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درس شانزدهم

ـ 1247 ق.( در سرودن شعر و نوىسندگى دستى  ناصرالّدىن شاه قاجار )1313ـ 
داشت. از وى چند سفرنامه به ىادگار مانده است. در ىکى از اىن سفرنامه ها به شرح 
سفر خود از تهران به کربال، نجف و بقاع متبّرکه مى پردازد و از دىده ها و شنىده ها، 
حوادث، همراهان و گاه حاالت روحى و شخصى خوىش گزارش مى دهد. نثـر اىـن 
سفرنامـه روان و رسا است و روحّىات و حّتى لحن خاّص حـاکم قاجار به  روشنى در 
آن احساس مى شود. ناصرالّدىن شاه در اىن سفرنامه ضمن توضىح موقعّىت جغرافىاىى 
اماکن مختلف اىران و عراق، وضع جامعه و شراىط مردم اىن دو کشور را در زمان خود، 
تبىىن و تحلىل مى کند. نگاه دقىق و نگارش جزئّىات که  از وىژگى هاى ىک سفرنامٔه موفّق 

است، در اىن اثر دىده مى شود. 
آنچه مى خوانىد بخشى از سفرنامٔه ىاد شده است. نوىسنده در اىن بخش، طاق 

بستان و مشاهدات خود را در کرمانشاه آن روزگار شرح مى دهد. 

طاق بستان 

روز شنبه چهارم ]شهر شعبان[ 
در عمادىّه توّقف شد. الحمدللّّٰه تعالى احوالم خوب بود. صبح زود ببرى خان  آمد 
توى رختخواب ما. پاهاىش تر بود؛ فهمىدم باران آمده است. پرسىدم، گفتند: »دىشب بارىده 
است.« برخاستم دىدم زمىن تر است. کلّٔه کوه بىستون را هم برف زده بود اّما کم. هوا هم مه 
بود. بسىار خوش حال شدم. امروز از وزرا و علماى کرمانشاهان و … به حضور آمدند. 
تىمور مىرزا به سراب نىلوفر رفته است. بعضى از سوارهاى کرمانشاهانى، در چمن جلو 
عمارت اسب بازى مى کردند؛ تفنگ مى انداختند. دوىست نفر هم از سرباز قزوىنى آمده، 
گلوله با تفنگ سوزنى به نشانه مى انداختند. ىک تىر هم توپ با گلوله انداختند به نشانه، اّما 

مردم در صحرا زىاد بود، نىنداختند1. 
روز ىکشنبه پنجم ]شهر شعبان[ 

ـ رفتىم.  ـ  که فصىحش طاق بسطام استـ  امروز صبح سوار کالسکه شده، به طاق بستان ـ
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براى طاق بسطام، همه جا خىابان است؛ راه کالسکٔه خوبى. طرفىن خىابان را کاشته اند. از 
عمادىّه به آنجا ىک فرسنگ است. قدرى به طاق مانده خىابان تمام مى شود. باىد ان شاء اللّّٰه 
بعد از اىن ساخته شود. ىک خىابان هم از طاق بسطام الى شهر کرمانشاهان تازه، عمادالّدوله 
ساخته است. خالصه سوار شده رفتم. ىک دهى که مشهور است به بسطام، چسبىده به 
سراب است. بسىار ده کثىفى است که در حقىقت طاق بسطام را ضاىع کرده است. اىن 
آبادى را باىد از اىنجا برداشته پاىىن تر بزنند. الزم است. عمادالّدوله حوض هاى بزرگ 
ساخته است. درىاچه دارد. آبشارها دارد که آب در وقت طغىان که مى کند در بهار، سىصد 
سنگ آب دارد2، از اىن آبشارها و ممرها مى رود مى رىزد به صحرا اّما حاال بسىار کم بود. 

واقعاً بهاِر اىنجا صفا دارد.
هالل  طور  به  را  است. سنگ  بزرگ  اّولى  است؛  شده  حّجارى  طاق  دو  خالصه 
طوالنى کشىده، عقب برده اند. اىوانى شده است. ارتفاع پنج شش ذرع مى شود. عرض و 
طول هم به همىن قدرها ]است[. خىلى آثار خوبى بوده است. از بناهاى خسروپروىز است. 
در روبروى اىوان، در قلعٔه پاىىن، شکل خسرو سواره از سنگ تراشىده اند، بسىار بزرگ. 
هىکل خسرو و اسب خىلى از اسب و آدِم متعارف بزرگ تر است. نىزه در دسِت خسرو 
است؛ با لباس حرب، کاله خود، زره و ترکِش تىر. اسب شبدىز است. پاى راست اسب



  94 

که برجسته، از سنگ بىرون آورده، از ران شکسته است. دست راست خسرو هم که نىزه 
گرفته بود، شکسته اند. نصف سر اسب را هم شکسته اند. ىک سپرى هم از خسرو آوىزان 
است اّما » به اىن شکستگى، ارزد به صدهزار درست «. واقعاً عجب حّجارى شده است. 
نّقاشِى درسِت بى عىب که حاال امکان ندارد  به تناسب اعضا ساخته است. به قاعدٔه  چه 
احدى بتواند قلمش را بزند. ُدم اسب را به طورى درآورده، قلم زده است ]که[ مثل مو 
شده است. اسب هم زره پوش بوده است. اسباب زىن و برگ اسب، مثل اسباب اسب 
و گردن  اسِب کردى در سر اسب  ىراِق  مثل  زىادى  منگوله ٭هاى  فرنگى هاى حاالست. 
و… دارد و منگولٔه بلند، ىعنى مثل جاروهاى نرم از بغل پشت اسب آوىزان است. صفحٔه 
باالى اىن مجلس باز تصوىر خسرو است. اىستاده است. ىک دستش در قبضٔه شمشىر  
]و[ دست دىگرش را به دست موبدموبدان که در طرف ىسار او حّجارى شده، داده، حلقه 

را با هم گرفته اند که عالمت صلح و وداد و اتّحاد است. 
لباس خسرو تاجى دارد و کُلجٔه٭ کوتاهى که آوىزهاى جواهر گران بها دارد و شلوار ]و[
کفش دارد. با کفش هاى مثل اىن زمان، به طور کفش فرنگى3، موبدموبدان به همىن جور لباس ها 
بدون جواهر و تاج، طرف دست چپ و شکل شىرىن، زن خسرو، در طرف دست راست؛ در ىک 
دستش ابرىقى٭ است. دست دىگر را بلند کرده حلقه را گرفته است. لباس شىرىن به طور ملکٔه 

انگلىس ىا فرانسٔه حالىه که در لباس سالم هستند، به همان نحو است. 
شنلى در دوش شىرىن است. لباسش به طور لباس هندى، افغانى، ارمنى و فرنگى 
شباهت دارد و همچنىن لباس خسرو و دىگران، مرکّب از لباس اىن چهار طاىفه است. 

در صفحٔه دىگر، طرِف دسِت راسِت خسرو که به زمىن نزدىک است، صفحٔه بزرگى 
است. صورِت شکارگاه َجرگٔه خوک، حّجارى شده است. خسرو و بزرگان و مغّنى٭ ها 
هم  آبى  مرغ  و  ماهى  درآورده اند شکل  نى زارها  نشسته اند.  کَرجى٭ ها  در  طرب  اهل  و 
درآورده اند، خوک زىادى مى دوانند. خسرو به تىر مى زند، مغّنى ها همه چنگ مى زنند. 
فىل ها را بسىاربسىار خوب حّجارى کرده اند. باالى اىن شکارگاه، آغاغنى خواجه باشى، 
محّمدعلى مىرزاى مرحوم ــ که از اهل طوالش گىالن بوده است، با اجداد معّىرالممالک 
است.  شکل  در  مقابل   اىن   حّجارى   کرده  زحمت   کشىده   حّجارى  ــ  خوىشى   داشته  هم 
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بلند، روى تخت حشمت الّدوله، پسرش در مقابل اىستاده؛ ىک  با رىش  محّمدعلى مىرزا 
پسر کوچک دىگر در عقب اىستاده. خود آغاغنى هم با هىئت کرىهى در جلو اىستاده و 
اىن َاشکال را بد ساخته اند و از بس بد است و نمود ندارد، روى حّجارى را رنگ آمىزى 
کرده اند.رنگ هاى بد، الحق طاق را ضاىع کرده است. مقابل اىن شکارگاه خوک، حّجارى 
دىگر کرده اند؛ َجرگٔه شکارگاه مرال٭ است؛ در اىنجا پادشاه سوار اىستاده است، چتر بزرگى 
باالى سرش نگاه داشته اند. ساىر مردم شکار مى کنند و مرال مى دوانند. َجرگه چى ها اىنجا 
سوار اسب و شتر هستند و کشته هاى مرال را به شتر بار کرده اند. بعضى از اىن اشکال 

ناتمام است که از قدىم تمام نکرده اند. 
اطراف اىن َاشکال گل بوته هاى بسىار خوب در آورده اند. از هرجور، به خصوص 
جلو اىوان را منبّت کارى بسىار خوبى کرده اند. به خصوص گل باز و غنچٔه گل کوکب در 
آورده اند4، بسىار بسىار بسىار اعال. باالى اىوان اىن طرف، آن طرف، هر طرفى مالئکه اى 
است، بسىار خوب حّجارى شده است. باالى اىوان، هاللى از سنگ در آورده اند. عالمت 
و نشانى است که آن زمان بوده است. پله  ]اى[  از سنگ ساخته اند که باال مى رود اّما 
باالى پله رفتن اشکالى دارد5. حاال چند نفر کوه کمر رو که در بىستون شب  ]و[  روز باال 
آتش روشن کردند، اىنجا آمدند از اىن پلّه ها و کمرها و جاهاى صاف، مثل بزکوهى بلکه 
بهتر رفتند  ]و[  آمدند. بسىار بسىار عجىب بود. بعد از اىن اىوان، اىوان دىگرى است 
کوچک تر از اىن؛ شکل دو نفر دىگر آنجا حّجارى شده است، نه به خوبى حّجارى طاق 
اّول. مى گوىند شاپور و نرسى است. اللُّّٰه اعلم و خطوط پهلوى هم کنده شده است، ترجمه 

کرده بودند پىش عمادالّدوله بود. 
عّکاس باشى، عکس همه را برداشت. 

عصرى سوار شده برگشتىم، غروبى منزل. شب خوابىدىم. 
قرىٔه بسطام که حاال در مىان عوام معروف به طاق بستان است و طاق حّجارى معروف 
در اىنجاست، سرابى دارد که در بهار و اواىل تابستان زىاده بر ىک صد سنگ آب دارد 
لىکن از اواىل پاىىز آب او کم مى شود. زىاده از هفت هشت سنگ باقى نمى ماند و اىن آب 

تقسىم در مزارع مشّخصه مى شود. 
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پرکار معاصر، عالوه  نوىسنده و پژوهشگر  )متولّد 1304(  ىزدى  اىرج افشار 
اىران،  تحقىقات  راهنماى  جلد(،   5( فارسى  مقاالت  فهرست  چون  تحقىقى  آثار  بر 
تصحىح  انىس الّناس، سفرنامه هاىى دارد که حاصل گشت   و گذار  وى به  چهارگوشٔه 
جهان است. در سفرنامه هاى افشار، صمىمّىت و سادگى بىان با دّقت و ژرف بىنى و 

اطاّلعاِت وسىع تارىخى و ادبى درهم آمىخته است. 
آنچه مى خوانىد، ره آورد سفر نوىسنده به چند شهر کوىرى است که از کتاب 

»بىاض سفر« او برگرفته شده است. 

چند شهر کوىرى

هر که به شوق دىدن زىباىى هاى کوىرى و لّذت بردن از نمودهاى طبىعت در بىابان هاى 
فراخ از تهران آهنگ کرمان مى کند، در پىمودن راهى به درازاى ىک هزارکىلومتر مى تواند 
از شهرهاى قم، کاشان و ىزد بگذرد و در همىن سفر، با شهرهاى قدىمى و کوچک تر نطنز و 
اردستان و ناىىن و اردکان و رفسنجان که بر سر راه است، آشنا شود. جلوه هاى اصىل از 
زندگانى اىرانى و هنرهاى بومى مردمان آرامى را ببىند که در حاشىٔه کوىر سوزان ُسکنا دارند. 

٭  ٭  ٭
زىارت،  محّل  قدىمى،  است  است. شهرى  کىلومتر  قم 146  و  تهران  مىان  فاصلٔه 
مورد احترام و بسىار مجلّل. مرقد متبّرک حضرت فاطمٔه معصومه )س( خواهر حضرت 
ثامن االئّمه   )ع( است. گنبد زّرىن و منارٔه بلند و پىش درگاه آىنه کارى و صحن گشاده دارد. 
آثار هنرى و تارىخى ممتاز و بسىار در بقعه و موزٔه غنّى آن قرار دارد. طبعاً از درخشان ترىن 
و دىدنى ترىِن بقاع٭ دىنى و امکنٔه٭ تارىخى در اىن راه دراز است. ِقْدمت بناى آن به بىش 

از هشت صد سال مى رسد. 
قم از نخستىن شهرهاى اىران است که دىن مقّدس اسالم در آن رواج و استقرار ىافت. 
همواره کانون مهّم تشّىع و در بسىارى مواقع، کرسى نشىن و مرکز تقلىد بود. همىشه مدارس 
و دارالعلم هاى مهم داشت. هنوز هم داراى مدارس قدىم و حوزٔه علمى معروف است.



 97 

اىن شهر هماره به مناسبت آنکه آستانٔه حضرت فاطمه )س( و خاک جاى چند امامزاده 
ـ است، مورد تجلىل و بزرگداشت پادشاهان  ــ مخصوصاً از اوالد امام موسى بن جعفر )ع(ـ 
و رجال بود و از عهد صفوى مخصوصاً مرقد سالطىن و رجال و دانشمندان شد. مقبرٔه 
شاه صفى و شاه عبّاس دوم و شاه سلطان حسىن و فتحعلى شاه و علماىى چون قطب راوندى 

در آنجاست. 
به  آثار که  اىن  اىن شهر کارهاى سفالى و ظروف چىنى نماست.  از هنرهاى محلّى 
رنگ هاى مختلف و طرح هاى جدىد و قدىم ساخته مى شود، نظر مسافران را جلب مى کند 
و ىادگار نماهاى دلپذىر است. قالى بافى هم در سال هاى اخىر در اىن شهر رونقى خاص 
گرفته و مخصوصاً قالىچه هاى گران بها و ظرىف آنجا که با نقش هاى گل و بته به سر پنجٔه 

هنرمندان بافته مى شود، نفىس است. 
ناگفته نماند که در تمام فصول سال، مسافران اىن شهر با »  سوهان  « ــ که شىرىنى 
ـ و در فصل زمستان با انار َملَس، کام خود را شىرىن مى سازند.  مرغوب و معروف آنجاستـ 

٭   ٭   ٭
مىان قم و کاشان بىش از ىک صد کىلومتر فاصله نىست. راه مستقىم و خوب و آسفالت 
شده است. آبادى هاى کوچک و مزارع سرسبز که در طرف راست بر لب کوىر و در سوى 

چپ در دامن کوهسار قرار دارد، مسافر را از ىکنواختى راه بىرون مى آورد. 
اىن شهر جاىگاه چهار طبقه از قدىم ترىن آثار تمّدن قوم اىرانى و مربوط به هفت هزار 
سال پىش است. اىن تمّدن ها در دل تپّه هاى »ِسَىلْْک« مدفون بود. سى سال پىش از اىن 
بىرون آورده شد. بعضى از آنها در مدخل موزٔه اىران باستان به بىنندگان عرضه شده است. 
تپّه هاى دىرىن درکنار راهى است که از کاشان به قرىٔه معروف فىن و باغ باصفاى آن و مظهر 
چشمٔه سلىمانّىه مى رود. روبروى اىن تپّه ها مقبرٔه منسوب به ابولؤلؤ قرار دارد. بناىى است 

هشت ضلعى با گنبد و کاشى کارى زىبا. 
آثار مهّم تارىخى شهر که مسافر عالقه مند از دىدن آنها لّذت خواهد برد، عبارت است 
از: حبىب بن موسى )ع( که قبر شاه عبّاس بزرگ )على الظّاهر( در داخل آن است، خانٔه 
بروجردى از ابنىٔه زىباى با نقش و نگار از اواىل دورٔه قاجار، مسجد جمعه و منار آن از عصر 
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سلجوقى، منار زىن الّدىن از قرن هفتم، مسجد مىرعماد ساختٔه قرن نهم، مدرسٔه سلطانى که به 
فرمان فتحعلى شاه بنا شده و مّدتى ىغماى جندقى، شاعر مشهور، در آن سکنا داشته است. 
باغ شاه فىن که در ىک فرسخى شهر است، ىکى از زىباترىن باغ هاى اىران و بازمانده 
از عصر صفوى و داراى بناهاى عالى و منّقش و طرح و سبک با روحى است. به قول 
  ح٭ است. در حّمام همىن باغ، امىرکبىر، وزىر مشهور قرن سىزدهم را  قدماى مؤلّفىن مروِّ
رگ زدند. خون او بىش از کامرواىى هاىى که گذشتگان در آن داشتند، بر شهرت باغ افزود. 
در  باصفاىى  ىىالق هاى  و  دارد  قرار  کرکس  معروف  کوهساران  دامنٔه  در  کاشان 
دّره هاى آن هست. از مىان آنها، قمصر به سبب گالب معطّرش مشهور و در فصل گل سرخ 

)اردىبهشت( جاىگاه تفّرج و دىدن است. 
افضل،  بابا   مزار  که  آنجا  است؛  هم َمْرق  ىکى  کاشان  زىباى  و  کوهستانى  ِنقاط  از 
حکىم و فىلسوف عالى قدر قرن هفتم هجرى، بر سر ىکى از تپّه هاى آن بنا شده است و از 
دور جلوه گرى مى کند. بنا و کاشى کارى و صندوق چوبِى مرقد آن هر ىک داراى سبک 

و هنرى اصىل است. 
نىاسر به مناسبت آنکه ىکى از آتشگاه هاى دورٔه ساسانى بر کنار چشمٔه معروف آن ده و 
بر بلندى ُمشِرف بدان ساخته شده است، از محل هاى تفرىحى و تارىخى شهر کاشان است. 

نىز غارى آنجاست که آثار ساختمان هاىى از دوران قدىم در آن هست. 
دىگر از مشهِد اردهال باىد نام برد. مزار سلطان علّى بن باقر)ع( است. حّقاً آنجا را 
به هنگام اجراى مراسمى باىد دىد که در نىمٔه مهرماه هر سال با شکوه و ترتىب خاص برگزار 
مى شود. هزارها آدمى از اهالى تهران و قم و کاشان بدىن ده روى مى آورند و بازار موسمى 

هم اىجاد مى کنند و آىىن »قالى شوىان« برگزار مى شود. 
و ظرىف بافت،  ممتاز و خوش نقش  قالى هاى  لحاظ  به  قرون  شهر کاشان در طول 
سفال ها و کاشى هاى خوش رنگ و هنرمندانه، مسگرى و مخمل بافى شهرت داشته و هنوز 

هم اىن اشتهار و اعتبار را حفظ کرده است. 
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توضىحات

1ــ تنها ىک تىر توپ شلىک کردند اّما به علّت ازدحام مردم در صحرا، از تىراندازى بىشتر خوددارى شد. 
2ــ سنگ واحدى است براى اندازهٔ آب که مقدار آن بسته به هر والىتى متغّىر است. 

3ــ به طور: مثل، مانند 
4ــ هم گِل کامالً شکفتٔه کوکب و هم غنچٔه آن را حّجارى کرده اند.

5 ــ مشکل است.

خودآزماىى

1ــ دربارٔه مفهوم اىن عبارت توضىح دهىد و اگر مشابه آن را سراغ دارىد، بىان کنىد. به )=با( اىن شکستگى 
ارزد به صد هزار درست. 

2ــ به اعتقاد ناصرالّدىن شاه »طاق بسطام« درست است نه »طاق بستان«. چرا؟ 
3ــ در سفرنامٔه »چند شهر کوىرى« چه مسائلى بىشتر مورد توّجه نوىسنده بوده است؟ 

4ــ دربارٔه مراسم قالى شوىان مشهداردهال تحقىق کنىد. 
5 ــ ىکى از سفرنامه هاى معاصر را در کالس معّرفى کنىد.
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درس هفدهم

ابراهىمى ) 1387-1315( از داستان نوىسان پرکار معاصر است. وى  نادر 
داستان نوىسى را از دهٔه 1330 آغاز کرد.

از مهم ترىن آثار وى به »بار دىگر شهرى که دوست مى داشتم«، »ابوالمشاغل«، 
»مردى در تبعىد ابدى«، »غزل داستان سال هاى بد« و »صوفىانه ها و عارفانه ها« مى توان 

اشاره کرد.
آنچه مى خوانىد، بخشى از رمان »سه دىدار« اثر نادر ابراهىمى است. او در اىن 
اثر، به بازآفرىنى زندگى امام خمىنى )ره( پرداخته و با بىانى هنرمندانه حوادث زندگى 

امام را توصىف کرده است.

دىدار

را  بلند  برِف  نداشت،  پىشىنه  هىچ  تهران  در  که  آن سرماى کشنده  در  طلبٔه جوان، 
مى کوبىد و پىش مى رفت ىا برِف کوبىده را بىش مى کوبىد ــ قباى خوىش به خوْد پىچان، 

تنها. تنها.
ُطاّلب دىگر، چند چند با هم مى رفتند و در اىن گروهى رفتن، گرماىى بود. تنِگ هم، 

گفت وگوکنان اّما طلبٔه جواِن ما ــ حاج   آقا روح اللّّٰه موسوى ــ به خوىش بود و بس. 
حاج   آقا روح اللّّٰه از مىدان ُمخبرالّدوله که گذشت، بخشى از شاه آباد را طى کرد؛ به 
کوچٔه مسجد پىچىد، به دِر خانٔه حاج    آقا مدّرس رسىد و اىستاد. در، گشوده نبود اّما کلون هم 
نبود. حاج آقا در را قدرى فشار داد. در گشوده شد. طلبٔه جوان پا به درون آن حىاِط محّقر 
گذاشت و به خود گفت: »خوب است که نمى ترسد. خوب است که خانه اش محافظى ندارد و 
دِر خانه اش چفت و کلونى؛ اّما او را خواهند کشت. همىن جا خواهند کشت. رضاخان او را 
خواهد کشت. انگلىسى ها او را خواهند کشت. چقدر آسان است که با ىک تپانچه وارد اىن 
حىاط شوند، به جانب آن اتاق بروند و تىرى به قلِب مدّرس شلّىک کنند. قلب ىا مغز؟ خداىا، 
چرا هنوز، بعد از بىست و دو سال، بىست و دو سال … ذهن من اىن مسئله را نگشوده است؟ 

به قلب پدر شلىک کردند ىا به مغزش؟
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چرا مادر مى گفت: »قرآِن جىبى اش به اندازٔه ىک 
سّکه سوراخ شده بود« و چرا سّىدى مى گفت: »صورت 

که نداشت، آقا! سر هم، نىمى…«1
آقا روح اللّّٰه باز گىر افتاده بود: کدام ىک مهم تر از 
دىگرى است؟ حاج   آقا مدّرس با کدام ىک از اىن دو بىشتر 

کار مى کند؟ قلب ىا مغز؟ کدام را ترجىح مى دهد؟
با  حوزه ها!  روحانّىوِن  علما!  محترم!  آقاىاِن  »ــ 
مغزهاىتان با حکومت طرف شوىد، با قلب هاىتان با خدا. 
چُرتکه  بگىرىد،  کنىد،  بسنجىد،  اندازه  اىنجا،  حساب 

بىندازىد؛  چرا که با  چُرتکه اندازاِن بَد نهاد روبرو هستىد اّما آنجا با قلب هاىتان، با خلوصتان، 
با طهارتتان، تسلىِم تسلىم با خدا روبرو  شوىد. اىنجا، به هىچ قىمت نشکنىد؛ آن جا شکسته 
را  پرده ها  خدا،  محضر  در  آنجا،  بمانىد؛  پرده  در  همه اش،  اىنجا،  باشىد.  شده  خمىر  و 

بردارىد… « .
آقا روح اللّّٰه جوان، دلش نمى خواست ِمنبر برود اّما دلش مى خواست حرف هاىش را 
بزند. همىشه گرفتار انتخاب بود. »در ماه مبارِک رمضان ىا در محّرم و صفر، آىا براى تبلىغ 
بروم؟ بازگردم به خمىن؟ از پلّه هاى همان ِمنبرى که حاج  آقا مصطفى باال مى رفت؛ باال بروم؟ 
جوان، باال بلند، موّقر، آرام، بروم باالى منبر و بگوىم که رنج رعّىت بس است؟ حکومِت 
خان هاى قّداره کش بس است؟ بگوىم که دِر خانٔه حاج    آقا مدّرس ــ که علىه دشمناِن شما 

مى جنگد ــ همىشٔه خدا باز است و رضاخان او را خواهد کشت؟ «
طلبٔه جوان وارد اتاق آقاى مدّرس شد؛ سالم کرد، قدرى خمىد و همان جا پاى در 

نشست ــ که سوِز برف بود و درزهاى دهان گشودٔه در. 
آقاى مدّرس، طلبه را به اندازٔه سه بار دىدن مى شناخت اّما نه به اسم و رسم. برادرش 
حاج آقا مرتضٰى پسندىده را که در مدرسٔه سپه ساالر، گه گاه در محضِر مدّرس تَلَمُّذ٭ مى کرد، 
بىش مى شناخت اّما هرگز حس نکرده بود که اىن دو روحانِى جوان ممکن است برادِر هم 
ـ همان طور  باشند. هىچ شباهتى به هم نداشتند. آدمى زاد مى توانست به نگاِه آن ىکى تکىه کندـ 
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که به ىک بالش پَر تکىه مى کند ــ و مى توانست نگاِه اىن ىکى را در چلّٔه کمان بنشاند و به 
سوى دشمن پرتاب کند و مطمئن باشد که دشمن را متالشى خواهد کرد. 

طلبه اى گفت: جناب مدّرس، در کوچه و بازار مى گوىند که شما مشکلتان با رضاخان 
مىرپنج در اىن است که سلطنت را مى خواهىد نه جمهورى را و اعتقاد به بقاى خانداِن سلطنت 
دارىد و نظام شاهنشاهى را موهبتى الهى مى دانىد؛ حال آنکه رضاخاِن مىرپنج و سّىدضىا و 
بسىارى دىگر مى گوىند که کاِر سلطنت، تماِم تمام است و عصِر جمهورى فرارسىده است… .
مدّرس ، مّدت ها بود که با اىن ضربه ها آشناىى داشت و با درِد اىن ضربه ها و به همىن 

دلىل، همىشه پاسخ را در آستىنش داشت.
ـ ابدًا  ـ چه از آِن قاجار باشد چه دىگرى و دىگرىـ  ــ خىرآقا… خىر… بنده با سلطنتـ 
ابدا موافق نىستم؛ ىعنى، راستش، اصوالً نظاِم سلطانى را نظم مطلوبى براى ُاّمت و ملّت نمى دانم.
امروز، سلطاِن درماندهٔ قاجار، در آستانٔه سقوط نهاىى، تازه متوّجه شده است که خوب 
است سلطنت کند نه حکومت؛ خدمت کند نه خىانت اّما اىن غوِل بى شاخ و ُدم که معلوم 
ـ  از دربانِى سفارت  نىست از کدام جهّنمى ظهور کرده و چطور او را ىافته اند و چطور او را  ـ
آلمان ــ به اىنجا رسانده اند، تماِم وجودش خودخواهى و زورپرستى و مىل به استبداد و 

اطاعت از انگلىسى هاست … شما، حرفى دارى فرزندم؟
ــ از کجا دانستىد که حرفى دارم، حاج    آقا؟
ــ از نگاهتان. در نگاهتان اعتراضى هست.

ــ مى گوىم: شما به تنومندِى رضاخان اعتراض دارىد ىا به بىگانه پرستى اش؟
ــ منظورت چىست فرزندم؟

ــ زمانى که ضمن بحث، مى فرماىىد »اىن غوِل بى شاخ و ُدم«، انسان به ىاِد الغرِى 
که  مى کند  تصّور  اىن طور  و  مى افتد  اندامِى رضاخان   برابِر غول در  اندازٔه شما  از  بىش 
مشکِل شما با رضاخان، مشکِل شکل و شماىل و تنومندى اوست. نه اىنکه او را آورده اند 
بى هىچ پىشىنه در علم سىاست و دىن و جاهل است و مستبد و به دلىل همىن جهل هم او 

را نگه داشته اند نه هىکل.
مدّرس سکوت کرد.
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سکوت به درازا کشىد.
آقا روح اللّّٰه دانست که ضربه اش ساده اّما سنگىن بوده است.

عذر مى خواهم حاج آقا! قصد آزارتان را نداشتم؛ شما، وقتى در حضور جمع ــ به 
مسامحه ــ به تنومندِى ىک نظامِى بدکار اشاره مى کنىد، به بخشى از موجودىِّت آن نظامى 
اشاره مى فرماىىد که پدىدآمدنش در ىَِد اختىار آن نظامى نبوده و ارادٔه الهى و تنومندى پدر و 
ـ در آن نقش داشته است. در اىن حال، شما را به بى عدالتى ُمّتهم  ـ احتماالـً  مادِر روستاىىـ 
خواهند کرد و اعتبار کالِم عظىمتان را در باب خطِر خوف آوِر استبداد، درک نخواهند کرد 
و همه جا خواهند گفت که آقاى مدّرس، َمرِد خوب و شوخ طبعى است که سخناِن نمکىن 
بسىار مى گوىد اّما مسائِل جّدِى قابل تأّمل، چندان که باىد، در چنته ندارد و دشمناِن شما و 
ملّت و دىن بهانه خواهند ىافت و با آن بهانه، نه فقط شما را بلکه ما را که شما پرچمدارمان 

هستىد، خواهند کوبىد و ِله خواهند کرد… . 
باز، سلطٔه خاموشى. 

طاّلب سر به زىر افکنده بودند. صداىشان از دهان اىن طلبٔه بى پرواى خوش بىان بىرون 
آمده بود، بى کم و کاست. 

مدّرس تأثّر را پس نشاند. 
ــ کاش که شما، با همٔه جوانى تان، به جاى من، به اىن مجلس شورا مى رفتىد. شما 

به دّقت و مؤثّر سخن مى گوىىد، حاج  آقاِى جوان! 
ــ ممنوِن محبّتتان هستم حضرت حاج    آقا مدّرس اّما من اىن مجلس را چندان شاىسته 
نمى دانم که جاى روحانّىت باشد. آنچه را که شما مى گوىىد، دىگران هم مى توانند بگوىند. 
اىران  مسلماناِن  دعوِت جمىع  نمى توانند،  دىگران  که  بدهىد  انجام  مى توانىد  شما  که  آنچه 
است به مبارزهٔ تَن  به تَن با قاجارىان و رضاخانىان و جملگِى ظالمان و وابستگاِن به اجانب. 
بر کار آوردىد که عطر و بوى حکومِت موال على به کمک ملّت، حکومتى  اگر سرانجام، 
ـ را داشت، وظىفٔه خود را به عنوان ىک روحانِى مبارِز تمام عىار انجام داده اىد. ــ علىه الّسالمـ 
ــ طلبٔه جوان! آىا منظورتان اىن است که اصوالً، من، موجوِد هدف گم کرده اى هستم؟
ــ خىر، هدِف شما براى کوتاه مّدت خوب است که بنده به عنواِن ىک طلبٔه کوچِک 
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جستجوگر، به اىن هدف اعتقاد دارم اّما روشتان را براى رسىدن به اىن هدف، روشى درست 
نمى دانم. شما، با دّقت و قدرت، به نقاِط ضربه پذىِر رضاخان ضربه نمى زنىد بلکه ضربه هاىتان 
را غالباً، به سوى او و دىگران، بى هوا پرتاب مى کنىد. شما در سنگِر مشروطّىت اىستاده اىد 
اّما ىکى از رهبراِن ما، سال ها پىش، از مشروعّىت سخن گفته است و در اسالم، شرع ُمقّدِم 

بر شرط است. 
شما، به اعتقاِد  اىن بندٔه ناچىز، اىن جنگ را خواهىد باخت و رضاخان، به هر عنوان 
خواهد ماند و بساِط  ُقلْدرى اش را پهن خواهد کرد و ما را بار دىگر ــ چنان که ماِه قبل 
فرمودىد ــ از چاله به چاه خواهد انداخت؛ شاىد به اىن دلىل که آقاى مدّرس، تنهاى تنها 
هستند و همراهانشان، اهل ىک جنِگ قطعى نىستند و در عىن حال، آقاى مدّرس، گرچه به 
سنگِر ظلم حمله مى کند اّما از سنگِر عدل به سنگِر ظلم نمى تازد. در اىن مشروطّىت، چىزى 

نىست که چىزى باشد… . 
ــ مانعى ندارد که اسم شرىفتان را بپرسم؟ 

ــ بنده روح اللّّٰه موسوِى خمىنى هستم. از قم به تهران مى آىم. البته به نُدرت. 
ــ بله … شما تا به حال، چندىن جلسه محبّت کرده اىد و به دىدِن من آمده اىد و همىشه 
همان جا پاى در نشسته اىد… چرا تا به حال، در اىن مّدت، نظرى ابراز نداشته بودىد فرزندم؟ 

چرا تا به حال، اىن افکاِر جوان و زنده را بىان نکرده بودىد؟ 
ــ مى باىست که به حّداقّل پختگى مى رسىدند، آقا! کالِم خام، بدتر از طعاِم خام است. 

طلبٔه جوان، بهنگام برخاستن را مى دانست، چنان که بهنگام سخن گفتن را.
طلبه برخاست.

مدّرس برخاست.
جملگِى حاضران برخاستند.

ــ حاج آقا روح اللّّٰه، شما اگر زحمتى نىست ىا هست و قبوِل زحمت مى کنىد، بىشتر 
به دىدِن ما بىاىىد. بىاىىد و با ما گفت و گو کنىد. البّته بنده بىشتر ماىلم که در خلوت تشرىف 
بىاورىد تا دو به دو در باب مسائل مملکت و مشکالِت جارى حرف بزنىم و بعد، شما نظرىّات 

و خواسته هاى مرا به گوش طاّلب جواِن حوزه برسانىد… . 
ــ سعى مى کنم، آقا.
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ــ طلبٔه جوان، قدرى به همه  سو خمىد و رفت تا باز برف هاى نکوبىده را بکوبد. 
شب به شّدت سرد بود، دِل روح اللّّٰه، به حّدت گرم ــ »که آتشى که نمىرد، همىشه در 

دِل او بود«.
مدّرس به طّلِب هنوز اىستاده گفت: مى بىنم که درجا مى جنبىد اّما جرئت ترِک مجلس 
مرا ندارىد… تشرىف ببرىد! تشرىف ببرىد! اگر مى خواهىد پِى اىن طلبٔه جوان بروىد و با او 

طرِح دوستى برىزىد، شتاب کنىد که فرصت از دست خواهد رفت… . 
بر جانِب حاج   آقا روح اللّّٰه  پىاده رو در کنار هم، همه   سر  طُـّلب جوان، در عرِض 

گردانده، مى رفتند ــ در سکوت ــ و نگىن کرده بودند او را. 
چه کسى مى باىست آغاز کند؟ 

ــ حاج   آقا موسوى! ما همه مشتاقىم که با نظرىّاِت شما آشنا شوىم… ما ُمشتاِق دوستِى 
با شما هستىم… .

سنگ روى سنگ، براى ساختِن َارکى به رفعِت اىمان.
شهِر سرد.

مهتاِب سرد.
ىک تارىخ سرما.

و جوانى که با آتِش درون، پىوسته در مخاطرٔه سوختن بود… .
توضىحات
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