
!علي شاه در حسرت كتابھاي محمد

كـه پــس از پايــان تحصــیالت خــود از  1290او از . ساساني از ديپلماتھاي عصـر قاجــار، پھلـوي اول و پھلـوي دوم بــود احمد خان ملك
ً در دوران حاكمیت قاجار صاحب مشــاغل مختلفــي در وزارتخانــه     سوئیس به تھران بازگشت تا زمان كودتاي رضاخان يعني مشخصا

در آستانه كودتاي رضاخان بــا حكـم مستشــاري ســفارت . شاه قاجار گرديد سپس وارد دربار شد و معلم خصوصي احمد. مالیه بود
 . رھسپار تركیه شد و به تدريج براي حفظ شغل خود، مدافع سیاست رضاخان شد ايران در استانبول،

. بازنشســته شــد 1312او پس از پايان مأموريت سه ساله خود در تركیه به تھران آمد و در وزارت خارجه به كار خود ادامــه داد و در 
وزيري و رياسـت كــل  وزير وقـت بــه معاونـت نخســت رضا پھلوي از طرف محمـد ســاعد نخسـت در زمان حاكمیت محمد 1328اما در 

 86در سـن  1346پــس از آن تالشـھايش بـراي ورود بــه سـنا ناكــام مانــد و ســرانجام در . انتشارات و مطبوعات كشور منصوب شد
 .سالگي درگذشت

خان ملك ساساني به دلیل مناصب مختلفي كه در سه دوره قاجار، پھلوي اول و پھلوي دوم داشت، در ھر مقطـع تـابع طـرز تفكــر 
ايــن دو روئـي و تذبـذب ديــدگاه را بـه راحتـي . كـرد حاكم بر ھمان دوره بود و از رويكرد سیاسي و حكومتي ھمان مقطـع دفــاع مي

 .مشاھده كرد... توان در آثار وي از جمله يادبودھاي سفارت استانبول، سیاستگران قاجار، دست پنھان انگلیس در ايران و  مي
علي شــاه حــاكم ســرنگون شــده  گذرد، بخشي از خاطرات وي در زمان اقامــت محمـد مطلبي كه ذيالً از نظر خوانندگان گرامي مي

 .باشد ايران در استانبول پس از فرار وي از كشور مي
علي شاه با وي خورده، دوستي خود را با او و پسرش احمد شــاه  كند به دلیل نان و نمكي كه در دوره محمد ساساني سعي مي

. كند گزندگي مقاله علیه قاجارھا را به دلیل معاصر بودن خود با حكومت رضاخان حفـظ كنــد نشان دھد، اما در عین حال تالش مي
كنـد و  كند و مخالفتھايش با مشروطه را توجیه مي از اين رو در قضاوت خود، او را در جائي از ضديت با جنبش مشروطیت تبرئه مي

كند و حتي از اشاره بــه نفــرت  در جاي ديگروجود او را در سفارت ايران در استانبول براي خود مالل آور و غیر قابل تحمل وانمود مي
 .ورزد ايرانیان مقیم استانبول نسبت به وي نیز دريغ نمي

با توجه به اين مالحظات توجه خوانندگان گرامي را به خاطره خان ملك ساساني از ايام اقامت محمد علیشــاه قاجـار در اســتانبول 
 :كنیم جلب مي

بردند؛ وي در آنجا پاركي بسیار عالي خريده و در عمارتي » ادسا«علي شاه را روسھا پس از خلع شدن از سلطنت ايران به  محمد
 .داشت از دولت ايران ھم ماھیانه ھفت تومان به عنوان مستمري دريافت مي. كرد شاھانه زندگي مي

شــاه و دو پســر و يـك   احمد رسیدند به اتفاق ملكه جھان، مــادر مرحـوم ســلطان» ادسا«كه بلشويكھا به نزديكي  1297در اسفند 
دختر و بیست و سه نفر از مالزمین ھر چه اسباب سبك وزن سنگین قیمت داشتند با خود برداشته ســوار يــك كشـتي فرانسـوي 

ً به استانبول آمدند؛ كشتي مزبور ظرفیت ھزار نفر مسافر بیشتر نداشت كـه در آن كشـتي » ادســا«ولي عده فراريـان . شده فرارا
روز تـوي راھروھــا و روي  علي شــاه بــا ھمراھــانش در مــدت چھارشـبانه شد و محمــد  قريب به چھار ھزار نفر مي سوار شده بودند،

 .بارھاي خودشان گرسنه و تشنه نشسته بودند
اي بلشــويك ھـم جـزو مســافرين  ھا در دھنه درياي سیاه به بھانه اينكه شـايد عــده كشتي مزبور كه به استانبول رسید انگلیسي

اودر . علي شاه كارتي به سفارت ايران نوشته و توســط يــك ملــوان فرانسـوي فرسـتاد كشتي را توقیف كردند؛ محمد فراري باشد، 
چھار روز است در دريا بي قوت و . اودسا بلشويكي شده من و ھمراھانم با يك كشتي فرانسوي فرار كرديم«اين كارت نوشته بود 

ھا باشـند  ھا بـه خیـال اينكـه مبــادا در ايــن كشـتي ھــم بلشــويك حاال كه كشتي به دھنه بسفر رسـیده انگلیســي. ايم غذا مانده
 ».گذارند وارد استانبول شود؛ شما از سفارت انگلیس اجازه بگیريد كه ما را بگذارند پیاده شويم نمي

یاده  سفارت ايران ھم به كار گزاران دولت انگلیس مراجعه كرده يك قايق موتوري با غــالم ســفارت و پـرچم شــیر و خورشـید بـراي پ
 .كردن شاه اسبق ايران و مالزمانش به اتفاق يك افسر انگلیسي فرستادند كه آنھا را به ساحل بیاورند

دكتر يروزالسكي طبیب مخصوص و ژنرال خابايوف ھم جزو مالزمین بودند كه امپراطوري روس به ســمت دكــتري و آجودانــي مــأمور 
 .علي شاه كرده بود خدمت محمد

چــون چنیـن جــائي حاضــر نبــود، بـه . وار نزول نمايند كــه آزاد باشـند ھاي ايراني بر اين شد كه در منزلي دربست ايراني تمايل خانم
مدير مكتــب ھــم مدرســه را . راھنمائي يكي از تجار به دبستان ايرانیان كه داراي حیاط بزرگ و حوض و فواره و آب جاري بود، رفتند

ً اھل . تعطیل كرده و عمارت را در اختیار آنھا گذاشت ً صداي ملت بلند شد و كدخداھاي اصناف ايراني مقیم اسالمبول كه اكثرا فورا
طلبان را اذيــت و آزار كـرده و مجلــس را بــه تــوپ بسـته بـه اقامــت او در  علي شــاه مشــروطه  به جرم اينكــه محمـد ، آذربايجان بودند

 .مدرسه ايرانیان اعتراض كردند
خــود » محمد توفیق بك سید«شخصي موسوم به . ھا اعالن كرد ر روزنامهفرداي آن روز سفارت براي تھیه منزل جھت تازه واردين د

النھــرين، خـودش در ھندوســتان متولـد شـده ،تبعـه   ايـن شـخص پـدرش اصـفھاني، مــادرش عـرب بین. را در سفارت معرفي نمـود
دانسـت بـه قــول  عثماني بوده و صاحب امتیاز روزنامــه شــمس بـود؛ فارسـي و عربـي و تركــي و ھنــدي و انگلیسـي را خــوب مي

 :الممالك فراھاني اديب
 چو زنگي جمالش، چو تركي فعالش، چو رومي خصالش، چو ھندي كالمش

كســان . سراغ دارد كه داراي تمام صفاتي است كه در روزنامــه اعــالن شـده اســت» آطه  بیوك«اي در منطقه  و اظھار نمود كه خانه
را ھــم بــه ســمت » توفیــق بـك«رفتنــد و خانـه مزبــور را پســنديدند و بــه آنجــا نقـل مكــان كردنـد و » بیوك آطه«علي شاه به  محمد

ورود غیرمترقبه شاه سابق ايران به استانبول يعني شــھري كـه بیسـت ھـزار . مترجمي با ماھي يكصد لیره ترك استخدام نمودند
ً در ھنگام اشغال اجنبي باعث مذاكراتي بین سفارتخانه ً تصمیم گرفتند كه بــه  سكنه ايراني داشت خصوصا ھاي متفقین شد؛ بدوا

ايشان اجازه توقف در استانبول ندھند و ايشان را به ايتالیا يا سوئیس بفرستند ولي بعد از چند جلسه مذاكره و آمـد و رفــت، ھــم 
 .فقط ايشان را براي ھمیشه از ورود به لندن و پاريس ممنوع داشتند. توقف در اسالمبول و ھم مسافرت به اروپا را اجازه دادند

علي شاه اجاره كرد، متعلق به يكي از اعضاي پارلمـان عثمــاني بـود كـه  براي محمد» بیوك آطه«در » توفیق بك«خانه و باغي كه 
ھا پس از بستن پارلمان عثماني به جزيره مالت تبعید كــرده بودنــد و خــانم او ھــر شـب در اسـتانبول در محلـه  خودش را انگلیسي

ھـم » توفیـق بــك«جلسات سیاسي سري داشت و من با مرحوم مصطفي كمال پاشــا در آن خانــه آشــنا شـدم و » نشان طاش«
 . يكي از مشتريان آن خانه بود

 .باري شاه سابق ايران بالفاصله با ھمه خانواده و مالزمین به منزل تازه رفتند
واقع در جزيره مذكور منزل » اسپالناد«احمد شاه به استانبول آمد و براي ديدن والدين خود در مھمانخانه  چندي بعد مرحوم سلطان

شــاه و  كـرد امــا ھمیــن كـه تقــرب مــرا بــه مرحــوم ســلطان احمد شاه تا آن زمـان بـا مـن خیلــي رسـمي رفتــار مي علي  محمد. كرد
ھاي او را نسبت به من مالحظه كرد از در يگانگي و مالطفت درآمده و بعد از حركت پسرش از استانبول اغلب روزھا يا براي  محبت
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 .كرد دعوت مي» بیوك آطه«آمد و يا مرا به  مالقات من به سفارت مي
ً در روزھاي باراني و طوفــاني كـه » آطه بیوك«كم زمستان پیش آمد و آمدوشد با كشتي از  كم به استانبول كار آساني نبود خصوصا

علي شاه و ملكه جھان تصمیم گرفتند كه در استانبول منزلي پیــدا كننـد و  آورد محمد تالطم مرمره، درياي مازندران را به خاطر مي
ھاي محلي آگھي دادند چون براي آگھي طول كشید بدون مقدمه با ھمه ھمراھان  لذا به روزنامه. زمستان را در آن جا به سر برند

به سفارت آمدند كه آنجا منزل كنند؛ من ھم طبقه سوم سفارت را كه منزل خودم بود در اختیارشان گـذاردم و خـودم در تاالرھــاي 
متعلق بـه يكـي از خواھـران » بیك«آنھا با تالش من، چند روز بعد قصر مجللي در كنار بسفر در محله . پذيرائي سفارت منزل كردم

 .گفتند و اين باعث مشكالتي براي من شده بود حمید به ماھي ھزار لیره ترك اجاره كردند ولي سفارت را ترك نمي سلطان
نفر مھمانان ناخوانـده  نقل مكان كنند و ريخت و پاش و آمد و شد بیست سي» خديجه سلطان«من ھر روز منتظر بودم كه به قصر 

. رونــد درصدد تحقیق برآمدم كه چرا به مـنزل جديــد نمي. گذشت و از نقل و انتقال خبري نبود در سفارت تمام شود ولي روزھا مي
 الدولــه نقـل و انتقـال را در  الشعاع بوده و مرحــوم حــاجي نجــم معلوم شد دو ھفته پشت سر ھم يا اوضاع قمر در عقرب و يا تحت

 . چنین شرائطي ممنوع كرده بودند
به ھر حال انتظار به سرآمد و عملیات انتقال صورت گرفت ھمین كه به قصر خديجه سلطان رفتند ا مر فرمودند كه ھر جمعه را من 

 .در خدمتشان ناھار بخورم
عه اول كــه مــالزم  من ھم براي اين كه احترام پدر و مادر شا ه را منظور بدارم اطاعت كردم و ھر جمعه ناھار نزد آنان مــي رفتم؛ دف

. شاه، مرا به اطاق خصوصي وي راھنمائي كرد شاه وسط اطــاق ايســتاده بـود بــه مـن صــندلي را نشــان داد و بــا ھــم نشسـتیم
 .گفتند چند دقیقه دست به سینه ايستاد و بعد مرخص شد جمع مي مرحوم مالزم كه به او صاحب

جلد كتاب با جلدھاي نفیس بسیار زيبـا ھمـه  50در يك طرف اطاق كنار ديوار يك میز بزرگ تحرير بود كه رويش وصل به ديوار قريب 
 .يك اندازه مرتب چیده شده بود

ام ـ مــن كــه ھـر چــه دارم از ايـن اوراق سـیاه چــاپي و   من كه ھمه زندگانیم را با كتاب بسر برده من كه از اول عمر عاشق كتابم ـ
تر چـیزي  ام ـ من كه از كتاب عزيز   خطي است ـ من كه براي مطالعه كتاب از شھري به شھري و از مملكتي به مملكتي سفر كرده

ھـا آن ھــم بــه فاصـله دو سـه مــتر و اينكــه  ام و كارم در اين عشقبازي بـه جنــون كشـیده شـده، از ديــدن ايـن كتاب در دنیا نداشته
ھا را لمس نمايم و ناز كنم و بگشايم و ببوسم و احوالي بپرسم سخت عصــباني شــدم و خــود را گــم كــردم ولــي بـه  توانم آن نمي

گفتـم  خوشبختانه روي شاه سابق ايران با مــن بــاز شـده بـود و از ھــر دري ســخن مي. زودي به خود آمدم و صحبت را ادامه دادم
لســلطان و فــرار  ا اصــغر خــان امین  علي حتي جسارت را به اين پايه رسانیده بودم كه از به توپ بستن مجلس و كشته شد ن میرزا

 .تپه و غیره و غیره به حرفش آورده بودم شاه به گمش
از علم و دانــش بھـره كــافي داشـت؛ خــط و انشـاء او خـوب بـود و اگــر . روي ھم رفته شاه اسبق ايران آدم بدقلب و بدنفسي نبود

 .شد نمي» اليغفر ذنب«شد شايد مرتكب  تحريكات مختلف داخلي و خارجي پا پیچش نمي
خان چلبیانلو يا شاپشال يھودي روسي و يــك   اين مرد در جواني به سلطنت رسیده بود و تا آن وقت معاشرتش فقط با امثال رحیم

شــناخت و چــون مثــل  خبر و جز آذربايجان ايرانــي جــائي را نديـده و نمي داري به كلي بي  جھان مشت چاپلوس متملق بود؛ از آئین
 .شد لوح و زودرنج بود از دسیسه و تحريكات خیلي عصباني مي ھا ساده بچه

السلطان بود كه چندين بار در ضـمن  ھاي مسعود میرزا ظل يكي از تحريكات داخلي كه بر او بسیار گران آمده بود، موضوع دسیسه
 .صحبت به زبان آورد

الســلطان  السلطان بــود و بـراي رسـیدن ظل خوار ظل ھا ارتباط داشت و جیره المتكلمین با انگلیسي ملك: گفت علي شاه مي محمد
آبادي را به ھمین منظور به پطرزبــورگ فرسـتادند و امــپراطوري روس  الدين اسد جمال كرد و توسط او سید به سلطنت، ھمه كار مي

كـرد؛ يــك  السلطان به خیال سلطنت افتاده و از ھیچ گونه تحريك و دسیســه خــودداري نمي نپذيرفت، بعد از مردن پدرم باز ھم ظل
علي شــاه فـالن فــالن شــده فــرار كـرد و ايــران   المتكلمین در باغ مجلس باالي منبر خطابــه رفتــه و فريــاد كـرده بــود محمـد روز ملك

ھاي مــزدور را در دل گــرفتم البتــه ھمیــن كـه  من از آن روز سخت عصباني شدم و كینه اين مشروطه طلب... شود و  جمھوري مي
 .ام به آتش دامن زدند ھا رنجیده روسھا فھمیدند كه من از كاركنان انگلیسي

ســبب آمـدن بــه . ھاي اجانــب مــرا اغــوا كــرد الدوله و موقرالسلطنه و دسیسه ھاي سعد السلطان وسوسه در قتل امین«: گفت مي
 ». السلطنه بود منصور میرزا شعاع گمش تپه ھم ملك

علي  گرچه راجع به آنچه در فوق ذكر شده روايات مختلف شنیده شده ولي من براي روشن شدن تاريخ ايران گفتار شخص محمد(
ً نقل كردم تا ھمه روايات بر له و بر علیه ضبط شود و ابھام مرتفع گردد  )شاه را كه در خاطرات روزانه خودم مندرج است عینا

نوز از ھويــت ايـن كتاب طالع حاصــل كــرده بــودم؛ امــا ھ ھـاي  خالصه پس از چندين ھفته به تدريج از نشیب و فراز استبداد صـغیر ا
ديدنـد و بـه مـن  ھا مرتـب و متیــن و باوقــار مـرا مي شدم، آن خبر بودم و ھر دفعه كه به آن اطاق وارد مي دلرباي روي میز تحرير بي

 .زدند و ھمین طور روبسته بودند و دل من در ھواي صحبت آنھا يك ذره شده بود لبخند مي
ھـا بــود، بـا خــود  گشتم در عــرض راه ھمـه فكــرم پیــش آن كتاب ھر زماني كه از قصر بیك از راه خشكي و يا دريا به سفارت بر مي

ً تواريخ ايران را به زبان مي گفتم اگــر  امـا بـه زودي مــي. آوري كرده و ھمه را يك نواخت جلد كرده است ھاي مختلف جمع گفتم يقینا
اي از تاريخ انقالبات اجتماعـي  گفتم شايد يك دوره زد؛ باز با خود مي گدار به آب نمي به عظمت ايران پي برده بود ھرگز اين طور بي

مثل و مانند ايـران اسـت كـه بــا اشـعار خـود  اي از شعراي بي كردم شايد گنجینه و شرح احوال بزرگان دنیا است؛ سپس خیال مي
 .اند ايران و زبانش را جاويد كرده

مـدام در ايــن رابطــه . شان موفق خواھم شد دانستم كي به گشادن چھره ھاي مستوره بود و نمي دلم ھمیشه پیش آن معشوقه
 .كردم ريزي مي كشیدم و برنامه نقشه مي

علي شــاه دو بـه دو در  يك روز كه عید فطر به جمعه افتاده و من براي تبريك عید و صرف ناھار به قصر بیــك رفتــه بــودم و بـا محمــد
باباخـان مــالزم شــاه وارد شـده تعظیـم كــرد و   پس از صرف چــاي و شـیريني خان كرديم، ھمان اطاق معھود نشسته و صحبت مي

ببخشید من اول ھر ماه بــا ھمــه اھـل خانـه حتــي : علي شاه بلند شد و به من گفت محمد. گفت قربان حلقه ياسین حاضر است
 !آيم رويم شما باشید من االن مي دكتر يروزالسكي و ژنرال خابايوف از حلقه ياسین در مي

من كه از برنامه آن روز شاه و از حلقه ياسین وي چیزي نفھمیدم و اھمیت درك آن به مراتب كمتر از اھمیت رؤيت كتابھا بود، تذكر 
 . او را به ديده منت پذيرفتم

وارفتــم ھمـه . آخر با عجلــه تمــام بـاز كــردم ھا رفتم؛ اولي و دومي و سومي ھمه را تا  وار به طرف كتاب ھمین كه تنھا شدم ديوانه
راجع به ساختن فشفشه و ترقه و موشك و بازي آفتاب و مھتاب و بادبادك و پاچه خیزك و غیره؛ . بازي بود كتابھا درباره صنعت آتش

از مشاھده اين اوضاع و احوال چنان ماللتي سراپاي وجود مرا گرفــت كــه جلــو پنجــره مشـرف بــه تنگــه بسـفر آمــده روي صـندلي 
 ... راحتي مثل فانوس تا شدم و تأسف خوردم و 
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