست دشواري نداشت   .  با آنان راه افتاديم    بدينسان
چون در  . از ميان گلها كه مي رفتم كفشهايم تاب نياورد و دوختش از هم شكافت            . فزونتر مي بود و دشواريها پيدا شد     

در بسياري جاها شاهراه در ميان باتالقها       . ختن دادم سر راه آباديها بهم نزديكست در چند جا ايستادم و كفشهايم بدو            
 .ميكردم گم شده بود و من آنرا نشناخته گم 

ولي  . فرش كرده بودند   سنگهاي بسيار بزرگ     با   شاهراه مازندران را در زمان شاه عباس بزرگ ساخته و             
، ولي در   »جاده شاه عباس  «:  ميگويند من ميديدم . كم سنگها كنده شده و راه از ميان رفته و تنها نامش مانده بود               كم

 .ميان نميبود نشاني كه شاهراه را بفهماند در. هيچ جا جز گل و باتالق چيزي نمي ديدم

. مازندرانيان فارسي نمي فهميدند و من مازندراني نمي فهميدم. يك دشواري ديگر براي من داستان زبان مي بود       
 گ بان  كردم، از دور هركه را مي ديدم        مي مدم كه چون راه را گ         بو گرفتهرا ياد     )برادر( »ببو«تنها يك واژه      

 راه را ازو مي پرسيدم و با دشواري چيزي             ،و چون مي آمد و يا مي ايستاد و من مي رفتم            » آهاي ببو «: برمي داشتم
 . فهمانيده و مي فهميدم

. ه از بودن آنها آگاه مي شدم     نخست بار بود ك   . رد پيدا مي كردم  ونخست بار بود كه با نيم زبانهاي ايراني برخ         
ولي . در دماوند و كيلون كه نيم زبان دماوندي را شنيدم با خود گفتم روستاييانند و فارسي را شكسته بزبان ميآورند                      

 .در اينجا فهميدم نچنانست و داستان بگونه ديگر مي باشد

. اي بسيار خود را  از آنجا بيرون كشم        گاهي نيز راه را گم كرده بباتالقي مي افتادم و ناچار مي شدم با دشواريه            
گاهي نيز سگهاي چوپان مرا از دور ديده مي دويدند و من چون دانسته بودم اگر كسي بنشيند و بخود تكان ندهد                          

ها نشسته تكان نمي خوردم، سگان در پيرامونم حلقه مي زدند و چند دقيقه ميبودند و                  روي سبزه   ،او نپردازد ه  سگ ب 
 .ميرفتند ته سپس يكايك بازگش

 گاهي سنگي را برگزيده روي آن          ،با اين دشواريها راه مي پيمودم و چون از روز دوم باران ايستاده بود                  
مي بايد بگويم كه   . سبزي و خرمي مازندران براي من تازگي مي داشت و بسيار دلكش مي بود           . مي نشستم و مي آسودم  

 .تر و نيرومندتر مي گردانيد روانم را تازه 

مي نشستم و ببرگهاي رنگارنگ     .  پياده روي خشنود مي بودم و بيش از همه، از تنهايي لذت مي بردم                از آن 
تو گفتي با سپهر در راز و نياز           . درختهاي  جنگلها كه از دور تابلوي بسيار زيبايي پديد مي آورد تماشا ميكردم                  

 .مي گردانيدم خود را سبكتر   مگاهي نيز بياد همسر جوانم افتاده اشكها از ديده فرو ميريخت. ميباشم
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 مانديم و نيك بياد مي دارم كه سر تا پا         » زير آب «شب را گويا در     . آنروز هم چند بار كفشهايم بدوختن دادم      

 . تر مي بودم و آتشي افروختند و من رختهايم را خشكانيدم

امروز بگرسنگي نيز   . زه مي بود ولي گل و باتالق بي اندا    . باران نمي آمد . روز سوم دشواري ديگر بيشتر مي بود     
 ، ها افتاده بودم، و چون پس از پرسيدن و گرديدن بسيار بشاهراه بازگشتم               زيرا راه را گم كرده بديه     . دچار گرديدم 

از . نان كه نمي داشتم برنج نيز ناپخته مي بود      . ناهار گذشته و در فرودگاهها و قهوه خانه ها چيزي براي خوردن نمي بود          
از گرسنگي گياههايي را     . ر كرده ناچار مي بودم تندتر روم كه شب خود را بچارپاداران برسانم               يرا د آنسوي راه   

نزديكي غروب در يك آبادي از دكاني كمي قيسي پيدا            . مي چيدم و مي آزمودم و چيزي خوردني پيدا نمي كردم         
هفت تن  ه   ساعت پس از غروب ب     آنشب سه . كرده و خريدم كه در راه مي خوردم و آتش گرسنگي را مي خوابانيدم            

 .رسيدم

شما را  . فردا ما تا علي آباد خواهيم رفت      : گفتند. باز ميزبانان آتشي افروختند و رختهاي مرا خشك گردانيدند        
 .شما را همراه آنان روانه مي گردانيم.  بازار است از ساري بآنجا بسيار خواهند آمدچون روِز. با اسب تا آنجا  رسانيم

رخاستيم و من از خورجين كمي نان لواش خشك كه از تبريز آورده بودم برداشتم و بيك دستمال                   بامدادان ب 
در علي آباد   . سوار اسبها شده با تاخت راه افتاديم      . ابريشمي كه يادگار آقاي خليلي بود بسته در جيب پالتو جا دادم            

امروز . يدا نكردم باز خودم راه افتادم      پياده شديم و من يكساعت در آنجا بياسودم، و چون كسيكه بساري برود پ                  
ولي خشنود مي بودم كه نان همراه        . بارها راه را گم كردم و بارها بباتالق افتادم           . دشواري راه چند برابر شده بود       

هنگام نيمروز در يكجا     . پرتقالهايي نيز از علي آباد خريده بودم      .  هر زمان بخواهم درآورده خواهم خورد        ،مي دارم
نان بخورم و جاي افسوس بود كه چون دست بردم ديدم جيب پالتو سوراخ بوده است و نان و دستمال در                      نشستم كه   

ناچار شده پرتغالها را     . ندانستم  بخندم و يا افسوس خورم        . آن اسب تازيها آن سوراخ را بزرگترگردانيده و افتاده           
 .خوردم و راه افتادم

بايستي بخانه آقا عبدالهادي      . ام غروب بساري رسيدم     كوتاه سخن آنكه هنگ     . داستان آنروز دراز است     
در سبزه ميدان كه     . ديدم اگر با آنحال بروم باشد كه نوكرها  بدرون راهم ندهند               . طباطبايي رييس استيناف بروم    

ديدم كسي  . رسيده بودم در كنار جويي نشستم كه هم دست و پا و رو و كفشهاي خود را بشويم و هم كمي بياسايم                      
تا اتاق   در پشت دكان من دو    : گفت. مي خواهم: گفتم. جا مي خواهيد؟ : گفت. آري:  گفتم .مسافريد؟: گفتآمده و   

نخست رفته از بازار نان      . اين گفت و زير بغلم را گرفت كه برخاستم و با او رفتيم               . پاكيزه هست شما را ببرم آنجا      
سپس چاي آورد، سپس فرستاد     . ز ياد من نرفته   پخت كه هنوز لذت آن ا     ) يا ناهار (يك شام   . خريد و نيمرويي پخت   

 .را گسترده بخوابي رفتم كه كمتر مانندش بوده چارپاداران را پيدا كرد و رختخواب مرا گرفت و آورد و من آن

 .فردا بامدادان برخاسته بگرمابه رفتم و رخت خود ديگر گردانيدم و رو بعدليه نهادم
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 بودم چهار ماه كه در ساري مي ) ٥
 

در تهران  . وز و يكشب در خانه آقا عبدالهادي ميهمان مي بودم و خانه اي با يك نوكر گرفته بآنجا رفتم                    يكر
. يهاي عدليه تبريز در اينجا نميبود     يسوار. همسري پيدا كرده بودم و نوشتم او نيز با دختري كه مي داشت بساري بيايد              

شادروان رجا كه دو    (جواد قزويني مدعي العموم استيناف      آقا شيخ   . آقا عبدالهادي مردي نيكنهاد و پاكدامن مي بود       
كاركنان عدليه مهرباني بسيار     .  شنيدم در اينجا از رشوه نامي نمي       . همچنان نهادي نيك مي داشت    ) سال پيش مرد  

ته مرا  مصدق الممالك رييس استيناف تبريز ببرادرزاده اش ميرزا نصراهللا خان نامه نوش           .مي نمودند و ميهمانيها مي دادند   
 از هرباره خوش     .گفتم بگذاريم بروزهاي  نوروز      . آمد بنزد من بديهي كه مي داشتند ميهمان خواند          . سپرده بوده 

 و    نارنگي   و  ليمو و   نارنج   و   درختهاي پرتغال    از ديدن   . سبزي و خرمي مازندران مرا شاد مي داشت       . مي بودم
از تنگدستي نيز بيرون آمده      .  ميوه هاي آنها لذت مي يافتم     سلطان المركبات و ديگر درختهاي دلكش و از خوردن          

با آن فراواني و ارزاني مازندران مي توانستم بتبريز هم با دست              . همانروزهاي نخست ماهانه يكماه را گرفتم       . بودم
 . پست پولهايي رسانم

د مرده و خانواده اش در      اين مجته .  مجتهد آنجا بوده   ،ه گرفته بودم دانسته شد بيروني ميرزا موسي        كخانه اي  
خواهش كردم بجاي   . چند روزي شام و ناهار براي من مي فرستاد       . زني مهربان و بافهم مي داشت    . اندروني مي زيستند 

در ميان آنها دفتري ديدم كه مجتهد        . كتابهايي فرستاد كه مايه سرگرميم گرديد      . آن از كتابهاي شوهرش بمن دهد      
و كنت كنزا مخفيا فاحببت ان      «:  هاي عربي كه بنام حديث قدسي شناخته گرديده        نامبرده خودش نوشته و بآن جمله     
 :ايراد گرفته بدينسان» اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف

ما آنرا در عربي نيز       . غلطست» مخفي«اينست  . الزم از فعل الزم اسم مفعول نتوان آورد            » خفي يخفي «
 .را مي يابيم» خفي« بلكه بجاي آن. نمي يابيم

ايراد را گرفته و چون نخواسته يا نيارسته كه بگويد اين حديث ساخته است و سازنده آن عربي را خوب                      اين  
 . ايراد پاسخي دهده نمي دانسته، بجاي اين كوشيده كه ب

خشنود گرديدم كه نادانسته اي را     .  كه داده هيچيك راست نيست     يولي پاسخهاي . من ديدم ايراد بسيار بجاست    
 .مردي دانشمند، از مستأجري خانه اش هم سود  توان برد:   گفتم،گفتگو ميكرديمبا پسرش . دانستم

اين نيمزبان برخورده در شگفت     ه  چنانكه گفتم در راه ب    . يك سرگرمي بهتر هم ياد گرفتن زبان مازندراني بود        
بدينسان كه بي هيچ    . يمرا بيازما  »متودي«بهتر دانستم   . بدانم چيست  در اينجا گفتم بهتر است ياد گيرم و        . شده بودم 

اين بود گوش   . اين متوديست كه بچگان دارند و زبان پدر و مادر را ياد گيرند                 . پرسشي بياد گرفتن آن پردازم      
مثالً روزي پسري   . مي دادم و هر جمله اي كه مي شنيدم بياد ميسپردم و مينوشتم و آنچه نميفهميدم بخود وا مي گزاردم               

من ندانستم  . »!او مره زندي؟  «: پسر گفت . او انداخت ه  خود برگردانيد و شاخي ب       سر گاو. را ديدم گاوي را ميراند     
» زدي «،است» مي زني« بمعني» زندي«همچنان نگه داشتم تا سپس دانستم       . » زني مرا مي «: يا گفت » مرا زدي «: گفت

 .همه را بدست آوردم) اكنون(و ) گذشته(شش كس .   گفت»بزوئي«را بايد 
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شنيده بودم امير نام شاعري بوده       . ر مي بودم ببازار مي رفتم كه هم بگردم و هم درس خوانم             هرگاه كه بيكا  
آغاز . »بئو«: گفتم. »دومبه«: گفت .».اميري دونده؟ «: روزي بگدايي گفتم  . پازواري بزبان مازندراني شعرهايي گفته     

 :كرد

 …مه پوست كالشان ناهار ببيه  امير گنه مه كار چه زار ببيه 

 )پوست كاله من ناهار شغال شده.  مي گويد كار من چه زار شدهامير(

 : شعرهايي از امير خواندـ  درويشي: ر گويمت يا به ـ روزي گدايي

 عجين كرده خاك چهل صبامه   من واجب الوجود علم االسمامه

 رانبها  مهگارزان نروش كه  در    كنت كنزن  گره  را من  بوشامه 

. گره كنت كنزا را من گشايم      . عجين كرده خاك چهل صباحم     . االسماء هستم من واجب الوجود و علم       (
 )ارزان نفروش كه در گرانبها هستم

در شگفت شدم كه نامگزاريهاي فلسفه و بافندگيهاي صوفيان در ايران چندان ريشه دوانيده و ميدان پهناوري                  
گره «: از اينكه مي گويد  .  گنجاند ي خود مي  پيدا كرده كه يك شاعر روستايي در گوشه مازندران آنها را در شعرها             

ولي همشهري تو يك گره ديگري به كنت        «: ياد نوشته ميرزا موسي مجتهد افتاده گفتم      ه  ، ب » كنت كنزا را من گشايم    
 . »كنزا زده كه گشادني نيست

نهاي ديگر كه   اينرا هم بنويسم كه اين نيمزبان و همچنان نيمزبا           . با اينها دلخوش مي بودم و روز مي گزاردم        
ولي من از آنها سودها جسته ام و در          . در ياد من نمانده و نبايستي بماند         )بلكه برخي زبانها  (سپس نام خواهم برد      

 .زبانشناسي همينها سرمايه اي براي من بوده

از ديدن درختهاي پرتقال و      . سبزي و خرمي مازندران، بويژه در آنهنگام زمستان، بمن بسيار خوش مي افتاد              
چون نيروي خاك آنجا را در رويانيدن و پرورانيدن          . يمو و نارنگي و از خوردن ميوه هاي آنها لذت بسيار مي بردم            ل

. گلها داده   بو را ريخته اند و آن روييده و سركشيده و         روزي در خانه اي ديدم تخم شب     . مي ديدم در شگفت مي شدم   
 .گل دادن رساننده و با چه رنج و پاسداري ببيادم افتاد كه در آذربايجان اينرا در گلدان كارند 

بارها زنها را   . اينها را مي ديدم و از آنسو مي ديدم بيشتر مازندرانيان بيچيز و تهيدستند و رنجهاي بسيار مي كشند               
پشت بسته و بار هيزمي را بسر گزارده با آن سختي براي فروش مي آوردند در حاليكه پاهاشان                 ه  مي ديدم كودكي را ب   

 .از آن ديدن و اين ديدن نمي دانستم شاد باشم يا اندوه خورم. كفش و تنهاشان نيمه برهنه مي بودبي 

يا بهتر  (من در اينجا دانستم كه درويشان ويلگرد        . يكچيز ديگر كه مرا مي آزرد فراواني درويش و گدا مي بود         
. ن زمستان رسيد رو بمازندران آورند ييالق و قشالق ميكنند و چو،همچون مرغان خوش زندگاني ) گويم گل موالها  

و شعرهاي مرثيه    برخي گداياني هم در اينجا مي ديدم، جوانان گردن كلفت و بلند باال كه بدرهاي خانه مي آمدند                   
. دانسته شد اينها طالقانيند   . مي گردانيدند) تصوير حضرت عباس يا جناب علي اكبر      (» شمايل«بسياري نيز   . مي خواندند
 . گونه گدايي يكي از پيشه هاستدر طالقان اين
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بازار كه مي رفتم در هر چند گام بيك         . در خانه كه مي نشستيم آواز اين گدايان پياپي از دم در شنيده مي شد              
روزي در ميدان مردي    . شگفت تر آن مي بود كه مردم روزي اينهمه مفتخوران را ميرسانيدند          .  برمي خوردم  درويش

من . بدرويشي پول داد   عباسي با او چانه مي زند، و چون ازو درگذشت           و بر سر يك    را ديدم از زني هيزم مي خرد      
پس چرا اين انديشه را     : گفتم!. پس اينها از كجا بخورند؟    : گفت!. اين پول دادي؟  ه  چرا ب : خودداري نتوانسته گفتم  

 . ديگر پاسخ نداد.!دربارة آن زن نكردي و آنهمه چانه زدي؟
 

                      
 اسماعيل آقا سمتقو

 )اين پيكره پس از شكست آخري او برداشته شده، او را با سپاهيان ايران نشان ميدهد(
 

چنانكه نوشتم . بتبريز كه نامه نوشته و پولي فرستاده بودم پس از ديري پاسخش رسيد و اندوهي را همراه آورد     
كه من از تبريز بيرون مي آمدم         روزهايي. بودقو باال گرفته و خود گرفتاري بزرگي شده            تدر آذربايجان كار سم    

زاده نامي و    فرمانده اردو ملك  . پديد آورده اميد بسيار بآن مي داشت       ) مهاباد(مخبرالسلطنه سپاهي در ساوجبالغ      
 اكنون نامه هايي از تبريز رسيده دانسته شد در نيمه هاي مهرماه         . فرمانده ژاندارمها و پيادگان اسد آقا دوست من مي بود        

اسدآقاخان در جنگ كشته    . سمتقو بساوجبالغ تاخته و در سايه نيرنگهايي كه در كار بوده بآن شهر نيز دست يافته                  
سپس نيز سيصد تن و بيشتر از ژاندارم كه دستگير افتاده بودند سمتقو همه را بشصت تير بسته بروي خاك                           . شده

 .ريخته

دن اسدآقا و ديگر جوانان كه قرباني نيرنگ و نامردي           از يكسو كشته ش   . اين نامه مرا سخت افسرده گردانيد      
اين بار سوم مي بود كه سمتقو جوانان آذربايجان را كشتار            . شده بودند، از سوي ديگر چيرگي سمتقو و داستان او           

شورش مازندران بآساني پايان پذيرفته امير مؤيد         . داشت ها چند شبي مرا از خواب آسوده باز          اين اندوه . مي كرد
من آرزو مي كردم سردار سپه اين بار رو بآذربايجان گرداند و آشوب سمتقو              . ار شد زينهار خواهد و بتهران رود      ناچ

 . را نيز بخواباند
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 بازگشت از مازندران و رفتن بدماوند) ٦
 

آنجا » استيناف«ها رسيد كه      در آخرهاي اسفند از تهران نامه        . چهار ماه در ساري بدينسان مي گذرانيدم        
اين شيوه وزارت عدليه مي بود كه هر سال كه  بودجه نوشتندي سران وزارتخانه بماهانه هاي خود                . ده خواهد شد  برچي

 .رسيده بود» استيناف مازندران «امسال نوبت . افزودندي و براي آنكه جايش پر كنند دادگاهي را برچيدندي

با اينحال پروا ننمودم و      . م و زيانها كشم   زيرا بايستي بار ديگر سفر كن      . اين آگاهي براي من ناخوش مي بود      
چند روزي در آنجا با خوشي بسر       . روز نخست نوروز  را گذرانيده از روز دوم با ميرزا نصراهللا خان بديه ايشان رفتيم                

ولي راه گفتگو را برويش بسته، ديدن         .  با يكي از مبلغان بهايي كه آهنگ خراسان مي داشت ديدار كردم               .برديم
 .زندران را بهتر دانستمسبزيهاي ما

بسيج سفر پرداخته پس از      ه  من ب . چون از ديه بازگشتم از تهران تلگراف بهم خوردن استيناف رسيده بود               
جز اينكه همراهي مي داشتم كه سيد و مال        . در راه چيزي كه درخور نوشتن باشد رخ نداد        . سيزده عيد روانه گرديدم   

كه شب بخانه كسي فرود آمده » آينه ورزان«ولي در . بدهد م نمي گزاردم در راه رنجش مي كشيدم و پولي ه    . مي بود
چون راه  . »من داده ام «: بوديم فردا كه راه مي افتاديم و من خواستم پول بآنكس دهم همراهم نگذاشت و گفت                     

ناخوش اسب صاحبخانه   «: گفت. نه:  گفتم .»مي داني قضيه ديشب چه بود؟     «: افتاديم و يكفرسخ بيشتر آمديم گفت      
 اين بود نگزاشتم    ، اسب چاق شده بود    ؛صبح پرسيدم . مرا بردند در طويله دعايي بتخم نوشتم و به پيشانيش زدم           . بود

پس چرا : گفتم. من از اين سخن سخت رنجيدم و دلم مي خواست بازگردم و پول آنمرد را بپردازم           . »شما پولي بدهيد  
اين سيد كه بسيار پير هم مي بود در راه بمن حساب مي داد كه              . »ممقتضي نديد «: گفت . آشكار نگفتيد تا من بدانم؟    

از مفتخوريها كه من    .  وارثي هم نمي دارد، و اينهم رفتار پست او مي بود          ،نزديك به بيست هزار تومان دارايي ميدارد      
 .گاهي در زندگانيم كرده ام يكي اين بود

 رفتار تند و خشك ميرزا رضا      . ز رفتم بوزارتخانه  پس از دو سه رو     . در تهران ميهمان آقاي خليلي مي بودم      

بهتر است وزير   :  گفتم زبا. عدليه چشم پوشم  از  يني كه معاون مي بود چندان بمن گران افتاد كه در دل گزاردم باز               ئنا
 آقا«:  مرا با چهره خوش پذيرفت و گفت       .روزيكه گفته بود رفتم   . مي بود) تاشرتيمو(وزير سردار معظم    . هم ببينم  را

هفته است بتهران آمده ايد و چند تن از دوستان من شما را مي شناسند و با من گفتگو كرده فضل و دانش                         شما يك 
. من در شگفت شدم   . »من مي خواهم شما را در تهران نگاه دارم و كار خوبي بشما خواهم داد               . شما را بمن گفته اند   

شگفت تر آن بود كه همان معاون كه او هم در اطاق وزير . ندزيرا ندانستم چه كساني درباره من با اوگفتگو كرده بود     
 .مي بود آغاز  كرد از من ستايش سرودن

پس از اين گفتگو دو روز نگذشت كه كابينه افتاد و او نيز از                 . آشنايي من با تيموتاش از اينجا آغاز گرديد        
 .رفتار مردانه او در من هناييدوزارت بيرون رفت و نيكي كه مي خواست درباره من كند نتوانست ولي همان 

منصورالسلطنه كه  . روزي از عدليه خواسته بودند رفتم     . باز يكماه و نيم در تهران مي بودم و كاري نمي داشتم          
قضيه اينست كه در دماوند حكمران آنجا بمنشي محكمه چوب زده و او              «: گفت) آقاي مصطفي عدل  (كفيل مي بود   
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از سوي ديگر حكمران از اقوام وزير جنگ        . اين يك رسوايي بزرگست   . يرون رانده را سوار قاطر گردانيده از شهر ب      
ما شما را در نظر گرفتيم كه برويد و ببينيد چه مي كنيد              . است و نميخواهيم قضيه را برسميت بياندازيم       ) سردار سپه (

ن از تهران روانه گرديده      روز م  فرداي آن . نويسند» ابالغ«را گفت و دستور داد كه          اين .»كه جبران رسوايي شود   
 ،ابوهاشم نام   سيد ،رس پرداختم دانسته شد امين صلح آنجا       پچون در پيرامون پيشآمد بباز     . فردا بدماوند رسيدم   پس

تارش بسيار بد   فطلبه اي مي بوده كه بخواهش يكي از ماليان تهران بعدليه پذيرفته شده و اينمرد سبك مغز است و ر                    
شما يك  :  امين صلح رو گردانيده ميگويد        ،كسيكه بدادگاه مي آيد و دعوايي مي دارد        : مثالً مي گفتند  .مي باشد

چوب خوردن منشي هم داستانش     . بدينسان از مردم مهماني مي خواهد    .  مي آييم و آنجا درست مي كنيم     ،مهماني بده 
  .ن بود كه با امين صلح بر سر پول پيكار كرده اند، و او رفته بحكمران شكايت كردهآ

اين منشي در تهران با من قرار گزاشت كه هرچه          «:  خود امين صلح كه پرسشهايي مي كردم چنين پاسخ داد         از
 . اينها را با پيشاني باز بمن مي گفت و زشتيش نميدانست.»ولي در اينجا چيزي بمن نمي داد. دخل باشد نصف كنيم

ي داشته كه در جواني مرده، اين زن او را         حكمران كه شنيده بود بديدنم آمد، دانسته شد سردار سپه برادري م            
را شناخته و اين زمان او را بحكمراني          از اينرو سردار سپه ارج او      ،گرفته و دخترانش را بزرگ گردانيده بشوهر داده       

بس اينها افتضاح     از«:  درباره پيشآمد مي گفت    ،وگرنه خود او درويش بوده و اكنون هم هست            . دماوند فرستاده 
 ».ي حفظ آبروي دولت منشي را بتهران فرستادمدرآوردند برا

: من سيد ابوهاشم را بتهران روانه گردانيده بوزارتخانه نوشتم        . حكمران در آنميان آمرزش خواهي نيز مي كرد      
 من خشنود   ر از اين رفتا   .»من او را روانه گردانيدم كه جانشين فرستيد       .  بودن اينمرد در اينجا مي بود     ،رسوايي بزرگ «

بهتر است شما تابستان را با       «: ولي كسي را نفرستادند  و منصورالسلطنه در نامه خود بمن چنين نوشت               . ندشده بود 
  .»هواي خنك دماوند بگذرانيد

 و  ي دادگاه برخاسته بكار كنان دفتر      ناز آنسو به پيراست    . ه از ساري بيايد    دمن نيز پذيرفتم و نوشتم خانوا        
رفته و يك   ) يكفرسخي دماوند (جيالرد  ه  پيش خدمت اداره ب   .  پول نگيرند  مورين سپردم كه بهيچ نامي از كسي       أبم

دستور دادم كه بازگردد و آن پول را پس دهد و رسيد بياورد، و اين كار انجام                     . گرفته بود » فوق العاده« بنام   نتوما
 .گرفت

بايستي دو اسبي   . دها رفته شو   هاي نزديك بدادخواهي مي آمدند و گاهي نياز افتادي كه بآن ديه                از ديه  
تا دو  . گرفته نخواهد شد  » فوق العاده «من آگاهي دادم كه     . دنپرداز» فوق العاده «بياورند و براي امين صلح و منشي         

يكي از كارها كه در آنجا مي داشتم راه رفتن وكوه پيمودن مي بود كه روزي              .  نياورند و پياده رويم    بفرسخي نيز اس  
 . مي خواستم بديه ها نيز پياده رويم  اينست.يكي دو ساعت بآن مي پرداختم

. و سپاس مي گزاردند    نزديك مي آمدند  دور و   در اندك زماني اين كارها آوازه پيدا كرد وكساني از              
درويشي اينست كه شما     « :ميگفت  بارها مي آمد و    ،حكمران كه درويش پافشاري از پيروان صفي عليشاه مي بود           

مي خواهم براي تيمن   . از يك هفته پيش به پرهيز پرداخته ام       « :روزي بمن گفت  . »گيريم ما بايد از شما ياد    . مي كنيد
 .         و بهمين عنوان روزي ناهار بخانه ما آمد. »پرهيز خود را در نزد شما بشكنم
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بلبل  ايران كه سرزمين گل و     . يكي از خوشيها شنيدن آواز بلبل مي باشد         دماوند بهارش بسيار نيكست و      
 .ولي در دماوند در بهار فراوانست. من در مازندران نيز نديدم. ه شده آنچه در اينجا كمست بلبلستناميد

اينجا سرگرمي كه پيدا كرده بودم       در.  از بهار تابستان آمد و ما از خنكي هوا و آب آنجا لذت مي برديم               سپ
براي فرستادن بمهنامه     ) شر عاماً  آذربايجان في ثمانيه ع      (نوشتن تاريخ شورشهاي آذربايجان مي بود كه بنام               

 پياپي مي رفت و نامه هايي كه          يچون در اين هنگام در آذربايجان با سمتقو جنگها             . رده بودم كآغاز  )العرفان(
 اينها مرا واداشت كه شورشهاي آذربايجان را از آغاز جنبش مشروطه تا              ،داستان آنها را براي من مي آورد      مي رسيد  

  بروي كاغذ    اي نمي داشتم آنچه را كه در ياد خودم مي بود          آنجا دسترس بكتابي يا روزنامه    چون در   . آنروز بنويسم 

 .مي آوردم

 دوستيمان با او    ،ميخوانند) عمو آقا(آقاي ملك نژاد كه يكي از دوستان بسيار نزديك منست و فرزندانم او را                
بايستي پول براي ما از تهران       . پولي ميبوديم چگونگي آنكه ما در دماوند هم دچار بي          . از اين دماوند آغاز گرديد     

 . اي نمي داد بارها بوزارتخانه نامه مي نوشتم و نتيجه. فرستند و از آنجا هم نمي فرستادند
 

 
 آقاي ملك نژاد

 
چون من نيز پولي    . پول نداشتيم نفت بخريم   : گفتند.  پرسيدم ،شبي بخانه رفتم  و ديدم چراغ روشن نكرده اند         

ولي باز آشنا ميداريد    . گفتم مي دانم شما نيز همچون ما بي پوليد      .  از كاركنان اداره آمد    نامرستادم صديق   نمي داشتم، ف 
من . او رفت و ما در ايوان جلو ماهتاب نشسته بوديم كه در را زدند              . برويد كمي پول بياوريد   . خواهيد و توانيد وامي   

 نياورم و خواهش كنم كه در آن باغها بگرديم و هر سخني             برخاستم و عبا بدوش كردم كه اگر ميهماني باشد بدرون         
بهتر است برويم كمي با     : گفتم. كردم و ديدم ملك نژاد است      با اين آهنگ در را باز     . هست گردشكنان بهم گوييم   

 آمدم. در راه ميرفتم و صديق را ديدم و او گفت شما پول نمي داريد            . من كار دارم بايد زود بروم     : گفت. هم بگرديم 
 پرده شده بود از همانجا با هم          چون راز ما نزد او بي      . اينرا گفت و پولي داد و راه افتاد         . پولي بشما بدهم و بروم     

 .دوستي نزديك پيدا كرديم
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اين شهرك چهار كويست و هر كوي از           . پس از چندي محرم فرا رسيد و براي دماونديان كار پيدا شد                
ما . مي كنند )شبيه سازي (» تعزيه خواني «كه در محرم مي آرايند و        ي داردهر كويي تكيه اي م   . ديگري جدا مي باشد  

 .بدبخت مردم از باياهاي زندگاني جز اين بازيچه هاي خنك را نفهميده بودند. نيز با ملك نژاد گاهي بتماشا مي رفتيم
 

 سررشته داران يك نمونه از بدخواهي  )٧
 

 :مي نويسم ه نيكي از بدخواهي سررشته دارانست در اينجا           در دماوند روزي داستاني رخ داد كه چون نمون          
سيدي را ديدم بلند باال و چهارشانه، دستاري سبز كوچك بسر بسته، رختي نزديك                     روزي از بازار مي گذشتم       

برخت افسران بتن كرده، شمشيري با دسته سيمين از كمر آويخته، شالقي با دسته سيمين بدست گرفته، با يك ناز و                       
او مي نگريستم و  ديدم بكسي رسيد و از پشت سر شالق بدوش او              ه  مي پيمود، من ب   رازي از پيش روي ما راه       گردنف

 خم شده دستش بوسيد و پولي را كه ندانستم چند تومان بود در               ،مرد جست و چون بازگشت و سيد را ديد          آن. زد
 .او داده ب آورده 

 !. چرا او بجاي پرخاش دست اين بوسيد؟!. چرا او را زد؟!. اين سيد كيست؟. من ديدم چيستان اندر چيستانست    

 جلو آمده و     ،مي آمد چون ديد من در شگفت شده ام         يه كه پشت سرم      لمأمور عد !. او داد؟ ه  چرا پول درآورده ب    
  تابستان مي آيند و در بيرون شهر       همه ساله   هستند    آقاياني  اينها   ،حضرت عباس است    ةنظر كرد  اين آقا   «: گفت

 . »هركسي كه از دست ايشان شالق خورد تا يكسال بال نخواهد ديد. چادر مي زنند و بمردم شالق مي زنند

مردك بگيرم   ولي چندان خشمناك شدم كه مي خواستم بروم و شالق را از دست آن            . او پاسخي ندادم  ه  من ب 
 سيد با يكي ديگر     نساعت از دور ديدم آ    پس از نيم    . حال خشم بدادگاه رفتم    با اين . و تا بتوانم بسر و رويش بكوبم      

اين . من دانستم كه مي آيند بمن شالق زنند و پولي گيرند         . همچون خودش مي آيند و از در عدليه پا بدرون گزاردند         
دست برد و از بغلش      ي آنان تكاني بخود دادند و يك       !.چه مي گوييد؟ : بود همان كه نزديك شدند نهيب زده گفتم        

بكدخدايان سر راه دستور    . كردم و ديدم با مارك و مهر ادارة حكمراني مازندرانست          باز. داد بمن كاغذي در آورد و    
 ،صفحات مي باشد  چون آقا سيد ابراهيم خراساني نظر كرده حضرت ابوالفضل عليه السالم و عازم آن                «مي دهد كه   

چون . ست سيد گدايي داده اند    در شگفت شدم كه چرا اين نوشته را بد            . »احترام و مساعدت فروگزاري ننماييد      
باز ديگري داد ديدم از وزير       . بلند گردانيدم كاغذ ديگري داد و ديدم كه از حكمرانان آمل است                خواندم و سر  

همچنان پياپي كاغذ بدست من     . باز ديگري داد ديدم از نخست وزير قوام السلطنه است          . است )مشارالسلطنه(عدليه  
: گفتند.  بمأمورين دستور دادم بگيريد اينها را     .»اينها چيست كه بدست من مي دهي؟     «: من بخشم افزوده گفتم   . مي داد

ه را گرفتند و گفتم ب     ولي يكي .  يكي گريخت  ،موران پيش آيند  أتا م . آري شما را بگيرند   :  گفتم .»!.ما را بگيرند؟  «
 .اطاقي انداخته درش قفل كردند
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اينها سادات و   «: يس دارايي آمدند و چنين پيام آوردند       كمي نگذشت ديدم نمايندگاني از حكمرانان و از ري         
. »شما جوانيد از نفرين ايشان بترسيد        . صالح نيست از شما آزاري ببينند        . مستجاب الدعوه اند . صحيح النسب اند 

 .همچنان كساني از بزرگان دماوند براي ميانجيگري آمدند

 ببازپرس كشم و كيفر دهم و براي خاموش گردانيدن             بردارند و من بايد آنها را       و كاله  اينها ويلگرد : گفتم
تو چرا بمردم شالق     «: پرسشهايي كرديم در اين زمينه      . ايشان دستور دادم او را آورند و براي بازپرس نشاندند              

ولي كم كم نرم شد    .  نمي داد ينخست گردنكشي مي نمود و پاسخ    . »!.نظر كرده حضرت عباس يعني چه؟     !. مي زني؟
ما هيچ نمي دانيم چرا شالق      . ه و چاپلوسي پرداخت و چنين پاسخ مي داد كه اينها از پدرانمان رسيده                 و اينبار بالب  

 .نمي دانيم نظر كرده حضرت عباس چه معني مي دارد. مي زنيم

از . فردا كه آمد شمشير و شالق را باز داديم و رسيد گرفتيم               . د و فردا بيايد    وآنروز رهايش كرديم كه بر     
نوشته ازو گرفتيم كه بي درنگ     . برخي را داده برخي را من نگاه داشتم كه اكنون هم در دست منست             كاغذهايش نيز   

 .دند و ديگر در آنجا بكسي شالق نزنناز پيرامون دماوند بكوچ

. اينان در ميان خودشان كولي وار مي زيند      : شگفت تر اين بود كه همان مردم داستانها از آنان سروده مي گفتند          
در پيرامون چادرهاشان     . اگر در يكجا دختري ديدند از دزديدن آن باك ندارند               . انشان همگانيست زنها در مي   

شان »نظركرده«اينها را مي گفتند و باز         . پولهاي بسيار با خود مي دارند      . اسبهايي  با لگام زرين  سيمين مي بندند           
 .مي شناختند

 كوششهايي هست كه اينگونه رسواييهاي پست          من آنزمان نمي دانستم و اكنون مي دانم كه در اين كشور             
 همين نوشته ها را بتازگي از ساعد مراغه اي ديديم كه با مهر و                 هچنانكه مانند . رواجش بيشتر باشد و از ميان نرود        

ها  مارك نخست وزيري بدست سيد گدايي بنام سيدمحمدعلي داده كه بدست افتاده بود و در يكي از روزنامه                        
  .بچاپ رسيد
 

 زمايش داورانآ) ٨
 

سپس كم كم ماليان بآن    . عدليه در ايران كه پس از مشروطه بنياد يافت بيشتر كاركنان او از درباريان مي بودند              
در آن زمان هركس كه بيكار بودي و از عدليه كار خواستي و يك سپارشي از فالن مجتهد يا از بهمان                          . درآمدند

 اينست در عدليه بسياري از داوران        .امه اي از سياه و سفيد بسر داشتي        بويژه اگر عم   ،او دادندي ه  وزير آوردي كار ب   
 .بي دانش مي بودند كه نه قانون دانستندي و نه فقه

سيدي مي بود اسپهاني كه سالها در دادگاهها مي بود و سپس            : اين داستان را منصور السلطنه بمن گفته است         
من كاري  : گفتم .ي آمد بنزد من از بيكاري بگله پرداخت         روز: منصورالسلطنه مي گفت . بيكارش گردانيده بودند  

مدير دفتري اسپهان را  برايش نوشتند و           » ابالغ«پس از چند روز دستور دادم         . انديشه خواهم گرفت  ه  براي تو ب  
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من گفتم در محكمه    . آقا من آنقدر سواد ندارم كه دفتر را اداره كنم         «فردايش ديديم با حال خشم آمد كه        . فرستادند
 .»كاري بمن رجوع كنيد كه بنشينم و رأي دهم

 خواندنش با   ،و اگر قانون را بجلوش گزاردندي     . مي نوشت» هسن«را  » حسن«مي بود در ميان داوران كسي كه       
 .دشواري توانستي

. از اينرو از ديرباز گفتگو مي رفتي كه بايد داوران را بآزمايش كشيد و دانشمندان از بيدانشان جدا گردانيد                      
 قانوني نوشته شده و از مجلس گذشته بوده كه بايستي بكار بسته شود و داوران                 ،ال در زمان وزارت سردار معظم     امس

 اين بود وزارت عدليه براي دسته نخست پنجاه تن را برگزيده بوده كه من هم در               . دسته بدسته بآزمايش خوانده شوند    

 .ميان آنها بوده ام

من چون از پيش آگاهي نمي داشتم       . ن رسيد و مرا بآزمايش خوانده بودند       در مهرماه بود كه  نامه اي از تهرا        
در تبريز بجاي آن    .  من تا آنهنگام نديده بودم      ،كتاب شرايع را كه آزمايش فقه از آن خواستي بود           . آماده نمي بودم 

اي آزمايش بايستي بيش    ولي بر . اندازه نياز ياد گرفته بودم    ه  قانون را هم من خوانده و ب      . درس خواندندي » شرح لمعه «
 . نمي داشتم نامه دو هفته ديرتر بمن رسيده بود كه فرصتي براي آماده شدن   از آنسو .از آن بخوانم

 شنبه هفدهم مهرماه اسبي گرفته با        فردا سه  ،انجام رسانيده ه  با اينحال بهانه نياورده همان روز كارهاي خود را ب         
 براي آزمايش خود خواستم اينبار همه راه را پياده         ،شيده بودم وپياده روي ك ه  د ب چون در دماون  . چارپاداران راه افتاديم  

شبانه روز پيمودم و روز چهارشنبه پيش از درآمدن خورشيد            يازده فرسخ راه را در يك     . بيايم و همين كار را كردم     
 .تهران رسيدمب

در . مايش گذشته و من نبوده ام     دانسته شد دو نشست آز     . همان روز رخت ديگر گردانيده بوزارتخانه رفتم        
.  اند و هركسي ستايش از خود مي كند        نشست سوم كه رفتم ديدم پنجاه تن از ماليان و ديگران سالوني را پر كرده                

من در  : ديگري مي گفت . مي دارم» اجازه اجتهاد «من سالها در نجف درس خوانده ام و از آخوند              : يكي ميگفت 
يكي را ديدم پهلوي من نشسته و شعرهايي در ستايش آزمايندگان گفته              . رسانيده امبپايان  » حقوق تجاري « استانبول

نود درصد  . گفتم بپاي اينان نتوانم رسيد    . من اينها را كه ديدم از خود نوميد شدم         . بود كه در آنميان بدستشان دهد      
 .مي بردم گمان پذيرفته نشدن 

آن دو نشست كه دير آمده بودم بايستي با          . رانيدمچهار نشست از ما آزمايش رفت كه من با نوميدي مي گذ            
روزي كه رفتيم شمس العلماء     . يكي از آنها آزمايش زبان عربي مي بوده       . دو سه تن ديگر آنها را نيز آزمايش دهيم         

 نخست پرسشهايي كرد و پاسخهايي داديم و سپس داستاني از زبان عربي گفت كه                      ،قريب كه آزماينده مي بود    
بهتر بود  .ترجمه از عربي بفارسي چيزي نيست«: من بشيوة جواني در پاي آن نوشتم       . سي ترجمه كرديم  نوشتيم و بفار  

چون زودتر از ديگران نوشته و داده بودم شمس العلماء كه آنرا خواند بي هيچ                   . »عكس آن را از من مي خواستيد      
 من آنرا گرفتم و بعربي ترجمه كردم        .»!بيا«: رسي بجلو من باز كرد و داستاني را نشان داد و گفت           اپاسخي كتابي را بف   

در كجا بزرگ   «: گفت. تبريزي:  گفتم .»!شما كجايي هستيد؟  «:  در شگفت شد و پس از پايان آزمايش پرسيد         .و دادم 
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شما مرا مجبور   «: گفت. از كتابها : گفتم. »!گرفته ايد؟ پس اين عربي را از كجا ياد      « :گفت. در تبريز : گفتم. »!شده ايد
 .»كنيد نمرة بيست را كه بهيچكس نداده بودم بشما دهممي 

:  رفتم پيش منصورالسلطنه، گفتم      ،با اينحال چون آزمايش پايان پذيرفت         .اين كمي مايه دلداري من شد        
: خنديد و گفت  . »امتحان دهم دوباره  خواهشمندم بفرماييد كه اگر امتحان من قابل قبول نخواهد بود با دورة دوم                 «
 .»رويهمرفته نمره اول هستيد. ئت ممتحنه صحبت شما بودديروز با هي«

راستش آنست كه در اين چند شب از شرمندگي خواب آسوده       : گفتم.  افتاد شاين سخن ايشان بمن بسيار خو     
 .نمي بودم مرا بآزمايش ناگهان خواندند و من آماده . نكرده ام

خود نيز از   . غاز سال نداده بودند گرفته فرستادم       ماهانه دادگاه دماوند كه از آ       . باز دو ماه در تهران ماندم       
سفر مازندران مرا   . در اين دو ماه در تهران فرصت يافته بجستجو از تاريخ مازندران پرداختم              . تهيدستي بيرون آمدم  

 و )نسخه خطي (كتابهاي ابن اسفندريار     . د كه بياد آن پردازم      مخوشم مي آ  دلباخته آن سرزمين گردانيده بود و       
در هريكي از    را بدست آورده بخواندن و بازرسيدن پرداختم و         ترجمه انگليسي ابن اسفنديار    تدوين و  ر و سيدظهي

در روزنامه  » ياداشتهاي ما  تاريخ طبرستان و  «ها كردم كه بخشي از آنها را زيرعنوان            تداشدلغزشهايي يافته يا   آنها  
 ه هاي   خ نس  بود كه  اين    نوشته ام    نيز ياداشتها   آن  در   دانستم و  كه   چيزهايي  از    .هفتگي نوبهار بچاپ رسانيدم   

. و افتادگيها ميدارد  است  نادرست   پترسبورغ همچنان نسخه هاي لندن و     اسفنديار كه در ايران در دستهاست، و        ابن
بدست   در خانواده هاي كهن باشد كه بايد جست و          ،نوشتم با اين حال مي توان پنداشت كه نسخه درست آن كتاب           

 .        نويسندگي من از اين يادداشتها آغاز يافت.آورد

در « :آنان بهانه آورده مي گفتند    من مي خواستم از تهران بيرون نروم و       . با وزارت عدليه در گفتگو مي بوديم      
 وامهايي كه ميداشتم داده و        در آخرهاي آذر بدماوند رفته       ،چون زمستان در پيش مي بود      . »تهران جا باز نيست    

 .ديگران با افسوس بسيار راهمان انداختند حكمران و. ه روانه تهران شديمنبا خا  گفته دور آشنايان بدبدوستان و
 

 سفر زنجان)٩
  

براي شما كاري پيدا    . خوب شد آمديد  « :منصورالسلطنه با لبخند گفت   . چون بتهران بازگشتم بوزارتخانه رفتم    
چون ...  رييس عدليه زنجان شيخ     ،امتحان خواسته بودم  ه   ب رؤساي عدليه ها را كه       « :گفت. بفرماييد: گفتم. »شده

چون مدتي مجاهد   ... ل گردانيده سيدمحسن عرب را بجاي او فرستاديم ولي شيخ           وما او را معز   . بيسواد است نيامد  
هر روز  . دموكراتهاي زنجان بحمايت او برخاسته سيدمحسن را راه نداده اند          بوده بگيالن نزد ميرزا كوچكخان رفته،     

بوزارتخانه   بمجلس و   ، اساسيست برخالف قانون  هم در تلگرافخانه اجتماع ميكنند و بعنوان آنكه عزل قاضي               
 وزارتخانه را بستوه      ند،ديگران حامي او هست      در تهران هم نمايندگان زنجان و اسعدالدوله و            . تلگراف ميكنند 

و خودتان رييس    ر دوي آنها را بتهران فرستيد      ه چاره كار آنست كه شما برويد و غائله را بخوابانيد و             . آورده اند
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 وكالي زنجان را ببينيد و آنها را راضي          ،ولي شما بايد پيش از رفتن     . بالغتان امروز صادر كنند   اگفته ام  . ديعدليه باش 
 . »كنيد

 . گردمبازولي بايد پولي هم همراه ببرم كه اگر كاري نتوانستم هرچه زودتر . مي پذيرم :گفتم

 . شما را مي فرستيم ميدانيم خواهيد توانست  ن چو ما :گفت

فرداي آن روز بمجلس رفته همراه آقاي ابوالقاسم فيوضات كه از نمايندگان آذربايجان ميبود با شادروان                      
. چگونگي را آگاهي دادم    سه تن نمايندگان زنجان ديدار كردم و       شيخ االسالم ابهري     شيخ ابراهيم و برهان الدوله و     

من : گفتم. »برفتن شما راضي نيستيم    قول داده ايم و  .. .ما بشيخ « :آقا شيخ ابراهيم گفت   . ه خاموش ايستاد  برهان الدول 
بهتر بودي  « :گفتم. »پس هرچه ديديد از خودتان ببينيد     « :شيخ االسالم گفت  .  بروم و تنها خواستم شما بدانيد       مناچار

بدينسان با رنجش از آنان جدا      . »اين زبان روستاييست  . دكه شما در اين چند سال در تهران زبان شهري ياد مي گرفتي            
برف بسيار باريده و راهها گرفته شده بود كه جز از       . روز يكم ديماه از تهران بگاري پستي نشسته راه افتاديم         . گرديدم

ديم و  شش شبانه روز در راه مي بو      . از رنجهاي راه كه بسيار بود سخن نميرانم         .شد نمي كرد  گاريهاي پست آمد و   
جوان   با آن  .سه تن آذربايجاني همراه مي بود     يك جوان روسي با دو    . سوزش سرما را مي كشيديم تا بزنجان رسيديم      

 . دوستي داشتيم كه كمي فارسي مي دانست 

 
 شادروان شيخ ابراهيم زنجاني

 
بسيار خشنود   م و نيمه شبي كه بزنجان رسيديم سرما چندان هناييده بود كه از گاري با دشواري پايين آمدي                   

.  كمي در آنجا بياساييد    ،بياييد من كرسي گرمي مي دارم     :گفت زني از خانه اي دري باز كرد و       ديديم  گرديديم كه   
 .ارديمزهمه رفتيم و خود را بزير كرسي كشيديم و بآنزن سپاسها گ

مايي از آنجا برداشته     راهن ،هنگام اذان بامداد من برخاسته بگرمابه رفتم و چون خود را شستم و بيرون آمدم                 
ديدم بخاري مي سوزد و اطاق گرمست و چون آدينه مي بود كسان                . بخانه زاهدالزمان وكيل عمومي عدليه رفتم       

در آنميان  . هركدام پاسخي مي دهد  ه  آقاي زاهد كه مردي خونسردست ب      و  بسياري بديدن وكيل عمومي آمده اند،       
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چون باشندگان  . »من در تنهايي خواهم گفت     «: گفتم. » مي داريد؟ شما چه فرمايشي  «: گردانيد و پرسيد   بمن هم رو  
… رييس محكمه كه شيخ   «: گفت. » رييس محكمه هستم   ،من از تهران آمده ام   «: يكايك رفتند و تنها مانديم گفتم      

 . » سيدمحسن آمده بود و مردم نپذيرفتند و رفت.است

  .بيايد اينجا …  بفرستيد شيخ     دوم.  ميزباني باشيد   نخست در انديشه    .من امروز در اينجا ميهمان شمايم     : گفتم
 .سران دموكرات هم بيايند

چون . نيز آمد … شيخ  . چايي و چاشت آماده گرديد     . اين را شنيد و برخاست و بپسرانش دستورهايي داد          
دم خواهم گفت   اگر نرويد من پرده از كار برداشته بمر        . شما بايد از اينجا روانه تهران گرديد       : بگفتگو نشستيم گفتم  

من . من سيدمحسن نيستم كه از هايهوي دموكراتها بترسم       . باز مي زنيد  كه شما را براي آزمايش خواسته اند و شما سر        
: گفتم. »دو ماهست حقوق نگرفته ام   . من خرج راه ندارم   «: پس از سخناني گفت   . خودم در تبريز از دموكراتها بوده ام     
 .ي پردازممن فردا از ماليه پول گرفته بشما م

. اينها هوچيگريست . پيام دادم كه شما معني دموكراتي را ندانسته ايد         . دموكراتها را كه خواسته بودم نيامدند      
 . آشوب خوابيد. آن يكي هم خود رفته بود. بهرحال فردا پول از ماليه گرفته بشيخ داده با زور روانه اش گردانيدم

پس از چند روزي      . جوان فرنگي مآب مغروريست     «: بود گفته    …شيخ. دموكراتها همچنان مي ايستادند   
 .»من باز خواهم آمد .بهانه اي پيدا كنيد و بيرونش گردانيد

 :هشتم ديماه بعدليه رفته بكار پرداختم، و بداستانهايي برخورديم كه ميبايد برخي را بنويسمشنبه روز  از همان

گردانيده بود، و آنكس آمده     » بيع بشرط « ديگري   يكداستان اين ميبود كه مردي خانه برادر خود را بيك كس          
چون خواسته بودند حكم را بكار بندند دارنده        . او داده شود  ه  و در عدليه دادخواهي كرده حكم گرفته بود كه خانه ب          

. در اين خانه ندارد   » تصرف«و  » مالكيت«برادرم  . خانه بفرياد برخاسته بود كه اين خانه ازآن منست و در دست منست            
» اعتراض شخص ثالث   «او گفته بودند شما نيز بياييد بعنوان            ه  ي گوش بسخنش نداده حكم را بكار بسته و ب              ول

 .دادخواهي كنيد

داده شود و آن حكم      ) متصرف(دستور دادم كه خانه بايد بدست دارنده اش          . من اين داستان را برگردانيدم     
 بايستي بطرفيت متصرف عرضحال دهيد و حاال هم            شما«: بآن دادخواه كه هايهوي مي كرد گفتم       . همچنان بماند 

اي در اينجا گرفته شده بود و من دستور دادم ماليه آنرا بازگرداند، از همانجا كشاكش با                   » عشريه«چون  . »توانيد داد 
را   اين داستان  ،ماليه برپا گرديد، و چون دكتر ميلسپوي آمريكايي همان روز تازه بكار آغازيده و ماليه زورمند ميبود                 

 .بتهران نوشتند

 هنر خود مي شمرده كه درآمد       ،رييس عدليه پيش  .  هاي بيجا بسيار گرفته مي شده      دانسته شد از اين عشريه     
سرماه ماليه بتهران نوشته بود از هنگاميكه رييس عدليه تازه آمده درآمد عدليه بسيار                 . عدليه را هرچه بيشتر گرداند     

 .نوشته و از آنجا از من ببازخواست برخاستندرا بوزارت عدليه  ميلسپو اين. كاسته

بسيار نابجاست كه از    . عدليه تلگرافخانه و پستخانه نيست    . من پاسخ دادم كه عدليه براي درآمد دولت نيست         
نوشتم ما در   . عدليه نبايد كه دربند درآمد باشد      . يك رييس عدليه دربارة كمي يا فزوني درآمد بازخواست مي رود           
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چون پاسخ استواري مي بود همان را به          . ولي عشريه هاي بيجا نگرفته ايم    . ان بيشتر از پيش بوده      اين چندگاه كارم   
 .ميلسپو فرستاده بودند

داستان ديگر اين بود كه هنگاميكه من در تهران مي بودم در مجلس گفتگوي دادن امتياز نفت بيك كمپاني                     
 ميرزا نماينده مجلس و پيشواي دموكراتها با             آمريكايي مي رفت و بر سر آن كشاكش بزرگي درميان سليمان               

گيخت كه آشوبي كنند و سليمان ميرزا را         نقوام السلطنه ماليان تهران را برا      .  قوام السلطنه نخست وزير درگرفته بود    
لعنت مي خواندند و شعرهاي زشت      بابيها  ه  ب. ماليان برخاستند و چند روزي در بازار نمايش مي رفت          . كنند»تكفير«

از » !بابي«يكي بيرون كردن سليمان ميرزاي       . و ماليان سود خود را نيز بديده گرفته دو چيز مي خواستند            . وشتندمي ن
 .از اصول محاكمات عدليه» شرعي«مجلس و ديگري بكار بستن هفت ماده 

پس س. داستان اين هفت ماده آن بود كه چون در ايران عدليه بنياد نهادند تا دير زمان قانوني نمي داشت                          
در . فرانسه را بكمك ترجمه عربي آن ترجمه كرد و بكميسيون مجلس برده شد            » اصول محاكمات «مشيرالدوله قانون   

 ايستادگي نشان داد زيرا از روي كيش شيعي داوري                ،آن كميسيون سيدحسن مدرس كه نماينده علما مي بود            
 .ودمي ب ويژه مجتهدانست و اين قانون با آن بيكبار ناسازگار ) قضاوت(

مردم . زيرا در ايران مشروطه را بيش از همه براي داشتن عدليه خواسته بودند            . از آنسوي عدليه هم بايستي بود     
پس . برخاسته بودند كه بخواستن مشروطه انجاميده بود      » عدالتخانه«از همان محكمه هاي مجتهدان بستوه آمده بطلب        

 !. چه بايستي كرد؟

آن  يكي از . زيرا بيكبار ناسازگار مي بود   . پينه زدند : شتند كه مي بايد گفت    نو اي   براي چاره جويي هفت ماده    
 محكمه بايد رسيدگي را بمحضر      ،عليه برسيدگي عدليه تراضي نكنند     اگر مدعي و مدعي    «: ها را چنين نوشتند    هماد

 .»شرع احاله كند

ه هست و اين دادگاهها كه وزارت       همان نيرو كه مي بود   ه  را مي فهمانيدند كه شريعت جعفري ب      با اين ماده آن   
 اگر مدعي و    ، چند تني بيكار آنجا نشسته اند     .نيست »محكمه« بلكه خود    ،نيست» محاكم شرعي «عدليه برپا گردانيده    

مدعي عليه خودشان خواستند و خرسندي دادند توانند رسيدگي كرد و زياني هم نخواهد داشت، زيرا عنوان                           
ولي اگر يكسو ناخرسندي نمود آنها ديگر حق ندارند         .  جعفري هم اجازه داده     بشريعت ،پيدا خواهد كرد  » حكميت«

» طرفين« بايد پرونده را بست و با         .پس چكار بايد كرد؟   . است كه آنها نيستند   » محكمه«اين حق   . كه رسيدگي كنند  
 !. خانه هاي مالها . كجاست؟ محضر شرع. بمحضر شرع فرستاد

شتر سواري دوال دوال      «اينكه شما شنيده ايد      . برنخورد» يعت جعفري شر«مي خواستند كاري كنند كه به         
 .»ما كرديم و شد« نشان دهند كه  مي خواستند  اينها » نميشود

هزارها كسان  ه  ي بشورش برخاسته و قانونها از فرانسه آورده و اداره ها در سراسر كشور برپا گردانيده ب                  ممرد
كهن مي افتد كه مبادا آنكه كاري       » شريعت جعفري «ا فراموش گردانيده بياد     ماهانه مي پردازد، و ناگهان همه آنها ر       

 .بخورد شود و بآن بر
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م اينها پينه ناجوري مي بود كه بقانون زده شده بود و در             يچنانكه گفت . اين مي بود داستان آن هفت ماده شرعي      
 جا چون ماليان رنجي كشيده و چند روزه         ولي در اين  . آن چند سال هيچگاه آن را بكار نبسته و نمي خواستند ببندند            

 ببزرگانشان چيزهاي بهتري داده گرديد و براي        ،هايهوي بسيار كرده بودند كه مي بايستي كم و بيش مزدي بآنان داد            
از نخست وزيري بوزارت عدليه نوشتند و از          . ديگران نويد دادند كه اين هفت ماده در دادگاهها بكار بسته شود               

 .فرستاده شد» ابالغيه«ه دادگاهها وزارت عدليه بهم

زيرا هر مدعي عليهي سود خود را در آن مي ديد كه             . معني اين كار آن بود كه دادگاهها بيكبار از كار افتد            
برسيدگي دادگاه خرسندي ننمايد و دادگاه ناچار مي گرديد كه پرونده را بنزد ماليي بفرستد و در آنجا دعوي بيكبار                   

 .از ميان رود

 من جلو آنرا گرفتم و هركه ايراد كرد          ،چندي پيش رسيده و بكار بسته شده بود        » ابالغيه«ان كه اين    در زنج 
 .هد دادااز من بوزارت عدليه شكايت كنيد، و مي دانستم كه وزارت عدليه بشكايتي در آن باره گوش نخو: گفتم

 

 گردن ستبران زنجان) ١٠
 

آنست كه در زنجان عدليه افزار دست جهانشاه خان و               داستان ديگر كه مي بايد جداگانه ياد كنم             يك
 خان دستگاه پادشاهي ميداشت و يكي از گردنكشان بنام ايران              جهانشاه. اسعدالدوله و ماليان گردن ستبر مي بود       

در تهران نماينده اي گمارده بود كه      . در ديه خود گرفس مي نشست و سواراني در زير دست مي داشت          . بشمار ميرفت 
بيشتر . اسعدالدوله همچنان دستگاه فرمانروايي ميداشت  و سخنش در همه جا ميگذشت           .  وزيران بشمار ميرفت   همپايه

 .در تهران مي نشست، ولي در زنجان پيشكاري ميداشت

باينمعني جنبش  . ميبودنده  دست نخورد : از آنسو ماليان گردن كلفتي در زنجان ميبودند كه ميبايد گفت               
 در زنجان مشروطه ريشه ژرفي پيدا       ،ز شكوه ماليان كاسته و نيروي آنان را كم گردانيده بود          مشروطه كه در همه جا ا     

 .نكرده و چيزي از دستگاه ماليان كم نگردانيده بود

ده دوازده تن هريكي خود را مجتهد مي ناميد و فتوي مي داد و بسياري از آنان هركدام يكدسته مال و سيد                         
» عدول«داستان  . نمي داشتند و از آن دستگاه نان مي خوردند       ودن در پيرامون آقا     بگرد سر مي داشت كه كاري جز ب       

كه در تبريز و ديگر شهرها پيش از زمان مشروطه بهم خورده بوده اينجا بحال خود مي ماند، و چون خوانندگان معني                     
 :و داستان آنها را نخواهند دانست مي بايد روشن گردانم» عدول«

و دو تن نيز گواه     ١ اي آنرا بنويسد    نويسنده ، دستوري بوده كه كسي چون وامي گرفت        بايد دانست در قرآن   
 ٢.باشند

                                                           
 »اذا تداينتم بدين فاكتبوه«  - ١
 » و استشهد شهيدين من رجالكم«  - ٢
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.  بآن تن در نمي داده    يزيرا هركس . پيش مي آمده دشواري  اين دستور كه مي بوده چه بسا كه دربارة گواهان            
 اينست در زمان خلفاي      .هي دهند آنگاه كسانيكه گواه شده بودند بهنگام نياز بآساني پيدا نميشدند كه بيايند و گوا                

باينمعني در  . عباسي چنين نهاده شده بوده كه كساني از راستگويان برگزيده شوند و كارشان همان گواهي باشد                     
دادن گرداند و سپس هم كه نياز         دو تن از آنانرا گواه وام      ،پيرامون هر داوري چند تن باشند كه هركه نياز پيدا كرد           

ما گاهي  . ناميده مي شده اند » عدول« و   برميگزيده   اين كسان را خليفه      .  داور گواهي دهند    افتاد بيايند و در نزد     
 .داستاني از آنها در تاريخ مي يابيم

. يكي آنكه وامي كه داده مي شود با آگاهي آنها باشد            : براي دو كار مي بوده اند    » دولع«چنانكه گفتم اين     
ليكن كم كم كساني پيدا شده     . دعوي كشيد اينان بيايند و گواهي دهند       ديگري آنكه اگر وامگير انكار كرد و كار ب         

باينمعني كسيكه دعوايي پيدا مي كرده،  راست و دروغ، مي توانسته كه دو تن             . بودند كه تنها بكار دوم مي پرداخته اند     
اوان مي بوده اند كه   چندان فر » عدول«اينگونه  . را مزدور گيرد كه آنان بيايند و بسود او گواهي دهند              » عدول«از  

در تبريز تا صد سال پيش مي بوده اند و داستانهايي از آنان               . خودبخود از ميان رفته اند    و  كارشان برسوايي كشيده     
 :يادگار مانده كه من در زمان نورسي از پيرمردان شنيده بودم و اينك يكي را ياد مي كنم

را  در خيابان يكي از نيرنگبازان جلوش       . ر برود در تبريز روزي بازرگاني سوار اسب شده مي خواسته بسف            
خواستش اين مي بوده كه بآن بهانه پولي        . اكنون كه بسفر ميروي پس آن وام خود را بپرداز و برو             : گرفته مي گويد 

بازرگان چون مرد   !. چه وامي بشما مي دارم؟   . من هيچ شما را نمي شناسم    : بازرگان يكه مي خورد و مي گويد    . بگيرد
ي مي بوده ايستادگي مي كند و در ميانه هايهوي برميخيزد و مردم گرد آمده آنها را ميبرند بمحكمه يكي از                         ساده ا

كه بجاي وكالي امروزي ميبودند خود را ببازرگان          » محكمه شاگردان « يكي از    ،يندآهمانكه از در درمي   . مجتهدان
شرطش آنست  «: مي گويد. »مي خواهم«:  مي گويد .»!مي خواهي من وكيل شما باشم و دفاع كنم؟        «: رسانيده مي گويد 

مبلغ  اين حاجي فالن  «: مي كند» طرح دعوي «نيرنگباز يا مدعي    . بدينسان ميروند بنزد مجتهد   . »كه خودت حرف نزني   
اينجا ه  اين بود جلوش را گرفتم و ب        .  وام خود نداده سفر كند      دپول بمن وامدار است و امروز ديدم كه مي خواه           

و » من وكيل مي دارم  « :ويدگبازرگان مي  . »بدعوي مدعي چه جواب مي دهي؟    «: د از بازرگان مي پرسد   مجته. »آمديم
او وامدار مي بوده ولي وام خود را پرداخته         ه  بلي آقا، موكل من ب    «: زبان گشاده چنين مي گويد    محكمه شاگرد    آن  

 .»است و گواهاني هم هستند كه حاضرند گواهي دهند

!. بازرگان سخت در شگفت ميشود كه اين چه بازيست؟        . يرون مي رود كه گواهاني را بياورد     اينرا مي گويد و ب   
بيگمان ميشود كه محكمه شاگرد با آن نيرنگباز        !. گواه كجاست؟ !. كي پرداخته ام؟ !. اين وامدار مي بودم؟  ه  من كي ب  

كه مي بيند محكمه شاگرد بازگشت و چهار       در اين انديشه مي بوده     . همدست بوده اند و بدينسان او را بگير انداخته اند       
. »شهود حاضرند «: را نشانده گفت   تن مرداني را با عمامه و ريش، لب جنبان و تسبيح گردان با خود آورد و آنان                    

 فالن مبلغ پول از بابت      ،ما بوديم و ديديم كه اين حاجي      «: سپس گواهان يكايك بسخن پرداخته چنين گواهي دادند       
مدعي » رد دعوي «اين گواهي را مي دهند و مجتهد حكم به          . »ديه كرد أين آقاي فالن حاضر ت    اه  دين شرعي خود ب   
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 بازرگان چهار پناباد يا     ،»چهار تا پناباد بمن بده    «: او مي گويد ه  ب  محكمه شاگرد    ،بازرگان چون بيرون مي آيد   . مي دهد
 . ي پردازدهريكي از گواهان يك پناباد مه او ب او ميدهد وه چهار دهشاهي نقره ب

ولي بگوييد كه چرا بايستي شما وام       . من از شما بسيار خشنودم و هرچه بخواهيد خواهم داد         «: بازرگان ميگويد 
 من كه وامي ازو      .را بياوريد؟  گرفتن را بپذيريد و بخستويد كه ناچار بشويد دعوي پرداخت كنيد و اين گواهان                  

ريشهاي شانه كرده    را كه در اين و آن گوشه حياط مي بينيد كه با           اين كسان : داستان اينست «: مي گويد. »نگرفته بودم 
اينها . اين دستگاه شرعي هستند   » عدول  «،دراز و عمامه هاي بزرگ ايستاده اند و لب مي جنبانند و تسبيح مي گردانند            

و كوچكي  اندازه بزرگي   ه  هر روز در اينجا هستند و كارشان همانست كه كسي بگواهي دادنشان ببرد و پولي ب                     
 گواه كردن بگردن    ،اكنون سخن در آنست كه من اگر دعوي را نپذيرفته انكار كرده بودم              .  بپردازد ه ايشان دعوي ب 

من . آنگاه ما ديگر چاره اي نداشتيم    . مدعي مي افتاد و او پا مي شد و چهار تن از اينها را مزدور مي گرفت و مي آورد                 
 و دعوي پرداخت كردم كه دليل آوردن و گواه گذرانيدن بگردن ما باشد و                 نيامدم دانسته و فهميده از راه انكار در      

 . »راه كار را پيش بردم ديديد كه از همان

 محكمه  .» راند؟ آنها را  دور نمي    چرا  آقاي مجتهد   . آخر اين كسان در اينجا چرا هستند؟       «: بازرگان ميپرسد 
آقا اگر خواست بجايي برود اينها      . ا پيرامونيان آقا هستند   اينه. خدا پدرت بيامرزد  «: شاگرد سري تكان داده مي گويد    

نمي گيرند ناچار بايد از     چون پولي از آقا     . آقا راه بروند و افزار شكوه و بزرگي آقا باشند          بايد در جلو و در پشت سر      
گير افتاده و   مي كوشم كه بكسان     چيزيكه هست من هميشه     . منهم يكي از ايشان هستم    . اينراه روزي خود را درآورند    

 .»آورمميدر خامي همچون شما كمك كنم و روزي خود را از آنراه 

اين داستان را از زبان     . او سپاس گزارده و مزد خوبي داده بيرون ميآيد و سفر خود را دنبال مي كند              ه  بازرگان ب 
از زبان آن خويشمان     بارها اينرا    او كسي از خويشان ما شنيده و ياد گرفته بود و من هنگاميكه نورس مي بودم                       

 .مي شنيدم كه بنيكي در يادم مانده

 مجتهدي چند تن از آنان     آنست كه در زنجان كه من رفته بودم هنوز اين دسته ميبودند و هر               اكنون سخن در  

 :چنانكه داستان شيريني نيز درباره آنها در آنجا شنيدم. را در پيرامون خود ميداشت

امروز با فالن   «: ود را بدنبال يكي از آنان فرستاده و او رفته و چنين گفته               پسر خ . بازرگاني دعوايي مي داشته  
» عدول«چون كساني در آنجا مي بوده اند، آقاي       . »تشريف بياوريد و شهادت بدهيد    : آقام گفت . حاجي مرافعه داريم  

ي آگاهيست كه از    مي خواهد چنين وانمايد كه اين گواهي كه از من مي خواهند ساخته و دروغ نيست، بلكه از رو                   
 او ،نه جناب شيخ«: پسر بازرگان ميگويد  . »!.مگر ملعون طلب شما را نداده؟     «: اينست چنين پاسخ ميدهد   . پيش داشته ام 

 .»!طلب شما را نداده ادعا هم ميكند. عجب ملعونيست«: ميگويد. »از ما ادعا مي كند

 عدليه را افزار كار خود          ،چه ماليان چه جهانشاه خان و چه اسعدالدوله و              . از سخن خود دور نيفتيم       
اين بود ميانديشيدم كه چه رفتاري       . در حاليكه من مي خواستم عدليه بهمه آنان چيره و فرمانروا باشد             . مي شناختند

اين را مي انديشيدم و نيك . را از اميدي كه مي دارند بيرون آورم و نيروي عدليه را بآنان نشان دهم            آغاز كنم كه آنان   
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 كمترين پشتيباني نخواهد بود و من بايد هرچه          ،آن ناتواني و گرفتاري كه مي داشت     ا  تم كه از سوي دولت ب     مي دانس
 . كنم با نيروي خود كنم

 كه با گردن ستبران داشتم رفتاري )١١
 

 را و آنان   ها فرستد  جهانشاه خان شيوه اش اين مي بود كه روغن و آرد و ديگر چيزها بنام ارمغان بسران اداره                
 ميرزا مشهود نامي كه نماينده او       ،همان روزهاي نخست رسيدنم بزنجان    . من اينرا شنيده بودم   . زيردست خود گرداند  

شش خروار هم آرد است كه       . امير فرستاده «: گفت.  بيست من روغن فرستاده خودش نيز آمد         ،در زنجان مي بود  
 .جاي سخن گفتن نيست: خواست سخني گويد گفتم. آنها را نياورند و اينها را هم بازگردانند: گفتم. »مي آورند

 :گله كردهو چند روز پس از آن ديدم باز آمد و نامه اي درآورد كه جهانشاه خان بمن نوشته 

 ،خمسه ورود نموده انسانيت و يگانگي با او نموده ام         ه  برحسب معمولي خودم كه هركس ب      … قربانت شوم «
امير سالم  ه  گفتم ب  ١.…» قبول نفرموده ايد   ،لي فرستاده بودم   شش خروار آرد و بيست من روغن جهت حضرتعا            

بدينسان . كه تازه باز شده است بكند و اين روغن و آرد را بآنجا فرستد             » دارالمساكين«اين انسانيت را درباره     . برسانيد
 .اميد او را بنوميدي رسانيدم

 

 
  كاركنان عدليه آنجا نشان ميدهدنويسنده كتاب را با داوران و. اين پيكر در زنجان برداشته شده

 
 در نامه هايش به پيشكار     ،اما اسعدالدوله چون در تهران مي بود و سخناني درباره من شنيده و مرا شناخته بود                 

 .خود ستايش از من مي نوشت و پيدا بود كه دانسته چه رفتاري پيش گيرد

روزهاي نخست چشم    . ايي نياز افتاد   و بكوششه  ندآمديم بر سر ماليان، اينان بزودي از ميدان درنرفت               
: گفتم. كسانشان كه مي آمدند گله اينرا نيز مي كردند       . مي داشته اند كه من بديدنشان روم و چون نرفتم بزبان آمدند           

                                                           
 .نامه هنوز در پيش منست  - ١
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آنگاه . ، آنان بمن نيازمندند و من بآنان نيازمند نيستم           !چشده كه آقايان بديدن من نيايند و من بديدن آنان بروم؟              
 در نتيجه اين گفتگوها يكي از ايشان بنام . رسيد ديگران بديدن او روند نه آنكه او بديدن ديگران رود        كسيكه بشهري 

زيرا . ولي از اين هم جز رنجش بدست نيامد       .  او رفتم  خانهروزي هم من ب   . حاجي ميرزا مهدي روزي بديدن من آمد      
آقاي «بآقا برخورد و گله كرده بود كه          . م كفشهاي خود را نكند     ،چون زمستان مي بود و من گالوش بپا مي داشتم         

پس چرا شما با ظرف سر آمديد و ما هيچ           «: شوخي پاسخ فرستادم  ه  من ب . »بخانه من آمدند   ١رييس عدليه با ظرف پا    
 .»!ايرادي نگرفتيم؟

كمتر روزي مي گذشت   . درازي در كارهاي عدليه پرداختند     از آنسو از همان روزهاي نخست ماليان بدست        
هنوز آفتاب در نيامده مي ديدم در زده شد و ماليي يا سيدي درآمد و نشست و چنين                    .  يكي از ايشان نرسد    كه پيام 

فرمودند كه عرض كنم كه فالن كار كه در عدليه است         . رسانيدندسالم   …حضرت حجه االسالم    «: آغاز سخن كرد  
. ي نپرسيده چگونه او پاسخ مي دهد     من در شگفت مي شدم كه ما چيز      . »حكم شرعيش فالن است   . داعي اطالع دارم  

 .»بحكم شرعيش نياز نمي داريم. بگوييد ما در عدليه از روي قانون حكم مي دهيم. بآقا سالم برسانيد«: مي گفتم

: حاجي سيد محمد مجتهد كه بكربال رفته بود و بازگشت، فرداي روز رسيدن كسي را فرستاده پيام داده بود                     
ثبوت شرعي  ه  اتهام آدم كشتن محبوس شده قضيه ب      ه  كس كه ب    فالن ،ه آدم خوبيست  من شنيده ام آقاي رييس عدلي    «

قا سالم برسانيد بگوييد خوبي من كه شنيده اند همينست          آب«: پاسخ دادم . » آقاي رييس عدليه او را آزاد كنند        ،نرسيده
 .» مي كنم نمي دهم و كارهاي خود را دنبال اين پيامها ه كه گوش ب

دو سه حكمي نيز بزيان     .  و كارها با تندي براه ميافتاد      بودولي عدليه آسوده مي    . گي مي گرديد اينها مايه رنجيد  
 فرستاديم از ديه    ،نمي آمد و گردنكشي مي نمود    يكي را كه بديه رفته و       . نيرومندان داده شد و با تندي روان گرديد        

ارهاي عدليه پديد آمده بود شناخته گرديد       يكماه نگذشت كه تكاني كه در ك      . گرفته آوردند و يكسره بزندان بردند     
 روزي ديدم   ،دموكراتها كه كينه ورزيده بديدن من هم نيامده بودند        . و كسان بسياري مي آمدند و سپاس مي گزاردند      

چون نشستند خود را شناسانيدند و      .  بعدليه آمدند  ، سردستگان ايشان مي بودند   ازحاجي علي اكبر و حاجي عباس كه        
براي درستكاري و     كه هواداري مي نموديم     …  ما از شيخ     .ما آمده ايم از شما آمرزش بخواهيم      « : چنين گفتند 

اين رفتار شما با ماليان و با        . اكنون اين رفتار شما بيكبار او را از ياد ما برده            . رشوه نگيري بود كه ازو ديده بوديم       
سپس . از اينگونه سخنان بسيار راندند    . »يده بوديم جهانشاه خان و اين پيشرفت تند كارها چيزيست كه ما تاكنون ند             

ولي بدانيد كه ما دموكراتها     . ماليان بدشمني پرداخته اند و در پي بهانه اي ميگردند كه مردم را بشما برآغاالنند            : گفتند
 . پشتيبان شما هستيم،كه بازار نيز در دست ماست

خودش بسخن درآمد و چنين      . »امجد نظام است  آقاي  «: گفتند. روزي هم ديدم مردي با چند تن نوكر آمد          
روزهايي كه شما آمده بوديد مي گفتند وزارت عدليه جوان بيست و دو ساله اي را برياست عدليه خمسه                       «: گفت

سپس موضوعي هم بود كه من باور        . بهمين جهت هم من بديدن شما نيامدم       . اين كاري نخواهد توانست   . فرستاده
. و شما كاري انجام نمي توانيد داد، و آن اينست كه ما با عدليه همسايه ديوار بديواريم               كردم حرف مردم راست بوده      

                                                           
 .گويند) اياق قابي(» رف پاظ«در زنجان كفش را   - ١



 ٣٧             .....................................................................................................................................................      احمد كسروي   / هده سال در عدلي

 

 

ولي از روزي كه شما آمديد جز          . فريادها شنيده مي شد   . ميبود پيش از شما هر روز در اينجا هايهوي و غوغا                
ند روزه ستايشهاي بسيار از      ليكن در اين چ    . من يقين كردم كه عدليه از كار افتاده         . خاموشي و آرامي نمي ديديم    

شما چه راهي پيش گرفته ايد كه هم كار مي كنيد و هم               . اينست آمدم از خودتان بپرسم      .كارهاي عدليه شنيده ام  
 .مي نمود خشنودي  و  فت گ از اينگونه سخناني مي .»آوازي شنيده نمي شود؟

. جلو كارداني و توانايي را نتواند گرفت      كم سالي هم    .  من بيست و دو ساله نيستم و سي و دو ساله ام            : گفتم
 !.واز چه نياز است؟آاما اينكه كار مي كنم و آوازي در نمي آيد، در كارهاي عدليه ب

. در همان روزها داستاني هم رخ داد كه من بهتر توانستم نيروي عدليه را به نيرومندان و ماليان بفهمانم                            
پسر او شبي بزم باده خواري        ). گويا حاجي يوسف نام    ( ميبودچگونگي آنكه در زنجان بازرگان بسيار توانگري           

حاجي احمد نامي در ميان بدمستيها با گلوله مي زند و آن زن را                . زن بدكاري را نيز خوانده بود        ايران نام    ،آراسته
 .نمي ماند مي كشد و كشته او را برده به بيابان مي اندازد كه گرگها خورده بودند و جز يكمشت گيسوانش 

حاجي احمد رفته و در خانه حاجي ميرزا مهدي مجتهد          . چون داستان دانسته شد وكيل عمومي بكار پرداخت       
از وكيل عمومي     .پس از چند روزي من شنيدم او را بحال خود گزارده بگرفتنش نرفته اند                     . بست نشسته بود   

رسم اينست كسيكه بخانه علما بست       «: گفت!. چرا؟: گفتم. »آري بگرفتنش نرفته اند  «: گفت. پرسيدم) زاهدالزمان(
در : گفتم. » اقدام نخواهند كرد   ،بر فرض آنكه من بشهرباني يا حكومت نويسم        . نشست ديگر او را تعقيب نمي كنند      

 . شما بحكمران بنويسيد و بگذاريد آنها گوش ندهند .!برابر قانون اينها چه سخنيست؟

من به احترام عدليه خواهش     . صالح نيست «: يام فرستاده بود  حكمران پ . بحكمران نوشته شد  اي  با فشار من نامه     
يكي از داوران   (فردا آقا سيد جعفر      . من ديگر سخني نگفتم    . »مي كنم كه آقاي حاج ميرزا مهدي او را فرار دهند            

ا اين قانون كه در دست ماست نتيجه جانبازي هزاره          «:  را بنزد حاجي ميرزا مهدي فرستاده چنين پيام دادم            )دادگاه
در همين زنجان شما عظيم زاده و ميرزا علي اكبر و ديگران با صد مردانگي جان باخته اند و                      . مردان غيرتمند است  

حاجي احمد كه آدم كشته و اكنون در خانه          . من ناچارم اين قانون را روان گردانم       . نتيجه همه آنها اين قانون شده      
. از آنسو در اسالم تنها كعبه پناهگاه توانستي بود         . رستاده شود شماست بدستور قانون بايد دستگير گردد و بدادگاه ف         

يا خودتان بفرستيد يا    . بهرحال من ناچارم حاجي احمد را بدست آورم        . من نمي دانم از كي خانه شما كعبه گرديده        
 .»مي آورند مي كشند و مي فرستم 

ل همان روز حاجي احمد بعدليه        آقا سيد جعفر رفت و بازگشت و در ميانه پيامهايي گزارده شد و بهرحا                   
د و نيروي عدليه را بهمه نشان        ياين داستان بيكبار چشم ماليان را ترسان       . فرستاده شد و از آنجا بزندان سپرده گرديد        

 .داد
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 داستان نيكي كه رخ داد) ١٢
 

د رييس  آقاي سيد احم  «:  تلگرافي از تهران رسيد بدينسان      ديدم در اسفندماه روزي  . دو ماه بدينسان گذشت   
 اهميت محلي در نظر گرفته شده كه برياست عدليه عراق تبديل شويد نظريات خود را تلگرافاً اطالع                    ة بواسط ،عدليه
 .»دهيد

در آنزمان  . زيرا در آنزمان در وزارت عدليه بكسي چنان پاس نداشتندي             . اين تلگراف مايه خشنودي بود     
ر روز در اطاق انتظار وزير يا معاون گرد آمدندي و كار                 عدليه بيش از صد تن قاضي بيكار مي داشت و اينها ه              

وزارت عدليه راهي جز اين نداشتي كه فالن قاضي را در فالن شهر بيكار گرداند و يكي از اينها را بجاي                  .خواستندي
 چند  رييس عدليه ناگهان ديدي كه كسي را بجاي او فرستاده اند و او ناچار بودي كه بتهران بيايد و                     يك. او فرستد 

مي خواهيم تو را بجاي ديگر     «: اينكه از يك رييس عدليه بپرسند     . ماهي بيكار بماند و با فشار كاري براي خود بگيرد          
 .چيزي تازه مي بود » .فرستيم مي پذيري يا نه؟

فرداي آنروز نامه اي ويژه از       . دانستم كه داستاني هست و وزارت عدليه خواسته ارجشناسي از من كند                  
 : كه تازه وزير عدليه شده بود رسيد و دانسته شد داستان اين بودهممتازالملك

 من در ميان دويست و      .در آنسال پنج دوره آزمايش از قضات رفته بود و اينهنگام بسنجش نمره ها پرداخته اند              
ست و  اين كي «:  مي بود مي پرسد   يممتازالملك كه مرد ساده و راد        . پنجاه تن قاضي نمره باالتر را مي داشته ام          

چون خودش هم تبريزي    . »تبريزيست و اكنون در زنجان مي باشد      «: مي گويند . »كجاييست و اكنون در كجاست؟     
 .بيشتر خشنود مي گردد ،مي بود

سالها عراق يكي از كانونهاي بازرگاني شده در سلطان آباد بازرگانيهاي بزرگي از ايراني و                   از آنسو در آن   
بازرگانان اروپايي از بدي و كندي دادگاه آنجا گله         . الهاي ديگر برپا گرديده بود    اروپايي براي خريد و فروش و كا      

. آن مي شود كه عدليه آنجا را بزرگتر گرداند و يك دادگاه بازرگاني نيز برپا كند                وزارت عدليه بر  . بسيار مي كردند 
آنميان  بخواهيم و بفرستيم كه در    اين گفتگو كه در ميان مي بوده ممتازالملك مي گويد بايد رييس عدليه زنجان را                

 .در نامه دوستانه خودش اينها را مي نوشت. ارجشناسي نيز ازو انجام گيرد

و چون در زنجان تنها مي بودم       . من خشنودانه تلگراف را پذيرفتم و با تلگراف انديشه خود را آگاهي دادم               
، جز ماليان كه خشنود گرديدند، ديگران سخت           ليكن زنجانيان كه اينرا دانستند     . بآساني مي توانستم بسفر پردازم    

دموكراتها بخانه من آمدند كه ما نخواهيم گذاشت، فردا هم بازار را خواهيم بست، زنجان در اين                     . ناخشنود شدند 
 .يكي دو ماهست كه معني عدليه را فهميده

مي خواهد بمن ارج گزارد و      وزارت عدليه   . مرا كه ناچار نگردانيده اند   !. به بستن بازار چه نياز است؟      : گفتم
 .بدينسان بازشان گردانيدم. اين درخواست شما بزيان منست و نخواهم پذيرفت. كاري باالتر دهد

اسعدالدوله و نمايندگان زنجان كرده و آگاهي          ه  ولي فردا شنيدم چه دموكراتها و چه ديگران تلگرافها ب             
شب بار . »كنيد كه وزارت عدليه او را بماندن راضي گرداند  شما كاري   . رييس عدليه مايل برفتنست   خود  «داده اند كه   
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انتخابات نزديك  . ما انديشه ديگري درباره شما مي داريم     «: گفتندمي. ديگر دسته اي بخانه من آمدند و گفتگوها رفت       
اينكه . تاين كاري كه من مي دارم كمتر از نمايندگي در پارلمان نيس          : گفتم. »است و بايد شما را وكيل خود گردانيم       

اين مايه  . در يك شهري باشم و مردم را از ستم آسوده گردانم براي من بيشتر لذت دارد تا نمايندگي در پارلمان                        
فرياد بيرون مي كنند و از     و  زور تلگراف و داد       جاهاي ديگر رييس عدليه ها را با      ازخرسندي و سرفرازي منست كه      

اينجا آمدم بيم آن داشتم كه نتوانم بمانم و            ه   دو ماه پيش كه ب       من. نميگزاريد زنجان من ميخواهم بروم و شما         
 .مي بينم وارونه آنرا  بازگردم و اكنون بياري خدا 

فرداي آنروز تلگرافها از اسعدالدوله و آقا شيخ ابراهيم رسيد كه از من خواستار شده بودند خواهش مردم را                     
.  وزير عدليه نيز ميبود پيش وزير رفته چگونگي را گفته بوده              اسعدالدوله كه خواهر زاده    . پذيرفته در زنجان بمانم    

اين . اوست بايد باز ماندن در زنجان را خودش خواستار گردد         ه  وزير پاسخ داده چون خواست ما  دادن كار باالتري ب          
من بخواهش او تلگرافي     . بود در تلگراف از من خواهش مي كرد كه خودم تلگراف كرده بازماندن را بخواهم                    

 .وزارتخانه فرستادمب

 . »در اين دو ماه چه كرده ايد كه اهالي خمسه اينقدر شما را مي خواهند؟«: آقا شيخ ابراهيم نوشته بود

باز نامه اي ويژه از ممتازالملك وزير       . دو روز ديگر نيز تلگراف از وزارت عدليه رسيد كه در زنجان بمانيد               
اساساً عقيده اينجانب در موضوع مأموريت      «: بود وده از جمله نوشته    عدليه رسيد كه خشنودي بسيار از كارهاي من نم        

احسن بوده، ولي چون در اين چند روزه نوشتجاتي از معاريف و طبقات مختلفه زنجان                ه  عراق اجراي نظريه تبديل ب    
 فوق خودداري   داير بتقدير عمليات جنابعالي و اظهار نگراني از اين تبديل شغل رسيده لهذا عجالته از اجراي نظريه                   

 …»نموده 

از آنسو  . اين پيشامد پايه عدليه را هرچه استوارتر گردانيد و ماليان بيكبار نوميد شدند و خود را بكنار كشيدند                 
 آقا شيخ ابراهيم كه پيرمردي زنده دل مي بود و نيك مينوشتي              . همبستگي ميانه من و نمايندگان زنجان پديد آمد         

 .مي فرستاد ن مغز و شيريني بم نامه هاي پر
 

 زنجان فرستاده شده مدعي العمومي كه ب )١٣
 

پس از عيد شنيده شد مدعي العمومي از تهران فرستاده شده و او بكساني نوشته كه                 .  فرا رسيد  ١٣٠١عيد سال   
سپس كه خودش   . بحكومت نوشته كه دو تن قزاق بدر خانه او گمارد           . سترند اي اندروني و بيروني برايش گ       خانه

من مدعي العموم    « :در اين زمينه   در شهر پراكند،      ، همراه آورده بود   ه  آگاهي كه در تهران چاپ گردانيد      رسيد  
هر كسيكه از حكومت يا از رييس محكمه يا از رييس نظميه يا از پيشكار ماليه شكايت دارد بيايد            . خمسه ام و آمده ام   

 .»بنزد من

چرا بآقاي كسروي رييس عدليه       «: خود خوانده گفته بود    كه بعدليه آمد كاركنان عدليه را پيش            آنروزي
من چون مالها را رنجانيده      . از اين خنكيها بسيار مي نمود     . »او رييس محكمه است، رييس عدليه نيست        . مي گوييد
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از هر باره با من      . روضه خواني برپا مي گردانيد     بودم او مي رفت و پشت سرشان نماز ميخواند و در خانه خودش                 
 . و وارونه كاري نشان مي داددشمني

. »حقوق مدعي العموم از شما بيشتر است؟       «: كساني آمدند پيش من و پرسيدند      . من كمترين پروايي ننمودم   
اين سادگي زندگي   ه  پس چگونه است كه شما در اين خانه كوچك ب         «: گفتند. ماهي بيست تومان كمتر است    : گفتم

 .سپس دانسته خواهد شد: گفتم. »!.از كجا خواهد آورد؟ پول .؟مي كنيد و او آن دستگاه را درچيده

راستي هم چندي نگذشت كه دانسته شد اين مرد خويشي با ميرشكار نام داشته و آن ميرشكار از بستگان                          
را كه در نامه خودش بمن نوشته بود             » انسانيت«اينست همانكه رسيده جهانشاه خان آن           . جهانشاه خان ميبوده   

 .گزارده) و همچنان براي مستنطق كه در زيردست او مي بود(پس نيز ماهانه اي برايش س. درباره اش نموده

از آنسو با آن خودفروشيها كه درآمده بود و آن دشمنيها كه با من مي نمود چون ديد هيچ نتيجه اي نداد و                           
اينجا براي  ه  ما ب «: ان فرستاد زبان يكي از قاضي     يگانگي و دوستي درآمد و بمن چنين پيامي با         رنخواهد داد، اينبار از د    

ما بايد همدست باشيم و در جايي مثل        . مي دهند پيشنمازي نيامده ايم كه آقاي  رييس محكمه آن قدس و تقوا نشان              
 .»زنجان از اين اعيان و تجار استفاده كنيم

. چه رفتاري كند  بگوييد او خودش ميداند     : من گفتم .  هويدا بود كه بسيار كهنه كار و بيشرمست        امشاز اين پي  
 .ولي بمن درس نياموزد

براي آنكه اين مدعي العموم نيك شناخته شود و نمونه اي از كارهاي او و از كاركنان وزارت عدليه در دست                    
 : باشد ميبايد در اينجا داستاني نويسم و كمي هم بكنار روم

هان با دربار و ديگر        چنانكه در تاريخ مشروطه نوشته شده در ايران در نتيجه كشاكش مشروطه خوا                       
 سالها دولت ناتوان مي بود و در هر گوشه اي از كشور گردنكشاني              ،آشفتگيهايي كه يكي پس از ديگري پديد آمد        

يكي جهانشاه خان امير افشار،      : دو گردنكش بزرگ مي بودند     در خمسه چنانكه گفتم    . خودسرانه فرمان مي راندند  
ه  نمي بودند و در ميانه گردنكشان كوچكي نيز مي بودند كه برخي بستگي ب             ولي اينها تنها  . ديگري اسعدالدوله سردار  
 .مي داشتند اسعدالدوله ه امير افشار و برخي بستگي ب

ديگري . يكي از گردنكشان كوچك غالمحسين خان نامي ميبودكه برادران دلير و دسته سواراني ميداشت                 
ليكن در اينهنگام در سايه     .  اين دو تن دشمن هم مي بوده اند       .عباس پهلوان نامي مي بود كه او نيز سواراني مي داشت         

 اينان هر دو از در فرمانبرداري درآمده بودند كه غالمحسين خان بتهران             .پيدايش سردار سپه دولت نيرويي مي گرفت     
يس سواره  رفته و خود را از پيرامونيان سردار سپه گردانيده بود و عباس پهلوان بزنجان آمده در شهرباني رييس پل                       

 .گرديده بود

ولي آگاهي رسيد كه شب      . نوروز مانده عباس از شهرباني اجازه گرفته بديه خودشان رفته بود             ه  چند روز ب  
 روستاييان شبهاي چهارشنبه آخر به پشت بام          ، هاي خمسه و آذربايجان    در ديه . چهارشنبه آخر سال او را كشته اند      

ر خانه روستايي دارد دستمالي يا زنبيلي فرو آويزند كه خانه دار بايد                 از روزنه اي كه پشت بام ه       يكديگر روند و  
با عباس نيز   . اين شيوه روستاييانست  . چيزي از كشمش و سنجد و بادام و مانند اينها در آن بگزارد كه باالكشيده شود               
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 بمغزش زده كشته     چنين رفتاري كرده بودند كه چون آمده بود چيزي در دستمال بگذارد از باال با گلوله تفنگ                       
 .بودند

اين آگاهي كه رسيد بدگماني ببرادران غالمحسين خان مي رفت و گفته شد كه شهرباني ببازجويي و بازپرس                  
 من بيكبار خود را كنار گرفتم و در پي          ،چون داستان بايستي در زير نگهباني مدعي العموم تازه رسيده باشد          . برخاسته

و سه زني بخانه من آمدند و خود را شناسانيدند كه زنهاي برادران غالمحسين               ليكن روزي ديدم د   . آگاهي نمي بودم 
دانسته شد چون عباس پهلوان كارمند شهرباني مي بود و از آنسو بستگي بجهانشاه خان               . خانند و بدادخواهي آمده اند   

د سختگيري را بيش از     مي داشت، شهرباني بهمدستي مدعي العموم با دشمنان او كه برادران غالمحسين خان مي بودن             
زيرا گذشته از آنكه همه آنها را گرفته بشهر آورده بزندان انداخته اند خانه شان هم تاراج كرده اند                . انداندازه گردانيده   

 .اداره حكمراني آورده انده كه از جمله پنج اسب ايشان را ب

ران يا محمدخان ميرپنج     حكم. من سخت اندوهناك شدم و نامه اي بحكمران نوشته چگونگي را پرسيدم               
آن اسبها در اصطبل اداره       !. چه؟ تاراجگري يعني «: پاسخ داده بود   . مردي بي سواد و بسيار ساده درون مي بود          

 همان ساعت فرستادم در اصطبل را گشادند        .من از پاسخش در شگفت شدم     . …»حكومتيست كه متصل بعدليه است    
 مي بود زينهاي آنها    ياماد حكمران و خود افسري بي فرهنگ و آزمند       رييس شهرباني كه د   . و اسبها را بيرون آوردند    

 .فشار آوردم و آنها را نيز گرفتم و بدارندگانشان سپردم. و تپانچه خود را بما نشان ميداد را نگه داشته نمي داد

 از قرار شكايت      ،آقاي رييس عدليه   «: روزها ديدم تلگرافي از وزارت عدليه رسيد بدينسان              در همان 
 مدعي العموم و مستنطق تحت نفوذ بعضي متنفذين رفته اند و              ،المحسين خان اصانلو در قضيه قتل عباس پهلوان         غ

. توقيف برادران او مبني بر اغراض بوده و با بودن رييس عدليه آزموده مثل جنابعالي چنين تخلفاتي انتظار نمي رفت                     
 .»بمركز فرستيدراپورت جامع تنظيم كرده . فوري دوسيه را تحت نظر گيريد

: گفتم. اين تلگراف در دادگاه رسيد و چون باز كردم و خواندم بآقاي سيد جعفر و زاهدالزمان نشان دادم                      
چنين كسي در   . مي كند ببينيد، وزارت عدليه مدعي العمومي فرستاد و اكنون خودش چنين تلگرافي را درباره او                  

مگر وزارت عدليه   . ه چرا چنين كاري با بودن من رخ داده           آنگاه از من بازخواست مي كند ك       !. عدليه چرا باشد؟  
داستان اينست كه چون       : گفتم!. فراموش كرده كه رييس عدليه نمي تواند بكارهاي مدعي العموم پردازد؟                   

وزارت عدليه ناچار شده چارة كار را از من          ،غالمحسينخان از پيرامونيان وزير جنگ است و از آنجا فشار آورده اند           
بهرحال اين  : گفتم. خود افتد » كاركنان آزموده «هنگامهاي فشار و سختيست كه وزارت عدليه بياد            در اين  .بخواهد

 .ت كه من روزي سزاي اين مدعي العموم را بدهمستلگراف دستاويز ا

چون خواندم و ببازجوييهايي برخاستم دانسته شد ببازداشتگان              . ساعت فرستادم پرونده را آوردند       همان
چگونگي را با دليلهايش بوزارتخانه نوشته آگاهي         . از آنان گرفته اند  » اقرار«ز كرده اند و با زور شكنجه         شكنجه ني 

 .دادم
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 نبردهايي كه با ماليان رفت) ١٤
 

 زاهد الزمان و سيد جعفر كه هر دو عضو دادگاه مي بودند بسيار                انبا آقاي . بهار زنجان با خوشي مي گذشت     
اين دو تن   . تماشاي باغهاي زنجان كه هنگام بهار بسيار دلكش مي گردد مي رفتيمي            بده  روزها از دادگاه بيرون آم     

 .رفتار بسيار پاكدالنه با من مي داشتند

چگونگي اين بود كه درآنسال در عراق . هايي كشانيدددر آغاز تابستان داستاني پيش آمد و ما را با ماليان بنبر    
گليس رخ داده بود و انگليسيان جنبش را خوابانيده و گروهي از ماليان را             عرب جنبشي از ماليان شيعه بزيان دولت ان       

 .ايران آمدنده از عراق بيرون گردانيده بودند كه دسته اي از آنان ب

اين پيشامد دستاويزي شد كه ماليان در همه جا پيش افتادند و بازارها بسته گرديد و مردم در مسجدها انبوه                       
ولي . در زنجان نيز همان كار را كردند      . اختند و تلگرافها بتهران و ديگر جاها فرستادند       شده ببدگويي از انگليس پرد    

. در اينجا ماليان همان كه در مسجد فراهم نشستند و ميداني يافتند انگليس را فراموش گردانيده بعدليه پرداختند                        
 .برتابند و خودشان چيرگي از سر گيرند باينمعني كه خواستند دست عدليه را 

پيامي بمن فرستاده بود كه گفتگويي      )آقاي مجد ضيايي كه اكنون در تهرانست      (همانروز نخست مجداالسالم    
. هنگام عصر رفتم  .  آمده در خانه تان شما را خواهم ديد        مپاسخ فرستادم كه من خود     . مي دارم كه بايد شما را ببينم      

است كه   »هاي اجتهاد  اجازه«خواندم ديدم   چون برداشتم و     . م ديدم نوشته هايي را جلو من گذاشت        يچون نشست 
براي آنست كه شما بدانيد آقاي        «: گفت!. اينها براي چيست؟   پرسيدم. ببرادر او حاجي ميرزا ابوعبداهللا داده شده        

: گفت. من او را مردي دانشمند مي شناسم و نيازي بديدن اينها نيست             : گفتم. »حاجي ميرزا ابوعبداهللا مجتهد است     
 پارسال دعوايي بود بر سر يك     .  بتصديق اين اجازه نامه ها آقاي حاجي ميرزا ابوعبداهللا مجتهد است           .مقصودي دارم «

آقاي ميرزا ابوعبداهللا حكم بحقانيت جده خانم       . جده خانم نامي مدعي و ابراهيم خان دوافروش مدعي عليه بود          . خانه
 در مسجد اجتماع داشتند قرار شد كه از اين پس در              امروز كه آقايان علما متفقاً     . ولي عدليه آنرا اجرا نكرد     . دادند

اين بود كه براي تيمن و تبرك همان          . ارندزاجراي شريعت تسامح نكنند و احكام شرع را خودشان بموقع اجرا گ              
 .»…و عبداهللا را بموقع اجرا نهادندابحكم آقاي حاجي ميرزا 

يكدسته از طالب و     «: گفت. » اجرا نهادند؟  چگونه بموقع «: من از اين داستان ايشان يكه خوردم و پرسيدم           
قرار شد تا چند    . سادات را مأمور كردند كه رفتند و ابراهيم را از خانه بيرون كردند و جده خانم را در آنجا نشاندند                     

كه بشما زحمت دادم مقصودم اين بود كه         من. روز طالب و سادات مستحفظ باشند كه ابراهيم دوباره متعرض نشود          
 .…»طلع باشيداز قضيه م

اگر من  !. خواهند كرد پس عدليه چه ميخواهد؟      » اجراي شريعت «اگر آقايان علما    . داستان شگفتيست : گفتم
اينرا بدانيد كه   . در برابر چنين كاري خاموش بايستم بايد يكباره عدليه را برچيده خود نيز راه تهران را پيش گيرم                      

 در گام نخست باياي مدعي العموم است كه اگر او كاري نتوانست             اين كار ه  ولي پرداختن ب  . خاموش نخواهم ايستاد  
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بپايان » اصالح«اينست شما فرصت ميداريد كه فردا بفرستيد و ابراهيم خان را بياوريد و كار را با                      . من بايد پردازم  
 .باز خواهيم گردانيدبه او نه بيگمان ما خانه را  رسانيد، و اگر

لما اتحاد كرده اند و تمام شهر در حال هيجان است كه هر امري داده شود                  عموم ع ! آقا اختيار داريد  «: گفت
 .»اجرا مي كنند

ميدانيد «: چون بعدليه رسيدم مدعي العموم آمد بنزد من و گفت                  . من ديگر پاسخي نداده برخاستم        
يد ابراهيم دوافروش آمده مي گويد امروز نزديك ظهر يكدسته طلبه و س              «: گفت… چشده؟: گفتم. …»چشده؟

و اكنون خانه در دست ايشان است و مي گويند         . ريختند بخانه ما و همه را بيرون كردند و هرچه داشتيم بيرون ريختند            
 .»حكم علماست

رويم ه  شما بديهاي مرا ب   «: گفت. تو كه در پشت سر مالها نماز مي خواندي برو با خودشان گفتگو كن             : گفتم
 .…»يگر آن تقي نيستممن د. پشيماني خودم براي من بسست. نكشيد

اگر آنها كاري نكردند ما خودمان توانيم         . شما بشهرباني و حكومت بنويسيد كه خانه را بازگردانند           : گفتم
 .كاري كرد

 
 نويسنده كتاب

 
چون حكم علماي   «: و نامه حكومت را نشان داد كه نوشته بود           فردا پس از ظهر باز آمد      . برخاست و رفت  

فرستاد و  . بسيار نيك، شما بفرستيد ابراهيم بيايد تا من بگويم          : گفتم. »وده اقدامي اقتضا ندارد   اعالم كثراهللا امثالهم ب   
ما اكنون  . آقا سه ماه مي كشد   : گفت. دهيد» تصرف عدواني  عرضحال  « شما برويد و در صلحيه     : گفتم . ابراهيم آمد 

امين صلح شيخ مرتضي نام گيالني       . هيم داد ما فردا ظهر نشده خانه را بدست شما خوا          : گفتم. »در كوچه مانده ايم  
عرضحال اين آقا را شفاهي بپذير و         «: گفتم. فرستادم او آمد  ). كه اكنون هم در عدليه است       (جواني نيك ميبود     

فردا پيش از كارهاي ديگر بمحل رفته تحقيق كن و بايد چنان باشد كه حكم                . بيدرنگ قرار تحقيق محلي صادر كن     
 .»اداره اجرا رسد و من آگاه باشمه هر بشما يكساعت پيش از ظ
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همه . عدليه ده تن مأمور و پيشخدمت مي داشت      . اجرا رسيد ه  اينرا شنيد و رفت و فردا در همان ساعت حكم ب          
فروش، آنها كه نخست رسيده اند بآن       د بخانه ابراهيم دوا   ياطاق خواندم و دستور دادم كه دوتا دوتا پي هم برو           ه  را ب 
اگر نرفتند بايستند تا ديگران برسند و آنگاه با مشت و سيلي همه را                 .  بگويند كه بايد بيرون رويد      ها و سيدها   طلبه

 .بيرون كنند و خانه را بدست ابراهيم سپارند، و من خود هم از پشت سر مي رسم

لي ولي در ميانه راه آگاهي رسيد كه چون كار بمشت و سي              . روانه گرديدم  نيزآنها رفتند و پس از كمي من         
اين را كه شنيدم بازگشته     . رسيده طلبه ها و سيدها نايستاده گريخته اند و خانه تهي گرديده بدست ابراهيم داده شده                

چندي نگذشت كه آگاهي آوردند كه ماليي را سوار اسب گردانيده اند و او در سبزه ميدان و بازارها                      . بخانه رفتم 
بياييد «: بمردم مي گويد . »يا صاحب الزمان، دين از دست رفت        «. مي گردد و فرياد مي زند    ) كه نيمه باز شده بود     (

در همان هنگام آگاهي نيز از بازار رسيد كه بازاريان پروايي ننموده اند و جز                . »جهاد كرد  بمسجد، با اين عدليه بايد    
 .كسان كمي بمسجد نرفته اند

نشسته بودم، ديدم رييس كابينه حكومت پس از ظهر در خانه : فرداي آنروز ماليان انديشه ديگري كرده بودند    
آقاي . اي بحكومت نوشته اند   آقايان علما نامه  «: و چون نشست گفت    ) حكمران اينزمان مجدالسلطنه مي بود    ( آمد

بايد با علماي اعالم     .  بآقاي رييس عدليه نشان بده و از من سالم برسان كه موقع باريك است                    ندحكمران فرمود 
 .» پيش ميآيدوگرنه محظور مماشات كرد 

نامه را گرفتم و ديدم ماليان بحكمران چنين        . من مي دانستم كه مجدالسلطنه هواداري بسيار از ماليان مي دارد         
و هميشه درصدد معارضه و توهين        اين آقاي رييس عدليه با علما و شريعت عداوت مخصوص دارد              «: مي نويسند

دليل اين مطلب آنست كه از وزارت عدليه           . عت نمي كند اوامر وزارت عدليه نيز مطاو     ه  اين آقاي رييس ب    . است
ابالغي شده بود كه در صورت عدم تراضي طرفين دعاوي بمحضر شرع فرستاده شود و اين دستور تا قبل از اين                           

با اين رفتار رييس عدليه     «: در پايان نوشته بودند   . »ولي ايشان لدي الورود جلوگيري كردند      . آقاي رييس اجرا ميشد   
 .»لميه خمسه خود را مكلف مي داند كه اين عدليه را قانوني نشناسدهيئت ع

ما با علما مماشاتي را كه قانون اجازه دهد           . بآقاي حكمران سالم برسانيد   «: نامه را خواندم و پس داده گفتم       
 .»ميدر موضوع اين نامه نيز رونويس آنرا با نامه اي بما بفرستند تا پاسخ نويس. مضايقه نخواهيم داشت

با . پس پاسخي آماده گردانيده بعدليه رفتم       . برخاست و رفت و پس از كمي آن نامه را با رونويس آورد                 
من : گفتم. خواستند درباره پاسخ بسخن پردازند     . مدعي العموم و ديگران نشستم و آن نامه ها را برايشان خواندم              
 :پاسخ را چنين نوشته بودم. و كنيمچيزي آماده گردانيده ام و مي خوانم كه اگر نپسنديديد آنگاه گفتگ

اجراي قانون داشته ام موهم    ه  كه ب  تقيدي. اينجانب عدواتي با علما ندارم    . مالحظه گرديد … نامه آقايان علما  «
چگونه معقول است كه من ابالغيه وزارت متبوعه خود را           … اما درباره ارجاع دعاوي بمحاضر شرع     . اين معني شده  

ترافع يا محاكمه شرعي بايد در محضر         چون  بهرحال  .  پس البد موجبي داشته     ! نباشم لغو كنم و مورد بازخواست     
مجتهد جايزالفتوي باشد اكنون كه آقايان در مسجد اجتماع دارند درخواست مي شود دو نفر را از ميان خودشان كه                     
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در موارد مقتضي دعاوي بنزد      باشند انتخاب و بعدليه معرفي نمايند كه         داراي درجه اجتهاد و جامع الشرايط فتوي مي       
 .…»ايشان فرستاده شود

نامه . اين پاسخ كه برود چون ماليان هيچ كدام ديگري را مجتهد نمي شناسند زبانشان بسته خواهد شد                 : گفتم
پاسخي نتوانسته بودند و تنها پيامي بحكمران فرستاده بودند كه رييس عدليه خواسته                 . را فرستاديم و چنين هم شد      

 .ق ميانه علما كندالقاء نفا

در اطاق عدليه نشسته بودم، ديدم هفت يا         . فردا باز نقشه ديگري پيش آمد     . ليكن نبرد با اينهم پايان نپذيرفت     
آمدند و سالم دادند و نشستند و يكي از ايشان كه             درهشت تن با دستارهاي سياه و سفيد و با گردنهاي ستبر از در                 

 :ين گفتبسخن پرداخته چن ،سيدي سرخ رو ميبود

فرمودند عرض كنيم كه برادران غالمحسين خان       . بشما سالم رسانيدند  . ما را حضرات علماي اعالم فرستادند     «
ثبوت شرعي نرسيده حضرات علما     ه  اتهام قتل يا اتهامات ديگر محبوس هستند چون اتهام آنها ب          ه  و جمعي ديگر كه ب    

خلص نفرماييد حضرات علما از فردا بتكليف شرعي          را مستخلص فرماييد و اگر مست       خواهش كردند كه همه شان    
 .»خود عمل خواهند كرد

ما در . قايان سالم برسانيد و از من بگوييد اين كسان دوسيه هاشان بديوان جنايي رفته كه در تهرانست               آب«: گفتم
 مگر آقايان از فردا      اما اينكه گفته اند از فردا بتكليف شرعي عمل خواهند كرد،            . اينجا اختياري درباره آنها نداريم     

ليكن در اينباره   . آقايان از روزي كه بالغ شده اند بايد بتكليف شرعي خود عمل كنند                !.بحد بلوغ خواهند رسيد؟    
با آن رختهاي شول و      !.اگر مقصود آقايان ترسانيدنست بگوييد آقايان چكار توانيد كرد؟        . ايشانرا هيچ تكليفي نيست   

 .»!ار از دستتان برآيد؟ويل و كفشهاي پوست خربزه اي چك

هنگام عصر من بخانه يكي از        . همانروز داستان خنده آوري هم رخ داد       . شان گردانيدم  هاينرا گفتم و روان    
من گمان  . ديدم سر كوچه اي فرشي گسترده اند و ماليي روي آن نشسته و قرآني در دست مي دارد               . آشنايان مي رفتم 

: گفت. رده به پيشخدمتي كه همراهم ميبود داده گفتم بآن قرآنخوان بده           كردم قرآنخوانست، يكقران از جيبم درآو     
مسئله جده  «: گفت. پس اينجا چرا نشسته؟    : گفتم. »محرر آقاي نايب الصدر است     .  قرآنخوان نيست  ،آقاي رييس «

 پاشيخك قرآن را انداخت و       پيشخدمت همانكه خواست بزند   . پس بزن بگردن اين مردكه    : گفتم. »خانم است ديگر  

 .فرش و قرآن و كفشهاي او را بردارند و ببرند در خانه نايب الصدر بدهند: من گفتم. برهنه دويد و خود را رهانيد

ابراهيم دوافروش  باز گردانيديم ماليان چاره ديگري نيافته سه نفر از            ه  داستان اين مي بود كه چون ما خانه را ب        
نه فرش گسترند و قرآن خوانند و پياپي نام عدليه را برده لعنت                 خا سيد و مال را فرستاده بودند كه در كوچه آن            

 .اينرا از چند روز پيش مي كردند و من هم شنيده بودم و بدينسان آن نيز از ميان رفت. فرستند

  و  نمي كردند  ده روز بيشتر كه بازارها نيمه بسته و دستگاه مسجد برپا مي بود ماليان دمي عدليه را فراموش                    
در آنروزها اميراالمرا رييس استيناف     .  مي افزود   برسواييشان   همه آنها   ولي.  مي آوردند  پيش قشه ديگري   زمان ن  هر

روزي مرا  . او نيز بپاس ميزبان خود هواداري از ماليان مي نمود           . آذربايجان بزنجان آمده ميهمان اسعدالدوله ميبود      
 داستان  .»زنجانيها بعلماي خود عالقه بسيار دارند     . ك مي بينم من پايان اين رفتار را خطرنا     «: خوانده بودند و او گفت    
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نخست . از اين داستانها ناآگاه نيستم    : گفتم. مال قربانعلي و كشته شدن سعدالسلطنه و عظيم زاده را بگواهي مي آورد            
 .مي دارند تا بمالياندوم همان مردم زنجان بعدليه بيشتر دلبستگي . از باياهاي قانوني بپوشيمچشم ما نبايد از بيم جان 

 

 مي داشتم سرگرميها كه در زنجان ) ١٥
 

را كه در دماوند    » آذربايجان في ثمانيه عشر عاماً    «. در زنجان هم ساعتهاي بيكاري خود را بنوشتن مي پرداختم        
نوشتم و  نوشته بودم اينجا چون روزنامه هاي كهن را از تبريز خواستم و فرستاده شد بار ديگر از سر گرفتم و بهتر                          

 .فرستادم) در صيدا(» العرفان«براي چاپ بمهنامه 

از آنسو چون زنجان در جنبش بابيگري يكي از كانونها بوده و مال محمد علي زنجاني زماني درازي با دولت                     
 روزي با چند تن بديدن       ،مسجد مال محمد علي كه دربسته ميبود        .  مي پرداختم هاجنگيده بود در آن باره بجستجو      

از مال محمد علي كتابهايي در دستست كه پيش از بابيگريش نوشته و بچاپ نرسيده من نسخه يكي از                       . تيمآنجا رف 
 .بدست آورده خواندم» صواعق«آنها را بنام 

 بابيان چون در زنجان و . ١ بدست آوردم كه در جاي ديگر نوشته ام       يدرباره مال محمد علي و جنبش او چيزهاي       

 دولت با آنان دشمني سختي         ،لت جنگيده و يكبار هم بكشتن شاه برخاسته بودند             مازندران و ديگر جاها با دو        
در زنجان  . مي نموده و تا پيش از زمان مشروطه هر چندگاه يكبار، كساني بنام بابي، راست يا دروغ، كشته مي شده اند                  

 .نيز از اين داستانها بوده

 شد بيگناه كشته شده و من بارها شنيدم كه كساني           يكي از آنها داستان ميرزا محمد علي نام بوده كه گفته مي            
پدر ميرزا محمد علي پزشكي از مردم اسپهان مي بوده بنام ميرزا معصوم               . ند و دلسوزي مي كردند   د خوريافسوس م 

گذشته از پزشكي كه بكار      . كه همراه يكي از شاهزادگان قاجاري بزنجان آمده و در آنجا با نيكوكاري مي زيسته                 
پسرش . انباري و چند خانه اي ساخته كه هنوز بنام او خوانده ميشود               رده در زنجان گرمابه اي و آب       مردم مي خو 

 بي آزار و نيكوكار مي بوده ولي چون بماليان بيپروايي مينموده و فروتني بآنان نمي كرده                   يسيدمحمدعلي نيز مرد  
كه پيداست مرد نافهمي مي بوده با فشار         ) ١٢٨٩در سال   (بابيش مي خوانند و در زمان حكمراني محمد تقي ميرزا             

 .ماليان سرش بريده مي شود

در زنجان چون بتركي سخن گفته مي شود اندك جدايي كه ميانه زبان آنجا با تركي آذربايجان مي باشد مرا                    
» ايراناللغه التركية في    «در مازندران چيزي بعربي زير عنوان        . انديشه و جستجو پردازم   ه  واداشت كه درباره تركي ب    

و » غزليات فضولي «و كتابهايي بتركي از       در اينجا همان رشته را دنبال كردم        . فرستاده بودم  »العرفان«نوشته براي   
. ناصرالدين مي زيست  نام ماليي مي بود كه در تهران در مدرسه سيد          ٢»هيدجي«. ديوانهاي امير عليشير بدست آوردم    

 .و در يادها و زبانها ميبود آنها را نيز گرد آوردمبسيار ازاو چون شاعر مي بود و شعرهاي تركي 

                                                           
 .كتاب بهاييگري كه چاپ شده  - ١
 .نام ديهي در نزديكي ابهر است» هيدج«  - ٢
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) افعال(» كار واژه ها «از ديده   از اين كوشش و جستجو نتيجه هايي بدست آمد كه از جمله اين بود كه تركي                   
بكار ) مضارع(» اكنون«و چهار گونه    ) ماضي( »گذشته«زيرا ديده شده در تركي پانزده گونه        . بفارسي برتري مي دارد  

اين يكي از   .  در حاليكه در فارسي در برابر آنها بيش از چهار گونه گذشته و يك گونه اكنون شناخته نميبود                    .ميرود
 .چيزهايي مي بود كه مرا از نارسايي زبان فارسي و بيماري آن آگاه گردانيد

ه بگردشهايي اين ما را واداشت ك . در روزهاي تابستان يكي از نويسندگان تهران بزنجان آمد و ميهمان من بود            
 .مي آمد در پيرامون شهر مي رفتيم و بارها گفتگوهاي دانشي بميان 

. ولي چون آمد و چيزهايي پديدار گرديد پشيمان شدم          . اينمرد را من خودم نامه نوشته ميهمان خوانده بودم          
نها يكي را بنام نمونه ياد        داستانهاي او را ناگفتن بهتر است و ت          .ولي برويم نياوردم  و از پذيرايي شايا باز نايستادم            

 .مي كنم

از جمله درباره   . چنانكه نوشته ام من در تهران درباره تاريخ مازندران بجستجو پرداخته يادداشتهايي نوشته بودم            
در دست ماست يا در موزه هاي لندن و           كه  كتاب ابن اسفنديار اين روشن گردانيده بودم كه نسخه هايي از آن                  

نوشته بودم كه بايد از خانواده هاي كهن جست و            رست است و از چند جا افتاده ميدارد و            ناد ،پترسبورغ مي باشد 
 .نسخه درست اين كتابرا بدست آورد

الملك رييس ارزاق آنجا بديدن من        بزنجان رفتم شبي آقاي معتصم     كه  پس از نوشتن و چاپ كردن اينها          
 خطي در خانواده ما     يكتاب بزرگ . يخ مازندران خواندم  من نوشته هاي شما را درباره تار     «: آمد و در ميان سخن گفت     

كتاب  همان نسخه درست     من گمان مي كنم     و   منست   در خانه    در تهران    بنام تاريخ مازندران هست كه اكنون        
 .»ابن اسفنديار باشد

پيدا شدن نسخه درست آن كتاب ميداشتم خواهش كردم نامه              ه  اينرا كه گفت من چون دلبستگي بسيار ب          
اين براي آنست كه اگر همان نسخه        : گفتم. ببرادرش بنويسد كه آن كتاب را بكسيكه من خواهم فرستاد نشان دهد             

من آن نامه را بتهران بنزد اين آقاي نويسنده         . خواهش مرا پذيرفت  . درست ابن اسفنديار باشد بايد آنرا بچاپ رسانيم       
 .ابن اسفنديار است بما آگاهي دهدفرستاده خواهش كردم كه رفته آنرا ببيند كه اگر نسخه 

ولي چون بزنجان آمد در ميان        . چند بار ديگر نوشتم نتيجه اي نداد       . چيزيكه بود او بنامه من پاسخي نداد         
كتاب  صحيح   نسخه   بدست آوردن     داد يكي از موفقيتها كه امسال براي من رخ        : گفتگو بچنين سخني پرداخت   

 .»ب موالنا اولياء اهللا بود كه دادم نسخه هر دو را استنساخ كردندابن اسفنديار و پيدا كردن نسخه كتا

من نيك گوش مي دادم و چون پرسشهايي كردم دانسته شد آن كتاب معتصم الملك بدانسان كه خود او                        
گمان مي برد نسخه درست تاريخ ابن اسفنديار ميبوده و نسخه كتاب موالنا اولياء اهللا را كه آن نيز در تاريخ                                 

من چون آن نامه را فرستاده ام و اين رفته و آن كتاب را             . رانست ولي ما گمشده اش مي پنداشتيم همراه مي داشته      مازند
ولي برده و   . گرفته» امانت« بجاي آنكه بما پاسخ نويسد، بدستاويز همان نامه كتاب را از برادر معتصم الملك                  ،ديده

 . مي نامد و داستانش را بما باز مي گويد»موفقيت«ه است كه اين رفتار دزديان. داده نسخه از رويش برداشته اند
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سخت در شگفت شدم     چنين رفتار پست از اين نويسندگان نامي ايران ميديدم            چون نخست بار بود كه يك     
 .و افسوس خوردم ولي بپاس ميهماني چيزي نگفته بخاموشي گراييدم

 

 بازگشت بتهران و سفر قزوين) ١٦
 

وزارت عدليه  . گرفته بودم براي كارهاي خانواده اي بتهران بازگشتم         » مرخصي«ون  در آخرهاي تابستان چ    
. ولي من ناخشنودي نموده فرستادن چنان مدعي العمومي را ايراد مي گرفتم          . خشنودي بسيار از كارهاي من مي داشت     

 چون خويش مدعي العموم     او نيز . بيشتر قضات از همان قبيلند    . مگر شما از حال وزارت عدليه آگاه نيستيد        «: گفتند
 .اين بود پاسخي كه بمن دادند. »دارزتميز است وزارت عدليه ناچار است بيكارش نگ

چگونگي اين  . روزها از زنجان تلگرافها رسيد كه مردم انبوه شده مي خواسته اند عدليه را تاراج كنند              در همان 
دموكراتها . اشته كسي را واداشته كه او را كشته          ميبوده كه يكي از اعيانها كه با يكي از دموكراتها دشمني مي د                

شوريده اند و چون مدعي العموم و مستنطق هواداري آشكار از آن اعيان مي نموده اند آشوبي برخاسته  و بيم تاراج                       
 .عدليه مي رفته

دن چنان اين نتيجه فرستا: پاسخ دادم . »بايد زودتر بازگرديد  . اين نتيجه نبودن شماست   «: وزارت عدليه مي گفت  
بايد عدليه هاي قزوين و زنجان      «: اين گفتگو مي رفت تا سرانجام گفتند     . مدعي العموميست و من باز نخواهم گشت       

 .»شما بنام آزمايش آنها برويد و سه يا چهار ماه باشيد تا برايتان كار بهتري بيانديشيم. آزمايش شوند

و آگهي   اي گرفتم  چون رسيديم خانه   .  گرديديم نوشتند و من با خانواده روانه قزوين         » ابالغي«بدينسان  
 . بايد آماده گردند،پس از يكماه بآزمايش خوانده خواهند شد پراكندم كه قضات عدليه

آن يكماه فرصتي بود كه گردشهايي در قزوين كنم و جستجوهايي بجا آورم و يادداشتهايي پديد آورده ام كه             
. روزي گنبدي دراز ديدم    .  گنبدهاي بزرگ فراوان مي دارد      قزوين شهريست ويران ولي مسجد و       . اكنون هست 

بدرونش رفتم ديدم صندوقي چوبيست و زيارتنامه اي از يكسوي آويزان          . »قبر حمداهللا مستوفي است   «: پرسيدم گفتند 
پيغمبريه «: گفتند. روزي ديگر جايي را ديدم     . در شگفت شدم كه حمداهللا مستوفي نيز امامزاده گرديده           . مي باشد

 . »سالم، سلوم، سهول، القيا: چهار پيغمبر در اينجا بخاك  رفته. ستا

رازالدوله رييس پست روزي مرا با رييس عدليه و مدعي العموم           طاز جمله   . ها مهربانيها مي نمودند   سران اداره  
 خوشي  و چند ساعتي با     دره اي دلگشا مي بود   . رخانه نشاند و بچند فرسخي برد       او ديگران در كالسكه هاي چاپ       

 من سنگ گورش را خوانده ديدم يكي از سيدهاي زنجانست كه در پادشاهي              ،آنجا نيز امامزاده اي مي بود   . گذرانديم
 با دستور غازانخان كشته شده و داستانش در كتابها هست، با ياران گفتگو كرديم كه اين                 ه و مي بود» صدر«غازانخان  

قزوين بازگشته بوديم كساني بديدن من آمده بودند، من چون اينرا           شگفت تر آن بود كه شب كه ب       . نيز امامزاده شده  
 .»او توسل كند مسلماً حاجتش برآورده مي شود      ه  مسلماً امامزاده است و هركسي كه ب      «: گفتم آنان نپذيرفتند و گفتند    

 .سپس هريكي داستاني سرودند
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: گفت. ازو پرسيدم » قره العين «درباره  روزي  . مدعي العموم قزوين ميرزا مسعود از خانواده شهيد ثالث مي بود          
اينجا «: روزي رفتم گفت  . »شما روزي براي ناهار بخانه ما بياييد تا هرچه بپرسيد پاسخ دهم            . العينمه  من نوه شوهر قر   «

سپس برخاسته باهم مدرسه هايي را      . »ما تنها پنجره هايش را عوض كرده ايم     . نستي الع هكه نشسته ايم اطاق عروسي قر    
: العين آگاهي كمي مي داشت و ميگفت         هدرباره قر . پهلوي خانه شان ميباشد و هنوز برپاست گرديديم          كه در    

 .»خانواده ما او را ازخود بيرون گردانيده بودند و گفتگويش هم نمي رفته«

 من نيز ياوريها دريغ       .آگهي آزمايش كه داده بودم برخي از قاضيان مي كوشيدند و آماده مي گرديدند                  
. ولي برخي بهانه ها آورده مي خواستند از آزمايش آمرزيده باشند و گاهي سخنان شگفت آوري مي گفتند              . منمي گفت

من تاكنون يك صفحه    «: آمده چنين مي گفت   يكي از ايشان كه امين صلح و خود مردي پنجاه ساله مي بود بنزد من              
تصور هم نفرماييد كه حكمهاي خالف قانون         !. حاال چگونه امتحان بدهم؟    . را از اول تا بآخر نخوانده ام       از قانون 
، من از اين سخن او در شگفت شدم كه كسيكه              »خدا شاهد است تاكنون يك حكم خالف قانون نداده ام          . داده ام

 كه داده از روي قانون       يرا از آغاز تا انجام نخوانده از كجا مي داند كه حكمهاي              بگفته خود يك صفحه از قانون      
 .اينمرد از بس در ناداني فرو رفته فهميده ها و هوسهاي خود را قانون پنداشته: با خود گفتم. بوده

او نيز بهانه آورده     . ديگري مال باقر نامي مي بود كه دستار و ريش مي داشت و در دادگاه شهرستان مي بود                   
ولي .  مي كردم  هزار و پنج هزار موعظه       رمن واعظ بودم و در تهران بمنبر مي رفتم و در جلو چها                «: چنين گفت 

چون بهره اي از فقه و     . »نمي دانم چه سري دارد كه همينكه نام امتحان مي شنوم خود را مي بازم و زبانم از كار مي افتد                 
 .اصول و زبان عربي نمي داشت و قانون هم نمي دانست اين بهانه را مي آورد

 گرفتند كه   گانگيختن ميانجي از وزارتخانه پر     ها را نپذيرفتم ولي آنان بتهران رو گردانيده با بر           من اين بهانه  
 .از آزمايش بركنار باشند

 جز من و رييس عدليه و مدعي العموم يكتن از ماليان شهري در آن                     ،كه برپا گردانيده بوديم     كميسيوني
 . ن نيكي انجام گرفتماسا آزمايش با. مي بودند

. ن دلشاد، و ازداستان آزمايش دلتنگ مي بودند        كاركنان عدليه از بازگشتن م     .   از آنجا روانه زنجان شديم     
آمادگي كه   راه     خود نيز هرگونه ياوري را در        . يكماه ديگر مهلت مي دهم كه نيك آماده گرديد            گفتم بشما 

 . بخواهيد دريغ نخواهم داشت

 كه(يكي از كسانيكه در آن مي بودند حاجي آقا حسين رهبري مي بود               . پس از يكماه كميسيون برپا گرديد      
تنها كسيكه نخواست و      . انجام گرفت  آزمايش با آرامش وآسودگي بسيار پيش رفت و           ). اكنون در تهرانست   

سيصدتومان «آزمايش نداد مستنطق دغلكار بيدانش مي بود كه چون بيشرمي نيز مي نمود و بمن پيام ميفرستاد كه                       
بسزاي اين  . »من مي خواهم شما اين را بگيريد      گردانم،   از امتحان بركنار   ام كه بتهران بفرستم وخود را       آماده كرده 
 .   عدليه بيرونش گردانيدم بيشرمي از
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 مدعي العموم پيش آمد داستاني كه با )١٧
 

با اينحال از   . »من آن تقي نيستم   «: باز ميگفت . اين بار كه بزنجان آمده بودم مدعي العموم فروتنيها مي نمود           
بود چون اين حكمران بخود فريفته         ته و حكمران ديگري بجايش آمده       مجدالسطنه كه رف   . ايستاد بديها باز نمي   

مدعي العموم در نهان با او همدست       . پيامهاي درشتي دادم   او سخت گرفتم و   ه   من ب  ،پرواي قانون نمي كرد   مي بود و 
 . مي چيدند باده  شبها نيز دستگاه قمار و. مي بود

مدعي العموم بايستي بيايد بسيار      كه محاكمه جزايي مي بود و    روزي در دادگاه     : نمي نمودم  اينحال من پروا   با
خواست باز  . تابع محكمه كه هستيد    : گفتم .»!من مگر تابع شمايم؟   « :گفت. »!چرا دير مي آييد؟  «: من گفتم . دير آمد 

ه برو كه عدلي  « : از پنجره پايينش انداختم وگفتم      زده مشتي بسرش  بگلويش چسبيدم و    من برخاستم و   ،پاسخ دهد 
چون نزديك   سپس بجاي خود بازگشته محاكمه را آغاز كرده بپايان رسانيدم، و             . »مدعي العموم خاين نميخواهد    

 :سپس گفتم . رفتيم و گرديديم  . با هم برويم و كمي در باغها بگرديم         : سيدجعفر گفتم و   غروب بود بآقايان زاهد    
ولي مي ديدند  . ا مي خواستند درباره پيشآمد سخني رانند     آنه. پذيرفتند و با هم آمديم    . هم باشيم  شب را در خانه من با     

مدعي العموم  « :آورد چنين آگاهي  هنگام شام خوردن پيشخدمت پاركه آمد و      . من نمي خواهم وخاموشي ميگزيدند   
 .»!تكليف من چيست؟ :گريه مي كند و بحاكم مي گويد. اكنون در آنجاست رفته در اداره حكومتي و

مي گفتم اكنون  . بيم مي بودم  من از همان هنگام در ترس و      «: فر خنده اي كرد وگفت    از اين سخن آقا سيدجع    
ترس آن مي داشتم كه شما را بتهران خواهند           . بازرس مي خواهد  او رفته در تلگرافخانه بتهران تلگرافها مي كند و          

هست پيدا كنم و بدلجويي      چند بار مي خواستم اجازه بگيرم و بروم او را هركجا         . ه خواهند كشيد  مخواست و بمحاك  
من نيز همان ترسها را مي داشتم و راستي آنست         «: زاهد گفت » !.اداره حكومتي چرا رفته؟   ه  پس اين بدبخت ب   . پردازم

 .»كه شام از گلويم بسختي پايين مي رفت

 اردمزمن چون اين انديشه هاي شما را مي دانستم نگ             : گفتم. از اينگونه سخنها مي گفتند و مي خنديدند         
راستست كه زدن مدعي العموم و بيرون گردانيدن او از دادگاه بسيار بد است و نتيجه هاي بدي                      . بخانه هاتان برويد 

مگر فراموش شده كه در داستان كشته شدن عباس پهلوان وزارت عدليه              !. ليكن كدام مدعي العموم؟   . تواند داشت 
موم كه وزارت عدليه تلگراف مي كند كه تحت نفوذ           مدعي الع . درباره همين مدعي العموم چه تلگرافي كرده بود        

نفذين رفته و بمن دستور مي دهد كه بكارهاي او نگهباني كنم، چنين مدعي العمومي را مي توان زد و از                        تبعضي م 
: مگر همين مدعي العموم نيست كه با زبان شما بمن پيام فرستاده بود            » نظر اخالقي «اما از   . دادگاه بيرون هم توان كرد    

چنين كسي را كتك زدن     !. و مرا در رشوه گرفتن بهمدستي خود خوانده بود؟        » اينجا براي پيشنمازي نيامده ايم   ه  ما ب «
 .و خوار داشتن بسيار نيكست

حكمران «: بامداد پيشكار ماليه با رييس تلگراف آمدند و چون نشستند چنين گفتند                . رانيديمذآنشب را گ   
من مي دانم اگر   . رييس عدليه مدعي العموم را كتك زده و از عدليه بيرون كرده             گفت   ،رفتيم. فرستاده بود دنبال ما   
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من نمي گويم چرا كتك زده خواهش مي كنم       !.  بتو چه ؟   :برييس عدليه بگويم چرا اين را كتك زديد خواهد گفت          
 .»ندشما برويد و از من سالم برسانيد و خواهش كنيد كه بيايند و از اين دلجويي كرده از اينجا ببر

پس از سخناني كه رفت برداشته بعدليه       . بدبخت باز اشك مي ريخت   . اداره حكومت رفتيم  ه  با آنان برخاسته ب   
 .از آن پس بيكبار خود را زيردست ميشمرد و فروتني بي اندازه مي نمود. ميآورد

با آنكه  .  خواند روزها رييس امنيه كه مردي ساده و از دسته دموكرات مي بود مرا بسلطانيه ميهمان                 در همان 
 يبا معتصم الملك بدرشكه او نشسته رفتيم و شب بشش گرگ            . زمستان فرا رسيده و سردي آغاز يافته بود پذيرفتم          

در سلطانيه  . ما نيز سواره همراه مي داشتيم و نترسيديم       . برخورديم كه در نزديكي راه مي ايستادند، ولي پيش نيامدند         
از رفتار من ستايش هايي     . خود او نيز فردا بسلطانيه آمد       . خان بوده  جهانشاهدانسته شد ميهمان خواندن با دستور          

 .  »گفتم تا نرفته ايد شما را ببينم. من شنيدم شما اين بار موقتي هستيد«: مي نمود و مي گفت

مدعي العموم و نايب الحكومه و       . من خشنود گرديدم كه نيكوكاري در نزد گردنكشان بيابان هم ارج دارد             
من پروايي بآنان ننموده خود بازگشتم و در راه          . بسلطانيه آمدند » زيارت حضرت امير  «ان شنيده بودند و براي       ديگر

 .مي دارد بسختي هايي از برف و كوالك برخوردم كه داستان درازي 
 

 سفر خوزستان) ١٨
 

 را پذيرفته كابينه پديد      سروزيري ،نگج وزير   ؛و اينبار خود سردار سپه    . روزها در تهران كابينه افتاد     در همان 
. من از اين آگاهي خشنود نگرديدم      . وزير عدليه معاضدالسلطنه و معاون آقا ميرزا علي قمي شده بودند            . آورده بود 

. زيرا اين وزير و معاون هيچ يكي با من آشنايي نميداشت و من گمان بردم كه در زنجان همچنان باز خواهم ماند                          
 :  در همان روزها ديدم نامه اي ويژه از معاون رسيد، بدينسانليكن اين گمان وارونه درآمد و

 

 
 معاضد السلطنه

چون دولت حاضره چشم خود را فقط بمصالح حقيقي ملت دوخته و حتي االمكان مصمم است كه در                     …«
 وزارت عدليه هم در نظر دارد كه در عربستان كه از نظر سياسي                 ،عوض كاغذبازي اصالحات مهمه اساسي بنمايد      



 ٥٢             .....................................................................................................................................................      احمد كسروي   / هده سال در عدلي

 

 

 چون اينجانب بجنابعالي    ،تقوي حتماً تشكيل شود    موقعيت مهم دارد و محكمه آن بايد از اشخاص وطنپرست مميز با           
 اينست كه بطور     ،داراي حسن نظر هستم و مطمئنم كه وظيفه وطنپرستي شما را بخيلي از متاعب تشويق مي نمايد                     

خواهش دارم خيلي  . قوق هم بشما داده مي شود    تفاوت ح . خصوصي از شما خواهش مي كنم اين محل را اختيار كنيد         
 .»زود جواب بدهيد كه تكليف معلوم شود

نظر وزارت عدليه را    : بهرحال بي آنكه بكسي بگويم پاسخ دادم     . من ندانستم اين معاون چه آشنايي با من داشته        
رط پذيرفتنيست بحركت    اگر اين ش   . ولي بايد براي پيشرفت كار پيشنهادهايي كنم و اختياراتي بگيرم              . مي پذيرم
 .»حركت كنيد«اين نامه را فرستادم و سه چهار روز نگذشت كه چند تلگراف پياپي رسيد كه . آماده ام

همان روزي كه پارسال    (  خانه را بهم زده اتومبيلي گرفته روز يكم ديماه روانه شديم           ،با همه زمستان و سختي    
با شما  «: گفت.  عدليه رفتم وزير با خوشرويي بسيار پذيرفت          فردا كه بوزارت   ). از تهران روانه زنجان شده بودم       

شب كه رفتم   . »اين وزير شبها هم مي آيد    «: گفتند. چون بيرون آمدم  . »ولي شبها بايد بياييد   . مذاكرات بسيار مي دارم  
. ردانددولت را برپا گ    نفوذ آقاي رييس الوزراء در نظر دارد كه در خوزستان           «: وزير بسخن پرداخت و چنين گفت     

عجالتاً تصميم گرفته شده كه بوسيله عدليه       . ولي موانع سياسي هست كه دولت نمي خواهد بآنجا قشون فرستاده شود           
شما را مي فرستيم كه     .  نشان دهدكه رعايا را جلب نظر كند و از نوميدي خالص گرداند                ي دولت اقتدار  ،و قانون 

دولت همه گونه پشتيباني بشما خواهد        . همه جا مجري سازيد    عدليه مقتدري در آنجا برپا گردانيد و قانون را در               
شان عقيده دارندكه    آنها شما را ميشناختند و همه     . با كساني شور كردم   . من شما را نمي شناختم   «: سپس گفت  .»كرد

وب من شنيده ام شما عربي و انگليسي را خ        . من گفتند  كارهاي شما را در زنجان با      . اينكار از دست شما بر مي آيد      
 .»اينها نيز در اين كار دخالت خواهند داشت. مي دانيد

با . نمي كنم ولي من بآنها پروا       درباره خوزستان و سختي گرماي آنجا بمن سخنان بسياري گفته اند            : گفتم
من خود در جستجوي كارهاي سختي هستم كه         . آنكه از مردم سردسير هستم از رفتن بجاي گرمسير باز نمي ايستم            

 . ولي اگر خواسته ميشود كاري پيش رود بايد وزارتخانه پيشنهادهايي كه خواهم داشت بپذيردانجام دهم

 .»من با آقاي رييس الوزراء هم گفتگو خواهم كرد. شما پيشنهادهاتان بنويسيد و فردا شب بياوريد«: گفت

 :فردا من پيشنهادهاي خود را بدينسان نوشتم

داده » كه دو برابرمي بود«بمن حقوق رياست تهران      رتبه گرفته شود و   بدايت خوزستان با بدايت تهران هم م       )١
 .شود

مدعي العموم را من خودم انتخاب كنم، و هر زمان كه مقتضي ديدم برداشته شود با پيشنهاد من فوري                          )٢
 .بردارند

 .اختيار تشكيالت عدليه از هرباره در دست من باشد) ٣

 .نروداز دولت هر مساعدتي خواستم مضايقه ) ٤

بلكه بشما اختيار خواهيم داد كه با رؤساي         . اينها را مي پذيريم  «: شب چون رفتم و نوشته خود را دادم گفت         
الوزراء مكاتبه مستقيم داشته باشيد و دربارة اوضاع            اختيار خواهيم داد كه با كابينه رييس         . عشاير مالقاتها كنيد   
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او .  بآقاي صوراسرافيل رييس كابينه رياست وزراء معرفي كرده ام        من شما را  . خوزستان هر نظري داشته باشيد بنويسيد     
 .»فردا برويد و او را ببينيد و او صحبتهايي خواهد كرد. خودش هم شما را مي شناخت

اين مرد نيك كه مهرباني و فروتني را از نهاد خود مي دارد با من مهرباني بسيار                  . فردا بديدن آقاي صور رفتم    
برافتد و از آن پس، اين گوشه        » عربستان«دولت اين شده بود كه نام        » تصميمهاي«يكي از   .  شد گفتنيها گفته . نمود

. »ماركهاي عدليه را تغيير دهيد    «كرد كه   » ابالغ«وزارت عدليه بمن    . خوانده نشود » خوزستان«ايران جز بنام كهن خود      
 .اسخ دادمروي يكي از آنها پ. من كاغذهايي با مارك خوزستان بچاپ رسانيده بودم

 

 
 سردار سپه

: شبي گفت . ولي باز شبها بديدن وزير مي رفتم و سخناني از همه جا بميان مي آمد              . كار من پايان پذيرفته بود    
. رفتم» هيئت«به  فردا من   . »هيئته  فردا بياييد ب  . ولي آقاي رييس الوزراء خواسته خودش شما را ببيند        . شما بايد برويد  «

اطاق رييس الوزراء ببرند، روي پله ها        ه  صوراسرافيل و سليمان ميرزا برخاستند كه مرا ب          . دمعاضدالسلطنه نيامده بو  
با آواز آهسته و    . نخست بار بود كه من سردار سپه را مي ديدم          . همانجا ايستاد و ما را پذيرفت      . ديديم پايين مي آيد  

در آنور  . ان عدليه آبرومندي برپا كنيد     كه در خوزست   دولت شما را مي فرستد   « : در اين زمينه   فت  گآرام سخناني   
 .»شما بايد عدليه اي تأسيس كنيد كه جوابده آن باشد. شط العرب عدليه انگليسهاست

ولي چون  .  بوزير و ديگران بدرود گفتم     ،فردا از عدليه پول و نوشته ها كه مي بايست گرفته         . از آنجا بازگشتيم  
ده روز هرچه كوشيديم نتيجه نداد و سرانجام ناچار شديم با            . كرديمزمستان سخت مي بود اتومبيلي براي سفر پيدا ن        
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 از تهران تا قزوين كه با اتومبيل بود سختي كم ديديم ولي از قزوين تا كرمانشاهان كه با گاري مي بود                     . پست برويم 

 .سختيهايي بيش از اندازه كشيده آنراه را ده روزه پيموديم

مايه خشنودي من بود كه      . سه روز در آنجا مانديم     . را همراه برداريم  از كرمانشاه مي بايست مدعي العموم        
 .سه روز با هم بخوشي گذرانيديم. شده بود» تبعيد«اينجا ه ب. دوست ما خليلي در اينجا مي زيست

در . پس از سه روز با مدعي العموم و خانواده اش كه بيش از ده تن ميبودند راه افتاديم و تا بغداد با هم رفتيم                        
آقاي . در بصره كه شب رسيده بودم بكنسولخانه رفتم         . غداد من خانواده خود را بآنان سپرده بتنهايي پيش افتادم            ب

كونسول ميرزا حسن خان بديع الوزاره كه از آزاديخواهان كهن ايران مي بوده و با من در تهران دوستي پيدا كرده                        
من بياد قصيده اي   . نداشته ام» لقبي«مد كه من    آ ز اين پيش  شب بر سر سفره سخن ا     . بود ميزباني و پذيرايي گرمي كرد     

چند بيتي  . افتادم كه آقاي بديع درباره لقب گفته بوده و من آنها را ده پانزده سال پيش در حبل المتين خوانده بودم                       
 :كه يادم بود خواندم

 
  شكر خدا در  ايران  از همت  بزرگان           

 ي شمارهنعمت شده  فراوان  القاب ب 

  خاقان  بنگ يك د  اين  حضرتنگ جف يك آن            

 آن مهمل الصداره، اين معطل الوزاره 

 .بازمانده قصيده را خود بديع خواند و بسيار خوش بود

ولي امروز يكشنبه است و       : آقاي بديع گفت   . من بايد بسوي ايران بگذرم      : بامدادان كه برخاستيم گفتم     
پاسپورت خود را بويزا رسانيد و برويد، و چون ديد من             كه  شما ناچاريد بمانيد فردا     .  است كنسولخانه انگليس بسته  

اتومبيل دم در است بنشينيد و برويد و ايشان را             . بهتر است شما را با خانبهادر آشنا گردانم         «: ناخشنود شدم گفت  
 .»هم ايشان بتوانند بويزا رسانند شايد پاسپورت را . ببينيد

من چنان پنداشتم كه يك مرد هندي را خواهم ديد، و در شگفت شدم كه چون از در                          »هادرخانب«از نام   
 .بدرون رفتم مردي را ديدم با رخت ايراني و قيافه ايراني، يك سرهنگ ايراني را با چند تن ديگر در نزد او ديدم                           

من . با هم دوست مي بوده ايم    خانبهادر با چنان مهرباني حالپرسي كرد كه توگفتي سالها              . چون سالم دادم نشستم    
سپس . پاسپورت را گرفت و با تلفن با كونسول انگليس گفتگو كرد و آنرا براي ويزا فرستاد                  . داستان ويزا را گفتم   

پس اين آقا هم     «: سرهنگ را نشان داده گفت     . »رئيس عدليه خوزستانم  «:  گفتم . »!بعربستان چرا ميرويد؟  «: پرسيد
 دانسته شد سرهنگ باقرخان رئيس آندسته كوچكي از سپاهست كه           .»يشان آشنا شويد  با ا . رئيس قشون خوزستانست  

من با كشتي مخصوص حاجي رئيس آمده ام و عصر خواهم              «: گفت. با هم آشنا گرديديم    . در شوشتر مي باشند   
 رفتن او   پس از .  افتيم ههم را  برخاست رفت كه هنگام عصر با      . باكي نيست : گفتم. »شما هم با ما باشيد     . بازگشت
آقاي سرهنگ ميانه اش با حكمران عربستان . م شديمن اميدوارم با شما دوست خواه    «:  بسخن پرداخته گفت    خانبهادر

بهتر است شما   . اگر با او برويد شايد حكمران بدش بيايد و با عدليه بدرفتاري آغاز كند                  اكنون شما . بهم خورده 
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سرهنگ تلفن كرده آگاهي دادم كه من چون شتاب مي دارم تا عصر            ب. ايست  من ديدم پند دلسوزانه    .»خودتان برويد 
 .نخواهم ماند، و همان هنگام بخانبهادر و همچنان بآقاي بديع الوزاره در كونسولخانه بدرود گفته راه افتادم

 
 آقاي خانبهادر

 

 !خوزستان را چگونه ديدم ؟) ١٩
 

ر كشتي خود مي باشد، در تهران سپرده بودند كه          دانستم كه شيخ خزعل در آبادان د      ) يا خرمشهر (در محمره   
نخست آگاهي فرستادم و سپس موتوري گرفته بكشتي رفتم و در پايين تفنگچيان و كسان شيخ                    . او را ديدار كنم   

كه در مصر با » العمران«من پيكر شيخ خزعل را در مهنامه . از پله ها كه باال رفتم عربي را سر پا ايستاده ديدم         . مي بودند
سالم . ولي از پيش آمدنش پيدا بود كه خزعل ميباشد        .  نيافتم هاو مانند ه  اين مرد را ب   . ول او پراكنده شدي ديده بودم     پ

از تهران پرسشهايي   . »خواستم جناب شيخ را ببينم و بروم       . من رئيس عدليه خوزستانم   «: گفتم. بهم داديم و نشستيم   
 ها كه به پيشش روند چنين       بودند كه خزعل از سران اداره      بمن گفته    .»حقوق شما چقدر است؟   «: سپس گفت . كرد
خود سخن بميان آورد همانرا دستاويز گرفته ماهانه برايش گزارد و همه               » حقوق« كند و او چون از كمي          يپرسش

بمن «: پاسخ دادم . اين پرسش مي رساند كه آن سخن راست بوده         .  هاي خوزستان ازو ماهيانه مي دارند      سران اداره 
سخن نگاه تندي بمن كرد       از اين  .»آنگاه بمن اختيار داده اند كه هرچه كم داشتم بخواهم        . ي كافي خواهند داد   حقوق

 .گفته روانه گرديدم» خداحافظ«من نيز سخني نمي داشتم و برخاستم و . و خاموش ايستاد

از رسيدم چون    اهوه  من نيز بليت گرفته در آن نشستم شب كه ب               . از محمره جهازي روانه اهواز مي بود        
 . من پياده نشده شب را هم در آنجا خوابيدم،نه نمي بود و بايستي بخانه خزعل رفتاميهمانخ
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 شيخ خزعل

در اين چند روزه سيل آمده و كارون لبريز          : گفتند. فردا پياده شده بسراغ اتومبيل رفتم كه روانه شوشتر شوم          
ن چون شتاب مي داشتم با دادن پول بسياري اتومبيل را برفتن                م. اينست اتومبيل نمي رود   . بوده و راهها را گرفته      

فرسخي شوشتر راه بيكبار بريده شد و  ما ناچار بوديم اتومبيل را                در نيم . با سختيهاي بسياري راه پيموديم    . واداشتم
 .دان و افزارهاي مرا بار كرد و ما پياده راه افتاديم جامه.  مي گذشتجااسب سواري از آن. رها كنيم

ها را ديدم    زيرا كه كوچه   . من چون شهر را ديدم يكه خوردم       . آفتاب فرو مي رفت كه ما بشوشتر درآمديم       
با خود  . ناپاكي پديدار   و پيچاپيچ و ديوارها بسيار بلند و بدساخت و از هر سو نشانه هاي ناپاكيزگي و                    گبسيار تن 
باشد كه خود شهر    . اينها آخرهاي شهر است   : ه گفتم  باز بخود دل داد    . !آيا شوشتر پايتخت خوزستان اينست؟    : گفتم

 دانسته شد   .  بجلو در عدليه رسيديم     ولي اين دلداري نيز بيجا درآمد زيرا چند كوچه اي نپيچيديم كه            . چنين نباشد 

 .شهر همانست كه مي بينيم و اين بمن بسيار سخت افتاد

و كارمندان عدليه كه بيشترشان در همان حياط         ناظم العداله رييس پيش عدليه بميزباني و پذيرايي برخاست            
آيا شهر همينست و همين گونه است كه        : من پرسيدم . نشيمن مي داشتند بسرم گرد آمدند و مهرباني بسيار مي نمودند        

 .آري همانست: گفتند. !ما ديديم؟

!. توانم زيست؟ در چنين شهري من چگونه       : با خود مي گفتم  . من چندان دلگير شدم كه شام نتوانستم بخورم        
آنگاه روان گردانيدن قانون و كاستن از نيروي خزعل و ديگر كارها كه بمن سپرده اند، انجام آنها از اين شهر چگونه                     

اين كوچكي و بدي    ه  چرا اهواز بآن خوبي و آبادي حكمران نشين و كانون اداره ها نباشد و شهري ب                   !.تواند بود؟ 
اهواز ببرد پس من چگونه خواهم توانست       ه  را ب   ها وانست كه نميتواند كانون اداره    اگر دولت تا اين اندازه نات     !. باشد؟
 !.را تا بآنجا فرمانروا گردانم؟ قانون
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اين آهنگ مي بودم كه بامدادان با همان اتومبيلي كه آمده ام و بيرون شهر                 ه  هنگاميكه مي خواستم بخوابم ب    
 كرده خواستار شوم كه مرا از اين كار آمرزيده داريد، و چه بپذيرند            اهواز بازگردم و از آنجا بتهران تلگراف        ه  است ب 

ولي چون خوابم نمي برد و همه در انديشه مي بودم         . با اين انديشه بتوي رختخواب رفتم     .  چه نپذيرند بتهران بازگردم    و
ولي مگر آدمي   . تبيگفتگوست كه در اين شهر بمن بد خواهد گذش        : كم كم از خشم افتاده اينبار با خود چنين گفتم        

اكنون !. آن جا بمانم؟   آيا نتوانستي بود كه من گرفتار گردم و بزندان بيفتم و يكسال در            !. بايد هميشه با خوشي باشد؟    
با اين انديشه خود را آرام گردانيدم و          !. آيا اينجا بدتر از زندانست؟     . چنين انگارم كه چنان گرفتاري بمن رخداده       

 .بخواب رفتم

تم و بار ديگر با ناظم العداله و كارمندان بگفتگو پرداخته پرسش و جستجو بيشتر گردانيدم                     فردا كه برخاس  
. شهرهاي خوزستان همه در دست خزعل است       .  شد حال خوزستان جز از آنست كه در تهران شناخته شده              هدانست

در دست او و پسرانش      فرمانروايي رسميش   . اوسته  محمره و آبادان و اهواز و فالحيه و حويزه يكباره سپرده ب                
تنها سه شهر از     . هركدام شيخي را از هواداران خود گمارده         ه  اوست كه ب   ه  ايلهاي عرب همه سپرده ب      . مي باشد

فول نيز كاركنان بسياري او را      زولي در شوشتر و د    . فرمانروايي او بركنار است كه شوشتر و دزفول و رامهرمز باشد            
 .ر زمان كه او خواست شهر را بهم توانند زدهره خواران اويند كه مي باشد و آشوبگران و آدمكشان همه جي

تا چند سال پيش حكمرانان كه از تهران مي آمده اند ناچار مي بوده اند بشوشتر خزيده در اين شهر كوچك و                     
گران ارند و كمترين تكاني بزيان خزعل بخود ندهند، بلكه خود را بزير پناه شيخ بكشند، وگرنه آشوب                  زويران روز گ  

ه  ب ،چنانكه چند سال پيش ظهيرالملك كه مي خواسته نيرويي از خود نمايد                . فرصت نداده بيرونشان مي كرده اند    
زده پيشخدمت   انگيزش خزعل آشوبگران شوريده اند و گرد خانه او را گرفته اند و اميرخان نامي پسر قليخان با گلوله                

ظهيرالملك ناچار شده با تلگراف از شيخ زينهار خواهد         .  ميبود او را كشته كه پرونده اش در زيردست بازپرس عدليه        
سيدعبداهللا كه پيش از ناظم العداله       . و شيخ يكدسته سوار فرستاده كه او را بيرون آورده روانه تهرانش گردانيده اند               

ز آدمكشان  فرماني بخزعل كرده بود كه روز روشن با تير كاظم داود كه ا                 نارييس عدليه مي بود دانسته نبود چه         
 .خزعل مي بود كشته شده

 هاي تلگراف  پس از برخاستن سردار سپه كه نيرويي دولت را پديد آمده  تازه حال خوزستان اينست كه اداره           
د بلكه افزار كارهاي او ميباشند، و همچنان اداره هاي ماليه و گمرك            نو تلفن و پست كه زياني بفرمانروايي شيخ ندار        

ولي حكمراني و عدليه و ژاندارم و شهرباني بايد          . است) اهواز(ي دارند، كانون اينها ناصري     كه برخوردي با شيخ نم    
يكدسته دويست و پنجاه تن سپاهي كه از اسپهان آمده اند اينها نيز در             . در شوشتر باشند و با اين خواري روز بگذرانند        

ر شهرها جيره خواران و ماهانه بگيران شيخ         سران اداره ها چه در ناصري و چه در شوشتر و چه در ديگ              . دز سالسند 
كسي هر شمرده مي شد و       »ليره«خوزستان كان    .  در انديشه دولت و آبروي دولت نمي بود          يكيمي بودند و هيچ     

 .مي كوشيد كه ليره بيشتر گرد آورد و بيشتر با خود برد

 از ايلهاي عرب و لر سپاه          كشتيها مي دارد، توپها مي دارد،    . خزعل در خوزستان دستگاه پادشاهي درچيده       
 .را فرمانروايي جداسر مي شناسند و با وي پيمانها بسته اند              فرمانروايان كويت و بحرين و ديگر جاها او           . ميدارد
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همانروزها كه دسته سپاه تازه رسيده و ناچار گفتگوهايي ميانه خزعل و دولت بميان آمده بوده پادآواز آن                                
در يكي  . كه گفتارها مينوشتند و بسپاه فرستادن دولت ايران بخوزستان ايراد مي گرفتند           بروزنامه هاي بغداد افتاده بود     
 .   »... اميرها معز السلطنه الشيخ خزعلخانه عربيله مستقهان عربستان امار«: از آنها ديدم آشكاره مي نوشت

مسجد سليمان يك   . رنداز آنسو انگليسها كه نفت خوزستان در دست ايشانست در چند جا بنيادگزاريها مي دا              
آبادان نيز  . اينها را انگليسيها خودشان پديد آورده اند      . بندر قير اگر شهر نباشد نيمه شهر است         . شهر انگليسي است  

. رويهمرفته اختيار خوزستان در نهان در دست انگليس است و در آشكار در دست خزعلخان               . شهر انگليسي گرديده  
در آنجا كه نيروي خزعل كم است        .  دارنديدست م بختياريها  سليمان نيز    سجددر رامهرمز و بيرونهاي شوشتر و م       

 .نيروي آنان در كار مي باشد

آنچه بوميان خوزستانند كه بيشترشان در شوشتر و دزفول و ديه هاي آنها نشيمن مي دارند،               : آمديم بر سر مردم   
مي نامند و چندان مي رمند كه     » عجم«را   ميگيرند و آنان  خود را از ايرانيان جدا       اينان با آنكه نژاد و زبانشان ايرانيست      

را از كارمندان دولت در كوچه ببينند روهاشان بديوار گردانيده چندان مي ايستند كه او بيايد و                   زنهاشان چون كسي  
العربون و العجمون بل مردگان       «: چنين گويند  اين متلكي شده كه خوزستانيها چون بگورستاني رسند           . بگذرد
، در ميانشان كسان بافهمي كه حبل المتين و ديگر روزنامه ها را خوانده و خواستار ايرانيگري ميباشند                  »ان فاتحه خودم

      .هستند، ولي كمند

عربها كه بخش بيشتر مردم خوزستان آنهايند، اگرچه از ستم خزعل بستوه آمده اند و افتادن او را از خدا                           
ه ران و ايرانيگري نمي دارند و خود را از توده عرب كه از سوي عراق پيوسته ب               ايه  ميخواهند، ولي كمترين دلبستگي ب    

 .ايشانند جدا نمي گيرند

 آري هستند گروهي از اسپهانيان و ديگران كه بخوزستان كوچيده اند و در ناصري و ديگر جاها بداد و ستد و                    

 !.ولي از اين گروه كم چه تواند بود؟. اشندديگر كارها مي پردازند و اينها خواهاي دولتند و هميشه چشم براه ميب

رويهمرفته ديدم در خوزستان دولت      . اينها بود آگاهيهايي كه از پرسشها و جستجوهاي خود بدست آوردم             
با اينحال نوميدي بخود راه نداده با خود          . اين بود خود را در برابر كار دشواري ديدم           . ايران از همه ناتوانتر است     

 .»ما ال يدرك كله ال يترك كله«: بگفته عربها. كه توانم خواهم كردمن تا آنجا : گفتم
 

 چگونه بكار پرداختم) ٢٠
 

 همراه  ند  ه ا مي خواست نمي بودند   آماده  كه     داوران   چند تن از      در عدليه كه گفتگو آزمايش شده بود          

ه ماه مهلت مي دهم كه خود را         من بشما س  . اين نابجاست : من چون شنيدم گفتم    . ناظم العداله آهنگ تهران كنند     
چون حاجي آقا علي فاضل در ميان ايشان مردي با دانش           . خودم هم از كمك بشما باز نخواهم ايستاد       . آماده گردانيد 

 .اينان گفتگو از فقه و عربي كنده باو و فهم ميبود چنين نهاديم كه شبها در عدليه نشست درسي باشد و 
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خواستندي رسيد بجستجوي خانه افتاديم و خشنود شدم كه خانه اي كه فاضل            چون مدعي العموم با خانواده ها      
افتاده ايواني بسوي رود مي داشت و اين مايه آسودگي من           » گرگر«خانه در كنار دره      اين. گرفته بود بما واگذاشت   

ايوان نشيمنگاه من   ماهها اين   . مي شد كه در آن ايوان بنشينم و دور از غوغاي مردم بتماشاي رود و بيابان پردازم                     
 .مي بود

يكي از آنها خانواده جزايريست كه       . هاي بزرگي هستند و با ما مهرباني بسيار مي نمودند          در شوشتر خانواده   
 نوانديش مي بود و ما بارها با هم نشسته             ،نورالدين با همه ماليي     آقا سيد . مردان بافهم و مهربان بسيار مي داشت       

شادروان . ديگري خانواده علوي مي بود   . ارونه زنجان مالها با عدليه پشتيباني مي نمودند       اينجا بو . گفتگوها مي كرديم 
 .و مهمانيها مي داد حاج سيد مهدي علوي كه هندوستان را هم ديده بوده با ما مهرباني بسيار مي كرد

ناصري نيز  از  . از مسجد سليمان دادخواهيهاي بسيار مي آمد        . كم كم تكاني در كارهاي عدليه پديد آمد         
 آن بودكه عدليه از يكسو نيروي خود را نشان دهد و از يكسو با مردم                   ،يك كار كه مي بايست   . كارهايي مي رسيد 

روزي هنگام عصر كه عدليه در حياط برپا شده بود من ديدم امين صلح حاجي آقا علي كه               . رفتار بسيار دادگرانه رود   
آن روزها كه ديده بودي      «:  بكسي با پرخاش چنين مي گويد       آوازش بلند است و     در گوشه اي بكار مي پرداخت    

نگاه كرده ديدم عربي با مردي جوان در روبرويش نشسته اند و اين سخنها               . »ال پدر آدم را در مي آورند      اح. گذشت
اينها كه  «: گفت!. اينها را در دوسيه خواهيد نوشت؟      : برخاسته و رفتم و در پهلويش نشستم و گفتم          . بآن جوانست 

: گفتم. »آقا كاظم داود است، كشنده حاجي سيد عبداهللا است          «: گفت!. پس چرا مي گوييد؟  : گفتم. »وشتني نيست ن
اين عرب مي گويد روزهاي شلوغي من گاوي بشهر براي فروش آورده           «: گفت. سپس داستان را پرسيدم   . هركه باشد 

آيا عرب  . اينكه داستانش روشنست   :  گفتم .»من از اين مي پرسم بكلي انكار مي كند         .  اين از دستم گرفت      ،بودم
اينها را . بفرست در پيش يكي از مالها سوگند خورد    . »پس اليمين علي من انكر    «: گفتم. »نه«: گفت. گواهي مي دارد؟ 

من چون نام كاظم داود را شنيده داستان كشته شدن سيد عبداهللا رييس                . كه مي گفتم روي آنمرد جوان مي شگفت      
 نيك نگريستم ديدم جوانيست تناور و بسيار خوشنمود، چهره سفيد و گرد و چشمهاي سياه                    ،مبوده  عدليه را دانست  

 پس از آن بهمه كارمندان سپردم كه با مردم دژرفتاري . درشت مي دارد، و چون برخاست سري فرود آورد و راه افتاد 

 .نكنند

اين دفترچه  . شدن بصيدا فرستاده بودم   را بعربي ترجمه كرده براي چاپ       »  سورت هقهو«در زنجان كه مي بودم     
 تولستوي فيلسوف بنام روسستان بروسي      ،را كه بفرانسه برناردن دوسن پير نوشته و در يك زمينه نغز و شگفت ميباشد              

چون نسخه هاي چاپ شده در     .  من از اسپرانتو بعربي ترجمه كردم      .ده بودند يبرگردان اسپرانتو  ه  برگردانيده و از آن ب    
 و پراكنده شد خزعل و پسرانش از عربي دانستن من خشنود شده و پيامهايي فرستادند ولي چون در پي                       اينجا رسيد 

  هاي بغداد خوزستان   چگونگي آن بود كه چون روزنامه     . آن نوشته ديگري رسيد مايه گله مندي و رنجيدگي گرديد         

 شماردند، من گفتاري بعربي در پاسخ       مي ستودند و خزعل را فرمانرواي جداسر آنجا مي        » امير نشيني عربي  «را يك   
. ايران مي باشد   بودم كه خوزستان بخشي از خاك ايرانست و شيخ خزعل گمارده اي از دولت                آنها پرداخته نوشته  

بيرقي كه بروي كشتيهاي او پرچم مي گشايد بيرق رسمي          . او دولت ايران داده   ه  لقب معزالسلطنه يا سردار اقدس را ب      
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 بخزعل و پسرانش برخورد و از همانجا         ،چاپ شده بود و بخوزستان بازگشت       »العرفان« كه در    اين گفتار . ايرانست
 .دشمني سرچشمه گرفت

 چنانكه گفتم بحكومت و      . هاي من پاسخهاي بجا مي فرستاد      معاضدالسلطنه بسخن خود كار ميبست و بنامه        
دعي العموم كه همراه آورده بوديم بسيار        م. رييس قشون دستور آمده بود كه بمن پشتيباني و ياوري دريغ نگويند              

زيرا چون بنجف رفته و درس خوانده بود خود را مجتهد               . پاكدامن مي بود و با اينحال آزارهايي بمن مي رسانيد          
چخش ه  در نشستها با من ب    . مي شمرد، و با آنكه عمامه نميداشت مي كوشيد كه مجتهد بودن خود را بمردم بفهماند                

هر چيزي  ه  در كارها درمانده مي بود و با آنحال ب       . رزويش آن مي بود كه خود را با دانشتر بنمايد        مي پرداخت و همه آ   
ببينيد : او نشان داده گفتم   ه  من چيزي نوشتم و ب    . اداره قشون نامه اي مي بايست نويسيم    ه  مثالً روزي ب  . ايراد مي گرفت 

 من  ،»بسيار بد نوشته ايد  «:  كسان بسياري چنين گفت    او نامه را گرفت و كمي خواند و با بودن          . اگر خوبست بفرستيم  
ربع  خامه و كاغذ را برداشت و يك      . »خودتان يكي ديگر بنويسيد   «: ارده گفتم زخامه و دوات و كاغذ را بجلويش گ       

اگر «: گفتم. »اينكه نوشته شده چه عيب دارد كه من ديگري نويسم          «: بيشتر كوشيد و آنگاه سر برداشته چنين گفت        
 . »ارد همان را بفرستيدعيبي ند

اطاق درآمد و سخني از آن بميان افتاد، و چون گفته           ه  پرستوكي ب . روزي با كارمندان عدليه نشستي مي داشتيم     
مدعي العموم نماز مي خواند و همان كه بپايان          . اينها افسانه است  : ، من گفتم  »مرغ سوره الحمد مي خواند    اين«: شد

اين رفتار او بسيار     . ه چرا ما گفته ايم الحمد خواندن پرستوك افسانه است            چخش و پرخاش آغاز كرد ك        رساند،
 .و چون خود نيز ماندن را نمي خواست تلگراف بوزارت عدليه كرده برداشتن او را خواستار گرديدم. ناستوده ميبود

 

 كه بدزفول و شوش كرديم سفري) ٢١
 

شادروان عباس عسكري   ( امين صلح دزفول     ،يشدماه بپايان مي رسيد و روزهاي نوروز نزديك م         چون اسفند 
يكروز . من چون در آرزوي ديدن شوش ميبودم پذيرفتم         . ما را ميهمان خواند    ) كه چند سال پيش جوانمرگ شد      
و چند  ) كه اكنون در تهرانست   (بان رييس فرهنگ     من بودم با آقاي عبداهللا ديده     . پيش از عيد از شوشتر راه افتاديم       

اگر خوانندگان معني كلك را نمي دانند      . را با كلك گذشتيم   ) يا بهتر بگويم شطيط   (كارون  . ليهتن از كارمندان عد   
چند خيكيست كه باد كرده بهم بندند و تخته هايي روي آنها اندازند و بدينسان كشتي پديد آورند كه با پارو راهش                       

كه از   ولي ما آسوده گذشتيم و اسبهايي     . دگاهي نيز اين كشتي پر باد وارونه گرديده مسافران را توي آب ريز             . برند
 .سوار شده روانه گرديديم دزفول فرستاده شده در آنسوي آب آماده مي بود 

تو . رنگارنگ »شقايق«دشت و كوه همه سبز و خرم و هر چند گام دسته              . نوروز خوزستان بسيار تماشاييست   
نخست بار  . را شنيده ولي نديده بودم    » شقايق«نام  من  .  گلهاي سرخ و زرد و سبز دوخته اند        ،گويي بروي مخمل سبز   

خوشي هوا و سبزي و خرمي زمين ما را دلشاد، ويراني و بدبختي كشور و كوچكي و خواري                   . بود كه در اينجا ديدم    
 .آباديهاي سر راه اندوهناك مي گردانيد
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ده بودم كه اينجا همان      من چون شنيده و خوان     . آباد رسيديم  شاهه  شب را در ديهي بسر برده فردا ناهار ب           
 كرده بديدن آبادي و پيرامونهايش      گاست كه ما نامش را بارها در تاريخ مي خوانيم چند ساعتي درن           » شاپور جندي«

 .پرداختيم و برخي يادداشتها كرديم

روزي اينجا شهري بنام مي بوده و بيمارستاني مي داشته كه مي توان گفت دانشكده پزشكي             : بهمراهان مي گفتم 
منصور خليفه بغداد هنگاميكه در جستجوي دانشكده پزشكي براي            . ي بوده، زيرا پزشكان دانشمند بيرون مي داده       م

در اين شهر بود كه يعقوب ليث آنمرد دلير تاريخي پس از              . خود و دربارش ميبود فرستاد بختيشوع را از اينجا برد           
ولي .  آماده جنگ گردد به بسيج هايي پرداخت        شكست خوردن از سپاه خليفه نشيمن گرفت و براي آنكه دوباره             

اين امامزاده  كه گنبدش از      . مرگش فرارسيد و در اينجا بخاك رفت كه گورش تا دير هنگام پديدار ميبوده است                  
بيشتر امامزاده ها در ايران همين حال را ميدارد كه گور            . دور پيداست كسي چه داند كه همان گور يعقوب  نيست            

 . و درويشان و ماليان است كه گنبدي ميداشته و امامزاده گرديدهيكي از پادشاهان

يك روز يا دو روز مانده روانه شوش            . امين صلح پذيرايي بسيار شاينده كرد        . شب را بدزفول رسيديم     
 .گرديديم

ش شوش كه از صدها سال باز ويرانه شده و از ميان رفته بود، از زماني كه دانشمندان فرانسه اي در آنجا بكاو                      
آنگاه در سوي غربي ويرانه ها آبادي      . يها دزي بنياد گزارده اند   ه ا خود فرانس . پرداخته اند اندك آبادي از نو پديد آمده      
اين آبادي كوچك در    . مي باشد)  دكان ٥٤با  (ند خانه و يك راسته بازار       چكوچكي پيدا شده كه شش كاروانسرا و         

در ميان  ) كه همانا در زمانهاي ويراني شهر همچنان برپا مي ايستاده         (ل  نهاده و گور و بارگاه دانيا      » چاهور«كنار رود   
 .اين آبادي افتاده

يها پاييز و زمستان را     ه ا فرانس. چند روزي با خوشي بسيار بسر برديم      . براي ما در كنار چاهور چادري افراشتند      
با . نجا نمي بودند و من افسوس بسيار خوردم      اكنون نيز در اي   . را بفرانسه باز مي گشتند    تابستان كار كرده و     در اينجا   

. اينحال بارها بر سر ويرانه ها رفتيم و ديدنيهاي بسيار ديديم و دانستنيهاي بسيار دانستيم و من يادداشتهايي كردم                         
 .يكروز هم بكنار كرخه كه مرز ايران و عراق ميبود رفتيم

 خوزستانيان به پيغمبران بني اسرائيل دلبستگي        .گور دانيال داستان درازي داشته كه اينجا فرصت گفتن نيست          
. و گورهاي بسياري بنام آنها در خوزستان مي شنيديم، اين گور دانيال از همه آنها بنامتر مي بوده                   بسيار مي داشته اند  

ن و  زديديم گروهي عرب، از     . من با آقاي ديده بان بتماشا رفتيم     . شب آدينه آواز بسياري از حياط آنجا شنيده مي شد        
: من با عربي گفتم   . ولي چون ما را ديدند رميدند و خاموش ايستادند        . مرد، گرد هم نشسته اند و مي گويند و مي خندند       

در ميانشان يكي ميبوده كه عربي مرا         . آمديم زماني ميان شما خوش باشيم      . از ما نرميد، ما را ميهمان خود شناسيد         
نام من  «: ميگفت. مي باشند و بزيارت آمده اند    »بني طرف «از   سته شد دان. پرسشهايي كرديم . فهميد و بپاسخ پرداخت   

مال . خواندند كه ما كم فهميديم    ) دارجي(زبان عامي خود     عربها شعرهايي با   .»درس خوانده ام . شيخ مال طالب است   
 : هايي خواند، اين را گفت و شعر» بهتر است برايتان بخوانم،من خود شعرهايي با زبان كتاب گفته ام«: طالب گفت

 اال و هام  فوادي  نحوكم و صبا  )؟(مار نحت سحرا غصن النسيم صبا
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 اال تذكرت ذاك المبسم الشنبا     البرق   مجتازا    بذي  سلم او  ال بد

درباره بني طرف چيزهايي پرسيدم كه همه را پاسخ         . قصيده اي دراز بود كه خواند و ما با خوشي گوش داديم          
 .و ساعت برخاسته بدرود گفتيم و راه افتاديمپس از يكي د. داد

اين سيد احمد از دشمنان شيخ خزعل بشمار           . سيد احمد آل تفاح در آن نزديكي مي نشيند          : گفته مي شد 
فردا . پيامي برايش فرستاديم   . من داستانش را شنيده ديدنش را مي خواستم         . مي رفت و ازو گزندهايي ديده بود        

در ميان  . مرد بافهم و غيرتمندي ديده مي شد     . رفتيم و روزي را با او بسر برديم       . همان خواند اسبهايي فرستاد و ما را مي     
اشت مي رفت و سيد احمد خشنودي        زگفتگو سخن از دولت ايران، و اينكه خوزستان را بحال خود نخواهد گ                   

خوش مي آمد آواز زنهاي    چيزي كه بمن بسيار      . در اينجا خود را در ميان زندگاني ساده عربي مي ديديم           . مي نمود
عرب مي بود كه چون دست آس مي كشيدند، با گردش آن آواز مي خواندند و چنان سرگرم ميشدند كه تو گويي                       

 .خود را فراموش ساخته اند

. دزفول در ناپاكيزگي از شوشتر بدتر مي بود      . بدينسان چند روزي در آن پيرامونها گذرانيده بدزفول بازگشتيم        
يكروز هم در اينجا بگردش     . م و پذيراييهاي امين صلح چيزهاي ديگر را از ديده ما دور ميداشت              ولي مهرباني مرد  

دختران و پسران با رختهاي گوناگون انبوه گرديده با شادمانيها روز                    در بيرون شهر زنان و مردان و            .رفتيم
شت، و چون آنها گل كرده بودند از         ما را بباغي بردند كه بيش از همه درختهاي نارنج و ليمو مي دا              . مي گذرانيدند

 .سراسر باغ بوي خوش برميخاست و مايه دلخوشي بسيار مي بود

هنگاميكه رسيديم داستاني رخ داد كه چون        . براي ما نيز فرشها گسترده دستگاه چايي و شيريني چيده بودند            
آورده ند تن مطرب نيز همراه      نزديك به همانجا دسته اي از جوانان دستگاهي گسترده چ          .شوخي آميز است مي آورم   

ما چون رسيديم فراشان عدليه با خشم و پرخاش بسوي           . بودند كه مي زدند و مي خواندند و سرگرم خوشي ميبودند         
: من آوازشان داده پرسيدم     . بگمانشان كه ما بدمان خواهد آمد و يا ببزرگي ما خواهد برخورد                   . آنها دويدند 

سپس اگر ديديم بد مي خوانند و بد        . حاال نه «: گفتم. »اهيم اينها را دور برانيم     مي خو«: گفتند. مي خواهيد چه كنيد؟  
 .آنروز يكي از خوشترين روزهاي ما بود. بدينسان جلوشان گرفتم. »مي زنند آنوقت دورشان مي رانيم

امه آورده ن  چون از دزفول بازگشتيم من آگاهيهايي را كه درباره خوزستان در آن چندگاه يافته بودم گرد                   
 .درازي گردانيدم و با فهميده و انديشيده خودم بكابينه نخست وزيري فرستادم

 

 مي ديدم  ها اآزارهايي كه از خز) ٢٢
 

گرما روزبروز سختي   . خشكيدن گرفت ) ها توله : يا بزبان خودشان  (پس از نيمه فروردين سبزيهاي خوزستان       
ما در شوشتر در توي گرماي سوزان         ين هوا را مي داشتند      در ارديبهشت كه در تهران و تبريز مردم بهتر          . مي يافت
 .تو گفتيي در گرمابه مي باشند. كم كم بسياري از بچگان و بزرگان لنگي بكمر بسته لخت مي گرديدند. ميبوديم
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آنچه . اگر بگويم كه بيش از خود خوزستانيان تاب مي آوردم دروغ نگفته ام          . من از گرما رنج بسيار نمي داشتم     
از آغاز بهار كژدم و مار و        . فراوان مي بود » حشرات«رنج بسيار مي داد و بي تابم مي گردانيد ديدن خزندگان و            بمن  

كيك و پشه . خانه گرديده بودندمرتيل و مارمولك و سوسك و مور با فراواني بسيار بيرون آمده با ما همسايه بلكه ه            
در ) مارمولك( هاي درشت  چلپاسه . گرفتندميدست ما    خواب شب و آسايش روز را از          ،و مگس از پري و انبوهي     

» لهله«حياط و پشت بام و ايوان راه مي رفتند و يك گونه از آنها كه كوچك و سرخ رنگ است و شوشتريان                                
شبها پروانه هاي  . مي نامند جاهاشان درون اطاقهاست كه بسقف ديوار چسبيده روز و شب را در آنجا بسر مي برند                    

كژدم چندان فراوان مي بود كه شبها كه با فانوس از عدليه يا از                . هاي بسيار فراوان پديد مي آمدند     رنگارنگ و ملخ   
كه كژدم كشنده   » جراره«. ميهماني باز مي گشتيمي در كوچه ها نيز بآنها برخورديمي كه از سويي بسويي مي روند                

 . شد در اينجا هم هستياست و من آنرا ويژه اهواز شنيده بودم گفته م

دارد » شوادني: يا بگفته خودشان  «در اين شهر كه هرخانه اي سردابي         . شب پره در شوشتر داستاني مي داشت     
ولي چون آفتاب فرو رفت     .  خود را آويزان گردانند و همچنان ايستند       ي،سقفهاي آنها پر از شب پره هاست كه با يكپا       

ساعت همچنان كه   سه  رود روانه گردند و پس از دو        هماندم بيرون آيند و در هوا رده بندند و پشت سر هم از روي                
 .رفته اند بازگردند و هريكي بجاي خود روند

مي بود هر زمان هنگام شام رفتن آنها را مي ديديم كه همچون فوج سرباز               » گرگر«خانه من كه در كنار رود        
 .يستوني دراز پديد آورده اند مي گذرند و باشد كه بيش از نيمساعت همچنان مي گذشت

را نمي دارم، با آنكه جانورشناسي را دوست مي دارم        » حشرات«من بايد از كميهاي خود شمارم كه تاب ديدن          
» حشرات« هيچگاه نتوانسته ام به بخش          ،و تاكنون كتابهاي بسيار در آن زمينه بدست آورده خوانده ام و ديده ام                 

 .الي پيدا كنم كه نمي دانم چه نامي بآن دهمكژدم يا مار را كه از دور بينم سخت آزرده گردم و ح. پردازم

همان شب پره كه دانشمندان درباره آن سخنان بسيار رانده اند و چه بسا رازهايي كه از جستجو و كاوش                          
 .در كتابها نيز كه پيكرش را ميبينم آزرده مي شوم.  من از ديدنش سخت بيزارم،درباره آنها پديد آيد

آنچه بيش از ديگرها بيتابم      . افتاده بودم و اين مرا بسيار مي آزرد        » حشرات«با چنين حالي در شوشتر بتوي         
اين جانور همانا بآدميان مهر مي ورزد و يا  خود را همباز آنان مي شناسد، و اينست                   . ها بود  »لهله«مي گردانيد همان   

 .ود مردم خانه را مي پايد ايستد و با چشمهاي خ جايگاهش درون اتاقهاست كه بديوار يا بسقف چسبيده همچنان مي

روزهاي نخست كه . من از ديدن اين جانور، بلكه از يادآوردن آن، چندان آزرده مي گرديدم كه بستودن نيايد           
زمستان مي بود و ما مي بايست نهار و شام را در اتاق بخوريم، من از ياد آنكه يكي يا چند تا از آنها در اتاقست                                 

 را بدست مي گرفتم و يا بنوشتن مي پرداختم كه از ياد آن دور باشم و بتوانم چند                  خوراك نمي توانستم خورد، كتابي   
 .لقمه اي بخورم

ولي كمي  . با چوب بدر و ديوار زده بيرونشان مي كرديم          . گاهي مي خواستيم آنها را از اتاق بيرون كنيم          
روزي يكي  . خت كه نمي توانم ستود   آنگاه همان نبرد مرا چندان آزرده مي سا       . نمي گذشت كه مي ديدم باز آمده اند    
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 من از ديدن آن بيتاب گرديده بزمين افتادم و تا يك            ،پايين افتاد و دو تكه شد و چون هر تكه اش مي جست و مي افتاد            
 .ساعت ديگر بحال خود باز نگشتم

 مي بوديم   ها همسايه  شب پره  شوادن با  ولي اين بار در   . را رها كرديم من كمي آسوده شدم       در بهار كه اطاق   
همانكه دو  . از اينرو ناچار مي بودم بشوادن ديرتر از ديگران روم و زودتر از آنان بيرون آيم              . و آزار آنها را مي كشيدم    

 بيرون آمده فرش گسترده در آنجا مي نشستم و بكتاب            ،ايوان مي افتادي ه  سه ساعت از نيمروز مي گذشتي سايه اي ب       
 .خواندن و چيز نوشتن مي پرداختم

 تابستان را در كنار رود زيسته با         ،دن در خانه نمي دارند و همچنين جوانان       امچيزان و بينوايان شوشتر كه شو     ك
 .از آن ايوان تماشاي اينها سرگرمي ديگري براي من مي شد. شنا كردن و خود را شستن روز گذرانند

و روي آدم مي ريختي   بسرسوسكهاي خردي از هوا     . در خرداد شبها كه هوا صاف نبودي سوسك مي باريدي        
زيرا گذشته از گزيدن ديدنش     . اين رنج ديگري براي من شده بود       . و بتنش فرو رفتي و با گزيدن آزار مي رسانيدي         

 .حالم را بهم مي زدي

» اتد«به  » حشرات«بارها مي گفتم جاي دانشمندان جانورشناسي تهيست كه در اينجا باشند و درباره اين                      
 .آرزو مي كردمي كه دانشي در آن باره بدست  آورم. تخمش در كجاست؟.  از كجا مي آيد؟اين سوسكها. پردازند

شبي ديديم آوازهايي از همسايگان برخاست و       . گويا در تيرماه مي بود كه گفته مي شد باد گرم خواهد وزيد           
شوادن نرفته همچنان در    ب. دانسته شد باد گرم آغاز كرده      . كساني هم در كوبيده درون آمدند كه بشوادن ما پناهند           

 چنين پنداشتم كه تخت   . ولي دو سه ساعت بيشتر نگذشته بود كه من بسوزش بازو از خواب جهيدم                . ايوان خوابيدم 
بلكه از بس گرمست دستم كه بروي آن افتاده پنداشته ام           .  آتش گرفته، ولي نيك نگريسته ديدم آتش نگرفته        چوبين

 .سر برديم و من تاب آوردمدو يا سه شب با اين حال ب. آتش است
 

 سرگرميهايي كه در شوشتر مي داشتم) ٢٣
 

اي هيكي از آنها جستجو از نيمزبان        . در خوزستان هم براي ساعتهاي بيكاري سرگرمي پديد آورده بودم              
د در اينجا دانستم بوميان كهن خوزستان نيمزباني مي دارند كه بايد همچون نيمزبان مازندراني يا                 . خوزستان مي بود 

همچنان . آنگاه اين نيمزبان در ميان شوشتر و دزفول از هم جدا مي گردد و شوشتري جز دزفولي مي باشد                     . گرفت
 .عربهاي خوزستان كه زبانشان عربيست فارسي اينجا را كه ياد گرفته اند بشيوه جدايي سخن مي رانند

  كارش   مرد اين   … يدا كردم پ مال حسن     مردي بنام      .هايي بدست آورم   من خواستم از اينها آگاهي      

آن رفتار زشتي كه ايرانيان درباره آنروز مي داشتند و بنام مرگ خليفه             .  مي بود يروضه خواني در روز نهم ربيع االول      
از ديگر جاها جنبش مشروطه برانداخته ولي از اينجا           . دوم دژخوييها از خود نمودندي هنوز در شوشتر باز مي ماند           

شعرهاي فراوان . ال حسن با آن كار ناپاك و آن رخت و ريخت بسيار ناپاكيزه، خود شاعري مي بودم. برنينداخته بوده 
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استادي مي داشتم مال صالح كه او نيز شاعر مي بود و           «: مي گفت. در نيمزبانهاي شوشتري و دزفولي و لري مي داشت        
 .»بزبانهاي لري و دزفولي و شوشتري شعر گفتي

روز نخست كه آمده بود پرسشهايي درباره زبان كرده ديدم            . ينه بخانه من بيايد   چنين نهاديم كه روزهاي آد    
بهتر دانستم از شعرهايش بخواند و من بنويسم و پرسشهايم           . مردي بيسواد است و بپرسشهاي من پاسخ نمي تواند داد         

مي برد و شعرهايي كه از او      شعرهايي مي خواند و مرا خوش مي افتاد كه نام استادش را پاسدارانه              . را در آنميان كنم   
 .مي بود بنام او مي خواند و هرچه ازو ياد گرفته بود مي گفت

اين . زبان خوزستان هم مي آورم   مهايي از شعر در اين كتاب آورده ام از ني           چون از نيمزبان مازندراني نمونه      
 :چند شعر بزبان شوشتريست

 وم بدموي توهرهسوماز بس كه دوس  مندوم بدموي  تو  از  بس  كه  دوسوم 

 او سون كه  بدوسي  بقد تو ز نهسوم            يي دهفه بوسن همه چي دشمن جونوم

از آن  . كدفعه همه چيز دشمن جانم شدند     ي. از بس كه پي تو دويدم فرسودم     . درماندم از بس كه پي تو دويدم      (
 .)هنگامي كه بدوستي بتو پيوستم

 :  پايين بزبان دزفوليستشعرهاي. اينها از شعرهاي مال صالح است

 دوشو  وا تيام  خوليفه  شراق  پريسبيد                                   از  سينه  سل  و  مغلگلوبوف  دير يسبيد

  تيرگسبيد   وگند يك زمش بيد                            ليف ريقه بيس پأن واهف جا اچن گلمك بالشته 

. از سينه ساييدن و غلطيدن رختخواب از هم دريد    . پريد» مرغيست«ن شراق   ديشب از چشمهايم خواب همچو    (
 ).پهن شد و از هفت جا تركيد» ماهي سفره« بالشت را چندان آرنج و پاشنه زده بودم همچون ريقه

.  مال حسن مي گفت ازو نيست و گوينده اش دانسته نمي باشد               ليو. اينها را مي گفتند از مال صالح است          
 :و از خود مال حسن است» بختياري«ن بزبان لري شعرهاي پايي

  فنجون  اووي  و  ورساد  ز جا  داد  و دستوم  امشو  همه  شو و وورتيي دلدار  نشستوم

 يك كمچه ووريسنيدام ازش تش زوخستوم  رنگيس اي بينام چي گل اناسؤرتمش تأل

رنگش مي بينم همچون گل انار     .  بدستم جا و داد   تاد ز سامشب همه شب در بر دلدار نشستم، فنجان آبي براي          (
 ).استخوانمه يك قاشق بسر كشيدم از آن آتش زد ب. سرخست و طعمش تلخ

در يك توده تا مي توان بايد      . ميبايد در اينجا بگويم كه اين زبانها و نيمزبانها كه در ايرانست بايد از ميان برود                
مزبانها در كتابها بماند دانشمندان زبانشناسي خواهند توانست          ولي نمونه هايي كه از اين ني      . جداييها را كم گردانيد    

 . سود از آنها جويند

» مي بينم«و  » وورساد» «برايستاد«جدايي اين نيمزبانها با فارسي تنها در آن نيست كه واژه ها شكسته شده، و مثالً                
مثالً در همان   .  درخور جستجو مي باشد   در اين نيمزبانها گاهي واژه هايي هست كه بيگانه است و          . گرديده»  بينام اي«

بمعني پاشنه بيگانه    » گنديك«و   بمعني آرنج » گلمك«و  » رختخواب«بمعني  » بوف«بمعني چشم و      »تيه«شعرها  
 .مي نمايد و مانند هاي آنها بسيار است
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اين ه  ي ب از جاي ديگر  ) يا نژاد آري  ( هاي بيگانه گمان مي رود آنست كه چون آريان           آنچه درباره اين واژه   
مردمي ديگر مينشسته اند، اينان كه با آريان درآميخته اند         كشور آمده اند و پيش از آمدن ايشان در هريكي از استانها             

 . هاي بيگانه از يادگاريهاي آنهاست  يادگارهاي از خود باز گزارده اند و اين واژه،و از ميان رفته اند

ولي چون در زبان نوشته ها فراموش شده و از          . يشه آري مي دارد  گاهي نيز در نيمزبانها واژه هايي هست كه ر         
زيرا نوشته هاي باستان كه روي سنگها مانده در          . از اينها نيز ما سودجويي توانيم داشت        . ميان رفته بيگانه مي نمايد    

 .خواندن و فهميدن آنها اين واژه ها ياوري بما توانند داشت

 ها را از نيمزبانها برداشته رواج       دن زبان مي كوشيم بسياري از اين واژه      نيز اكنون كه بآراستن و درست گرداني      
نيمزبانها ه  بهر اين چيزها بوده كه من رشته پرداختن ب        . توانيم داد و خود را از نيازمندي و مستمندي بيرون توانيم آورد           

 .را رها نمي كردم

تاريخ آنجا چند   . خ بسيار درازي ميدارد   خوزستان تاري . يك سرگرمي ديگر پرداختن بتاريخ خوزستان مي بود      
 .ولي من بتاريخ زمانهاي اخير آن پرداخته بودم. هزار سال پيشتر از تاريخ خود ايران آغاز مي كند

خوزستان كه در آغاز اسالم يكي از          . در اين باره جستجو مي كردم كه عربها از كي بآنجا درآمده اند؟                
چشده كه شهرهاي آباد و بنام آن از شوش و           . ده از كي رو بويراني نهاده؟      گوشه هاي بسيار آباد ايران شمرده مي ش      

شادروان شوشتر كي رخنه     .  شكسته؟ بند تاريخي اهواز كي    . شاپور و مانند اينها از ميان رفته اند؟         اهواز و جندي  
 . خزعل و خاندانش از كي پيدا شده اند؟. پذيرفته؟

حمد مشعشع و دعوي مهديگري او برخوردم و چون ديدم كسي از             اينها را كه مي جستم ناچار بداستان سيد م       
اروپاييان و ديگران در آن باره كتابي ننوشته بخود بايا شماردم كه آنچه از جستجوهاي خود بدست آوردم كتابي                        

 .گردانم

آمد و ديدم يكي از پزشكان عرب گفتاري           » العرفان«چيزي كه در همانروزها رخ داد اين بود كه مهنامه               
شاپور را كرده آن شهر را در خراسان          رباره تاريخ پزشكي رانده و در آن گفتار كه ياد بيمارستان تاريخي جندي              د

ليكن سپس ديدم در بسياري از      . نوشته بآن مهنامه فرستادم   » بخراسان ام بخوزستان  «من گفتاري زير عنوان     . نشان داده 
از جمله قاضي نوراهللا كه خود    . ر در هم آميخته بلغزش افتاده اند     شاپور را با نيشاپو    جندي. كتابها همان لغزش رخ داده    

مجالس  آن لغزش گرديده و در       شاپور ميبوده، دچار    زادگاه او در هشت فرسخي جندي        و شوشتر  خوزستاني،
 .شاپور ميبوده در خراسان نشان ميدهد المومنين آخرين روزهاي يعقوب ليث را كه در جندي

 

 پيش آمدكشاكشي كه با خزعل ) ٢٤
 
براي آزمايش كه سه ماه مهلت داده بوديم چون پايان          . در اين ميان كارهاي عدليه پيشرفت خود را مي داشت        

 .پذيرفت سه ماه ديگر مهلت دادم كه نيكتر آماده گردند
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در شوشتر حاجي اسماعيل زرگر     . در اينميان كاري پيش آمد كه ما بتوانيم با شيخ خزعل برخورد پيدا كنيم               
اينمرد خود را سردسته آزاديخواهان شوشتر مي شمرد و روزهاي نخست كه من رسيده بودم بارها                 . سي مي بود نام ك 

سپس دانسته شد كاري در عدليه مي دارد و اين           . شبي هم مرا بخانه خود ميهمان خواند       . مي آمد و خود را مي نمود     
. گرديده خانه اي را تهي گرداند    » محكوم«ته كه   چگونگي آنكه دعوايي با كسي مي داش     . خودنماييها بهر آن مي باشد   

من چون اين را دانستم بيدرنگ       . روان گرداند » حكم«ولي چون خانه در ناصريست عدليه نتوانسته مأمور فرستد و             
سردار . مأموري روانه ناصري گردانيده نامه اي نيز بسردار اجل پسر شيخ خزعل كه حكمران ناصري مي بود نوشتم                   

من دوباره او را فرستادم و باز نامه اي نوشتم و واداشتم حكمران و رييس                   . اه نداده بازگردانيده بود    اجل بمأمور ر  
من رشته را رها نكرده نامه اي بخود خزعل           . اينبار مأمور را نگه داشته باز نگردانيده         . قشون هم نامه هايي نوشتند    

 . فرستاده قانون را برخ او كشيدم

 الملك نامي از تهران فرستاده شده       هثق. ود كه حكمران تازه اي براي خوزستان آمد       در ميان مي ب   هااين كشاكش 
. اين از روزيكه رسيد رفتاري آغاز كرد كه پيدا بود خود را بخزعل فروخته و مي خواهد از نيروي عدليه بكاهد                     . بود

لملك اينرا دستاويزي ساخته ا ثقه. من از روزي كه رسيدم بمأموران عدليه تفنگ خريدم و برخي اسب هم مي داشتند             
!. اداره حكمراني چه همبستگي مي دارد؟    ه  ب. من پاسخ دادم اگر ايرادي از اين باره هست بايد اداره قشوني گيرد             . بود

معاوني مي داشت كه مي بايست او را دزدي       . ما نيز همان رفتار را كرديم     . او در نامه هاي خود بعدليه ارج نمي گذاشت      
 .از همان روز رسيدن از مردم پولها مي گرفت. ردانيدشمرد و دستگيرش گ

: ثقه الملك مي گفت  .  نشستي برپا گرديد   ،سالسل در اداره قشوني    اين كشاكش بجايي رسيد كه روزي در دز       
هر تلگرافي دلتان مي خواهد بكنيد من باك        «: گفتم. »من بتهران تلگراف خواهم كرد كه عدليه را از اينجا بردارند            «

 ولي بترسيد از آنكه معاونتان را كه پولها از مردم مي گيرد بپاركه كشيده دنبال كنيم و پايش بخودتان                           .نمي دارم
 .بدينسان رنجش و دشمني بيشتر گرديد. »برسد

شوند اين كار   .  هايي پرداخت و پيدا بود كه بنافرماني خواهد برخاست          همان روزها خزعل بزمزمه   ه  نزديك ب 
خزعل مي ديد راه خوزستان گشاده ميشود و روزي خواهد رسيد           . دولت در لرستان مي بود   در نهان پيشرفت سپاهيان     

. ليكن در بيرون رفتار ماليه و عدليه را بهانه نشان مي داد          .  ميديد ياينجا هم درآيند و بتالش افتاده بسيج      ه  كه سپاهيان ب  
 ، و او از سالها چيزي بدولت نپرداخته بود         داستان ماليه اين مي بود كه چون ماليات ايلهاي عرب سپرده بخزعل بوده             

 .همچنان گفتگوي زمينهاي خالصه را كه در دست او بود مي كرد. ميلسپو اين زمان سخت گرفته ازو پول مي خواست
از . خزعل اينرا بهانه گرفته و همچنان رفتار عدليه را عنوان ساخته سركشي هايي مي نمود و كارهايي مي كرد                  

 .قرخان با ثقه الملك دستور يافتند كه بناصري بروند و با او بگفتگو پردازندسوي دولت سرهنگ با
پس از رفتن خون از بينيم كه داستان آنرا نوشته ام           . پس از رفتن ايشان من گرفتار دندان درد سختي گرديدم          

نهنگام نيز يكهفته   اي. بسياري از دندانهايم خورد شدن آغازيده و بارها مرا دچار شكنجه و درد خود مي گردانيدند                  
با . چون در شوشتر، پزشك بماند داروخانه و دارو هم نمي بود، ناچار شدم بناصري روم                 . سخت گرفتارم گردانيد  

بويژه كه بخشي از     . در آنميان از رفتار خزعل و گفتگوي فرستادگان دولت با او آگاه خواهم بود                    : خود گفتم 
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آقاي شاهيده كه اكنون رييس ثبت      ( ميرزا عباس خان بازپرس عدليه        اتومبيلي گرفته و  . گفتگوها درباره عدليه است   
ارند  و ما چون رسيديم جلو       ددر ناصري ديديم تفنگچياني در كوچه ها پدي      . را همراه گردانيده راه افتاديم    ) اسپهانست

 را بگيرند و او اتومبيل را گرفتند و چون پيشخدمت عدليه در جلو اتومبيل ده تيري بكمر مي داشت خواستند ده تيرش     
دانسته نشد كه شناخته اين رفتار را       .  خودم ده تير را گرفته دادم      ،كه نمي داد من ديدم كار بتپانچه بازي خواهد كشيد        

 .كردند يا نشناخته، چيزيكه بود عصر همانروز ده تير را آورده پس دادند
گرفته ) پيشكار شيخ ( عبدالسيد   فرداي آنروز سراغ سرهنگ باقرخان و ثقه الملك و شيخ خزعل را در خانه               

. شيخ چون مرا ديد بگفتگو از عدليه پرداخت و گله ها كرد كه چرا عدليه بكارهاي ناصري دست مي يازد                 . بآنجا رفتم 
من شصت و   «: ولي شيخ پياپي سخن مي گفت و گله مي كرد، يكي از سخنانش اين بود            . تن خاموش مي بودند   دو آن

 از چهل سال زنده نخواهم ماند ولي اگر دولت اين امالك را از دست من بگيرد                      دو سال زندگي كرده ام و بيش      
 .»فرزندان من بگدايي افتند

» !شما كه سيديد، شما ميگوييد من عربم        «: يكبار گفت . و سخناني گفت   چند بار روي خود بمن گردانيد       
. عرب جز اعراب است   «: پاسخداده گفتم سخنش   اينه  من ب .  »االعراب اشد كفرا و نفاقا    «: سپس بآواز بلندتري خواند   

 .او تلخ افتاده ولي بروي خود نياورده اين سخن ب. »اعراب بيابان نشينان را گويند كه شماييد
چون نشست بپايان رسيد و خواستيم برخيزيم، نهاده شد كه فردا شب دركشتي ميهمان شيخ باشيم، فردا عصر                   

ا مي پاييدم و ديدم موتوري كه بيرق شوروي را مي داشت بكنار              من چون در كنار رود ايستاده رسيدن موتوري ر           
وف نچون رسيدند دانسته شد يكي موسيو باتما      . نزديك شد و دو تن از درون آن بيرون آمده رو بسوي من آوردند               

مي گويد مي خواهم با   . ژنرال كونسول درود مي گويد   «: ترجمان گفت . كونسول شوروي و آن ديگر ترجمان اوست      
ولي ژنرال كنسول مرا از     . ارده گفتم فردا خودم بديدنشان خواهم آمد      زمن سپاس گ  . »رييس عدليه دوست شوم   آقاي  

اين بايد رييس عدليه    : نامتان را كه شنيده بود و اكنون هم كه از دور شما را ديديم گفت                 «: گفت. كجا ميشناخت؟ 
 سپردهاختيار ما   ه  د گفتيم و او موتور خود را ب        با خشنودي بهم بدرو   . »باشد، و خشنوديم كه گمانمان راست درآمده      

 .راه افتاد
جواني بسيار مهربان و    . فردا عصر هم بديدن كنسول شوروي رفتيم      . آنشب را در كشتي گذرانيده و خوابيديم      

 : ميگفت. گرم رفتار مي بود
ان من دچار تب نيز      چون در آنمي  . »در ميان سران اداره ها تنها كسي كه ما ميهن دوست شناخته ايم شماييد              «

اجازه گرفتن از شيخ نباشد پيش از        ه  شده بودم ببازگشتن شتاب كرده و همانروز اتومبيلي گرفته براي آنكه نيازي ب              
 . پيش از ظهر خود را بشوشتر رسانيديم،سپيده دم راه افتاديم و با آنكه در راه اتومبيل شكست و سختي پيش آمد
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 نافرماني خزعل و سختي كار ما) ٢٥
 

. رفتم. فرستاده بود پي من   . پس از بازگشت از اهواز چند روزي نگذشت كه سرهنگ باقرخان نيز بازگرديد              
برخي ). او و سردار سپه دشنام داده       ه  سپس دانسته شد خزعل ب     . (دانسته شد ميانه اش با خزعل سخت بهم خورده          

عده را كه در دزفولست خواسته ام كه بيايد         «: مي گفت.  بايد بگويم انديشه هاي خام مي بود      مي گفت كه مي   يسخنان
بزبان عربي براي پراكندن در ميان       » بيانيه«از من خواستار بود كه       . »و بناصري رفته خزعل را دستگير خواهيم كرد         

 پرگ از تهران نيز      ،خواستن از تهران بچنان كاري نتواند برخاست       گ   پر من چون مي دانستم كه بي     . عربها بنويسم 
 .اي نوشته شد» بيانيه«ولي . ني نپرداختمندهند، بسخ

دو سه روز ديگر دانسته شد كه از تهران دستور آمده كه سرهنگ باقرخان بيدرنگ روانه تهران شود و ياور                       
ت مي خواهد تا تواند با خزعل دلجويانه راه         لدانسته شد دو  . قليخان رييس ژاندارم بجاي او رييس قشون باشد          رضا

 .اردن بخواهش او بودهزگرود و اين برداشتن و 
سخن . رييس شهرباني و ديگر سران اداره ها ميبودند      . دز رفتيم ه  بهرحال سرهنگ باقرخان خواستار شده بود، ب      

دولت خواسته است و من «: ساعت راه خواهد افتاد و با بودن برخي از افسران چنين گفت    از رفتن خود راند كه همان     
شما بايد در   . س كه در اينجا مورد اعتماد دولت است آقاي رييس عدليه است             ولي بشما مي گويم يگانه ك    . مي روم

شما بايد هر شب بخانه آقاي      «: برييس شهرباني گردانيده گفت    سپس رو . »كارهاي خودتان دستور از ايشان بخواهيد     
 .»رييس عدليه رفته راپورت خود را بدهيد و دستور بگيريد

از اين سخنان او و از آگاهيهاي ديگري كه          . ار اتومبيل شده راه افتاد    داد و سو   اينها را گفت و با همه دست       
 .ميرسيد پيدا ميبود كه ما آيندة ناآسوده اي را در پيش مي داريم كه بايد بيوسان آن باشيم

ثقه الملك كه   . يكهفته نگذشت شيخ خزعل نافرماني خود را بي پرده گردانيده بگرد آوردن سپاه پرداخت                
من چون  .  هر دو بخزعل پيوسته از دولت رو گردانيدند        ،ي ميبود و ياور رضا قليخان كه او نيز رفت         همچنان در ناصر  

داستان نافرماني خزعل و كارهاي او را در تاريخ پانصد ساله خوزستان نوشته ام در اينجا از آن بخش چشم پوشيده                        
 .تنها سرگذشت خود را خواهم نوشت

 ثقه الملك و رضا قليخان بسياري از خانهاي بختياري مي بودند،               شيخ خزعل و همدستان او كه گذشته از          
كه بقانون   سپه است  سرداره  بلكه نافرمانيشان ب  . دند كه بدولت يا بدارالشوري نافرماني نمي دارند        ومي نم چنين وا 

د و قانون اساسي    اينان مي خواهند او را از ميان دور گردانن       . ارد و شاه را از كشور دور گردانيده       زاساسي گردن نمي گ  
گزارده بودند و بدارالشوري     » كميته قيام سعادت   «اينها را عنوان نموده بدسته خود نام           . و مجلس را آزاد سازند      

از اينرو سران اداره ها در ناصري و محمره و آبادان كه بيشتر بلكه همه آنان ماهانه گير از خزعل                   . تلگراف ميفرستادند 
 . مي نمودند با آن كميته همراهي،مي بودند

سران .  مي نموديم  سپه سردار  و    دولت همچنان هواداري از      خود را بكنار كشيده         شوشتر  در ليكن ما   
دويست و پنجاه سپاهي كه در اينجا مي بودند رضا قليخان             . اداره ها جز رييس تلگراف همه بمن پيروي مي نمودند         
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ولي اينان مردانگي   . شاند و در ميان سپاهيان  خزعل جا دهد          فرمانده تازه ايشان مي خواست اينان را هم بناصري ك          
نشان داده همانكه فهميدند رضا قليخان از دولت رو گردانيده ديگر او را فرمانده خود نشناختند و نيمه نهاني سلطان                       

ته با آنان   دز رف ه  دو سه بار هم من ب      . نامي را كه جواني بافهم و غيرت مي بود بفرماندهي خود برگزيدند            آقا  حسين  
 .گفتگو كردم و از رفتارشان خشنودي نمودم

چون مي بايست پول براي عدليه و اداره قشوني از ناصري فرستاده شود و اينهنگام نمي فرستادند، چه ما و چه                     
من ها بتنگدستي افتاديم و چون رضا قليخان هنوز با ما رشته را نبريده پيامهايي مي فرستاد                   سپاهيان و چه ديگر اداره     

ما از  .  را بناصري خواست   آقاپاسخداد كه فرستاده خواهد شد و سپس سلطان حسين          . او كردم ه  تلگراف درباره پول ب   
 .ولي چون رفت در ناصري دستگيرش گردانيده بزندان فيليه فرستادند. رفتن او بزياني گمان نبرديم

 سپاهيان گفتگو كرده سيد احمد خان نامي را         دز رفتم و با   ه  يكروز عصر ب  . از اين پيشامد ما نيز رشته را بريديم       
چون خزعل آقايان شوشتر را بناصري خواسته و پيدا مي بود كه چون              . كه دكتر قشون مي بود بفرماندهي برگزيدند      

رييس دارايي و ديگر    . دز كشانيم ه   چنين نهاديم كه هرچه غله و خواربار توانيم ب          ،بازگردند شهر را خواهند شورانيد    
 .دز كشنده ليه است بماه ها را بآنجا خواسته چنين نهاديم كه هرچه غله در انبار سران ادار

. من نوشته اي دادم و پاسخدهي را بگردن خود گرفتم          . دارايي از ترس بازخواست ميلسپو خرسندي نمي داد       
هرچه پول در    اينحال كار سپاهيان را جلوتر دانسته           خود من و ديگر كارمندان عدليه سخت بي پول ميبوديم، با              

 .بدينسان كار آنان را استوار گردانيده خود بشهر بازگشتيم. صندوق دارايي ميبود گرفته بآنان داديم
ولي بودن خانواده ها جلو    . دز رفته در آنجا در ايمني باشيم      ه  بهتر مي بود كه من و ديگر كارمندان دولتي نيز ب          

 .م كه در شهر بمانيم و اداره ها را نبسته تا توانيم پا فشاريمبهرحال من بآن خرسندي ندادم و بهتر دانست. را گرفت
 دستورها كه از خزعل و       و تفنگ و فشنگ      و    پول با   روزي   چند   پس از    آقاها كه بناصري رفته بودند      

 درآمدن  پيش از . اين آقاها داستان درازي داشته اند كه در تاريخ خوزستان نوشته ام         . الملك گرفته بودند بازگشتند   ه  ثق
كه در   شهري بآن كوچكي و ويراني هجده كوي مي دارد        . انگليسيان بخوزستان شهر شوشتر در دست آنان مي بوده        

 داشته و بارها كوي با كوي        داشته و ديوان خانه مي     هر كويي آقايي فرمان مي رانده و تفنگچيان و پيرامونيان نگه مي          
يكي دو تن از ايشان را بدار زده و يكي را بهندوستان فرستاده تا توانسته               انگليسها  . بجنگ برخاسته خونها مي ريخته اند   

ولي . روزهاييكه من رفتم هريك از ايشان بگوشه اي خزيده و يا بكاري برخاسته بود              . بودند آنان را از ميان بردارند      
رچيدند و تفنگچيها را     همانكه از ناصري بازگشتند هريكي در كوي خود دستگاه د            . اينهنگام دوباره بميان افتادند    
 .كردند آراستند و ديوانخانه ها را باز

هر روزي بيم ميرفت كه بريزند و اداره ها        .  نماند هابدينسان نيروي اداره ها بيكبار از ميان رفت و ايمني براي ما           
 رانده و از من     اينان ثقه الملك برايشان گفتار     شنيدني آن بود كه هنگام بازگشت     . را تاراج كنند و بما آسيب رسانند      

 .»شما برويد، منهم خواهم آمد و مي دانم با آن رييس عدليه چه خواهم كرد«: نام برده گفته بود
 .ولي كاري نميبود و بيكار نشسته باز مي گشتيم. عدليه باز مي بود و ما هم مي رفتيم
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من چيزي  «: تيكشبي گف . رييس شهرباني گاهي شب بخانه من آمدي و دانسته هاي خود را آگهي دادي                 
فردا پاسخ  «: گفتم. »ما هم برويم بناصري با شيخ خزعل و ديگران باشيم         «:  گفت .»چه انديشه اي؟ «: گفتم. »انديشيده ام

: گفت. »!آنگاه ما كه با خزعل تاكنون دشمني نموده ايم مگر ما را خواهد پذيرفت؟                 !. دولت را چه خواهيم داد؟     
من . » آمديم بشما پيونديم، مي گوييم خوابي ديديم كه حق بسوي شماست  بخزعل هم . ت را كه ميشود داد    لپاسخ دو «

چنين وانمود كه سخن مرا پذيرفته ولي      . دز و با سپاهيان ميباش    ه  اگر در فشار هستي برو ب     : گفتم .نكوهش بسيار كردم  
شهرباني را تاراج   شب ديگر اوباش با خود پاسبانها ريختند و اداره           . فردا شنيدم كه شبانه آهنگ ناصري كرده است        

 . كردند
در همانروزها توشمالي از بختياريان كه خزعل بفرمانروايي شوشتر فرستاده با دسته اي از تفنگچيان بختياري                   

 .رسيد و اينان از سوي ديگر بخودنمايي و ميدانداري برخاستند
ون خزعل اينان را بناصري     بدينسان كه چ  . يكي از آقايان كه ما در كوي او مي نشستيم با من داستاني مي داشت            

ولي اگر نروم ديگري را      . من دلم نمي خواهد بروم   «: خواسته بود، آن آقا بنزد من آمد و بگفتگو پرداخت و گفت              
ولي بكسي آزار نخواهم رسانيد و با       . من چنين انديشيده ام كه بروم و پول و تفنگ بگيرم         . بجاي من خواهند گزاشت   
من نوشته اي هم   . »با اينحال آمده ام از شما اجازه بگيرم      . م نگهداري خواهم كرد    شما را ه   ،دولت جنگ نخواهم كرد   

ولي دانسته شد مرد توانايي نيست كه       . رفت و پس از بازگشت هم بما مهرباني مي نمود         . بدستش دادم و گفتم برويد    
 .اهد يارستاگر شبي يا روزي بخانه ما تاخته شود بتواند تاخت را بازگرداند، بلكه چنين كاري نخو

خزعل مي بود و ماهي    » آدمكش«چنانكه نوشتم اين جوان     . در همانروزها رفتاري نيز از كاظم داود ديده شد         
ما روزي  . در كوي خود فرمانروايي مي داشت      اينهنگام نيز يكي از آقايان مي بود و       . صد تومان ازو پول مي گرفتي     

گي ميبود بروي زمين    رز در رسيد و سيني كه بروي آن ماهي بز         ديديم پسري ا  . نشسته بوديم و ميهماني هم مي داشتيم     
آقاي . اين ماهي را من خودم از شط شكار كرده ام         : سالم رساند و گفت   . مرا كاظم خان فرستاد   «: اشت، و گفت  زگ

علي آنروز مرا از بدزبانيهاي حاجي آقا        . من مهرباني هاي ايشان را فراموش نكرده ام     . رييس عدليه نوش جان فرمايند    
يكي هم اجازه فرمايند من به        . اري كنم زافسوس آقاي رييس عدليه در محله من نيستند كه خدمتگ            . رها گردانيد 

منهم . بكاظمخان سالم رسانيد و بگوييد اين مهرباني ايشان فراموش نشدنيست            «: گفتم. »حاجي آقا علي تنبيه كنم     
اينرا . » حاجي آقا علي نيز كاظمخان چشمپوشي كنند        درباره. هنگاميكه دولت فاتح شد تالفي مضايقه نخواهم كرد        

 .» بحاجي آقا علي هم كاري ندارم،چشم«: پس از زماني بازگشت كه كاظمخان سالم رسانيد و گفت. گفتم و رفت
 

 سفري كه بمسجد سليمان رفتم )٢٦
 

عل و بختياريها   زيرا از يكسو سپاهيان از سوي فارس پيش آمده و با سپاه خز                . حال ما روزبروز بدتر ميشد     
سالسل كه   از يكسو سپاهيان دز   . جنگ آغاز يافته و پادآواز آن تا بشوشتر مي رسيد و كينه ها را فزونتر مي گردانيد                
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ب ميآمدند و مي رفتند روزي زد و خورد در ميانه رخ داد و يكي از تفنگچيان شهري كشته گرديد كه از                      اگاهي بآسي 
 .با ما نيز رفتارشان بدتر شد. فته سختگيري بيشتر گردانيدندآنهنگام تفنگچيان گرد دز را فرا گر

اگرچه سخني استوار نمي بود و     . شبي بمن آگاهي رسيد كه بخانه ما خواهند ريخت كه بمن گزندي رسانند              
اردم و  زمن ارجي نگزاردم، ولي ديگران بيم بسيار نشان مي دادند و من ناچار شدم دستاري سفيد پيچيده بسر گ                         

تفنگچيان كه در راه بآنان برخوردم مرا نشناخته          . گليسي بدست گرفته آهنگ خانه شادروان علوي كردم         فانوس ان 
 .آنشب را در خانه علوي خوابيده بامدادان بازگشتم. يكي از روضه خوانهايم پنداشتند و اينست ببازپرسي برنخاستند

ه شود بيگمان كينه آنها را از ما خواهند         ما مي انديشيديم اگر جنگ با دز درگيرد و كساني از آشوبگران كشت            
بدتر از همه انديشه حال زنان مي بود كه همراه         . گذشته از آنكه هر روزي بيم تاراج عدليه و اداره ها مي رفت           . جست
سران . فراهم نشسته سخنها رانديمي    » زيرزميني«داوران عدليه هر روز بخانه من آمدندي و در شوادن                .ميمي داشت

 .پست و ماليه و ديگران نيز آمدندي و از من چاره خواستندياداره هاي 
انديشه مي رسد آنست كه خود را از خوزستان بيرون اندازيم، ولي از كدام                  ه  تنها چاره اي كه ب    : من گفتم 

كه فرستاده شده هنوز     راه دزفول و لرستان بسته است و لشگري       . راه ناصري و بصره كه در دست خزعلست       … !راه؟
در نتيجه اين   . سليمان و بختياريست كه شايد بتوان از آنجا بيرون رفت          تنها راه مسجد  .  لرها را از جلو بردارد     نتوانسته

 .باره جستجو كنم گفتگو چنين نهاده شد كه من خود بمسجد سليمان رفته درآن
وشتر در روزهاي نخست كه من بش       . من آرزومند مي بودم كه بمسجد سليمان سفري كنم و آنجا را ببينم                

چون با مأموران عدليه بدرفتاري مي نمود من فشار         . رسيده بودم، حكمران مسجد سليمان منصور نام بختياري مي بود         
نامه اي هم بمن نوشته خواهش      . ناصرخان نامي كه بجاي او آمد خوشرفتاري نشان مي داد          . آوردم تا او را برداشتند     

 .ن او باشمكرده بود كه بمسجد سليمان روم و چند روزي ميهما
بهرحال اتومبيلي گرفته با ميرزا حسين همشيره زاده حاجي شيخ محمد كاظم مجتهد كه خواستار همراهي با                    

ما را  . نزديك نيمروز بمسجد سليمان رسيده خانه حكمران را پرسيديم و يكسره بآنجا رفتيم             . من بود روانه گرديديم   
ولي منصورخان زبان باز نكرد و يك       . بما نيز جايي دادند   . بودندبسالوني راه نمودند كه بختياريان گرداگردش نشسته        

. پيدا بود كه انديشه پذيرايي از ما نمي دارند       . كمي گذشت و ناهار آورند كه همه با هم خورديم         . جمله سخن نگفت  
 .چون با دولت نا فرماني نموده اند چشم ديدن ما را نمي دارند

:  همراهش برده بوديم از بيرون آمد و آهسته بگوش من گفت                    مأمور عدليه كه     در آنميان آقا نصراهللا     
 .»ناصرخان در بيرون با كساني گفتگو مي كنند. مي خواهند شما را توقيف كنند«

. گيرم خامي بوده و بهتر دانستم پيش از آنكه كاري كنند و پرده دريده شود جلو               من دانستم كه آمدن ما كار     
بگو رئيس عدليه بمسجد سليمان آمده و آرزومند است              . ييس شركت نفت   زود برو بنزد ر     : بآقا نصراهللا گفتم   

 .اين را بگو و پاسخ بگير. مؤسسات شما را بگردد و ببيند
ايستاده رويش هم از ما گردانيده بود و از حال ديگران پيدا مي بود كه                 او رفت و از رفتار ناصرخان كه دور        

نيمساعتي نگذشت كه ديديم اتومبيل      . كه بدست و گردن ما بزنند      گرفتار ايشانيم و بزودي زنجيرها خواهند آورد          
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بنده محمد علي اصفهاني معاون     «: رسيد و در جلو سالون ايستاد و جواني از آن بيرون آمده سالم داد و چنين گفت                  
رئيس كل نفت سالم فرستاد، گله كرد كه چرا آقاي رئيس عدليه بمنزل ايشان وارد                 . رئيس كل شركت نفت هستم    

 .»و مرا با اين اتومبيل فرستاد كه هر چند روزي كه در اينجا هستيد در اختيارتان باشيم. شده اندن
من . م رفتارشان بهتر گردانيدند   د  ناصرخان و ديگران تكان خوردند و از همان         ،از اين آمدن و از اين سخن       

ن ناصرخان نامه نوشته و مرا        چو. از نوازش رئيس كل نفت خشنوديم       «: ميرزا محمدعليخان گفتم   ه  برخاستم و ب   
 بامداد راه خواهيم افتاد از ديدار رئيس كل نفت            فردا ميهمان خوانده بود بهتر ميبود كه بخانه ايشان بياييم، و چون             

 ».ولي كنون را با شما هستيم كه بديدن اداره ها رويم. بهره خواهيم گرديد بي
از چگونگي اداره هاي انگليس در مسجد       .ستيم و راه افتاديم   اينرا گفتم و با آقا حسين و ديگران در اتومبيل نش          

شب كه  . همين اندازه ميگويم كه آنروز تا چند ساعت در گردش مي بوديم              . سليمان در اينجا جاي سخن نيست       
رفتارشان بيكباره  . رختخواب ما را نيز بروي ايواني انداختند        . بازگشتيم ديديم شام جداگانه براي ما بسيج كرده اند         

اگر نيمه شب ما را بكشند و فردا ناآگاهي «: ميرزا حسين مي گفت. با اينحال شب را بيمناك خوابيديم . ديگر شده بود  
 .» كه در پي بازخواست خواهد بود؟،نمايند

 .آنچه دانسته شد از اينراه نيز ما را رهايي نيست. آنشب را گذرانيده بامداد سوار اتومبيل شده بازگشتيم
 

 ان كه بيرون افتادرازي نه ) ٢٧
 

شبي . سكالش مينشستيم و گفتگو مي كرديم      ه  چون در فشار مي بوديم بارها ب        . بدينسان روزهايي گذشت   
فردا پيش از دميدن آفتاب با همان اتومبيل روانه ناصري خواهم شد كه                : من گفتم . اتومبيلي از ناصري رسيده بود     

ما جنگنده  . ه ما دشمن شماييم ولي با شما در جنگ نمي باشيم           راستست ك «: يكسر شيخ را ببينم و با او چنين گويم          
يا بما ايمني دهيد و پول دهيد كه زندگي بسر بريم و چشم  براه پيشآمدها دوزيم و يا راه دهيد ما بتهران                             . نيستيم  

رستند باري  اگر هم مرا بازدارند و بزندان ف       . گمان نمي كنم يكي از اين دو درخواست را نپذيرد          :  گفتم .»بازگرديم
بشما راه بيرون رفتن خواهند داد، با اين گفتگو نشست را بپايان رسانيديم و من بهمراهان دستورهايي دادم كه ديگر                      

 .بديدن آنان نياز نباشد
نيمه شب در زده شد، ديدم ميرزا عباسخان بازپرس عدليه             . با اين آهنگ شام خورديم و برختخواب رفتيم         

خواهشمندم از عزيمت بناصري منصرف باشيد كه           «ه كه    داشتي بامداد نوشته فرستا     يادد) آقاي شاهيده كنوني   (
 .»تفصيل را صبح خواهم گفت. توطئه اي در ميانست

ديشب كه از نزد شما بيرون رفتم در راه          «: بامداد روز ميرزا عباسخان آمد و نشست و چنين آغاز سخن كرد             
ميدانيد كه او چون پيشخدمت ظهيرالملك      . خود از گشت مي آمد   برخوردم با ميرخان پسر قليخان كه با تفنگچيهاي          

من چون مهرباني مي نمودم دوستي     . اداره بازپرسي مي آمد و مي رفت    ه  را كشته بود در عدليه پرونده اي مي داشت و ب        
 فرستاده شراب آوردند و دستگاهي     . من خواهش كرده او را بخانه بردم         . حال پرسي كرديم    اين بود . پيدا كرده 
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. »خواهش مي كنم شما با رئيس عدليه راه نرويد        «: چون سرش خوش شد در ميان سخنان مستانه گفت         . درچيده شد 
چون كمي گذشت و سرش گرمتر       . نصيحتيست كه در عالم دوستي كردم جهتش را نپرسيد          : گفت. چرا؟: پرسيدم
 اجل پسر شيخ تكليف كرد كه        من كه در ناصري بودم سردار      :  گفت .موضوع چيست؟ : من دوباره پرسيدم  . گرديد

براي آنكار دو غالم خود را فرستاد كه منتظر بهم خوردن شهرند كه كار خود را                 . رئيس عدليه را بكشم من نپذيرفتم     
در بند قير به علي سگوند و در دزفول بشيخ موسي هم دستور داده شده كه شايد رئيس عدليه بخواهد                       . انجام دهند 

. رخان گفت من خشنود گرديدم كه پيش از سفر شما بناصري از چگونگي آگاه شديم                  اينها را كه امي     . كند يسفر
خود  دراينجا هم باز  . اكنون شما بايد بيكبار از انديشه سفر باز افتيد         . همانساعت آن يادداشت را نوشته بشما فرستادم       

 . »را بپاييد
از .  پسرش پديد آمده   ول خزعل   چه دانسته شد كينه ژرفي در د        . پس از اين آگاهي كار ما دشوار گرديد         

.  آشوبگران شوشتر را بتكان مي آورد     ،تر مي شد  آنسو جنگها كه در رامهرمز و هنديجان مي رفت و روزبروز سخت           
 .تفنگچيان تازه از بختياري مي رسيد. دز تازند و آنجا را بگيرنده ان هم بنبسيج افزار مي كردند كه اي

زنش را  . دز رسانيد اداره اش تاراج يافت    ه   رييس ژاندارم گريخته خود را ب      .اداره ژاندارم ريخته بودند   ه  شبي ب 
 .ما آورده با خانواده خود نگه داشتيم

  بسيار ميبودند و آنان در اين        ـ ازماليان و بازرگانان     ـم و نيكنام    زر هاي با آ   چنانكه نوشته ام در شوشتر خانواده    
از جمله حاجي سيد مهدي علوي و آقا سيد حسين امام و ميرزا                 . دم دلسوزي و مهرباني با ما دريغ نمي گفتن         اهنگ

روزي . بنزد ما مي آمدند و ما را از انديشه و رفتار آشوبگران آگاه مي گردانيدند              ) همراه سفر مسجد سليمان   (حسين  
دي از  سي: يكي از آنان داستاني گفت كه چون نمونه اي از دژرفتاري اوباش و آشوبگران است در اينجا مي آورم                     

رخت بتن كرده و دم در آمده و آنرا باز              .  از خواب بيدار مي شود     ،همان خاندان امام بامداد بآواز زده شدن در          
ه جيبهايش برده ب  ه  ناگاه چند كس تفنگ بدوش بر سر او ريخته يكي دستهايش مي گيرد، و ديگري دست ب                . مي كند

 در اين . مي يازد، و چهارمي با مشت بسر و رويش ميزند         جيبهاي بغلي دست    ه  تهي گردانيدن مي پردازد، و ديگري ب     

چون كار خود را بپايان     . داده  و كسي پاسخ نمي     .؟ميانه او البه مي نموده و پياپي مي پرسيده كه آخر من چه كرده ام            
 را  شود كه خان يا حاكم شوشتر او        دانسته مي  . »پير سوخته، خان تونه مخو    «: مي گويد مي رسانند يكي در پاسخش     

 .خواسته است
 شبي رييس دارايي با      ،كه سه ماه كمابيش از آغاز گرفتاريهاي ما مي گذشت           )١٣٠٣(در آغازهاي آذر ماه      

ميرزا حسين خان كه گويا اكنون در         (رييس دارايي   . رييس پست و چند تن از داوران عدليه باز بنزد من آمدند                
. گساري مي بوده  بزم باده ) حكمران شوشتر (ان  ديشب در خانه عليمحمدخ     «: بسخن پرداخته گفت   ) تهرانست

ما بايد بخون   : گفته اند. بختياريان چون مست شده اند سخن از جنگ هنديجان و از كشته شدگان آنجا بميان آمده                  
ديگري . من برادرم كشته شده بخون او رييس عدليه را خواهم كشت          : يكي گفته . آنها اين مأمورين دولت را بكشيم     

از سوي  . بدينسان ماها را در ميان خود قسمت كرده اند        . خر خواهم نشاند  ه   ماليه را گرفته وارونه ب      من رييس : گفته
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دز خواهند تاخت و در چنان روزي       ه  ديگر من آگاهم كه اينان از خزعل فشنگ و افزار خواسته اند و همانكه رسيد ب               
 .»ماها در زير پا لگدمال خواهيم بود و بايد از امروز چاره اي كرد

شما چه  : گفتم. ديگران نيز بسخناني پرداختند و راست مي گفتند كه بيم بيشتر را از رهگذر من مي داشتند                   
. از اين سخن من بدم آمد       . »برويم در حسينيه حاجي شيخ جعفر بست نشينيم          «: يكي گفت . چاره اي مي انديشيد؟ 

اكنون چگونه خودمان بآن پناه      . و آورديم يكي در همان حسينيه بست نشسته بود و ما فرستاديم و كشيديم                : گفتم
در روز سختي كاري نبايد كرد كه سپس         !. او چه پاسخ دهيم؟   ه  آنگاه فردا كه دولت فيروز خواهد شد ما ب         !. بريم؟

 .مايه پشيماني گردد
يكسوست و در آنجا كسي از آقاها نيست، شما           چون كوي حاجي شيخ جعفر بي      : پس از سخن بسيار گفتم    

يكي براي مردان و ديگري براي زنان، كه همانكه جنگ را در پديد آمدن                   . آنجا دو خانه پيدا كنيد     در   برويد و 
برويم بآنجا و پهلوي هم باشيم، و ما چون تفنگهايي در دست مأمورين مي داريم آنها را نيز گرفته خود را نگه                      ديديم

 .با هم گذرانيم تا چه پيش آيدتا جنگست . مي داريم كه اگر نيازي افتاد بيكبار دست بسته نباشيم
هنوز جنگ  : گفتم. »هرچه زودتر بآنجا رويم   «: اينرا پذيرفتند، فردا رفتند و دو خانه اي ديدند، و چون ميگفتند           

 .بدينسان آرامشان گردانيدم. اين اندازه بترسانيمه پديدار نشده و ما نبايد خود را تا ب
كه از تهران   ) برادر ناظم الممالك  (آقاي افتخاراالشراف   . دروزها مدعي العموم تازه براي ما رسي         در همين 

فرستاده بودند رسيد، و من چون نيكرفتاري و مهرباني اين برادران را ميشناختم خشنود گرديدم، او نيز در گرفتاريها                     
 .با ما همراه گرديد

 

 جنگي كه رخ داد) ٢٨
 

در بيرون آمدن، نمي دانم كدام يك . ن رفته بودمهنگام شام، من بديدن يكي از بازرگانا       روز دوشنبه دهم آذر   
. از ناصري فرمان رسيده كه بقلعه حمله كنند         «: حسين امام يا ميرزا حسين همراهم آمد و در راه گفت             سيد  از آقا   

 .»امشب گرد قلعه را خواهند گرفت كه فردا بجنگ پردازند
روي ما نيست و ما بايد بيوسان پيشآمدها        آن شب را من كمتر خوابيدم و چون انديشيدم ديدم راهي در پيش               

 .براي هر ساعتي نقشه جداگانه بكشيم. بكنيم) اگر توانيم(دي در هنگام رخ دادن چاره اي مهر پيشآه باشيم و ب
چه بايد  «: پرسيدند. چگونگي را گفتم  . مدعي العموم و ديگران همه مي بودند       . بامداد برخاسته بعدليه رفتم    

در اين سخن مي بوديم كه ديدم         .  برخاست بايد نقشه اي براي نگهداري خود بكشيم           اگر جنگ :  گفتم .»كرد؟
) كاظم نوه حاجي شيخ جعفر     محمدحاجي شيخ   (مرا آيت اهللا     «: ميرزاحسين از در رسيد و مرا بكنار كشيده گفت           

خواهي خود را    ولي من وظيفه دولت    .  قلعه را احاطه كرده اند و االن جنگ خواهد شد              ،مي فرمايند اشرار . فرستاد
آقاي رييس عدليه   .  جارچي خواهم فرستاد كه در بازار جار كشند كه محاربه با دولت حرام است               ،فراموش نكرده ام 

 .»گواه باشند كه من بوظيفه خود عمل كردم
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 شليك تفنگ برخاست و پشت سر آن تاكتاك شصت تير شنيده              آوازهمان هنگام كه اين سخن ميرفت         در
من كاريكه كردم پيامي    . كارمندان عدليه بهم درآمدند و رنگها از روها پريد         .  جنگ آغاز شده   دانستيم كه . گرديد

بخانه فرستادم كه از ما نگران نباشيد و اگر ترسي پيش آمد خانه را رها كرده  خود را بخانه يكي از همسايگان                               
يد و اين جنگ با فيروزي دولت پايان        بزودي مژده اي بما خواهد رس    : سپس رو بمدعي العموم گردانيده گفتم     . رسانيد

حاجي شيخ محمد كاظم مردي      «: ايشان آگاهي داده گفتم     بر پيام حاجي شيخ محمد كاظم را         . خواهد پذيرفت 
 .»همانا خبري رسيده كه ما نمي دانيم. اين پيام برنخاستيه اگر پيشرفت دولتيان را نفهميده بودي ب. دنيادار است

. ما نشسته گفتگو مي كرديم   . ي رفت و آواز تفنگ و شصت تير شنيده مي شد         جنگ با سختي م   : كوتاه سخن 
از ده تن تفنگچيان عدليه تنها      . شوخي ها مي كردم . برخي داستانها مي گفتم  . من مي كوشيدم كه بيم و ترس كم باشد        

اگر بما بتازند   : من گاهي آنرا بدست گرفته بشوخي مي گفتم      . ارده بيرون رفته بود   زيكي آمده آنهم تفنگ خود را گ      
 .من با همين جنگ خواهم كرد

زيرا شصت تير   . من گفتم اين نشان فيروزي است     . در آنميان ناگهان تاكتاك شصت تير از نزديكتر شنيده شد         
چند . اينرا گفته بپا برخاستم   . را دولتيان مي دارند، و اين نزديكي تاكتاك او مي رساند كه پيشرفت از سوي ايشانست               

كساني پنداشتند كه اوباش براي تاراج عدليه مي آيند و از           . ذشت كه غوغاي بلندي از كوچه شنيده شد        دقيقه اي نگ 
. آقاي رييس بياييد  «: ليكن در همان هنگام آواز مأمور عدليه از بيرون در شنيده شد كه داد ميزد                . آمدندبرترس بهم   

چون باز كرديم ديديم      .  بسوي در دويديم     اينرا كه شنيديم همه     . »تفنگچيان شكست خورده اند، فرار مي كنند       
 يدانسته شد يكدسته از سپاهيان با شصت تير از دز بيرون آمده از سوي ديگر                   . تفنگچيان دسته بدسته مي گريزند    

. پشت سر تفنگچيان را گرفته اند، و همانكه شصت تير گشاده شده تفنگچيان سنگرها را رها كرده رو بگريز آورده اند              
اده چون در همان هنگام تفنگچيان عدليه ميرسيدند جلو آشوبگران را بسته تفنگشان را از دستشان                       ما بيكار نايست  

بيدرنگ ميرزا عباس خان را براي سامان دادن بشهر و جلوگيري از آشوب برگزيده تفنگچيان عدليه را                       . گرفتيم
مي بود كه بختياريها با زور از خانه ها        الاداره حكمراني پر از فرش و سماور و ديگر افزار و كاچ           . گردانيديماو  همراه  

 . درها را قفل كرد،ميرزا عباس خان نخست بسراغ آنجا رفته براي جلوگيري از تاراج. گرفته بودند
كه از لرستان آهنگ خوزستان كرده بود بدزفول رسيده و آن شهر را گرفته،                دانسته شد شب گذشته لشگري    

 ولي تلگرافچي كه خود از نافرمانان ميبود      . ستاده رسيدن خود را آگاهي داده اند     و در همان هنگام تلگرافي بنام من فر       

آنان كه چگونگي را دانسته اند با آنكه آماده جنگ شده و پيرامون دز را                 . تلگراف را بمن نرسانده بنزد آقاها برده       
 اند، و امروز كه جنگ شده        همان شبانه دو سه تن از سران ايشان ببهانه ديدن شيخ بناصري گريخته                  ،گرفته بودند 

كم كم تفنگچيان گريختن آنها را دانسته سست گرديده اند و سرانجام با يك تاختي از سوي دز سنگرها را رها كرده                     
 .گريخته اند، حاجي شيخ محمد كاظم از تلگراف آگاه ميبوده كه آن پيام را بمن فرستاده

اين آساني پايان پذيرفت و بيمهايي كه ما را             هبهرحال جاي خشنودي بود كه جنگي كه آغاز شده بود ب              
 نيمه روز تازه مي گذشت كه رشته كارهاي شهر ،ما كه روز را با آن ترس آغاز كرده بوديم. مي بود همه از ميان رفت    
 .را بدست خود گرفتيم
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 . تلگرافي رسيد كه چون باز كردم ديدم از ميرزا احمد خان عمارلوست                 تشنيدني بود كه در همان ساع       
تا ورود اينجانب جنابعالي حكومت را      . سمت حكمران خوزستان همراه اردوي فاتح بدزفول رسيده ايم       ه  ب«: مي نويسد

ها  من خنديدم و گفتم شهري كه سه ماه در آن رنجها برده اندوه               . …»كفالت كنيد و انتظامات را برقرار گردانيد       
آنرا دور انداختم و پاسخي     . اردز يك تلگراف بما واگ     خورده ايم و اكنون بدينسان در دست ماست، او ميخواهد با           

 .ندادم
چنين نهاديم كه شهر همچنان در دست         . دز رفته بسپاهيان سپاس گزارديم و آفرينها گفتيم         ه  عصر آنروز ب  

. با مدعي العموم و ديگران بديدنشان رفتيم         . لشگر دزفول رسيدند    فردا هم دسته اي از        . خان باشد  ميرزا عباس 
سپس كه مرا شناخته و       . نخست درشتيها مي داشت   . شان سرهنگ محمد عليخان بلوچ مردي ساده ميبود           هفرماند

بنام درآمدن اين سپاه نخست     . داستانهاي گذشته را دانسته بود فروتني مي نمود و در هر كاري انديشه مرا ميخواست               
داره عدليه گرفتيم كه آنشب گفتاري      شكوه تري در ا   سپس جشن با  . جشني در دز گرفته شد و شهر چراغان گرديد         

 .من درباره خوزستان و خزعل راندم و اين گفتار در حبل المتين بچاپ رسيد
 

 چگونه سردار سپه بخوزستان درآمد) ٢٩
 

در آن سه ماه در شوشتر بما نامه و روزنامه و تلگراف نرسيده، از پيشامدهاي ناصري و ديگر جاها بيكبار                           
سردار سپه نموده و او     ه  مديم و دانسته شد خزعل تلگراف زينهارخواهي ب        آنهنگام بجستجو در  اي. ناآگاه مانده بوديم  

 . ديلم وزيدان ميبوده آهنگ ناصري كرده كه فردا پانزدهم آذر بناصري خواهد رسيدربند كه در
. سر زد   ما    در بند قير كار ناسنجيده اي از     . فردا مدعي العموم با من در اتومبيلي نشسته آهنگ ناصري كرديم           

: چون مدعي العموم يكي از آنها را نشان داده  گفت             آنجايند و      در  علي سگوند   تفنگچيان     ديديم   آن اينكه   و
مأمور عدليه آن   : من گفتم . »چند روز پيش كه من بشوشتر مي آمدم اين چون دانست من كيستم بدولت دشنامها داد               «

 .شالقهايي بسر و رويش زدتفنگچي را گرفت و آورد و در جلو همراهانش 
ما از ناآگاهي چنين ميپنداشتيم كه سپاهيان ايران بناصري هم درآمده اند و در شگفت مي بوديم كه ايندسته                     

 پر از    همه جا   ديديم    اين بود در شگفت شديم كه چون بناصري رسيديم           . تفنگچي خزعل در اينجا مانده اند     
 از  نت ندچدانسته شد خودش با      .  را پرسيديم  ءرييس الوزرا .  نيست  نيتفنگچيان خزعلست و از سپاهيان ايران نشا       

 .خزعل كه روز پيش بآبادان رفته بود امروز بازگشته. وزيران تنها با يك اسكورت رسيده و در عمارتي جا گرفته
 ما را   آنچه!. اينمرد چگونه تنها بميان دشمن آمده؟      !. اين چه رازيست؟  . ما خود را در برابر چيستاني ديديم        

زيرا امير مجاهد بخزعل    . ديگر جاها جنگ مي رود    بيشتر گيج گردانيد اين بود كه دانستيم همان هنگام در رامهرمز و           
تلگراف كرده نيرو خواسته بود و آن تلگراف را آوردند و بدست سردار اسعد وزير پست و تلگراف كه همراه ميبود                     

ميرزا عبدالحسين دهدشتي از آزاديخواهان خوزستان      . است ي در كار  دانستيم كه داستان ساده نيست و رازهاي      . دادند
 آمد و پس از      ،رسيدن ما را كه شنيده بود      . مي بود و در چند ماه گزند از خزعل و پسرش ديده چوبها خورده بود                
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اين مرد  «: گفت. چرا؟:  گفتم .» شما شب را بايد در خانه ما باشيد        ،آمده ام شما را ببرم بخانه خودمان      «: سخناني گفت 
خانه ما پهلوي كنسولخانه روس     . امشب او را گرفته نابودش مي كنند     . خامي كرده و تنها خود را بميان دشمن انداخته        

: گفتم. » بكنسولخانه پناهنده شويم   ،آنجا باشيد كه اگر خواستيد     شما  مي خواهم  . و از ميانه دري هم باز است        است
شما هم بيمناك   . اگر بيمي بودي نيامدي   . خود را كمتر از ما دوست نميدارد      اين مرد جان    . اينها انديشه هاي خاميست  

 .رازي در ميانست و بيمي نيست. نباشيد
روز هفدهم آذر شيخ عبدالكريم پسر شيخ        . سه روز سردار سپه در ناصري بود و جنگ بيكبار پايان پذيرفت             

در شوشتر از سه روز پيش سپاهي       . ت روانه شديم  ما نيز پس از يك ساع     . را نيز همراه گردانيده آهنگ شوشتر كردند      
شهر را آذين   . گمارده و كارگران راه انداخته با بيل و كلنگ و پارو و جارو كوچه ها را كمي پاك گردانيده بودند                    

 .بسته چراغاني كردند
دي از  در راپورت خود يا    روز در شوشتر ماند و من چون شنيدم سپاهيان خودنماييها كرده               رييس الوزرا دو  

پس از دو روز او رفت و ما نيز           . بميهماني كه خوانده بودند نپذيرفتم     .  نزديك نرفتم  ،رنجها و كارهاي ما نكرده اند     
 .عدليه بار ديگر توانا گرديد. بكارهاي خود پرداختيم

ه ولي من چيزي در اينبار    . پس از اين پيشامد كانون خوزستان ناصري ميبود و عدليه هم بناصري بايستي رود               
بويژه كه اسبي خريده بودم و بيشتر روزها سوار مي شدم و در بيرون شهر             . بوزارت عدليه ننوشتم و بحال خود گزاشتم      

 تاچون شنيده بودم در ناصري اسب سواري دشوار است آرزو مي كردم باري                    . بگردش و اسب تازي مي رفتم      
ليكن يكماه و چهل    .  بهره نگردانند   سواري بي  و از اين گردش و اسب      فروردينماه را در شوشتر بحال خود گزارند       

 .»عدليه را بناصري انتقال دهيد«روز نگذشت كه تلگراف رسيد 
من مدعي العموم را با ميرزا عباسخان فرستاده گفتم كه برويد و خانه اي               . ناچار شديم در انديشه رفتن باشيم      

با افسوس بسيار اسب عربي . بسيج رفتن پرداختيمه تند و ما نيز بآنها رف. بگيريد و زمينه را آماده گردانيد تا ما نيز بياييم      
 .قشنگ خود را فروختم و از اسب سواري دل كندم

 فضل اهللا خان كه حكمران نظامي و فرمانده       پسه روز ديگر ميرزا عباسخان بازگشت و آگاهي آورد كه سرتي          
مدعي العموم  . اصري بيايد و با هم گفتگو كنيم      خرسندي نداده و گفته بهتر است خود رييس عدليه بن           قشون مي بود   

 . مانده است كه منهم بروم
همه با هم رويم و اگر گفتگويي هم بود          . چه او خرسندي بدهد و چه ندهد ما بناصري خواهيم رفت            : گفتم

 .اين بود اداره و خانه ها را تكان داديم و راه افتاديم. من خواهم كرد
 

 نهاديمعدليه را در ناصري بنياد ) ٣٠
 

 پسرتي. در ناصري دانسته شد اين افسران كه رسيده اند با شتاب بسيار به پركردن جيبهاي خود مي كوشند                     
اي بنياد گزارده اند كه رويهمرفته       فضل اهللا خان حكمران نظامي و دستيار او ميرزا احمد عمارلو خودشان محكمه                
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زيرا صدها كساني كه از خزعل و پسرانش شكايت             . درآمد مي دارد  ) ريال امروز   ١٠٠،٠٠٠(روزي هزار تومان     
. يكسو نيم دهيك مي گيرند    داشته اند بآن محكمه رو آورده اند و آنان بشيوه فراشخانه هاي كهن از يكسو دهيك و از              

 .در محمره و آبادان نيز همان رفتار است
رتيپ كه رفتم چنين آغاز سخن       بديدن س . ما دانستيم كه بآساني بعدليه راه نخواهند داد و بايد پافشاري شود             

ما بايد با عشاير از روي سياست رفتار كنيم ولي عدليه           . چون خوزستان تازه فتح شده االن مركز سياست است        «: كرد
اين جهت من افتتاح عدليه     ه  ب. چون يك اداره قانونيست مجبور است مالحظه هيچ چيز نكند و قانون را اجرا گرداند               

من خنده ام گرفت كه بدلخواه خود      . »بدولت پيشنهاد كرده ام كه عدليه در شوشتر باشد        .مناصري صالح نميدان   را در 
سياست همينست كه در اينجا كه       «: گفتم. تو گويي بچه را فريب مي دهد      . چه پرده اي مي كشد و چه رنگي مي دهد       

 عدالت رسيدگي كند و حكم       يك عدليه قانوني باشد كه بكارها از روي قانون و           ،رعاياي انگليس و عراق فراوانند    
درباره عشاير  . د خواهند گرفت  ااير ولي بمحكمه هاي غير قانوني مسلماً     . هيچكس بعدليه ايراد نخواهد گرفت    . دهد

 پيش از آمدن شما با آنها سروكار داشته ايم، با           . ما عشاير اينجا را بهتر از شما مي شناسيم         . هم جاي نگراني نيست    

. »شاير مأمور نفرستيم و هرچه كار در ميان عشاير باشد با دست اداره حكمراني انجام دهيم               اينحال ما حاضريم بميان ع    
ما بپاس خواهش شما ده     : گفتم. »شما صبر كنيد تا پاسخ آنها برسد       . بهرحال من بتهران پيشنهادهايي كرده ام    «: گفت

. ليه يا بازگشتن آن بشوشتر نشدنيست      روز عدليه را باز نميكنيم و دست نگه مي داريم، ولي بدانيد گشاده نشدن عد                
 . اينرا گفتم و برخاستم

. براي عدليه هم جاي آبرومندي اجاره كرديم        . ما ده روز گذرانيده بخانه گرفتن و اينگونه كارها پرداختيم            
پس از ده روز آگاهيهايي بزبانهاي عربي و فارسي نوشتيم كه گشايش عدليه را بآگاهي مردم رسانيم و جشني براي                      

هي كه  انسخه هاي آگ .  ها نيامدند  در جشن ديده شد كه حكمران و رييس شهرباني و برخي سران اداره              . ن گرفتيم آ
 . آنها را هم نچسبانيدند،براي چسبانيده شدن بديوارها بشهرباني فرستاده شده بود

مردم . ختيمولي ما پروا ننموده بكار خود پردا         . دانسته شد حكمران نظامي بدشمني و كارشكني برخاسته           
: باتمانوف كنسول روس پيام فرستاده بود        . شادماني نشان مي دادند و از همان روزها دادخواهان بفراواني آمدند              

، و من و مدعي العموم و داوران را ميهمان خوانده             »افتخار افتتاح عدليه ميهماني در كنسولخانه بدهم       ه  مي خواهم ب «
 .بود

 اين  ،كه ميانه روس و انگليس است و يكديگر را مي پايند         و دشمني   شمي  نرويم، زيرا با آن همچ    «: گفته ميشد 
ميهماني رفتن مايه بدگماني كاركنان انگليس خواهد بود و چون در خوزستان انگليسيها بسيار نيرومندند و كنسول                     

ليه يك بنياد   عد. عدليه اداره سياسي نيست   : من گفتم . »روس يكتن بيش نيست، ما از اين ميهماني زيان خواهيم برد            
 چه شاينده است كه     ،ارد و سهشهاي دوستانه نشان مي دهد     زاگر يك نماينده بيگانه بعدليه ارج مي گ       . همه جهانيست 
اگر شما هم   . و من از دوستي او لذت ميبرم       آنگاه موسيو باتمانوف جواني نيك خوي و ارجمند است        !. آنرا نپذيريم؟ 

 . نياييد من خود خواهم رفت
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جاي افسوس بود كه من روسي را فراموش          . در ميهماني رفيق باتمانوف با خوشي گذرانيديم       بدينسان شبي   
عربها : (گفته مي شد. پشمك در ميان مي بود. بهرحال سخناني شيرين رفت. كرده جز چند جمله اي در يادم نمانده بود       

. سيگارهاي كلفتي در ميان ميبود     . »يآن بهتر بودي اگر شعرالعجايز خواندند      «: من گفتم ). آنرا شعر البنات مي نامند   
من . در اينجا سخن از راسپوتين و كارهايش رفت        . »در روسيه اينها را سيگار راسپوتين مي گويند       «: باتمانوف گفت 

 .يكشبي با خوشيها گذشت. ارندزاو كم ارج مي گه دانسته شد كمونيستها ب. نامي از تولستوي بردم
مد و شبي هم ميهماني باشكوهي براي ما در          آاهواز آمده بود بديدن عدليه       ه  باز در همانروزها خانبهادر كه ب      

 دوستي ميانه ما پديد آمده       ،اينمرد ارجمند كه با يك ديدن      . داده شد ) يكي از دوستان خانبهادر   (خانه آقاي مبصر    
ديده ها و شنيده هاي   چون تازه از سفر اروپا بازگشته بود از          . بود، اين يكشب نيز با بودن او خوشيهاي بسيار گذشت          

و از   »كافه سورات «ميرزا آقاخان ميبود از     » دو ملت  هفتاد و «چون در انديشه چاپ گردانيدن كتاب        . خود بازگفت 
 .ترجمه هاي گوناگون آن سخناني رفت

آقاي رييس عدليه،   «: روزي ديديم تلگرافي از تهران از وزارت عدليه رسيد        . دو هفته يا بيشتر بدينسان گذشت     
من با تلگراف پاسخ دادم در       . دانسته شد كوشش حكمران نظامي بنتيجه خود رسيده        . »ه را بشوشتر بازگردانيد   عدلي

اجراي دستور  ه  من مكلف ب  . عدليه بايد در مركز واليت باشد، بازگردانيدن آن بشوشتر خالف قانونست           «: اين زمينه 
مخالفت حكومت نظامي با عدليه مبتني     «:  اين زمينه  نوشتم در ) سميعي(تلگراف ديگري بخود وزير     . »وزارتخانه نيستم 

 .»بغرضهاي شخصي است
گروهي از مردم كه تلگراف عدليه را شنيده بودند بنزد من آمده ناخشنودي خود را از كار وزارت عدليه                         

را هم   ماولي من جلو ش    . ما نياز نميدانيم   : گفتم» .ما مي خواهيم تلگرافها بتهران فرستيم      «: گفتند. بآشكار آوردند 
دانسته شد كه با     . اينها سه تلگراف درازي نوشته و پول آنها را دهدشتي رئيس آزاديخواهان داده بود                   . نمي گيرم

دستور سرتيپ فضل اهللا خان هيچيك را مخابره نكرده اند، دهدشتي آمد كه تلگرافي نوشته ايم و من مي خواهم                         
بدينسان ! اين تلگرافهاست؟ ه  چه نياز ب   !. مفت پيدا كرده ايد؟   مگر پول    : ببصره رفته بتلگرافخانه آنجا دهم، گفتم       

 .را گرفتم جلوش
 

 كشاكش و دشمني كه با افسران پيش آمد) ٣١
 

 رفتار آزمندانه افسران با مردم و فشار هايي كه بآنان ميرسانيدند مرا سخت               ،بناصري رسيديم  كه ما    روزهايي
 اكنون نتيجه اش آنست    ،كه ما ديده ايم    كرده و زيانها و آسيبهايي     كه سردار سپه   مي ديديم همه كوششهايي  . مي آزرد

مردم نيز كه   . كه گروهي از افسران آزمند با آزادي و آسودگي مردم را لخت مي كنند  و باك از هيچ چيز نمي دارند                   
كه برخي دست از    بارها بنزد من آمده چاره ميطلبيدند، بل       . آمدن مرا شنيده بودند تو گويي پناهگاهي پيدا كرده اند          

 .بر نمي داشتندمن دامن 
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نيرومند خوزستان كه در سايه دشمني با خزعل هواخواه دولت                طرف يكي از ايلهاي بزرگ و        مثالً بني 
او رسانيدند، حكمران نظامي بجاي دلجويي      ه  او نمودند و زيان بسيار ب     ه  مي بودند و در جنگهاي خزعل نيز نافرماني ب       

ران شيخ بآزار آنان برخاسته بود، باينمعني كه بازمانده ماليات آنها را كه بشيخ خزعل                     انگيزش پس ه   ب ،و مهرباني 
 ،عوفي شيخ آن ايل را با برادرزاده ش خزعل نام          .  ميخواست كه بگيرد و بخزعل پردازد        ،بدهكار شمرده مي شدند  

 رفتار او با ايلهاي خوزستان       اين  بناصري خواسته زير فشار گزارده بود، آن حكمران نظامي كه دم از سياست مي زد               
 .مي بود

اسب بسيار قشنگي   . عوفي روزيكه رسيده بود يك كره اسب سياه رنگ عربي را بنام ارمغان براي من فرستاد                
پس از چند روز خود عوفي و        . در ناصري جا براي نگه داري اسب نمي داريم        من نپذيرفته پاسخ دادم كه ما      . مي بود

 .ي بخانه من آمدندبرادرزاده اش همراه دهدشت
.  يازده برابر پرداختي بدولت را از ما مي گرفت          ،ز دولت پذيرفته بود   اخزعل كه ماليات ما را       «: عوفي گفت 

اكنون حكومت نظامي فشار     . ميماندندبدهكار   هر ساله     ،مردم چون نمي توانستند چنين ماليات سنگين را بپردازند          
ن هم براي خود و معاونش مي طلبد، ما چون كس           ا كه چهار هزار توم    ،آورده آنها را از ما مي خواهد در جاي خود         

 .»بست نشينيم ميخواهيم اينجا. ديگري نمي شناسيم بشما پناه آورده ايم
 حكمران دشمني بيشتر خواهد      ،ليكن اگر من در كار شما دخالت كنم        . شما توانيد ميهمان من باشيد     «: گفتم

 بدولت نامه نويسيد و داد         هخودتان يكسر . كند وآزارهاي بيشتر رساند    كرد و شايد كه شما را نافرمان قلمداد              
 .با اين گفتگو برخاستند و رفتند. »خواهيد

گشادن خوزستان تنها آن نبوده     «: شبي گفتار درازي نوشتم در اين زمينه      . اينگونه داستانها مرا آزرده مي داشت    
. اينها بتنهايي سودي نتواند داشت    . رزمين سرازير گردند  اين س ه  كه سپاهيان از كوههاي لرستان و بختياري گذشته ب         

 گشادن خوزستان آنست كه مردم اين سرزمين را از عرب و ايراني بدادگري دولت و مهرباني آن اميدمند گردانند و                    

ه سپس كمي از بدرفتاريهاي افسران را نوشتم و با دستين           . »ايرانيگري دلبسته  سازند   ه  را بدست آورده ب    دلهاي آنان 
المتين يكي از داوران     شمس الدين پسر عموي مدير حبل      چون ميرزا . كه دروغ هم نمي بود بپايان رسانيدم     » خداداد«

چون آن شماره روزنامه بخوزستان رسيد تكاني در          .  اين گفتار را او بكلكته فرستاد كه بچاپ رسد            .عدليه مي بود 
 .آن شماره دست بدست مي گرديد. مردم پديد آورد
 گفتار ديگري هم در آن باره نوشتم در اين            ،ن در تهران گفتگو از شاه شدن سردار سپه مي رفت           سپس چو 

رفتاريكه تاكنون كرده پيداست كه بمشروطه و مجلس ارجي نمي گزارد و پيداست كه اگر                    سردار سپه با  «: زمينه
. اينرا نيز حبل المتين چاپ كرد      . »اينست بايد انديشه آينده را كرد      . بشاهي رسد اين ارج نگزاردن بيشتر خواهد بود        
 .اين شماره در خوزستان دست بدست مي گرديد

. اينها هنگامي بود كه از تهران تلگراف بازگردانيدن عدليه بشوشتر رسيده و من آن پاسخها را داده بودم                         
 دانسته بودند كه آنها     زيرا.  از باره اين گفتارها دل آزرده تر گرديد        ،حكمران نظامي كه از آن باره دل آزرده مي بود         

 .را من نوشته ام
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اداره حكمراني رفته، در همان هنگام ديدم         ه  روزي چون بعدليه رفتم گفته شد ميرزا شمس الدين نيامده، ب             
اداره ه  آقاي سرتيپ خواهش كردند كه شما با آقاي مدعي العموم ب                «: پيشخدمت حكومت آمد و چنين گفت        

اطاق ه  ا مدعي العموم برخاستيم و چون رسيديم عمارلو معاون حكمراني ما را ب             ب. » مذاكره اي هست  ،حكمراني بياييد 
اطاق سرتيپ رفت و در بازگشت نخست شعري از فردوسي خواند كه من يك                     ه  و سپس برخاسته ب     خود برد 

آقاي سرتيپ مي فرمايد چون مي  دانم آقاي رئيس         «: سپس گفت » شاه پيام سخت آوردم ز    «: مصرعش بيادم مانده  
اهواز آمدند من   ه  ايشان چون ب  . ايشان روبرو شوم، شما حرفهاي مرا برسانيد        ا  ليه آدم عصبانيست نمي خواهم ب     عد

تلگراف از وزارت عدليه فرستادند كه اداره را بشوشتر بازگرداند               . خواهش كردم عدليه را باز نكنند نپذيرفت          
در اين آخري هم بحضرت      . و ديگران توهين كرد   اينها بس نكرد مقاله اي بحبل المتين نوشت و بمن            ه  ب. نپذيرفت

ولي من  . از تهران اجازه داده اند كه درباره ايشان هر رفتار سختي بخواهم مضايقه نكنم             . اشرف تاخته و توهين كرده    
 .»بايد تا دو ساعت ديگر از اهواز خارج شوند. ايشان احترام مي گزارمه ب

خواستم داستان را     من .ما مي شمرد ه  نها را جمله بجمله ب      عمارلو با آن چهره گيرا و آواز درشت خود اي            
  آنها كه امضايش    .شما از كجا دانستيد آن گفتارها را من نوشته ام؟           «: كوچك نشان دهم و بشوخي پرداخته گفتم        

از پستخانه پرسيديم كه ميرزا شمس الدين دو پاكت بزرگ سفارشي بنام حبل المتين                     «: گفت. » است »خداداد«
. »تنها يكنفر هست كه آنهم پيشخدمت اداره حكومتيست        . در اهواز خداداد نام كسي را نشناختيم        آنگاه ما . فرستاده
 .»شايد همان باشد زيرا از كارهاي اداره حكومتي نيك آگاه بوده«: گفتم

من ناچار  . خواهش شما را من نتوانستمي پذيرفت     . بيجاست بآقاي سرتيپ بگوييد گله هاي شما    «: سپس گفتم 
!. مستقل است؟ » قوه قضايي «اما تلگراف وزارت عدليه، آقاي سرتيپ چرا نميداند كه           . بودم كه عدليه را بگشايم    مي 

من نپذيرفتم و   . دستور وزارت عدليه مخالف قانون بود      !. چرا نمي داند كه يك قاضي زيردست وزير عدليه نيست؟          
اگر مي خواهند  . هواز بيرون مي كنند، خواستشان چيست؟    سر آنكه مرا از ا     آنها نيز مرا گناهكار نشمردند، آمديم و بر       

اگر مي خواهند من خودم بيرون روم بسيار خوب، من پذيرفتم          .  نخواهد بود  ينمن عدليه را برداشته بشوشتر بازگردم ا      
اد بسيج تا فردا بامد.  نشودهآنهم دو ساعت. شتر بلكه ببصره كه از آنجا بتهران تلگراف كنم و دستور خواهم         شوولي نه ب  

 . »سفر كرده راه افتم
آقاي سرتيپ مي گويد االن هم آقاي رئيس عدليه عصبانيست و     «: چون بازگشت گفت  . را برد  عمارلو اين پيام  
 .»خواهش مي كنم بروند و پس از دو روز ديگر باز بيايند كه با هم نشينيم و قراري گزاريم. هم من عصباني هستم

اين كسي مي بود كه در زمان جنگهاي مشروطه از           . ان دلجويانه پرداخت  پس از اين پيام خود عمارلو بسخن       
 .دستار و عبا ديده بودم سوي آخوند خراساني از نجف بتبريز آمده و من او را با

باز دستور داده بودند كه عدليه را بشوشتر            . اين داستان كه گذشت باز تلگرافي از وزارت عدليه رسيد               
. پاسخ را دهم   همان   باز   من مي خواستم    . فشار آورده  بتهران   دوباره   ن نظامي   دانسته شد حكمرا  . بازگردانيد

بهتر است  . ارد و زورآزمايي كند   زاينبار شايد حكمران نظامي مأمور گ     «: مدعي العموم و ديگران بترس افتاده گفتند       
 .ندان عدليه آغاز يافته بودبدرفتاريهايي نيز از شهرباني و از افسران درباره كارم. »خودمان بشوشتر بازگرديم
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آنان مبل و   . »من نخواهم رفت، و در عدليه كه در شوشتر باشد كار نخواهم كرد              . شما خودتان دانيد  «: گفتم
من نيز بتهران تلگراف كرده مرخصي خواستم، و چون مي دانستم پاسخ دير                . دفتر و افزار بازگردانيده همه رفتند       
 . سفري بعراق كرده و در شهرهايش بگردمخواهد رسيد بآن شدم كه با خانواده

 

 سفري كه بشهرهاي عراق كردم )٣٢
 

در . فروردين اتومبيلي گرفته راه افتاديم     روز سوم   .  كه فرا رسيده بود در اهواز گذرانيديم        ١٣٠٤نوروز سال   
ذرنامه آهنگ  بود گرديده پس از گرفتن گ     يمحمره ناهار را ميهمان آقاي حاجي ميرزا مهديخان مقدم كه كارگزار م            

 . بصره كرديم
   ماشين نويسي مرا چون ديد از دستم گرفته سر ميز. خانبهادر رفتمآقاي در اينجا بار ديگر بديدن دوست خود      

گفتار درباره كشاكشهاي   .  ميكند كه بحبل المتين فرستد      ماشين پاكنويس   نوشته و با      كه داد  نشان  گفتاري را  برده  
دانسته شد آواز آن كشاكشها ببصره افتاده و خانبهادر در اين گفتار چگونگي را باز                   . دما با حكمران نظامي مي بو     

 .مي نمايد و پشتيباني از ما نشان مي دهد
نشسته روانه   براه آهن    فردا  .  بوديم   ايشان   ميهمان  ناهار را نيز  .  سخناني رانديم   پيرامون پيشامد  نشستيم و در  

در نجف شبانه   .  بت پرستي را تماشا كرديم      آن دستگاه   مانده     چند روزي    نجف   و  در هريكي از كربال   . گرديديم
دانسته شد آوازه كارهاي نيك عدليه خوزستان و بدرفتاريهاي افسران      . چند تني از ماليان و ديگران بديدن من آمدند        

ا بنجف شنيده اند خواسته اند    چون رسيدن مر   اينجا نيز رسيده، و اين ماليان كه دلبستگي بكارهاي ايران مي دارند            ه  ب
آقاي رييس الوزراء اينجا كه آمد ما بديدنش رفتيم و سخناني            «: مي گفتند. بديدنم آيند و دلبستگي خود را بازنمايند      

چنين تلگرافي : گفتم. »او بفرستيمه اكنون هم مي خواهيم تلگرافي از زبان خود درباره شما و حكمران نظامي ب     . گفتيم
 . داشت و نكنيدبمن زيان خواهد

نوشته هاي شما را در العرفان     «: ميگفت. يكي از ايشان آقاي علي شرقي مي بود كه سپس دانستم شاعر بناميست           
 .»خوانده ام و شما را از آنجا مي شناسم

بآبادي گزارده و در     روزي هم بديدن كوفه رفتيم، اين شهر كهن كه ويرانه شده از ميان رفته بوده دوباره رو                  
چند ساعتي در آن آبادي و در باغهاي اينسو و آنسوي فرات با خوشي بسر                 . ود فرات آبادي نوي پديد آمده     كنار ر 
 .برديم

در اينجا يك چيز بمن گران      . بار ديگر چند روزي در آن شهر كهن بسر برديم           از نجف و كربال ببغداد رفته       
 .ي ديدم افتاد، و آن كينه اي بود كه از عراقيان درباره ايرانيان م مي

پستي  در پول خواستن و   » خدمه«خوانان و    در كاظمين كه روزي بديدن گنبد و بارگاه آنجا رفتيم زيارتنامه            
را كه   كسي. نيامده و اينان دچار گرسنگي مي بودند      » زوار«چند سال گذشته و از ايران        . نمودن اندازه نمي شناختند  
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. نمي خواهم: و ما آمد و مي خواست زيارت بخواند و من گفتم            يكي از آنان بجل    . مي يافتند بآساني رها نمي كردند    
 .»!  ها اين بابيست«: چندان برآشفت كه رو بديگران گردانيد و بآواز بلند گفت

در آنجا داستان پول خواستن        . چون مي خواستم همه زيارتگاهها را ببينم از بغداد آهنگ سامرا كرديم                 
مردان بزرگ و جوانان گردن ستبر، با عمامه هاي سبز و عبا و قباي               . داشت خوانها درست رويه گدايي مي      زيارتنامه

برخي تا يك روپيه خرسندي     . آبرومند جلو هركس را مي گرفتند و پول مي خواستند و تا نمي گرفتند رها نمي كردند             
 . مي نمودند

 امام دوازدهم در آنجا     يكداستان ديگر كه مايه شرمندگي ما گرديد ديدن آن سرداب و چاه بود كه بنام آنكه                
 .ما نيز رفتيم و آن رفتار خنك و پست را ديديم. ناپيدا شده بزيارتش ميرفتند

در سوي شرقي پشته هاي     . گرد بارو را از بيرون نيز گرديديم        .  چهار دروازه مي دارد    باسامرا باروي قشنگي     
مناره . داست كه جايگاه شهر كهن است     پي. بسياري پديدار است كه تا چشم كار مي كند چيز ديگري ديده نمي شود            

 . ذرع اندازه گرفتم٧٠ يا ٦٠تاريخي معتصم هنوز برپاست و من باالي آن نيز رفتم و بلندي آنرا تا 
نمي دانم در رفتن يا در بازگشتن بود كه          . از سامرا ببغداد بازگشته از آنجا با راه آهن آهنگ بصره كرديم               

ز دانشمندان آمريكا در آنجا بكاوش مي پرداختند رفتيم و چيزهاي بسياري را             كه چند تن ا   » اور«بتماشاي شهر كهن    
 .كه از زير خاك درآورده بودند تماشا كرديم
پس از  . او بدرود گفته از آنجا بمحمره و از محمره بناصري بازگشتيم          ه  در بصره بار ديگر خانبهادر را ديده و ب        

 .فروردين بناصري رسيديمبيست روز گردش و تماشا روز آدينه بيست و يكم 
 

 كشاكش كه با افسران دوباره پيش آمد) ٣٣
 

كه با بودن عدليه و      من. از اينسو ماندن در ناصري دشوار مي نمود       . پاسخي بتلگراف من از تهران نرسيده بود       
بشوشتر  ناچار مي بودم كه      ،كاركنان آن ايمني بجان خود نداشته بودم و اكنون در تنهايي چگونه توانستمي داشت                 

 .با اين آهنگ روانه شديم. رفته ولي بكارهاي عدليه نپردازم
ولي دانسته شد بدرفتاري افسران در اينجا كمتر از ناصري             . در شوشتر كاركنان عدليه شادي بسيار نمودند        

نظامي سلطان حبيب نامي كه حكمران      . آنچه مي توانند بمردم ستم مي كنند و با عدليه دشمني سختي مي نمايند          . نيست
ه امور حقوقي را اهالي با اسناد صحيح ب        «بود مردك، خود محكمه برپا گردانيده و آگهي در شهر پراكنده بود كه                 

 .»اداره حكومتي رجوع كنند
. خانه اي گرفته بچيز نوشتن و كتاب خواندن پرداختم       . من چون مي خواستم بكارهاي اداره نپردازم پروا ننمودم       

كه بعربي و انگليسي چاپ مي شد، برسيدن من ارج           ) يا تيمز آف ميزوپوتاميا    ( » العراقيه االوقات«در بصره روزنامه     
ه ب» اسپرانتو«گزارده و ستايش نوشته و آنگاه مدير بخش عربي بديدنم آمده خواستار شده بود كه آگاهيهايي درباره                   

ين هنگام بنوشتن آنها پرداخته خود       ا. او دهم و من نويد داده بودم كه خود گفتارهايي در آن زمينه نوشته بفرستم                  
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همچنان يادداشتهايي كه درباره خوزستان در آن چندگاه پديد آورده           . پديد آوردم  »حقايق عن اسپرانتو  «دفتري بنام   
 . بدرست گردانيدن آنها پرداختم بودم

 نموده از كارها باز   من پروا ن  .  شوادني نيك نداشته با دشواري مي زيستيم      ،هوا گرم گرديده و ما در اين خانه نو        

ليكن در آنميان دانسته شد افسران از بازگشت من بخوزستان بتالش افتاده اند و كوششهايي در پس پرده                    . نمي ماندم
چون در اداره حكمراني نشست برپا خواهد شد و همه سران     «: روزي سلطان حبيب نامه اي فرستاد در اين زمينه       . ميرود

فردا نامه اي ديگر نوشت و پياپي نظامياني بدر خانه          . من پروايي ننمودم و پاسخي ندادم      . »اداره هستند شما نيز بياييد     
 .فرستاد و پاسخ خواست

 من تو را    ،ارده ايزچون تو بقانون احترام نگ    «: در اين زمينه  . او فرستادم ه  من برخاستم و بعدليه رفته پاسخي ب       
 ،اين رفتار خشونت آميز خود ادامه دهد       ه   حكومت نظامي ب   چنانچه«: و در پايان نوشتم   . »حكمران قانوني نمي شناسم  

ري ت و با زبان پيامهاي سخت    . »بود بيرق را پايين آورده با عموم كاركنان از اينجا رهسپار خواهم              در عدليه را بسته و    
 .برايش فرستادم

رييس عدليه بقشون   «را بناصري فرستاده و راپورت داده كه         آن دانسته شد    پس از چندي     اين نامه كه رفت     
با افسري براي بازجويي آمده و        ميرزا احمد خان عمارلو       از ناصري  . »بي احترامي نموده و بيرق اداره را خوابانيده        

سرتيپ فضل اهللا همان را دستاويز گرفته و           . بي آنكه مرا ببينند و سخني پرسند راپورت درازي بدلخواه نوشته اند              
 .»قشون تحريك مي كند يس عدليه اهالي و عشاير را بر عليه ري«بتهران تلگراف فرستاده كه 

 كه دولت را از     هداد در تهران سردار سپه بوزير عدليه دستور داده كه مرا بازخوانند و در آن ميان داستاني رخ                 
) ارديبهشت(چگونگي اين بود كه وزارت عدليه تلگرافي بتاريخ هفتم ثور                 . هسوي من هرچه بيمناكتر گردانيد      

 : تاده بدينسانفرس
 .»امور مداخله نكنيده  وصول تلگراف بمركز حركت نموده و ب،آقاي ميرزا سيد احمد رييس عدليه«

وزارت عدليه چنين پنداشته كه من    . اين تلگراف بناصري رسيده و چون من در آنجا نمي بودم بمن نرسانيده اند           
ر مي آورده بار ديگر در شانزدهم آن ماه تلگرافي با          سركشي كردم و نافرماني نمودم، و چون سردار سپه هر روز فشا            

 : زبان نرمتر فرستاده اند بدينسان
 .» براي شما مأموريت ديگري در نظر گرفته شده بمركز حركت نماييد،آقاي آقا سيد احمد رييس عدليه«

 و روز    بآمادگي پرداختم  ، سفر مي بودم  ياين تلگراف در هجدهم ارديبهشت بمن رسيد و چون خود خواها            
 .بيست و دوم، پس از بدرود گفتن بكاركنان عدليه و بدوستان شوشتري سوار اتومبيل گرديده راه افتاديم

شب را در ناصري ميهمان آقاي حاجي سيد محمد حسين علوي بوديم و در آنجا از داستان گرفتاري شيخ                        
 زيست و سرگذشت آينده خودش و       اينمرد كه پس از درآمدن سپاهيان بخوزستان آزاد مي         . خزعل آگاه گرديديم  

 در همان روزها با دستور تهران دستگيرش گردانيده و بروي استري نشانده از راه لرستان                    ،فرزندانش دانسته نميبود  
 . روانه تهرانش ساخته بودند
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فردا از ناصري آهنگ محمره كرده، با آنكه راه لرستان باز شده و دولت دستور داده بود كه كسي جز از آن                        
 مرا كه با خانواده مي بودم آزاد گزارده از دادن گذرنامه باز           ) حاجي ميرزا مهديخان  ( آقاي كارگزار    ،اه سفر نكند  ر

 .نايستاد
 

 بازگشت بتهران) ٣٤
 

دانسته نيست بار   «: مي گفت.  نگذاشت در ميهمانخانه مانيم     ،خانبهادر كه دانسته بود   . وز ببصره رسيديم  رهمان
سه شب ميهمان ايشان مي بوديم كه مي بايد بگويم        . »بايد چند روزي بمانيد و با هم بگذرانيم       . ديگر ببصره بياييد يا نه    

سه تن از نويسندگان مصري كه يكي از آنان نسيب افندي المشعالني مي بود    . از خوشترين روزهاي زندگاني من بوده     
ببصره آمده   »ماسونرفري«آوردن دسته    براي پديد     ،خوانده مي شناختمش » الهالل«و من گفتارهايي ازو در مهنامه         

خوش مرا بسيار   . كسان ديگري از نويسندگان و دانشمندان عراق نيز مي بودند           . ديميبودند، دوشبي با آنان گذران     
.  نيز ناهار را با چند تني از داوران عربي و انگليسي بصره خورديم             ييكروز. مي افتاد كه گفتگو با عربي شيوا مي رفت      

چون همه داور مي بوديم خودداري ننموديم از آنكه هرچه           . ه اروپاييان سخنان شوخي آميز مي رفت      سر ناهار بشيو  
 : من اين شعر را خواندم. انگليسي مي دانستيم بميان آوريمه شعر و داستان در هجو داوران، بعربي يا بفارسي يا ب
 و بات كل عن اخيه راضي   لو انصف الناس استراح القاضي

 ).دگري نمودندي داور آسوده بودي و هركس از برادر خود خشنود گرديدياگر مردم دا(
 :من اين شعر را ديگر گردانيده گفته ام: گفتم

 و لم يوسوس بينهم وسواس   لو انصف القاضي استراح الناس 
 ).اگر داور دادگري كردي مردم آسوده بودندي و هيچ وسواسي در ميانشان بوسوسه نپرداختي(

: گفته شد . » زيرا دادگري از داور بيوسيدن سزنده تر است تا از مردم بيوسيدن                 ، بهتر است   اين«: گفته شد 
هر وسوسه (نياورده ام بمعني همگي آورده ام) يا علم(» نام ويژه«من آنرا : گفتم» الوسواس: وسواس با الف و الم است    «

 ). كننده
كه  چون گفتارهايي . سي ترجمه مي يافت   انگليه  از اينگونه سخنان بسيار مي رفت، و هرچه گفته مي شد ب              

 در بيشتر نشستها پرسشها از باره آن         ،فرستاده بودم همانروزها بچاپ مي رسيد    » االوقات«نوشته و به    » اسپرانتو«درباره  
 .مي رفتي و گفتگوها بميان آمدي

نسته ايد كه آنچه   گمان مي كنم ندا  : مي خواهم سخني هم بگويم   : گفت. روزي با خانبهادر دو تني نشسته بوديم      
شايد گمان كرده ايد چون      !. مرا چندين دلبسته شما گردانيده و اين دوستي را در ميانه پديد آورده چه بوده؟                       

اين اندازه دلبسته   ه  ولي آنچه مرا تا ب    . اين هست . نويسنده ايد و من نيز نويسنده ميباشم خواسته ام با هم دوست باشيم            
هريك ه   شيخ خزعل ماهانه اي ب    ،ه ها و نمايندگان دولت كه در خوزستان ميبودند        شما گردانيده آنست كه سران ادار     

اهي درست مي داشتم تنها كسيكه     گو چون من پيشكار شيخ ميبودم و از اين رشته كارهاي او آ              . از آنان ميپرداخت  
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ون اكنون از هم دور     چ. نامش را در آن دفتر نديدم شما بوديد، و اين داستان است كه شوند دلبستگي من بشما بوده                   
 .»مي گرديم خواستم اين را بگويم و سهشهاي خود را پوشيده ندارم

 با آن پيشامدهاي بيم آور گزندي       ،خدا را سپاس كه پانزده ماه كمابيش كه من در خوزستان مي بودم            «: گفتم
اين هم از نيكي    .  بيرون آمدم  بتن نديدم و با آن زمينه كه براي پول گرفتن و اينگونه ناپاكي ها آماده مي بود من پاك                 

 .»از نيكي شماست كه با بستگي بشيخ از دوستي با من باز نايستاديد. اريدزشماست كه بنيكي ارج مي گ
در بغداد نيز يكروز مانده     . پس از سه روز بخانبهادر و ديگران بدرود گفته با راه آهن از بصره روانه گرديديم                

 .ديميومبيل خود را بتهران رسانات از آنجا بخانقين، و از خانقين با
وزير عدليه  ) آقاي حسين سميعي  (اديب السلطنه   . چون خانه گرفتيم و كمي آسوديم من بوزارت عدليه رفتم          

 داستان  ،هر روز حضرت اشرف تأكيد مي فرمود كه شما را بخواهيم         . خوب شد آمديد  «: بود و همانكه مرا ديد گفت     
آنها چيزهاي ديگر    «:  در شگفت شده گفت      ،را باز نمودم     از داستان   من چون بسخن پرداخته بخشي      . »چه بود؟ 
محاكمه زياني نخواهد داشت و من خواهم           : گفتم. »وزارت جنگ مي خواهد شما را بمحاكمه كشد          . نوشته اند

ه ولي من بايد تفصيل را ب       «: گفت. توانست رفتار زشت سرتيب فضل اهللا خان و ديگران را نيك روشن گردانم                  
 .گفتگو در اينجا پايان پذيرفت. »ف بگويمحضرت اشر

 روزي شادروان ناصر نداماني كه با سليمان ميرزا و صوراسرافيل همحزب ميبودند و آقاي صور   ،پس از چندي  
او گفته بوده  مرا در خيابان ديد و پس از حالپرسي و مهرباني                ه  رفتن مرا بخوزستان و كارهايم را در آنجا ب         داستان  
ما گفتيم او درباره خوزستان زحمت بسيار        . يش كه نزد حضرت اشرف بوديم نام شما بميان آمد          چند روز پ  «: گفت

حضرت اشرف  . زده اند و او را بتهران خواسته اند      اخيراً هم با سرتيپ فضل اهللا خان بهم        . كشيده بود و قدرداني نشد    
او را بياورند من خودم دلجويي      :  فرمود سپس. ولي بايستي با نظاميها هم راه برود      . بلي او كارهاي خوبي كرد    : گفت
 .»حاال  شما يكروز بياييد با من برويم نزد حضرت اشرف. كنم

ديدن آقاي  . از كارهاي من در خوزستان آگاهيد       شما   همچون   كساني   كه   من خشنود گرديدم     : گفتم
 .اهد بودفرصت گفتگو از خوزستان و كارهاي آنجا نخو اگرچه . ميرئيس الوزراء را هم خواها

 چنين نهاديم كه بآنجا رويم و او        ،چون محرم فرا رسيد و سردار سپه در وزارت جنگ روضه خواني مي كرد             
. ما را پذيرفتند  . سردار سپه با برخي از افسران و وزيران روي سكويي نشسته بودند           . فردا با هم رفتيم   . را در آنجا ببينيم   

رفت و نتيجه آن بود كه داستان محاكمه خواستن وزارت جنگ از             سردار سپه از من حالپرسي كرد و ديگر سخني ن          
 . ميان رفت
 

 بيكاري و سختي )٣٥
 

وزارت عدليه نيز همان انديشه را        . پس از پيشامدهاي خوزستان من بر آن بودم كه ديگر بشهرستانها نروم                
الدوله و فاطمي و وثوق الدوله       ت نصر ،پس از سميعي  . مي داشت و چون در تهران جاي باز نمي بود بيكار مانده بودم          
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. ولي كاري نمي توانست داد    . و هريكي از ايشان در نوبت خود ارجشناسي بمن مي نمود             . بوزارت عدليه رسيدند   
مي گويند رييس عدليه كه    . از خوزستان شكايتهاي بسياري رسيده    «: گفت. رفتم.  الدوله روزي مرا خواسته بود     تنصر

. »مگر اين اعضا در زمان شما نبودند؟      . بعضي اعضا را نيز نوشته كه پول مي گيرند       . ردبجاي شما رفته علني پول مي گي     
ي رشوه گيرند و يا      ندبا بودن من كه نتوانست     : گفتم. »پس چرا آنوقت شكايت نميشد؟     «: گفت. بودندميچرا،  : گفتم

. » كه نمي توانيم شما را بفرستيم     ما. در اين كاغذها درخواست كرده اند كه باز شما را بفرستيم          «: گفت. ناراستي كنند 
 .خود من هم نتوانم رفت: گفتم

ميلسپو كه  . جلوگيري برخورده بود  بكه مي بايست بدهند آنهم     » حقوق انتظار خدمت  «. بدينسان بيكار ميبودم  
» ظارحقوق انت «داده شود، و تا آن داده نشود         » تعرفه خدمت «هركس  ه   دستور داده بود ب    ،را گذرانيد »قانون استخدام «

نپردازند، و سررشته اين كار در وزارت ماليه بدست چند تني مي بود كه بدرد خودنمايي گرفتار مي بودند و تا كسي                      
شد و كمتر   نكه مي بود كمتر يكي پذيرفته      » تعرفه«صد هزارها   . بارها بنزدشان نرفتي و نيامدي كارش بجايي نرسيدي       

 .ان يافتيكي بدشواريها برنخورد و زودتر از يك سال پاي
نمي توانستم گرفت و باز    » حقوق انتظار « از اينرو . من ماهها مي خواست كه بروم و بيايم و پايان پذيرد          » تعرفه«

 :اين داستان چون نمونه آلودگي توده است مي نويسم. بتنگدستي و سختي افتاده بوديم
انست كه رييس عدليه خوزستان چون د.  كه بخوزستان مي رفتيم در كرمانشاهان بعربي برخوردم    ١٣٠٢در سال   

اگر «: مي باشم بمن فهمانيد كه از كاركنان نهاني خزعل است  و آنگاه دلسوزانه براهنمايي پرداخت و گفت                           
فالن افندي در بصره كه اخيراً       . شيخ صميميت نشان دهيد   بخواهيد در آنجا با عزت و احترام زندگي كنيد نسبت             مي

او را ببينيد و عالقه خود را بشيخ        . او معرفي مي كنم  ه  من شما را ب   . سرار شيخ است  وكيل پارلمان عراق شده از محارم ا      
. »من او را بفالن افندي معرفي كردم       . چند روز پيش هم ياور رضا قليخان هم بخوزستان مي رفت          . او اظهار داريد  ه  ب

شد و هوشيار بوده بداند كه از        بافيهاي درازي پرداخت در زمينه آنكه آدم بايد در انديشه زندگاني با              سپس بفلسفه 
 .هركس چسودي توان جست

ه من هيچ پاسخي ندادم و سخنان او فراموش گرديده بود تا در اين روزگار تنگدستي در تهران، روزي كه ب                      
هاي كارگشايي كرده و مي خواستم از در آن بدرون روم             اردن و وام گرفتن آهنگ يكي از بنگاه        زانديشه گرو گ  

حال يكديگر پرسيديم و او با من       . چون نگريستم همان مرد عرب مي بود     . رابرم ايستاد و سالمي داد    ب ناگهان كسي در  
چون دارنده بنگاه كه يك جهود ميبود سختي از خود مي نمود و من وام گرفتن نتوانستم و بيرون                   . تا درون بنگاه آمد   

جان من، چرا بنصيحت من گوش        آخر  «:  در ميان راه آقاي عرب فرصت بدست آورده بسخن پرداخت              ،آمديم
سخنان بسياري گفت   …» اگر گوش داده بودي اكنون در تهران خانه ملكي داشتي، پول در بانك داشتي               !. ندادي؟

 .كه من نيز همه را با خاموشي گذرانيدم
حقوق رتبه  «در چنان هنگام تنگدستي يكچيز بكار ما خورد، و آن اينكه در خوزستان كه مي بايست بمن                       

حقوق رتبه چهار را     . ماليه نپذيرفت .  وزارت عدليه دستور آنرا فرستاده بود        ،را دهند ) ياست بدايت تهران  ر(» شش
پرداخته و ما در شوشتر دررفت بسيار كم داشته با آن ساخته بوديم، اكنون بازمانده آنرا طلبيدم و با فشار وزارت                           



 ٨٩             .....................................................................................................................................................      احمد كسروي   / هده سال در عدلي

 

 

اين يك گشايشي براي ما      . اه ما را راه توانستي برد      گرفتم كه چند م   ) نهصد تومان ه  نزديك ب (عدليه بخشي از آنرا      
 .بود

 

 روزهاي بيكاري را با چه مي گذرانيدم )٣٦
 

يادداشتهايي كه از خوزستان همراه     . در همان هنگام ها بيشتر ساعتهاي خود را با خواندن و نوشتن بسر مي بردم             
 .هاي خود را درستر گردانم و كتابها پديد آورم آورده بودم، در تهران فرصت داشتم كه بكتابخانه ها روم و دانسته 

داستانش آنكه چون در    . بود» آذري يا زبان باستان آذربايجان    «نخست چيزي كه نوشتم و بچاپ رسانيدم دفتر         
پان « آنان سياست خود را به         ،رشته كارهاي آن كشور را بدست گرفتند        » ژن ترك «عثماني مشروطه شد و دسته        

كوشيدند كه هرچه تركست بسر خود گرد آورند و يك توده بزرگ با فرمانروايي نيرومند بنياد                نهاده بر آن    » تركيزم
گزارند، و از جمله چشمشان را بآذربايجان و ديگر بخشهاي ايران كه بتركي سخن گفته مي شود برگردانيدند، چون                    

آنها . شاكشهايي در ميانه رخ داد      در آن باره گفتارها مي نوشتند، روزنامه هاي ايران بزبان آمدند و چند رشته ك                   
ند و نه اينان، گاهي نيز سخنان       د نه آنان دليلي مي آور    .مي نوشتند آذربايجانيان تركند و اينان پاسخ مي دادند كه نيستند        

 .تلخي بهمديگر مي زدند
 روزنامه ها  هنگاميكه من از آذربايجان بتهران آمدم باز چنين كشاكشي در ميان مي بود و روزنامه ايران و ديگر                

از آن هنگام در انديشه من بود كه بجستجوهاي تاريخي پردازم و زمينه را از راه دانش روشن                   . گفتارهايي مي نوشتند 
 .بويژه كه آذربايجاني  ميبودم و خود مي خواستم تبار آذربايجانيان را بشناسم. گردانم

نخست بار بود كه در ايران كتابي بشيوه         اين كتاب با همه كوچكي چون زمينه ارجداري را دنبال مي كرد و               
 .  آوازه بزرگي پيدا كرد و همبستگي من با انجمنهاي دانشي از همانجا آغاز گرديد،دانشمندانه بيرون مي آمد

 نخست دانشمندان روسي خواهان آن گرديدند و سفارت             ،چون چاپ كتاب در چاپخانه شوروي مي بود         
.  خواستار ديدار من گرديد     ،در تهران مي بود  كه  ين شرقشناس روسي     مسيو چايگ . شوروي ده نسخه از آن خريد       

عراق بچاپ رسانيد و نسخه هاي كتاب      » تايمز«در بخش انگليسي    را  آن  » تقريظي«سپس دوست ما آقاي محمد احمد       
ه ب شده آنرا     كوتاه ،سن راس رييس دانشكده زبانهاي شرقي       ن سر دي  ،انجمنهاي دانشي لندن فرستاده بود     ه  را كه ب  

اندامي در انجمن آسيايي همايوني و در       ه   راس مرا ب   نسنبا پيشنهاد آقاي محمد احمد و سر دي        . انگليسي ترجمه كرد  
پس از همه آكادمي آمريكا      . دو انجمني در آمريكا برگزيده شدم      ه  همچنان ب . انجمن جغرافيايي آسيايي برگزيدند   

يا محمد  ( و خود نتيجه مهرباني دوست دانشمند ما خانبهادر             اينها بدستاويز آن كتاب    . مرا از اندامان خود گردانيد     
 .بود) احمد

باز در همان هنگام تاريخ پانصد ساله خوزستان را نوشته بپايان رسانيدم، و چون دكتر افشار كه مي بايد او را                       
 كوتاهشده آنرا در    ،درا بنياد گزارده از من نيز گفتار خواسته بو          » آينده«مهنامه   نيز از دوستان دانشمند خود شمارم      

 .چند گفتار در آن مهنامه بچاپ رسانيدم
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و آن اينكه صفويان سيد نبوده اند و تبار         . در ميان جستجو از زبان آذري بيك داستان شگفت برخورده بودم            
در حاشيه اي اين را نوشتم، پس از پراكنده شدن آندفتر            ) آذري(چون در دفتر    . درباره آنها راست نيست   » سيادت«
بلكه كساني از راه دشمني پيش      . رزا محمد خان قزويني از پاريس و كسان بسياري از تهران بخرده گيريها پرداختند            مي

دادم كه چون چاپ شد      » آينده« از اينرو كوتاهشده دانسته هاي خود را در آن باره هم گفتارهايي كرده به               . آمدند
 . همه آنرا پذيرفتند ولي كمي نگذشت كه. داروپا رسيد و برخي هايهوي ها پديد آوره آوازه اش تا ب

جستجوهايي . اينها در زمينه تاريخ ميبود     .بدينسان روزهاي بيكاري خود را با خواندن و نوشتن مي گذرانيدم           
 جستجو از آذري    ،شوشتري و دزفولي كه پرداخته بودم      گذشته از نيمزبانهاي مازندراني و    . نيز درباره زبان مي داشتم   

جستجو از نيمزبانها را در تهران       . ن ديگري مي بوده مرا بزمينه زبانشناسي هرچه نزديكتر گردانيده بود          كه خود نيمزبا  
 .نيز دنبال مي كردم

يكداستان شيرينتر آن بود كه آقاي ملك نژاد كه اين زمان در تهران مي بود و هر روز همديگر را مي ديديم                       
هاي دماوندي را    چون همسرش دماونديست واژه    . بمن مي كرد در اين باره بتكان سختي افتاده كمكهاي سودمندي          

خوار رفت و در آنجا زبانهاي سرخه اي و اليكايي را دنبال كرد و                      ه  سفري ب . گرد آورده براي من مي آورد       
شنيده بود در سمنان جواني بنام محمد باقر نيري هست كه نصابي با               . يادداشتهاي سودمندي را پديد آورد و فرستاد       

و يادداشتها از زبان و از شعرهاي سمناني، و همچنين             نويسيها پرداخت  با او بنامه  . رباره نيمزبان سمناني ساخته   شعر د 
از همينجا  ) كه اكنون يكي از ارجدارترين ياران ماست      (آشنايي من با آقاي نيري      . از نصاب آقاي نيري بدست آورد     

 .آغاز شده
 

 
 آقاي نيري 

 
 من گذشته از آنكه بآگاهيهاي ژرفي درباره زبان فارسي رسيدم و نتيجه هاي                ،واز اين دنبال كردن و جستج      

تاريخي و دانشي بسيار بدست آوردم، اين نتيجه هم پيدا شد كه دانستيم در ايران، گذشته از نيمزبانهاي مازندراني و                      
سرخه  مثالً. ر بسيار است   نيمزبانهاي ناشناخته ديگ   ،گيلكي و تالش و كردي و خوزستاني و سمناني كه شناخته است            

جهودان همدان كه زبان نژادي خود را فراموش كرده و از            .  ما در آنجا نيمزباني پيدا كرديم      ،كه ديهي در خوارست   
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جواني از خود آنان كه در تهران درس مي خواند چون جستجوي مرا از                 .  يك نيمزبان ويژه مي دارند     ،دست داده 
 . چند بار با هم نشستيم و من يادداشتها از آن نيمزبان كردمنيمزبانها شنيده بود بنزد من آمد و

دانسته شد اين جهودان كه همانا از فرزندان آندسته جهودانند كه در كلده دستگير ميبوده اند و از زمان                           
ولي . اندايران آمده جا گزيده اند، از همان زمانها زبان جهودي را از دست داده و زبان ايراني ياد گرفته                   ه  هخامنشيان ب 
 .همان حال دو هزار سال پيش نگه داشته اند كه اكنون نيمزباني شمرده مي شوده آنزبان را ب

. چون در اين كتاب از نيمزبانهاي مازندراني و شوشتري نمونه هايي ياد كرده ام از سمناني نيز نمونه مي آورم                    
 :نعيما نامي در اين زبان شعرهايي گفته و اين دو بيت ازوست

 در  راه  عدم  قافله  ايوار  كرن    كاروان جون باركرن  كهآنروز 
 ترسن كه سرصراطي واداركرن   ون  و  مو بـار  پـره را اشتر الغـ

. من شتر الغري هستم و بار من بسيار است         . آنروز كه كاروان جان بار كنند، در راه نيستي قافله ايوار كنند             ( 
 ).مي ترسم كه سر صراط باز دارند

 :ت نيز ازوستاين بي
 پرپر مكرون خين مپاشون اسريره  اسر بريده گرگون موگل پي پشترايشه

 ).من ماكيان سر بريده ام از نزد من پستر رو پرپر مي كنم و خون مي پاشم از سرم(
و اين يادگار   ) دار همزه زبر (آورده مي شود   » ا» «من«چنانكه در اين شعرها نيز ديده مي شود در سمناني بجاي           

 .هخامنشي است كه بازمانده» ادم«اوستايي و » ماز«
جدايي ميانه زن » ضمير«در ) همچون انگليسي و برخي زبانهاي ديگر     (يك چيز دانستني آن كه در اين نيمزبان         

 :و مرد گزارده مي شود بدينسان
 )در مرد(او : ژو               )در زن(او : ژين                 
 )مرد در(او را : ژوره      )در زن(او را : ژينه                 

بويژه كه بميهماني نمي رفتم و جز با ملك نژاد         . اين كارها واداشت  ه   مرا ب  ١٣٠٤بيكاريهاي سال   : كوتاه سخن 
روزهايي كه از خوزستان بازگشته بودم،        . كه دوستيمان با او رويه برادري گرفته بود با كسي آميزش نمي داشتم                

گاهي . مي شناختند، چون مرا نيز از خودشان ميشمردند بميهماني ها مي خواندند        » اديب« نويسنده و    دسته اي كه خود را   
 . رها كردم و پا كشيدم،ولي چون ديدم مرا با آنان سازشي نتواند بود. نيز بخانه من مي آمدند

قاجاري پايان   در اين هنگام در تهران داستان تاريخي بزرگ رخ مي داد، و آن اينكه پادشاهي خاندان                          
من چندان سرگرم كارهاي خود ميبودم كه از پيشامد آگاهي نيافته بودم، و             . پذيرفته خاندان پهلوي بروي كار مي آمد     

قاجاريه  .مگر شما در اين شهر نبوديد؟      «:  گفتند .»!چه توپيست؟ «: چون روز نهم آبان آواي توپي برخاست پرسيدم        
اين را شنيده من نيز نيم ساعت براي          .»در مدرسه نظام هنگامه است    . ديدسردار سپه رييس موقتي دولت گر      . برافتاد

 .بيش از اينها بهره نداشتم. كه برپا گرديده بود رفتم» مجلس مبعوثان«سپس هم يكروز بتماشاي . تماشا رفتم
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 داستان شگفتي كه رخ داد )٣٧
 

حقوق «پس از گذشتن تعرفه      .  داشتچنانكه نوشتم وزارت عدليه با آنكه بمن كاري نمي داد پاس بسيار مي              
مثالً در همان پاييز در دماوند ميرزا علي آقا         . گاهي نيز خواهشهايي از من مي كردند     . هم پرداخته ميشد  » انتظار خدمت 

بوزارت عدليه نافرماني   ) ها نوشتند  گويا همان تقوي كه چند ماه پيش كشته شدنش را در روزنامه              (نام امين صلح    
 .ن خوانده بودند نمي آمده و نامه هاي تند مينوشتهبتهرا. مي نموده

 ژاندارمها  بگوييم   آيا   !. كنيم؟ چه كار    اين  ه  ب « :گفته بود  خشمناك شده   ) آقاي فاطمي (وزير عدليه   

اگر آقاي كسروي قبول كند اين كار اوست         «: گفته بود )ميرزا كاظمخان ( مدير كل    .»!بياورند؟بتهران  تحت الحفظ   
 .»و را بياوردكه برود و ا

ه همين امروز اتومبيلي بگيريد و برويد و ب        خواهش مي كنم «: چون رفتم گفت  . وزير عدليه فرستاده بود پي من     
 .»هر نحوي كه صالح مي دانيد او را بتهران بياوريد

 گله اش از اين  . شب كه رسيده بودم ميرزا علي آقا بديدنم آمد          . من همانروز اتومبيلي گرفته روانه گرديدم      
از سر كار برداشته و بتهران         او را  ،او توهين كرده و وزارت عدليه بجاي هواداري و پشتيباني            ه  ميبود كه حاكم ب    

 .»من چاره ندارم جز آنكه خودم انتقام بگيرم«: ميگفت. خواسته كه اين خود توهين ديگري بوده
. سال پيش در زمان من ميبوده      آنگاه همين حاكم چند      !. شما چكار توانيد كرد؟   . اين سخنها پوچست  : گفتم

 !. پس چرا با من آن همه نيكورفتاري كرد؟
 امين صلح نوين ميبوديم،     ،چون در خانه ميرزا ابراهيم خان     . پس از گفتگو چنين نهاديم كه با من بتهران بيايد          
دليه بسته ميبود او    هنگاميكه رسيديم چون نزديك بشب و ع      . فردا را نيز ميهمان او بوده پس فردا با اتومبيل بازگشتيم           

وزير خشنودي نمود و    . ولي وزارتخانه بايد گناهش را ناديده گيرد      . من او را آوردم   : گفتم. را با خود بخانه وزير بردم     
 .او نويد مهرباني داده ب

برپا شود، وزارت عدليه    » كميسيون ترفيع «بدينسان مي گذشت تا اسفندماه رسيد كه مي بايست بشيوه همه ساله           
 .برايم كرد» ترفيع«لجويي از من درخواست براي د

سپس كه  . ميبودم مي داشتم رتبه دو   »عضو بدايت « در تبريز بعدليه رفتم، چون عنوان          كهاينرا بنويسم كه من    
سپس كه بخوزستان   . زنجان شدم برتبه چهار رسيدم    » رييس بدايت «سپس كه   . شدم رتبه سه گرديدم    »عضو استيناف «

. ودم، وزارت عدليه مرا برتبه شش برد، و چنانكه نوشتم بخشي از حقوق آنرا نيز گرفتم                  مي رفتم چون شرط كرده ب    
 .ن زمان وزارت عدليه اختيار چنين كارهايي مي داشتآ

من . دهند» ترفيع« بهرحال وزارت عدليه مرا در رتبه شش مي شناخت و بكميسيون پيشنهاد كرد كه برتبه هفت              
نصراهللا  رييس تميز و       حاجي سيد    در دست آقايان      » كميسيون ترفيع «زيرا  . مبنتيجه اين پيشنهاد اميد نمي داشت       

هم نمي داشتم و   » سالم عليك «سيدحبيب اهللا  مدعي العموم تميز و صدراالشراف و ديگران مي بود، و من با آنان                     
ن آيد و تا توانند     آنگاه چنين شناخته مي بود كه آنان از كسان بافهم و دانش بسيار بدشا              . هميشه دوري گزيده بودم   
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و بپايه آنان رسند و بهمچشمي         جلو پيشرفت آنان را در كارهاي وزارت عدليه گيرند كه مباد آنكه روزي بيايد                  
از اين گذشته چون آنان در ديوان تميز دسته اي مي بودند و هريكي فرزندان و خويشان خود را در دادگاهها                   . پردازند

نخست اين خويشان و بستگان خود را بديده             در ترفيع هايي كه بايستي داد         و اداره هاي عدليه جا داده بودند،          
 .گرفتندي و بديگران كمتر نوبت رسيدي

دسته «اينها را دانسته بودم و يك چيز كه سپس دانسته ام آنست كه اين آقايان از پيرامونيان فروغي و خود از                        
كه تا توانند كسان بافهم و جربزه را خوار داشته جلو پيشرفتشان            و اين از پرگرام كار آنان مي بود        . مي بوده اند» بدخواه
 .دچار نوميدي سازند گرفته 

: بهرحال كميسيون كار خود را كرد، و چون فهرستش بيرون آمد ديده شد كه درباره من چنين نوشته اند                        
 چه وزارتخانه در شگفت      از ديدن اين، چه من و      . » محول بسال آينده ميشود     ٦ترفيع او برتبه     .  است ٥واجد رتبه   «

پيدا ميبود كه   !. مرا باال نبرده اند، پايين آوردن بهر چه بوده؟        . »تنزيل«بود نه براي    » ترفيع«اين كميسيون براي    . شديم
 .دشمني بسيار با من مي دارند

اي جزايي  داده بودند بيشترشان كسان بي دانش و بدنام مي بودند، و چهار تن از آنان پرونده ه                » ترفيع«بآنانكه  
يكي از ايشان مال باقر مي بود كه در پيش نامش را برده نوشته ام كه در قزوين از آزمايش گريزان                         . نيز مي داشتند 

پاركه شده و بيك دزدي برخاسته بود كه سپس داستانش را خواهم             » وكيل عمومي «از قزوين بمشهد رفته و      . مي بود
 .از سه تن ديگر در اينجا نام نمي برم. شناخته بود» ترفيع« را شاينده آن بي دانشي و اين دزدي كميسيون اوه ب. نوشت

من آنانرا متهم بخيانت خواهم گردانيد و از        «: بوزارتخانه رفته گفتم  . اين رفتار كميسيون بمن بسيار گران افتاد      
 .»مبهتر است خودمان ايشان را بخوانيم و گفتگو كني«: گفتند. »وزارت عدليه رسيدگي خواهم خواست

، و فهرست را    »اشتباه شده «: چون پاسخ ديگر نمي داشتند گفته بودند      . بهمين خواست نشستي برپا گردانيدند     
دهسال كه در عدليه ميبودم يكبار       . همان اندازه بس نموده سخني نگفتم      ه  من نيز ب  . خواسته و ديگر گردانيده بودند     

 .ردرفت، و آن داستاني چنين پيدا ك»كميسيون ترفيع«نامم به 

 كار بازرسي كه بمن دادند) ٣٨
 

اين داستان درازي مي دارد    . را برانداخت » مستشاري« وزارت عدليه تكاني بخود داده اداره        ١٣٠٤در پايان سال    
 ميرزا حسن خان مشيرالدوله و برادرش مؤتمن الملك         ،كه در سالهاي نخست مشروطه كه در ايران عدليه بنياد نهادند          

ي را كه از فرانسه ترجمه شده بود از روي نسخه عربي ترجمه كردند، و از روي شيفتگي كه           عثمان» اصول محاكمات «
ايران آوردند و همان ترجمه را دوباره       ه  از فرانسه بنام مسيو پرني با ماهانه گزاف ب        » مستشاري «،اروپاييان مي داشتند ه  ب

را » مستشار«كار بيهوده كه كرده شد و انجام يافت          اين  . اردزو دستينه گ  و بپسندد   بفرانسه بازگردانيدند كه او ببيند       
رها نكردند و اداره اي در عدليه با يك ترجمان و پيشخدمت و منشي برايش بنياد گذارده نگه داشتند كه تا آنسال                          

 .همچنان باز مي ماند
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» مستشار«د داده   ولي وزارت عدليه پروا نميداشت تا اينسال تكاني بخو         . بارها در آن باره ايراد گرفته شده بود        
برپا گردانيد كه چهار تن بازرس      » بازرسي عالي « يك اداره    ،را رها كرد و اداره اش را بهمزد، و از جايگاه بودجه آن            

 .اين بيش از همه براي كار دادن بما بود. بودند و من يكي از ايشان بودم
چگونگي . ار شد زري نيز بمن واگ   در همانروزها كار ديگ   .  نام بازرس مي داشتم   ١٣٠٥بدينسان از آغاز سال      
. هرچه شكايت از داوران شده بود همچنان نارسيده مي ماند          نداشته و » محكمه انتظامي «آنكه از سالها وزارت عدليه      

گردانيد كه رييس يكي از      از اينرو وزارتخانه چهار دادگاه انتظامي برپا       . نزديك بصد پرونده رويهم چيده شده بود       
 . ها بنزد ما فرستاده شد كرشته پرونده ي. آنها من مي بودم 

سه پر از آنجا     يك ميرزا محمود نامي كه بازپرس مشهد مي بوده و با           : اين داستان چون شنيدنيست مي نويسم     
دزد بنامي را كه ژاندارم پس از چندگاه دنبال كردن دستگير گردانيده                مثالً .بازگشته بود، چهار پرونده مي داشت     

در عدليه آزاد گزارده و او كفشهاي سرايدار را نيز             ين بازپرس شبانه او را بشهرباني نفرستاده و        بعدليه آورده بود، ا   
 . گمان بسيار مي رفت كه پول گرفته و آن كار را كرده.دزديده گريخته بود

همانروز . مردي با چنين آلودگيها، ما گفتگو كرده برآن نهاده بوديم كه حكم ببيرون كردنش از عدليه بدهيم                 
 ميرزا محمود را بپشت سرش انداخته بدادگاه درآمد و سرپا رو بمن گرفته              ،ديديم معاون كه كفيل وزارت نيز مي بود      

. منتظر تمام شدن پرونده هاست. اين ميرزا محمود خان كاري داده ايم و بايد بروده آقاي كسروي، ب «: با نيم خند گفت   
 .»آنها را زودتر تمام كنيد

اين ه  د و من نيك مي دانستم كه از پولهاي رشوه كه كارمندان عدليه مي گيرند بخشي ب                خواست او پيدا مي بو   
اينرا كه شنيد رو ترش كرد و         .»او كاري داده نشود   ه  ولي بايد ب  «: ليكن خود را بآن راه نزده گفتم       . معاون مي رسيد 

ي بيك  أند از انديشه خود بازگشته ر       دو تن اندام كه با من مي بود        ،ي دهيم أاز اينسو فردا كه خواستيم ر      . بازگرديد
 .ي خود تنها ماندمأدادند و من در ر» تنزيل«درجه 

نه ماه با   . برخي پرونده ها نيز ديدم كه داستان درازي مي دارد        . اما بازرسي، يكسفر بعنوان آن بقم رفتم و بس         
نيدن آن، اداره بازرسي را از       چه شوندي هنگام گذرا   ه  اين مي بودم، و چون بودجه سال نگذشته بود، دانسته نشد ب             

 .كرده بازمانده را از ميان بردند» تصويب«، و چون ما حقوق شش ماه گرفته بوديم تنها آنرا ميان بردند
ليكن در همانروزها داور وزير شد و عدليه را         . دهند» حقوق انتظار خدمت  «چنين نهاده شد كه بآن سه ماه هم         

 .ه نشدبيكبار از ميان برد و آن نيز بما داد
 از آنسو يكدور بيكاري كه دانسته نبود كي پايان پذيرد برويمان            ،زيرا چنين زياني رسيده   . اين بمن گران افتاد   

د، ياسايي را   مو از نام او بدم مي آ      اينست سستي را سزا نديدم و چون با داور هيچگونه آشنايي نمي داشتم            . باز مي شد 
سه تن بازرس ديگر هم         و چون آن   . بود ديده چگونگي را گفتم       كه از نزديكان داور و با من نيز آشنا مي                 

 .مي كوشيدند نتيجه آن شد كه داور قانوني گذرانيد و آن حقوق را بما داد
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 چگونه مدعي العموم تهران گرديدم) ٣٩
 

 و چند ماه سراسر كشور را بي عدليه         اين مرد عدليه را بهمزد     . بهمزدن داور عدليه را داستان دراز مي دارد        
ولي در آنميان هوسبازيهاي پستي ازو سر زد         پديد هم آورد    . ي پديد آورد  ترگزاشت بعنوان آنكه دستگاه آبرومند    

 .آبروتر گردانيد كه خود را هرچه بي
 مي بوده در اينجا    نو بلكه از سردسته هاي آنا     » بدخواهان دسته«اين خود داستان درازيست، و چون داور از           

 .گفتگو ازو بيجاست
جا آنچه بايد گفت آنست كه چون عدليه بهمزده شد من از بيكاري سود جسته در خانه نشسته بخواندن                    در اين 

درباره شير و خورشيد آگاهيهايي بدست آورده       . همچنان گفتارها مي نوشتم  » آينده«بمهنامه   .و نوشتن بيشتر پرداختم   
زيرا . اشتم اين ميبود كه دوباره بعدليه بازگردم       آنچه اميد نمي د  . مي كوشيدم آنها را درست تر گردانم و كتابي سازم        

چنانكه گفتم با داور آشنايي نمي داشتم، و چون بدناميهاي زمان جوانيش را شنيده بودم ننگم مي آمد كه بديدنش                       
بكسي كار نخواهد داد و من چون          » ليسانسيه ها«از سوي ديگر شنيده مي شد جز          . او بشناسانم ه  روم و خود را ب      

با همه فشار تهيدستي كه بار ديگر رو آورده بود كمتر پروايي                 . نمي بودم مي بايست بيكبار نوميد باشم     » ليسانسيه«
 .مي نمودم

 بنام   را او   دولت   كه   ايران شناسان    از   هرتسفلد نامي      )١٣٠٦گويا فروردين سال    ( ا  هدر همان هنگام  
ط و زبان پهلوي بنياد گزارد و يكي از كسانيكه بآن               ايران خواسته بود كالسي براي آموختن خ        ه  ب» عتيقه شناس «

از . ولي نتيجه از آن نتوانستمي بود      . آموزگار ياد گرفته بودم    من كمي از زبان پهلوي بي      . درس مي رفت من بودم   
 .اينرو درس هرتسفلد را ارجمند شناخته با دلخوشي بسيار بآن مي رفتم و مي بايد بگويم كه بسيار بهره مي يافتم

بخانه » كه اكنون در تهران رييس دادگاههاي بخش مي باشد       (اين سرگرميها روزي ديدم آقا جواد حيدري        در  
گفتم پيش از همه در زنجان       .  بوده ايد؟ هادر كجا : چون رفتم پرسيد  . امروز مرا داور خواسته بود     «: ما آمد و گفت   

در :  گفتم .او اكنون در كجاست؟   : گفت. گفتم آقاي سيد احمد كسروي     . رييس عدليه تان كه بود؟   : گفت. بوده ام
 .»شان ميشناسيد به پيشش رويد و از من پيام بريد كه امروز عصر بيايند و مرا ببينند اگر خانه: گفت. تهرانست

عصر كه رفتم داور در اتاق سرپا ايستاده ساعتش را            . از اين پيام من در شگفت شدم و باز اميد نيكي نبستم              
: گفتم. »با شما بايد سرپا صحبت كنم       . سه دقيقه بيشتر وقت ندارم      «: رسيدم چنين گفت   منكه  . بدست گرفته بود   

ولي با  . براي شما كاري در پاركه بنظر گرفته شده       . من از هركه پرسيده ام از شما تعريف كرده اند       «: گفت. »بفرماييد«
ست عمامه را تغيير دهيد و عكس          اگر اينطور ا   «: گفت. »من بعمامه دلبستگي نداشته ام    «: گفتم .»عمامه نمي شود 

  .و باز گشتم» بسيار خوب«: گفتم. »برداشته براي من بفرستيد
يخه و كروات خريده و خود را درست گردانيده پيكر              با او ببازار رفته كالهي با      . ن زاده همراه ميبود    زخا

 .برداشته همانروز براي داور فرستادم
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ما كه از كفش : گفتم. هي شدن من مي رفت و برخي ايراد گرفتند       آنشب ميهماني داشتم و بيشتر گفتگو از كال       
چند گز  !. ؟ از نگاهداشتن عمامه تنها چسود توانستي بود         ،پا آغاز كرده يكايك پوشاكها را ديگر گردانيده بوديم          

 داور  شما اگر سخن مي رانيد از آن برانيد كه        . تنزيف سياه يا سفيد چه ارجي داشته كه در پيرامون آن سخني رود؟              
 .!؟ آيا بداور چنين گماني توان برد!.آيا راستست كه چون نيكي مرا شنيده بآن ارج گزارده؟. بهر چه مرا برگزيده؟

 
 نويسنده كتاب

 
سردار معظم يا تيمور تاش كه اين : راستي را اين خود چيستاني ميبود و سپس كه دانسته شد داستانش اين بوده           

چندي پيش هم بديدنش رفته يك      .  نوشته ام از زمان وزارت عدليه اش مرا ميشناخت       زمان وزير دربار مي بود، چنانكه    
 .نسخه از كتاب آذري برايش برده بودم كه آنرا پسنديده و ستايشها نمود

. در اين ميان كه داور عدليه را بهمزده از نو مي ساخت او چند تني را پيشنهاد كرده كه يكي از آنها من بوده ام                       
اينرا سپس  . ولي آنچه كارگر افتاده پيشنهاد وزير دربار بوده       . ر از هركه پرسيده جز نيكي مرا نشنيده       راستست كه داو  

 .خود تيمور تاش با من گفت
با شكوه بسيار در پيشگاه شاه نوين       ) اپسنديعدليه دن : بگفته داور (بهرحال دو سه روز نگذشت كه عدليه نوين          

 .  تهران مي بودم» مدعي العموم«گشايش يافت و من ) رضا شاه(
 چند تني از جوانان آراسته و زيرك، از جمله اللهيارخان صالح و ميرزا احمد                 ،پاركه بسيار آبرومند شده بود    

 .مي بودند» وكيل عمومي«) پسر صدر االشراف(مقبل و ميرزا كاظمخان 
از روز دوم يا سوم     . ار ميداشتيم پرونده هاي پس افتاده با زندانيهاي پا در هوا بسي        . از همانروز ما بكار پرداختيم    

 .با آنحال تا توانستم از كار باز نماندم. درد دندان سختي مرا گرفتار گردانيد
زيرا مدعي العموم كسي بايست بود      . ليكن جاي سخن ميبود كه آيا خواهم توانست در مدعي العمومي بمانم؟           

.  از قانون جلوتر گيرد و آنها را خشنود گرداند          كه از يكسو دستورهاي داور و از سوي ديگرخواهشهاي شهرباني را           
آنگاه چنانكه سپس دانسته شد ميرزا كاظمخان خواهان جايگاه من مي بوده و از گام                . نيامدي چنين كاري از من بر    

 پدرش بهمراهي حاجي سيد    . نخست مي كوشيده كه با تيره گردانيدن انديشه داور درباره من بآرزوي خود رسد                 

 .ان بدگوييهايي از من مي كرده اندنصراهللا و ديگر
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همان روز دوم يا سوم بود كه پرونده اي از شهرباني رسيد كه كسي را بي آنكه گناهش شوند بازداشتن باشد                      
من . دهيم» قرار بازداشت «بازداشته و پرونده را فرستاده بودند كه ما همداستاني نماييم و                   » حسب االمر «بعنوان  

دو روز ديگر نقيب زاده تبريزي كه يكي از وكالي عدليه و خود مرد                  .  آزادش كنند  ننمودم و گفتم   همداستاني  
 نامه اي آورد كه بداور و عدليه بد گفته و از جمله نوشته بود داور اين عدليه را بخواهش انگليسها بنياد                           ،ستاميخ

نينداخته در كشو ميز نگه داشتم و       من چون نخواستم بكار ناسنجيده و بيهوده او ارجي گزارم نامه را بجريان              .  گزارده
 .اين دو كار رنگ و روي ديگر داده بداور گفته بوده ميرزا كاظمخان ب. ميبايد بگويم سود عدليه را در آن ديدم

پيام گله آميز   » ميرزا مصطفي خان كاظمي   «داور با زبان معاون     .  من با داور آغاز شد     هنجا رميدگي ميان  ااز هم 
 .ليكن چاره نپذيرفت و نيرنگ كار خود را كرد. مخويانه دادمفرستاد و من پاسخهاي نر

 

 چگونه از تهران دورم راندند)٤٠
 

هنوز بيست روز از گشايش عدليه نمي گذشت كه روزي ديدم مرا با تلفون بوزارتخانه خواستند و چون رفتم                    
رييس . ز گمرك كشته شده   سواري ا . معاون بسخن پرداخته داستاني سرود كه در خراسان كاري دلگداز پيش آمده            

با كساني بنام جستجو از جنازه او بديهي ريخته اند و تاراج كرده اند و دسته اي را از روستاييان  گرفته                             گمرك  
عليحضرت از اين داستان بسيار خشمناكند و از        اچنانكه يكي از ايشان سر خود را بريده، و چون            . بشكنجه كشيده اند 

تهران احاله دهد    است از ديوان تميز درخواست كرديم كه رسيدگي قضيه را بحوزه          سوي ديگر عدليه خراسان بسته      
. وريدآو شما بايد همين امروز آهنگ خراسان كنيد و قضيه را سخت دنبال كنيد و مقصرين را هركه باشد بتوقيف                        

انك ششصد تومان   همين اكنون برويد از ب    .  هاي ديگر نيز هست كه فهرست آنها بشما داده خواهد شد            برخي دوسيه 
 .يكتن بازپرس و يك مأمور ژاندارم همراه شما خواهند بود. اتومبيلي هم براي شما آماده شده. بگيريد

آنكه كسي را در تهران براي سركشي بخانه نميداشتم از           با. اينها را چنان مي گفت كه من گمان ديگري نبردم        
 پول گرفتم و بخانه آمده چيزهاي          كه رفتم و از بان      همانساعت برخاست . پذيرفتن خواهش وزارتخانه سرنپيچيدم    

رويهمرفته كارهاي خود را انجام داده هنگام عصر با           . اندازه دررفت بيست روز پول دادم      ه  خريدني را خريدم و ب     
 .همراهان سوار اتومبيل شده روانه گرديديم

فردا برخاسته بجستجو   . زيديمسه شب در راه بوديم تا بمشهد رسيديم و يكسره بعمارت عدليه رفته نشيمن گ                
دانسته شد آن داستان دلگداز كه گفته مي شود هشت و نه ماه پيش بوده كه از سوي مدعي العموم مشهد                       . پرداختيم

دنبال شده و پرونده پديد آمده و بديوان جنايي فرستاده شده كه چون در آن ميان عدليه بهمزده شده همچنان                              
 .بازمانده

كوتاهشده آن اينست كه    . راستي را داستان دلگدازي بود    . ته و بدست آورده خوانديم    از دفتر پرونده را جس    
قاسم نام سوار گمرك با دست قاچاقچيان كشته شده، و چون جنازه او بدست نيامده ميرزا تقي ايلچي رييس گمرك        

ته و سوار اسبها گرديده      مي رفته با رييس ماليه تربت جام و ديگران دسته اي بس           » باغ سنگان «كه گمانش بروستاييان    
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بآن ديه تاخته اند و كساني را گرفته و آورده ببازپرس كشيده اند و فشارها داده اند و چون چيزي بدست نيامده بار                          
اين بار هم كساني را دستگير كرده       . ديگر بديه تاخته و اينبار شليكها كرده اند كه چند زني ترسيده و بچه انداخته اند              

بزمي گسترده سيزده تن از كاركنان دولت فراهم نشسته بامداد از دستگيران بازپرسها كرده اند و                     برده اند و شبانه     
كه  كه مال نيز مي بوده پس از شكنجه       نام  يكي از ايشان عبدالرحمن صوفي       . شكنجه هاي گوناگون بآنان رسانيده اند   

. ز زماني ديده اند كه سرش بريده شده         بي تاب شده بوده او را كشيده در حياط بروي خاكها انداخته اند و پس ا                   
 .ولي باور كردني نمي بود. ميگفته اند خودش بريده

من نوشتم  . ديگران آزاد مانده در اداره ها بسر كار مي بودند        . از بزهكاران تنها تقي خان ايلچي در زندان ميبود        
يك  كه  ناچار شدم يادآوريش كنم     . ينمودپيشكار ما كه آمريكايي ميبود بقانون پروايي نم       . كه آنها را بيكار گردانند    

 .شرط كنترات او گردن گزاردن بقانونهاي ايران بوده و اين يادآوري درو هناييد و بزهكاران را از اداره بيرون راند
يكي . را مي بيوسيدم، پرونده هايي كه فهرست داده بودند درآورديم          سپس چگونگي را بتهران نوشته پاسخ      

» وكيل عمومي «اين در مشهد    . يكرتبه بااليش برده بود   » كميسيون ترفيع « بود كه نامش برده گفته ام      باقر مي  پرونده  مال 
را  سيد بي بي نام زني مي ميرد و چون توانگر مي بوده و كسي را نمي داشته، او فرستاده ميشود كه داراكش                     . مي بوده

 .دو رشته ناراستي كرده و هر دو دانسته شده بودآخوند آزمند خودداري نتوانسته . بياورد» مخزن«به كند و فهرست 
بارها بصحن و   . چون ديگر كار نمي داشتيم بگردش و تماشا پرداختيم         . اين پرونده ها را نيز بتهران فرستاديم      

در اينجا سالوسكاري   . و شيوه بت پرستي ايرانيان را تماشا ميكرديم         حرم مي رفتيم و رفتار مردم را تماشا مي كرديم        
بسياري از كاركنان عدليه پيش كه در آنجا مي بودند بديدن ما مي آمدند و در ميان گفتگو بيش .  اندازه مي بود  بيش از 

برخي از ايشان بستگي    . بما بفهمانند » ثامن االئمه حضرت  آستان قدس   «از هر چيزي مي خواستند دلبستگي خود را به         
زشك شهرباني بديدن آمد و پس از سالوسكاريها            روزي پ . مي داشتند» جاروكشي«بآن آستان پيدا كرده سمت         

اگر مسئله مي پرسيد ما چون نمي دانيم چند روز خواهيم     «:  گفتم .»!راستي شما نماز را قصر مي خوانيد يا تمام؟       «: پرسيد
. خواستم بدش بيايد و لب از سالوسكاري ببندد         . »ولي ما كه نمازي نمي خوانيم     . ماند بايستي نماز را قصر بخوانيم      

شما بايد بما از تندرستي گفتگو كنيد و دستورهايي بما            !. شما مگر مالييد كه سخن از نماز مي رانيد؟         : سپس گفتم 
 .اين را كه گفتم بيكبار خاموش گرديد. دهيد

آقاي كيا  . مي كرد مهرباني بسيار    بما   كه از تبريز همديگر را مي شناختيم          شريف الدوله    والي خراسان   
من فرصت يافته يك روز بديدن كتابخانه آستانه رفتم و بسياري از             .  پذيراييهايي بسياري مي نمود   مدعي العموم پيش  

در . حاجي حسين آقا ملك بديدن آمد و ما را بوكيل آباد كه ديه خودشانست  ميهمان برد                   . كتابهاي آنجا را ديدم   
 .شتها برداشتمآنجا نيز كتابخانه مي داشت و دو روز كه مانديم من سودجويي كرده ياددا
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 كه در زمان خودش كشيده شده ) تهماسب قلي خان(پيكره نادر قلي 
 

رييس مجلس  «ممتازالدوله  . بديدن گور نادرشاه نيز رفته خشنود گرديدم كه از آنحال بد بيرون آورده شده                
بسر او رفته   .  دادندگور فردوسي را در باغي نشان مي       . روزي هم با او بتوس رفته گرديديم       . در مشهد مي بود  » يكم

 .يادي ازو كرديم و از زردآلوهاي شيريني كه در پيرامونش بزمين ريخته بود چند تا برداشته خورديم
بشوخي برخاستيم  . بپا مي كنند ) كفشهاي پوست خربزه اي  (در توس زنها را ديديم كه كفشهاي زرد آخوندانه          

 زنانشان هم كفش زرد مي پوشند و همه            ، و همه علمايند    خراسانيان چنانكه مردانشان دستار مي بندند      «: و گفتيم 
 .»علمايند

در مشهد آنچه بسيار مي شنيديم سخن از كلنل محمد تقيخان و ستايش از دليري و كوشايي و پاكدامني آن                      
لنل چنانكه نوشته ام هنگاميكه داستان ك    . دانسته شد داستان جايي ژرف در دلهاي بسياري باز كرده         . افسر جوان مي بود  

و   آه ها    در اينجا   . از داستان آگاهي نيكي نيافته بودم        من در راه تبريز و تهران مي بودم و           هدر خراسان رخ مي داد   
 شمار   ازاو را    كه مي بايد    سرگذشت آن جوان دلير و كوشا         ه  در من نيز مي هناييد و ب       افسوسهايي كه ميشنيدم     
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ناآزمودگي او كه مفت خود را       ه  بارها ب .  دلبستگي پيدا مي كردم   ،فتجالل الدين خوارزمشاه و لطفعليخان زند گر       
 .خوردمميبكشتن داده افسوس 

 

 
 كلنل محمد تقيخان

 
 سفر شيروان) ٤١

 
چون كشف كرديم در اين زمينه       . شبي تلگراف رمزي رسيد   . ميبيوسيد دو هفته كمابيش پاسخ تهران را مي       

 و شهرباني زني را شكنجه كرده اند و او خود را بچاه                 يكنان داراي چنانكه آگاهي رسيده در شيروان كار        «:ميبود
درنگ بشيروان رويد و     بي ،چون چگونگي دانسته نيست    . در مجلس از دولت استيضاح كرده اند       . انداخته و كشته  

 .»قرار احاله از ديوان تميز صادر شده. داستان را دنبال كنيد و راپورتي با تلگراف بفرستيد
 پايوري ازو خواستيم    ، و برييس شهرباني نوشته    يم خوانديم همان شبانه فرستاديم اتومبيل گرفت      چون تلگراف را  

در ميان راه نايب علي اصغر كه با بازپرس در          . بامداد آماده بوديم و راه افتاديم     . كه نايب علي اصغر نامي را فرستادند      
چون راه  . ايشها مي كرد و افسوسها مي خورد     ست.  سخن از كلنل محمد تقي خان مي راند        ،پشت سر من نشسته بودند     

در اينجا كلنل فالن جنگ را كرد، در          «:  تپه هاي سر راه را نشان مي داد و مي گفت          ،مشهد و قوچان را مي پيموديم     
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بروي . در اينجا بود كه كلنل را كشتند      «: يكجا رسيد و آهي از دل برآورد و گفت         ه  تا ب » .آنجا فالن داستان رخ داد    
 .»رش را بريدندآن تپه س

.  اين گفتار و رفتار او ناآسوده ترم گردانيد       ،خودم كه از درون ناآسوده مي بودم     . اين رفتار او مرا سخت سهانيد     
 .دانستم جوان باغيرتيست و ارجش  شناختم

حضرت «: گفته شد . اتومبيل در جلو اداره حكمراني ايستاد و من بدرون رفتم             . نيمه روز بقوچان رسيديم    
زني كه در شيروان خود را بچاه انداخته و كشته در اينجا                . با او كاري نمي دارم    : گفتم. »اندرون رفته ه  بحكمران  

هرچه «:  من در شگفت شدم و گفتم       .»آن موضوع هشتاد تومان را مي فرماييد؟      «: مدير دفتر گفت  . دوسيه نمي دارد؟ 
م داستان بر سر هشتاد تومان بوده كه از         يگريسته ديد پرونده اي درآورد و همان سرپا ن     . » بيار ببينم  درهست دوسيه اش   

و شش روز     سي ،خود را كشته  و  صندوق ماليه دزديده شده و آن شكنجه ها كه رفته و آن زن بدبختي كه ناچار شده                 
ولي آن هشتاد تومان فراموش نشده و رييس ماليه شيروان پياپي نامه ها بحكومت نوشته و                    .گذشته و فراموش شده    

 .ردهدنبال ك
: گفت. قاي حكمران بگوييد مدعي العموم تهران مي بود و بشيروان ميرفت          آب. من اين دوسيه را مي برم    : گفتم

 .»زندانبان آنجا را همراه آورده همينجاست. چند روز پيش حكمران خودش بشيروان رفته بود«
 مي داشتيم او را نيز گزارده راه       چون در اتومبيل جا   . ايستخواندند ديديم جواني ژوليده     . او را بخوانيد  : گفتم

 .افتاديم
از : ميگفت. رييس تلگراف پيش آمد    .  بتلگرافخانه رفتيم   ،شبانه بشيروان رسيده چون جايي را نمي شناختيم         

نيز و ميهمانداري    بميزباني   ،در را باز كرد و نه تنها بما جا داد           . كارمندان دولتيم و امشب را در اينجا خواهيم ماند          
حضرت حكمران سالم   «: بسراغ ما رسيد  » فراشباشي نايب الحكمه  «ي نگذشت كه نايب شكراهللا خان        كم. پرداخت
اينجا ه  مسافرانيم و ب  . بنايب الحكومه سالم رسانيد   «:  گفتم .»فرمود آقايان كيستند و از كجا تشريف آورده اند؟       . رسانيد

 .»رسيده ايم و كارمان فردا دانسته خواهد شد
كردم و  » اقامه دعوي « همان شبانه من     ، كم دانسته و نامهاي بزهكاران را شناخته بوديم         را بيش و   چون داستان 

بازپرس قرار بازداشت چهار تن را كه رئيس دارايي و رئيس شهرباني و نايب صادق و حسين زندانبان ميبودند                             
خانه اي نيز گرفتيم   . او نهاديم نوشت، و آنرا بدست نايب علي اصغر خان داده آقا نصراهللا ژاندارم را نيز در زيردست                   

 . در دست ما باشد و اداره اش گردانيمهكه سه روز
آقاي مدعي العموم   «: بامداد هنوز آفتاب نزده بود كه آواز نايب علي اصغر خان مرا از خواب بيدار گردانيد                  

. ف خود بسيار ناراضيست    رئيس ماليه مثل اينكه از پاريس آمده از توقي          : بياييد ببينيد . هر چهارتاشان توقيف كردم    
 ».مي غرد و تهديد مي كند

صارمي رئيس دارايي چنانكه نايب علي اصغر گفته بود          . و روانه شديم   شستيم و رخت پوشيديم    برخاسته رو 
تو را بنام قانون    : گفتيم. رخت بسيار شيك در تن مي داشت و خود جوان نافهم و تندي مي بود               و كفش برقي در پا   
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ميلسپو هم تلگراف   ه  مي خواهم ب «: گفت. شكايت كنيد » استيناف تهران «ي شما توانيد با تلگراف به        بازداشته ايم، ول 
 .»كنم

ميرزا حسنخان رئيس شهرباني جوان بافهم و       . در آنهم آزاديد و هر تلگرافي نويسيد فرستاده خواهد شد         : گفتم
او از در فروتني درآمد و خود را بما .  بگردن گيرد  با نداشتن هيچ بودجه اي ميبايسته ايمني شهري را       . بيچاره اي مي بود 

زندانبان كه از   . سالخورده و پستي مي بود و قانون نمي فهميد         نايب صادق كه بزهكارتر از همه مي بود مرد          . سپرد
 . ازو پست تر مي بود،خود آورده بوديم قوچان با

. ت آن نشانديم و بازپرسي آغاز يافت       بيدرنگ اطاقي را برگزيده و ميز و نيمكت گزارده بازپرس را در پش               
 . گردانيده بكار پرداختيمرپاهنوز مردم از خانه هاي خود بيرون نيامده بودند كه ما پاركه را ب

. رفتم» شهربانو«راهنمايي برداشته با نايب علي اصغر بسرخاك           . خودداري نتوانستم . من دلم ناآرام مي بود    
اداره نايب الحكومه   ه  بازگشته ب . هايي از ديده ريختم   كاالي سرش ايستاده اش   ب. شهربانوي ستمديده، شهربانوي بيچاره   

 با دست خود زنجيرش باز نمودم و    ،او را كه پس از سي و شش روز هنوز در زندان ميخوابيد             رفتم و علي اكبر شوهر    
 .نايب الحكومه هنوز نيامده بود. آزاد گردانيدم

گاهيكه مي خواست رفتار مرا      سهيده، و ناآسوده مي بود    من سخت     نايب علي اصغرخان كه او نيز همچو         
 .»بعينه مثل مرحوم كلنل«: بهمراهان گردانيده چنين مي گفت  رو،بستايد و سهش خود را باز نمايد

 
 داستان دلسوزان شهربانو ) ٤٢

 
صارمي . توده است اين داستان نمونه اي از بدبختيهاي اين       . در اينجا مي بايد داستان دلگداز شهربانو را بنويسم        

بيست و پنج تومان ماهانه زندگاني با شكوه و     با ،رئيس دارايي شيروان كه يكي از جوانان درس خوانده تهران مي بود          
اين علي اكبر  . از جمله دوتن نوكر مي داشته كه يكي نامش علي اكبر مي بوده           . بسيار خوشي براي خود بسيجيده بود      

 .تري هيجده ساله و خوش روي كرماني و خود آبستن مي بودهزني بنام شهربانو مي داشته كه دخ
صارمي كه خود با دزدي زندگي بسر مي برده بنوكرها هم چيزي نداده آزادشان گزارده بود كه از انبار                           

نداده آنانرا در دزدي و ستمگري آزاد        در جاييكه دولت بنايب الحكومه و رئيس شهرباني بودجه        . بدزدند و بفروشند  
 . از صارمي چه شگفتي داشته كه چنان كاري كند،ودگزارده ب

بهرحال نوكرها كه از انبار مي دزديده اند يكبار هم گستاخي نموده دست بصندوق برده هشتاد تومان پول نقد                   
اداره ه   با دستور او رئيس شهرباني سه پايه را ب          ،صارمي اين گناه را بآنان نبخشاييده و سخت دنبال كرده          . دزديده اند

. ولي نتيجه اي نشده  . سه پايه بسته تازيانه زده اند و شكنجه هاي ديگري نيز كرده اند         ه  ايي آورده كه يكايك آنانرا ب     دار
سه ه   بياوريد او را هم ب     ،زن علي اكبر كه در خانه صارمي و آشپز آنجا مي بوده صارمي گفته او جاي پول را مي داند                   

بدبخت زن از بس البه و زاري         . دنسه پايه بند  ه  ي بسرش مي اندازند كه ب     شهربانو را مي آورند و توبره ا     . پايه بنديد 
هر سه را   . »اينها را ببريد شهرباني و شب شكنجه كنيد تا جاي پول را بگويند             «: صارمي گفته  .نموده رهايش كرده اند  
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 زن زندانبان پيش را كه مرده       ،برده اند بشهرباني و هر كدام را در اتاقي جداگانه جا داده اند و براي نگهباني بشهربانو                
 .بود بآنجا خوانده اند

و آنها را شكنجه كند، و اين         نايب صادق نامي را از فراشان كهن برگزيده كه شب رود              از آنسو صارمي     
صادق چون دلباخته شهربانو مي بوده پيشآمد را بفال نيك گرفته و هنگام غروب بخانه ارمني ميفروش رفته و در آنجا                    

 زني را كه مي خواستم امشب بمن        ،خوبي دارم  امشب شكار «رده و در مستي راز خود بيرون ريخته كه             نوشابه خو 
 . بدينسان خود را آماده گردانيده و روانه شده. »سپرده اند كه شكنجه كنم

 در اينجا چاهي نيست من     « :از زن نگهبان پرسيده   . شهربانو كه نام صادق را شنيده بود بيتابي بسيار مي نموده           
 كمي براي من    ،آن را بشما مي دهم   . من يلي دارم سه تومان خريده ام     «:  سپس گفته  .»نيست«:  گفته .»خود را بيندازم؟  

 . آن زن اين را نيز نپذيرفته.»شيرة ترياك بخريد و بياوريد كه بخورم و بميرم
 دست  ،ميان بازپرس و چون در    . اتاق او آمده  ه  با اين بيمناكي و بيتابي چهار ساعت از شب گذشته صادق ب             

برخيزيد برويم  . من كار نداشته باشيد    با«:  زن با آزرم بيش از آن خودداري نتوانسته و چنين گفته              ،بسينه او مي زده  
 .حسين زندانبان و صادق با فانوسي همراه او رفته اند . اينرا گفته و برخاسته.»جاي پول را بشما نشان دهم

يكساعت بيشتر گرديده اند و دانسته نيست در آن يكساعت چه رفتاري با            . هشب سرد بهار و باران نيز آمده بود       
جاي . »پول در اينجاست  . اينجاست«: اين دانسته است كه سرانجام شهربانو در جلو دري ايستاده و گفته                . او رفته 

و گرومب خود   شهربانو يكسر بسر چاه آب رفته       . همانكه تكان داده اند گشاده شده    . شگفت است كه در باز مي بوده     
 ).چاهيكه اندازه گرفتيم بيست و چهار متر بيشتر ژرفايش مي بود(را بچاه  انداخته 

 دارنده خانه و زنش بيدار شده بيرون آمده اند و چون داستانرا دانسته اند آن زن هم كه آبستن                          ،آواز پا ه  ب
رباني رسيده و دنبال چاه كني         پس از چندي رئيس شه      . هايهوي بزرگي برخاسته   . مي بوده از ترس بچه انداخته      

و اين چاه كن    . تا ديگري را بياورند دو ساعت در ميانه گذشته         . يكي كه آمده ترسيده و نتوانسته پايين رود       . فرستاده
ش بسته كه چون با رنج بسيار باال كشيده اند دانسته            نگرده  را ب   ريسمان ،كه پايين رفته از نافهمي يا از خود باختگي         

 .ش مرده و يا از فشار ريسمان مردهنشده كه از پي
او مرده و رفته و فراموش گرديده ولي هشتادتومان            .بهرحال جنازه را شسته و كفن كرده بخاك سپارده اند          

 .فراموش نشده و در ميان شهرباني و حكمراني و دارايي پياپي نامه نويسيها مي شده
در مشهد شاعري براي خوشايند     . داشت بگريستن وا اين مي بود سرگذشت شهربانو، اين ميبود داستاني كه مرا          

اين مصرع بسيار بجا افتاده و      «: گفتم. »شهيد راه عفت شهربانو   «: من شعرهايي سرود كه يك مصرعش چنين مي بود        
 .اكنون بسر كارهاي خود مي روم. »من آنرا بياد خواهم سپرد
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 سه روزيكه در شيروان مانديم ) ٤٣
 

. رمز آماده گردانيده بعنوان راپورت بوزارت عدليه فرستادم        من نيز تلگرافي با   . ختبازپرس بكار خود مي پردا   
. بيايد: گفتم. نخست نايب الحكومه اجازه خواسته بود       . شيروان بتكان آمده بود و دسته دسته بديدن ما مي آمدند             

اعيانها و سران ايلها     سپس  .  هم بپشت سر خود انداخته بود         رامرديكه بودجه از دولت نميداشت ده دوازده تن             
 از در «: گفتم. »از كشندگان كلنل است     «: نايب علي اصغر خان گفت       . يكي ضرغام نامي مي بود     . مي آمدند

آباد  چون آمدند دانسته شد پس از شورش بالشويكي از عشق          . هيئت تجار آذربايجان نامه نوشته بودند     . »بازگردانند
زني بيكس در آخرين گوشه كشور ستم ديده و شما از تهران براي              . استمعجزه  «: مي گفتند. كوچيده بآنجا آمده اند  
. ولي مي ترسيدند . اين زن عزايي برپا گردانند    ه  زنهاي ما بارها خواسته بودند ب     «:  سپس گفتند  .»خونخواهي او آمده ايد  

خود داده من دوست    اين زن كه در راه پاكدامني جان         : گفتم. »اكنون اجازه دهيد بزم عزاي باشكوهي برپا گردانيم        
روز چهارم كه روز    . سه روز بيشتر نخواهيم ماند      ما. ولي تا ما در اينجاييم نه نيكست       . مي دارم با او پاسداريها رود     

: گفتند.  زنهاي شما بر سرخاك او روند و پاسداريها نمايند             . ما بامداد راه خواهيم افتاد       ،چهلم آن زن نيز هست      
 . »آماده گردانيمچادري فرستيم، شيريني و حلوا «

گله مند مي بودند كه من بزنان آذربايجاني اجازه سوگواري داده و          . سپس نمايندگاني از خود شيروانيان آمدند     
ارمني نوشابه فروش   . جدايي در ميانه نيست   . زنهاي شما نيز هرچه پاسداري توانند بكنند      : گفتم. بزنهاي ايشان نداده ام  

. را گفت من پندش دادم     سخنان آنشب كه صادق آمد و مست كرد و آن        «: گفتكه براي گواهي خوانده بوديم مي      
ما هم  «: سپس گفت . »شما مسلمانها چه سنگدليد، مگر آدم را هم شكنجه كنند، ولي بپند من گوش نداد                    : گفتم

 بشوخي پاسخ   .»زنم مربا پخته  . بايد بخانه ما بياييد   . زنم و بچه هايم مي خواهند دست شما را ببوسند         . تبريزي هستيم 
 .»ما  اگر بخانه شما بياييم مردم خواهند پنداشت براي نوشابه خوردن آمده ايم« :دادم

ه  ب ،داد، و آن اينكه همسر رئيس شهرباني كه زن جوان كمسالي مي بوده              همانروز داستان دلسوز ديگري رخ    
شوهرش را  . من دلم بسيار سوخت   . دم در آمد و چون از حال شوهرش آگاه شد جيغي كشيد و افتاد و از خود رفت                  

سرش فرستاديم و زنهايي نيز آمدند و بحالش آوردند و بپاس حال او چنان نهاديم كه شوهرش را در خانه اش                         باال
چون دانسته شد تهيدست نيز هستند،      . آقا نصراهللا ژاندارم را كه جواني نيك نهاد مي بود همراه او فرستاديم            . بازدارند

 .ن را از ما ببرندگفتم شام و ناهارشا
ها سپرديم كه پست به پست      مروز چهارم بامدادان صارمي و حسين را بژاندار       . ديميسه روز با اين كارها گذران     

ميرزا حسنخان را با زن     . گرفتيم و رها كرديم   » كفيل«از صادق كه عنوان قانوني بزه اش كمتر مي بود          . بمشهد آورند 
 . افتاديمهآشفته حالش در اتومبيل خود نشانده را

آمدن «نزديك به نيمه روز كه بقوچان ميرسيديم آقاي دبير سهرابي اتومبيلي بجلو ما فرستاده پيام داده بود كه                    
من براي آنكه .  دسته بقوچان ريخته اند كه در بازگشت جلو شما را گيرندهروستاييان دست. شما آوازه اش بديه ها افتاده   
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از پذيرايي و مهرباني    . » يكسر بآنجا بياييد   ،شهر نشيمن براي شما آماده گردانيده ام     رنج نيفتيد در باغ خود در كنار        ه  ب
 . او خشنود شديم و خواهشش را پذيرفتيم

من خود   . انبوه شده اند  ، ولي تازه بباغ رسيده بوديم و ناهار آماده نشده بود كه گفته شد مردم در بيرون در                    
. ي داشتند و از ستمهاي ستمگران كه در اين كشور فراوانند مي ناليدند             يكدسته از حال و بدبختي كه م        ،بيرون آمدم 

عدليه كه بسته شده پيش از آمدن شما باز اداره حكمراني يا                  «: يكدسته از نبودن عدليه شكايت كرده مي گفتند         
» !.ا چكار كنيم؟  پس م . از هنگاميكه شما آمده ايد مي ترسند و آنها نيز نمي رسند         . ژاندارمري بدادخواهيها مي رسيدند  

همه شان را آرام    . از ديهي هم كشته اي را كه روز پيش كشته شده بود آورده بودند و كسانش فرياد و ناله مي كردند                   
درباره نبودن عدليه همين امروز      . من مدعي العموم خراسان نيستم كه بتوانم بشكايتهاي شما برسم           «: گردانيده گفتم 

درباره كشته   .»من هر كدام را بنتيجه اي رسانم     . از همه اينها شما شكايتهاتان بنويسيد     پس  . تلگرافي از زبان شما  فرستم    
 .اداره ژاندارم دادمه هم دستوري ب

را  چون بازگشتم و بسر ناهار نشستيم گفتگو شد كه چرا داور عدليه هاي شهرستانها را باز نمي كند و مردم                      
چون .  سرگرم هوسبازيست و مردم مي بايد بآتش بدبختي سوزند         داور در تهران  «: گفتم .ارده؟زبدينسان در فشار گ   

براي عدليه تهران دستگاه پهناوري چيده و همه دوستان و آشنايان خود را با ماهانه هاي گزاف در آن جا داده، براي                       
راسان رسيديم  روزيكه ما بخ  . آنكه سرسال بودجه كم نيايد ناچار شده عدليه هاي شهرستانها را تا تواند ديرتر باز كند               

پس عدليه كي باز    : مي پرسيد. مي باشند »بال تكليف «صد تن زنداني مي داريم كه همه        ترييس شهرباني مي گفت هف   
 .»خواهد شد؟

ولي براي  . رويه اش را آبرومندتر گردانيده   «:  گفتم .»راستي داور عدليه را اصالح كرده؟     «: دبير سهرابي گفت  
محمد هاشم ميرزا   . وحيد دستگردي كه مي شناسيد شاعر است     : مثل ياد مي كنم  آنكه از كارهاي او آگاه باشيد يك         

كه را  كسي  . را با رتبه شش برايش فرستاده        » ابالغ رياست محكمه جنحه    «داور  . براي او از داور كار خواسته        
معني بوده كه   اينكار چندان بي   . بچنان كار ارجدار و دشواري برگزيده      ،كوچكترين آگاهي از قانون و فقه نمي دارد      

من گفتم كاري بمن بدهيد كه حقوقش را بگيرم و            . منكه قضاوت نمي دانم  : خود وحيد نپذيرفته و چنين پيام داده       
 .»صد از اينگونه كارها از داور سرزده. اينهم پيام او بوده. ادبيات خدمت كنمه بنشينم و ب

فردا .  مردم رسيد كه خود پرونده بزرگي شد        نوشته هاي بسياري از  . شب را نيز ميهمان دبير سهرابي مي بوديم       
 .بامداد راه افتاده بمشهد بازگشتيم

 

 سفر قوچان )٤٤
 

پسر . دانسته شد وزارت عدليه نمي خواهد من بتهران بازگردم          . از تهران پاسخي بنوشته هاي من نرسيده بود        
براي . ش از همه براي جاسوسي بوده     دانسته شد بازپرسي كه همراه من آمده بي       . صدراالشراف نقشه خود را پيش برده     

آن بوده كه اگر كارهاي ناستوده اي از من ديد رنگ و رويي دهد و بوزات عدليه نويسد و كارهاي ناستوده اي كه از                      
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اينگونه چيزها را   .  كه بر سر خاك شهربانو رفته ام، علي اكبر را خودم از زندان بيرون آورده ام                   ه آن بود  همن ديد 
 .او سخت مي گيرمه با مهربانيها كه از من ديده شكايت كرده كه ب. تهران نوشتهبرنگهاي ديگري ب

فردايش پاسخ رسيد   . من تلگرافي فرستادم كه كارهاي ما در خراسان پايان پذيرفت و اينك آماده بازگشتيم               
ماي قوچان  عل«: همانروز تلگراف ديگري رسيد در اين زمينه      . خواهد شد » ارجاع«كه كارهاي ديگري هست و بشما       

 .»شما بقوچان رفته رسيدگي كنيد. در تلگرافخانه نشسته از حكمران آنجا شكايت مي كنند
من كه مدعي العموم تهران مي بودم ببازرسي        . اين تلگراف نيك مي رسانيد كه رفتار وزارت عدليه چيست؟          

را  از آنسو قوچان  . ويي نمايم جا مي داشت كه سختي نشان دهم و نپذيرم ولي خواستم نرمخ            . در قوچانم مي فرستاد  
نامه اي بوزارت نوشته   . كه شهر تازه و خوش هواييست دوست داشته بدم نمي آمد كه يكي دو هفته در آنجا بمانم                    

رفتار  باز نمودم، و در همان حال نايب علي اصغر خان را با پسرش همراه برداشته روانه قوچان                    آن  رنجش خود را از     
 .گزاردم كه راپورتهاي بدخواهانه خود را نويسدبازپرس را در مشهد . شدم

كه مدير دفتر عدليه پيش مي بود،      ) اكنون در تهران دستيار دادسراست    (در قوچان ميرزا محمود خان كسرايي       
چون آگاهي داده بوديم خانه اي براي ما گسترده و ميز و صندلي فراوان گزارده و آشپزخانه راه انداخته دستگاه                          

دانسته شد عون السلطنه حكمران قوچان بدرد صارمي گرفتار          . علما كه شنيده بودند آمدند    . ه بود باشكوهي در چيد  
بنام آنكه زنم شاهزاده است در جايي        . ماهانه اي كه از دولت مي گيرد ده برابر آن دررفت زندگاني مي دارد             . است

نوكر و كلفت فراوان    .  درست گردانيده  اندروني و بيروني با شكوهي    . همچون قوچان دو يا سه كالسكه نگه مي دارد       
 .چار شده دست ستم باز كند و از مردم پولها گيردنااين بوده . مي دارد

بانك از ميان   . من دالل بانك روس مي بودم و درآمد بسيار مي داشتم           «: خودش پيام داده بود در اين زمينه        
من كه نمي توانم با ماهي     . ، زنم شاهزاده است   ولي من آبرو مي دارم   . رفت و من ناچار شدم كه كارمند دولت باشم         

آبرو را  . اين فلسفه بسياري از ايرانيانست    «: گفتم. »بپاس آبروي خود پولهايي گرفته ام    . صد تومان و اندي زندگي كنم     
ن شكايتها را شنيده و آنچه دانسته بودم نوشته بتهرا        . »رخت گرانبها و سفره رنگارنگ و خودنمايي بي معني مي شناسند        

 .يكروز هم عون السلطنه بديدن ما آمد و با پذيرايي و مهرباني بازگشت. فرستادم
شهري تازه ساخت و هواي خنك و       . ولي ما خواستيم در قوچان بمانيم     . اين كارها در سه روز پايان پذيرفت       

 كسرايي  گذشته از نايب علي اصغر خان و آقاي          . سازگار و همراهان پاكدرون و مهربان مرا دلخوش مي داشت            
شادروان عبداهللا ميرزا شهردار قوچان كه شاهزاده نيكنهادي مي بود بما پيوسته، مهربانيهاي او و شيرين زبانيهاي دختر                  

ه اگر آشپزخانه ما ب   «: با آقاي كسرايي شوخي كردم و گفتم       . كوچكش فروغ خانم خوشي ديگري براي من مي بود        
بدينسان . چنان نهاديم كه كمي از آن بكاهند       . »لطنه گرفتار خواهيم بود   اين درازا و پهنا بماند ما نيز بدرد عون الس           

 .پانزده روز در قوچان مانديم كه از خوشترين روزهاي زندگاني من بوده
من فرصت يافته درباره زمين لرز بسيار سخت كه قوچان كهنه را زير و رو گردانيده و من در بچگي داستان                        

كه پس از آن زمين لرز       (چه درباره آن قوچان و چه درباره اين قوچان            . ها كردم آنرا در تبريز شنيده بودم جستجو      
 .آگاهيهايي بدست آوردم و يادداشتهاي بسيار كردم) بنياد نهاده شده
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درود پپس از پانزده روز كه با خوشيها گذرانيده بوديم بشاهزاده عبداهللا ميرزا و خانواده اش و با آقاي كسرايي          
جز سخن . همه چيز بكنار مانده. در مشهد محرم رسيده دژخوييهاي شيعيان چند برابر شده بود       . يمگفته بمشهد بازگشت  

» مستفيض«ما را نيز مي خواندند كه برويم        . از سينه زنان و زنجير زنان، و از روضه خوانيهاي توانگران ديده نمي شد              
 .شويم

 

 
و در دست راست نايب علي اصغر و پسرش و در در ميانه نويسنده كتاب . اين پيكر در قوچان برداشته شده

 .دختر كوچك فروغ خانم است. دست چپ عبداهللا ميرزا و آقاي كسرايي نشسته اند
 

منكه از شنيدن نام داور     . اين مرا سخت مي آزرد   . درباره بازگشت از وزارت عدليه هنوز پاسخي نرسيده بود          
چون رويه  . ناچار شدم از در ايستادگي درآيم       . مي ديدمبدم آمدي، اكنون چنين زورآزمايي و نيرنگ بازي ازو              

چون پاسخ تلگراف چهارم    . چهار تلگراف پي هم فرستادم    . تلگرافها را نگاه نداشته ام از يكايك آنها سخن نمي رانم         
 بي اجازه حركت    ؛وزارت جليله عدليه  «: من تلگراف پنجم را چنين نوشتم      . »بي اجازه حركت نكنيد   «: چنين مي بود 

 .»دمكر
 

 چگونه از خراسان بازگشتم )٤٥
 

آقا نصراهللا را ببازپرس     . آن تلگراف را زده، چون پول نمي داشتم از حاجي حسين آقا ملك وامي گرفته                   
در راه داستانهايي از شكستن اتومبيل و مانند آن رخ داد كه نياز بگفتن               . گزارده، خود با اتومبيلي نشستم و راه افتادم       

 .نيست
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آقاي . اي آقا چه كرده ايد   « : معاون چون مرا ديد چنين گفت     . ن رسيدم فردايش بوزارتخانه رفتم    روزيكه بتهرا 
كناره جويي   كه من آمده ام   .  جويد  از من كينه   من اگر در عدليه ماندم آقاي وزير       : گفتم .»وزير بسيار عصبانيست  

را شناختي و پس از آن چنان رفتاري          بهتر بودي آقاي وزير م     : گفتم. سپس گفتگوهاي بسياري بميان آمد     . خواهم
 .كردي

از همه بدتر رفتار پست برخي دوستان        . ش بسراسر عدليه افتاده هركسي سخني مي گفت       ه ا اين كار من آواز   
مي بود كه دل پر از رشك مي داشته اند و اين هنگام فرصت يافته بنزدم مي آمدند و با سخناني دلهاي خود را تهي                           

اين چه كاري بود كرديد؟ داور را با آن اقتدار دشمن خود               «: يك شيوه دلسوزانه مي گفت    مي گردانيدند، يكي با     
 .»حاال چه كار خواهيد كرد؟«: پرسيدمي ديگري . »گردانيديد

ورزي داور نگزارم و خود را از خواري بيرون آورم            زوره  در اين هنگام مرا آن مي بايست كه گردن ب         : گفتم
 . خواهم كردانديشه كار را سپس. كه كردم

گاهي . نه وزارت عدليه كناره جويي مرا مي پذيرفت و نه من بپاركه مي رفتم                   . يكماه بدينسان گذشت   
گاهي . مي انديشيدم يكباره خود را از اداره ها كنار گيرم و در بازار بداد و ستد پردازم ولي ديدم سرمايه نمي دارم                       

و بيادم مي افتاد كه از ترس داور نخواهند              پردازم از وزارت فرهنگ درخواست كنم و بدرس گفتن           : مي گفتم
اين بود دوباره نامه ها نوشتم و فشار آوردم تا داور كناره جويي مرا              . سرانجام بآن شدم كه بوكالت پردازم      . پذيرفت

 .پذيرفت و جلو وكالت را نيز نگرفت
يك «: گفت. داستانرا گفتم » !.؟چرا چنين شد  «: گفت. بديدنش رفتم . در همانروزها تيمورتاش پيامي داده بود     

 اسپهان فرستيم كه بپشتيباني حزب با ماليان نبرد كنيد          ي شما را بمدعي العموم    ،بياييد بحزب ايران نو   . كار ديگر كنيد  
با آن رفتاريكه از داور ديده ام خود را بپذيرفتن كار خرسند نمي توانم             : گفتم. »اين كار بزرگيست   و آنها را بشكنيد،   

وكالت كرده زندگي خود را راه خواهم انداخت و          : گفتم. »!.كسي مثل شما هم وكالت مي كند؟      « :گفت. گردانيد
 .با دلي آسوده كارهاي دانشي خود را دنبال خواهم كرد

نيك بود و بيش از داوري        وكالت كه آغاز كردم   . اين بود داستان بيرون آمدن من از عدليه در بار نخست             
اين براي من فيروزي مي بود كه      . وانستم فرشها و كاچالهايي خرم و رنگي بخانه خود دهم         اين بود ت  . درآمد مي داشتم 

ببديهاي وكالت تاب آورده    . ورزي مردي همچون داور بيرون آورده بيكار هم نمانده بودم            خود را از زير بار زور      
 من از كساني بودم كه        .بوددر آنروزها قانون رخت يكسان تازه گذشته           . آنرا بهتر از زيردستي داور مي شماردم       

 .م و رخت آنرا كه كت و شلوار همرنگ كاله مي بود پوشيديمياردزپيشواز قانون رفته كاله پهلوي بسر گ
در همان زمان روزي در كتابخانه مجلس كار مي داشتم، روانه آنجا            . اين داستان چون شنيدنيست ياد مي كنم      

ايشان داده نشده در     ه  ه پيش، از داوران و ديگران، كه كاري ب            در آنروزها يكدسته از كارمندان عدلي        . گرديدم
من همانكه از در رسيدم     . ميبود )مال باقر بي دانش و دزد    ( بهارستان بست مي نشستند كه يكي از آنان همان مال باقر           

و  دبهتر بود رعايت دين  مي كردي      «: اين مال ناگهان جلو مرا گرفت و چشمهاي خود بروي من دوخته چنين گفت                
اين جمله ها را با لحني كه كينه جويي و سرزنش از آن مي باريد بزبان آورد و من چندان     . »اين رخت را نمي پوشيديد   
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اي «: در آن نزديكي مي ايستادند آواز دادم      برآشفتم و بتكان آمدم كه خودداري نتوانستم و كساني را از قاضيان كه             
 .» مال باقر دم از دين مي زندفالن، اي فالن، اي فالن، بياييد، بياييد كه

 

 
 نويسنده كتاب

 
او ريشخند كردند و برخي       ه  آواز من نزديك آمدند و چون از چگونگي آگاه شدند برخي ب                 ه  قاضيان ب 

 .نكوهش گفتند و برخي بمن دلداري داده بحال خودم بازگردانيدند
 ـ  از تاريخ و زبانشناسي    ـبال كرده بودم    در رشته هايي كه دن   . باز در همان روزها بخواندن زبان ارمني پرداختم       

بويژه تاريخ و زبان آذربايجان كه از هر باره بستگي بتاريخ و زبان ارمنستان              . خود را نيازمند دانستن آن زبان مي ديدم      
 .مي داشت

من .  هر دوي آنها دشوار است     .)يا اشخاراپار (و ديگري نو    ) يا گراپار (يكي كهن   : ولي زبان ارمني دو تاست    
و هفت ساله، آنهم با      رويهمرفته درس زبان خواندن مردي سي      . گراپار مي داشتم كه دشوارتر مي باشد    ه  نياز بيشتر ب  

ليكن من چون تشنه    . داشتن فرزندان و پيشه، خود كار دشواري مي بود، چه رسد بآنكه زبان دشوار ارمني را بخواند                 
دو روز در هفته كه     . سان مي افتاد  و بجاي رنج لذت مي يافتم       ميبودم و با خواهش و آرزو آن را پي مي كردم بسيار آ            

كم كم با بارون دوستي پيدا       . بارون هايراپت آموزگار مي آمدي من آنها را از روزهاي خوشي خود مي شماردم                 
اين مرد افتاده و پاكدل كه جز شاعري آلودگي نمي داشت، همنشيني با او براي من سراپا خوشي مي بود                        . كرديم

تر شبها را خواهش مي كردم كه بماند و با خوشيهاي بسيار با هم شام مي خورديمي و در آن ميان درس را فراموش           بيش
بدينسان خواندن زبان ارمني نه     .  جمله هاي ارمني بكار مي برديمي    ،نساخته، چه در ميان گفتگو و چه در ميان شوخيها          

 .دو سال با بارون هايراپت اينحال را مي داشتيم. وردتنها مرا فرسوده نمي گردانيد از فرسودگي بيرون مي آ
پرداخته آنرا از پهلوي بخط فارسي برمي گردانيدم و معنايش            » كارنامه اردشير بابكان  «باز در همانروزها به      

 .مي نوشتم كه سپس بچاپ رسيد
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 چگونه بعدليه بازگشتم )٤٦
 

جز آنكه من در وكالت نيز همان       . سم بيادم نمانده  يكسال بيشتر در وكالت گذرانيدم و چيزي كه در اينجا بنوي          
در .  وكالتش را نمي پذيرفتم    ، باينمعني دعوايي را كه مي ديدم نه راستست         ،راه را پيمودم كه در داوري مي داشتم        

در ايران پنداشته شده كه وكيل بايد دروغ          .  چه حقوقي و چه جزايي، دروغ نمي گفتم، انكار نمي كردم            ،محاكمه
با اين راه كسي     «: بسياري مي گفتند . ولي من اينها را نپذيرفتم     . وغ گفتن يكي از شيوه هاي وكالت است        گويد، در 

. نكه راستي را پيش گرفته ام    آبسياري بمن وكالت مي دادند تنها براي       . ولي من وارونه آنرا ديدم    . »بشما وكالت ندهد  
آشتي بپايان   كان آمد و همو وكالت سپرد كه كار را با         بارها رخ داد كه يكسو كه من وكيلش مي بودم از رفتار من بت            

داد كه در تبريز و ديگر جاها هم اينسو و هم آنسو وكالت براي من فرستادند، و من رفته و پرونده                        بارها رخ . رسانم
 .را خوانده و آنسو را كه براستي نزديك يافتم وكالتش پذيرفتم

ن من پديدآمد و چون سفر گيالن كردم آن تكان هرچه             در اين يكسال وكالت بود كه تكان سختي در روا           
 .نمي پردازم سخت تر شد و چون اين داستان را درجاي  ديگر نوشته ام در اينجا بآن 

 بوزارت عدليه آمده  معاون وزير         ،برده ام) زندگاني من (در اين يكسال آقاي عبداهللا بهرامي كه نامش در              
من «: بارها مي گفت .  ارجمند است از دلسوزيها با من خودداري نمي توانست        اين مرد ارجمند كه دوستيش نيز     . مي بود

مي خواهم باز  «: گفت.  بود كه روزي تلفون كرده بود رفتم        ١٣٠٧در پاييز سال    . »دوست نمي دارم شما وكالت كنيد    
من .  اهواز است  داور در . محاكمه محمد باقر آغاز شده و ما در ديوان جنايي قاضي كم داريم                . شما بعدليه بياييد  

نظرشما را مي پذيرم ولي دارالوكاله     «: گفتم. »پاسخ داده كه دعوت كنيد    . تلگراف كردم كه كسروي را دعوت كنم       
نوشتند و  » ابالغي«اين گفتگو شد و همانساعت دستور داد         . »را بهم نخواهم زد تا داور بيايد و با او شرطهايي كنيم             

ظيمي كه اكنون هم از       كآقاي  (ود را بآقاي سيد عبداهللا مدرس زاده           آوردند و من همانروز كارهاي وكالتي خ         
 .سپرده از فردا بدادگاه جنايي رفتم) وكالست

 گلپايگاني  ،محمد باقر : اين محمد باقر و محاكمه اش داستان درازي مي داشت كه اينك بكوتاهي ياد مي كنم              
آمده و بازگشته و در ميان سفر هفت تن را با                ايران  ه  مي بوده بكاظمين رفته و در آنجا بزرگ شده و يكسفر ب               

پس از رفتن او شهرباني به بزه پي برده و يكايك دنبال كرده و چگونگي                . كشته بوده ) داروي روباه (خورانيدن زهر   
از عراق بتهران كشانيده بود، و چون آنرا شاهكاري از خود مي دانست همه              نيز  را بدست آورده و خود محمد باقر را         

سپس هم اداره اقدام آنرا     . بچاپ مي رسانيدند » جنايت عظيم «را بروزنامه ها داد كه يكماه بيشتر آنرا زيرعنوان         پرونده  
شش ماه كمابيش در سراسر كشور گفتگو از محمد باقر و            . جداگانه بچاپ رسانيد و تكه بتكه در ميان مردم پراكند          

مردم در سر راه انبوه گرديده چندان خشم از           ،  مي آوردندجنايتهاي او مي بود، روزيكه او را براي محاكمه بعدليه             
 .خود نشان مي دادند كه اگر پاسبانها نبودندي بسرش ريخته تكه تكه گردانيدندي
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روزي را مي بيوسيدند   .  انبوهي مردم و خشمهاشان بهمان حال مي بود       ،يكهفته ديگر كه من بديوان جنايي رفتم      
 تميز گذرد و محمد باقر را باالي دار ببينند و بسيار ناشكيبايي از خود                       كه حكم ديوان جنايي بيرون آيد و از           

 .شود »تبرئه«برداشت دادگاه برآن مي بود كه جاني . ولي من از دادگاه رفتار ديگري مي ديدم. دندومي نم
دنمايانه  داستان اين بوده كه رفتار خو      ، كرده ام و دانسته ام   جستجومن از اين رفتار در شگفت بودم و سپس كه           

آنرا يك گونه بي پروايي با     .  بداور برخورده بود   ،شهرباني، و اينكه پرونده را پيش از فرستادن بعدليه بروزنامه ها داد            
راستي هم آنست كه پراكندن داستانهاي جنايي پيش از رفتن بدادگاه، از ديده قضايي ناستوده                    . عدليه مي شمارده 

آنگاه چيزي كه هنوز    .  و آزادي داوران  را از دستشان گرفتنست        ،تكان آوردن  سهشهاي مردم را ب    ،زيرا اين . مي باشد
 !.  پراكندن آن در ميان مردم چه عنواني تواند داشت؟،نيك روشن نگرديده و برسيدگيهايي نيازمند است

بهرحال داور از رفتار شهرباني سخت رنجيده و چون برخي همچشميهاي ديگر ميانه او و سرتيپ محمد خان                    
ن خواسته كه ديوان جنايي آدمكشيهاي هفتگانه محمد باقر را          ي رييس شهرباني مي بوده، بنام كينه جويي چن       ،گاهيدر

عنوانشان . ديوان جنايي در اين زمينه كار مي كرد       . نشناسد و بدينسان تيشه بريشه خودنماييهاي شهرباني بزند        » ثابت«
و پرونده در نتيجه زور و فشار پديد آمده، و براي آنكه  كرده اندهم اين مي بود كه در شهرباني بمحمد باقر شكنجه ها         

  ،را كه آقاي سيد هاشم مي بود برگزيده        براي محمد باقر يكي از زبردست ترين وكيالن       ،اين عنوان را پايه دار گردانند    
دگاه محاكمه را   دا. دل داده بودند كه آزادانه سخن گويد        ، سخنگو مي بود   مردي سخندان و   بمحمد باقر كه خود     

 بدرفتاريهاي شهرباني را بهتر بازنمايند و از          ،درازتر مي گردانيد كه از يكسو فرصتي باشد و محمد باقر و وكيلش               
 .آماده گردد» تبرئه«نشيند و زمينه براي   خشم مردم فرو،يكسو در نتيجه گذشت زمان

روزي در اتاق   . تار دادگاه در شگفت مي بودم    آنروزها نمي دانستم و از رف    . اينها رازهاييست كه سپس دانسته ام    
با اين پرونده نمي توان محمد باقر را بيگناه           : من با ديگران همداستاني ننمودم و گفتم         . گفتگو مي رفت » مشاوره«

بدليلهاي . ارج نگزاريم » اقرارهايش« اين خواهد بود كه ما به           ،نتيجه آن . گرفتم كه شكنجه اش كرده اند    . شناخت
نخواست  آقاي زرين كفش رييس دادگاه چون دانست من با آنان هم انديشه نمي باشم و              .  واهيم گفت؟ ديگر چه خ  

من نيز  .  مرا از همراهي در رأي بركنار گردانيد          ،اين عنوان كه نشست نخست در دادگاه نبوده ام          ه   ب ،برنجاند مرا
 .ولي همين كار يك داستاني بس شگفت پيدا كرد. خشنودي نمودم

 شهرباني سخت رنجيد و چون يكدسته بزرگي بدخواه دولت            ،داد» تبرئه«كه چون دادگاه رأي      چگونگي آن 
 از اين پيشآمد فرصت جسته چنين خواستند بنام پشتيباني از شهرباني بريختن آبروي دولت كوشند و ببرخي                  ،مي بودند

از جمله وكيلي از    . ري پرداخت  محمد خان براز دلهاي ايشان پي برده خود بجلوگي           پولي سرتي . نمايشها پرداختند 
اين عدليه  «: همان بدخواهان دولت در حياط عدليه مردم را بسر خود گرد آورده و بآنان سخن رانده چنين گفته بود                    

. بهمين جهت كسروي در رأي شركت نكرده      . محمد باقر را با دستور داور تبرئه كرده اند       . براي انگليسها ساخته شده   
 .»دستور دادهخود او مي گفت كه داور 
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. من چون شنيدم دل آزرده شدم     . بود اين سخنان او را يك بازجوي شهرباني شنيده و بيدرنگ راپورت  داده             
  چنان    بديگران گفته يا      دادگاه را   زيرا بسيار جا داشت كه داور اين دروغ را راست پندارد و از آنكه من راز                     

 .آزرمانه آن وكيل بسيار رنجيدم  بي رفتار از   اينرو از. برنجد نكوهشي از عدليه كرده ام 
ليكن در اينجا نيز سرتيپ محمد خان رفتار بسيار خردمندانه و جوانمردانه كرد، و آن اينكه بداور تلفون كرده                    

من ،  فردا آنها بخانه شما بيايند    . گفتگوي مهمي هست كه بايد با بودن كسروي و فالن وكيل با شما بكنم              «: گفته بود 
آقاي داور اين   «:  گفت پسرتي. داستان بسيار شيرين و درازي رخ داد      . داور آگاهي داد و منهم رفتم     . »مدهم خواهم آ  

 اينها دشمنان دولتند  و چون موضوع         .را كه مي بينيد اينجا نشسته يكي از هوچيهاي بزرگ اين شهر است              …آقاي  
سپس .  يكرشته از كارهاي آنها را شمرد      .…»ند اينها خواستند از آب گل آلود ماهي بگير        ،تبرئه محمد باقر پيش آمد    

من  . ديروز هم كه در حياط عدليه كنفرانس داده و نام آقاي كسروي را برده شما يقين بدانيد  دروغ گفته                      «: گفت
مدعي العمومهاي شما هريكي همانكه مدعي العموم        .  ولي مي شناختم    نديده بودم   امروز تا   اين آقاي كسروي را     

منهم .  بديدن من نيامد   ،ولي اين آقا كه دو سال پيش مدعي العموم بود          . لوسي مي كند پچا من مي آيد و  مي شود بنزد   
درخواست كردم كه اين جلسه باشد و من قضايا         عالقه،  امروز هم بنام همان     . ايشان عالقه پيدا كردم   ه  بلكه ب . نرنجيدم

 باز بسخنان دراز ديگري از نيرنگبازيهاي آن وكيل و           اين را گفت و   . »را بگويم تا شما درباره ايشان بدگمان نباشيد        
. كند» دفاع« وكيل بدنهاد تاب نياورده مي خواست از خود           ،در آنميان كه او سخن مي گفت      . دسته ايشان پرداخت  

او نيز نكوهشهايي   .  سپس داور بسخن پرداخت    .»خاموش باش، تو بيشرفي، تو پستي     «: ولي او فرصت نداده مي گفت    
گله بيشتر من از آنست كه با اين آقا  تازه            «: ن دروغي را ساخته سپس بگفتگو رنگ شوخي داده گفت          كرد كه چنا  

 .»شما خواسته ايد دوباره ميان ما را بهم بزنيد. آشتي كرده ايم
. من از جوانمردي سرتيپ محمدخان بسيار خشنود شدم          . اين سخنان ميرفت تا برخاستيم      بيشتر  دو ساعت    
 .ار جوانمردي او مي باشمز سال بيشتر از آن هنگام گذشته من سپاسگاكنون هم كه پانزده

 
 »برياست محاكم گمارده شدم«چگونه  )٤٧

 
در همانروزها تيمورتاش   . ولي با داور گفتگويي نكرده يكدل نمي بودم      . بدينسان در ديوان جنايي مي گذرانيدم    

وزي جواني ميرزا مصطفي نام كه از استانبول آمده بود با           ر. وزير دربار از اروپا بازگشته بود و من بديدنش نرفته بودم          
چون . ما يكدسته بديدنش رفتيم   . استانبول آمد ه  وزير دربار كه از اروپا بازمي گشت ب      «: من ديدار كرد و چنين گفت     

در اين سفر در اروپا دو نفر باعث غرور ملي من شدند كه هر دو                  : دانست ما تبريزي هستيم بسخن پرداخت، گفت       
بسياري از شرقشناسان    :درباره شما گفت  . يكي ميرزا حسين قليخان امين، ديگري سيد احمد كسروي         . بريزي بودند ت

 .»شنيدم در چند انجمن علمي عضويت پيدا كرده. از نوشته هايش ستايش مي كردند. او را از من مي پرسيدند
 با خوشرويي   .ش افتاده روزي بديدنش رفتم    تيمورتاپيش   بياد مهربانيهاي    ،اينها را كه از ميرزا مصطفي شنيدم       

.  رها كرده ايد  ،شما بكاري مي پردازيد كه ديگران هم مي توانند و كاري را كه تنها شما توانيد             «: گفت. بسيار پذيرفت 
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من تصميم گرفته ام بشما    . همان رشته تحقيقات تاريخي و زباني پردازيد       ه   شما بايد ب   ،قضاوت را همه كس مي تواند    
با وزارت فرهنگ گفتگو خواهم كرد كه شما را بپذيرند و حقوقي بشما دهند كه بنشينيد و                   . كنم »پاتروناژ«ي  پشتيبان

من تاكنون هرچه خوانده و      . قضاوت يا كار عدليه جلوگير من از كارهاي دانشي نيست             : گفتم. »بتأليف پردازيد 
اگر از من بشنويد    «: گفت. يه با من بدرفتاري نكند    من تنها آن مي خواهم كه عدل     . نوشته ام در ساعتهاي بيكاريم بوده    

 .»شما هفته ديگر اينجا بياييد نتيجه را بشما خواهم گفت. آن بهتر است كه گفتم
 در هيئت با وزير     ، من آقا«: گفت. هفته ديگر كه رفتم در حياط ايستاده بود        . من ديگر سخني نگفته برخاستم    

هنگاميكه اين جمله ها را     . »او مي خواهد شما در عدليه بمانيد        . شت رفيق ما داور نگزا      ،فرهنگ گفتگو مي كردم   
چون آمد با همان     .  تيمورتاش آوازش داد    .برود» هيئت وزراء «مي گفت داور از دور پديدار شدكه مي خواست با            

رت  يا رها كن برود بوزا       ،آقاي داور، اين رفيق ما را يا راضي كن در عدليه نگهدار                «: شيوه مشديانه خود گفت    
من در عدليه   . آقاي داور همه چيز بماند    «: من گفتم . »ايشان بيشتر احتياج داريم   ه  ما در عدليه ب   «: داور گفت . »فرهنگ

آن «: گفت. »رتبه هفت داده ايد  كار  شما بمن   . پيش داراي رتبه شش مي بودم كه در اين قانون رتبه هشت مي شود              
منظور دانيم و حقوق آنرا در بودجه حقوق رتبه هشت                شما را رييس محاكم بدايت مي گر        . چاره اش آسانست 

 .»قانون مي شود از مجلس گذشته  مي گردانيم كه در آن ضمن 
. اميدوارم پس از اين با هم خوش باشيم       «: داور دستي داد و گفت    . من با خاموشي خرسندي خود را باز نمودم       

 . بازگشتممن نيز بآقاي وزير دربار بدرود گفته. اين را گفت و راه افتاد
 ٢٩و از فرداي آن كه       برايم آوردند  دو روز پس از آن حكم رياست كل محاكم بدايت با حقوق رتبه هشت              

 .هجده ماه و چند روز در اين شعبه مي بودم              .ود پرداختم خ بشعبه يكم بدايت رفته بكار           ، مي بود ١٣٠٧ديماه  
 .پردازمداستانهاي بسيار مي دارد كه اگر بنويسم بايد كتابي جداگانه 

از . اين هجده ماه روزهايي مي بود كه روان من در جنب و جوش سختي مي بود و حال ديگري مي داشتم                       
آنكه همچنان زبان ارمني را        با. از نبرد با ستم و بدي لذت بسيار مي بردم             . جمله از كار فرسوده نمي گرديدم      

و . پرداختم »شهرياران گمنام «د كه بنوشتن كتاب      و در همان روزها بو      ،مي خواندم و رشته دانشي را دنبال مي كردم       
يكي از خوشيهاي من بودن      .  كارهاي خود مي رسيدم   هدر دادگاه نيز بهم   . بخش يكم و دوم آن را بچاپ رسانيدم         

شناخته اند و رفتار ساده و      نكساني كه اين مرد توانا و كاردان را از نزديك             . آقاي بهرامي در وزارت عدليه مي بود      
 . با گفتن نخواهند دانست، از نزديك نديده اندـ بويژه با دوستانش ـاو را مهرآميز 

بهرحال هجده ماه در آن دادگاه بسر بردم كه از ارجدارترين روزهاي زندگاني منست و براي آنكه اين گفته                    
 .خود را روشن گردانم اينك چند نكته اي را بديده گرفته از يكايك آنها سخن مي رانم
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  با وكيالن زورورزسختگيري) ٤٨
 

. هاي شناسنامه اي  يكي پرونده :  درگام نخست با دو چيز روبرو گرديدم          ،كه بدادگاه رفتم   روزهايي همان
 :كه از هر كدام جداگانه سخن مي رانم ديگري رفتار وكيالن زورورز

سامان و قانون    گردن ب  ، در عدليه وكيالني مي بودند كه چون دوستي با داور مي داشتند و يا بعنوان ديگري                 
است كه گذشته از دوستي     ) آقاي همراز يا  ( يكي از آنها فاضل الملك        .نگزارده خود را آزاد از آنها مي شماردندي      

 از يكسو وكيل دربار و از يكسو نماينده مجلس مي بود، و چون دست گشاده نيز مي داشت بيشتر داوران                         ،با داور 
است كه گذشته از    ) يا آقاي مشاور  ( ديگري شريعت زاده  . و مي بودند وكارمندان عدليه زيردست و يا نمك خورده ا       

ارده زاين واگ ه  دوستي با داور همراز او مي بود كه هر كاري كه داور در آن سودي يا دلخوشي داشتي وكالتش ب                       
 .آنگاه اين نيز نماينده پارلمان مي بود. شدي

: را بدينسان آغاز كردي      سخن ،ي و نشستي  فاضل الملك شيوه اش اين مي بود كه همانكه بدادگاه درآمد           
 عرض.  كارهاي ما در عدليه چطور است؟         ،باشي خوب وكيل : اعليحضرت فرمودند . ديروز شرفياب شده بودم    «

 .…»كردم خوبست ما كه دعواي ناحق نداريم
مخصوصاً در  . ديشب با حضرت اشرف بوديم    «: شريعت زاده هم همانكه رسيدي و كاري داشتي چنين گفتي          

 .…»ين موضوع نظر ايشان را هم جلب كردمهم
دو وكيل و برخي ديگر مي بود و من مي بايست از گام نخست راه رفتار خود                راستي را عدليه دكاني براي اين     

 .را با اينان صاف گردانم
و بدادگاهها دستور داده بود كه هيچ        در آنزمان وزارت عدليه براي وكيالن رخت يكرنگ و يكساني هكانيده          

 .شناسند» غايب«لي را بي آن رخت نپذيرند و اگر محاكمه دارد او را وكي
 وكيل كوچكي   ،همانروز نخست كه من خود براي محاكمه نشسته بودم        . اين دستور مي بايست بكار بسته شود     

 نخواستم  ،بي آن رخت آمد و من او را نپذيرفته، ولي چون مي دانستم نبسيجيدن رخت يكسان از تهيدستي اوست                      
 .غايبش نشناخته از وكيل سوي ديگر خواهش كردم و با خرسندي او محاكمه را بزمان ديگر انداختم. ي رسانمزيان

ولي . گفت و سپس سخن از شاه راند       »تبريك«نخست بمن   . فردا يا پس فرداي آنروز آقاي فاضل الملك آمد       
از . »داريد نمي توانم پذيرفت  چون رخت رسمي نمي     «:  من گفتم  ،هنگاميكه خواست بروي صندلي محاكمه بنشيند      

بعالوه من  «: گفت. »چيزي بما ننوشته اند   «: گفتم. »قاي وزير بمن اجازه داده اند      آ«: اين سخن يكه خورد و گفت       
منكه نمي توانم ساعت بساعت رخت      . يكساعت بعدليه مي آيم و يكساعت بمجلس مي روم        . نماينده مجلس هستم  

چون ديد من در گفته خود استوارم با خشم             . »لي عذر ما نتواند بود      و. اين راستست «: گفتم. »خود عوض كنم   
 . داد كه او نيز رنجيده بيرون رفت فردايش همان داستان با شريعت زاده رخ. برخاست و رفت

من «: گفتم.  خودم پيش افتاده بنزد آقاي بهرامي رفتم           ،من چون دانستم اينها شكايت بداور خواهند برد           
ولي اين در جايست    . ارم و در پيشرفت آنها پايداري و استواري نشان مي دهم         زيه احترام مي گ  بدستورهاي وزارت عدل  
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من فالن وكيل بي چيز را     . كه فاضل الملك و شريعت زاده در برابر من نايستند و نگويند حضرت اشرف اجازه داده                 
چه عذري براي   !.  چگونه پذيرم؟  فاضل الملك و شريعت زاده را     . بنام آنكه رخت يكسان ندارد بمحاكمه نمي پذيرم      

 .»كار خود تراشم
من خواهش مي كنم   «دوشان نامه فرستاده بود كه       هره  آقاي بهرامي همانروز با داور گفتگو كرده بود و داور ب          

سه چهار روز پس از آن فاضل الملك با رخت يكسان بدادگاه آمد و از در كه                      . »لباس رسمي وكالت تهيه كنيد     
من خشنودي نمودم و بدلجويي برخاسته خواهش        » …!حاال از من راضي شديد؟    «: ه مندانه گفت  رسيد ايستاد و گل   

پس از چندي حاجي    . رخت بسيجيده بود  هم  آقاي شريعت زاده    . چاي آوردند و با هم خورديم      نشست كه   كردم  
با داور دوستي   . مي بودچه او نيز از زورورزان       . آمد معين السادات كه از مكه بازگشته بود همين داستان با او پيش             

. ميز مي داشت تنمي داشت ولي در سايه پولداري و پول بخشي و نرمخويي هواداران بسيار در ميانه داوران استيناف و                   
پيداست كه از همينجا آزردگي در دلهاي اين وكيالن پديد            . او را نيز نپذيرفتم تا ناچار شد و رخت رسمي پوشيد            

 . سخن خواهم راند،كيالن زورورز ديگراز و. آمد و كينه سرچشمه گرفت
 

 هاي شناسنامه اي و داستان آنها پرونده ) ٤٩
 

 : هاي شناسنامه اي داستان دراز ميداردكه مي بايد بكوتاهي ياد كنم پرونده 
را بكار بست بمردم گران افتاد، پدران و مادران نمي خواستند پسران خود را             » نظام وظيفه «رضا شاه چون قانون     

از سوي ديگر ماليان از روي كيش خود سربازي رفتن را حرام مي شمردند، كه اگر فراموش                     . زخانه فرستند بسربا
 .نشده چند رشته آشوبها نيز پديد آمد

بهرحال كسان بسياري بويژه از توانگران و زورمندان، نميخواستند پسرانشان بسربازي روند و راهيكه براي اين                
 ،براي آنكه اين كار را پيش برند      .  فرزندان خود را بيش از بيست و شش نشان دهند           كار مي شناختند آن بود كه سال     

سندهايي نيز  » ...در تاريخ والدت من اشتباه شده     . شناسنامه من غلطست  «پسران بعدليه آمده و عرضحال مي دادند كه         
ه خواسته خودشان مي بود    ، بدانسان ك  »تاريخ والدت «بدينسان كه در پشت قرآني يا زادالمعادي         . درست مي كردند 

راهنمايي برخي   ند كه كهن گردد، و آنگاه براي آنكه رويه قانوني بآن دهند، با             دمي نوشتند و آنرا در آفتاب ميگزار     
» تاريخ والدت « مي نوشتند كه ما مي بوديم كه در فالن روز فالن ماه فالن سال، فالن كس                 يوكيالن، چند تني گواه   

ا فالن كتاب ديگر نوشت، و چون پاي كيش در ميان مي بود از دادن گواهيهاي دروغ نه                 پسر خود را در پشت قرآن ي      
 .تنها باك نمي داشتند آنرا ثواب ميشماردند

اين كار چندان شناخته شده و مردم بعدليه رو آورده بودند كه اداره سجل احوال ناچار شده وكيل ويژه اي                       
 .گرفته بود كه هر روز بدادگاه مي آمد

پنج  و زيرا اين دعويها نود. انديشه واداشت ه  اينها مرا ب  .  من رفتم نزديك بچهل پرونده در ميان مي بود        روزيكه
از جمله دو پرونده از     . من مي دانستم كه دشمنيها پديد خواهد آمد       . درصد دروغ مي بود كه مي بايست از ميان رود        
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 خوردم كه داوراني    سمن افسو .  گواهي نوشته بودند   ديگر» مستشاران«مي بود كه   » مستشاران تميز «پسرهاي دوتن از    
آنگاه بياد آوردم كه چون اين دعويها را نپذيرم و رأي            . با آن جايگاه داراي رتبه هاي نه و ده، گواهي دروغ نويسند           

 .خواهند رنجيد و بدشمني خواهند پرداخت» مستشاران « همه اين ،بزيان آنها دهم
جواني كه منشي اداره محاسبات عدليه         . چنان محاكمه اي پيش آمد    بهرحال همانروزهاي نخست بود كه         

سفارشي از   آنگاه روز محاكمه از يكسو     . شناسنامه خود را خواستار گرديده بود      » تصحيح« ه  مي بود عرضحال داد  
آقاي بهرامي معاون عدليه گرفته و از يكسو فاضل الملك و ياسايي را براي ميانجيگري و خواهش همراه خود                            

 .دگاه آورده بودبدا
ون كارهامان انجام   چچون محاكمه پايان پذيرفت پرونده را برداشته بكيف خود گزارده و             . من چيزي نگفتم  

ولي شرطش آنست كه در رأيهاي      . من رياست بدايت را پذيرفتم    : گرفت بوزارتخانه بنزد آقاي بهرامي رفتم و گفتم       
: گفت. بكار وكالت  خود پردازم. ست بيگفتگو از همان فردا نيايم اگر اين شرط پذيرفته نيست بهتر ا      . خود آزاد باشم  

من . امروز در فالن محاكمه سفارشي از شما  آورده اند         «: گفتم» !.كه مي گويد كه شما آزاد نيستيد؟     ! مگر چه شده؟  «
بخواهش   را من آن سفارش  «:  گفت .».ولي در قضاوت پابسته آنها نتوانم بود        . مهربانيهاي شما را فراموش نكرده ام     

نزديك بچهل دعوي شناسنامه اي هست كه بيشتر آنها ساخته         . تنها آن نيست  «: گفتم. »شما ناديده بگيريد  . وزير نوشتم 
و بيپاست، و منكه آنها را رد خواهم كرد ناچار رنجشها پديد خواهد آمد و پياپي بنزد شما يا آقاي وزير خواهند                            

 » .شما در كار خود آزاد باشيد. داور گفتگو مي كنم من با«: گفت. »ش ندهد وزارتخانه بايد بشكايتهاي آنها گو،آمد
بدينسان راه كار را صاف گردانيدم، فردا جوان محاسباتي و فاضل الملك و ياسايي را از خود رنجانيده رأي                     

د و براي آنكه    اما پرونده هاي ديگر چون بسياري از جوانان از دو هفته پيش ريش فرو مي هشتن                . آن پرونده را دادم   
چون در اين محاكمه ها يكي از دليلها چهره         : گفتم.  من نپذيرفتم  ،سالمندتر نمودار شوند با ريش بدادگاه مي آمدند       

از . ناچارشان گردانيدم كه ريش تراشيده بيايند      .  مي باشد هريش براي پوشانيدن چهر    . است بايد عادي باشد    ) قيافه(
 را كه بدادگاه مي آمدند رسوا گردانم كه هم كيفر دروغشان باشد و هم                    آنسو بهتر دانستم كه گواهان دروغگو       

 .نتوانند كرد، و براي اين كار يكراه بسيار نيكي پيدا كردم هو زبانشان كوتاه شده 
. روزي محاكمه بازرگان زاده اي ميبود و هفت هشت تن مال و حاجي و مشهدي براي گواهي آمده بودند                       

وقتيكه اين متولد شده بود     . اين آقاي محمد باقر همسايه ماست      «: چنين آغاز سخن كرد   گواه يكم را خواستم و او        
 بعد از شام خدا رحمت كند آخوند            .شام خورديم .  ما نيز بوديم    ششب ششم .  بود ١٣٢٠دوازدهم رجب سال     

ا بنويسم،  را بياوريد تاريخ والدت اين بچه ر        بعد مرحوم پدرش گفت آن قرآن      .  روضه علي اصغر خواند   ،مالغفور
 قرآني را كه آورده بودند      .».حاال هم ببينم مي شناسم   . قرآني بود جلد قرمزي داشت    . نوشت قرآن آوردند در پيش ما    

سپس قرآنرا گرفت و نوشته پشتش را       . »همينست» آري، آري «: گفت. »همينست؟«: و روي ميز مي بود نشانداده گفتم     
بدينسان بازي خود را    . »مثل اينكه ديروز بود   . نشب پيش ما نوشت   آ. اينهم خط آن مرحوم است    «: نشان داده و گفت   

 .بپايان رسانيد
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شما تو گفتيي پيش بيني كرده بوديد كه روزي نياز بگواهي شما خواهد افتاد و چيزهاي كوچك را نيز                   : گفتم
 .»حافظه من بد نيست كمتر چيزي را فراموش مي كنم«: گفت. بياد سپرده ايد
 از اين پرسش يكه خورده و       .»در تابستان يا زمستان يا پاييز يا بهار؟         …صل سال مي بود؟  اين در چه ف   «: گفتم
آخر اين صحبت بيست و هفت      . يادم نيست  آنجايش ديگر «: باره چيزي از بر نكرده بود درماند و گفت          چون درآن 

ماه و سال در يادتان مانده،      روز و    چگونه است كه تاريخ   «: گفتم. »همه چيز كه در ياد آدم نمي ماند      . سال پيش است  
هنگاميكه تابستانست رخت آدمي سبك باشد، درها و پنجره هاي اتاق باز باشد، بميهمان              . ولي اين در يادتان نمانده؟    

ولي در زمستان رخت آدمي سنگين باشد، درها و پنجره ها بسته باشد، در اتاق كرسي يا بخاري                 . ميوه و شربت آورند   
 چه شده كه شما بياد خود نسپرده ايد، ولي              .اين چيزها كه سترساست    . ي و چاي آورند    ميهمان شيرين بگزارند،  

 .م برخيزد و بروديچون پاسخي نمي داشت گفت. »!.چيزهاي ناسترسا را سپرده ايد؟
 .»بسيار پرتست«: كه مي بايستي گفت» بهار بود«: با گواه دوم نيز همان رفتار رفت و او در پاسخ پرسش گفت

. اين نيز چاره انديشيدند   ه  كم كم ب . چند محاكمه بدينسان گذشت   . ميكايك آنان را رسوا گردانيد    بدينسان ي 
مثالً . ولي اين بار ما نيز از راه ديگري مي آمديم        . دروغي كه مي ساختند تابستان يا زمستان بودنش را نيز ياد مي گرفتند          

پس «: مي گفتيم. ، كه درمي ماند  » . در ياد مي داري؟   از پيشامدهاي بزرگ آنسال يا سال پيش از آن چه          «: مي پرسيديم
 .»!.ولي زاييده شدن بچه فالن همسايه در يادت مانده؟. چشده داستانهاي بزرگ از يادت رفته

: گفتم. درماند» تاريخ والدت آنها را بگو    «: گفتم. »سه تا «: گفت» .چند فرزند داري؟  «: روزي از يكي پرسيدم   
 »!.دت فرزندان خود را بياد نسپرده اي، ولي تاريخ والدت پسر همسايه را سپرده اي؟پس چه بوده كه تاريخ وال«

: بمستشاران تميز كه گواهي نوشته بودند پيام دادم         . بدينسان بيشتر آن دعويها را تباه گردانيده از ميان برديم           
را پذيرفتند   اين پيام . آنان برنخورد همان عنوان، گواهي آنانرا رد كنم كه ب        ه  بهتر است آقايان بدادگاه نيايند و من ب        «

 .ولي پيداست كه چه كينه اي در دل گرفتند
 

 پيدا كردند» مستشاران تميز«رنجشهايي كه ) ٥٠
 

آنجا در بيرون پاكدامن  »مستشاران«راستست كه .   اينرا بنويسم كه آلوده ترين بخش عدليه ديوان تميز مي بود       
 .اردنديزر از ديگران مي بودند و در راه سود خود بقانون و داد ارجي نگ                  ولي در نهان ناپاكت    . شناخته شده بودند  

وزيران نيز  . نخست آنان افزار دست وزيران مي بودند كه دستورهاي دلخواهانه آنانرا بجاي قانون بكار بستندي                     
پسرها و  . اختنديمثالً ببازرسي فرستادندي و خرج سفر گزاف مي پرد       . ايشان پولها مي رسانيدندي  ه  ارجشناسي نموده ب  

 »حكميت«داور كه قانون    . اروپا فرستادندي ه  مي گماردندي، يا آنان را با پول دولت ب        خويشان را بكارهاي بزرگ بر    
سپرده  از جمله بدادگاهها  . پيش از همه براي اين بود كه بكسانيكه مي خواهد از آن راه سودهايي رساند               ،را گذرانيد 

رشوه هم  » مستشاران«دوم همان   . ميز و چند كس ديگر از دوستان او برنگزينند          را جز از داوران ت     » حكم«بود كه   
 :من اينك داستاني برايتان مي نويسم. چيزي كه هست استادي بكار بردندي كه بزبانها نيفتد. مي گرفتندي
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ن ريال  كه بحساب امروز بيشتر از هجده ميليو       (بازرگاني در تبريز بنام ديلمقاني يكصد و هشتاد هزار تومان              
طلبكاران بجوش آمدند و    .  كاله بازار تبريز را برداشته و ورشكستگي آشكار گردانيده بود           )بلكه دو سه برابر آنست    

پشتيباني » مستشاران تميز «هنگامه اي شد كه ساليان دراز كوشش و كشاكش در ميان مي بود و بجايي نرسيد، چرا كه                  
و ديلمقاني تميز   . نددال رنج برده و دويده و حكمي بدست مي آور          طلبكاران چند س  . آشكار بديلمقاني مي نمودند  

سه بار بيشتر اين كار را كردند و نتيجه آن            . ارده ببهانه اي آنرا مي شكستند   زمي خواست و مستشاران چشم رويهم گ      
 .بود كه ديلمقاني يكشاهي بطلبكاران نداد

 بديدن ميرزا رضاخان ناييني      ي رفته بودم     روز : گويمبمن اينك برايتان       …چرا اين كار را مي كردند؟     

چندي پيش ديدم رييس كابينه     : حكايت عجيبيست «: خواست از پاكدامني خودش سخن راند و گفت       . مدعي العموم 
فردا جمعه  .  گفتم بيايد  .د بيايد فرشهاي شما را ببيند؟     ي مي خواه ،آمد كه تاجري از تبريز آمده كه فرش كهنه مي خرد         

ارد گزاف است،   زولي من مي ديدم قيمتي كه مي گ      . فرشهاي ما را ديد و پسنديد      . همان تاجر آمد  ديدم در زدند و      
من گفتم شايد   .  او دو هزار تومان قيمت مي گذاشت       ،مثالً فرشي كه در نظر من بيش از پانصد تومان قيمت ندارد              

مي گويد پول  . ان تاجر ديروزيست  فردا صبح ديدم در زدند و گفته شد هم        . بهرحال فرشها را ديد و رفت     . ناشي است 
آمدند كه مي گويد اسم من حاجي      !.  گفتم بپرسيد اسم شما چيست؟     ،من چون درتعجب بودم   . آورده ام فرشها را ببرم   
و اين معامله فرش براي      من فوري بياد افتادم كه اين مرد دوسيه بزرگي در ديوان تميز دارد              . محمد ديلمقاني است  

 بعد كه تحقيق كرده ام معلوم شد بخانه صدر االشراف          . من معامله نمي كنم   ،ييد الزم نيست  بگو: گفتم. رشوه دادنست 
ناييني اين داستان را مي گفت و در آنميان مي فهمانيد كه صدراالشراف و ديگران فرشهاشان                          . …»هم رفته 

 .فروخته اند
 بوده كه بعدليه آمده و پس از        اينست كه بيشتر آنان آخوند التي     . اينست يك نمونه از سودجوييهاي تميزيان     

همان ناييني كه آن ستايش را از پاكدامني خود مي نمود          . چند سال دارايي هنگفت اندوخته اند كه اكنون هم مي دارند        
اين از نايين با دست تهي آمده بود و حاال كه مرده              «:  آقاي بهرامي در شگفت مي بود و مي گفت        ،هنگامي كه مرد  

 .»ازگزاردهثروت هنگفتي از خود ب
از روي  . خواست» استيناف« از رأي من     ،همان جوان محاسباتي كه ياد كردم و گفتم من دعويش را نپذيرفتم            

 دادگاه  ،ولي چون داور پافشاري مي نمود    . نمي داشت» استيناف و تميز  «قانون رأيهايي كه درباره شناسنامه داده مي شد        
نايستاده عرضحال او را پذيرفتند و        فروشي باز   از رأي  ،دادگاه واالتر را بكنار نهاده و داوران آن         قانون» استيناف«
تميزيها عرضحال او   . از آن حكم تميز خواست    » سجل احوال «وكيل  . مرا شكسته بدلخواه آنجوان رأي دادند     » حكم«

استيناف در حاليكه چون     . »كه در مورد سجل احوال صادر مي شود قابل تميز نيست             احكامي«: را نپذيرفته نوشتند  
 تميز هم مي بايست بپذيرد و آن حكم           ،قانون را بديده نگرفته از چنان حكمي استيناف پذيرفته و رأي داده بود                  

 .استيناف را بشكند و از ميان برد
عدليه كه رفتار استينافش و تميزش و وزيرش اين مي بود و براي آنكه پسركي را از نظام وظيفه باز رهاند                           

آن باال نشسته مي پاييد كه مبادا يك      » محكمه انتظامي «.  چه رويه كاريها مي داشت    ،اشتزپا مي گ را زير  بدينسان قانون 
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اداره «اينها بس نكرده    ه  آقاي وزير ب  . اداره بازرسي با آن درازا و پهنا در سوي ديگر مي ايستاد           . كند» تخلفي«قاضي  
ريشخند كردن بآيين   «اين رويه كاريها كه خود      . پديد مي آورد » بازرسي كل «اداره  . بنياد مي گزاشت » بازرسي نهاني 

گاهي نيز خودداري نمي توانستم و با گفتار و          .  مرا سخت مي آزرد    ،مي بود» مشت زدن بكوه  «يا بهتر بگويم     » سپهر
 . كردار خود كينه ها و دشمنيها را فزونتر مي گردانيدم

 بود كه داور در ميان ديگر        ١٣٠٨غازهاي  گويا در آ  : كه نامش بردم داستانش اينست     » اداره بازرسي نهاني  «
 برگزيند و ماهي دو       ،را كه بافهم و دانش مي شناخت        خودنماييهايش چنين گزيريده بود كه گروهي از داوران          

پرونده بنزد هريكي فرستد كه بخواند و اگر بي قانوني رخ  داده يا ستمي رفته بنويسد و با پرونده ها بنزد وزير فرستد و                       
اين » نظامنامه«. ر نهان باشد كه جز داور كسي آگاه نگردد و آن بازرسان هريكي جز خودش را نشناسد                  اين كارها د  

. دانسته شد من نيز از آن بازرسانم       . روزي هم دو پرونده با يك نامه براي من آوردند          . در مجله رسمي بچاپ رسيد    
را خوانده و ايرادهايي گرفته يادداشت كردم، و        هريكي  . است» صلحيه«پرونده ها را كه باز كردم ديدم از پرونده هاي         

خشنودم كه آقاي وزير بمن        «:  در پاسخ نامه وزير سخناني در اين زمينه نوشتم                 ،چون مي خواستم بازگردانم   
امين . ولي اين از من هنري نيست كه بپرونده فالن امين صلح ايراد گيرم            . خوشگماني نموده بچنين كاري برگزيده اند    

آقاي وزير چرا   . ناآزموده و تازه كارند و لغزش و نفهميدن از آنها در خور چشم پوشيست              قاضيان  شان  صلح ها بيشتر 
خواهشمندم اينبار براي من از پرونده هاي      . بپرونده هاي ديوان عالي تميز نمي پردازند كه آشكاره قانونشكني مي كنند؟        

 .»تميزي بفرستند
خودش از دوسيه هاي تميز دو تا را انتخاب        «: ي بهرامي پيام داده بود    اين نامه بداور برخورده بود و با زبان آقا         

برگزيدم و  ) كه اكنون بيادم نمانده   (من پرونده همان ديلمقاني را با يك پرونده ديگري          . »كند و تنظيم راپورت نمايد    
ي نرسيد و من ندانستم     ولي ديگر پاسخ  . كه اينبار آنها را براي من فرستند        نمره هاي آنها را يادداشت كرده فرستادم      

 .پايان پذيرفت يا تنها مرا بركنار گردانيدند» بازرسي نهاني«آيا 
 

 تندي در كارها) ٥١
 

عضو «چهار تن   . ما روزانه چهار يا پنج محاكمه مي كرديم       . داستان ديگر تندي در كارهاي من مي بود        يك
 ز پيش پرونده را خوانده و نيك دانسته راپورتي           ا. ولي محاكمه ها را من خودم راه مي بردم        . مي بودند» علي البدل 

محاكمه با چابكي انجام مي گرفتي و پايان         .  پرسيدنيها را يادداشت كرده رأيش را نيز آماده مي گردانيدمي             نوشته
مثالً يكبار دعوي ديهي مي بود كه مي بايست       (مگر آنهاييكه قانون راه ندادي      . پذيرفتي و در همانجا رأيش داده شدي      

 ).ندنكاهر كارشناس داده شود كه بروند و بهاي آن بقرا
سپهساالر تنكابني كه نامش را همه        .  محاكمه مولود خانم با ورثه سپهساالر بود          ،يكي از محاكمه هاي بنام    

). گويا چهارصد هزار تومان    ( چون خودكشي كرد خواهرش مولود خانم بدعوي ارث پدري برخاست                ،شنيده اند
اردم و ارث پدري     ز من ببرادرم احترام گ      ،چون پدرم حبيب اهللا خان ساعدالملك مرد         «عرضحال داده بود كه       
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دو وكيل مي داشت كه    . »اكنون كه برادرم نيز مرده بايد سهم پدري من از دارايي او جدا گردانيده شود                  . نخواستم
ن در ميان خودشان هم      از آنسو ورثه سپهساالر كه دوازده تن مي بودند، چو          . يكي شيخ عبدالمجيد شيرازي مي بود     

مي بود و دو تن قيم مي داشت      » محجور«كشاكش مي بود هركدام وكيل جداگانه گرفته بودند، و چون يكي از ايشان             
اينها . آنچه بياد مي دارم رويهمرفته در اين پرونده پانزده وكيل دست مي داشت             . اينها نيز دو تن وكيل گرفته بودند       

 آقا شيخ   ،گويا در اين پرونده و در اليحه       . خود را نشان داده بودند    » يي و سخنداني  شيوا«ها نوشته   » اليحه«هركدام  
 »قال التفتازاني في المطول«: گواه آورده بودند» مطول«كشانيده و از » معاني و بيان«رضا ملكي مي بود كه سخن را تا 

روزيكه محاكمه بود   . دانيده بودم نيز آماده گر  را  من همه اين اليحه ها را خوانده و راپورت درازي نوشته رأي            
پيدا بود كه اگر ميدان دهيم اين محاكمه ده          . دو رده صندلي گزارديم كه روي آنها جا گرفتند         . وكيالن همه آمدند  

 .نشست بيشتر كشيده و سخنان اين وكيالن بجايي نخواهد رسيد
اكنون هم در عدليه     (مي بود  آنجوان با آزرم كه منشي دادگاه           آقاي رضا شرافتيان،   . محاكمه آغاز يافت   

ورثه برادرش  ه   ب ،مولود خانم بعنوان مطالبه ارث پدري        «: كوتاهشده اش اين مي بود   . ، راپورت را خواند     )است
وكالي ورثه دفاع كرده اند كه مخدره ارث پدري خود را گرفته و صلحنامه ببرادرش                . سپهساالر اقامه دعوي كرده   

 صلح را انكار و مهر سند را تكذيب كرده           ،وكيل مدعيه . ار خود ابراز كرده اند   سپهساالر داده، و سندي بر طبق اظه       
 .»وكالي ورثه مهر مسلم الصدور از مخدره نشانداده اند كه تطبيق شود

 رأي بشرح پايين انشاء      ،استيضاح احتياج ندارد  ه  چون دادگاه ب  «: چون راپورت پايان پذيرفت بمنشي گفتم       
 .»مي شود

! مگر شما قانون نخوانده ايد؟«: گفتم. »آقا ما حرف داريم«: آقا شيخ رضا با تندي گفت    . ادندهمهمه افت ه  وكال ب 
سيزده . فزونتر هم نوشته ايد  . در اليحه ها بنويسيد كه نوشته ايد     را  چون محاكمه عاديست شما مي بايست سخنانتان         

: گفت. »و محكمه هم استيضاح ندارد     اين جلسه براي استيضاح محكمه است        . بار اليحه داده ايد   وكيل هريكي دو  
اينرا گفتم  . »بستگي نمي دارند پا  محكمه هاي ديگر بقانون    «: گفتم. »محكمه هاي ديگر چكار مي كنند شما هم بكنيد       «

 :اين مي بوده رفتم و آنچه بيادم مانده كوتاهشده اش نزديك ب» انشاء رأي«و برسر 
 دعوي خود را از بابت ارث         ،راز كرده اند كه مدعيه     سندي اب  ،چون وكالي مدعي عليهم در قبال دعوي        «

مهر و سجل فالن عالم را نيز داراست، و اينكه وكيل              ،پدري ببرادرش صلح كرده و آن سند گذشته از مهر مدعيه            
 چون محكمه آنرا با مهر مسلم الصدور تطبيق كرده و منطبق است و بعالوه قراين                       ،مدعيه مهر را تكذيب كرده      

 .» محكمه دعوي را بي اساس دانسته رأي ببطالن آن مي دهد،اين مراتبه  نظر ب...ساندصحت آنرا مي ر
اين يك نمونه از تندي كارهاي دادگاه        . بدينسان محاكمه اي با آن ارجداري در يك نشست پايان پذيرفت           

ه كارشان بشعبه    آرزوشان مي بود ك   ،نكه عرضحال مي دادند  ناكم كم اين تندي شناخته گرديد و بسياري از آ         . ماست
 كم مانند است و آنرا ، داستاني رخداد كه بيمانند نباشد١٣٠٨در مهرماه سال . يكم افتد و اين درخواست را مي كردند      

 :مي نويسم
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اكنون يكي از   (مدير دفتر دادگاه هاي بدايت مي بود          ميراحمديان كه جواني بافهم و نيكنهاد و خود           يآقا
عرضحال هاي اختصاري كه امروز    . سه روز رسيده  ه  ب وقت ما «: ادگاه آمد و گفت   بد) داوران برجسته استيناف است   

در . سه روز ديگر وقت رسيدگي مي دهيم     ه   ما ب  ،انجام مي رسد ه  مي دهند و عرضحالهاي عادي كه مبادله لوايح  آنها ب        
ده ه  و محاكمه نشود تا وقتمان ب     اجازه بدهيد يكهفته وقت ندهيم      . سه روز هم مأمورين نمي توانند ابالغيه ها را برسانند       

 .»مانند نداشته) قضاوت قانوني(داستانيست كه در تاريخ قضاوت  ولي اين. باكي نيست«: گفتم. »روز رسد
هفته ما محاكمه نداشتيم و بكارهاي ديگر مي پرداختيم، يا با آقايان احمدي و سعادت                 شد و يك   همان كار 

آقاي دكتر عيسي   . در همان هفته روزي من بوزارتخانه رفتم       .  مي كرديم  البدل مي بودند نشسته گفتگو   يكه عضو عل  
يكبار ديدم  . در اتاقشان نشستم و بگفتگو پرداختيم         . رئيس كابينه مي بود   )  است گاكنون وزير فرهن   (صديق  

: آقاي وزير مي فرمايند   «: رفت و چون بازگشت گفت      . »وزير شما را مي خواهد    «: پيشخدمت آمد و بدكتر گفت      
گلهاي ه  يك بيك ساعت است كه مي بينم رئيس كل بدايت در اتاق شما دم پنجره نشسته يا صحبت مي كند يا ب                     نزد

 .»! چرا وقت خود را هدر مي كند؟؟او مگر محكمه ندارد. باغچه تماشا مي كند
ناچار ولي با اين پيشآمد     . رشك و كينه اش بيفزايد   ه  من دوست نميداشتم كه داور از چگونگي آگاه گردد و ب          

سه روز رسيده بود و ابالغيه ها رسانيده نمي شد          ه  بآقاي وزير بگوييد چون وقت محكمه ب        : گفتم. بودم پاسخ دهم  
مسئله : آقاي وزير مي فرمايد   «:  بازگشت و گفت      و  رفت .»ما اين هفته محاكمه نداريم       . يكهفته تعطيل كرديم   

 وقتش بششماه     ،دوم كه محكمه شهريور است      دو روز پيش شكايت بوزارت عدليه رسيده كه شعبه               . عجيبيست
سه روز  ه  حاال هم مي شنوم كه در شعبه يك وقت ب         . عرضحاليكه مي دهند بايد پس از ششماه محاكمه شود        . رسيده

 .»رسيده، معلوم مي شود تقسيم عرضحالها از روي مساوات نيست
بلكه چون شعبه يكم    . ت تقسيم شده  عرضحالها از روي مساوا   . در اينباره هم گمان آقاي وزير بيجاست      : گفتم

 گمان مي برم شماره دوسيه هاي ما باالتر از          ،دعاوي اختصاصي دارد و بسيار از دعاوي جز در آن شعبه نتواند بود                
 . قضيه اينست كه ما كار مي كنيم و ديگران نمي كنند. شعبه هاي ديگر است

همانجا پايان پذيرفت ولي تازه رسيده بودم كه ديدم         مي پنداشتم كه داستان در     . اينرا گفتم و بدادگاه بازگشتم    
) همانكه در دوره گذشته نماينده مي بود و اكنون در تهرانست            (آقاي واحدي كه از بازرسان ويژه وزارتي مي بود            

درآمد و نوشته اي با خط وزير نشانداد كه دستور داده دفترها را بجويد و شماره پرونده هاي هر دادگاهي را ياداشت                      
رفت و بازجست و     . خودتان برويد و همه دفترها را ببينيد        . گفتم اين كاريست كه بايد در دفتر انجام گيرد           . ندك
 شعبه ما هفتاد و چند پرونده بيشتر از          ،شت برداشت و دانسته شد در هفت ماه و نيم كه از آغاز سال مي گذشت               داياد

 .گشتاينرا ديد و با شگفت بيشتري باز. شعبه  هاي ديگر داشته
سريع ترين همه محاكم در ايران شعبه اول           «:هاين بود » اداره احصائيه « راپورت رسمي     ١٣٠٨در همانسال    

معدل ورود و خروج عرضحال     . محاكم بدايت تهران بوده كه در تحت نظر مستقيم رياست كل محاكم اداره مي شود             
  .»چهل و دو روز بوده



 ١٢٢             .....................................................................................................................................................      احمد كسروي   / هده سال در عدلي

 

 

ولي چون بسياري از عرضحالها عادي       . از يك نشست نبودي   چنانكه نوشتم هر محاكمه در دادگاه ما بيش           
 اليحه ها از اينسو و از آنسو داده شود و اين خود يكماه كمابيش كشيدي،               ،يش از رسيدن بدادگاه   پمي بود كه بايستي    

زديك و گاهي نيز ناچاري مي بود كه بكارشناسان بازگردانيم، و گذشته از اينها در آنسال من دو بار سفر كردم كه ن                      
سه ماه از تهران بيرون مي بودم كه آقاي ابوالقاسم احمدي محاكمه مي كردي و او چون تازه كار مي بود بتندي من                        

 .»چهل و دو روز رسانيده وگرنه بايستي ده روز بلكه كمتر باشده را ب» معدل«كار نتوانستي كرد، اينها بوده كه 

 
 برخي سامانها كه داده بودم) ٥٢

 
ولي من در شعبه يك     .  من رئيس همه آنها مي بودم     ،يت هشت شعبه مي داشت كه از روي قانون       در آنزمان بدا  

بويژه كه  ) و بايستي بگيرم  (بكارهاي خود پرداخته از كارهاي دروني شعبه هاي ديگر بيكبار خود را دور مي گرفتم                 
تگي برپا گردانيديم كه براي      روزهاي نخست يك نشست هف     . فهميده بودم بيشتر سر شعبه ها از درون بدخواه منند          

در آن هيجده ماه يكبار نشد      .  من از آن چشم پوشيدم     ،چون بيدلخواه مي آمدند  . گفتگو هاي قانوني بشعبه يك بيايند    
ليكن با همه اينها از دور نگهباني بسامان شعبه  ها و دفتر هاي آنها مي داشتم و               . كه من شكايتي از سران شعبه ها بنويسم      

 :ا دادم كه دوسه تا را در اينجا مي نويسمبرخي دستور ه
دادن   بسياري از وكيالن با سران شعبه ها همبستگي مي داشتند كه هريكي با يكي بستگي مي داشت و با                     ـ ١

از اينرو چون عرضحال مي داد از مدير شعبه يكم چنين           . ميهماني و رسانيدن سود او را زيردست خود گردانيده بود          
من چون اينرا شنيدم      .  مدير دفتر جلوگير قانوني نديده ميپذيرفت          .»فالن شعبه ارجاع كنيد     اينرا ب «: درميخواست

 بايد وارونه آن بكار بسته شود و        ،اي نهاني نوشتم كه هر كسيكه در دادن عرضحال شعبه اي را خواهش كرد            »ابالغيه«
 .برخي دستورهاي زباني نيز دادم. آن عرضحال بشعبه نامبرده فرستاده نشود

من .  زنان نيز بعدليه مي آمدندي و چنانكه مي دانيم بيشتر آنها با داشتن چادر و پيچه رو نمي گرفتندي                      ـ   ٢
انجام رسانيده زود   ه  زنها را كارهاشان ب   . ننشانند) جز بهنگام محاكمه  (دستور دادم درهيچ شعبه اي يا دفتري زني را           

 .بازگردانند
حيدر آقا شكايت مي كند كه      «: چون رفتم چنين گفت    . تخواس روزي هم آقاي بهرامي تلفون كرده مرا        

ولي زن او سه ماه پيش شكايت از او كرده كه           . دوسالست از دست زنش چند شكايت كرده هيچكدام بنتيجه نرسيده         
 .».پس اين اندازه تفاوت از كجاست؟. در سه ماه بمرحله اجرا رسيده

دس ايران است كه اكنون هم هست و چون زن                 حيدرآقا برادر دكتر شفق ميبود و زن او خانم ق                نيا
اين خانم با شوهرش بهمزده و كارشان          .  دفترچه اي بزيان بهاييان نوشته كه چاپ شده           ،درسخوانده و بافهمست   

 از زمانيكه من رفتم بارها حيدرآقا را در عدليه              .بكشاكشهاي بسيار كشيده بود و در عدليه دعويهايي مي داشتند            
 .اي بهرامي در اين باره مي بودآن گفته آق. مي ديدم
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چون بازگشتم و بجستجو پرداختم دانسته شد پرونده در شعبه             . »بايد بازجويم و بشما آگاهي دهم      «: گفتم  
 كارش زودتر پيش    ،نمي گيرد و پياپي مي آيد و مي رود       بانوي نامبرده چون باسواد و زباندار است و رو          . هفتم بوده 

 ).گويا حكم هم از بدايت مي بود كه استيناف خواسته نشده بود( كارگر افتاده رفته و بهرحال زن بودن او نيز
 من ابالغي بدفتر شعبه يكم فرستادم كه از آن پس هر عرضحال               ،اينگونه شكايت ها زمينه نماند   ه  براي آنكه ب  

م آقايان دكتر   در شعبه هاي چهارم و هفت     . كه يكسوي آن زن باشد بشعبه هاي يكم و چهارم و هفتم فرستاده نشود                
از اين  . در شعبه يكم خود من مي بودم كه هنوز از پل جواني نگذشته بودم                . موسي جوان و احمد امامي مي بودند      
 .فزونتر، مي خواستم بآن دو تن برنخورد

دانسته شد   .بود كه ديدم يكي از پرونده هاي حيدرآقا و زنش بدادگاه ما آمده              » ابالغ«چند روز پس از اين       
آنروز را ببهانه اي    ،بود چون حيدرآقا نيامده    اينحال من نخواستم از سرانديشه خود برخيزم و        با.  ابالغ بوده  پيش ازآن 

 در آنهنگام نيز ببهانه رفتن بوزارتخانه ا ز دادگاه بيرون شده رسيدگي را                  .محاكمه نكردم و بهنگام ديگر انداختم       
 . بازگزاردم) اكنون در وزارت خارجه است(مي بود » قاضي علي البدل«بآقاي حاجي سيد محمد خان سعادت كه 

خواهم گفت كه   سپس  زنها نيروي خود را مي داشت و       هاي  تا روزيكه من مي بودم اين دستور درباره پرونده          
 . خود برداشتم» ابالغيه«چه سودي را من از آن 

 درصدشان كسان پست نهاد     هشتاد  وكالي عدليه بيشترشان از آخوندي يا از ورشكستگي بآن كار آمده               ـ ٣
پررويانه همبستگي   او چاپلوسيها كنند و   ه   ب است سركار اين شيوه آنان مي بود كه يك داور تا بر         . و دورو مي بودند  

از روزي كه من بشعبه يكم رفتم رفتار آنان مرا           . نشان دهند، ولي همانكه از سركار برخاست سالمش را نيز نگيرند            
بيپروايي كه با    و   تندي كارهاي من       .چاپلوسيها مي كردند  ستايشها مي پرداختند و   ب سخت مي آزرد، مي آمدند و    

 .  عنواني در دست ايشان مي بودكه شيوه پست خود را بكار زنند،زورمندان مي نمودم
چون ستايش قاضي در روبرويش و چاپلوسي با او   «آگاهي دادم كه    . اين بود ناچار شدم كه بجلوگيري كوشم      

 هر وكيلي كه در محكمه بستايش چاپلوسانه پردازد بعنوان            ،ه هاي او و خود نوعي از رشوه است          تصرف در انديش  
 . »بداخالقي تعقيب خواهد شد

مردك . مي بود» سجل احوال «خود  وكيل اداره      مردي مي بود بنام روشن ضمير كه شاگرد فاضل الملك، و          
صحبت حضرت آقاي كسروي را       . نجا بوديم ديشب در فال   « :سالم دادي آغاز كردي     همانكه از در رسيدي و      

اين اداي وظيفه نيست كه      «: گفتم» .پس ما اداي وظيفه نكنيم؟     «: روزي گفت . بارها جلوش گرفتم  » …مي كرديم
چون از دادگاه بيرون    . »اگر شما مرا بنيكي مي شناسيد در درون دل خشنود باشيد، نيمه شب مرا دعا كنيد                 . مي كنيد

روزي كه از پشت اين ميز برخاسته ام،        . خدا مرا نگه دارد از شر اين مرد         « :ن گردانيده گفتم  شرافتياه   رويم ب  ،رفت
اين در نهاد مردان پست      . اين پيشگويي نيست  « :گفتم. »نخست كسي كه بمن توهين خواهد كرد اين خواهد بود            

 از نيرو افتاد بي اختيار كينه       چون روان نهاده شده كه چون كسي را نيرومند ديدند بي اختيار بچاپلوسي پردازند، و                
 .»جويند و از در بدخواهي و بد گويي درآيند
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 فردايش  ،آن هايهوي در ميان مي بود     آن روزيكه از عدليه بيرون رفتم و      . اين پيش بيني من بسيار بجا مي بوده      
كه كاره بسر مدرسزاده    نيافته، ي   همان مردك مرا جسته و چون از خانه بيرون نرفته بودم             ،كه روز نخست بيكاريم بود    

خدا را سپاس كه او را نيك شناخته        «:  گفتم ،مدرسزاده چون با من گفت    . رفته با زبان او پيام هاي نيشدار فرستاده بود       
 .»بودم

 

 كه مي داشتم» انديشه هاي قضايي«) ٥٣
 

عدليه جز  در آن زمان در      . من بود » انديشه هاي قضايي «يكداستان ديگر كه مايه رشك و كينه مي گرديد            
يكي : مثالً در دستگاه بدايت تنها دو تن مي بودند كه قانون مي فهميدند              . كسان انگشت شماري قانون نفهميدندي     
بازمانده چه از وكيالن و     . هاشم را بياد مي دارم    از وكيالن من تنها آقا سيد     . آقاي احمد امامي و ديگري دكتر جوان       

 .دند كه چيزهاي كمي يادگرفته كار خود با آن راه مي انداختندچه از داوران، همان آخوند هاي كودن مي بو
از عدليه هاي واليات سؤال هاي قضايي مي كنند و جواب دادن          «: روزهاييكه من رفته بودم آقاي بهرامي گفت      

ا ر اكنون هم آن پرسشها   . بايد براي قانون شرحي نوشته شود تا هركس آنرا بفهمد         «: گفتم. »بآنها زحمتي براي ماست   
» حكمي«يا » قراري«گاهي در محاكمه   از آن پس بپرسشها من پاسخ دادمي، از آنسو    .» نويسممن  بفرستيد پاسخهايش   

 .مي دادمي كه بديگران شگفت افتادي و مايه رشك بودي
وامي ) كه اكنون وكالت مي كند    (آقاي حسين مظلوم     . »بيع بشرط «مثالً روزي پرونده اي مي بود در زمينه          

 گرفته و چون زمانش بپايان آمده و آنكس پول را پس نداده بود، اين بصلحيه                   بشرط  بيع  را  خانه اش  بكسي داده 
در آن روزها   . استيناف خواسته شد و پرونده بدادگاه ما آمده بود         . گرفته بود » تسليم خانه «عرضحال داده و حكم به      

 پولداراني وام بمردم داده  . رگي براي مردم شده بود     قانون ثبت در ميان نمي بود و همان بيع بشرط گرفتاري بز           ٣٤ماده  

 .همان دستاويز از دستشان در مي آوردنده گرفته، و ب» بيع بشرط« خانه يا باغ يا زمين را كه چند برابر بها مي داشت 
فالن مرد مي خواهد وامي گيرد، از يكي پولي گرفته خانه         . بيع بشرط در نزد مردم بمعني رهن است       «: من گفتم 

 در شرع    )ءيا ربا (ولي چون براي پول سود گرفته خواهد شد و سود گرفتن براي پول                    . ود را رهن مي گزارد    خ
 خانه را با شرط     ،مي خواهند بفهمانند كه وامگير   .  ماليان رويه سازي كرده نامش را بيع بشرط مي گزارند           ،حرامست

: اجاره گرفته، بارها شنيده ام وامگير مي گويد      ه   ب دهنده فروخته و سپس بازگشته همانرا       وامه  خيار در زمان معيني ب     
اينست اين بيع بشرطها را       . در پيش آنها بمعني رهن است نه بمعني فروش            » بيع«. منكه نفروخته ام، بيع گزارده ام    

 مده تواند پولش را بخواهد نه آنكه خانه       ا و .فروخت و خريد نتوان گفت و بدستاويز آنها حكم بتسليم خانه نتوان داد             
 .»را ببرد

كسيكه پول قرض مي كند و       . ايست در ميان مردم     اگر بيع بشرط هم نباشد اين يكنوع معامله          «: مي گفتند
خود دانسته و فهميده آن     . را خواهند برد    خانه اش  ، مي داند كه سر موعد اگر پول نداد       ،خانه اش را بيع بشرط مي كند    

 .»يراد نيستپس باز حكم بتسليم خانه جاي ا. معامله را مي كند
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هر معامله اي كه مردم بكنند ما        . ولي معامالت بايد عنواني در قانون داشته باشد          . اين راستست «: من گفتم 
 .»وگرنه قمار و گروبندي نيز يك گونه معامله ايست كه دانسته و فهميده مي كنند. نميتوانيم ترتيب اثر دهيم

شگفت آن بود كه     . ادم اين گفتگوها برخاست    د» بطالن دعوي «من چون حكم صلحيه را شكسته رأي به            
 .مظلوم كه حكم من بزيانش مي بود رنجيدگي نمي نمود و ديگران رنجيدگي مينمودند و در اينجا و آنجا بد مي گفتند

 بنام  ،كساني با گواهينامه، خانه يا زميني را كه در دست ديگريست           . تازه آغاز مي شد  » ثبت امالك  «لدر آنسا 
و در اينجا   . دهد و بعدليه بيايد   » اعتراضي«آنكس كه آگاه مي شد ناچارش مي گردانيدند كه        . انيدندخود بثبت مي رس  

از اينرو من با وزارت عدليه گفتگو كردم        . د و آن اينكه مدعي و مدعي عليه وارونه مي افتاد         ميك دشواري پيش مي آ   
ولتي در زمينه كار خود قاضيست و بايد            هر مأمور د   «: گفتم. كه با گواهينامه از كسي درخواست ثبت نپذيرند           

 باياي اوست كه رسيدگي كند و بداند        ،پذيردي  بجستجو و رسيدگي برخيزد، آن نماينده ثبتي كه درخواست ها را م           
كه با   بايد ثبتهايي «:  من مي گفتم   .»كه آيا در خواست كننده متصرف مي باشد يا نه و از روي فهم كاري كند                      

و بعدليه   نيازي بآنكه طرف اعتراضي كند      ده متصرف نيست ابطال شود و      نو درخواست كن  گواهينامه پذيرفته شده    
يش مي آمد و از هريكي دشمني هايي       پ از اينگونه گفتگوها بسيار    .  ليكن وزارت عدليه اينرا نپذيرفت      . »بيايد نماند 

 .براي من پيدا مي شد
 

 اراك كردمه سفري كه ب ) ٥٤
 

 چنانكه مي دانيم ديه هاي ايران در       .پديد آورده بود  ) سلطان آباد (اراك    در  غوغايي هم  ،داستان ثبت امالك  
بيشتر استانها كشتزارهاي كمي دارد و در ميانه هر ديهي با ديگري زمينهاي خشك و پهناوري افتاده گونزار است و                      

فالن ديه دار پيش   . ده بود اين زمينها در اين هنگام مايه كشاكش در ميان ديه داران ش          . جز بكار گوسفند چراني نخورد    
. مي افتاد و همه آن زمينها را بنام ديه خود بثبت مي داد و مرز ملك خود را تا كنار كشتزارهاي ديه همسايه مي رسانيد                      

خودش در آن زمينها    » مالكيت«يا  » تصرف«دارنده آن ديه اعتراض مي كرد و عرضحال مي داد ولي چون دليلي به                
 . برمي انگيختد  نمي توانست و ناچار شده روستاييان را بپيكار و زد و خور كاري پيش بردن،نمي داشت

با آقاي محمد حسن ساعي كه يكي از بازرگانان آنجا و خود               را  در اراك يكي از ديه داران چنان رفتاري          
انسته و از   يرتمند مي بود كرده و كار در ميان آنان بكشاكش سختي انجاميده و عدليه اراك كاري نتو               غمردي ساده و    

وزارت عدليه چاره خواسته و وزارت عدليه يكي از بازرسان باال رتبه خود را فرستاده و آن بازرس رفته و بازگشته و                       
ساعي .  ساعي را بنام آنكه آشوب پديد مي آورد از شهر بيرون گردانيده بود                 ،غوغا نخوابيده و سرانجام حكمران     

 .»بازرس رشوه گرفته و راپورت دروغ داده است«: ي گفتبتهران آمده دادخواهي مي كرد و از جمله م
يكي از قضات عالي مقام را       «: چون گذشته از اين، چند كشاكش ديگري در اراك مي بود داور گفته بود                

كه در نظاير   دهد  اداره ثبت   ه  اين اختالفها خاتمه دهد، سپس هم دستور كلي ب        ه  بفرستيم كه برود و با نظريه قضايي ب       
از اينرو صدراالشراف رييس شعبه تميز را بديده گرفته بود كه           . »رفتار كنند و احتياج بمراجعه بتهران نباشد      اين موارد   
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آقاي بهرامي  . »ازو خواهش كنيد برود   . اين كار رفيق شماست   «: داور ببهرامي گفته بود    .گويا او نپذيرفته بود   . برود
شما «: گفتم. و آمد بديدن من مي خواست ميهمان او باشم       ساعي شنيده بود    .  پذيرفتم ،و چون بنام خواهش بود     گفت
 .»من خود خواهم آمد و ميهمان هم نخواهم بود. برويد

من .  داستان آن سفر بسيار دراز است        .دو روز ديگر اتومبيل گرفتم و رفتم و در ميهمانخانه نشيمن گزيدم               
آنكه بازرس وزارت راپورت داده بود كه         كوتاه سخن   . دوست ميدارم ساعي يا يكي از برادرانش آن را بنويسند            

. من رفتم و معاينه كردم    . بر روي آنها زراعت نخود كرده اند      . اراضي مورد اختالف در تصرف متقاضي ثبت است        «
من با آقاي ابوالفتح كيهان نماينده ثبت هرچه گرديديم           . »محصول نخود را در برابر چشم من رويهم ريخته بودند           

نخودها را چيديم و «:  گفت .…»!؟مزرعه نخود در كجاست   «: پرسيدم» متقاضي ثبت «از  . رديمچنان كشتزاري پيدا نك   
 .درماند. »جايش را نشان بده«: گفتم. » شدمتما

آن بازرس يك قطعه قالي بزرگ و دو خيك روغن و صد تومان پول  رشوه گرفت و اين                     «: ساعي مي گفت 
. من نخواستم پرده دري كنم    . »از آنجا تحقيق كنيد   . هران فرستادند قالي و روغن را از فالن گاراژ بت        . دروغ را نوشت  

 .» چنان زراعتي بما نشان داده نشد.موضوع زراعت نخود بكلي دروغ بوده«در پرونده همين اندازه نوشتم كه 
ك در  زيرا هيچ ي  . درباره زمينها نيز آنچه من فهميدم آن بود كه اينگونه زمينها نه از آن ديه است و نه از اين                     

همين انديشه خود را    . »آنها را از ثبت هر دو بيرون كنيد و زمينهاي دولت شناسيد              «: مي گفتم. ندارد» تصرف«آنها  
 . پذيرفته نشد،مي بود ولي چون بزيان ديه داران. بتهران نيز نوشتم

 يثربي پسر   در همان سفر بود كه با شادروان آقا مهدي         . كشاكشهاي ديگر كه ميبود بآنها نيز رسيدگي كردم        
 آشنايي و دوستي     ،حاجي آقا محسن كه خود مردي بافهم مي بود و سپس نيز از نويسندگان شد و شناخته گرديد                     

 . روزي در خانه ايشان بناهار ميهمان بوديم. يافتم
 

 داستانهاي شيريني كه گاهي پيش مي آمد) ٥٥
 

ردم و پروا مي نمودم و هيچ كاري را از سر          با رفتاريكه من در دادگاه پيش گرفته بودم و بكارها هوش مي گما           
 گاهي داستانهاي شيريني پديد مي آورد كه         ،باز نكرده از هر راهي كه مي توانستم بجستجو از راستيها مي كوشيدم             

 :اينك يكي را در اينجا ياد مي كنم
 سالخورده كه ن بزير بغل مرديزيك ديديم يك افسر با يك تن ديگر با  . يكروز عصر در محكمه نشسته بوديم     

اين «: گفتند… پرسيدم چيست؟ .  رفته اند و با آن حالت او را بمحكمه درآوردند          ،چپوقي بدست مي دارد و مي كشد    
كارتي . رفتيم و جلو حضرت اشرف را گرفتيم       . پس فردا در اينجا محاكمه دارد      . حواسش مختل است  . پدر ماست 

اداره ه  من كارت را گرفته ديدم ب      . »بنزد رييس كل بدايت   فرمود برويد   . نوشت كه برايش وكيل دولتي گرفته شود       
سپس  داستانرا گفتند كه پدرشان ترك تبريزيست، در تهران   . برگزينند» وكيل مجاني «كانون وكال نوشته كه براي او       

زي  رو .صرافي مي كرده و دارايي مي داشته، از جمله صد شتر مي داشته كه بدست سارباناني سپرده بسفر مي فرستاده                  
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ه آگاهي رسيده كه بميان شترها بيماري افتاده و همه آنها مرده اند، از همانجا ديوانه شده و با همان حال آغاز كرده ب                       
 از جمله خانه خود را بزني بنام صاحبه سلطان ببهاي بسيار ارزاني فروخته، با آنكه معامله                   ،تباه گردانيدن دارايي خود   

 . ايشان است كه بعدليه عارض شده حياط را مي خواهدباطل بوده آن زن چند سال است مزاحم
اينور و آنور مي پيچيد و رفتار        ه  اين سخنها كه گفته مي شد در آنميان پدرشان پياپي چپوق مي كشيد و ب                  

 .اداره كانون و پس فردا بياييد تا محاكمه شوده بسيار خوب، كارت را ببريد ب: من گفتم. ديوانگان از خود مي نمود
چنين بياد مانده كه بتميز هم رفته و        .  من پرونده او را گرفتم و خواندم       ،ر كه پرونده ها را آورده بودند     روز ديگ 

فردايش كه روز   . بهرحال بدگمان گرديده چنين دريافتم كه دعوي ديوانگي راست نيست            . چند سال كشيده بود    
يوانه را بهمان حال آوردند و وكيل نيز همراه          ليكن د ). گويا اليحه فرستاده بود   (محاكمه مي بود صاحبه سلطان نيامد      

 . ايشان  مي بود
. وكيل گردن مي كشيد و بنام آنكه از سوي دولت برگزيده شده خود را آماده سخنراني بسيار گردانيده بود                    
 .چون بروي صندلي نشستند، من بهتر دانستم وكيل را از محاكمه بيرون گردانم تا بآساني توانم نيرنگ را بهم زنم                        

اگر چنان است   «: گفتم. ».بلي، مي خواهيد بطبيب قانوني مراجعه فرماييد      «: گفت. »!.آيا اين ديوانه است؟    «: مپرسيد
براي آنكه ديوانه محجور است و حق گرفتن         «: گفتم. »!.چرا؟«: با شگفتي گفت  . ».پس شما از محاكمه خارج شويد     

گفتگو از قانون   «: گفتم. »ا حضرت اشرف معين كرده     مر«: گفت. »وكالت بگفته خودتان بي مبناست    . وكيل ندارد 
، » شما بيرون رويد تا درباره جنون و عدم جنون او رسيدگي شود و تكليف معين گردد                   ،است نه از حضرت اشرف    

 .اين را گفته او را بيرون گردانيدم كه با خشم از دادگاه بيرون رفت
. من مي خواستم پرسشهايي كنم    . انگان مي كرد در آن ميان مرد صراف همچنان چپوق ميكشيد و رفتار ديو              

. با زبان تركي و با آواز بلند بپرسشهايي پرداختم              . »فارسي هم نمي فهمد   . گوشش سنگينست «: پسرانش گفتند 
ولي در آنميان كم كم از بلندي آواز خود كاسته پايين مي آوردم و او در نمي يافت و                     . پاسخهاي نابساماني مي داد  

. كريت كه شفا يافت    «: گفتم.  ديدم همچنان مي شنود و پاسخ مي دهد        ، رسيد بآنجا كه عادي بود       پاسخ مي داد، تا  
انشاء «خاموششان گردانيده به    . همهمه افتادند ه  اين را كه گفتم پسرانش و دخترش ب       . »انشاءاهللا  ديوانگيت هم شفا يابد     

دگاه در ضمن آزمايش عدم صحت آن           در دا    و بلكه     دليلست دعوي جنون بي   «پرداختم و بعنوان آنكه       » يأر
 .فرزندانش بقيل و قال برخاستند ولي چون نتيجه نديدند او را برداشته بردند.  بزيان او حكم دادم،»مكشوف گرديد

. پس از چند روزي ديدم باز همان دو پسر همراه پدر خود بدادگاه درآمدند و زني را دنبال خود مي داشتند                       
 ما رفتيم با صاحبه سلطان خانم       ،چون شما صالح آنطور دانستيد و حكم داديد        «:  گفتند نوشته اي را بجلو من گزارده    

. » صلح نامه نوشته شده و خودش را هم آورديم كه اقرار كند           .ائله بخوابد غبگذار  . صلح كرديم و او را راضي كرديم      
از صاحبه سلطان    . ن پذيرفته خشنود شدم كه گفتگو پايا      . است» صلح نامه«  ديدم ،من نوشته را از ديده گذرانيده       

در شگفت شدم كه من آواز او را           . ولي من ديدم آواز او بگوشم آشناست        . كرد» صحت ورقه اقرار  «پرسيدم به   
. يادم افتاد كه اين آواز دختر آن مرد است كه دوبار همراه پدر خود بدادگاه آمده بود                  . كي شنيده ام و كجا شنيده ام   

شما كه صاحبه سلطان    ! ولي شما كه دختر اين مرديد      «: گفتم. انه ديگري پرداخته  در شگفت شدم كه  بنيرنگ عامي       
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ولي دختر ناايستاده    . »پس شما دشمن ماييد    «: اين را كه گفتم آن پسر افسر بپرخاش پرداخت و گفت               . »!نيستيد
 . ما نيز بخنده پرداختيم. بيدرنگ خود را بيرون انداخت

 

 دادم» اجرا«تكاني كه به ) ٥٦
 

من در اين كتاب بگفتگو از        . دادم» اجرا« تكاني بود كه به        ،د بكوتاهي ياد كنم    يابستان ديگر كه مي     يكدا
چه اين چيزيست كه    . رسيد نپرداخته ام ميبديهاي قانونهاي عدليه و از دير كردن كارها و رنج هايي كه از آنراه بمردم                

ولي بايد بگويم كه بدي     . نوشته ام كه چاپ شده   ) ريقانون دادگ (آنگاه من در آن باره كتاب ديگري         . همه مي دانند 
و توانفرسايي آن چند برابر است، بويژه        » اجرا«بدي   دادگاه ها و توانفرسايي كارهاي آنها را هر اندازه كه بانگاريم،          

كسي پس از آنكه سالها دويدي و عمر تباه گردانيدي و خون دل خوردي و حكمي                   . در آن زمان كه من مي بودم      
اينبار بايستي ناز مأموران  پست و       . دره هراس انگيز ديگري بنام اداره اجرا در برابرش نمودار شدي            تازه يك  ،گرفتي

من اگر بخواهم بديهاي آن اداره و كاركنانش را بنويسم          . بي ارج اجرا را بكشد و بهانه هاي پايان ناپذير آنها را بشنود          
ي نويسم كه كارهايي مي بود كه ده سال و پانزده سال بلكه بيست سال              همين اندازه م  . هر آينه بايد كتابي پديد آورم     

 .در اجرا خوابيده و بجايي نرسيده بود
حقيقت اين است كه وزير و من هر دو از           «: آقاي بهرامي گفت  . روزي از وزارت عدليه تلفون كردند و رفتم       

كه شكايتي نرسد، و ما كه رييس اجرا را            روزي نيست   . چه چاره كنيم   دست اجرا بستوه آمده ايم و ما نمي دانيم        
.  براي هر كدام يك اشكال قانوني پيش مي كشد و ما هم از جواب عاجز مي مانيم                    ،مي خواهيم و دستور مي دهيم    

و آنجا را دكاني براي خود ساخته اند كه استفاده ها             حقيقت اينست كه يكدسته الواط در اداره اجرا جمع شده اند            
 .»بقدري بغرنج است كه مفتشها نيز سر در نمي آورندشان ها كار.مي كنند

اين آقاي  «: گفت  نشان داد و    ،روبرويش نشسته بود   در كه  سپس افسري را     و بدينسان شكايت بسياركرد  
پس از مدت متمادي حكم گرفته كه ديهي را         . سيد علي اصغر الريجاني محاكمه داشته      نظام است، با   سرهنگ دكتر 

پامنار توقيف كرده    در آن وجه اجاره دكانهايي را     برابر محكوم بنقدي هم داشته كه در     . ندده ورامين بتصرف او   در
برده   سرهنگ را  .كند اجرا معين شده كه حكم را       مورأ م ،تشريفات قانوني  رفتن و  مدتها آمدن و     پس از   .اند

 تحريك سيد علي اصغر رعايا     با چند روز سرهنگ بديه رفته،     پس از . رسيد گرفته  تحويل داده و   ديه را  بورامين و 

كه گرفته اند بجلوش     آن رسيد را   تمام شده و   كارمان راكرده ايم و    اجرا آمده، اجرا ميگويد ما     به. راهش نداده اند  
 نيم  ه،ماه كه شد   سر. بسرهنگ بپردازند  جرين التزام گرفته كه اجاره را     أمست از مورأدكانها، م  آمديم برسر . ارندزميگ

وزير  من و  !.كنيم؟  ميگويد ما ديگر چكار    ،اجرا ميگوييم ه  ب. آمده گرفته  د خود سيد علي اصغر    شاهي نداده ميگوين  
 .»!.نميدانيم چه بگوييم؟ ما روز سرهنگ ميآيد و هر. درمانده ايم دو هر
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را آسوده   سه روزه شما    خواهيد ديد كه دو     ،اريدزاختيار من بگ   را در  شما اجرا . اينها همه راستست  : گفتم
 من ميخواهم از   .ديده قضايست  آن از : گفتم. »شماست تحت نظر  اجرا در . شما رييس محاكميد  «:  گفت .گردانم

 .موري را خواستم بيرون كنمأم دارم كه هر ديده اداري نيز اختيار
 رشكبري و ه  ب چون روزهايي ميبود كه كارهاي من كساني بسياري را               .برخاستم شد و  اين گفتگوها 

ولي چون آقاي بهرامي     . اميد نمي داشتم كه پيشنهادم پذيرفته شود        ،ميبود نيز پر ر  ود داو بدخواهي برانگيخته دل خ   
 .چنان آوردند» ابالغي«روز ديگر    دو، داور نيز پذيرفته،خواهان ميبود

بنزد  »ابالغ«از آنجا همراه     زخم خورده هاي اجرا كه بوزارتخانه رفته و        يكي از . پرداختم همان دقيقه بكار   از
) تومان هزار گويا چهار (تومان   حاجي حسين امين الضرب چند هزار          كسي ميبود كه از       ،ستاده بودند من فر 

  نخست امين الضرب درآمد اداره برق را        .)آري دوازده سال  (اجرا خوابيده بود      دوازده سال حكمش در    .خواستيم

ي يبجا سه سال گذشته و    دو رده و شهرداري ك  ه خودش نامه نويسيها با    ژسست كاري وي   اجرا با . نشان داده بود   جا
اين شيوه كار   . »بيا اموالي نشان بده توقيف كنم      « : بود همور گفت أدنبال كرده م   سپس هرگاه كه آمده و     . نرسيده بود 

 . ده دشواري ديگر پيشش آوردندي       ،كااليي نشان دادي    كسي همراهشان رفتي و     تازه اگر . موران اجرا ميبود   أم
موران أشدي گاو شيردهي براي م    » محكوم«هركسي كه   .  رها كند  را له در رود و رشته    چندان دوانيدندي كه از حوص    

موري كه بيست تومان    أم. را سر دوانيدندي  » محكوم له «بودي كه از او ماهانه گرفتندي و بدستاويز ماده هاي قانون              
 . بهتر از اين نبودي،ماهانه داشتي و دست كم صد تومان دررفت زندگانيش  بودي

پرونده را از ديده      . مورش نيز آمد   أم.  فرستادم از اجرا پرونده اش خواستم          .نشست. بنشين:  گفتم بآنمرد
اين پاسخ را بمن    : گفتم .»بيايد مال نشان بدهد توقيف كنيم     «: گفت. چرا تاكنون اجرا نشده؟   : مورگفتمأگذرانيده بم 
خود  مي توانستيد   نجا بدست نيامده شما     چون پولي از آ     نشانداده شده     اداره برق كه جا     نخست    !.هم ميدهي؟ 

.  دوم نشاندادن در جاييست كه از كسي كاالي آشكاري در ميان نباشد                .باز داريد و پول بگيريد      امين الضرب را    
 پول اين مرد بدست     ،امين الضرب با آ ن دستگاه دراز و پهن، شما اگر فرشهاي دو اتاقش را بازداشت كرده بوديد                    

 ، وفرشهاي بيرونيش به اندازه پول اين مرد بازدار    همين اكنون بخانه امين الضرب برو، از      :  مي دهم بشما دستور . آمدي
 .يك ساعت ديگر بازگردي و راپورت كار خود را بمن بدهي بايد تا

. هنوز بيست دقيقه نمي گذشت كه ديدم پسر امين الضرب شتابزده از در دادگاه آمد             . گفت و راه افتاد   » بچشم«
چرا كم  «: گفت. »آري«: گفتم. »فرموده ايد بيايند و اموالي از خانه ما توقيف كنند             شنيدم دستور «: فتنشست وگ 

مور اجرا  أ دوازده سالست محكوم شده اي و با رشوه دادن بم           .ار كنار زاين سخنها را بگ   «:  گفتم .»!لطفي فرموده ايد؟  
مور بدجنسي كه بشما تلفون      أآن م . نست كه داده ام   يا دستور هما    ديا همين اكنون پول نقد ميدهي      . دوانيده ايد  سر

 .» او را نيز بيرون خواهم كرد،كرده و با اين شتاب آمده ايد
كه در آنجا مي نشست و ازو خواهش كرد كه دو هزار تومان            » محكوم له «د رو گردانيد به     دي را كه    تياين سخ 

ين نتيجه اي گمان نبرده بود و اكنون از شادي در             كه بچن » محكوم له «. نقد بگيرد و ببازمانده چند روز مهلت دهد         
هزار تومان را گرفت و رسيد داد و با خوشي بيرون             در همانجا چك دو   .  خواهش او را پذيرفت    ،پوست نمي گنجيد 
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 .ميان ميبود  سرهنگ نيز در   در همان هنگام كار دكتر    . بنويسند را مورأآن م » ابالغ اخراج «: همان ساعت گفتم  . رفت
. نخست بكار دكانها پردازيم كه در شهر است       :  چون از ديده گذرانيدم گفتم     .مده و پرونده اش خواسته بودم     آنيز   او
گفتند به سيد   اگر.كه پرداخته اند؟  ه  ها ميپرسي آيا وجه اجاره را ب      دارهمين اكنون ميروي و از دكان     «: مورش گفتم أبم

يكساعت نگذشت كه سيد علي اصغر را        رفت و . » مي آوري را از خانه اش با خود بر مي داري و         ميروي او  ،علي اصغر 
ه براي آنكه ب  «: گفتم. »؟چرا«:  هراسان گفت  .»ننشينيد بايد برويد بتوقيفگاه   «:  گفتم ،سالم داد وخواست بنشيند   . آورد

اين  .»آن محل را خودت گرفته اي    «: م گفت .»من محل نشانداده ام  «: گفت. »اين سرهنگ محكوم شده اي و نمي دهي       
 .را گفتم و دستور دادم كه ببرند ببازداشتگاه

. اين كسي نيست كه يكساعت در زندان بماند       «: ميان محاكمه ها همچنان مي رفت بسرهنگ گفتم      چون در آن  
 محاكمه را بپايان  نرسانيده بوديم،     ما  هنوز  . »نتيجه هم بدست خواهد آمد    . بنشينيد تا ما اين محاكمه را بپايان رسانيم        

مقداري . سرهنگ الساعه با من بيايد برويم      «: گفت .ندديد علي اصغر خواهش كرده بدادگاهش آور        كه ديديم س  
هم با   مورأبرويد م «: بسرهنگ گفتم . »هم خودم بدكاندارها حواله مي دهم      كسرش را  را نقد مي دهم و     ازپولش

يب شد شما نوشته اي بدست      اگر همان ترت   .شماست كه اگر بهمين ترتيب رفتار نكرد دوباره بزندانش بازگرداند             
 بدينسان تا . »شما فردا اينجا باشيد   . مور نوشته خواهد شد   أ براي كار ديه نيز همين امروز دستور براي م           .مور دهيد أم

 .كار انجام گرفت نيمروز نشده اين دو
 آن پس   بديه برود و از كدخدا و ديگران نوشته گيرد كه از          «مور دستور نوشته بودم كه      أبم. سرهنگ آمد  فردا

 بسرهنگ   .»زيانش بخودشانست  ،اگر بديگري پرداختند  . حق اربابي را به او پردازند       را شناسند و   گمالك ديه سرهن  
 . »كارتان  راه اندازيد مور را با خودتان بديه ببريد وأم«: گفتم

ك ايشان را   من يكاي  چون آواز افتاده بود كسان بسياري مي آمدند و پرونده هاي كهن را دنبال مي كردند و                 
من شنيده بودم كه كارهايي در اجرا هست كه بيست سال             . م كه بيدرنگ  بنتيجه مي رسيد      دخواسته دستورها مي دا  

 .خودم يكي از آن كارها را ديدم .خوابيده
 رييس اجرا بميانجيگري آمده      ،گردانيده بودم  موران را بيكار  أشگفت اينجاست كه چون دو يا سه تن از م            

 پاسخش  ،كساني ميبود كه بيرون خواستمي كرد      چون خود او نيز از    . »نان مردم بريدن خوب نيست    « :ازجمله ميگفت 
 .ندادم

ولي چنانكه   .هاي خوابيده يكايك بگردش مي آمد       سختي در اجرا پديد آمده بود و پرونده           تكانبدينسان  
ديگري رسيد در اين » ابالغ«ه بود كه بدگمان ميبودم آوازه هاي اين كارها بداورخوش نيفتاد و بيش از ده روز نگذشت            

 از اختياراتي   ،گرفته و قانون جديدي تهيه ميشود       چون وزارت عدليه براي اجرا نقشه اصالح اساسي در نظر           «: زمينه
 .»صرفنظرمي شود كه بشما داده شده بود 
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 سفري كه بغرب كرديم   )٥٧
 

كساني . مرد بدبخت براي خودنمايي مي مرد    . تاشزرا بنياد گ  » اداره بازرسي كل  « داور   ١٣٠٨در زمستان سال    
 سفر  يولي چون خواها  .  من در ميانشان نمي بودم    ،را كه از عدليه براي آنكار برگزيده بود و نامهاشان بچاپ رسيد             

اين بود نخست كميسيوني كه روانه گرديد من در         .  اين خواهندگي خود را با زبان آقاي بهرامي پيام فرستادم          ،بودممي
آن  اراك و همدان و   ه  آنسال زمستان سخت ميبود و برف بسيار ميباريد و ما ميبايست  سفر  ب                  . شان ميبودم ميان اي 

 .پيرامونها كنيم كه سردترين گوشه هاي ايران ميباشد
 من در دو اتومبيل جا      توفيقي، يوسف جمالي با     جهانگيري، ياور  سرتيب ضرغامي، سرهنگ صارمي، ياور     

سختي سرما رنجها    دو ماه بيشتر در سفر ميبوديم و از فزوني برف و          . روانه گرديديم » يه غرب ت تفتيش ئهي«گرفته، بنام   
 كشيديم، و از بي ارجي و درماندگي افسران همسفر داستانها ديديم كه اگر نوشته شود خودكتابي خواهد بود، و                        

 تنها  .ياد آن چشم مي پوشم      از ، بعدليه بستگي چنداني نمي دارد      داستان آنگاه   فرصت كمست و   اينجا   چون در 
 :هاي سفر را فهرست وار ميشمارم نتيجه

عارف از   . آشنايي و دوستي با شادروان عارف قزويني و آقاي حسن اقبالي بود              ،نتيجه هاي اين سفر    يكي از 
 بديدن  عارف. آقاي اقبالي پشتيبانيها به او ميداشت       و گردانيده در همدان بگوشه گيري پرداخته     زندگي خود را كنار   

 پولي از ميان خود و        ،او سخت مي گذرد  ه  من با جمالي گفتگو كرديم كه چون ب          . من آمد و آشنايي پديد آمد       
اين گردنفرازي  . بنزد من آمده گله نمود    . عارف اينرا شنيده و دل آزرده شده بود       . او بدهيم ه  دوستانمان گرد آورده ب   

. يان من و او شده كه تا زنده ميبود نامه نويسيها با هم ميكرديم               ه دوستي م  ايو بي نيازي او بمن خوش افتاد و همين م         
 .آقاي اقبالي نيز اكنون از گزيده ترين ياران ماست

يكي ديگر از آن نتيجه ها درستي تن من بود كه با آنكه بيشتر از دو ماه در بيابانها در ميان برف انبوه و سرماي                         
پيكره اي كه در   . شگفت ميشدند  ن فربه شده بودم كه بسياري در       سوزان گذرانيده بودم حالم بسيار خوب، و چندا         

 )١١پيكر ( . در اين كتاب آورده شده،كرمانشاهان برداشته شده و نمونه تندرستي آنسفر است

 
 نويسنده كتاب
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در حاليكه  . »ناتواني شما از آنست   «: شگفت تر آنكه من چون گوشت نمي خوردم افسران ايراد گرفته ميگفتند          
 . در رهانيدن اتومبيلها از برف ميكوشيدمتاب بسرما ميآوردم و چند برابر آنان د برابر آنانمن چن

بر آن شده بودم كه در زمينه نامهاي آباديها بكاوش پردازم        يك نتيجه بزرگتر ديگر آن بود كه چون از ديرباز         
. اشتم كه نامهاي ديه ها را گرد آورم       كه ميخواستم ببينم چه نتيجه از آنها بدست تواند آمد، در اين سفر فرصت ميد                

اداره دارايي رفته خواهش كردم فهرستي از نام ديه ها را از دفترهاي خود               ه  در همدان و كرمانشاهان و ديگر جاها ب        
باره نيز بجستجوهايي  نآ در ،و چون بسياري از نامها بدانسان كه نوشته ميشود گفته نمي شود         بيرون آورده بمن دهند،   

در نتيجه اين كوششها بوده كه هشت هزار نام گرد آوردم و از سنجيدن و انديشيدن آنها بنتيجه هايي رسيدم                   . پرداختم
شنيدنيست كه  .  نتيجه ها است  آن كه آنرا دفتري گردانيدم يكي از     » شميران و تهران  «دانستن معني   . و كتابهايي نوشتم  

و ديگر نامهاي   » تهران«ولي آنرا پيدا نكردم و معني         . تماين كاوشها پرداخ  ه  را مي جستم كه ب    » تبريز«من معني نام     
 .بسيار را پيدا كردم

م در هريكي از شهرهاي قم و خمين و گلپايگان و اراك و مالير و تويسركان و                        ياز تهران كه بيرون رفت     
 پن با سرتي   و اسدآباد بازگشته، چون ميانه م       اناز قصر بكرمانشاه  .  و قصر چند روزي مانديم       و كرمانشاهان  همدان

 من از كميسيون جدا گرديده يكسر بتهران بازگشتم و كارهاي خود را در دادگاه پي                      ،ضرغامي بهم خورده بود    
 .كردم

 

 
 عارف قزويني
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 ها و كينه ها كه پديد آمده بودشرنج) ٥٨
 

 يكسو  چنان كه نوشتم رفتار من از       .  بپايان ميرفت و جايگاه من در عدليه بيم آور گرديده بود               ١٣٠٨سال  
باكي توأم   دستگاه عدليه با آن آلودگيها پاكدامني مرا كه با دليري و بي             .رشك انگيز و از يكسو رنجش آور ميبود       

، يا  »بسيار خشكست «:  چنين ميگفتند  ،بهانه ديگري نمي يافتند  چون  بدگوييها فراوان شده بود و       .  برنمي تافت ،بودمي
 .از اينگونه سخنان پوچ رواج يافته بود. »مانه نيستاهل اين ز«، يا »ميخواهد جاي مدرس را گيرد«

. فاضل الملك و شريعت زاده و مستشاران تميز كه رنجيدگي سخت ميداشتند تنها دشمنان من نميبودند                        
بر ) دختر كريمخان فراشباشي   (مثالً مخبرالسلطنه كه وزير دارايي ميبود با زني                . دشمنان ديگر بسيار ميداشتم     

از جايگاه خود بسودجويي برخاسته يك پرونده كهني را              . وازه شميران محاكمه ميداشت     سرزمينهاي بيرون در   
من . بكار برده بود  » حسب االمر «نوشته نافهمانه جمله    » اليحه«وكيلش ميرزا حسين علي شهيدي      . بگردش انداخته بود  

 چون دعوي او  . »ايي ميدارد؟ در پيشگاه قانون مخبرالسلطنه وزير دارايي با فالن زن بيكس چه جد             «: فتمگنكوهيده  

 .  با چشم خود ديد،مخبرالسلطنه چيزي را كه هرگز گمان نبرده بود.  رأي بزيانش دادم،نيز بي دليل ميبود
نمايندگان دارايي  . همه كارهاشان بشعبه يك مي آمد    . در آنسال هنوز دادگاهي جداگانه براي دارايي نمي بود        

من بآنان  . اردندزقانون كمتر ارج مي گ     بسامان و  ،اينده وزارت داراييند  كه بمحاكمه آمدندي بپشت گرمي آنكه نم       
يكي از آنان پيرزاده نامي ميبود كه پيش از آن در يك حكميتي                . چند بار نيز حكم بزيانشان دادم       سخت گرفتم و  

وزارت دارايي اين زمان محكوم شدن    . من در آن پرونده دست داشته بودم       پرونده جزايي پيدا كرده و     رشوه گرفته و  
 . را دستاويز گرفته و مخبرالسلطنه را بنوشتن نامه اي پست و زشت وا داشته بود كه من بهتر دانستم پاسخي ندهم

 :شريعت زاده هركدام داستان ديگري بنويسم از فاضل الملك و
ردانش چه شاگ   چه خودش و   ،آميز ميبود روز پايه و  فاضل الملك گذشته از آنكه بسياري از دعويهايش بي         

چه از   اينها ننگريسته، چه از ترس و       ه  ديگران ب . اينست عرضحالها كه دادي درست نبودي       . قانون كم ميدانستند  
. گردد»محكوم«شايد نشده بود كه فاضل الملك       . نديدچشمداشت، كارهاي او را راه انداخته از خود خشنود گرداني         

با آنكه مرد خوشرفتار و مهربانيست و با من نيز             . انمبستگي بقانون ناچار ميشدم محكومش گرد        ولي من با آن پا     
براي آنكه جدايي ميانه رفتار من با رفتار ديگران دانسته شود اين .  ناچار ميشدم او را از خود برنجانم       ،دوستي ميداشت 
 :داستانرا مينويسم

 كه بدرود گويد و      آمد بدادگاه . اروپا ميرفت ه  الملك ناتندرستي پيدا كرده سه ماهه ب        در همان سال فاضل   
در نبودن تو كارهاي ما در عدليه چه         : ديروز رفتم از اعليحضرت مرخصي بگيرم فرمودند       «: چنين عنوان سخن كرد   

 .»ما كه دعوي ناحق نداريم. خاطر مبارك نگران نباشد. كردم كارها در جريان خواهد بود عرض. خواهد بود؟
ديگر نيز گفته و    هاي   شايد همان جمله ها را در دادگاه         .ناگفته پيداست كه خواستش از اين سخن چه ميبود         

در برابر داد و راستي و قانون        !. ولي من چكار توانستمي كرد؟    . داوران خواست او را فهميده و بگوش گرفته بودند         
 !.چه ارجي بچنان سخني توانستمي نهاد؟
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ي رييس شعبه هشتم بدادگاه آمده،      روزي ديدم آقاي عامر   . فاضل الملك رفت و ما نيز حكمها بزيان او داديم         
ديدم سرش را بگوش من نزديك گردانيد و با يك لحني            . چايي آوردند كه با هم بخوريم     . در پهلوي خود جا دادم    

اروپا ميرفت نظارت در كارهاي      ه  آقاي فاضل الملك وقتي كه ب      «: كه پستي از آن ميباريد چنين آغاز سخن كرد           
 همه حق بسوي او بود      ،در محكمه خود من چند دوسيه داشت      . رفته ر همه جا پيش   الحمدهللا د . وكالتش را بمن سپرد   

اين ترتيب مايه خجلت بنده خواهد       . هم بر عليهش صادر شده     ولي در شعبه اول سه حكم پشت سر        . و رأي داديم  
ندان مرا  خدا را بگواهي ميخواهم كه اين سخن او بمن چندان گران آمد و چ               . اين را گفت و خاموش ايستاد      . »شد

نظارت در  «: فسوسا يك قاضي ميگويد    . ندانستم چه پاسخي دهم    . آزرد كه تو گفتيي خنجري بدل من فرو بردند          
از بس دل افسرده گرديدم كه پاسخي ندادم و خاموش ايستادم تا او چاييش              . »!كارهاي وكالتي فالن وكيل را پذيرفته     

 .خورد و برخاست و بيرون رفت
و من چون محاكمه نمي داشتم بپايش برخاستم       . روزي ديدم از در درآمد و سالمي داد       اما آقاي شريعت زاده،     

از موضوع اختالف حاجي اسماعيل پناهي و               «: چون نشستيم چنين آغاز سخن كرد           . و پاسداري نمودم    
ن بعنوان  م. حاجي ابراهيم بمن وكالت داده كه كليه حقوق او را مطالبه كنم           . برادرزاده هايش شما خوب اطالع داريد    

بهتر از همه آنست    . ستي تنظيم عرضحالي كردم ولي اين موضوع از راه محكمه حل نشدن            ،تفريق حساب تجارتخانه  
 ديشب با حضرت اشرف       . سرحكم باشيد   ،كه بحكميت ارجاع شود و شما كه مورد اعتماد هر دو طرف هستيد                  

اينست من  . شما دخالت داشته باشيد     صحبت مي كرديم، مخصوصاً عقيده ايشان نيز همينست كه در اين قضيه                   
يك نكته هم اينست كه تقاضاي       . عرضحال را كه دادم از مدير دفتر خواهش كردم بهمين شعبه يك ارجاع شود                 

 طرفها بفشار افتاده مجبور خواهند شد          ،تأمين كردم و اين براي آنست كه چون رقبات و امالك توقيف شود                   
 .»بحكميت رضايت دهند

مار را با دست سيد احمد      «. يگفت من نيك گوش ميدادم و خواست او را نيك در مي يافتم            اينسخنان را كه م   
ه من نيك ميدانستم كه داور با پول حاجي ابراهيم ب. كه آقاي شريعت زاده ميخواست    كه گفته اند همين است   » گرفتن

حاجي ابراهيم  ) نيده بودم چنانكه ش (آنگاه  . اروپا رفته و درس خوانده، اينست خود را نمك خورده او ميشناسد                
پس اين دعوي از . كرده كه پس از مرگش ببرند» وصيت«بخشي از دارايي خود را بداور و بهمين آقاي شريعت زاده   

هر باره بسود داور و شريعت زاده است كه ميخواهند از چيرگي خود بدادگاه ها ميدان گرفته كوششي در راه                             
. چيزيكه هست مزدي هم براي من بديده گرفته اند         . راي كار خود ميخواهند     مرا نيز افزاري ب     .بهره مندي خود كنند  

من پيشنهاد ايشانرا   اگر  دوم نويد ميدهند كه     . »مورد اعتماد هر دو طرف هستم     «نخست ستايشي تحويل من ميدهند كه       
حق «از اين   داور  . خواهم داشت » حق الحكميه «پذيرفتم مرا سرحكم گردانند و پيداست كه ده بيست هزار تومان               

 .ها بدوستان خود بسيار رسانيد» الحكميه
قرار تأمين كه در قانون      «: گذشت و چون سخن آقاي شريعت زاده بپايان رسيد گفتم             اينها از انديشه ام مي    

تنها براي فشار طرف    . در اينجا چنان موردي نيست    .  مدعي به در معرض تلف باشد       پيش بيني شده در موارديست كه     
آنگاه چون شما درخواست كرده ايد كه عرضحال را بشعبه يك ارجاع كنند بيگمان بشعبه                . مي توان داد قرار تأمين ن  
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زيرا من ابالغي صادر كرده ام كه در چنين موارد بوارونه درخواست عرضحال دهنده رفتار                . ديگري ارجاع گرديده  
  .…»كنند

رونده اي در دست از در درمي آمد و چون پيش         ها  ميگفتم و آقاي مير احمديان پ        در آنميان كه من اين جمله      
آنرا بآقاي شريعت زاده نشان داده       . گرديده» ارجاع«و بشعبه هفتم      ستل ديدم همان عرضحا    ،آمد، و آنرا بمن داد     

 .»اينست مالحظه كنيد بشعبه هفتم ارجاع شده«: گفتم
 ةگناه ما آن ميبود كه در عدلي       . ولي آيا ما گناهي كرده بوديم؟      . از اين رخداد او رنجيد و برخاست و رفت          

 .خواهدگردانيد از اين داستانها چندان رخ داده كه اگر بنويسم صد سات را پر. چنين ميكرديم آنچنان، رفتار اين
 

 رنجش سختي كه داور پيدا كرد) ٥٩
 

تان و  يكي از آن راه كه اين كسان دوس       . از دو راه مايه رنجش سخت داور ميشد        آمد  مي  اين كارها كه پيش     
 او عدليه را بيش از همه براي رفيق بازيها و هوسبازيهاي خود                 .را نمي خواست ان  ياران او ميبودند و او رنجش آن        

اين قاعده ايست كه مردان ناپاك     .  او برنمي تافت  ،از من ديده ميشد   كه  ديگري آنكه پاكدامني و پارسايي      . ميخواست
 داور كه از آغاز جواني نامي زشت پيدا كرده سپس هم با                      .همه را ناپاك خواهند و پاكي كسي را برنتابند              

بويژه كه  .  نمي خواست آنهمه نيكنامي مرا بخود هموار گرداند          ،نامي را بيشتر گردانيده بود     تهوسبازيهاي خود زش  
او  و اين باياي بدخواهيهاي      هچنانكه سپس دانسته شد داور از دسته بدخواهان بلكه از سردستگان ايشان، شمرده ميشد             

 .ميبوده كه در اين كشور كسان غيرتمند و پاكدامني را دشمن دارد
با همه اينها هنوز رشته ميانه من و داور بريده نشده، و دشمنيهاي او بآشكار نيفتاده بود تا يكداستاني آنرشته را                      

 .و دشمنيهاي او را بآشكار آورد هم بريد
آنچه بيادم مانده يكسوي دعوي     .  در پيرامون قزوين   چگونگي آنكه روزي ديدم پرونده ايست درباره دو ديهي       

. در محاكمه نيز تنها شيخ عبدالمجيد شيرازي آمده از سوي ديگر كسي نمي بود              . ميرزا علي خان چنگيزي نام ميبود      
 من بدگمان شدم كه در اين پرونده هم نيرنگي در             ،چون پرونده بتميز رفته و با يك بهانه سستي شكسته شده بوده             

يش را  أولي پروا نكردم و نمي بايست كنم، و همانساعت محاكمه را بپايان برده ر              . پاي زورورزي در ميانست   كار و   
 دستينه نهاده مهر زديم و بدفتر       . فردا بامداد آقاي شرافتيان حكمش را آماده گردانيده بود         ،گاه ميبود  چون آخر . دادم

 .فرستاديم
مستشاران تميز ميبود از در درآمد، و چون نشست آهسته بسخن           همان هنگام حاجي شيخ اسداهللا ممقاني كه از         

ديروز در  . ولي چون خواهش كرده اند مجبوري آمده ام     . اگرچه ميدانم شما وساطت قبول نمي كنيد     «: پرداخته گفت 
ي أميترسد شما ر  . راجع بيكي از خويشان اوست    . محمد رضاي تهرانچي بآن عالقه مند است      . اينجا محاكمه اي بوده  

ي آنرا داده بودم و حكمش را أمن ر «: گفتم. چون نشانيهايش گفت دانستم كه همان محاكمه است       . »ر عليهش دهيد  ب
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فرستاديم حكم را آوردند و او       . »ولي نمي دانم بدلخواه آقاي تهرانچي بوده يا بوارونه آن           . همين اكنون مهر كردم   
 .»بعكس خواهش اوست«: خواند و گفت

و  درآمد)   است عدليه كه اكنون هم در وزارت    ( »منشي مخصوص وزير  «يدم سلجوقي   او تازه رفته بود كه د     
  ديروز محاكمه اي بوده راجع بيكي از خويشان نزديك او        . مرا تهرانچي فرستاده  «: نزديك من نشسته آهسته گفت     در

 .»خواهش ميكند راي بر له او داده شود
همين اكنون آقاي ممقاني اينجا      «: م و با نرمي پاسخ دادم      با آنكه لحن پيام زننده ميبود من بروي خود نياورد           

بزيان آن خويش آقاي      . من رأي آنرا داده و حكمش را مهر كرده ام             . ميبود و گفتگوي آن پرونده را ميكرد          
من خشمناك  . »آقاي تهرانچي پيشكار وزير است، مي تواند بشما زيان رساند            «: رانه گفت اافسوسخو. تهرانچيست

آيا . نيشي زند  گير گرداند و    مرا ناگه  ،كژدم نيز تواند بمن زيان رساند      . چه خوش سخني ميگوييد    «:گرديده گفتم 
 .»!.ي خود بازگردم؟أبايد بخواهش او از ر

پيام از خود   . مرا خود آقاي وزير فرستاده     . پس من بايد راستش بگويم     «: چون ديد من بخشم آمدم گفت       
. آن از فهميده خود باز نگشته ام        ير بگوييد من هيچگاه بخواهش اين و        بآقاي وز ! ديگر شگفتر «: گفتم. »ايشانست

اردي و ما سوگند خورديم و خدا را گواه گرفتيم كه از             ز قرآن بجلو ما گ    ،بويژه كه شما روزيكه عدليه را باز كردي       
 .»!.ود بازگردم؟ي خأشما چگونه ميخواهيد كه من از ر!. پس همه آنها بازيچه ميبوده؟. قانون و راستي چشم نپوشيم

جلو اجرا را     پس«: ولي پس از كمي بازگشت پيام آورد كه آقاي وزير ميگويد               . اينها را كه شنيد رفت      
بيايند و درخواست كنند تا منهم اگر        . آقاي وزير نيك ميداند كه براي آن مقررات قانوني هست            «: گفتم. »بگيريد

اداره اجرا نوشته كه آن حكم را اجرا          ه  خود داور چيزي ب    سپس دانستم كه     . رفت و ديگر نيامد    . »توانستم بپذيرم 
 .نكنيد

پس از اين پيشامد او نتوانست از نشان دادن كينه          . چنانكه نوشتم اين پيشامد رشته را ميان من و داور پاره كرد            
تيغش «ه تبريزيان   اين مرد كه بنام پيشكاري داور لوتي شده بميان افتاده و بگفت           . بدتر ازو تهرانچي بود   . خود باز ايستد  

يك قاضي  او بسيار گران مي افتاد كه         ه  ، بسيار خشمناك شده اين ب        »جلوش هم مي بريد و پشتش هم مي بريد          
 .رأي دو ديهي از دست خويشش در رفته يكبسيار گران مي افتاد كه در نتيجه . درخواستش را نپذيرفته

زيرا . من خود بآن خرسند ميبودم    . يرون گرداند؟ آيا داور بايستي مرا از عدليه ب        …ليكن چكار بايستي كنند؟   
ولي آنان خرسند نبوده      . گذشته از هر چيز ماهانه اي كه بمن داده ميشد زندگاني مرا با سختي راه مي انداخت                       

اين . همچنان ميترسيدند كه من يا ديگري از سوي من چگونگي را بشاه بنويسد               . نمي خواستند بآن اندازه بس كنند     
و همچون توپ تركيد و ميداني براي داور و             ايستادند تا كمي نگذشت كه داستان اوين پيش آمد          بود خاموش مي  

 .تهرانچي و فاضل الملك و ديگران باز كرد
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 داستان اوين) ٦٠
 

يا بگفته  (چنانكه گفته ميشد اين ديه وقف بدستگاه مشهد          . اوين ديهي بزرگ و آباد در پيرامون تهران است         
 اين ديه فراموش گرديده      ،دستگاه و سستي كاركنانش     ولي در سايه آشفتگي آن     . ميبوده) خودشان آستان قدس  

آن خود دانسته ميخريده اند و ميفروخته اند،        كشاورزان زمينها را از   . ميشده» مالكانه«هشتاد سال بيشتر در آنجا رفتار        
 .خانه برويش ميساخته اند. درخت ميكاشته اند

 دست  ،و بنام آنكه متولي وقفهاي آستانه در هر زمان شاه آنزمانست          . وي كار آمد  بدينسان ميبوده تا رضاشاه بر    
 .بكارهاي آنجا انداخته و از جمله ببازگردانيدن وقفهاي فراموش شده برخاسته

را » همه خورده مالكان  «ليكن بجاي آنكه    و. درباره اوين فاضل الملك وكيل دربار در عدليه عرضحال داده           
عرضحال او  .  براي آساني كار خود تنها ده تن را بمحاكمه خوانده بود             ،ودند بمحاكمه بخواند  كه صد تن بيشتر ميب     

وقفيت رقبه  «و چندي در گردش ميبوده و محاكمه ميرفته تا دادگاه بعنوان آنكه              ) پيش از زمان من   (بشعبه يكم آمده    
ه اند اجرا كنند و در اينجا با انگيزش        ناف نيز گذشته خواست   يحكمي بزيان آن ده تن داده كه چون از است          » مسلم است 

 درباره همه بكار بسته اند و زمينها را         ،ورزي برخاسته حكمي را كه درباره ده تن داده شده بود            زوره  فاضل الملك ب  
كشاورزان كه از هشتاد سال زمينها را ازآن خود شناخته بآباديش كوشيده بودند از اين رفتار                 . از دست همه گرفته اند   

 . ه و دسته بدسته بشهر آمده بودندبرآشفت
بويژه كه در آنميان داستاني رخ داده بوده، و آن اينكه خالصي زاده آن آخوند هوچي كه از عراق آمده و بنام            

 رضاشاه براي اينكه او را         . در تهران دستگاه هوچيگري بزرگي درچيده بود           ،آنكه مرا انگليسيها بيرون رانده اند      
اين آخوند در   . او سپرده بود  ه  اجاره ب ه   وقفي مشهد را هرچه در پيرامونهاي تهران ميبود ب            ديه هاي ،خاموش گرداند 

حقوق حقه آستان   «اوين رفته و در آنجا نشيمن گرفته و بنام آنكه              ه  اين هنگام فرصت يافته و با چند تن ژاندارم ب           
 .ن درد ديگري بآنان ميبود دست ستم بكشاورزان بازگردانيده بود كه اي،را زنده ميگردانم» مقدس امام
 بدرختهايي كه كاشته و خانه هايي كه بنياد گزارده بودند          ، گذشته از آنكه زمينها را از دستشان ميگرفت        ،دربار

 بيم آن ميرفت كه اجاره سالهاي گذشته را نيز             ،آنگاه با آزمندي رضاشاه و ستمگري خالصي زاده         . بهايي نمي داد 
 .در بيم و سختي مي بودندكشاورزان از هر باره . بطلبند

اگر تظلمي داريد «: اينان در شهر بمجلس و ديگر جاها رفته و دادخواهي كرده و از همه جا پاسخ شنيده بودند              
آيا هست عدليه اي كه بتواند     !. ليكن كدام عدليه؟  . هر ستمديده اي داده شدي   ه  ، اين پاسخي ميبود كه ب     »برويد عدليه 

 !.مشت كشاورزان بيچاره دادگري كند؟ با يكدر ميان درباري با آن چيرگي 
رفته و او را وكيل گرفته       ) آقاي مشايخ (را شنيده بودند بنزد نقيب زاده تبريزي           چون از همه جا آن پاسخ      

. بصلحيه داده بود  » رفع مزاحمت « عرضحال بزيان دربار بعنوان       ،بودند و او بنام اينكه رفتار اجرا بيرون از قانون بوده            
.  حكم غلطي داده دليل غلطتري ياد كرده بود        ،رضحال را پذيرفته و بگردش انداخته و پس از رسيدگي          امين صلح ع  

 شكايت مدعيان وارد نيست     ،چون عمل اجرا مستند بحكم محكمه شعبه اول بدايت است          «: حكم در اين زمينه ميبود    
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اين حكم كه سرچشمه اش    . »هندو اگر ايرادي بآن حكم دارند بايد عرضحال اعتراض ثالث بمحكمه صالحه اش بد              
جز ترس و بيچارگي قاضي نمي بود داده شد و نقيب زاده از آن استيناف خواسته و پرونده بدادگاه ما آمده بود، كه                        

چنين پيداست كه رفتن من در       «: بآقايان احمدي و شرافتيان برگردانيده گفتم       روزيكه من آنرا ديدم و خواندم رو        
 .»اينجا نزديك شده

من آن را شكسته بزيان دربار       . پرونده ايست درباره دربار كه بغلط رأي داده شده        : را پرسيدند گفتم  شوندش  
. كه داور و ديگران ميدارند      بويژه با آن رنجشهايي    ،رأي خواهم داد و بيگفتگوست كه مرا از اينجا خواهند برداشت           

ي أاگر بخواهم خودم ر    … چكار كنم؟  : گفتم ،  »كاري كنيد كه خودتان رأي ندهيد      «: شرافتيان دلسوزانه گفت  
هريكي از آنان كه باشد      . در حاليكه آنان ناتوانتر از منند      . اندازم» قضات علي البدل  « يكي از      بايد بگردن  ندهم  

اگر شما نباشيد   «: گفت. تنها آن خواهد بود كه مرا بيكار گردانند       . رد نتوانند كرد  وولي مرا بآساني خ   . خوردش كنند 
آدمي تواند  :  سپس گفتم  .است) فرار از وظيفه  (آن گريز از باياي خود       : گفتم. »برعليه دربار نمي دهد  ديگري رأي   

 !. اين چه ترسيست كه ما را فرا گرفته؟. گياه خورد و زندگي كند
 .چون آقايان احمدي و شرافتيان گواه اين سخنانند در اينجا نوشتم

 

 
 .تاب را با آقايان اقبالي و ملك نژاد و سلطانزاده نشان ميدهدنويسنده ك. اين پيكر در تهران برداشته شده

 
 

 حكمي كه بزيان دربار دادم) ٦١
 

زيرا . در برميداشت   را     غلطي   منطق  ، ميبود   ترس  روي گذشته از آنكه از       امين صلح     يأر چنانكه گفتم   
 دادندي و خانه يا زميني را از دست         چنانكه گفتم اين يكي از غلط فهميهاي عدليه ميبود كه حكمي بزيان كسي مي               

برو بعدليه و بعنوان اعتراض      « ميان نداشته درمي آوردندي و آنگاه مي گفتندي          دردارنده اش كه در آن محاكمه پا         
رده واز آن گذشته چنانكه نوشتم در محاكمه اوين تنها ده تن از خ             . ، و گفتم كه اين غلط ميبود      »ثالث عرضحال بده  
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بزمينهاي ديگران  . مده و پيداست كه حكم تنها درباره زمينهايي ميبوده كه آنان در دست ميداشته اند             مالكان بدادگاه آ  
اينست كار اجرا كه همه زمينها را از دست كشاورزان گرفته بود از هر باره بيرون از قانون                         . همبستگي نمي داشته 

 .بشمار ميرفت
كه من ميبودم شكايت كنند و       » رييس كل بدايت   «راه نزديكترش آن بودي كه دادخواهان از كار اجرا به            

بصلحيه شكايت كرده بودند       »رفع مزاحمت «ولي چون آنراه را ندانسته و بعنوان              . بازگردانيدن آنرا بخواهند   
كه از شعبه    حكمي. دهد» رفع مزاحمت «ي به   أجلوگيري از قانون نمي داشت كه امين صلح برسيدگي درآيد و ر             

 .ر چنان رأيي نتوانستي بوديك داده شده بود جلوگي
بهرحال من ديدم گذشته از آنكه خود داستان وقف دانسته نيست و اگر هم دانسته اش گيريم تازه كاري                          

كه از كسي سر زده و اكنون نتيجه آن اينست كه مشتي از كشاورزان و رنجبران كه زمينهايي را آباد                        بيخردانه بوده 
ه هم بتوده ياوري ميكنند و خوراك ميبسيجند و هم خودشان با خانواده هاشان             و مي دروند ك   و ميكارند اند   گردانيده

شان گرفته شود و بنام اجاره دار ساالنه بخشي از دسترنج آنان             ها زمين هاشان از دست   ،با دلي خرسند و خوش مي زيند      
از اينرو راهي   . ن نبوده  با چشم پوشي از آنها شيوه محاكمه و اجراي حكم از راه قانو               ـ بهره مفتخوران مشهد گردد   

دهم، و چون چنان رأيي دادم دانسته شد اداره          »رفع مزاحمت «نديدم جز اينكه رأي صلحيه را بشكنم و خود رأي به             
اوين رفتم و آنجا ميبودم تا حكم بكار        ه  اين بود هنگام عصر خود همراه مأمور اجرا ب        . اجرا نمي خواهد آنرا بكار بندد    

ولي . رين ميبود ي نقيب زاده و خالصي زاده گفتگوهايي رفت و نيشهايي بهم زدند كه بسيار ش              در آنروز ميان  . بسته شد 
 .اينجا فرصت نوشتن نيست

فردايش شنيديم هم وزارت عدليه و هم دربار سخت خشمناك          . چنانكه نوشتم اين حكم همچون توپ تركيد      
ه بوزير عدليه، بوزير دربار، بمن، ب     . بانيستاعليحضرت بسيار عص  «: فاضل الملك بدادگاه آمد و چنين گفت      . گرديده

. »بخاطر حكمي كه داده ايد و خودتان بمحل رفته اجرا كرده ايد         «: گفت. چرا؟: گفتم. »اسدي، پرخاش بسيار فرمودند   
 .»خواهشمندم آقاي وزير دربار وقت دهند و من ايشان را ببينم«: من پاسخي نداده تنها گفتم

. هنگام عصر بدربار رفتم    . »آقاي وزير دربار امروز منتظر شماست       «: و گفت فردا آقاي فاضل دوباره آمد        
اگر نظر حضرت اشرف    «: گفتم. »!.آقا چرا بر ما مي تازيد؟     «: همانكه از در رسيدم تيمورتاش با لحن پرخاش گفت          

خن مرا  س. »قاضي در رأي خود آزاد است      «: گفتم. »بفرماييد«: گفت. »بموضوع اوين است بهتر است توضيح دهم       
. قاضي مستخدم دولت نيست    «: گفتم» !.قاضي مستخدم دولتست   !. قاضي در رأي خود آزاد است؟       «: بريده گفت 

قاضي تا آزاد    . حرفهاي قانونست «: گفتم. »اينها حرفهاي دموكراتهاست   «: گفت. »قضاوت خودش قوه جداييست    
 دامنهچون ديگر خاموش ايستاد بسخن خود        . »خواهشمندم حرفهايم را تا بآخر گوش دهيد       . نباشد قاضي نتواند بود   

 :داده گفتم
 اين معنايش آنست كه ميخواهد پيروي از        .اوالً اينكه اعليحضرت وكيل ميگيرد و در عدليه عرضحال ميدهد          «

اگر مي خواستيد  !. شما اگر مي خواستيد پيروي از قانون نكنيد چرا عرضحال داديد و بعدليه آمديد؟                  . قانون كند 
 !.ون كنيد پس چه گله اي از من داريد؟پيروي از قان
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ولي . ثانياً پس چرا شما آنرويش مي بينيد كه من حكمي داده ام و ديهي را از تصرف دربار خارج گردانيده ام                   
آنرويش نمي بينيد كه همان حكم من و اجراي آن چه تأثيري در دلهاي مردم خواهد داشت و چه نام نيكي را براي                         

 .!دولت تهيه خواهد كرد؟
در . رأي من در زمينه چگونگي اجرا بوده      . آنموضوع در ميان نبوده   . ثالثاً من رأي درباره اصل وقفيت نداده ام      

. فاضل الملك نه خودش قانون مي داند و نه شاگردهايش          . بگردن وكيل دربار است    آن باره هم اگر گناهي هست      
 نواقص پوشند و اينهم كار        آنام او چشم از       احتره  عرضحالهايي مي دهد پر از نواقص و توقع دارد كه قضات ب               

ولي در  . در همان دوسيه اوين بجاي آنكه از همه خورده مالكين تظلم كند تنها از چند تن تظلم كرده                 . هركس نيست 
 .مرحله اجرا حكم را برعليه همه اجرا كرده اند، و اين كار غلط بوده كه من بازگردانيدم

 اين كشاورزان زمينها را آباد گردانيده اند، ريشه بروي زمين مي دارند،                .رابعاً من خودم بديه رفتم و ديدم         
دربار هركاري كه مي كند اقالً بايد بهاي ريشه و درخت و خانه آنها را              . درختهاي كهنسال مي دارند، خانه ها ساخته اند    

 .يح نيستررفتار خشونت آميز خالصي زاده جز ظلم ص. بپردازد
ورتي دارد كه يكدسته كشاورزان و رنجبران بنام اينكه شاه و دربار بآنها ظلم كرده                همه چيز بكنار، اين چه ص     

در شهر بگردند و همه جا ناله كنند و در همه جا گفته شود برويد بعدليه، در عدليه هم بتظلمشان گوش نداده                                
 .»!.آيا اين بآبروي دولت برنمي خورد؟. محكومشان كنند و بازگردانند

من مي دانستم كه شما آدم خامي نيستيد       «: اين بود گفت  . فتم نيك گوش ميداد و رام شده بود       اينها را كه مي گ   
. آمدند و گفتند شما مي خواهيد شهرت پيدا كنيد، مي خواهيد راه مدرس را پيش گيريد              . و البته مالحظه اي داشته ايد    

 .…»حال تكليف چيست؟ …اعليحضرت را هم عصباني كردند
و نمايندگان كشاورزان را هم بخواهيد و          مي پرسيد بهتر است كميسيوني تشكيل دهيد      اگر نظر مرا     «: گفتم

 .»بهرحال آنها را راضي گردانيد كه باز بتوانند بكار كشاورزي خود پردازند
 .»حاضرم«: گفتم. »ولي بايد خود شما در آن كميسيون باشيد. اين كار را مي كنيم«: گفت

آقا «: س از من فاضل الملك را خواسته و پرخاش سخت كرده گفته بود             پ. من برخاستم و  اين گفتگوها رفت    
و اعليحضرت  . شما قانون نمي دانيد و كارهاي دربار را ضايع مي كنيد، آنوقت مي آييد و مي گوييد قاضي مغرضست                

ان هرچه  ايش. شاهد من حضرت آقاي داور است     «: فاضل الملك بدست و پا افتاده و گفته بود        . »را عصباني ميگردانيد  
 ،خير«: داور در اين هنگام در اتاق ديگري ميبوده فرستاده اند دنبالش، آمده و در سر پا گفته                   . »فرمودند قبول دارم  
با حضرت اشرف صحبت     . اين قاضي اخالق مخصوص دارد و عدليه را دچار اشكال ساخته               . گناه در قاضيست   

 .اينرا گفته و بازگشته. »خواهم كرد
اما بيرون آمدن من از عدليه كه چندي پس از آن رخ  داده چون خود         . شده من ندانستم  پس از آن چه گفتگو      
 . را در اينجا بپايان مي رسانم تا آن را در كتاب ديگري جداگانه بنويسمكتابآن داستان دراز مي دارد اين 
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 »چرا از عدليه بيرون آمدم«
 

ا دشمن ما گردانيده اند گاهي در روزنامه ها يادي از            از سه سال باز برخي كسان پست و خيره رو كه خود ر              
. بيرون آمدن من از عدليه ميكنند و از بس خيره رو و بيشرمند، آنرا عنوان عيب جويي درباره من ميگردانند                                

داستانهايي را كه بايد مايه سرفرازي من و خانواده ام، بلكه كشور و توده ام شمارند، دستاويزي براي عيب جويي                         
 .ندميگير

. چون بسياري از مردم از آن داستان ها  آگاه نيستند كساني از ياران خواستار شدند كه خودم آنها را بنويسم                       
ولي چون ياران   . آنگاه دوست نميداشتم نيكيهاي خود را بشمارم      . زيرا داستانهاي درازيست  . من نمي خواستم بنويسم   

دم كه چون گنجايش همه نوشتنيها را نميداشت، آنرا بپايان           آغاز كر  »زندگاني من «خواستند پذيرفتم و كتابي بنام      
 نويد دادم كه اينك     »ده سال در عدليه   «رسانيده، كارها و سرگذشتهاي عدليه اي خود را بكتاب ديگري با نام               

 .بچاپ رسيده و بيرون داده مي شود
سيار شد و بسيارتر از آن      زيرا سخن ب  . چيزي كه هست داستان بيرون آمدنم از عدليه در اين كتاب جا نگرفت             

آنگاه من دوست داشتم كه چون داستان بيرون آمدن خود را از عدليه با همه گوشه ها و كنارهايش                       . نتوانستي بود 
بنويسم و بپراكنم، گذشته از هر داوري كه هر خواننده بايد كند، از وزارت عدليه يا از دولت درخواست كنم كه                          

آنگاه . كساني كه در آن داستان با من درافتادند برخي مرده اند ولي بيشتر زنده اند                . نشستي براي داوري برپا گرداند    
 .چه مرده و چه زنده بداوري توان كشيد

چون گمان بيشتر آنست كه وزارت عدليه يا دولت نپذيرد، در اين حالت بايد خودمان چنان نشستي را برپا                        
كه بايد آماده گردانيم، اين شوند ديگري بود كه بهتر دانستم آن            گردانيم، و چون اين كار بيك زمينه اي نياز ميدارد           

 .بخش از سرگذشت و تاريخچه را جدا گيرم

 خواهد بود كه چگونگي را در آن با          »چرا از عدليه بيرون آمدم    «اينست پس از اين، كتابي زير عنوان         
 .درازي و گشادي بنويسم

 »٢٣يكم آذر   «اري از من ياد كرده شده كه در دفتر             چنانكه ياران ميدانند كوتاهشده آن داستان در گفت         
 .بچاپ رسيده و اينست شتابي نيز در آن باره در كار نيست

 
 كسروي                                                                                                                   
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 ار رفتهواژه هاي نوي كه در اين دفتر بك

 واژه معني واژه معني
 آخشيج ضد ، نقيض بي يكسويي بيطرفي

 آزرم شرف  پادآواز انعكاس صدا

 آگهي ؛ آگاهي اطالع خبر ، اطالعيه پرگ اجازه ، اذن

 آميغ حقيقت پروا توجه ، اعتنا

 آهنگ قصد ، اراده ترجمان مترجم

 اندام عضو جداسر مستقل

 اندامي عضويت جداسري استقالل

 انگاريدن فرض كردن چخش مجادله

 انگيزش تحريك چخيدن دله كردنمجا

 بازپرس بازپرسيدن ، بازپرسي چيره غالب ، مسلط

 بازنمودن بيان نمودن ، شرح دادن چيستان معما

 باشندگان حاضران خامه قلم

 بايا ؛ باينده وظيفه ، واجب خرده ايراد ، عيب

 بديده گرفتن در نظر گرفتن خزا آنچه هميشه ميخزد

 برآغاالنيدن شورانيدن ، تحريك كردن خستوان ؛ خستو معترف 

 برتافتن تحمل كردن خستويدن دنكراعتراف 

 بزه جرم ، گناه خواها خواستن هميشگي

 بسامان منظم خودكامگي استبداد

 بسيج تدارك داراك آنچه دارند ، مال

 بسيجيدن تدارك ديدن داور قاضي

 بيكبار ، بيكباره كلي ، يكدفعهب درآمدن د شدنوار

 بيوسان منتظر درچيدن مرتب كردن

 بيوسيدن منتظر بودن درچيده مرتب 

 بي يكسو بيطرف دررفت هزينه

 



 ١٤٣             .....................................................................................................................................................      احمد كسروي   / هده سال در عدلي

 

 

 

 واژه معني واژه معني
 درزمان فوراً ، بالفاصله شايا ؛ شاينده شايسته ، اليق

 دريغيدن مضايقه كردن شكيبيدن صبر كردن

 دژخوي ي خويهاي بد دارا شوند سبب ، موجب

 دژرفتار داري رفتار بد  كاچال اثاث خانه

 دستاويز بهانه گرد فرا گرفتن محاصره كردن

 دست يازيدن دست دراز كردن گزيريدن تصميم گرفتن

 دستينه امضاء ميانجي شفيع ، واسطه

 دوسخني اختالف ميانجيگري شفاعت ، وساطت

 ه نمودنرا راهنمايي كردن نابيوسان غير منتظره

 رده صف ، رديف نمودن نشان دادن

 رويه صورت ، ظاهر  نيوشيدن گوش دادن

 رويه سازي ظاهر سازي هشتن رها كردن ، گذاشتن

 زينهارخواهي پناه خواهي ، امان خواهي  هكانيدن تعيين كردن

 سات صفحه هليدن ِهشتن ، فرو گذاشتن

 سپهر طبيعت همباز ؛ هنباز شريك 

 سترسا محسوس انهمداست موافق

 سررشته داري حكومت هنايا ؛ هناينده مؤثر

 سزا ؛ سزنده جايز هنايش اثر

 سكالش مشورت هناييدن اثر كردن

 سكاليدن مشورت كردن هوده نتيجه

جرأت داشتن ، دليري كردن  نيدنسها برانگيختن احساسات دروني يارستن

 سهش احساس دروني  

 سهنده برانگيزاننده احساسات  

 سهيدن احساس كردن  
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