
 خاطرات/روضه شیخ شھید 

  

شاھدان » مـدير نظــام نوابـي«آيد، حدود نیم قرن پس از شھادت شیخ شھید، از سوي  روايتي كه در پي مي: خبرگزاري فارس   از 
در كتـاب  1335واقعه دستگیري، محاكمه و اعدام شیخ، براي نواده وي دكتر تندركیا، بیان گرديده است كه نامبرده نیز آن را در ســال 

 .به زيور طبع آراست» شاھین -نھیب جنبش ادبي «

حافظه نسبتا قوي و ديد نافذ راوي موجب گرديده است تا وي در مقام بازگويي اين وقايع نكاتي بسیار ظريف و جالـب توجـه را مـورد 
 تواند يارگیر ما در شناخت سیره عملي شیخ علي الخصوص در واپسین ايام حیات وي باشد   اشاره قرار دھد كه در مجموع مي

حرمـتي برخـي مشـروطه فروشـان تبھكـار بـه پیكـر ايــن عالـم  بناي ما بر اين نبود كه برخي از فرازھاي اين روايت را كه مرتبط به بي
شناخت نگرش و عملكـرد ايـن جريـان مـا را نـاگزير بـه ذكــر واقعیتھـاي   رباني است، درج نمايیم اما پس از درنگي كوتاه دريافتیم كه

 . طلبیم كه در برھه كنوني خالي از لطف نیست با اين ھمه از درج آن پوزش مي  تاريخي مي كند

در معرفي راوي نیز بايد گفت كه وي در آخر سلطنت ناصرالدين شاه وارد مدرسه نظام شد و در زمان مظفرالدين شاه با اتمام دوران 
در مقطع سلطه محمد علي شاه، پس از به توپ بسته شدن مجلس، ژاندارم نظمیه به قزاقخانـه . مدرسه وارد ژاندارم نظمیه گرديد

پس از فتح شھر و از ھــم پاشـیده شــدن شــیرازه امـور وي . دار حفاظت از شیخ شھید بود منتقل گرديد و در مقطعي كوتاه نیز عھده
 .مجددا به نظمیه بازگشت و تا درجه سرھنگي نیز ارتقاء يافت

فرمانده به ما پیشــنھاد . ماموريت من در جنوب شھر بود. مشروطه طلبان شھر را زير آتش خود گرفته بودند. وضعیت شھر وخیم بود 
 .من نپذيرفتم و خودم را كنار كشیدم. كرد كه از بیراھه به مجاھدين ملحق شويم

ساخت افراد من ھم به اين كار حاضر نشدند و حتي يكي از ايشان به نام علیشاه به من گفت اگر بگذاري او را ھدف گلوله خواھم 
 .ايشان را برداشتم و در زير آتش دشمن به زحمت زياد خود را به قزاقخانه رسانیدم. اين را ھم نپذيرفتم) يعني فرمانده را( 

شتم. پس از تقديم راپرتھاي الزم به مافوقھا براي استراحت توي سربازخانه رفتم ستراحت كـردم، مـرا . تـب شــديدي دا كمـي كـه ا
ست دارد ديدم صاحب منصـبان ارشـد دور ھـم ايسـتاده. بیرون رفتم. خواستند شان كاغـذي در د بــه مـن گفــت آقـا . اند و يكـي از اي

شتم در آن ) مقصود شھید نوري بود( كه ابـدا میـل ندا كاغذي فرستاده كه وجود تو الزم شده، زود برو، من به گريه افتادم، براي اين 
 .موقعیت حساس از سنگر به خدمت خانگي بروم

 ».البد وجودت الزم شده كه آقا ترا خواسته، حتما بايد بروي«: فرمانده ما گفت

شده«: آقا توي ايوان خلوت ايستاده بود ھنوز نیامده گفت. اطاعت كردم و رفتم، وراد خانه شدم خـدا . آقـا بـزرگ خـان، وجــودت الزم 
 »!خواستم چكنم؟ را كه مرا توي زحمت انداختند، آخر من مستحفظ مي» امیر بھادر«و » حاج آقا علي اكبر«. ھدايت كند

از طرف دولت بیست نفر تفنگچي سیالخوري و ترك براي حفاظـت خانـه فرسـتاده بودنـد و . ھنوز نیامده ديدم كه چه خوب شد آمدم
نا«. فورا تشكیالت صحیحي به كار و بار ايشان دادم. چند روز بود كه اينھا بدون نظم و ترتیب خانه را شلوغ كرده بودند » اسـتاد اكبرب

 .ھنوز شاه به سفارت نرفته بود. را آورديم و روي پشت بام باالخانه را سنگربندي كرديم و به كشیك پرداختیم

منھـم فرمـان شــلیك دادم و چنـد تـیري رد و بـدل .  فردايش نشسته بوديم كه ناگھان از سمت گلوبندك به سـوي مـا تیرانـدازي شــد
كن«: آقا تا صداي تیر را شنید يك مرتبه ھراسان از كتابخانه بیرون آمد و فرمود. گرديد . آقا بزرگ خان، آقا بزرگ خان، اينكار را موقوف 

 » .در اين خانه صداي تیر نبايد بلند شود

 .كنند عرض كردم آقا دارند خانه را تیربان مي

ھمین شد و ھمین، ديگر صداي . تیر باران كه سھل است اگر بمباران ھم بكنند ديگر نبايد از اين خانه صداي تیر شنیده شود: فرمود
به محض اين كه خبر آمد كه شـاه بـه سـفارت . روز سوم اقامت من در خانه بود كه شاه به سفارت رفت. تیر از آن خانه شنیده نشد

رفته، به دستور آقا تفنگچیان را خلع سالح كرده، مخفیانه از راه سرتون و مدرسه ايشـان را مـرخص كـردم و بـه باغشـاه پیغـام دادم 
 .آمدند آنھا را بردند. بیايید تفنگھا را ببريد

بود و تـره ھمه و » شیخ خیرهللا«و » آقا حسین قمي«و » میرزا عبدهللا واعظ«از آن روز در خانه فقط من ماندم و  آن روزھا آقا مـريض 
 .خورد چلو زيره مي

 : روز چھاردم پناھندگي شاه بود كه آقا، آقا میرزا عبدهللا و آقا حسین و شیخ خیرهللا را صدا كرد و گفت

كاري سـاخته نیسـت. عزيز من، اينھا با من كار دارند نه با شما، اين خانه مورد ھجوم اينھا خواھد شد« مــن ابـدا . از شما ھم ھیچ 
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ايشان ھم پس از آه و ناله رفتند و من مانـدم » .ھاي خودتان و دعا كنید برويد خانه. راضي نیستم كه بھیوده جان شما به خطر بیفتد
 .و آقا 

ھر يـك بـه عقــل خودشـان راه ع  به آقـا پیشـنھاد راستي يادم رفت بگويم روز قبل در اطاق بزرگ ھمه جمـع بـوديم و آقايـان  الجـي 
 : داد آقا رويش را به من كرد و به اسم فرمود كردند و او جوابھايي مي مي

كي ايـن  آقا من دو چیز به عقلــم مي«: من خودم را جمع و جور كردم و عرض كردم» !رسد؟ آقا بزرگ خان تو چه عقلت مي« رسـد، ي
اي پنھان شويد و بعد مخفیانه به عتبات برويد، آنجا در امن و امان خواھید بود، و بسیارند كساني كه با جان و دل شما را  كه در خانه

 ».شان منزل خواھند داد در خانه

 »گذارند؟ خوب ديگر چه؟ اين كه نشد، اگر من پايم را از اين خانه بیرون بگذارم اسالم رسوا خواھد شد، تازه مگر مي: فرمود

 ».ھا تشريف ببريد به سفارت دوم اين كه مانند خیلي«: عرضه كردم

 » .شیخ خیرهللا برو ببین زير منبر چیست«: آقا تبسم كرد و فرمود

 شیخ خیرهللا رفت و از زير منبر يك بقچه قلمكار آورد

كه مسـتحفظ خانـه  !ديديم يك بیرق خارجي است. چشم ھمه ما خیره شد. باز كرد» بقچه را بازكن«: فرمود خدا شاھد اســت مـن 
 !دھان ھمه ما از تعجب باز ماند. بودم، اصال نفھمیدم اين بیرق را كي آورد و كي آورد و از كجا آورد

اما رواست كه من پس از ھفتاد سال كه محاسنم . ام بزنم و در امان باشم اند كه من باالي خانه حاال ديديد، اين را فرستاده«: فرمود
  !بقچه را از ھمان راھي كه آمده بود پس فرستاد!) آم حال بیايم و بروم زير بیرق كفر؟ را براي اسالم سفید كرده

نزديك نصف شب ديديـم . روز چھارم، رفتن شاه به سفارت. گفتیم من ماندم و آقا و دو سه نفر پیشكار مي.... بله .... گفتیم  چه مي
 . رفت تو» بفرمايند تو«: گفت. به آقا خبر داديم. بود» خان آھي میرزا تقي«زنند، واكرديم  در مي

از امـام جمعـه و امـیر بھـادر پیغامـي . آقا كار واجبي بود«: گفت» !اين وقت شب چرا؟. خان چه عجب ياد ما كردي میرزا تقي«: گفت
 » بفرمايید ببینم چه پیغامي داريد؟«: گفت» .دارم

كنیم بـراي  خـواھش مـي. ايم اند كه ما در سفارت روس ھستیم و در اينجا مخالي طبع شما يك اطاق آمـاده كــرده پیغام داده«: گفت
 » دانید در شرع مقدس حفظ جان از واجبات است البته مي. حفظ جان شريفتان قدم رنجه فرمايید و بیایید اينجا

 » !میرزا تقي خان، از قول من به امام جمعه بگو تو حفظ جان خودت را كردي كافي است، الزم نیست حفظ جان مرا بكني«: گفت

 : روز پنجم يا ششم آقا مرا خواست رفتم توي كتابخانه گفت. آن شب ھم گذشت، شب چھاردھم بود

آيـد كــه تـو بیخـود كشــته شـوي؛  من حیفـم مي) من بیست و ھفت ھشت ساله بودم(فرزند تو جواني، جوان رشیدي ھم ھستي 
 !اينجا میماني چه كني، برو فرزند از اينجا برو

 »آقا مرا جواب كرده، تكلیفم چیست؟«: حاج میرزا ھادي را صدا كردم، گفتم. من قلبا به اين امر راضي نبودم، رفتم در اندرون

فت ! خواسـتند مـن بـروم حاج میرزا ھادي رفت و به خانم قضیه را گفت كه يك مرتبه ضجه خانمھا بلند شد، نمي آقـا از كتابخانـه ملت
 : شد و حاج میرزا ھادي را صدا زد و گفت

 » ....خواھید جوان مردم را بكشتن بدھید اين سر و صداھا چیست؟ مي

 : فرمود. ھمه ساكت شدند و من رفتم توي كتابخانه زانوي آقا را ھمانطور كه نشسته بود بوسیدم كه مرخص شوم

 » ....سپارم برو پسر جان برو ترا به خدا مي. فرزند من خیلي خیاالت براي تو داشتم، افسوس كه دستم كوتاه شد«

عزت  يك ماه پیش رفتم قم و سر مقبره آقا به خاك افتادم و گفتم آقا تو مرا آن روز به خدا سپردي و پنجاه سـال اســت كـه بـا كمـال 
 !كنم، روز قیامت ھم خوت بايد شفیع من باشي زندگي مي

آخر مـن صـاحب منصـب ژانـدارم نظمیـه بـودم، صـاح ... در ھر حال از خدمت مرخص شدم و رفتم خودم را به نظمیه معرفي كردم.... 
ديديم ھفتاد ھشتاد نفر مجاھد آقا را در میانه . يك روز نشسته بوديم، عصر بود. پنج شش روزي گذشت. بمنصب قزاقخانه كه نبودم
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 .گرفته و با درشكه او را آوردند نظمیه

گفت عصر بود كه يك مرتبه ديديم عده زيادي مجاھد خانه را محاصره كردند و مانند مور و ملخ از ديوارھا باال رفتند  مشھدي علي مي
شنید، آمـد بـیرون. حال نداشت. آقا در كتابخانه بود. ھا را اشغال كردند و پشت بام دو دســتش را دو . وقتي كه صداي گــرپ گــرپ را 

 »!باز چه خبره؟«طرف در تكیه داد و فرمود 

 : در اين وقت رئیس مجاھدين جلو آمد و گفت

 »آقا بفرمايید با ھم برويم«

 : آقا به رو بام نگاھي كرد و فرمود

 »!اين ھمه تفنگچي براي گرفتن من يك نفر؟«

 ».كلمه سیالخوري را با مسخره كشیده طول و تفصیلش داد(سیال خوري داريد 

 »!بینید كه ندارم مي«: آقا فرمود

میرزا . عبـا و عمامـه او را آورد و رفتنـد كـه برونـد) فرزند شیخ شھید(حاج میرزاھادي ! ديگر نگذاشتند آقا از درگاھي جم بخورد حـاج 
 .ھادي ھم دنبالش راه افتاد كه با آقا برود

 »!آيي، برگرد پیش مادرت بمان تو كجا مي«: آقا فرمود

 .ھم سیاھي به سیاھي ايشان رفت) خدمتگذار شیخ(» مھدي نادعلي«آقا را بردند و 

دانم كه آقا چھـار پنــج روزي بیشـتر در زنـدان  درست يادم نیست چندم رجب بود ھمینقدر مي. در دھه اول رجب بود كه آقا را گرفتند
 .نماند

شرف بـه خیابـان مريضـخانه  بس ) سـپه امـروزي(آقا را گرفتند و آوردند و در ضلع شرقي عمارت نظمیه توي اطاقي كه م بــود او را ح
 .كردند

آخـر .  رفتم مـن مرتـب بـه ديـدن آقـا مـي. مجدالدوله آجودان باشي، شیخ چاله میداني با دو پسرش ھم در ھمین اطاق حبس بودند
اي خواھنـد  بینیم با توچه معامله من مي. كني تو چرا اينقدر اينجا رفت و آمد مي  :يك روز آقا به من گفت. صاحب منصب نظمیه بودم

 .اي كردند دو ماه از شھادت آقا نگذشته بود كه مرا از نظمیه اخراج كردند و توي حبس انداختند كرد بله ديدم كه با من چه معامله

 ..ھا به صدر العماء خدمتي كرده بودم كه تالفي كرد مرا نجات داد در اين فتنه» صدر العلما«

ً در میدان توپخانه تظاھراتي مي رجـب روز تولـد مـوالي ) 13(تـا ايـن كـه سـیزدھم . كردند اين چند روزي كه آقا حبس بود، مردم مرتبا
 ....اي كاش اصال نبودم تا اين چیزھا را ببینم. اين روز من صاحب منصب كشیك بودم. متقیان امیرالمومنین علي علیه السالم رسید

سه ساعت بعد ازظھر بود كه آقا را از باال خانه نظمیه پايین آوردند و مرا با چند نفر مجاھد ماموركردند تا ايشان را به عمارت گلستان 
ببريم آقا را توي درشكه گذاشتیم و برديم به عمارت گلستان در گلستان عمراتي بود به اسم عمـارت خورشـید كـه امـروز مقابـل در 

 .بزرگ دادگستري واقع است

وسط تاالر يك میز گذاشته بودنـد كـه يـك . وارد يكي از تاالرھا شديم تاالر مفروش نبود. در عمارت خورشید سه تاالر بسیار بزرگ بود
 .طرف میز يك صندلي بود و يك طرف ديگر يك نیمكت، شش نفر آنجا روي اين نیمكت حاضر و آماده نشسته بودند

ستاده بـودم. آقا را روي صندلي نشانديم و خودمان رفتیم كنار ً بیســت . من توي درگاھي ايستاده بودم و تا اخر ھم ھمانجا اي تقريبـا
 .ھاي خودشان بودند كه به ايشان اجازه ورود داده بودند نفر تماشاچي ھم بود مجاھد و غیرمجاھد ولي ھمه از ھم عقیده

بد اصالً معلوم نبود اين آخنــد چـه ديـن و آئینـي » شیخ ابراھیم زنجاني«شناختم يكي  سه نفر از اين شش نفر مستنطق را من مي
سته » ابـوالفتح خـان«و برادرش پسران » خان حاجي«دو نفر ديگر . دارد صـاحب منصـبان قزاقخانـه بودنـد و چـون كـه در رشـت بـه د

در راس ايـن شــش نفـر . آن سـه نفـر ديگــر را نشــناختم، غريبـه بودنـد. مخالفان ملحق شـده بودنـد از قزاقخانـه اخـراج شــده بودنـد
مش از تحصـن حضـرت عبـدالعظیم ســؤال  ً از آقا شروع كرده وبه سواالت از اول تا آخـر ھ مستنطق شیخ ابراھیم قرار داشت كه فورا

آوردي، و از ايـن قیبـل چیزھـا، و اقـا جوابھايـي  كه چرا رفتي و چرا آن حرفھا را زدي، چرا آن چیزھا را نوشـتي، پـول از كجــا مـي  كرد
 .داد مي
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! »عالم ترم  شیخ من از تو«: كرد و يك دفعه اين آخوند بي سواد به آقا گفت شیخ ابراھیم در ضمن استنطاق خیلي به اقا حمله مي
ً خیلي مي اقا ھم يكي يكي قرضـھاي خـود را شــمرد و . خواستند بدانند آقا مخارج تحصن حضرت عبدالعظیم را از کجا اورده مخصوصا

بايش را ھمـان نزديكــي . اجازه دادنـد. در ضمن استنطاق، اقا اجازه نماز خواست» .ديگر نداشتم كه خرج كنم«: آخر سر گفت آقـا ع
 .روي صحن اطاق پھن كرد و نماز ظھرش را خواند اما ديگر نگذاشتند نماز عصرش را بخواند

زيـر بـازوي او را گــرفتم و دوبـاره روي . كـرد آقا اين روزھا ھمینطور مريض بود و پايش ھم از ھمان وقت سر خـوردن ھمینطــور درد مي
 .دوباره شروع كردند در اطراف تحصن حضرت عبدالعظیم سؤاالت كردن. صندلي نشانديم و دوباره استنطاق شروع شد

قا بـراي او صــندلي گذاشـتد و نشسـت» يپرم« در ضمن سؤاالت آقـا . از در پايین آھسته وارد تاالر شد و پنج شش قدم پشت سر آ
تمـام تماشـاچیان وحشـت كـرده . اي پیش آمد كه تمـام وضـعیت نديـده بـودم چند دقیقه كه گذشت، يك واقعه. ملتفت آمدن او نشد

 :بودند تن من مي لرزيد يك مرتبه آقاي از مستنطقین پرسید

 كدامیك از شما ھستید؟» پیرم«

 : ھمه به احترام پیرم از سرجايشان بلند شدند و يكي از آنھا بااحترام يپرم را كه پشت سر آقا نشسته بود نشان داد و گفت

 »!يپرم خان ايشان ھستند

ند  آقا ھمینطور كه روي صندلي نشسته بود و دو دستش را روي عصا تكیه داده بودند به طرف چپ نصفه دوري زد و سرش را برگردا
 :و با تغییر گفت

 »يپرم تويي«

 »!بله، شیخ فضل هللا تويي؟«: يپرم گفت

 »!بله منم«: آقا جواب داد

 »!تو بودي كه مشروطه را حرام كردي؟«: يپرم گفت

صرف ھســتندو مـردم را . بله من بودم و تا ابد الدھر ھم حرام خواھد بود«: آقا جواب داد موسسـین ايـن مشـروطه ھمـه المـذھبین 
 ».فريب داده اند

 .آقا رويش را ازيپرم برگرداند و به حالت اول خود در آمد

گوش مـي  آمد نفس از در و ديوار بیرون نمي در اين موقع كه اين كلمات با ھیبت مخصوصي از دھان آقا بیرون مي ساكت  آمـد ھمـه 
 .دادند

رئیس مجاھدين » يپرم«آخر . كند گفتم اين چه كار خطرناكي است كه آقا دارد در اين ساعت مي تن من رعشه گرفته بود با خود مي
 !و رئیس نظمیه آن وقت بود

شدند و يكـي از آن شـش نفـر رو بـه . بعد از چند دقیقه يپرم از ھمان راھي كه آمده بود، رفت و استنطاق ھم تمام شد ھمـه بلنـد 
مه از «: تماشاچیان كرده، اين مضمون را گفت تا موقعي كه صورت جلسه رسمي منتشر نشده، ھیچ يك از شما حـق نـدارد يـك كل

ھر كس يك كلمه فضولي بكند، به ھمان مجازاتي خواھد رسید كه ايـن شـخص االن . آنچه در اينجا ديده يا شنیده، در خارج نقل كند
 .بعد آقا را نشان داد» .رسد مي

شكه گذاشـتیم و . من در تمام مدت استنطاق ھمانجاتوي درگاھي ايستاده بودم استنطاق كه تمام شد، جلو آمديم و آقا را تـوي در
 .تجمع در میدان توپخانه به قدري زياد بود، كه ممكن نبود درشكه رد بشود و به نظمیه برسد. به طرف توپخانه راه افتاديم

بعـد مجاھديـن . ھاي توپخانـه ھـر كــدام يـك دروازه داشـت ھا دھنه آقا را با درشكه زير دروازه خیابان باب ھمايون نگھداشتند آن وقت
 .مسلح، جمعیت را شكافتند و راه براي ما باز كردند و رفتیم و به جلوي در نظمیه رسیديم آقا را پیاده كرديم و برديم توي نظمیه

ً و  تا يادم نرفته بگويم كه فرداي شھادت آقا ورقه... كه ابـدا شده بودنـد  اي منتشر شد، راجع به محاكمه آقا، چیزھايي در آن نوشته 
 !اصالً ربطي به آنچه من روز پیش ديده و شنیده بودم نداشت

آقا را برديم توي نظمیه كنار ديوار شمالي داالن ورودي نیمكتي بود، آقا را روي آن نیمكت نشانديم باز ھـم يـادآور مـي شـوم كــه آقـا 
سط تابسـتان بـود .عالوه بر درد پايیكه از موقع تیر خوردن داشت مدتي ھم بود كـه مـريض بـود عـرق از . آقـا روي نیمكـت نشســت و
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كه   .پیشانیش مي ريخت ته بـود  مارت خورشـید آن مسـتنطق گف ھمینطور دو دستش را روي دسته عصايش از وقـتي كـه تـوي ع
دانست كه او را  رسد كه او االن خواھد رسید از ھمان وقت اقا مي اي از جريان در خارج نقل كند، به ھمان مجازاتي مي ھركس كلمه

ً وقتي كه موقع برگشتن در توپخانه آن بساط را ديد، ديگر حتـم داشـت. كشند مي گام بـه فاصـله يـك . مخصوصا خـود مـن در ايـن ھن
 .ام را باخته بودم ھیچ امیدي نداشتم به كلي روحیه. متري آقا، به لنگه شمالي در نظمیه تكیه داده بودم

صحنه توپخانه مملو از خلق بـود و ايوانھــاي نظمیــه و . آقا در آن حبس بودند برپا كرده بودند  شب قبلش دار را در مقابل باالخانه ايكه
نار . ھا و پشت بامھاي اطراف ماالمال جمعیت بود تلگرافخانه و تمام اطاق ند گوشــه و ك دوربینھاي عكاسي در ايـوان تلگرافخانـه و چ

تمام مقدمات اعدام از . داد كه ھیچ جاي امیدي نیست ھمه چیز گواھي مي. ھاي سوار شده بودند ديگر مجھز و مسلط به روي پايه
كف  چھـار پايـه. يك حلقه مجاھد دورادور دايره زده بودند. شب پیش تھیه ديده شده بود اي زيــر دار گذاشــته شــده بـود مـردم مرتـب 

ھیاھوي عجیبي صحن توپخانه را پر كرده بود كه من ھرگز نظیر آن را نه ديده بودم و نه . دادند زدند و يك ريز فحش و دشمنام مي مي
 ...ديگر به چشم ديدم

ھاي باال را پیش گرفت تا بـرود  ناگھان يكي از سران مجاھدين كه غريبه بود و من او را نشناختم به سرعت وارد نظمیه شد و راه پله
یدان توپخانـه را (اگر من بايد بروم آنجا «: آقا سرش را از روي دستھايش برداشت و به آن شخص آرام گفت. اطاقھاي باال با دسـت م

 .كه بازھم معطلم نكنید) با دست اطاق حبس خود را نشان داد(كه معطلم نكنید، و اگر بايد بروم آنجا ) نشان داد

بعد میدان توپخانه » بفرمايید آنجا«: شود و با سرعت رفت باال و بالفاصله برگشت و گفت االن تكلیف معین مي: آن شخص جواب داد
 .را نشان داد

سدود كـرده بـود. آقا با طمانینه برخاست و عصا زنان به طرف درنظمیـه رفـت كرد. جمعیـت جلـوي در نظمیــه را م . آقـا زيـر در مكـث 
آقا ھمانطور كه زير در ايستاده بود نگاھي به مردم انداخت و رو . مجاھدين مسلح مردم را پس و پیش كرده، راه را جلوي او باز كردند

 :به آسمان كرد و اين آيه را تالوت فرمود

 .راه افتاد» دار«و به طر » و افوض امري الي هللا و ان هللا بصیر بالعباد

به غـروب مانـده بـود د. روز تولد امیرالمومنین علي علیه السالم. قمري بود 1327روز سیزدھم رجب   گیــر  ھمیـن  يك ساعت و نیـم 
آقا ھفتاد ساله و محاسنش سفید شده بود ھمینطور عصازنان با آرامي و طمانینـه بـه طــرف .  واگیر باد ھم گرفت و ھوا به ھم خورد

 »!نادعلي«: رفت و مردم را تماشا مي كرد تا نزديك چھار پايه دار رسید يك مرتبه به عقب برگشت و صدا زد دار مي

مه ازدحـام  ببینید در آن دقیقه وحشتناك و میان آن ھمه جار و جنجال آقا حواسـش چقــدر جمـع بـود كـه پیشـكار خــود را میـان آن ھ
 ....كنم ھیچوقت آن ساعت را فراموش نمي... شناخت و او را صدا كرد

ً جمعیت را عقب زد و پريد و خودش را به آقا رساند و گفت  »بله آقا«: نادعي فورا

كردنـد  خیال مي. خواستند ببینند كه آقا چه كار دارد مي. مردم كه يك جار و جنجال جھنمي راه انداخته بودند يك مرتبه ساكت شدند
اي در آورد و  دسـت آقـا رفـت تـوي جیــب بغلـش و كیسـه.... حاال ھمه منتظرند ببیننـد آقـا چـه كــار دارد. خواھد بكند مثالًوصیتي مي

 »!نادعلي اين مھرھا را خرد كن«: انداخت جلوي نادعلي و گفت

خواسته بعد از خودش مھرھايش بـه دسـت  صاحب، اين مرد ملتفت چه چیزھايي بوده نمي ببینید در آن ساعت بي» هللا اكبر كبیراً «
 ....دشمنان بیفتد تا سندسازي كنند

 .نادعلي ھمانجا چند تا مھر از توي كیسه در آورد و جلوي چشم آقا خرد كرد

 .و دوباره راه افتاد وبه پاي چھارپايه زير دار رسید! »برو«: آقا بعد از اين كه از خرد شدن مھرھا مطمئن شد، به نادعلي گفت

عباي نازك مشكي دوشـش بـود، عبـا را . ومیان جمعیت پرتاب كرد كه مردم قاپیدند  اول عصايش را به جلو. پھلوي چھار پايه ايستاد
 .در آورد و ھمانطور كه به جلو میان مردم پرتابش كرد، قاپیدند

ھمینطـور از   ھا تكیه دادم، با حال پريشان به يكي از ستون. در ھمین موقع بود كه من رفتم توي باالخانه سر در نظمیه تا بھتر ببینم
زيـر بغـل آقـا را گرفتنـد و از دسـت چـپ رفـت روي چھارپايـه رو بـه بانـك . چند متري بیشـتر از دار فاصــله نداشــتم. كردم باال نگاه مي

ايـن  چیزھايي كه از حرفھاي او بگوشم خورد و به يادم ماند،. شاھنشاھي و پشت به نظمیه قريب ده دقیقه، براي مردم صحبت كرد
خـدايا تـو خــودت شـاھد بـاش كـه مـن ... خدايا تو خودت شاھد باش من آنچه را كه بايد بگويم به اين مردم گفتم«: ھا ھستند جمله

 آخر ھم باز به ايـن  خدايا تو خودت شاھد باش كه در اين دم.... براي اين مردم به قرآن تو قسم ياد كردم، گفتند قوطي سیگارش بود
سالم اسـت... اند گويم كه مؤسسین اين اساس المذھبین ھستند كه مردم را فريب داده مردم مي محاكمـه ... اين اساس مخالف ا

 »  عبدهللا من و شما مردم بماند پیش پیغمبر محمدابن

از سر من اين عمامه را برداشتند از سر «  :تكان داد و گفت اش را از سرش برداشت و تكان بعد از اين كه حرفھايش تمام شد، عمامه
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 .طور به جلو میان جمعیت پرتاب كرد، كه قاپیدند اش را ھم ھمان اين را گفت و عمامه» .ھمه برخواھند داشت

تــا چھارپايـه را از زيرپـاي او . در اين وقت طناب را بـه گـردن او انداختنـد و چھارپايـه را از زيـر پـاي او كشـیدند و طنــاب را بـاال كشـیدند
ً دوباره باال كشیدندش و ديگر ھیچ كس از آقا كمترين حركتي نديد، . كشیدند، يك مرتبه تنه سنگیني كرد و كمي پايین افتاد  اما فورا

 !ھیچ وقت زنده بود انگار نه انگار كه اصالً 

سھا نتوانســتند . در ھمیـن گــیرودار بـاد ھــم شــديدتر شـد گــرد و غبـار و خـاك و خـل تمـام فضـا را پـر كـرده بــود، بــه طــوري كـه عكا
 !راستي كه ھوا چه نكبتي بود. باد و طوفان و گرد و خاك ھم بود. ھوا گرم بود، ھمه خیس عراق بودند. برداري كنند عكس

كردم، يكمرتبه ديدم  زده، مثل يك مرده اين صحنه را تماشا مي طوري كه من باالي ايوان نظمیه به ستون تكیه داده بودم و بھت ھمین
مجلـل » امیر تومـان ســھراب خـان سـاالر«ديدم . از جا جستم و نگاه كردم. ام كوبید يك كسي از پشت سر با مشت محكم به شانه

 »!ات اي چكني برو خانه  آخر اينجا ايستاده«: به من پرخاش كرد و گفت. عراقي، مافوق من است

 ».قربان روز كشیك من است«: گفتم

 !ساالر مجلل از مريدان آقا بود، او ھم حالش خیلي منقلب شده بود. ديگر ھیچي نگفت و سرش را پايین انداخت و رفت

شد و آقـا  وقتي كه طناب دار كشیده مي. اي نداشتم روي ايوان نظمیه میرزامھدي، پسر آقا در نزديكیھاي من بود، با او چندان فاصله
پس از اين كه آقا جان بـه جــان آفريـن !  زد و دست مي» !زنده باد مجازات! زنده باد مجازات«: رفت دو مرتبه فرياد كشید باالي دار مي

زد و  طور میان آن باد و طوفان مي مزغون ھمین. دار آمد و ھمانجا وسط حلقه شروع كرد به زدن تسلیم كرد، دسته موزيك نظمیه پاي
 . رقصیدند طور مي مجاھدين با تفنگھايشان ھمین

ً جسد را باالي دار تكان مي  !داد يك مرتبه طناب از گردن آقا پاره شد و بدن آقا گرپي به زمین افتاد در اثر تالطم و طوفان كه دايما

ً يك ساعت و نیم به غروب بود كه عملیات شروع شد و آقا را به طرف دار حركت دادند و تا پاره شدن طناب و افتادن جسد، اگر  تقريبا
 .نیم ساعت، سه ربعي طول كشید

جماعـت كثــیري مجاھـد و   !اما مگر ول كردند؟. پشتي گذاشتند جنازه را آوردند توي حیاط نظمیه، مقابل در حیاط روي يك نیمكت بي
 .رفتند مثل مور و ملخ از سر و كول ھم باال مي. محشري برپا شد. غیر مجاھد از بیرون فشار آوردند و ريختند توي حیاط

آن قدر با قنداقه تفنگ و لگد به نعـش آقـا زدنـد كــه خونابـه از سـرو . دور نعش را گرفتند. خواستند خود را به جنازه برسانند ھمه مي
آنھايي ھم كه دستشـان بـه . زد ھر كه ھر چه در دست داشت مي. ھا و محاسن آقا سرازير شد صورت و دماغ و دھن آقا روي گونه

 ... زمین افتاد طور به رو به در اثر اين ضربات ھمه جوره و ھمه جانبه، جسد از روي نیمكت ھمین. انداختند رسید تف مي نعش نمي

كنم و گرنه ھمین  من از مالحظه شما خودداري مي. به ھمه مقدسات قسم كه در اين ساعت گودال قلتگاه را به چشم خودم ديدم
 ...خواست زارزار گريه بكنم حاال ھم دلم مي

 ....شد ازدحام جمعیت دقیقه به دقیقه زيادتر مي

اما چه كنم؟ چیزي را كه بـه . كشم خواھم يك چیزي بگويم كه از گفتنش راستي راستي خجالت مي حاال مي...  بر خداي بزرگ  پناه
. آرزويم ھمیشه اين بود كه روزي مشاھدات آن روز خـود را بگـويم و يـك كسـي بنويسـد. ام بايد به زبان خود بگويم چشم خودم ديده

برم، اما باز ھم از تمام مسلمانھا معـذرت  ھا را با خودم به گور نمي خدا را شكر كه اين آخر عمري به آرزوي خود رسیدم و اين خاطره
كه بگويـم  آورم، از اسالم و اھل اسالم معذرت مي خواھم كه اين كلمات زشت را بر زبان مي مي خواھم، وظیفه من امروز اين است 

 ...ام ام و ديده آنچه را كه آن روز بوده

شد و تف و لگد و حمالت مجاھدين و مردم بر جنازه بیشتر، كه يك مرتبـه ديـدم يـك نفـر از  ازدحام جمعیت دقیقه به دقیقه زيادتر مي
 .اي بود، وارد حیاط نظمیه شد شانه سران مجاھدين، مرد تنومند و چھار

جلـو آمـد و . كردنـد غريبه بود، امـا مجاھــدين خیلــي احـترامش مي. من او را نشناختم. مردم ھمه عقب رفتند و براي او راه باز كردند
مه چشــم، شرشـر بـه   دكمه حیا ھنوز نرسیده جلوي ھمه، اين بي. باالي جنازه ايستاد ھاي شلوارش را باز كرد و رو بـه روي ايـن ھ

 ...!سر و صورت آقا

جا كـه . كـرد ھـاي گريـه مي  ھاي كـردم، مثـل عـزاي حسـین ھا را يك روزي براي يكي از علماي زنجان نقل مي اين سرگذشت بــه اين
 »! نگو مدير نظام ديگه نگو، ديگه«: رسیدم از حال رفت و گفت

» احمـد علیخـان«پس از اين ھمه كارھا تـازه آقـاي . شد و ديگر توي حیاط جاي سوزن انداختن نبود ازدحام مردم دم به دم زيادتر مي
 »!جمعیت را از حیاط بیرون كن«: معاون يپرم، دريچه باالخانه را باز كرد و به من دستور داد
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 »!اينكار از عھده من خارج است«: جواب دادم كه

ً از حیاط بیرون كردند توي حیاط فقط مـن مانـدم . در حیاط را بستم. آن وقت از باال چند نفر مجاھد مسلح فرستادند و جمعیت را تماما
 .اش چي، جلو دار دسته موزيك نظمیه با لباس رسمي خان مزغان و تقي

 .پاي اين مسلمان را بگیر تا بلند كنیم و بگذاريم روي نیمكت«: خانم گفتم به تقي 

سته  يك چار نماز راه. اش تنش بود آقا يك قباي سفید كتان تابستانه راه، يك راه سفید و يك راه سیاه، از زيـر روي شـكم و كمـر آقـا ب
آن را از كمرش كشیدم و باز كـردم . ھا باز شده بود اين چادر نماز در اين كش و واكنش. چند بار گفتم كه آقا اين روزھا مريض بود. بود

سكونت و اجتمـاع روسـاي » !واز نمیشه«گفتم . در اين اثنا در حیاط را زدند. و پھن كردم روي نعش آقا ً از باالخانه كه محل  ولي فورا
بــا . مقابـل سـرآقاي ايســتاد. يك مردي با لباس مشكي وارد شد، عصـا بـه دســت. واكردم» !واكن«: نظمیه بود، به من دستور دادند

حش نثـار آقــا مي عصا چادر نماز را از روي آقا پس زد و ھمین طور كه تماشا مي كاردار سـفارت . كـرد كـرد، بـه تركـي ف ايـن شـخص 
 !عثماني بود او ھم رفت

 .كم كم مردم ھمه رفتند. شدند شد و جمعیت ھم پراكنده مي كم ھوا تاريك مي خالصه كم

سكوت نحسـي فــرا گرفتــه بـود. ھیچ كس جز من و مامورين نظمیه نماند. توپخانه خلوت شد چراغھـاي . فضاي توپخانه و نظمیـه را 
ھار از . داد مي  ھمه جاي بوي مرگ. زد نفتي اين گوشه آن گوشه، سوسو مي ساعت چ من مشغول انجام كارھاي خودم بـودم تـا 

 .شب رفته

به من از طرف يپرم با تلفن ابالغ كردند كه . از خانه يپرم بود. رفتم پاي تلفن و گوشي را ورداشتم. ساعت چھار بود، كه تلفن زنگ زد
 .هللا را تحويل بستگانش بدھم جنازه شیخ فضل

 ».توانم با تلفن بپذيرم، ابالغ كتبي الزم است اين امريه را نمي«: جواب دادم

 ».بسیار خوب، ھمین االن«: جواب دادند

فوالدي . من آنجا ايستاده بودم.  طولي نكشید كه فوالدي كه جواني بیست و پنج شش ساله بود، با درشكه دم در نظمیه پیاده شد
 .دست چپ و راست يپرم بود

 ».خان، جنازه را بدھید بستگان شیخ ببرند االمر سردار يپرم حسب«: فوالدي به من ابالغ كرد كه

 ».تا خود شما حاضر ھستید بايد اين امريه اجرا شود، در حضور خود شما«: گفتم

سه نفـر از پیشـكارھايش تـوي آن ظلمــت توپخانـه، در . او ھم ايستاد، ھمان بـیرون، تـو نیامـد سـه نفــر از بســتگان شــیخ شـھید و 
يكـي يحیـي   آقـا، يكـي محمــدعلي بـرادر آقـا،  اين شش نفـر يكـي مفتـاح بـود نـوه. اي با يك تابوت منتظر تحويل جنازه بودند گوشه

 .دو نفر ديگر را يادم نیست. پیشكارش، يكي ھم ھمان نادعلي كه آقا مھرھايش را پیش از شھادت جلويش انداخت

. زد چـراغ دســتي آنجــا سوسـو مـي. من برندگان جنازه را صدا كردم و با ھم وارد حیاط نظمیه شديم تا جنازه را تحويل ايشان بـدھم
 »!االهللا، جنازه چه شد؟ الاله«. اي  نه نیمكتي ھست و نه جنازه ديدم كه اصالً 

یاط انداخته وقتي كه گشتیم ديديم جنازه را برده فقـط يـك شــلوار بـراي او گذاشـته بودنـد و . لخـت انـد، لخت اند و كنار ديوار غربـي ح
آقا لخت و عور آن گوشه ھمین طور افتاده بود و اثري ھم از آثـار نیمكـت . ھمه لباسھايش را، چادر ھم روي ھمه، برده بودند. ھمین

 !االهللا الاله. نبود

حت كنـترل بـود شھر اكیداً . ساعت پنج از شب رفته بود. جنازه را در تابوت گذاشتیم و از حیات بیرون آورديم ً ت ھیـچ .  غدغن و شـديدا
شت. كس حق نداشت شب بیرون بماند شان . آمد و رفت اسم شــب الزم دا فـوالدي، دو نفـر مجاھـد را ھمـراه جنـازه كـرد و بـه اي

بريد و غسل و مسلش را كه دادند، ھركجا خودشـان خواسـتند بـا ايشــان مـي رويـد و  اين جنازه را با اين اشخاص مي«: دستور داد
نه ! بیايیـد. گرديد نظمیه رسانید و خودتان برمي شان مي كنید و آن وقت كه اين حضرات را به خانه  دفن مي شبانه صدايي  ھیـچ سرو

 » !مواظب باشید تا در حضور شما نعش دفن نشده، برنگرديد. در میان راه و نه در خانه ھیچ كجا، از ھیچ كس، نبايد بلند شود

ھا  تابوت توي تاريكي. فوالدي رفت. برق كه نبود، شبھا شھر مثل گور تاريك بود. جنازه را در ظلمت شب و سكوت كامل حركت دادند
 .رفت من ھم رفتم توي نظمیه مي

خواست براي خبرگیري به خانه آقا بـروم،  دلم مي. كشیكم را تحويل دادم و به منزل رفتم. كشیك من تمام شد 9ساعت . صبح شد
اي بـود  اين ھمان خانـه. ترسیدند زد، ھمه مي آن روزھا پرنده دور و ور خانه آقا پر نمي. ديدند، ترسیدم كه بروم ولي روز بود و مرا مي

چك را زدم. گذاشتم تا شب شد! كه ھمیشه ملجااالنام بود . شب كه شد در تاريكي شب از آن عقب توي داالن رفتم و در حیـاط كو
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 . میرزا ھادي رسیدم و از قضاياي ديشبش پرسیدم در را باز كردند و تو رفتم خدمت حاج

آخـر «: نوشت، مضـمون كاغـذ ايـن بـود» عضدالملك«ديروز غروب خانم يك كاغذ براي : حاج میرزاھادي براي من اين طور نقل كرد كه
. اين كاغذ را توسط شیخ خیرهللا به دربار پیش عضدالملك فرستاديم» .كار خودتان را كرديد، حاال الاقل جنازه ما را به ما تحويل بدھید

ھان كــرده بودنـد و نگذاشـتند مـن از «: عضدالملك به شیخ خیرهللا پیغام داده بود كه شدم، از مـن پن من ھمین االنه از واقعه خبردار 
ً براي تحويل جنازه اقدام مي. قضیه خبردار شوم  ».كنم چشم، فورا

شیخ . شود گذرد، ولي ھیچ خبري از ناحیه او نمي يكي دو ساعت مي غذ ديگـري بـاز بـه توســط  خانم دلواپس شده، دوبـاره يـك كا
 .فرستد خیرهللا براي او مي

ستنكاف مي. ايم ايم، بـه جـايي نرســیده تا به حال كه ھرچه كوشیده«: دھد عضدالملك جواب مي كنـد؛ ولـي  يـپرم از تحويــل جنـازه ا
 ».معذالك مشغول اقدام ھستیم

 خیرهللا به عضدالملك  باز خانم براي دفعه سوم يك كاغذ ديگري، توسط شیخ. شود تا سه ساعت از شب گذشته باز ھم خبري نمي
 .نويسد مي

ست عضـدالملك مي كه مطــابق معمـول از دربـار برمي اين كاغذ سومي موقعي بـه د كه مي.  گشـته  رسـد  خواسـته جلـوي  وقـتي 
 . دھد اش، در خیابان جلیل آباد از كالسكه پیاده شود، اين كاغذ سوم را شیخ خیرهللا به دست او مي خانه

ستاده بوده. پسر كوچكش با او بوده. شود اش مي عضدالملك وارد ھشتي خانه كاغـذ خـانم را بـه . انـد اطرافیانش ھم دور و بـرش اي
 ».براي اين كار يك فكري بكن«: گويد دھد و مي دست پسرش مي

خواھد بدھد، ديگر چه داريم كه  يپرم نعش را نمي. ايم از غروب تا به حال ھرچه الزمه اقدام بوده است كرده« : ھد پسرش جواب مي
 »!بكنیم؟

ً بـروم و يـپرم را ببینــم، شـايد  سرھنگي كه معموالً ملتزم ركاب نايب السلطنه بوده، پیشنھاد مي كند كه اگر اجازه بدھید من شخصا
 »!برو، به امان خدا«: گويد شود و مي عضدالملك از اين پیشنھاد خوشحال مي. بتوانم او را راضي كنم

رساند و براي تحويل جنازه اصـرار  پیام عضد الملك را به او مي. رود سرھنگ به خانه او مي. خانه يپرم در شمال خیابان اسالمبول بود
 ».اين الشه بايد سوزانده شود«: گويد كند يپرم باز سرسختي كرده مي مي

مه مســت و خـواب «: گويد سرھنگ به يپرم مي. شود زند كه در او موثر واقع مي اما سرھنگ يك حرفي به او مي امروز مسـلمانھا ھ
آن وقت اين عمل شما كه امروز رئیس نظمیه ھستید، يـك . ھستند ولي طولي نخواھد كشید كه ھمه ھوشیار و بیدار خواھند شد

كنند خواھد انداخت كه ابدا به صالح ارامنه نیسـت،  كینه بزرگي از ملت ارامنه در دل مسلمانھا كه اكثريت اين مملكت را درست مي
 »!ديگر خود دانید

كه مـنزل يـپرم » !به نظمیه تلفن كنید كه الشه را به صاحبانش رد كنند... بسیار خوب«: گويد يپرم فكري كرده، مي در اين موقع بـود 
 .)مرا در نظمیه پاي تلفن خواستند

كه . دھـد گردد و اين مژده را به عضـد الملـك مي بر مي» فیروز«و » مظفر«سرھنگ  عضـد الملــك ھــم فـورا بـه مـا اطــالع مـي دھـد 
ما ھم آن شش نفر با تابوت فرستاديم كه . بفرستید و نعش آقا را از نظمیه تحويل بگیريد ساعت چھار، چھارم و نیم از شب رفته بود

 » .شما نعش را تحويل داديد

بان جلیـل آبـاد تـابوت مي: گفـت میرزاھادي مي سط خیا آن را بـه زمیـن . شـكند پـس از ايـن كـه نعـش را از نظمیـه حركـت دادنـد، و
دو مجاھـده را در يكــي . كنند تابوت را از درب سرگذر وارد حیات خلوت مي. كند گذارند، و نادعلي با شال خود آن را طناب پیچ مي مي

 . خالصه سرشان را گرم كند. گذارند تا از ايشان پذيرايي كند  دھند و يكي از آدمھا را مي از اطاقھاي اين حیاط خلوت جا مي

بــه انـدرون . برنـد شـد مي جسد را از حیاط خلوت وارد حیات بزرگ گرده از آنجا به حیات خلوت دوم كه در حمام سرخانه در آن باز مي
كار خطرناكـي  سپرند كه بنا بر دستور نظمیه دختر مي ھا نبايد سر جنازه پدر بیايند و كمـترين صــدايي از خانـه نبايـد بلنـد بشـود كـه 

 . است

شـود تـا جنـازه را  شیخ ابراھیم نوري از شاگردان و بستگان مرحوم آقا كه در مدرسه يونس خان عقب خانه حجره داشت، حاضر مي
 . كرده دھند و او كمكش مي برند او را غسل مي جنازه را به حمام مي. غسل بدھد

آيند سر تابوت،  آن وقت مي. كنند برند در اطاق پنج دري میان در حیاط كوچك پنھان مي كنند و مي آقا را غسل مي دھند و خلعت مي
كننـد بـه طـوري كـه صـدا نكنــد و يـك لحـافي ھـم تـا كـرده روي آن  تابوت را با سنگ و كلوخ و پوشال و پوشاك خوب پر و سنگین مي

 . كشند مي
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شما «: نويسـد بـه ايـن مضـمون كاغذي براي متولي سر قبر آقا كه از مريدان بــود مي -بعد او حاج میرزا ھادي  نعـش پـدرم را بـراي 
ند و صـورت . از آقايان مجاھدين در حجره خود پذيرايي شايسته بنمايید. فرستادم دستور بدھید جنازه را ببرنـد و در قبرســتان دفـن ك

 ».آن وقت تابوت را به مجاھدين برگردانید تا به معیت ھمراھان به خانه برگردند. قبري بسازند

كنـد و تـابوت قالبـي را بـه ايشـان بـه سـر قبـل آقـا  دھد مجاھدين را صـدا مي بعد كاغذ را با سفارشاتي به دست يكي از آدمھا مي
مجاھـدين بـا تـابوت خــالي و بـا مشـايعین بـه خانـه . كنـد فھمد عینا به مضمون كاغــذ عمـل مي متولي كه قضیه را مي. فرستند مي

 . دھند روند نظمیه و گزارش كفن و دفن را مي گردد بعد خودشان مي برمي

معمار را آورديم و درھاي اطاق پنج دري را كه نعش آقا را ديشب در آن گذاشته بوديـم " اوسا اكبر" امروز صبح: بعد میرزا ھادي گفت
 . تیغه كرديم و رويش را گچ كاري نموديم

ست، از در . دو ماه بعد از شھادت شیخ نوري مرا از نظمیه اخراج كردند و خانه نشین شدم میرزا ھـادي مـرا خوا شبي مرحوم حـاج 
شتیم و در . خواھند جنازه را جا به جا كنند داالن خدمت او رفتم معلوم شد كه مي در اطاق پنج دري را شكافتیم جنازه را از آنجا بردا

شت داالن، امانـت گذاشــتیم و رويـش را تیغـه و روي تیغـه را  شمالي، پ اطاق كوچكي كه آن ور ھمان حیاط كوچك بود، جنب ديـوار 
 . اندود كرديم و رفتیم

شد، ھمانطور تاز تـازه  ولي باور كنید كه پس از دو ماه آن ھم در اطاق در بسته و ھواي گرم تابستان ھیچ عیبي در جنازه ديده نمي
میزار مھدي بدون عبا، مسلح و مجھز، سر زده رفت توي  -دو سه روز بعد از شھادت آقا خوب يادم است، روز دوشنبه بود ! مانده بود

بــودي، ) آقـا يعـني پـدرش(تـو ھمــه كـاره او ! زود باش پولھـا را در بیـاورد«كند كه  توي اندرون به حاج میراز ھادي حمله مي -اندرون 
 ! راستش را بگو پولھا را كجا قايم كرده اي؟

حاج مـیرزا ھـادي دور مي اش وحشت زده از اطاق بیرون مي مادر ماتم زده مــیزا   .كنـد دود و با عزج و البه و قسم و التبـامس او را از 
 . رود گويد و با تشديد و تھديد از خانه بیرون مي آيد مي نشیند و ھر چه از ذھنش در مي ھا مي مھدي مدتي روي پله

 . رسید ضمنا بگويم كه مرحوم شیخ شھید ھر چه داشت، به خانم بخشیده بود و به میزا مھدي چیزي نمي

يــك كـاري «:كنـد كـه  نويسد و خـواھش مي خانم بزرگ كه از اين پس آمد وحشت كرده بود، كاغذي شكايت آمیز به عضد الملك مي
 »!بكنید كه ديگر میرزا مھدي توي اين خانه نیايد

از قضـاي اتفـاق در آن . ھمیشه پر از مجاھد بود. بود تا آن روز در بار پايمال مجاھدين مي. رسد كاغذ دردربار به دست عضدالملك مي
صدا  الملك تا چمشش به او مي ساعت میرزا مھدي ھم در میان مجاھدين توي دربار بوده عضد شي را  خورد، حاجب الدوله فراش با

 : گويد كرده مي

 : گويد كنند بعد از آن در عین اوقات تلخي رويش را به مجاھدين كرده مي كه بیرونش مي» !اين مرديكه را از اينجا بیرون كنید«

 . شود از ھمان روز ديگر پاي مجاھدين از درباره بريده مي» !روم اينجا كه كاروان سرانیست اگر شما از اين جا نرويد من مي«

دھد كه دو نفر محافظ براي خانه حاج شیخ بفرستید تا نگذارند میرزا مھدي و اشـخاص مزاحـم  ضمنا عضد الملك به نظمیه پیغام مي
فر دو  نظمیه ھم فورا دو نفر مجاھد براي محافظت خانه مي. خواھد دو تا چشم كور از خدا چه مي. ديگر آنجا بروند فرسـتند ايـن دو ن

 . نشستند گذاشتند و ھمانجا مي تا صندلي دو طرف در سر گذر مي

از . ھمان فردا شبش ديدم حاج میرزا ھادي عقب مـن فرســتاد! آقا اگر بدانید اين دو نفر مجاھد خودشان چقدر اسباب زحمت شدند
 . آن پشت، از در داالن خدمت ايشان رفتم

يك جـايي گـروه بگذاريـد و . اند، چه كنیم بايـد داد فالني اين مجاھدھا از من دويست تومان پول خواسته«: گفت شـما ايـن اثاثیــه را 
 » .دويست توماني براي ايشان درست كنید و بیاوريد

یش مـیرزا علـي اكـبر سمسـار كــه در  اثاثیه را كه عبارت از پنج شش مجمعه مسي، يك تخته قالیچه، دو گوشواره طال بـود، بــردم پ
آوردم و دادم به مرحوم حاج میزا ھادي او ھــم ھمانجـا داد بـه . سفر حاج اكبر ھمراه شیخ شھید بود و صد تومان گرفتم، بیشتر نداد

 ! ھا صد تومان خیلي پول بود مجاھدين آقا آن وقت

چیند و اھل حال ھم  گیرد و سور سات فراواني مي اين را ھم بگويم كه روز بعد از شھادت شیخ، يپرم در نظمیه، جشن مفصلي مي
 ! كنند و خوشحالي زيادي مي  .روند مي

شب ھمیـن . كم كم مردم فھمیدند كه نعش شیخ نوري در خانه اوست. اين چیزي نبود كه پنھان بماند. گذاشت روزھا مي صـبح تـا 
رفتند كم كم سر و صداي بد خواھان بلند شده بـود و از گوشـه و كنـار  خوانند و مي آمدند و توي داالن پشت ديوار فاتحه مي طور مي

 . دادند پیغام مي
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_________________________________________________________________________________________ 

 »!ايد؟ امامزاده درست كرده«

افتـد بیاينــد و  ھیجده ماه از شھادت شیخ گذشته بود معلوم نیست چه نوع حالت سیاسي پیش آمده بود كـه بازاريھــا بـه خیـال مي
 . راه بیندازند» !وااسالما، واحسینا«امانت را بشكافند و جنازه را برداشته، دور شھر بیفتند و 

 ! البته براي مقصد خودشان

شان مي جا كــه دل ھر ك ديگـر . خواسـتند ببرنـد باري دو خطر در كار بوده، يكي اين كه دولتي ھا ناگھان بیايند و جنازه را در آورده به 
افتـد جنـازه را از خانــه خـارج  بـه فكـر مي -كه پدر من حاج میرزا ھادي میراز ھادي   اين بود. خطر بازاريھا و تظاھرات احتمالي ايشان

 ! كرده، به قم بفرستد محرمانه

 . كند ديدم دختر حاج میراز حسین نوري زار زار گريه مي. خدمتشان رسیدم. يك روز زمستاني بود كه خانم مرا خواند

 !خانم ديشب چه شده؟: گفتم

كـردم، آقـا بــه مـن گفـت  ديشب مرحوم آقا خواب ديدم كه خیلي خوش و خندان بود، ولي من در ھمان عالم خواب گريه مي«: گفت
اند، زود  خواھند نعش مرا در بیاورند، تا در نیاورده اينھا مي. گريه نكن ھمان بالھايي را كه سر سید الشھداء آوردند سر من ھم آورند

ام تا با حاج میزا ھادي كمك بكنید و نعش را ھر چه زودتر از ايـن شـھر بـیرون بـدھیم و بـه  حاال شما را خواسته. آن را به قم بفرست
 . حضرت معصومه بفرستیم

اين بود كه ھمان شب آقا حسین قومي و پسرش آقا نوري را خبر كرديم و با حضور خانم حـاج مـیرزا ھـادي و حـاج مـیرزا علــي اكبـر 
 . محر صندوقچه را شكافتیم و نعش را در آورديم

. با اين كه دو تابستان از آن گذشته بود و جايش ھم نمناك بود، معذالك جسد پس از ھجده ماه ھمان طورتر و تازه مانـده مانـده بـود
 . فقط كفن كمي زرد شده بود. جايش نمناك بود، براي اين كه پشت كوچه و جوي آب بود

از نو كفن كرديم و نمد پیچ نموديم و ھمـان شـبانه آن را از تـه داالن و راه سـرتون، بـه . اين بود كه به دستور خانم دوباره كفن كرديم
 . شب آنجا بود. كه پشت خانه بود برديم» يونس خان«مسجد 

بد اي كه مرده، آن را با درشكه به امامزاده عبــد صبح به اسم طلبه اي قـرار داديـم و  هللا شـب آن را در حجـره هللا بـرديم در امـامزاده ع
 اكبر نان و تخــم مـرغ و چـوب  شب يك نفر ناشناس براي شیخ علي. شیخ علي اكبر قاري را باالي سر او براي قرائت قرآن گذاشتیم

 . سفید برده بود، زمستان بود

در دلیجان من بودم و حاج میرزا ھادي بـود . را روي سقف دلیجاني گذاشتیم و به طرف حضرت معصومه حركت كرديم  صبحش جنازه
سورچي نشسـته بـود شھید . و آقا حسین و حاج میزرا علي اكبر محرر و برادرش میرزا فصل هللا مشھدي، علي ھم پھلوي  شـیخ 

كره : اي تھیه كرده بود و يك روزي به سید موسي متولي آن گفته بود زمان حیات خود در صحن مطھر براي خودش مقبره اين زمیـن ن
 !يك روزي معرفه خواھد شد

غذي بـه متولـي نوشــتیم كـه زنـي از خانـدان   نزديك قم كه رسیديم از ترس اين كه مبادا شناخته شويم و سر و صدا بلند شـود، كا
كه ھنگـام دفـن او جلــو نیايـد، مبــاد قضـیه كشـف  شیخ فوت كرده مي خواھیم در مقبره دفنش كنیم و به حاج میرزا ھادي سـپرديم 

 . او ھم نیامد. شود

بادا . صبح با شتاب تمام قبري فقط در حد نصاب شرعي كنـديم. شب جنازه در مقبره ماند فرصـت ايـن كــه عمیـق كنیــم نداشـتیم م
 . ناگھان خبر شوند و سر وقت ما بیايند

مھـر تربـتي را ھـم كـه خانـم . قبر كه كنده شد، من در ته قبر رفتم و سر را گرفتم و مشھدي علي پارھا را گرفت و در قبر گذاشتیم
من باال آمدم و خاك ريختم و . شما بگويید نعش پس از ھیجده ماه كمترين بوي عفونتي داشت، نداشت. داده بود، زيرا سرآقا نھاديم

 ! رفتم

 . و التحسین الذين قتلوا في سبیل هللا امواتا بل احیاء عند و بھم يزرقون
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