
 

 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان 

 سرآغاز

ام خاطرات و سرگذشت زندگاني خود را بنويسم و چند برگ هم نگاشته سپس پاار   خواسته ،تاكنون چند بار قلم برداشته

ايام كاه   چون در محيطي پرورش يافتاه  ؛چرا؟ براي آن كه ما مردم عادت نداريم سخن حق بشنويم .امكرد  دور ريخته

 و ،ست بايد از او حمايت كرد و بزرگش نماود مثالً فالني چون همشهري .استوار است ضها روي حب و بغاغلب قضاوت

او  بلكاه  ؛ولي هنر و كمال و دانش غيرهمشهري را ناديد  گرفت .و جنجال برايش تراشيد هوهنر با هزار جور معجز  و 

 و حقيقات  ييگاو حاق  ،باوم  و در چنين مرز .ز بهر او ساختاشكني گونه كارو همه ،را پامال نمودكرد و حق وي  هورا

باراي  هاا را بگاويم و   پس چرا ناگفتني .و جز زيان سودي ندارد ؛به سندان زدن استكوبيدن و مشت  آهن سرديي، جو

و مانند  ،گذارنمهاي واپسين زندگاني را ميسالاكنون هم و ،اممن كه يك عمر سوخته و ساخته ،دشمن بيفزايم ،خويش

 .بنگاارم ولي دوستان و آشانايان ارارار دارناد خااطرات خاود را       ،مه ااز ميان رفت ينمژ  بر هم زدو به  ،ممآفتاب لب با

و از ايان را    ،اثر نباشدو شايد در اخالق جوانان بي ؛كندگويند اگر حاال هم چاپ و منتشر نشود روزي انتشار پيدا ميمي

چند نفر از شااگردان   كه اين را نيز بگويم .به ياري يزدان پاك بنويسماينك وادارم كردند  .خدمتي به جامعه كرد  باشي

و در كار هنر نيز  است  شان بسيار خوبزندگي ،كنند و از طرف مردم تشويق شد جا كار ميمن به آمريكا رفته و در آن

و باه دياار   از مرز و بوم پدرانش مهاجرت كناد   ،مرد سنگر را خالي كرد كه  اين رحيح است آيا ولي ؛اندپيشرفت نمود 

زناد   شاهنشاهي و تاريخمان بگذراند؟! ما در اين كشور به مهر  يخوشرابه  كه چند روزي براي اين ،بيگانگان پنا  آورد

ساو    [قضايه  ]در كه توطئه گران نادان و گمارا   ،بزرگواري چه باالتر از اين .مهر ميورزد به مخالف و موافقاو  ؛هستيم

در رورتي كه  .بعد دستور داد كارشان بدهند ،مودننخست بخشيد سپس آزاد  ،قصدش را كه محكوم به مرگ شد  بودند

خواهد يك يا چند جوان دانشمند ايراني باه  نمياواما  .نمايندشان ميزنند و تيرباراندر مصر و يمن مخالفان را گردن مي

به جاي تشاويق هنرمناد و   كه وزارت فرهنگ و هنري دارد  ،همين كشور ؟ولي چه بايد كرد .كشته شوند كيفر گمراهي

و هنرمناد واقعاي را    ،نمايدميجنجال بزرگ و بزرگتر هو و  هنر را بابي .كارش هنر كشي و كارشكني است ،ترويج هنر
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هاي  كااري    ،نابغه و نقاش كم نظير و اسباب ساربلندي مايهن باود   كه يك  ((ارژنگي مير مصّور))سازد! براي نابود مي

 ،فالن مسيحي شارالتان كه به اتهام جاسوسي زنداني و تبعيد شد  باود براي  ولي ؛به گنا  آن كه او تبريزيست ؛كندنمي

 گذارد! خدايا چقدر تلخ و ناگوار است اين زندگي. در مسجد مسلمانان ختم مي

 نگارنده یسرسلسله

 از گروهاي  ي،در هار شاهر   .نوشتندبا دست ميها را مردم كتاب ،كه هنوز رنعت چاپ پيدا نشد  بود ،روزگار گذشتهدر 

عباارت   ،شاد هايي كه در آن زمان نوشته ماي كتاب .نگاشتندكه براي شهرياران و بزرگان كتاب مي ،خوشنويسان بودند

در شهر تبريز خوشنويسي  .و غير  حافظ ،مثنوی مولوی ،كليات سعدی ،نظامي یخمسه ،فردوسي یشاهنامهاز  ندبود

 و  شاهر را مساخر   .به تبريز آماد  رو ،يدهنگامي كه تيمور لنگ نتوانست اسالمبول را تسخير نما .((ميرحيدر))بود به نام 

)چنان  .كوچانيد به شهر سمرقند رنعتگران و هنرمندان را ودشخحسب رسوم بر سپس،.و كشتمغلوب كرديلخانيان را ا

 ((ياشل مسجد))ها براي ترك ،رنعتگران و هنرمندان و معماران تبريز را برد تا آنان در اسالمبول ،سلطان سليم ترككه 

شي به كتا انكه تيمور در موقع لشكر ،كردو كار مي ماندحيدر نيز اسير شد و با رنعتگران ديگر در آن شهر ند( ميربسازرا 

ميار ناامبرد     .تبر گشآزاد شدند و هر كس به زادگا  خود  اسير،پس از مرگ تيمور رنعتگران  .در را  سكته كرد ،چين

ميرك يك  .يعني مير كوچك ؛گفتندمي ((ميرك))پسر كوچك او را  .حيدر سه پسر داشتمير.بازگشت نيز به زادگا  خود

وي را به استاد نقاشي  ،عداد پسر خود را ديدميرحيدر است .ساختتذهيب و تصوير هم مي ي،عالو  بر كار پدر ؛بود نابغه

باود كاه بعادها باه      "دبهازا " هاا آناستاد غير از ميرك شاگردان ديگر هم داشات كاه يكاي از     .سپرد "احمدسيدپير "

 انو به رموز نقاشاي آشانا و هنرمناد    شوق بسيار نزد استاد كار كردند اميرك و بهزاد هر دو ب .مشهور شد "الدينكمال"

  .شدند ياارزند 

وزيار   مهين "نوائيمير عليشير ا"تشويق  يدر نتيجه ،هراتدر عوض  .از ايلخانيان رونق خود را از دست دادپس  ،بريزت

باه دور شامع    ،به طوري كه شاعران و نقاشان و خوشنويسان همه مانناد پرواناه   ؛رونق گرفته بود ،راقسلطان حسين باي

بهزاد  .ها در آن شهر هنرنمايي نمودندو سال ،ندگرفت پايش   در ميارك و بهازاد را  هارات را    .نوائي گرد آماد  بودناد  
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كاه  انجاام داد تاا ايان    يديگار بسيار ميرك نيز كارهاي  .ور كردرا مصّ تيموری یظفرنامهكتاب  ،بر حسب امر سلطان

 ،تماام اياران بلكاه خاورمياناه    درشهرتش  و آذربايجان كوتا  كرد ازها را اسماعيل رفوي به پا خاست و دست تركشا 

اسماعيل بار يافتند و مورد مرحمات شااهانه قارار    بوم خود بازگشتند و به حضور شا وبه زادبهزاد و ميرك هر دو  .پيچيد

شاا  شاد و تبرياز را     ككوچا  بهماسا تفرزندش  و شا  جوان رفوي جهان را بدرود گفتكه ولي ديري نپائيد  ،گرفتند

بهزاد نيز وفات يافت و پس از چندي  .شد و بهزاد سرپرست كتابخانه ؛شاهي تشكيل گرديد يكتابخانه .ادقرار دپايتخت 

رياست كتابخاناه  در زماني كه ميرك  .تبريز به خاك سپرد  شد و ميرك پس از او رئيس كتابخانه گرديد يحمز در سيد

 باه  معاروف  نظهامي  یخمسهه  هاا آنكه يكي از  ،نوشته و پرداخته شد يارزشهاي بسيار پركتاب ،را بر عهد  داشت

اند و اكنون در سه مجلس در آن ساخته است و باقي را ساير نقاشان تبريز كار كرد خوداست كه ميرك  ((طهماسبيشا ))

ساازان اياران هام از روي    فروشند و مينياتورمي ،را چاپ كرد ها بارها تصاوير آنيوزيوم لندن است و انگليسيمبريتيش 

  .كنندمي كپيها باسمه

متأسفانه مزارش بسان  .درگذشت ،دهدتبريز به قزوين انتقال  ازپايتخت را  ب،طهماسكه شا پيش از آن نيز خواجه ميرك

 را پيدا كند.  هاآنولي دور هم نيست كه روزي دست تصادف  ، گم شد  است ،آرامگا  بهزاد

 فرزندان ميرك

هاي مرمر تبريز كاار  جاريحاغلب  حجار.ي او دسته نقاشي ادسته :ميرك فرزندان آن دو دسته شدندپس از  .1

خواجه  ينامهساقينقش و نگاري از سنگ مرمر تراشيد  و نيمي از يكي از عموهاي پدرم قدح پر .ستهاآن

نيز در مقابل يكي از معادن مرمر نزدياك   .عباس ميرزاداد  بودهديه ميرزا به عباسو  دور آن كند به را حافظ 

عموي ديگرم تابلوهايي از جنگ  .كردندبرداري ميكه تا اوايل مشروطه از آن بهر  ،تبريز را به وي بخشيد  بود

را از باا    هاا آنقماري افساران روس    1330ميرزا ساخته بود كه در ساال  ايران و روس بر حسب امر عباس

مردم مازارش را   و شهيد شد  بود و در جنگ )گنجه( شركت كرد ديگرم عموي  .به روسيه بردند تبريز شمال

كاه يكاي از    اسات ((محماد سيد ))اما جد ما  .ناميدند ماي  ((دارخاال  سايد )) و او را،زاد  درست كرد مانند امام
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اباراهيم. محسان عاالو  بار      و مهادي  ،محسن :سه پسر داشت .اوشودتفليس نگهداري مي يآثارش در موز 

آقا " ابراهيم .مهدي در جواني بدرود زندگي گفت ؛كردتخلص مي ((وراختر مصّ))نقاشي شاعر هم بود و در شعر 

پادرم باا    ،ناررالدين شا  را  كشت ،كرماني رضايميرزا چون .نقاش مظفرالدين ميرزا )واليت عهد( بود ،"مير

خريدناد و آن زماان   خوب مي به بهاي خيلي هاكارهاي او را فرنگي در تبريز، زيراواليت عهد به تهران نرفت 

حسد برد  و در يك  به اواما نقاشان ،خواست ولي چندي بعد شا  او را به تهران  .زياد بودند تبريزها در خارجي

شاب وي را در  در تااريكي   و  مجلس مهماني كه در يكي از باغات شهرري ترتيب داد  بودند به او زهر دادند

ماي  نماز بخواند پادرم را  حرم در رحن  تارودمي زود ربح تبريزاتفاقاً يكي از بازرگانان  .رحن حرم انداختند

آن زمان بيست در كه  "ورميرمصّ"نمايد و ضمناً به برادرم معالجه مي ،به خانه خود برد شناسد و او را مي ،بيند

چهل  تهرانبه  تبريزاز ،را  سختيو يلهآن روزگار با نبودن وسدر ولي  .بيا تهران ،كه ميزند متلگرا ،سال داشت

 تبريزروانه  او را،خوب است پدر دوم رسيد كه حال متلگرا ،آماد  كند براي سفر تا برادرم خود را .آمدندميروز  

 كسي را نداشتيم كاه  تهراندر  توانست كار كند و ماولي ديگر مانند گذشته نمي پدرم زند  ماند،چه گر .كرديم

مااجراي مساموميت پادرم ،     .شد ثلذا قضيه لو ؛مسموميت پدر را دنبال كند و اعالم جرم نمايد و علتسبب 

وي  روي داد.او به دليل حادثه اي كاه   وخشم و غضب مظفرالدين شا  نسبت  الملككمالهمزمان باماجراي 

 مغضوب و از دربار راند  شد  بود.  نقل خواهم كرد،

 خشم مظفرالدين شاه سبب

نقل نمايم تا سابب   ،گفتمي الملكمربي كمال و استاد ،]نطنزي[ الدوله كاشانيمزينكه  را چهآن جااينخوب است در 

هنرستاني باه   "فردوسي كنوني"در اول خيابان عال الدوله  من زماني كه .خشم مظفرالدين شا  نسبت به او روشن گردد

آنجاا  باه  قادي  روزي پيرمرد كوتا  ،ايران پيچيد  بود يبلكه در همه تهران( داشتم و شهرتم در ()نگارستان ارژنگي)نام 

اساتاد و   من.است (()مزين الدوله) اكبرنام من علي)) و گفترا معرفي نمود شخود ،گا ن نمايشلآمد و پس از تماشاي سا

دارالفنون معلام   يدر مدرسه ،وقتي باز گشتم،فرستاد ماارا بااه فرانسااه چنااد سااال دولاات  .بااودم الملااككمااالمربااي 
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نيز در  را  تاناسم شما را شنيد  بودم و يك تابلو ميو  ،منگفتمبه او  ((.و يك كالس نقاشي نيز داير كردم مفرانسه شد

هااي ماردم   شاما بچاه   گفات  كاشاي باه مان    يالدولاه روزي قاوام )) چناين گفات:  ديد  بودم. سپس  مستظرفهرنايع 

 .اناد سرپرست ماناد  در كاشان بي ((ميرزا كوچك))ولي پسران  ،كنيدتربيت مي آنها راوآموخته نقاشي  به آنها،گردآورد را

 چاه كساي  ولي  خوببسيار ؛گفتم .كار كنند ،در كالس نقاشي شما تارم وبيا به تهرانرا هاآنمن كه  شما همراهي كنيد

ديگار   يهفتاه  ((.دهم تا خرج كنناد مي هاآنمن روزي يك قران به ))خواهد شد؟ گفت:  هاآنزندگي  يمتكفل هزينه

 ((اباوتراب )) دوميو  ((محمد))بچه را كه اولي دو پسر ،كردنددستور داد چارپاداران او كه مرتب به كاشان آمد و رفت مي

تا اينكه روزي ناررالدين شا  آمد  .تر از ابوتراب بودمحمد قابل .در كالس نقاشي مشغول شدند آنها آوردند و ،نام داشت

رنگ و قلم و لوازم نقاشي مرا نگهداري تا بفرست  را هابچهيكي از اين ))پس از تماشاي كالس نقاشي گفت:  .دارالفنون

ولاي   ،كارد كار ماي  و نقاشي وچند سالي خوش بود .خدمت ميكرد دربار و در رفتاو من محمد را معرفي كردم و  ((.كند

به به محمد و  .سرقت رفت به و شد  كند چند دانه جواهر  ،"تخت طاووس"از  :انداختخطررا به  شكه جان اتفاقي افتاد

آن بدبخت را  ،و به امر شا  بود شاگرد معلوم شد كه كار باغبان ،هاپس از بازپرسي ،وليبدگمان شدند دشاگرباغبان يك

 .سربريدند

 .رفات  بريتانيا يملكه ((ويكتوريا))ويالي به روز  يكو ه بودرفت ،انگليس كشور  به ،به فرنگدر سفري ناررالدين شا   

از تابلوي زن  :گفتند ؟ كه شا  ايران از چه چيز خوشش آمد : ببينيدگفتكسان خودبا خبر شد به  از آمدن او  چون ملكه

جا  يرندوقدرتابلو را  كه آن  ملكه امر كرد .آورد  و خود مرد  استنامه اي  يشبرا ،رخ نشسته و كبوتركه نيم برهنه اي

را كپي كني؟ محماد  اين تابلو تواني مي :آيامحمد گفتروزي به ميرزا .آورد تهرانبه تابلو را  شا  .داد  به شا  هديه كنند

بيرون  شبتابلو فرنگي را از قا ،تمام شد كار نقاشي  پس از مدتي كه .شروع كرد كارش رااي تهيه ديد وچارچوب و پارچه

باه  ))پرسايد:   هارجال آن زمان آمد تابلو را ديد و از آن ازروزي شا  با چند نفر .قاب جا داد در آنرا  شآورد و تابلوي خود

 :شاا  گفات   .كار محمد است ،است قابكه بيهمه گفتند آن ((كدام يك انگليسي است؟ و،كدام يك كار محمدنظر شما

تابلوي بي آن  .قاب فرنگي گذاشتهدر كار خود را  و  ه زد او حقّ))  ((.ارل است ،قاب



 

 
6 

ي يتواني تابلومي آيا ناررالدين شا  به او گفتروزي  .ي گرفت و داراي سه پسر شدهمسرمحمد روزگاري گذشت ميرزا

شا  در اين مدت بارهاا باه تماشاا     .محمد مشغول شد ولي هفت سال طول كشيد تا تابلو تمام شود ؟از اتاق آينه بسازي

اساتانداران اياران    باراي هماه  گفت عكس تابلو را بيندازناد و   اناكرشا  به  ،ام شدمت كه تابلو .داد  بود انعامبه او و آمد 

 .گرديد محمد پولدارها جمع شد و ميرزااين پول. بفرستند محمدميرزا براي رد تومان  نيز هركدام هاآنبفرستند و  

اش همه مقيم پاريس پدر و مادر و خانواد  .((خاننريمان))نام  هب ،كردتدريس ميارمني در دارالفنون مردي  در آن زمان 

تاا باه    با من بياا  ،يا  شدو پله  پول راحب  حاال كه :محمد گفتبه ميرزا ، برود پاريس به خواستميكبار كه ي .بودند

قبول كرد  كه تاز  لقب گرفته بود الملككمال .استفاد  كن بين وب را ا و آثار استادان بزرگهجا موز آندر برويم  پاريس 

بسيار زيبا باا   ،سالهواهري داشت هفد  هجد خ ،خانً نريمان .خان منزل كرد نريمان يو در خانه رفت با او به فرانسه و

 شهنر يواسطهه دختر نيز ب .دلباخته او شد ،كردخود را با او مقايسه ميكه همسر   الملككمال .اندام موزون و دلفريب

ايد ياا ناه؟ كماال گفات هناوز      پرسيد شما ازدواج كرد  از او  ميرزامحمد ،هامالقاتضمن  در  .ي عالقمند گرديد، به و

 يدر خيابان خراسان خانه الملككمال .آ مدند ايرانآنها با هم به پس از چندي  .سرانجام با آن لعبت عروسي كرد ..وخير

باه   اي كتك جانانهوسر دختر ارمني ان او ريختند فرزندهمان شب اول زن و  .بردجاآن بهدختر ارمني را .كوچكي داشت

او را  الملاك كماال  تادامر كرومتغير شد سخت  شا  .رفت حضور شا  بهاز آنجا و هسفارت فرانسبه  كفردا دختر .او زدند

گفت سارانجامش   ؟شد چه الدوله پرسيدم بعدمن از مزين .برگشت فرانسهبه گرفتن  طالقهم پس ازدختر  .طالق بدهد

 .توانستند دوباار  شاوهر نمايناد   نمي ،گرفتندطالق مي شانزمان وقتي از شوهرهاي كاتوليك آنزن .انگيز شدخيلي غم

 شخودپس  ،در يك دير راهبه شد ولي نتوانست با آن طرز زندگي بسازد وهاي عابد فريب را تراشيدآن زلفودختر رفت 

از  ،بدرود حيات گفت. من اين سرگذشت اندوهگين را پيش از مزين الدوله ،و تا نجاتش بدهند انداخت را به رودخانه سن

شنيد  بودم ولي نه به اين  همد پيرمرد ديگرشا ( و چنو احمدمحمد علي شا   ،مظفرالدين شا س اعك)حشمت الممالك 

 طول و تفصيل. 

و در آن شاهر   رفتتهران بماناد، باه كاربال و بغاداد     نتوانسات در   ديگر،ناامياد شاد   كه از دربارالملك پس از آنكمال
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نمود. نقاشي بزرگتر  در انداز  از برگشتن به تهران دختر بغدادي راپس تابلوي دختر بغدادي و ميدان كربال را ساخت كه 

از تبريز آماد   ميرزا كشت. مظفرالدينين شا  را لدزماني بود كه ميرزا رضاي كرماني در حضرت عبدالعظيم نارر ادر اين 

كه در پيش نوشتم مسموم همانطور  اقامت ، خواست. او پس از سه سالبه تهران  م راپدر از آن بود كه و شا  شد و بعد

كه الملك پس از آنرا از قول مرحوم حكيم الملك نقل نمايم: كمالماجرا  شد و به تبريز برگشت. حاال اجاز  دهيد باقي 

كناد كاه   ماي ابراز به او  ،كه در خانه معيرالممالك به طوري .دست شد  بودبسيار پريشان حال و تهي .كربال برگشتاز 

 را بدهاد.  اش پاس افتااد    كرايهتا  ،دده. حشمت الممالك بيست تومان به او ميامام را نداد  شش ما  است كرايه خانه

استبداد رغير پايش   .ي، شا  گرديدو محمدعلّ ،شا  مرد فرالدين مظو ؛مشروطه شد .برگشتم من از فرنگ .زماني گذشت

او تايني برگزيدم ممن وزير فرهنگ شدم. براي احمدشا  معل .آمد و سرانجام محمدعلي شا  مخلوع و احمدميرزا شا  شد

باه ايان    تاا  ردمانتخاب ك ،معلم نقاشي احمدشا  به سمترا تربيت كنند و نظر به پيشينه دوستي كه با كمال داشتم او را

اجااز  دولات و    ابا را شاهي به زندگاني خود سروساماني بدهد. سپس با  سرسراي فتحعلي و راحب حقوقي شودعنوان 

تا در آن با  ساختماني كند و همه نقاشان تهاران را  دادم الملك به كمال ،تصويب مجلس، با هفت هزار تومان پول نقد

 ،به كارمندان دولات باه جااي پاول     و آن زمان پول نبوددر گرد آورد  يك دارالصنايع ترتيب دهد. اين را نيز بگويم كه 

 ،يد  شدنام« رنايع مستظرفه»به دارالصنايع كه بعدها به نام تا دولت ولي من جديت كردم  ،دادنديونجه و كا  و آجر مي

 بلكاه جاا را  نداد، باه آن را شهمكاران ،كه به كار سوار شدالملك پس از آنولي كمال ،بدهدپول ماهي چهار رد تومان 

مثالً: مصورالملك عكاس شد. مصورالممالك و ميرزا  رفتند. پي كارهاي ديگراز شد ، كاري كرد كه همه از نقاشي بري 

 تنها يكه تاز ميدان گرديد. الملككمالو . ه شد ند وزارت امور خارجحاجي آقا معلم شدند. مصورالسلطنه كارم

 

 پدرم ابراهيم مير

تفليس و در  ]را[ او شايد نخستين كسي بود كه نقاشي .مظفرالدين ميرزا واليت عهد بود نقاش پدرم  در پيش نوشتم كه

مترجم زبان خارجي در ايران  ،هاوقتآن.رحبت ميكرد دانست و مسكو فرا گرفته بود و زبان روسي و فرانسه را خوب مي
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روزي از طارف ميارزا    ،كردخود او نقل مي .كردنددر موارد لزوم به او مراجعه مي بهمين جهت،،كم بود تبريزدر  ويژ ه ب

 ،ميرزا جواد آقا .در حضور آقا نشسته استرفتم ديدم يك مرد ايتاليايي  .خواهدمجتهد آمدند كه آقا شما را مي يجواد آقا

كه مال منقاول و غيرمنقاول    بپرسيد از اوشما .دين شريف اسالم مشرف شوده خواهد ببه من گفت: اين مرد فرنگي مي

ام دانست گفات: مان شانيد    مرد ايتاليايي كه كمي فرانسه مي .بدهد ]را[ امماچه دارد؟ چون بايد خمس و زكات و مال 

باه  م مسالمان شاوم تاا      ادهند و من چون هي  ندارم آماد مي زندگي و زن،پول  ،او خانهه كه مسلمان شود ب كس هر

 يمارد خاارجي باا حاال     ،هر دو معلوم شد مقصود و چون است من ديدم معامله آنان خيلي به هم نزديك .برسم آسايش

 آقا نيز از ثواب آن محروم ماند. وآشفته گذاشت و رفت 

 هنر و كماالت پدرم

و بسايار خاوش ذوق و   دست داشات   ينيهنرهاي تزئدر كرد و خوب كار ميرا خيلي روغني و آب و رنگ  نقاشي ،پدرم

هااي روساي و فرانساه را خاوب     زباان  .هاي نقاشي روسيه كار كرد  باود در جواني در هنرستان ي چند سال .قريحه بود

با وجود ايان كاه    .ندكرداغلب از وجود پدرم استفاد  مي ،دانستكم كسي زبان خارجي ميكه در آن روزگار  .دانستمي

او ساخته بود كه يك نفر  هجودر  ييآمد و قصيد از ساد  لوحي وي خوشش نمي ،بود «مظفرالدين»نقاش واليت عهد 

به امر كرد  بود در حضور خودش  ،مظفرالدين پدرم را خواسته .او خواند  بود ]و براي[ شير پاك خورد  آن چكامه را برد 

 ،گوياد ماي  و رسدمي ،از را لقمان ادهم نياي «لقمان الملك»در اين هنگام  .او راخفه كنند طناب بيندازند وگردن پدرم 

 ،مظفرالادين نشااند.  فارو ماي  آتش خشم وليعهاد را   خالره . باالتر از همه سيد است و، و اديب مندقربان اين مرد هنر

گفاتم كاه    ترپيشا  .هش ندهناد ار تان در خانهه بگويد امر بفرمائيد لقمان مي ؟چه كنم در برابر جسارت او ،پسگويدمي

  .به وليعهد نداشت ياحتياج از نظر ماليخريدند و اوها كارهاي پدرم را خوب ميخارجي

دورنما  در آنها،(مبزرگ شد  را بدهيد مير )پدر دو عكسگويد زمينه اين ميرزا به عكاسباشي مي مظفرالدين ،پس از مدتي

يادم  .درست است ،گويدميمظفرالدين  .آيددرخانه نميه به فرمان خودتان بكه ما  است  گويند قربان مير چندمي .بسازد

در آن زماان   .آوردآن عكس هاا را ماي    ،هرفت  آنجا باه   مپدر .احضارش كنند ،اقه شال برايش ببرندطحاال يك  .نبود
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تاا  اجاز  بدهد  به او كند كهخواهش مياز پدرم او .كردسرشار نقاشي مي يسال داشت و با عشق شانزد ور ميرمصّبرادرم 

در غيااب او خيرانديشاان    .بارد به درخانه مي عكسها را پدرم كار كه آماد  مي شود، دورنما بسازد.ها زمينه آن عكسدر 

باه سارا  يكاي از     .ياد كنرا پيدا  هاآنبگرديد نقاش  ،گويدوليعهد مي .نيست «مير» نماها كارگويند: قربان اين دور مي

ياك   را هاا كار گويد مي ،را برادرم ساخته است هاآنكه  دانستديد  و مي آنكهاو با وجود  ولي  روندشاگردان پدرم مي

چاون ايان    .ه اسات او پس از ساختن دورنماها از اياران رفتا   ،گويدمي .را به ما نشان دهيد او  ،گويندمي .فرنگي ساخته

دورنماهاا   .جهت دنبال نقاش نگردندبي ،امر كنيد تاگويدمي و ميرود ميرزا مظفرالديننزد  ،رسدبه گوش پدرم مي سخن

درخانه نياوردي؟ پادرم  ه او را بپسر باهنر داري؟ پس چرا تاكنون  چنينتو  پرسدوليعهد با تعجب مي .كار پسر من است

ميهن  ،باالتر و از همهتاريخ دان و سخنور  ،با اطالع ،رحبتبسيار خوش  ،پدر .چون ريش و سبيل ندارد ،دهدپاسخ مي

معز الملك نامي بود كه رئيس گمرك و  ،تبريزدر  .ه اندكه از ميان رفت ،بسيار عالي داشت اشعارو ،پرست شمار  يك بود

يك شبيه  و ميگويد،دهد ميبه وي عكس خود را  ،روزي او پدرم را دعوت كرد  .معروف به بذل و بخشش و كرامت بود

شاود ولاي قيمات آن را باه روز ديگار      بسيار مورد پسند واقع مي .كارشبردمي براي او،پدرم شبيه را ساخته .از من بساز

 .مينويسد تا به او بدهندناچار رباعي زير را .نيست منزلگويند آقارود ميهر روز كه پدرم مي ،پس از آن .نمايدموكول مي

  ،دمنامرد مزن هي  ز مردان جهان  

 قارون زماني چه زني الف كرم

  ،مانند شياطين ترا كس نتوان ديد 

  .به عدمت وجود ،است به وجودنامت 

رد توماان   ،حكيم باشي ،گويدبيند رو به حكيم باشي خود كرد  ميچون پدرم را مي ،شودروز بعد معز الملك حاضر مي

بگاويم پاول   كاه   معز الملك خجالت كشيدمگويد: آقا من از آقاي حكيم باشي پدرم را كنار كشيد  مي .بد  به آقاي مير

خانه او  در به ،همسرپدرم چند روز پشت  .بدهم تا پولتان را ،منزل سرافرازم فرمائيدبند   در فردا شما لطفاً ،موجود ندارم

ه باز دو بيات شاعر سااخت    !حكيم باشي نيستبار هم هر رود مي : بدهند دهد تا به حكيم باشيمي
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 كاااااارد قضااااااا باااااار تنخااااااا  ماااااارا 

 در حساااااارت تنخااااااوا دلاااااام گشاااااات 

 دادي تو طبيبانه به من 

 تو حواله 

 چو الله

 وعد  فردا

 من آب شدم را  تو مانند اماله 

 

 

  

 

 . ميكند پرداخت را او حاضر شد  وجه ،روز بعد

 های شوخ پدرمسرگذشت

ناگا   .راندمجلوتر از كاروان مي ،سوار اسب شد  ،آمدماز را  آستارا و اردبيل مي ،از روسيه و قفقاز يكبار كه گفت:ميپدرم 

پيدا  ،داددست راست فشار ميرا در  شحمايل كرد  و تفنگ فشنگاز پشت تپه يك شاهسون نيرومند كه يك دسته قطار

گفاتم   .گفت اسمت چيه .تبريز؟ گفتم يروگفت كجا مي .و قفقاز روسيهآئي؟ گفتم از از كجا مي ؟داد زد اي پيك و شد

كراوات داشته  و لكزدند و پدرم فها فكل و كراوات ميسيد ابراهيم گفت: ارمني هستي يا مسلمان )در آن روزگار ارمني

 گفاتم  ؟گفت: سيد بودنت را فهميدم اما ارمني هستي يا مسالمان  .گفتم من سيدم ؛خيلي ساد  استآن مرداست( ديدم 

گفتم سيزد  تا نيست  .روم سيزد  تا استميگفت قربانشان  ؟مام نداريدامگر شما  .سيد يعني امام زاد  يعني اوالد رسول

يك مرتبه تفنگ را انداخت زمين زانوهاي مرا غرق بوسه كارد و گفات:    .هستم هاآنمن پسر يكي از  .دوازد  تا هستند

 گفت آن جاا  ،به سمت چپ اشار  كرد  .با دستش سمت راست را نشان داد و گفت آن جا د  ماست .كردم تخوب پيدا

روند آن جا افتند ميهاي ما پاي پياد  را  ميهاي جمعه بچهشب .ما نداريم ،زاد  دارندامام هاآن .هاستايند  نادعلي  هم

نروناد و   هاا آند  ه ب ما هايديگر بچه تا ودمان چال كنمدر د  خ و بگذار ترا بكشم ،حاال كه تو امامزاد  هستي .زيارت

مان ناه    ،م گفتم: ولي امامزاد  بايد ريش بلند و عمامه داشته باشد  اديدم بدجوري گير افتاد .و افاد  نكنند ازبه ما ن هاآن
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آيد و ما هام  به اين زودي درنمي تكنم ولي ريشعمامه را درست مي :پاسخ داد وقدري فكر كرد .نه عمامه و ريش دارم

گفاتم فرقاي    ؟بگو ببينم سفيد باشاد ياا سابز    .امه ميارممد  يك ع رومميزود شما همين جا باشيد من  .حورله نداريم

من تفنگ را برداشتم چند  .گردمميمن زود بر .تفنگم را شما نگهداريد ،گفت .و برگرد برو تر كند ولي عجله كن زودنمي

از ميادان خطار    م وبه اسب تازيانه كشيد .بعد پشيمان شد  به شيطان لعنت كردم ولي  ،ا هدف قرار دهمخواستم او ربار

 دور شدم. 

 خواستم ترا بكشداز خدا مي

را  يمدست و رو .يك دهاتي منزل گرفتم  در باالخانه .نرسيد  بود نهنوز كاروان ما ،به منزل رسيدم من چونبار ديگر  

باه  تاا   و تيري به سمت من انداختنديك وقت ديدم از طرف همسايه  .پنجر  نشستم تا چاي آماد  شود يجلو م وشست

راحب خانه خنادان وارد شاد و گفات:    در همين هنگام  .را پشت ديوار پنهان كردم مخودناچار  .ديگر يبجنبم تيرخود 

كه من  .خواهد تالفي كنديال خودش ميبه خ هماوحاال ؛ترسيدي؟ چيزي نيست من ما  گذشته يك مهمان او را كشتم

م آن جا ماندي را در شب ما  ،رفقا رسيدند عاقبت  .نگذارمزند   برايشيك مهمان  منهم تا ،خواستم ترا بكشدمي  از خدا

 بامدادان بيرون آمديم.  و

 خورمباشيد سرما مي زود

ناچار آن روز را در  است. شكسته ما گاري كهولي بامداد معلوم شد  ،رسيدم ينزديك غروب آفتاب بود كه به منزل ديگر

در ميدان دهكد  گروهي از مرد و زن و بچه گرد  .قدري در د  گردش كنمرفتم تامن  شود. درست گاريآن جا مانديم تا

يكاي بارادر    كهرار بودماجرا از اين ق .خورمگفت زود باشيد سرما ميمي و لخت شد  بود نفريك بود.به را   غوغايي ،آمد 

كاه باياد خاون     و اررار داشات  كردطرف ديگر قبول نمي ولي بها بدهدخواست خونميقاتل پدر  .را كشته بودديگري 

باه   هاا آنلي و،كشته بشودآن پول را بگيرد و بجاي قاتل  حاضر بود  پيدا شد  بود كه نفريك در اين ميان .قاتل را بريزد

 ورم.خسرما ميوگرنه زود باشيد مرا بكشيد  ،كردمرد اررار مياين كار راضي نبودند و آن 

 ديخان نخوابيد
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رااحب خاناه در    .من با يكي از همسفرها در خانه ماردي منازل كارديم    ي رسيديم،د  ديگربه روز ديگر كه از آن جا 

 خاان  گفات: آمد و ميهر دقيقه مي و تيزش ميكرد، كشيدسنگ ميه ب و آنرا گرفته ]دست[ كه يك كارد بزرگ درحالي

 چشم بر هم نگذاشتيم.  ،ما تا بامداد در آن خانه از ترس جانآنشب د؟ و ينخوابيد هنوز 

 منزل ديگر

 راآن جاا  و ميدر را از تاو بسات   ،هنگاام خاواب   .من از قيافه رااحب خاناه بيمنااك شادم     .ئي جا دادندما را در باال خانه

 و  هآمديم آهن و حلباي شكسات   .ترسممن از اين پلكان مي ،گفتمبه رفيقم  .به پايين داردپلكاني به مرت مديد من.گشتيم

 از شب نگذشته يكي دو ساعت .ندنافتاد  ردا ك هاآن ،اگر كسي بيايدتاگذاشتيم را  پله  آنجلوي  را بود در آنجا هر چه

 چرا  روشن كرديم.  يم وما از جا جست ند.ريختگوشخراش ها با سر و رداي بود كه حلبي

 هيچ بارك اهلل نگفت

 ساختمان كارد   هاآنروي  فقيرمردم  دارد.آب جريان در آنها زمين  پايين تر ازي هست كه چند متر ياهچشمه تبريزدر 

 جاآنزنان ايران در اغلب مانند  و روندهاي نادان ميولي زن .بردارند  آب پاكبتوانند از آن  تا ،خوردمي كه چهل پله اند

در دوران گذشته كه شهرداري و چرا  برق وجاود   .نمايندكشند و آب زالل و پاكيز  را آلود  و مرداري ميرخت آب مي

نااگزير باا    ،رفتناد بيرون مي به ناچار گشتند و اگر شباول شب به خانه برمياز مر  و خروس چون مردم ناچار  ،نداشت

ديدم از درون يكي از آن  كه،آمدممن به سوي خانه مي و  كرد  بودروب گفت آفتاب غپدرم مي .كشيدندخود فانوس مي

 پس .باشاند  انداخته جابه آنسپس انديشه كردم مبادا كسي را زخم زد   اما ،اول رد شدم .آيدرداي ناله مي ،هاچهل پله

چاه   پرسايدم،  .و خون از پيشانيش جاريسات  ، تر افتاد ديدم مرد جواني چهار پله پايينو از پله ها پايين رفتم.  ،برگشتم

پرسايدم چارا    .آوردم شزير بغلش را گرفته بيارون  .مست استآن مرد ديدم  .گفت هي  كس ؟انداخته اينجابه ترا كسي 

 پريادي باه تاو  باارك ا     به اينجا گذشتم يكي به من گفت اگر پرت كردي؟ گفت: من از اينجا مي اينجاخودت را به 

 . نگفتاو بارك ا  ولي  ريدمپ هممن .ميگويم

 دشمن خاله اوغلي كيست
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ديدم  .ارمني نشين شدم هوارد محل ،تبريزاز بازار كاغذ فروشان  «مصّورمير »ام كرد روزي با پسر چهار سالهپدرم نقل مي

اشاار    باه ياك طارف     آنان با دستشاان  ؟ايدپرسيدم چرا را  را بند آورد  .اندايستاد از مرد و زن و پير و جوان  گروهي

بيايد اين قمه را تا خواهم مرد مي كه، زندداد مي و زد  قمه را كشيد  بر زمين ،كرد  مست هالوطياز  ديدم يكي .كردند

همين  .گوش ندادم !ولي مننرو !نرو كه داد زدند . همه رويمببيا  مگفت و را گرفتم پسرم  من دستبيرون بكشد. از زمين

گفتم از مرحمت  ؟لوطي خنديد و گفت: چطور است حال خاله اوغلي .بلندي دادم السالم با ،مست رسيدم آن مرد كه به

اول گفاتم   ؟كيه دشمن خاله اوغلي ،گفت .كندمي اذيتميك دشمني دارم كه خيلي  من ،ولي خاله اوغلي ،نيست بدشما 

برويم با هم  بعدتا كن  غالف و خودت آن را بردارنخست  پس،در بيار زمين از كه قمه شما را  هشاينكه مردي پيدا نمي

ها بود و ايان  او را بردم جلو مسجد جمعه كه مركز طلبه من.غالف كردو  قمه را برداشت دهم.ب نشان م را به شمادشمن

كتك  او را،گشتند كه مستي پيدا كرد شدند و پي آن ميمحسوب مي يلشكر ،براي خودشانبودند تي  كه همه دهاورگ

 ايان  مان خرد به لوطي گفتم دشامن  ماست مي لاز بقا،فت خور كاسه در دست مديدم يك طلبه گردن كلفت و  .بزنند

طلبه برگشت كه ببيند  .زد با پهناي آن چند ضربت به پشت گردن پر گوشت و سرخ او و  را كشيد اش  لوطي قمه .ستا

و  دوياد  مساجد داخل  به را انداخت و اش كاسه ،ست افتادچشمش به لوطي مهمينكه  .كندبا او شوخي را ميچه كسي 

را   .افتادناد  جاان خالاه اوغلاي   و باه    ندرد نفر طلبه با چماق بيرون آمدكه اندكي نگذشت  .ردا زد را تمام ياران خود

 گشود  شد و ما رفتيم. 

 ميرزا مظفرالديناخالق  ای از پاره

وقتي به فرانساه مياروي    خواهم مي ،گفت به او  ميرزا يك بازرگان ارمني را خواست و مظفرالدينگفت روزي پدرم مي

 .شليك كنم كه خواستم تيرهر چند بتوانم هنگام شكار به من تا  ،دهي كه دوازد  لوله داشته باشدبتفنگي برايم سفارش 

خوب اگار   :ارمني گفت .بله :دهد يا نه؟ وليعهد گفتتكان مي را شما ،كنيديك تير در ميوقتي قربان شما  ،ارمني گفت

 نگفات ديگار چيازي    شرمند  شاد و  ،مظفرالدين .كندپرت مي و كند مي جا ازن تكان دوازد  مرتبه بيشتر شود شما را آ

يك بنا شاگرد خوش  و به واليت عهد آمد .كردندمي بناكاااري  ،هاااكااارگر  و بنااا تبرياازدر بااا  شاامال هاام روزي .
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اطاعات   ك هام  پسار  .مي باا تاو كاار دار   ما آن اتاق توئي كدر برويم  بامن بيا يك ماله و تيشه بردار ،آب و رنگ گفت

 و داد و و بناها دسات از كاار كشايدند   ها عمله ... كرداو با من.پس از نيم ساعت گريه كنان بيرون آمد و گفت  ،وليكرد

 با پول و خلعت غائله را خواباندند. آمدند و پا در مياني كردند و اهاجهناچار خو .آوردند برفرياد 

 

 در سفر اول فرنگ همراه شاه بودم

و دو تا تاابلو سااخته    ،نقاش دريا ساز معروف روسيه ،«سكيفايوازا»در يكي از شهرهاي روسيه )گويا اودسه بود  است( 

 او .گذاشات ماي ريش طرفين  در تراشيد ومي چانه ،زمان پير بودآن در سكي فايوازا .كند به شا  ايران تقديمتا آورد  بود 

 !سرانجام شا  آمد ولي چاه جاور   .شا  بوديم ورود كردم و منتظرمن با وي رحبت مي .لباس مشكي رسمي پوشيد  بود

 .بلناد كارد .   هاا را مانند بچاه  يشپاها و دست ديگرش روي شانه ديگري و يك دستش را گذاشته بود روي شانه يكي

 ؟بساتني كجاسات   :پرسيد و تابلوها كرد نگاهي به و به اونگاهي شا  .  استاد را معرفي كردم و رفتمجلو من  .داخل شد

 ردم. سكي از خجالت مُفمن پيش ايوازا .ديگر ياتاقبه  رفتبعد هم بستني كجاست؟ 

 

 دنديسر پيشتاز سرباز بدبخت را بر

در چند كيلومتري تبريز قريه اي  ،بود، جير  و مواجب سربازهاي گيني )گيني الدوله كه وزير جنگ كرد عالپدرم نقل مي

در باا ياك عريضاه     و . هشتاد نفر سرباز گرسنه و بدبخت جماع شاد   باال كشيد  بودهفت ما  نداد ، به مدت  است( را

، عريضه را به او برود كارششد  به سوار كالسكه  تا ديمياشا  بيرون كه وقتي كه  ،بودندايستاد   «العمار شمس»جلوخان 

رد كه سربازها نتوانند عريضه خود وآبيرون ميطوري  زرنگي ، شا  را باولي عألالدوله  ،دادرسي نمايند تقاضاي  و ،بدهند

. اتفاقااً كلاوخ باه    پرت ميكنناد  وزير جنگطرف كالسكه به  راعصباني شد ، كلوخي هم بدهند. بيچار  سربازها او را به 

ضد قبله  ريك عد  ياغي هستند كه ب ،اينهاگويد قربانپرسد چه خبر است؟ عال الدوله ميخورد. شا  ميشا  ميه كالسك

هاا را  بدون اينكاه نمايناد  آن   ميرود و العمار شمس بااالي   باه  وگاردد اند. شا  بر ماي عالم و سلطنت شورش كرد 
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سر هشتاد سرباز گرسنه فلك زد  را  دستور ميدهد كه مير غضب را ميخواهد و به اوبازپرسي نمايد،ردا كند و يا از آنها 

 .جدا كند از تن

تقسيم كرد  بودند، دولت عثماني  شانخودبين  ايران را ميالدي كه روس و انگليس 1907سال  .كردباز پدرم نقل مي

پس سهم ما كرديد، ايران را بين خود قسمت  كهشما :روس و انگليس گفت نمايندگان  و بهنيرو آورد  مرز ايران هم  به 

واگذارد و شا  هم قباول كارد. چاون     ها دو شهر را به تركرا در فشار گذاشتند تا مظفرالدين شا  هم  ها؟ آنچه ميشود

 يامپراتور ،لمان شكست خورد و پيروزمندانآهم پيمان شدند. سرانجام  ها لمانآها با جنگ جهاني اول پيش آمد، ترك

هام  كه  هم در بخش عراق قرار گرفتو آن دو شهر ايران دولت هاي عربي ايجاد كردند  از آنوترك را پار  پار  كرد  

 .ندايران بود. شهر هايي كه از آن شودها نفت استخراج مياكنون از آن

 

 

 روزگار كودكي من

را در ميان رناگ و قلام و نقاشاي     مكردم خودباز  ]كه[ چشم .من ششمين بودم بود. «مير مصور»نخستين فرزند پدرم 

پادر و   انشاگرد آنها  غلبزيرا ا ،بود تبريز ند و خانه ما كانون نقاشانبود نقاش نيز برادر و عمويم .پدرم نقاش بود .ديدم

نقاشاي   و  نشساتم اي ميدر گوشه سپس،خريدممداد و كاغذ و جعبه رنگ مي ،دنددابه من مي ي كههر پول ند.بود نيايم

انجاام  رابارو فاالن كاار     ،داد كاه باه مان فرماان ماي     و  آمدمي .من نقاش باشمكه خواست ولي برادرم نمي ،كردممي

از برادرم  كردمولي جرئت نمي ، نقاشي و ابزار كارم نيست كه ديدممي ،مبرمي گشتمن پس از انجام آن كار  زمانيكه.بد 

داناه   بعاد .كردمپيدا مي ها را در خاكروبه هاآنسرانجام و ،گشتما ميتمام خانه ر ، پس؟  هاي مرا چه كردبپرسم اسباب

شاش سااله    .كاردم كار ميم و نشستمي اي آمدم در گوشهنمودم و ميپاك مي ،پف پف كرد  م،داشتمي  بر آنها را دانه

داشت كاه   اي هر شاگردي براي خودش تشكچه د.در يكي از مساجد محل بو ما مكتب .مكتب گذاشتند به بودم كه مرا

تركاه   اي لاك و دساته  فچاوب و   ،در گوشه مساجد   .آوردبرد و ماي ربح و عصر آن را مي. هر نشست روي آن مي
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ماثالً باا    .اسات  عالماات   داراي بيشاتر  ،جاي واژ به  عربيالف باي  .جزو بودعمه درس ما  .شدمي ديد درخت سنجد 

شاود  دو تاا ماي   .شود ناد مييگذاريك نقطه باال مي .شود پاتا مي سه .شود ياكنيد ميدو تا مي اش را نقطه ،نويسيدمي

 اينحاال  .دنشوخواند  مي، به سه شكل  "، كُرد و كِردكرد" .شودمرد هم خواند  مي ،سيدينوميمرد  .اثشود مي تا تا.سه

نساتعليق را   ،باود نچون آن هم زيباا   .نسخ را ايجاد نمودند و خط .ايرانيان آن را ارالح كردند ،كوفي بود الف با اولش 

 و پهلوي برداشت هايواژ از كم داشت كه حضرت )ع( تازي سه واژ ي بانويسند، الفميو به طوري كه محققين ساختند 

باديهي   .باسات گي ما از اين همين الفرا ندارد و تمام عقب ماند "گ و پ ،ژ چ، "حروف  همه باز. با اينآن را كامل كرد

در محرم، گاهي متغيرند. هاشان كه بسيار  مانند ما .باشدكامل  تواندنمي ،اي يك قوم رحرا نشين و بدويبكه الف است

كردناد و  ها در كثافت زنادگي ماي  بچه ،در مكتب زمستان است. به هنگام  گا  و  پاييزدرتابستان، گاهي  در بهار، گاهي

رهاا  نخ مي بساتند و  هاها را گرفته به آنمگسبچه   .زدميچرت مدام خواندند و آخوند هم پشت ميز كوتاهش درس مي

 و شاد بازپرسي آغااز ماي   كهبودآن وقت  .نشستپريد روي عمامه و پيشاني يا دما  آخوند مييكي ميگاهي  .كردندمي

تهران  پدرم چون از .روممن به مكتب نمي ،من از اين وضعيت به تنگ آمدم و به پدرم گفتم .بستندچند نفر را فلك مي

خيلي با كمال،  ،توانست كار كند. خواهري داشتم هجد  سالهنمي تر، برگشت پيوسته ناخوش بود و مانند سه سال پيش

 به تهرانهم « مير مصّور»برادرم،  از آن . بعداز دنيا رفتشد وناگهان بيمار كرد. در مدت چند روز نقاشي مي هم و خوب

جدايي پسر، مادرم را بسيار افسرد  و ماتمزد  كرد. در اين هنگام بيماري وبا در تبريز پيدا شد. اين را  ،و. مرگ دختررفت

شاا  جناگ كارد و تاا زنجاان ]را[ تصارف نماود و        بود كه باا فتحعلاي   "شقاقي خان رادق"مادرم نو  كه هم بگويم 

و همه دارائي او را تصاحب كرد. تنها ياك د  باه ناام     را از ميان برديو  ،مهر كردناو  را «ترفد»  شا  با نيرنگ فتحعلي

خان ماند  بود. مادرم با اهل آن د  آشنائي داشت. شوهر و پسر يكاي از اهاالي   « محمدعلي»براي پسر او « ندكتَرس »

روي ماي وبا شوخي بردار نيست.  ،خانم :گفت به او پدرم  شان برود.به عيادتمادرم قصد كرد كه  . ندآن د  وبا گرفته بود

دل رحم بود  مادرم كه بسيار مهربان ومانند. سرپرست ميها بيبچه.  آنوقت هم خودت از بين ميروي و هم گيريوبا مي

ساال  اين در. و دو روز بعداز بازگشتش مرد وبا گرفت  .او هام  حاال شايسته ترحم اسات و رفات  بيچار   آن زن  :گفت
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. باود  هم مادروهم پدر  ،زن نگرفت. خودش براي ما ديگر  بود وليزند   1329. پدرم تا سال پيش آمد قمري 1323

هايم دو بچه كه  من دوست ندارم ،پاسخ داد د،با او ازدواج كنكه اررار كردند  اطرافيان هر چه ،ي داشتيماحتي خاله بيو 

 رنگ باشند.

 مدرساه  كرد و در آنجا اجار  ،خانه بودقهو كه گويا سابقاً را  اي باال خانه ،ردر بازا ،طولي نكشيد كه ميرزا حسن رشديه 

ولاي لشاكر )طاالب     ،دادو نوشتن را ياد ماي  نخواند ين،نو سبك و اسلوباو با  .به آن جا رفتمهم من  ،كهباز كرد اي

در  ،پس از آن ميرزا رضا نامي .بستند همها را شكستند و در آن جا راو ميز و رندلي ها تخته تمام پيش و ديني( ريختند

هام جازو    "رضاا زاد  شافق  "دكتار   ،جاييكاه من به آن جاا رفتم  .اينبارمدرسه پرورش را باز كرد  ،ير  زنپپل  يزديكن

جناگ  هنگاام  در ايان   .آن جا را غارت و ويران كردند ،سربازان تزاري .كردندوام پيدا خيلي هم اما آنجا ،ش بودشاگردان

و شادروان ستارخان و باقرخان  ،هاي تزاري آمدندروس از آنپس  .با سپا  محمد علي شا  شروع شد ،تبريزآزاديخواهان 

 .تهران رفتندبه 

 دو در ايان زماان   .نويسي كاردم آن دبستان نامدرمن هم بدون درنگ  .با مديريت باقرخان تأسيس شد دبستان حكمت 

 تبريززمان در آن  در.كردند غارت و ويران هملشكريان تزاري دبستان سعادت را ولي  ند،باز شدبستان )نوبر( و)سعادت(د

هاي دور و را كه بودند  ناچار مردم .اعيان و اشراف بودمخصوص هم  و كالسكه درشكه وجود نداشت. تاكسي و اتوبوس

لذا من در ساراي رااحب دياوان كاه      .كوچه مجتهد بوددر  ،ته بازار ،اهراب محله در خانه ما .پياد  بپيمايند يدراز را پا

و باا   نماودم اجار  و مفروش  اي را، خانه باال ،مودر مرتبه د ند،رنعتگر بود ساكنانش و همهه داشت سه مرتب يساختمان

اجرت و ماهي سه تومان  و به من گلستان سعدي را بياموزد عصرها بيايدهفته، پير قرار گذاشتم كه هفت روز  مالييك 

در ايان   .دهاد و مبلغاي بگيارد   قرار گذاشتم كه به من زبان روساي درس ب   با شخص ديگري ن طوريهم.دريافت كند 

و پايش پادرم    ،مسااخت ماي هاا  عكس و باسامه  يا از روي از روي طبيعت ورا رنگ وآب  و يروغنتابلوهاي  ها منسال

از  تنها .دست بزنند نقاشي من كاره ب هاآندوست نداشتم كه كردم ولي كار مي ،ورو برادرم حسين ميرمصّ« ابراهيم مير»

 هاي مرا بگويند. غلط تا كردمخواهش مي ايشان
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 داني؟را نقاش مي تتو خود

هر روز  ،باالخانه داشتم ،راحب ديوان در سرايهنگامي كه من  .نام داشت «ابراهيم» ،استعداد پدرميكي از شاگردان بي

را هدف قرار داد   از دور او يسوار ديگرساختم كه مي سوارروزي من يك  .كردزد و كارهايم را تماشا ميمي سرمن ه ب

 ،گفات  منب مشهدي ابراهيمبود بوسيله اسبش كشيد  ميشد.  يك پايش در ركاب ماند در حاليكه نخستين  سوارو  ،بود

چناد سانگ   روي تابلوي مان   او كه ساختن رحرا و سنگ را ياد بگيري. چند سنگ بسازم  ،تابلويت  هدر زمين تا بگذار

لولاه   او مگو و پاك كردم. هاي او را تراشيدمسنگو مرا برداشت نقاشي  من كاردكرفت ،كه  رفت. همين بعد و  ساخت

آتش گرفت  ام.هاي او را پاك كرد چشمش به تابلو افتاد كه سنگ ،را ببردلوله كاغذ كه شت گبر .جا گذاشتهرا  شكاغذ

داور هام   .مان يك چهار    و يك چهر  تو بسازي ،ن حال من حاضرمبا اي .نه دور نما ساز ،و گفت شماها رورت سازيد

قارار شاد ياك     .تاز  شا  شد  بودشا  احمد .در آن زمانهر كه باخت يك مهماني در يكي از باغات بدهد .باشد تبرادر

آنرا پنهاان   فوراً ،شدولي هر وقت سر و كله مشهدي ابراهيم پيدا مي ،من تابلو را دست گرفتم .شا  بسازيماحمدچهر  از 

 تا بارادرم  را بياوريد ي خودتانشما هم تابلو ،استآماد  به او اطالع دادم كه كار من  .تمام شدتابلوكردم تا روزي كه مي

 شاوخي باا شاما    ،و گفت: داداش من راورت سااز نيساتم   ا ند.آمد «ميرمصور»با برادرم او همرا  روز بعد  .قضاوت كنند

 .تابلو را آوردم . منرار نمودرابرادرم نيز  .تابلو را تماشا كنيم ربيا .د  مهماني بدهم ،بجاي يك مهماني حاضرم .كردممي

 شد.  واقع  انداز  مورد پسندبي

 با يك تير دو نشانه

چون من به  .كرداز او استفاد  مي ،بزرگ و هنرمند شد مكه برادر . بعديكي از شاگردان رسمي پدرم بود ،مشهدي ابراهيم

را و كارهايش  بروم هاآنخانه به  گرفت كه جمعه  مرا   از پدرم اجاز و آمدي روز .شدميمند من بهر هنر از  ،ميدان آمدم

كارهاي نقاشان فرنگ بود كاه باه    هايباسمهخانه او پر از كه  اين را نيز بگويم  .رفتم به آنجا جمعه من .روزتماشا كنم

اين   :گفت نشانم داد و را سوارشتر يك تابلو  .بردملذت مي هاآنو من از تماشاي  ،كرداز فرنگ وارد مي ،كمپاني واسطه

و  تعريف كردماز كارش  ،را بگويم يشهاكشيدم غلط خجالت  ،من كه از پسر او هم كوچكتر بودم ؟چطور است طرح 
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كار آن  هممن .هايش را بگوعيب ،كارم تعريف كني از خودخواهم بياو گفت: داداش من نمي .كه بسيار خوب است گفتم

 ومان د  .كان  شدرسات  : حااال  گفت داد منبدست او رنگ و قلم را  بعد.را يك به يك شمردم يش هاغلط م و را گرفت

تمام تمام  خودم باقي را من .را هم بساز راسوچهر  حاال  گفت دو بار   .كردمارالح را  او و طرح مت زحمت كشيدعسا

خودم تماام   منرا باقي  .كله شتر را هم بساز ،تيرا ساخ سوارحاال كه چهر   ،گفت .بازرا هم ساختم سوارسازم چهر  مي

از مشاهدي اباراهيم    .بعد از ظهر چند نفار مهماان آماد    .نهار آوردند و ظهر شد تا ساختم هم كله شتر را .سازمتمام مي

خالره .كندمن مشق ميپيش آيد روزهاي جمعه ميكه است  «آقا مير»پرسيدند اين بچه كيست؟ او گفت پسر كوچك 

 تا فرستديعني من استادتر از پدر او هستم كه او پسرش را مي ،نمود را توهين مپدر هم وهم حق مرا ضايع كرد ،اينجا در

 !!نزد من كار بياموزد

 

 

 من دختر وسطي مشهدی ابراهيم هستم

ميرفات   پايين وخورد و از اتاق سوم باز پله ميميرفت باال  وداشت  هاي فوقاني خانه مشهدي ابراهيم از دم در، پلهاتاق

تعطيل  ي آنروزفرداعلتش هم اين بود كه  .ها بخوابمدر خانه آن را شب تابه من اررار كرد او . شبيميرسيد اندرون بهو

كاه  در اتااق بازرگ وساطي خوابياد  باودم       من شبآنرا درست كنم.  شكارهاي اي از  من پار كه خواست بود و او مي

رها كردم و  او را كوچك و زنانه بود. فوراً يمن دست را گرفتم. دست .زنداحساس كردم دستي لحاف مرا پس ميناگهان 

دختار وساطي مشاهدي اباراهيم هساتم. گفاتم چاه        « لاري »من جواب داد، ؟و با من چه كار داريكيستي پرسيدم تو 

مرا از پدرم خواستگاري  كه  م به تو بگويم  اآيد. آمدمن از تو خوشم مي ،گفت ؟ي  ااينجا آمدخواهي و براي چه به مي

دهند. گفت من باا او كاار نادارم... ديادم     تا او شوهر نكند ترا شوهر نمي و خواهر داريت تو بزرگتر از خود ،. گفتميكن

كانم. گفات دلام    فردا ترا از پدرت خواستگاري ماي  من، برو پايين ، بسيار خوب،حاالگفتم ،به اوخيلي ساد  و بچه است

گاردد و  ماي باه دنبالات    ،بيند تو نيساتي مي ،شودمي . گفاتم ناه! حااال پادرت بيادار      ماانم ي پيش تو بكمخواهد مي
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خورد. به هار  هم مي ربي مان كار و رابطه  شود دشمن ميمن و خانواد  ام با آنوقت كند. پيدا ميدر اينجا سرانجام ترا 

باا جاوان   لاري   ،بعاد  يچناد اما  .ا نماندمهدر خانه آن يشبهي  ديگر  ليو برگرداندم او را ي كه ممكن بودزبان و نيرنگ

 فرار كرد. يديگر
 

 مينياتور ديدمنقاشي ای كه نخستين مرتبه

شگفت اين كه هماه   .غال داشتندفروشي اشتكار عتيقه ه و همه ب ،آمد  تبريزارفهان به از مردم رد سال پيش گروهي 

ا هيكي از آن .ميكند طباطبائي سيد مها را سيد آنهدارد كه ارفهانياين خاريت را  تبريزشايد خاك  .هم سيد بودند هاآن

مشاهدي  »روزي اين آقا با مردي كاه او را   .بودهم مرد شوخي  .كردبود كه كمي هم نقاشي مي نامي «سيد ابوالقاسم»

ايان كتااب و    .عجيب و غريب داشات  تهايكه رور ،قديمي آوردوخطي  يزد من آمد و كتابن ،ندخواندمي «عباس آشپز

راشاروع  سابك   آن نقاشي كردن باه سپس و متعمير كرد برايش من آن تصاوير را .دور  مغول بودمربوط به  شتصاوير

، ازكتابفروشاي  را كه جاي رورت داشات   يمن كتاب كوچك .فراوان بود تبريزهاي خطي در كتاب ،در آن روزگار .مكرد

 ،امانت برد به آنرا و ديدكارم را   ،ان سيد آمدپسر بزرگ هم .مجلس مينياتور ساختم،شش پنج در آن  و خريدمدور  گرد 

 ،خواهي مرا بكاش مي اگر اكنون .اما نه به بهايي كه گفته بودي ،كتاب را فروختم ،گفتو آمد دوبار  روز بعد  .بفروشد تا

سرانجام چهل و پنج تومان به  ودكرباالخر  از بيست تومان شروع  .امكرد كه  است ييك غلط .سرم را بشكن ،دار بزن

باود  هام  سيد ديگري  .كهنه فروخته است كتاب  را دويست و پنجا  تومان به نامكتاب بعدها معلوم شد كه آن  .من داد

وقتاي   .«اساماعيل طباطباائي  »اين سيد پساري داشات باه ناام      .تدكان عتيقه فروشي داش ،گر خانهبازار شيشهدر  كه

فروشاان  باه عتيقاه  ببارد و  تفليس ها رابه نآاو كه بسازم  تا برايش چندين كار  سفارش داد به من ،مينياتورهاي مرا ديد

 ي ساختم.م مينياتور  بودم و ديگر نقاشي طبيعي را كنار گذاشته هممن .برداين را  سود بسياري مي زيرااز  ،بفروشد

 ارسل كارمند بانك روس

ايان مارد ياا     .خريد مينياتور و اشيا  قديمي كرد  بود هم شروع به  بود. او ند بانك روسمارمني كارمرديك  «ارسل»
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را باه فرداموكاول    معاملاه ولي   ،گرفتامانت ميبه مردم  رورتگران را ازكتاب مصور يا مرقع  كهكارش اين بود ،نامرد

فروشاند    كه بديهي است .قيمت ميگذاشت بيست تومان كه برد  بود، يك كتاب هزار توماني ميامد و براي فردا .ميكرد

ماال   ،به اين ترتياب   و !!شكايت كن كنسولگري روسبرو به  ،گفتو مياه ب ولي ارسل ،شدميراضي نبه چنان قيمتي 

 كرد. به بهاي هي  تصاحب مي و مردم را با زور

 استحاجي مشوق 

چيزهااي  بساياري   ،اين مرد در دوران زندگي خاود  .حجر  داشت ،تبريز ،پيرمردي بود كه در تيمچه امير «حاجي نقي»

 كاه  بود،يك مرقع بازرگ   ديگري و  زر ناب از اي  سر گاو چند هزار ساله ،هاآنيكي از  .رد آورد  بودگقديمي و نفيس 

را كه از غار بيرون آمد   يياژدها در حاليكهگشتاسب را  ،مجلس بزرگ .ه مجلس را پهلوي هم چسبانيد  بودندسدر آن 

من هم  .بدون اين كه قيمت طي كند ،كنم هآن را كپي تااين قطعه را پيش من آورد نشان ميداد. ،كشتيم بود با شمشير

با  ارل مرقع را آمد ونزد من  حاجي .كردم همشغول شدم و آن را كپي و شوق قهبا نهايت عال ،عاشق اين كارها بودمكه 

پس از آن كه  .را بگيرد مرقع نو و  ،بدهدم كه مزد شما را   اولي به پسرم سپرد ،ميروم اسالمبول بهمن  ،برد و گفتخود

 قارار اسات   بپرسمبروم خوبست  ،كشمكار زحمت ميسر اينكه بر  است فكر كردم كه من چهل روز ،رحافي شدكارم 

 گفتاه حااجي   بعد از او پرسيدم. كه مرقع آماد  است و به او گفتم نزد پسرش رفتمپس ، بدهندبه من چقدر بابت اينكار 

مان چيازي    .پنج تومان بدهمبگيرم و گفته قطعه را از شما  .كندرا تشويق مي شماپاسخ داد حاجي  ؟من بدهيده ب چقدر

يك عتيقه فروش خارجي نشاان داد   ه ارل مينياتور را ب .حاجينگهدارم ممرقع را پيش خود كه نگفتم و تصميم گرفتم

سايد ابوالقاسام   »بازرگ   رپسا  .روزي خواسته باود هزار تومان ولي حاجي ا پانصد تومان مشتري شد  بود بود و او آن ر

ار بساي  هااي  پس از چانه زدن او.ببرد آنرا با خود قطعه ساخته شد  مرا ديد و اررار ورزيد كه و آمد پيش من «ارفهاني

حال  .اميك كاري كرد  سرانهمن خود،گفت و پس از دو ساعت آمد  .برد امانتو مينياتور را به يك رد تومان طي كرد 

من با هازار زباان    .خردكار تو را هي  ابلهي نمي .گفت،گفتم باز ارفهاني بازي شروع شد .دانم چه نظري داريدشما نمي

از آن مان   او گفتم،به  .يكي قالب كردمبه  بيست تومان بهآنرا  زود .گيارم ام يك پاول كمتار نماي   طي كرد  كه چه
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 .بيست تومان براي يك بچه خيلي خوب اسات  بابا ؟ترشي بيندازيآنرا خواهي گفت مگر مي .برگرد و كارم را پس بياور

پنجا  تومان داد و  ،عاقبتپس از دو ساعت گفت و گو خالره .پروازي مكنقدر بلند . اينيكي ديگر بساز و دوبار  بنشين

از چند ما  معلوم شد كه كپيه مرا به جاي ارل باه آن   بعد .يك پول سود نبردم ،در اين سوداداند كه من خدا مي ،گفت

با وجاود   ،گفتمي .را در تفليس ديدم ش چند سال بعد خريدار .به پانصد تومان فروخته است آنرامشتري حاجي جا زد  و

 خريداري شد  فروختم.  قيمت  سه برابرآنرا به ولي من  و بودناين كه آن مينياتور 

 ديوان خطي صائب تبريزی

آباي   قدكيك جامه كوتا  تا زانو از  نهاد وميسر برپيشاني بر آمد  كه كال  تخم مرغي  ،بامردي بود كوتا  قد تبريزدر 

باه   ،باود بسته  به هم  با كمر بلندي كه كتاب كهنه خطي را ي بست و مقدارپوشيد و يك كمر چرمي بلند ميرنگ مي

 ،را نگا  كاردم آن .امبرايت آورد  يكتاب بسيار خوب ،آمد و گفتپيش من روزي  .با من مشتري بوداو  .گرفتزير بغل مي

ايان مبلا     ،آن زماان در  .چهل توماان  :پاسخ داد ؟ميفروشي چند :گفتم .ديدم كتابيست با خط شكسته با تخلص رائب

به  .كتابرازند  بود هنوز  پدرم در آن زمان،.دهمفردا به شما جواب مي ،پيش من بماند كتاب امشب ،گفتم .بود زياد خيلي

 از گار ت ساعدي  سه  است تبريزرائب از خاك پاك "گويد: خودش مي .يستتبريزاين شاعر  ،گفت .ايشان نشان دادم

 ،گفات  ،دمچانه زهر چه  .كتابفروش آمد «غفار»شيخ  فردا .ولي چهل تومان گران است ،است يخوبكتاب  ."ل شيرازگ

را مااهي پانج    شيست تومان ديگرب ونقد آنرا سرانجام قرار شد بيست تومان فروشد.يك دينار كمتر از چهل تومان نمي

 م شد. انجامعامله  .به اين ترتيببدهمتومان 

 معرفي كرد را پدرم صائب

به ارافهان   تبريزبه امر شا  عباس بزرگ از  ،كه بازرگان بودپدرش داشت كه همرا  سال ،سيزد   «رائب»محمد علي 

مضامين  و در اشعارش و به هند هم سفر كرد ا ي را برگزيد.شاعر ،كه پيشه پدري را پيش گيردآنجا به جاي در آنورفت 

در معرفاي كنناد،  خواهند او را ارفهاني مي ،اشخاصضي بع ند.شد  ااشعارش ضرب المثل از  اي پار و دارد بسيار  بكر 

معرفاي  را قمي  "نظامي گنجوي" ،مردمبرخي از ه ك همانگوناه   .انددمي تبريزرا از خاك پاك  شرورتي كه او خود



 

 
23 

 )به تفرش دهي هست تا نام او  .اندد كرچاپ  پايان كتابدر  و ساخته هايي نيز  ان او بيتبحتي از زو  كرد 

 نظامي از آن جا شد  نامجو 

 بحر گنجه كنمچو در كوچه در 

 مماز گلستان شهر ق يول 

اين  وجود دارد؟ و شيراز و ارفهان و كرمان و يزد و غير  تبريز تفاوتي مياندانم براي يك ايراني پاك نهاد چه من نمي 

هااي ديگار اياران منساوب     دانشمندان و هنرمندان آذربايجان را به اساتان تا كنند كوشش ميكه گروهي چه پليديست 

 و  ر كرماان كجاا  خا در مراغه سكونت نمود  است!! آو آمد   جا از آن اهل كرمان بود  ولي  ،اوحديميگويند، مثالً ؟كنند

 بايستي سه ما  را  پيمايد تا از كرمان به مراغه برسد! انسان كهامكانات آن هم با نبودن  !مراغه كجا

 سازد!خواجه ميرك را اصفهاني مي «گلستان هنر»نويسنده 

زنادگي   تبرياز داناد كاه در   او را ارافهاني ماي   «گلستان هنر»مثالً نگارند   .اندفراوان كرد  تاشتباها نيز دربار  ميرك

نقاش استاد داشاته   كهنبودشر ايط مناسبي مو جود كه پيش از شا  عباس در ارفهان و اين در حاليست  كرد  است مي

 اين .خراسان درگذشتدر  ،«محمد خان شيباني» ستياليا نگامبه ه ،ميرك ،هكميخوانيم  «تحفه سامي»باشد! در كتاب 

حاال آنكاه    .كشاته شاد  اسات    دست اوبه محمد خان شيباني با شا  اسماعيل اول همزمان است و  ،كه است در حالي

 از ،هاا  ايان نوشاته  از  ياپار  .و كارها انجام داد  استكتابخانه )شا  طهماسب( شد   رئيس ،ميرك بعد از شا  اسماعيل

 «هااي جاويادان  لگ»مثالً نگارند  كتاب  .اغلب اشخاص دارندنيز اكنون  هم  خبري يا از روي غرض است كهبي روي

 آنكه گويند؟ اولي ميتبريزاو را  چرا است. بدرود زندگي گفته نيز ن شهرهماو در   رائب در ارفهان به دنيا آمد ؛نوشته

گوياد:  ساله بود  و خود شاعر مي 13پسرش  ،به ارفهان سفر كرد  تبريزاز  ،شا  عباس بزرگ به امروقتي  ،پدر رائب

 مايهن يكي از شهرهاي بسيار قديمي  تبريزمگر  ي؟تبريزكند ارفهاني و مي يچه تفاوتو ارال متبريزمن از خاك پاك 

 نيست؟  مهد زرتشتو  ما

 حاجي نقيسرانجام زندگي غم انگيز 
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اول شكسات  باار  با مجاهدين جناگ كردناد    تبريزقمري كه لشگريان تزار براي تصرف ادارات دولتي  1330در سال 

 حااجي و  ديگار دار زدناد   اي باا عاد   االساالم را  ثقاه ها و روس .يان فرار كردندفداي .قفقاز رسيد نيرو ازسپس  .خوردند

قاي را هام   نبارادر حااجي    .شروع كردندرا كشتار همگانين همزمااز طرف خود استاندار نمودند و را  ايرمدخان مراغه

به خاون بارادرم دشامن     ،آورد كه و سر يك سرباز مرد  تزاري را بريد ،خانواد  برادرش دادن حاجي براي تسلي .كشتند

 .بهاناه پيادا كارد    ،قي را تصااحب كناد  نهاي پربهاي حاجي كشيد تا عتيقهها بود نقشه ميارسل ارمني كه مدت .كشتم

ترتيب او افتاد و به اين  ارسل دسته ها بغارت كردند و عتيقهرا  اش  دار زدند و خانهند و ها را برد حاجي را گرفتتزاري

 سرشار رسيد.  يبه ثروت

 مرگ ناگهاني پدرم

هماه جاور كساب معلوماات      از اوبسيار خوش رحبت و مهربان و اديب باود و ماا    يچنانكه در پيش گفتم مرد ،پدرم

 1329ساال   .شاناخت و روس را خوب ميادباي فرانسه  .ي داشتيدانست و در ادبيات دست طوالتاريخ مي .كرديممي

جاز   ، باه بامداد همه بيدار شادند  .ميگفتيم و شنيديم و خوابيد،خنديديم  ،خورديم يم.نشست گردهمشبي همه  .قمري بود

نهايت پار ارزش را از دسات   يك دوست بي كه حس كرديممرگ او ما  از پس .خواب هميشگي رفته بودبه پدرمان كه 

بار به مان گفتاه باود:     ينو او چنددر تفليس بروم ي هنرستانبراي آموزش  نقاشي به من كه آن سال بنا بود  .درايمداد 

گفات فرزنادي كاه از دختار     و مي ،ازدواج با زن بيگانه كامالً مخالف بودوي از  .روعباس براي ما از روسيه سوغاتي نيا

 ايراني نخواهد شد.  ،خارجي به دنيا بيايد

 من در تفليس وارد هنرستان نقاشي شدم

يعناي پاس از    ،قمري 1329در سال  ، من نبود يتحصيل نقاش براي درست آنروزگار،امكانات در ايران از آنجايي كه  

مان كاه    آنها نام مرا  در كالس اول نوشاتند،اما .نويسي كردم نام ،در هنرستان نقاشي و رفته تفليس به شهر ،فوت پدرم

از روي كه مان  گفتم هنرستان رفتم و به او  رئيسنزد  ،هاي گوناگون نقاشي كار كرد  بودمدر رشتهپيش تر در تبريز،و 

ناچار در هماان  بروي. به يا و  كنيشروع كالس اول  از ياا باياد   پاسخ اين بود كاه،  ولي  .كار كرد  ام طبيعت و كپيه
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كاه ساخني   آنبادون  و  دتماشاا كار   و كار مارا  معلم آمده ك ي نگذشته بودنيم ساعت .مشغول كار شدم م ونشستكالس 

دور  شش  و من توانستم اول به كالس سوم بردندكالس مرا از برگشت.آنوقت با رئيس  و رفت ،از كالس بيرون بگويد

 . رسانمبه پايان ب ساله هنرستان را در مدت چهار سال

 باغ مجتهد

 ؟اناد آن با  را به ناام او نامياد   چرامجتهد كيست و ببينيم اين  خوبست حاال .«با  مجتهد»به نام بود باغي  ،تفليسدر 

كه بتواند بندد مي تزاريسربازان هاي شهر را بر روي تبريز درواز  بود، شكست خورد   هاساز رو ،زماني كه عباس ميرزا

در خفاا باا    ولاي  ،شاود نان او از غيب پخته ميگفته مي شد كه  ،«آقاميرفتاح » .خود دفاع كنداز كمكي،تا رسيدن سپا  

در  .باود كرد  ها را بر روي لشكريان دشمن باز مردم را گرد آورد  و مرعوب ساخته و درواز  ،ها بند و بستي داشتروس

آقاا، و   اين خدمتبرابر در نيز  هاسرو .گريخته بود ،ي كندايستادگ در برابرشان نتوانسته بودهم كه عباس ميرزا نتيجه، 

لي آقا پس از مدتي  به واسطه كم شدن مريدانش و .و آن با  را به او داد  بودندبرد   را به تفليس پايان غائله، او پس از 

 شد. او ناميد  مينام به  ،بودبزرگ و گردش گا  همگاني هم و اين با  كه بسيار  ،نزول اجالل نمود  بود تبريزدوبار  به ! 

 چهار سال در تفليس

تا  ،كردمپيدا مي ،نشين سهاي روچهدر كو ،با مختصر اثاثيه ياتاقو  گشتممي زندگي نميكردم،بلكه خانه مهماندر  من 

ايراني كاه  هاي روستايي آن زمان در  .ن روسي ام پيشرفت كندزبا ،با مردم هم در نتيجه محاور و  تمام شود ترهم ارزان

 ..جوراب مردانه و زنانه و دستمال ،غالبا با دور  گرديآمدند و ميهاي مرزي به شهر ،اردبيل بودندشهر  شان نيز ازبيشتر

ايان   كردند ورا به چشم دشمني نگا  مي همه ،نسبت به ايرانيان نداشتند يها كه نظر خوبروس .فروختندو يا نفت مي. 

 .نظرشان عوض ميشد را ميديدند،ويژ  هنرم كمي كه ميگذشت  و به ولي  .دادنداتاق مي خيلي با اكرا  به من بود كه

هااي  باا ذغاال   ،از ساعت هجد  تا بيسات  و كرديمرنگي كار مي ،از ساعت نه بامداد تا دوازد  .هنرستان ما دو سر  بود 

مدم و پس از رارف  آبيرون مي ان از هنرست براي خوردن ناهار من هر روز كه .مي كرديم   قلم طراحياسي ،مخصوص

باه اتااقم    پيش از من  ،دختر گرجي و روس و ارمني چناد  كاه  ديدم مي،اغلب باز ميگشتممنزل  به،در رستورانر ناها
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  بتوانند آنجا را نظافت نمايند.كه اند تا كارهايم را تماشا كنند.درب اتاق را هم  از آن جهت  نمي بستم،  آمد 

 گروه دوست داران ايران

 به ايان جهات   .بلكاه دشامنند   ،نسبت به ايران خيلي بادبين  كه ايشان ديدممي ،گرفتمگاهي كه با مسلمانان تماس مي

 اينكار.ناد كنتبليغاات ضاد ايراناي ماي     مادام  ها( و روساه ها )تركمعلوم شد عثماني .علت را بفهممتا درردد برآمدم 

كه  بود جهت آن به نيز هاروس مخالفت  .خود نماينداز آن روزي قفقاز را گرفته  مي خواستند كهآن بودها براي عثماني

را كه در قفقاز به دنيا آمد  بودند با خود همرا  كردم  يمن جوانان ايراني نژاد .به ايران محلق شود از نو قفقاز يمبادا روز

 پس از چندي به اين ترتيب .داشتم شدو آمد وپي   پي دران تماس آندادم و با  يجا شانمهر ايران را در دل آرام آرام، و

 درست شد.  «داران ايراندوست»گرو  

 چرا سربازهای ما را كشتيد

نازدم   د  دوازد  سااله  يپسار  .كاردم و نقاشاي ماي   بودم در با  مجتهد نشسته ،قمري 1330روزي از روزهاي محرم 

سربازهاي ماا   شما گفت چرا .آري :تو ايراني هستي؟ گفتم ،پرسيد سپس و.كمي به كارم و اندكي به خودم نگا  كرد آمد

؟ دچكار مي كنيا ، با او تان را ببردگفتم اگر دزدي به خانه شما بيايد و بخواهد شما را بكشد و هست و نيست ؟!را كشتيد

ما به كشور  .لشكريان شما هم حال همان دزد را دارند :مگفت .،كمك ميخواهمكشمداد مي ،كنمدفاع مي از خودم :گفت

 يورش آوردند.به ميهن ما  بودند كه شما .  اين سربازانشما نيامديم

 يك سخن كوتاه روشن
 تبرياز پولي كاه از   و  چون هزينه زياد بود .گذاشتمها ميمغاز  برخي از دربراي فروش  هايم راكار از   ايپارمن گاهي 

 از آن چاون و  با مداد راورت دختاري را كشايدم    سرگرمي ،،از سر بازي و روزي .فايت نميكردفرستادند كبراي من مي

، هنگامي دو روز بعد .بردمگذاشتم و براي فروش به يكي از آن مغاز  ها قاب و شيشه  در و مرا رنگ كردكار  ،خوشم آمد

از  وي،مگفتمنهم به او  .خواستشما را ميو  بود يك كارمند دولت آمد  ،گفت به من  زن راحب خانه ،آمدمبه خانه كه 

 ،روزهاا  آندرزيارا   ،من خيلاي ترسايدم   .را ببينيد نه بيائيد تا اواز ساعت  پيش ،شما .ميرود هنرستان بهساعت نه بامداد 
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 ،شدمبلند ناچار  .آمدندخانم با يك  يمرد ،تختخواب بودمدر هنوز كه روز بعد  .بردندگرفتند و ميرا مي باسوادهاي ايراني

باه   كاه  يك جمله روسي با مردآن آمدم و پوزش خواستم.نزد آنها ،دست و روو پس ازشستن   مرا مرتب كرد مرختخواب

شاما در فاالن مغااز      .من به شما بگويم يك سخن كوتاا  و روشان  " :اين بود اش جمله .انداخت ممن گفت به وحشت

را خواساتم آن مان ماي   ،بلي. گفات پاسخ دادم، كشيدم.  ينفس راحت ،همين كه رحبت نقاشي شد "ايد؟نقاشي گذاشته

كارهاا بااز هام     قبيل  چون از آن .خواستم با شما آشنا شوممي :نبود! گفتپس ديگر به اينجا آمدن نيازي بخرم. گفتم 

و   ندهيد تا من امشب باروم  يپول :من گذاشت. گفتم يقيمت نقاشي را جلوآنوقت از كيفش  پولي در آورد و  .خواهممي

از كه نيامدم. شب  و ديگر من رفتم .شايدبگير تا خاطرت جمع باشد را پول .اينجوان هستي شما خيلي ،گفترم.ورا بياآن

 ،ساراغش را گارفتم.  زن فروشند از  يترين نيسات. و رم دراك ديدم  ،رفتم پس گرفتن تابلو يو برا آمدمبيرون هنرستان 

هم مان  .گذاشاته باودي  باراي فاروش    را؟آنا يا  ديواناه شاد   ،اختيار گفتم چرا فروختي؟ گفات فروختم. بي آنراپاسخ داد:

 .آماد هام  مرد آن. برخاستم قدري زودتر از هر روز ،. فردا بامدادو بر گشتم گرفتمرا كارم پول .حق با اوستفروختم.ديدم 

پاول   ،گذاشاتم. گفات   برابارش  هاا را در پرياد. پاول   ساارش اند. رنگ از رُخفروخته را تابلوولي خواهم پوزش مي ،گفتم

گفات كاي    .بساازم   تاوانم بااز هام ماي    .ساخته بودمآنرادوست داشتم. گفتم  من را نقاشي  آن من خواهم چه كنم؟مي

ديگار   "ژستي"يديگر با حركتچهر  يك و روز بعد نشستم  آماد  اش ميكنم. ،دو روز ديگر بيائيدپاسخ دادم  سازي؟مي

 با هم دوست شد  بوديم. و كردمكار مي شيك يكسال براينزد .از آن پس،خيلي پسنديد و آنرا ساختم. او آمد

 روس آشنا شدم "ژنرال" با كنرال

بازنم و ببيانم    يسر فروشي كه كارهايم را در آنجا به امانت ميگذاشتمبه مغاز  سيگارتا  ،روزي از هنرستان بيرون آمدم

روز بعد . برو اشخانه هب .با شما كار دارد ،كنرالبه من كارتي را نشان داد و گفت: اين فروشند  يا نه.  اند چيزي فروخته

دانست و با مي خوبهاي تركي، فارسي، كردي و ارمني راهاي بلند و سفيد. زبانبا سبيل ،پيرمردي بود .به خانه او رفتم

اياران  كاار نقاشاان   از در موز  تفليس چند تابلو  م.هاي قفقازمن رئيس همه موز  ،و گفتا .فارسي رحبت كردبه  من 

سپس  است. آمد كه اين كار از شما ساخته م ميبه نظر و م  امن كارهاي شما را ديد .دننياز به تعمير داركه است موجود 

تابلو يك پدرم و  هاي كار از  تابلوي روغني ودو باهم به موز  رفتيم.در آنجا را بستنداش  درشكه يك اسبهو دستور داد ا

 .ديد  ميشد جدم كار

حضور  قريب هشتاد نفر نقاش  تبريز ،دربودمكودك روزگاري كه من  . در زماني كانون نقاشان هنرمند ايران بود ،تبريز 
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ي تبريز «ميرك» و يتبريز «سيد ميرزا»،يتبريز «ابوالقاسم»كار  ،در لندن «مستر ايمري» كلكسيونكه در . چنانندداشت

 ،ي بود  اسات تبريز ،نقاش دربار فتحعلي شا  نيز «مهرعلي» .موجودند،را ساخته بهماسترورت خواهر كوچك شا  كه 

ست . من نميدانم  ا معرفي كرد شيراز  هاي مر بوط بهكار از  را «سيدميرزا»كار  ،اطالع تلويزيون تهرانولي گويند  بي

كاه در  اسات   "يعبااس شايراز  "آقاا  .اولي، داشتهمعروف  شود؟ شيراز سه نقاش شيرين ميهم آيا با حلوا گفتن دهن 

ناامش  شيرازي است كاه هرچناد   "لطف علي رورتگر" و بعدي؛شيرازي "عبدالصمد" ،ديگريكرد ارفهان زندگي مي

كه نتوانستم او و يا ،"ستهيشا ردرالدين[" جزبه اكنون هم  .استمينياتور ساخته  و و بوتهتر گل بيش است، وليرورتگر 

كاه   ندي هسات تبرياز د  نفر نقااش  قريب  تهراندر هم اكنون ولي  .كار هايش را ببينم، شخص ديگري را نمي شناسم

ايان   .سه تابلو را با دو پرد  ديگار تعميار كاردم   آن من  به هر روي، .كشانيد  است تهرانرا به  هاآنزندگاني  مشكالت

 تا باراي رارف   كردبه من اررار مي ،هاي تزاريبرخالف اغلب روسوي  .بود يدوست مرد بسيار نيك خوا  و بشر ژنرال

كار  خوب، برايمدراين م .كردمنمودم و كمتر آمد و شد مياز رفتن خودداري مي من بروم ولي هاآنبه خانه  ،شام و نهار

 ام كه اكنون در تاالر فرهاد است. رنگ ساختهو را با آب همسرش  من شبيه او و .كردو سفارش پيدا مي

 مست شد ژنرال دختر

شاهرداري بااالي كاو  را هماوار و      .ناد ناممي «رنعانشيخ »را كو  ها آناست كه مسلمان هيكو ،در كنار شهر تفليس

مردم را به آساني جاباه   كه بود و ترن برقي كشيد كافه و رستوران هم داير نمود   در آنجاگردشگا  و با  درست كرد  و

يك روز از پدرش . زندگي ميكرد خانه پدرشدر بود و  شوهر نكرد  هنوز  سه دختر داشت كه سومي ، ژنرال جا ميكرد.  

 ،پس از گردش و تماشاي دورنمااي زيبااي شاهر    .رفتيم رنعانشيخ   به كوما  .برويم گردشبه  همباخواست تا اجاز  

مدير كافه از من  .آيدخوابم مي ،ست شد و گفتآن سدر نتيجه آشاميدن نوشيد و  آبجو ژنرال،دختر .ي نشستيمسر ميزبر

دختر كنرال را به  ،من .به ما داد يلبخند مرموزي زد و اتاقهم  او .براي يك ساعت در اختيار ما بگذارد ي رااقاتتاخواستم 

 .به شهر برماي گارديم   بيدار شديد هر وقتومي مانم  من بيرون .بخوابيدكمي  شما اتاق راهنمايي كردم و به او گفتم ،

ناه درسات    :گفاتم  .گفات بياا تاو    ؟دارياد رفتم و پرسايدم كااري    پشت در .دمي زننگذشته بود كه ديدم مرارداكي دان

شتم ناچار يك رندلي كنار تختخواب گذابه   .مست است او ديدم .دهمميخودم اجاز   من ،گفت .يد  اما خوابيدشنيست.
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لبااس   ،شاد دار بيا  او.سااعتي گذشات   .آمادم  بيرون آهستهمنهم .خوابش برد زماني خوشبختانه پس از اندك .نشستمو 

پدر و مادرش نقل كرد   رايبآنچه را كه گذشته بود، دختر  اين.برگشتيم. من او را به خانه شان رساندمشهر به و وپوشيد

 هاا آنسبب شد كه محبت حادثه اين  .نجابت كردوي ولي  ،آغوش شوماو همبا تا  ممن آماد  بود ،با آنكهبود و گفته بود

  تر شوند.نسبت به من افزايش يابد و مهربان

 همشاگردی من يكه و تنها

پس تصميم گرفتم آن  .بروم گردشبه خواستم مي و داشتمپول ( آن روزگار ك )دو ريالپمن بيست كو بود. روز يكشنبه

.هنگامي كاه  پياد  برگردمبازگشت هم پاي در بروم. به كو  شيخ رنعانو برقي شوم قطار سوار  و ك را بدهمپبيست كو

باا  كارد.  گردش ماي  ييتنها م ديدم، كه بهآشنا شد  بوداوتاز  با راكه  اتفاقاً دختري از دختران هنرستان به آنجا رسيدم،

و مان    بنشينيمسر ميزي  بايد ناچار ،پس از گردش و با هم بگرديم، بيايد نزد منا ببيند  و رم گفتم اگر اين دختر مدخو

نخسات   .نداشاتم  يپاول كاه  من  ليو ،زن پول خرج كند ،دن مردبا بوكه  چون مرسوم نيست بپردازم. حساب ميز رابايد 

دفتري و مدادي همرا  داشته باشم  كه عادت داشتم ،هاي سالمن سال .چيزي به نظرم رسيد بعد ولي ،خواستم برگردم

در و  كنادم   از دفترم را  نقاشي شد   تر همراهم بود دو برگ فآن روز هم د .بكشمآنرا  ،ديدم و جالبي خوب تيپ اگر و

زن  .كردماز دور نگا  ميخودم هم  قيمت گذاشتم. روي هر كدام پنج روبل و گذاشتم به امانت الت فروشيكش دكهيك 

 هاا كار  آنديدم يكي از نزديك تر آمدم و من  .سپس رفتند و نگا  كردند نهاي مدادي منقاشيبه  را ديدم كه و مردي

 فروخته اگرنزديك شوم تا تصميم گرفتم عاقبت .كشيدممي ولي خجالت  ؟ه شد ببينم فروخت گفتم بروم .با خودم نيست

 :گفات  ،تا مارا دياد  بودجواني  فروشند  كه دختر پس گرفته و باز گردم. يم راهاكار ،هاگر نو  گيرم برا  شپول شد  بود

سرانجام هشت روبال باه    .دارمخودم برمي ،ديگري را هم اگر قدري ارزان حساب كنيآن  .فروختم از نقاشي ها را يكي

،بناا باود   شما تنها هستيد؟ پاسخ داد :گفتم .به اوكردماو را پيدا م گشتم تاهمشاگرديبا خوشحالي به دنبال  هممن .من داد

و ساپس باه     بستني خورديم و گردش كرديم آنروز ما با هم .دانم چه شد كه نيامدندبيايند ولي نمي مادرم نيز پدر و كه

 . بر گشتيم شهر



 

 
30 

 پندهای پروفسور روسي

عينكي باا   و  شصت ساله ي حدودامرد ،ديدم شدم آنها وارد مهمانخانه هنگامي كه.رفتم گنرالروزي از روزها به ديدن 

مرد  .آمد ،اينست نقاش ما :گفت گنرالهمين كه من وارد شدم  .كندميگفتگو  و با گنرال نشستهآنجا دراي ريش سرچانه

بود كه خوب  :گفت ، رو به من كرد واست "پترزبورگ" عينكي كه بعد فهميدم يكي از پروفسورهاي دانشگا  پطرزبور 

 و آنها را بياورم. برومميتوانم دور نيست  چندان امخانه :گفتم .ديدممن مي و ديدآورمي را از كارهاي خودتانبخشي  ماش

چند تكاه   برگشتم وبا خود من .د بودياينجا خواههم  شماوم  و تا برگشتنم، بيرون ميرنيم ساعت  كاري من براي :گفت

 .ناوزد  ساال   :چند ساال داري؟ گفاتم   :پرسيد از من.مورد پسندش واقع شدند نهايت بي .رنگ بردموآب و  كار روغني 

چون در  ،بيرون كن تمهر و محبت ايران از دلاول آنكه  -1.گوش بد به پند هاي من  خوب  اكنون ،خوب بسيار :گفت

را به مشروب آلود   ت خود -3سيگار نكش  ديگر اينكه -2.ايران ممكن است يك هنرمند واال مقام از گرسنگي بميرد

بعاد   كان. جز با دختر روساي ورالت ن   -5ي در انديشه ازدواج نباش   ايم نكرداتم هنر را آكادمي هنگاميكهتا -4نكن 

باز .تبعاه روس شاوي  تاا  كنم را من درست مي ت اين كار :گفت .ايران :اسخ دادم؟ پ تبعه ايران هستي يا روس پرسيد، 

در بايد بگويم كه من در آن زماان   ) .بگذار «افاوسيني» :تگف "حسيني" وسينيا متان چيست گفتنام خانوادگي گفت،

.آن مرد نوشتم(مي "وسينياُ" ،ندارد وجود )ح( ،حرفزبان روسي در ،ولي از آن جايي كهكردمميامضا  "حسيني"روسيه 

هام   ماهياناه براي شما بروم   " رزبوپتر"من وقتي به  ،شما نيازمند مساعدتيميگويد، النرگبه طوري كه  باز ادامه داد،

مان پاس از    .ي خواهي شدداردر آيند  نقاش نامبيايي،   ربه پترزبواگر   .نيست در تفليس كارچنداني   .كنمدرست مي

ايان كاه گفتياد     ،گفاتم  .بفرمائياد  ،البته .البته ،پاسخ عرض كنم؟ گفت تا  فرمائيداجاز  ميا به من يآگفتم  به او  تشكر

كه فرمودياد   همآن .مآشامنه مشروب ميو  كشم م كامالً درست است من نيز نه سيگار ميننوشمشروب و  سيگار نكشم

كه گفتيد مهر و محبت ايران را از دل خارج اما آن .عقيد  خود من نيز همين است ،آكادمي را تمام نكرد  زن اختيار نكنم

كاه  اينو  .نماينددر ايران از هنرمندان بزرگ خيلي قدرداني مي .شناسمو ايران را بهتر از شما مي ،من ايراني هستم ،كنم

تارام  احگفته هايش و  .من به او اكنون در دنيا نيست من پدري داشاتم كاه    ،فرموديد جز با دختر روسي ازدواج نكنم
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همسار   ،يعني جز دختران سيا  چشام ايراناي   .ورلت ناجور نكنمكه هرگز  كرد من نصيحت پدرم به  .گذارمميزيادي 

ها اياران  اگر روس .در آيند ايران را گرفتهاز بخش  ود ،ارتش روساكنون هم  ،فرمائيدميمرا تبعه روس  فرموديد .نگيرم

ايان چاه    ،پسنمايناد  عبلا  را نتوانساتند اياران   و روسها اگر خدا ياري كرد،امابود تبعه روس خواهم  هممن ،ما را خوردند

 ،هساتيد  ساوز شاما كاه اينقادر مهرباان و دل     شاوم!  خودمن رعيت روس و مورد تنفر و نفرين هم ميهنان كه كاريست 

 .ترند ش و از من واجببا شما هم كي هاآن ،زيرامسيحي بنماييد چيز بياز هنرجويان  اي اين نيكي را در حق پار ميتوانيد

آقاي پروفسور مقصودي جز  ،گفت النرگبعد  .آن دو پيرمرد سياسي رنگ به رنگ شدند ،پايان رسيدبه  گفته هايم چون 

 كه نخست از ايشان تشكر كردم.  هممن ،پاسخ دادم .شما نداشتند راهنمايي

 فرق جوانان امروزی با ما

  .به ميهن و ملت خويش خدمت نمايدباز گردد و ،ل دانش كرد يتحص تارود به امريكا مي ،جواني با پول سرشار پدرامروز،

بعاد   .دهاد و دين و نام خود را تغيير ميبيگانه ميشود،رتش اوارد ،جاي تحصيله بنمايدو بعيت مياترك ت ،رودميولي او 

ي ديگر و آشنا ين دوست دختر غير از او چند.كمي بعد متوجه ميشود كه آن كندمي ازدواج و ولگرد بيگانه يبا دخترهم 

 .ش شليك ميكند و به زندگي هر دو پايان ميدهدبه او و يكي به خود دو گلوله يكي آنوقت آن جوان!دارد نيز 

كه جز در حالي  ،ملت دوستي و و مهرميهني من با آن احساسات پاك  .مجوياز شما انصاف مي،اينك خوانندگان ارجمند 

آن كساني كاه   .گشتمازبا نهايت اشتياق به مرز و بوم نياكان خويش ب ،در دل نداشتم ديگري آرمان نم،به سرزمي خدمت

 !اي كردندبا من چه معاملهببينيد ،اندكوچكترين خدمتي نكرد  در برابر، هاي سال پول اين كشور و ملت را خورد  وسال

پوساانند و پاس   تابلوي حافظ مرا ساي ساال اسات در انباار گذاشاته ماي       .استپايان نيافته  هاآن يكه هنوز هم دشمن

 اند. در حالي كه ديناري از بابت آن به من نداد  ،دهندنمي

 موسيقي دانان ايران در تفليس

و  پاس از ساالم   .مرو به رو شد  ،اقبال آذر ،تبريز نامدارآواز خوان با ، كه ناگهانگذشتممي يخياباناز   در تفليس، روزي

اگار   .رفحه گرامافون پار كنايم  تاايم آمد هنرمندان،   از وگربا يك  ،كنيد؟ گفتچه مي اينجا ،پرسيدم خوشامد،از او
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« دروياش خاان  »با هم به مهمان خانه اي كه در آن اقامت كرد  بودند رفتايم.   .ميكنم آشنا هاآنشما را با مايل باشيد 

باا   .منبودناد  همگي  معروف به دو دانگي «عبدا  خان» ،آواز خوان «طاهر زاد » ،«كمانچه كش» «باقرخان» تارزن،

هايي از چهر  ،در يك ورق بزرگبعد  هم اجرا كنند. يك يا دو كنسرت  در آنجا شان كردم كهآشنا شدم و تشويق هاآن

بزرگترين خيابان تفليس به در  ،تابلو راچند شب پيش از كنسرت .قاب و شيشه كردم تابلو رارنگ ساختم و و  با آب هاآن

نفار از  چند ،كنسارت  در شب دوم .د  شفروش بليط نهاد در باالي باجه ت هم تابلو معرض نمايش گذاردم و شب كنسر

و در چون پرد  پايين آمد .بخوانيد تركي ،خواهيم تركيما فارسي نمي كه داد كشيدند و  بلند شدند ،ترك پرستان تفليس

زباان حارف   در باار   ا ها آن .دمافتاا  لوسهاي  آدم دنبال آنبه  من را براي  تنفس ترك كردند،مردم سالن   ،ين فارلها

را  هاا آنمان جلاو    .است روسي، زبان يعني مهمترين زبان  "پازك التن اسكي ديسامي قالون ": گفتندزدند و ميمي

پاس   .روساي اسات  تمامش   گفتيد آخر كه در ي(د)به جز   اين جمله ،هستيد يطرفدار زبان ترك كهگرفتم و گفتم شما

ن گارو  مثال اينكاه ازخاواب بيادار شاد        آوقات  آن .بخوانند ي آنرادانان ايراند تا موسيقييبرويد با اين تركي غزل بساز

 ،آن زماان در .استتركي مردم قفقاز ميكنند كه اين زبان گمانولي  ،زنندروسي حرف مي دارند به كهشدند  باشند،متوجه

 . برددست به چاقو يا ششلول مي ،اغلب شداب ميمجكسي وقتي 

 خوب و انسان دوست بود یژنرال مرد

از طرف لشاكريان تازاري اشاغال     تبريزآن زمان  .برميگشتم تبريز به ،شدكه هنرستان تعطيل مي ،هامن اغلب تابستان

كاه از  هنگاامي  را زيباا و جاوان   حتي ياك زن  .كردندو مال مردم دست درازي ميناموس به  ،روسي انسرباز .شد  بود

اين .از ننگ رسوائي خودكشي كارد  باود  اوكه شوهر .به طوريچهل روز نگهداشته بودند و ربود  ،گرمابه بيرون آمد  بود

شمشاير   ،پول بگيرد آنها زتاا اررار ورزيد  بود يبقال بار كه يك .دادندنمي ش راپول،خريدندمي دكاندار ازهر چه  سربازان

 .فتمركمتر به خانه ژنرال مي داشتم، ور روسيبا پروفس يي كهمن پس از گفتگو .او را انداخته بودند و پاي دست و كشيد 

روزي باه   .آياد خوشاش نماي   رنجيد  و از من ،م  بودهايي كه به پروفسور داداو نيز به واسطه پاسخ كه دانستمزيرا مي

روس در  يانساپاه  ،گفات  .رفته باودم  تبريز ،بهگفتم  .ياد ا  پيش مان نياماد   مدتي است ،او گفت .ديدن ژنرال رفتم
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كارش سر ميزبر خاست و  .بسيار عصباني شد .نقل كردم برايش ،بودم و شنيد  ديد  را كه من آن چه ؟كنندچه مي تبريز

شارف و ساتمگر   ها را در انظار مردم اياران باي  اين اجحافات كه روس يكه جلو،رتش نوشت ابه ستاد  اي نامه رفت، و

 . گرفته شود دياننمامي

 كار خودم را خودم دزديدم

و هي  كس  ،را نمر  بدهندروز شنبه براي آن بود كه كارهاي هنرجويان  .تعطيل بود آخر هفته دو روز ،هنرستان تفليس 

 كارهااي  .تقسايم ميشادند   "ياك و دو و ساه   "سه گرو  ها بهكار .ردحق نداشت كار خودش را پيش از نمر  گذاري بب

آكادمي  به ها راپس آنستا در نمايشگا  شش ماهه و ساليانه به نمايش بگذارد و  ،داشتيك را خود هنرستان برمي شمار 

 ،هرگز باودم  جاا ي كه آناما من در مدت چهار سال،به سازندگانشان پس مي دادند ،و پس از برگشت  مي فرستادند مسكو

چهر    نشاند  بودند كه مارا به عنوان مدل  دختر بسيار زيباي گرجييك  يكبار، .پس بدهندبه او كار كسي را  كه نديدم

 ،را دزديدم مآهسته كار خود، پس يقين داشتم كه نمر  يك ميدهند. .در آمداز آب من خيلي خوب  كار.كنيماش  رانقش 

چارا كارتاان را    ،گفات به من رئيس  آمدم، هنرستانبه روز دوشنبه كه  .دبمانودم پيش خكار داشتم كه آن دوست چون 

 فاردا   .خوب شد  باود  هم گفت برعكس خيلي .دببينكه كسي آنراخجالت كشيدم  ،چون خيلي بد شد  بود ،گفتم ؟برديد

 ناچار بردم. منو روبياآنرا با خودت 

 شاگرد اول كالس

 ،ظااهري  زشاتي وجاود  با  او.من شاگرد اول كالس بود بسيار گشاد كه پيش از  يبا دهان ،زشت و پسري بود الغر اندام

در نمايشاگا  شاش    .خندياد بلند ماي با رداي و شوخي هاي بي مز  ميكرد  كالس پيكر خوشو رومدام با دختران زيبا

باراي    هنرستان شبي رئيس .داشتتمام يمه دو كار ن را پر كرد  بود،در حاليكه او تنهار ديوايك بدنه  ،كارهاي من،ماهه

 زيتا ،گفت ،عالي مقام بودنقاش  يك  شكه خود ديگري  هنرآموز! ؟كنيچكار مي زيتابازديد آمد و از آن جوان پرسيد، 

از و  كاردم  خيلي جدي كاار ماي  آن بود كه سبب موفقيت من شايد . استنفر اول « اوسيني»اكنون  .از ميان رفتهديگر 

.در دم و معلم از من خيلي راضاي باود  بوكار  مشغول  با ذوق و شاوق تماام    ،زد  ميشدكه زنگ  سكال آغاز تا پايان



 

 
34 

 با دخترها هم كاري نداشتم.  ضمن،

 در تفليس عاشق شد عليمحمد

 نقشاه قاالي   ،بادون توجاه باه اراول،    «كشمش چي لر»كه در ميدان كاروان سراي و ندار  سوادواني بود بيج تبريزدر 

و يكبار كه من جوابش كردم  ،تربيت و بد اخالق و فاسد بودچون بي اما،او چند مرتبه به باالخانه من آمد  بود .كشيدمي

 و جلاو آماد   .او را ديادم  ي تفليسهاروزي در بازار مسلمان .برود ناچار شدو او فرستادم  دنبال پاسبان  ،رفتمينبيرون 

در  يگفت من هم با برادر بزرگم كاه چناد   .ميروم هنرستان نقاشي،به مكنيد؟ گفتشما اينجا چه مي ،سالم كرد و پرسيد

گفت شما  بعد.دعا نويس و پزشك است ،اوپاسخ داد ؟چكار  استپرسيدم برادرت  .امآمد به اينجابود   روسيه و سمرقند 

ولاي او   .دهناد را  نماي كساي را    .آنجااست يمشكل اينكار گفتم .بيايم به هنرستانبار  يك بتوانم   هممن تا كاري كنيد

او   .به اينجا بياياد و مادل شاود   خواهد يك هفته يك جوان ايراني مي ،گفتم هنرستان من به رئيسكه اررار كردآنقدر 

 ،گفت .گفتم نه چندان ؟تركيبش خوب است ،آياپرسيد

كه مانند دو شاخ قوچ از  داشت كوتا  قد و چاق بود و پشت گوشيهمرا  خودت بياور. محمد علي  او را دوشنبه باشد روز 

.روز شلوار گشاد و كوتا  يك ورد  بود باخچين  تاكال  بزرگ تخم مرغي و قبائي داشت كه رد  .رون آمد  بوديطرف بدو

از ترسايم وي خاودداري    شاگردان، باه وياژ  دخترهاا،   ولي خيلي از  ،نشست ميزدر روي  و به عنوان مدل، مدآ دوشنبه

خاواهم  مي   وخوشم آمد اينجامن از محمد علي به من گفت،  .پرداخت هنرستان مزد او را دفتر و تمام شد هفته. كردند

اررار روسي هم نميداني ولي او آنقدر  زبان ،بدترآن و از  سواد نداريگفتم تو  ؟چكار كنم بگو .نويسي كنم نامدر كالس 

نازد  بارادرش  محماد علاي باا    زيار باار نرفات .    رئايس   ،اماا و گفتگاو كردم اباا  و رفتم  هنرستان من نزد رئيس كهكرد

محمد علاي  كرد كه  خواهشاز رئيس  ،مجد السلطنه .رفتند كردميكه دخترش هم در آن جا كار  "السلطنه افشارمجد"

 .مان نشااندند   او را كناار دانست مينچون زبان روسي  ،وليآمدس  به كال او  .با اين ترتيبدنرا به طور غيررسمي بپذير

 كشايد و چاون  نقشه قالي ميگاهي هم كشيد و مينقاشي خودش براي  ،مدل كار كندروي ه جاي انكه از بمحمد علي،

مداد و كاغذ و  مانند همه جور لوازم نقاشي ،هنرستان دفتار  در .نداشات كاار   كاارش  بههم كسي  ،رسمي نبود شاگرد
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دفتري بود كه هر  ند.در آنجافروختنقاشي و غير  مي بوم ،مختلف يهاكاغذ ،رنگو آب  ،نيرنگ روغ ،ذغال مخصوص

جنساي كاه   با قياد قيمات    اسمش در زير ،خريدميرا كه نوشت و هر چه مي ي يك برگ از آنكس نام خود را در باال

 تااز   حساب هم بعد  مي پرداخت.را پولش كرد و حساب مي خريد هايش را ،هر ما  خريد  بود ياد داشت ميكرد.در اول

ناچاار   ،اد نداشتسوچون  و بخرمنقاشي خواهم لوازم گفت من هم مي و محمد علي اين قضيه را فهميد كرد.مياز ب اي

در ان روزها من يك دسات كات و    .بردمي و خريدمي   هاييمرتب چيزبه جاي او در دفتر يادداشت ميكردم.او هم من 

گفتم اين لباس براي من كاه نصاف تاو    بد . ن به م را ، اينگفت بود.محمد عليبرايم تنگ كه كمي شلوار خريد  بودم 

معالجاه   و  دعا نوشاته يك خياط كه بيماري سفليس دارد براي  برادرم ،گفت ؟پوشيمي آنرا چطورتو تنگ است هستم 

م ولي معلاو  ،نقد خواهد دادلباسم را پول او من گمان كردم كه  .كند آنرا گشاد تا  .من لباس را به او ميدهم كندمياش 

شمار  گردن  ،آخرگفتمميخواهم.  و يك كراوات هم  ت،هاي آهاريهقيكي از آن ي ،بعد گفت .بردبنسيه  ميخواهد شد كه

 ،را نياز برداشات و گفات    معصاي ظريف ،موقع رفتن و درگرفت  آنها را هم با پرروئيسرانجام  !با من يكي نيستكه تو 

پيادا كارد    آوري ه كوچك و كراوات وارونه بساته تياپ خناد    قي،با آن كت و شلوار تنگ  او شب .آنبرممي اين را هم 

باود   يدختار خاانم   .در كاالس ماا،  شروع به كار كردو پيش من نشست هم  بازو  .محمد علي باز هم به كالس آمدبود

ي اي مشكي لطيف ابريشام موه ،كشيد  يبا قد و زيبا بود. بسيار متمول .اوپدرش كارخانه آبجو سازي داشتگرجي، كه 

زاوياه  به مدل از چناد  ابتدا او  .يكبارخالره آفتي بود .كندنگا   به چشمانش كردمينآدم جرئت  ،آنچنان كهچهرة زيبا و

 اشاكال  كن او با پاك تيكهق.وشد كار مشغول و ،بساط كارش را در ميان من و محمد علي گذاشت انجامسرو  ،نگريست

ياك مرتباه محماد علاي     از روي كاغاذش بريزد، هاا  فتيلهتا  كردپف مي مانندش دهان غنچهو با پاك كارش  را  هاي

كرد بلند شد و ميآميزي به من استفهام نگا  و در حاليكه برگشت  كدختر .را پاك كرد هاآن و با دست برد جلودستش را

آن شاب   .ما  من عاشق او شد. خيلي قشنگ است  ،اين دخترمحمد علي گفتاو، پس از رفتنرا تغيير داد. شجاي خود

مان   !آورددرمي يكند و بازچرا ناز مي ،محمد علي گفت .ما ننشستكنار اين بار ديگر شب ديگر دختر آمد ولي .گذشت

شاد   هر طورميرم و برايش مي كهخواند و اظهار كرد باه تركاي    را ساروته چند جمله باي  بعد  .امبرايش شعر ساخته
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 .دل باه دل را  دارد اند كه،  ها گفتهقديمي .خنددميميكند و گاهي هم به من نگا  گا ، ببين، نگا  كن .او را بگيرم بايد

 باه تاو   هماه او، بلكاه  تنها، نه ي   اكه تو براي خودت درست كرد پزيسر و اين  ،باگفتم.ش يهاقربان چشمبه  مناي 

باا ايان   من ديدم برويم .گردش باهم به امشب  بيا ،محمد علي گفت .تعطيل شد اقبت زنگ خورد و كالس ع.خندندمي

خاوب اسات ساوار     ،گفاتم  .باه او خوردبر مي به من و به ايرانيو  مسخر  خواهند كرد او را هاي التگرجيبچه ريخت،

باه  گارم راحبتند.   )ساراجو ( با ياك دانشاجو    همان ئختر ديدمهمانطور كه ترن حركت ميكرد،   .يموترامواي برقي ش

تو  است وميليونراو يك گرجي  .ديوانگي موقوف ،گفتم افتاد. زمينبه  زد و  يادفرياو  .نگا  كن آنجا را،گفتم محمد علي

 من از شيخ رانعان پيرمارد  كه  ميكني فكر ،ي؟! گفت  او شداچه مناسبت عاشق ه ب و آس و پاسي. يك مسلمان الت

 شب ديگر محمد علي ها خوش نكن.اين رقارهدلت را به  بي خود ،گفتم .ش شد  بودگرجي عاشق كه دختر ،مكمتر هم 

ناچار  .هاي مرا هم نداد  بودپول لباس محمد .خواستحساب مي هنرستان  رو دفتآخر رسيد  هبما  هم  .نيامد به كالس

بگاو  باز جويي كردناد كاه   مرا  ،را گرفتم هاآنهمين كه سرا   ؟است افتاد  ياتفاقببينم چه تا  رفتم هاآنخانه به مهمان

پس از يك  .خالره،ندادانم كجا رفتهمن چه مي .از شما بپرسمهمين را م  اآمدهم من  ،گفتم ؟ند  اكجا فرار كرد بهاهآن

 ،ناد پرداخت نكارد  ا كه شان حسابوبه جز  اينجا منزل كرد  چهل روز در هاآن كه ساعت مجادله مرا رها كردند و گفتند

 تهاران باه   و مسكو را تماام كاردم   آكادميمن  .ها گذشتسالخودشان برد  اند.با اشيا  نفيس مسافرين را  هم مقداري

بارو   هبه من گفت .برادر شما در مشهد است ،گفت و روزي جواني نزد من آمد .)نگارستان ارژنگي( را داير نمودم و  آمدم

آن  ند.در مشاهد نيسات   انكدامشهي   و دارمبيشتر نو گفتم من دو برادر من تعجب كردم  .ببين را)رسام ارژنگي(مبرادر 

 ها از مشهد سر در آورد  است. فهميدم محمد علي برادر من شد  و پس از آن همه كثافت كاريبود كه وقت 

 نخستين دلباختگي من

تختاه   باا  همه ،هاكف اتاق وها و راهروهاپله ند.ساختمان چند مرتبه داشت ،بود كه دور تا دور يهاي بزرگدر تفليس خانه

شوئي دست،آشپزخانه  ،درگا  ،شش اتاق تو در تو . هر بخش آن،اين خانه بخش بخش بود ند.بودپوشيد  شد   رنگ شد 

اغلب يك  ،كردميكه آن را اجار   اي خانواد  .داشت گا و آبريز .يعنيداديا دو اتاق زيادي را به دانشجويان كرايه مي



 

 
37 

در  درباان  اتاق كهو يك  نددرواز  داشت ها اين خانه .شوداتاق كرايه داد  ميكه يك يا دو  ،نوشتنددر بزرگ مي بر روي

بود كه پس  سومسال  .دادرا  نمي به ساختمان ربط راشناخت و آدم بيمي يخوببه و همه مستأجرها را . انشستآن مي

سپس براي پيادا   .منزل كردم اي در مهمانخانه ،مطابق هميشهابتدا  .گشتمبه تفليس برمي تبريزاز تعطيالت تابستان از 

 هدو اتااق در طبقا   بودناد،  درواز  يك خانه نوشتهروي  ،بود ندر همان خياباني كه هنرستان مابه را  افتادم. كردن اتاق 

ي چاا  ،ها باال رفتم در راهرو زني با سه دختر و پسار سار ميازي نشساته    وارد خانه شد  از پله .شودسوم كرايه داد  مي

ي چشامان ،اي رنگ روشن موهاي قهو ،موزون  يدختر بزرگ كه قامت .ها را ببينمخواهم اتاقمي ،من گفتم .ندنوشيد مي

 .هنرجوي نقاشيگفتم  ؟چكار  هستيد ،پرسيد .شد و مرا راهنمايي كردبلند  ،زيبا مانند برگ گل داشت اي و چهر  جذاب

آن جا  ي درهاي ايرانزيرا دهاتي .خوشش نيامدچندان  ديدم از ايراني بودنم .ام گفتم ايراني ؟ييداهل كجا خوبست. ،گفت

 هم رسانيدند پاسبانانبه فروش مي ، جوراب مردانه و زنانه و دستمال و غير ، وبرداشته ييا سبد .فروختنداغلب نفت مي

به هر حال اجار  يك ماا    .بروئي نداشتايراني آ .خالره اينكه در آنجاگفتندناسزا مي به ايشانزدند ورا مي هاآنمرتب 

زيرا همه  ،نگا  اول مرا پسنديد  بود همان اين دختر از .را از مهمانخانه به آن جا بردم يمهادانپرداختم  و جامه اتاق را 

هاي من تماشاگر نقاشيولي او تنها  .آمدندقائل بودند و اغلب به تماشاي كارهاي من مي امتياز ،هنرمندانبراي دختران 

، در بود  «بئال»دختر راحب خانه كه نامش  .آمدندتماشا به اتاق من ميبراي از همسايگان دوازد  دختر  د  هر روز ،بودن

 بال،،ندادختران در اتاق من گرد آمد   ،ميديد كهآمدمي به خانه كه ها ظهر  .بوددوزي و خياطي هنرآموز گلآموزشگاهي،

پانزد   هاآموزشگا  .رسيد فرا هاتا اينكه عيد روسهستيم. از آن او ممن و اتاق بود كه مثل اين .كردرون ميرا بي آنها همه

 چهر  اي از او ،و رنگ و من با آب نشست آمد برابرم .بسازم از او او از من خواهش كرد كه يك شبيه .ندتعطيل بود روز

 يگاهي پاهاا  .كرددر اين مدت رد جور دلربائي مي .يكي براي او و يكي براي خودم ،شد دو شبيه بسازمو قرار  مساخت

من براي تو يك نامزد  ،روزي به من گفت .خواستيد و بعد پوزش مييساخوش تناسب و بلورين خود را به پاي من مي

؟ گفات تاو   تاي باشاد  ياز چه مل،ميل داري نامزدت روز بعد من پرسيدم .تو هم براي من يك نامزد پيدا كن .كنمپيدا مي

پس  .جوان هنرمند و زيبايي مانند تو باشد موافقماگر   .همينطاور  من همبراي پاسخ داد  .كندفرق نمي ،چطور؟ گفتم
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ياك روز باه مان     .نكنندساير دخترها با من رابطه پيدا كه  پائيد دانست و خيلي ميخود ميآن از اين گفتگوها او مرا از 

پايش تاو   خاواهم  برد و ميگفت من اغلب خوابم نمي .براي آسايش و خواب استخوابي؟ گفتم شب ها ميشبتوگفت 

 باه  تااز   .در را بساتم برخاستم و  .او نيامد ولي بودممن در را نبستم مدتي بيدار  .خواهم آمد.رانبنداتاقت در ،بيايم.امشب

هااي افشاان مانناد    ك خارمن زلاف  با پيراهن خواب با يا  .شدم ديدم اوستبلند .نندتلنگر ميزديدم كه بودم  رفته خواب

دو سه ساعت نزد مان ماناد    . آنشب بال،گفتم چرا دير آمدي؟ گفت خواهرم بيدار بود .اي كه از آسمان آمد  باشدفرشته

ديگر من ماال او   ،از آن شب به بعد .با وجود اين كه در رختخواب من و در آغوش من بود .ولي من به او خيانت نكردم

من گفتم امشاب   .اترئگفت: امشب برويم ت و ب آمدرويكروز غ .رفتيماتر و گردش ميئت . با هم بهبودمال من بودم و او 

مان دوسات    ،گفتم .دارم پول من !گفت اي بابا ،پول ندارم ،چونگفتم ؟پرسيد چرا .يك شب ديگرراي بماند ب ،توانمنمي

 خواهاد من احساس كاردم كاه او ماي    .رفتيمنجام ها هي  مورد ندارد و سرااين حرف ،گفت .تو پول خرج كني كه ندارم

زود  بارايم  ازدواجهناوز   .كنيم؟ گفتم من كارم تماام نشاد   ما كي عقد و عروسي مي ،گفتعاقبت  .به من بگويد چيزي

گذاريم تا تو آكاادمي را  يم و نميكن مان را ادار  ميزندگيو با هم  كنم من هم كار مي ،تو درآمد داري ،گفت چرا .است

 .شود اعتمااد كارد  به شما دخترهاي خارجي نمي ،گفتم به او من ،پس از گفتگوي بسيار .دار شويم بچه ،تمام نكرد  اي

باه   تابيد  و ناوك شمشايرش    اليش  را به فرم آلماني، باهايك افسر جوان روسي كه سبيل فردا ،دپسنديمي امروز مرا

گاردش  باه  و ابازو به باازوي  ،از دست من كشيد  ،آنوقتبينيديم كندميردا هايش چكمه هايمهميزخورد و زمين مي

 ،گفت .هفت ما  ،هستم؟ گفتم دوست چه مدت است با شما ،گفت .لرزيدبه طوري كه مي بسيار عصباني شد بال،.رويدمي

آن  .دخترياد كناون  ا شما  .حاال فرق دارد ،گفتم  .كردمبه تو تسليم ميرا  مخود ،بودم بازمن اگر يك دختر هرز  و هوس

چيازي ميال نادارم.     مان  ،گفت  .بالبرويم بوفه چيزي بخوريم ،گفتم .به اوپرد  نمايش پائين آمد .دبوزمان زن خواهيد 

 ،الزم نيسات  ،درشاكه  او گفت ،وليردا كردم اي هكمن درش .بيرون آمديم تئاتر كه تمام شد،با اوقاتي تلخ، .بروخودت 

 هم درجوان  .دادديد به او سالم ميكه مي را هر جوانيآنوقت و  ،ندارد ايرادي  ،گفت .را  دور است ،گفتم .رويمپياد  مي

باه   !شناسام شما را نماي  من دختر خانم ،گفتمي تعجبكمال  ردمان كاه   اتااق   در  ي جلاو  از كاه رسايديم   خانه
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خيلي  اميد ديداراي دور كه هيكي در سفر را گفته ميشود.)در زبان روسي دو جور خدا نگهدار  «پراشچايو» :گفت ،شدمي

كاه ديادم او ياك پياراهن      باودم نشد  بلند اد هنوز دبام .ست(ا )پراشچايو( همان اولي و عادي استديگري  .وكم است

 خواندآهنگي را مي ،فزا جان يبا رداي ،آن زمان مد شد  بود( پوشيد  در بود كه يزيباي تانكو )تانكو پارچه نارنجي رنگ

 .باود نشساتند  شاان  ساعت پانزد  با جوان زيبايي آمدند و پشت در اتاق من كه مهمانخانه .آن روز تعطيل بود رود.مي و

كه دستشويي ديدم و را در اربح  روز يك .نحو گذشت به اين يچند روز .من ديوانه شدم .بوسهرداي شوخي و خند  و 

بدون آن كاه باه   ، را شست يشوراو پس از آن كه دست و  ،دمكرسالم  .شويددست و رو مي ،زد رابون  رورتش ه ب

چون به ايران رفتانم   .من دو شبيه از شما بسازم كه بود مان ايندختر خانم قرار ،گفتم .داد سالمم را من نگا  كند پاسخ

 گفاتم  .شيدهمان شبيه اولي را به من بفرو همشما .من وقت ندارم:گفت  .بسازم را هم ه ديگريشب تا بيائيد ،نزديك است

از گفته خواهي ؟ مي چراگفت كسي را كه دوست نداري شبيه او را .نگهدارم مخودبراي خواهم ميورا دوست دارم من آن

برگشتم و به  .اتاقي در خانه يك ارمني پيدا كردم ،همان خياباندر باالتر كمي برگشتم و همان روز  .حالم دگرگون شداو

ما كه  ميرويد؟ او گفت چرا .برومو ،تا بپردازمديكنآماد  حساب مرا رورت .لطفاروممياينجا  زامن :راحب خانه گفتم خانم

ميانه او  ،آخرگفت شدختر كوچك .جاي ديگر نقل مكان نمايمبه  خانهاين ازگفتم الزم است  .از شما بسيار راضي هستيم

نداشاته   يشما ارالً با او كاار  .نيستخانه راحبكه بال : گفتمادرش  .خواهد برودمي همينبراي  ،با بال شكراب شد 

 بيرون آمدم.  هاآناز خانه  مرا پرداخت محساباما من   .باشيد

 ديو به جای پری

آن زنادگي   يهاا نفر در سااختمان و هزار  بود بسيار بزرگ اي همجموع اين خانه .منزل تاز  من در خانه يك ارمني بود

هااي  سيا  كه رگ و خواهري داشت الغر ،راحب خانه .قرار داشت راحب خانه خودولي اتاق من در بخش  ،كردندمي

خيلي با من گارم  مرا كه ديد  .دختر بودهنوز مي گذشت.اما  شچهل سال از عمرو  بود زد  بيرون  يشهاگردن و دست

و باه   گرفات  دستم را ماي  ،ديدايستاد و همين كه مرا ميمي مها چشم به راهسر پله ،هر روز پيش از آمدن من .گرفت

اي كه از من و دو برابر كرايه.ادست و رويم را بشويم   تا دادو به من مهلت نميوراجي مي كردبه و شروع   ميبرد اتاق
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 .آورد و مرا كامالً تحت نظر داشتميالت كش و نان شيريني خانگي و خوراك و تخم مر  رنگ شد  مبراي را گرفتندمي

 منزل  درنزديك  .ل بودگخوشهم بسيار  ك اتفاقاً دختر .هاي دختر از هنرستان بيرون آمديمرديشبي با يكي از همشاگ

كرد كه من نزد  ان زن با او رفتاري .امابا من آمد بعدو ؟كارهاي شما را تماشا كنمو  بيايم منواتمي ،او گفت،كه رسيديم 

شما خوب نيست باا ايان دختاران هرجاايي و      :گفت به من  دختر آن پس از رفتن و خجل و شرمند  شدم مهمشاگردي

فرا رسيد. زمانيكه براي   تتعطيال بزودي هنگام  بختانه خوش .دندفاس ها كنيد.اينو آشنايي  شدتفليس آمد و بوالهوس 

 كاه هم  همينشاما  .دهندبگذارم اين اتاق را به كسي اجار  من نمي :به من گفت برگشت به ايران آنجا را ترك ميكردم،

 .فرار كردم از آن زندان و من بوسيد . آنوقت مرابيائيد اينجابه  يكسر   ،برگشتيد

 نمايشگاه من در بادكوبه

مجد السلطنه افشار كاه   .آماد  كرد  بودم خود را جمع آوري و  كارهاي آب و رنگ و روغني از يتعداد در آن زمان من

و دهات ا .كرددر تفليس زندگي مي ،ميرزا )وليعهد( قهر كرد  بودمحمد علي به سبب آنكه از يكي از خوانين رضائيه بود 

مينيااتور   ،نام خود را پرنس گذاشته باود  مجدالسلطنه،كه.رسيدبه او مي مرتبا آنرضائيه داشت و درآمد زيادي در اطراف 

 باه  آن جاا ودر ببار  را باه بااكو   يتكارها،شما گفت ميبه من  .اوبود تركزم فروخت و سختها ميبه خارجي و  خريدمي

مان   .داشاته باشاي  كاافي  پاول   روي،با  كه بايد به آكادمي مسكو بعدسال  ،تا  بفروشهنر مسلمانان دولتمند و مشوق 

شاب بليات    .و گرفتماي داشتم از تبريزبازرگانان  ي  ازيك نزدكه  ي راو مقدار پولكردم جا  سه رندوق  نقاشيهايم را در

 ودرآوردند ياا افتااد   مز جيب بغلارا يم هادانم پولنمي .را  افتادمبه  و دادم اژ[گاب] باغاژ ها را بهو رندوق مآهن خريدرا 

در  ابتدا.باود چيازي نداشاتم    در ان روسيرسيدم جز كيف كوچكم كه مقداري پول نقر  به باكو  .بطوريكه وقتي گم شد

خاواهم  و اظهار كردم كه مان نقاشام و ماي    رفتم ادار  يك روزنامه مسلمان ]به[ .بعدمنزل كردم «اسالميه»مهمانخانه 

يك  هم بعد ،اجاز  بگيرو از آنجا  برو شهرداري به گفت اول روزنامه مدير .من همراهي كنيد اب ،نمايشگاهي ترتيب دهم

ما برايت آگهاي   را بپرداز تا پول آگهي  ،آن وقت بيا اينجا و و آرايش بد  نصب كنرا  يتتابلوها .سالن پيدا و اجار  كن

گفتاه  ديادم بارخالف    .ديگر باه ماا مرباوط نيسات     ايان   ،گفت .شناسمنمي را جائي و غريبم اينجا من ،گفتم .كنيم
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به من داد   يژنرال كارت .يادم افتاد كهبرگشتم مهمانخانه به .كنندو همراهي نمي ئي به آدم كمكذر  ،اهآن ،السلطنهمجد

دو دختار بچاه    .خانه او را پيادا كاردم  به را  افتادم و عاقبت  .بدهم،استخدام دولت بودبه يكنفر مسلمان كه در  تاآنرابود

ناچار به  دو روز ديگر برميگردد. شهر نيست در اكنوناو  ،گفتند ؟هست پرسيدم پدرتان .بيرون آمدنداز خانه بسيار قشنگ 

 باه او  هار چاه   .خواستمهمانخانه هم هر روز حساب مي مديرنداشتم و  يعيب كار اين بود كه پول برگشتم. مهمانخانه

رفتم دريا كنارو به  را برداشتم  ممن وسائل نقاشي .دكرنميقبول  ،رسدبپول تا  د نبمان اينجاهاي من در گفتم رندوقمي

 وسايلم را .شدم بلند ناچار .پاشيد وي بساط منررا  هاماسه و همين كه نشستم بادي برخاست .مشاز دريا يك اتود بك تا

هام پاايين    ييمرد خوش سايما  ،رفتمباال مي كه هااز پله .برگشتم مهمانخانه وبه  شدم  اسبيواگون سوار  .مجمع كرد

 يق شددققدري  ؟فروشممي چه بينيدنميفروشي؟ گفتم خيلي عجيب است ديد پرسيد چه مي كهجعبه رنگ مرا .آمدمي

گفاتم فاالن    ؟پرسايد منزلات كجاسات    .ل اينجا هستي؟ گفتم نه! من ايرانيمگفت اه ؟پاسخ دادم آري ؟گفت نقاشي و

كه در آن آب رنگ و  را آيا كار آماد  داري؟ يك رندوق كوچك .ام همسايهگفت من فرانسوي هستم و با شما  .شمار 

ياك  آمد و از ميان كارهايم،  .هاي مرا تماشا كنيدبفرمائيد نقاشي ،گفتم ،نشانش دادم وباز كرد  بودم و آنرا ،مينياتور بود

زيارا باه پاول خيلاي      ،نخارد  او كاه  بگويم ي ترسيدم قيمتمن مي .قيمت پرسيد وا كردجديك مينياتور را  و رنگ و آب

مان فاوراً زناگ زدم     .خاواهم نماي  همشيشه را و  قاب ،به رد و چهل روبل خريد و گفت آنها را سرانجام .نيازمند بودم

 ،كاه دوسات ژنارال باود     يمارد باه ديادار    ،يكبار ديگرروز بعد .دو مپرداختهمانخانه را رورت حساب خواستم و پول م

 .رفتيم كلوب مسلمانان يم وبهرا برداشت هاكار بعد با من به مهمانخانه آمد. .نهايت مهرباني از من پذيرايي كرد رفتم.اودر

هوا  ،حاالگفتباز   .هستي «ايراني»كه همشهري افسوس  ،كارهاي مرا تماشا كرد و گفت ،باكو بوداهل كه  كلوب مدير

 كاه در بااكو   يدر آن چند روزكه بگويم هم  اين را .پائيز بيائيدبايد فصل شما  .اندرفته ييالق بهگرم شد  و دولتمندان 

 ند.   اسر بريد چند نفر را ،هاقوچي كه شنيدمبودم 

 كرد!مهندس بقالي مي

دكان بقاالي  ديوار يك  بهديدم مي كردم  كه  در باكو گردش  ،پرسيدم و تعجب كردم .اندليسانس مهندسي آويخته
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.در كنيد؟ گفت چه كانم چرا بقالي ميپس  يدگفتم شما كه مهندس است. مال خودمگفت،مال كيست؟ بقال  مدرك  اين

 زن روسي بگيريم و ترك مليت كنيم.  اينكهمگر .دهندها كار نميبه مسلمان اينجا

 مسكو شدمروانه آكادمي 

 هماين را .در مدت چهار سال تمام كردمهمانور كه شرح دادم  من آنرا دور  هنرستان نقاشي تفليس شش سال بود ولي 

 مكالس ششعد  شاگردان   .دادندهنرستان ما سيصد هنرجو داشت كه دويست نفر آن را دخترها تشكيل ميكه بگويم 

آزماون دوازد  نفار    آن در و امتحاان بدهناد  در آكاادمي   بايست د  مياين ع .هجد  نفر بود ،بودم هاكه من هم جزو آن

جازو   مانهم  خوشابختانه  .كه يكسال ديگر هم كار كنند دادندميبرگشت فليس به تديگر را شش نفر ميشدند و پذيرفته

باه آن  اغلاب  آزمايش طراحي با خط بدون سايه بود كه هنرجويان  ي امتحاني ماهابرنامهاز  يكي .بودمشدگان پذيرفته 

از  .)يادش بخيار( بسايار عاالي باود    مسكو،برنامه آكادمي  .نددشميرد به همين دليل آنها يشتر بنداشتند و  يچندان توجه

از ساعت شش عصر باا ذغاال    روس نقاشي ميكرديم.و زن و مرد برهنهاز روي مدلهاي   با رنگ روغن ساعت نه بامداد

باا رناگ    «اتاود » -1انجاام مياداديم.  سه جور كار  كه  بگويماين را هم  .يمدشطراحي مي ،مشغولقلمويژ  نقاشي سيه

-3رياز . باا نكاات   همرا   بسيار دقيق ولي از روي طبيعت -2نام داشت.)كارتين(كهاز روي طبيعت و بسيار ساد  ،روغن

اجسام در دور و  پرسپكتيو )نمايش ،(تشريحناتومي )به جز اينها درسهاي ديگر ما شامل: آ .موضوعات خيالي يا )اسكس(

 شاگردانكارهاي  ،شش ما در اينجاهم هر  ،مانند هنرستان تفليس .بود رنگ شناسي و رنگ آميزي،تاريخ هنر  ،نزديك(

آن روشنايي تاواپسين روشنايي آفتاب را به مسابقه گذاردند  ،يكسال .گاهي هم مسابقه داشتيم .گذاشتندرا به نمايش مي

هنگاام  كه باه   شيدم،عربي را در باالي يك تپه ك ،از انديشه بسيارپس من  .يموير بكشبه تصسرخ و آتشين خورشيد را 

را به چهر  و نيماي از   غروب خواند و آفتابنماز مي ،زمين انداخته و شمشير در كنار نهاد بر روي عباي خود را ، غروب

اول در مساابقه نفار    كرد كاه  جلبچنان نظر پروفسورها را را به آكادمي بردم، اين پرد هنگامي كه  تاباندم.هايش دست

 نشد. واقع مورد توجه  چندان هاي دراز كشيد  بودند كهساير هنرجويان درخت و تپه و كلبه با سايه .شدم
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 كاله روسي 
ح( -)عحارف  چون در زباان روساي   ولي كردم امضا  مي "عباس حسيني"من در آكادمي  كه بگويم همرابد نيست اين

 فشتم. پروفسورها اررار داشتند كه من نام خانوادگيم را ابراهيم اوگذاتم و يك نقطه مينوش، مي"اوسيني"نيست ناچار 

 "افماراد "را مثالً ماراد  اضاافه ميكردناد.   يپادر  نام  به دنبال« فا»خيلي از مسلمانان قفقاز يك هماطور كه  .بگذارم

 آمد.از اين تعصب من خوششان نمي هم هارفتم. آنميگفتند. ولي من زير بار نمي

 در فرانسه و ايتاليا

ولاي مشاكل    ،بروم به فرانسه و ايتاليا تبريزجاي  تا در تعيالت تابستاني بهتصميم گرفتم  ،قدري پول داشتم كه يكسال

از  ييه گرانبهاگنجين موز ، اين .رفتممي "لوور"در فرانسه چند روز به موز   .دانستمبود كه زبان نمي اين بزرگ كار من

پير و جاوان   و مرد و زن .در آنجاشوددر كشور خودمان يافت نمي هاآنمينياتور و هنرهاي ديگر ايراني دارد كه يكي از 

ولاي هنار آناان چنادان      ،كردناد كپي مي هاآنمرتب از  و ي نقاشي خود را در برابر تابلو هاي قديمي گذاشتههاسه پايه

هاا را در دكاان سمساارها گاذارد  و باه جهاان گاردان        كپياه  .ي استيك جور كاسب.به نظر من، اينكار  شتارزشي ندا

 ناد.امادر زدبااقي چنگاي باه دل نماي     ،دو پارد   جاز كاه  ديادم  هاي نااپلئون  تابلوهاي بزرگي هم از جنگ .فروشندمي

آن را كپاي  تاا  چند مرتبه مصمم شدم .بود "هاي نخستينانسان" هاآنكه يكي از ديدم ي عالي يهاپرد  "ورساي"موز 

رناگ و  باي  و همه كهنه ،كار هادر ايتاليا .شش ما  بلكه يكسال وقت الزم دارد و من وقت نداشتم اينكار كنم ولي ديدم

 اليا هواتدر اي كهناول ا .زود برگشتم از اروپا دليلدو ه من ب .بودند ها اغلب غلط ولي از لحاظ قدمت پربها و با ارزشطرح

كاه همارا  داشاتم در     م راهر چند دو مينياتور از كارهااي  .زندگي خيلي گرانتر از روسيه بودو ديگر اينكه يلي گرم بود خ

جناگ جهااني    ،آكاادمي  سال دومدر   .نداشتم ولي وقت و وسايل براي ساختن مينياتور ،فرانسه به بهاي خوب فروختم

من پس  .مشغول كار بوديم تا اين كه دور  تمام شد تاپايان سالما نشد وآكادمي تعطيل  خوشبختانه اماآغازشد. 1914

 .به تبريز باز گردم از گرفتن ليسانس روانه تفليس شدم كه

 های فارسي زبان در مسكوايراني
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هاا باه مساكو    ايراناي  گهگا  كاه .شاود تر مي متعصب شها و ميهندانيد كه آدم در كشور بيگانه نسبت به همشهريمي

نقاش بزرگ روسايه   «ينپر» و از تابلو هاي گوناگون و كارهاي رفتيممي «سكيفتريتياكو» گالريهم به  و باآمدند مي

چه  ،گفتندمي هاآنبينيد؟ چطور مي الملككمالبا كارهاي در مقام مقايسه پرسيدم اين كارها را ميديدن ميكرديم  من 

 الملككمالآن قدر از خالره  .دنشونميهم  الملككمالكوچك  گردشا ،روس هاي نقاش ؟نسبت خاك را با عالم پاك

و تابلوهاي اين بيايم تهران  به را ناتمام گذارد  هايمخواستم كارشدم و ميميمشتاق كردند كه من تعريف و تمجيد مي

 نابغه را تماشا كنم. 

 روانة تفليس شدم

، هاا كارد   باويژ  تحصايل   نسبت باه ايرانياان    هاو روس چون دوران جنگ بود ،كنم درنگخواستم در تفليس من نمي

در پااي   باودن،  به گنا  ايراناي  ،بدون محاكمه و با سواد را بردند يهاگرو  ايرانيدر تفليس گرو .دادندنشان مي يدشمن

 «ربااط كاريم  »چنانكاه در هماين    .عادي شد  بود يكار هاآنراحب براي يعني كشتن ايراني بي .كو  تيرباران كردند

مهانخانه شا  عباس كاه نزدياك محلاه    تفليس  در در  .ر را كشتندختا نفر آ ،كرد   دورمردم را   ،لشكريان تزار ،تهران

 ،باود  مولي يك نفر موسيقي دان كه سابق بر آن مشتري كارهاي وم،ش تبريزروز بعد روانه تامنزل كردم  ،مسلمانان است

 ،ي ارزش خود را از دست داد  باود سرو يپول كاغذ در آن هنگام چونو بسازم . شبرايتابلو د چند كرو خواهش ديدمرا 

 لذا من ناچار شدم يك ما  در آن شهر بمانم و آن كارها را بسازم.  .براين شد كه پول طال به من بدهد بنا

 بازداشت و بازپرسي من

 ؟ستمن به روسي گفتم كي .دندخواستم بخوابم كه در را با شدت كوبي ميخواب پوشيد ، من لباس  .ساعت د  شب بود

دسات آمااد    باه  دو پاسبان روس با يك افسر در حاالي كاه اسالحه     ،باز كردمدر را كه  .باز كن به نام قانونآمد:پاسخ 

چيازي جاز    ولاي  هاي مرا گشتنددانخودشان تمام اشيا  و جامه .رو به ديوار بايست ،وارد شدند و گفتند:تيراندازي بودند

بايد همه جور عكس  و ؟ گفتم من نقاشمستا چيهاين پرسيدند .نكردندچند عكس ستارخان و باقرخان و مجاهدين پيدا 

كه ها ساخته بودم و براي اينبر ضد تزاري هايي شعر مان  بگويم كاه    هماين را  .شودالزم ميدر كارم  .داشته باشم
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خوشابختانه   پنهان كرد  باودم كاه    اتاقم پشت تقويم ديواري در دفترچه را آن ،ادار  آگاهي نيفتندروس ها و  به دست 

ند اقي انداختتادر مرا  .رفتيمكالنتري به   هاآنبا و  ملباس پوشيد .برويمتازود لباس بپوش  :گفتندبه من   متوجه نشدند.

سه پنجر  آن هم  يك به جز است كه ياتاقديدم  ،پس از آن كه به تاريكي عادت كردم .و رفتند نددر را از بيرون بست و

 مدادباتا وروي آن نشستم در اتاق بود.كهنه رنگ و رو رفته و يك نيمكت دراز و باريك  .تنهامنفذي ندارد ،هي متر باالتر

ياك   .شساتم  يام را دسات و رو  .من بيرون رفتم .در را باز كردند ،ساعت هشت .زدمو گاهي چرت مي بودم گاهي بيدار

ياك   .ساعت نه شاد  .رفتند ند ودر را بستدوبار   .يك حبه قند و يك قطعه نام خشك شد  برايم آوردند استكان چاي با

در پشات مياز    تنومناد باا چشامان زا     افسردر آن جا ميزي گذاشته بودند و يك  .ي برداتاقبه مرا  و آمد پاسبان مسلح

 سر ميزهاي ديگر نشسته بودند. هم دو نفر ديگر  نشسته بود.

سرانجام پرسيدند: شغلت  ....؟ وبه سر ميبريچيست؟ چند سال است در روسيه  نامتكجائي هستي؟  شروع شد. بازپرسي

آن كساي   ،براي واژ  نقاش،به يك كلمه اكتفا نميكنناد. در زبان روسي) :اينجا من ناگزيرم توضيحاتي بدهمدر چيست؟ 

كه نقااش   راو آن «ژوپين» را سازدد و آگهي و تابلوي بازاري ميكه دكان دارو آن «ماليار»كند در و پنجر  رنگ مي راكه

مساخر   به  او  .من در پاسخ گفتم )خودوژنيك( هستم .(گويندمي،«خودوژنيك»آكادمي ديد   و هنرستان و واقعي است

دار بسيار معناي نگاهي به او كردم كه آنچنان شود؟! من جوابي ندادم ولي هم خودوژنيك مي خنديد و گفت: مگر ايراني

هاي ايراني به من نگا  مكن! من هم منقلب شدم و گفتم: من ياك  از آن نگا  من عصباني شد و گفت: با آن چشم .بود

از ايان ساخنم    .نگارد چنانكه آدم به دشامنش ماي   ،كنم نگا  ميبه تو  ،ستچشم اريل ايراني ،ايراني اريلم و چشمانم

 آن باز مارا باه   .بيا او را ببر .بس است .و فرياد زد: بس استكوبيد وي ميز سخت عصباني شد و مشت ديو مانندش را ر

براي  ييكردم چه آرزوهافكر مي .باكي نداشتم .من مرگ را در برابر ديدگان خود ديدم .رفتند ،ند ودند و در را بستبراتاق 

كارهاي ساودمند  براي ميهنم ت كنم و تربي نيشاگرداداشتم.آرزو داشتم هاي ايران براي موز  ،هاي تاريخيپرد ساختن 

خواهرم چشم  دو هاي دراز دو برادر وسال .كنندميتيرباران  نامانند جاني ومرا را بسته مهايديدم كه چشممي.انجام دهم 

ياك   .ظهر در بااز شاد   هنگام.بگويد يا بنويسد هاآن مانند و كسي نيست كه سرگذشت شاوم مارا باه    به را  من مي



 

 
46 

شاب چهار     .كم  هوا تاريك شاد كم .رفتند ند وباز در را بست واستكان چاي با يك حبه قند با تكه ناني خشكيد  آوردند

در آن اتاق تاريك چه  كه بگويم تا توانايي آن را ندارم .كس نشان دادبه من نااميد و بي با نهايت زشتي را ترسناك خود

مان روي   .دانم چند ساعت از شب گذشاته باود  نمي .دادام ميدلخراشي شكنجه هاي جانكا  وحالي داشتم و چه انديشه

 .زنناد حارف ماي  باا هام    گيآهست به واحساس كردم  كه روي شيرواني كساني را  ميروند  .ناگهاننيمكت نشسته بودم

را  هاا آن .آن اتاق است در گويد نهآن يكي مي .اينجاست دگويمييكنفر   .زنندديدم تركي حرف مي .درست گوش دادم

 آهسته باا ساوت   من فعاليت ميكردند. «گرو  دوست داران ايران»زماني در از جوانان ايراني خودمان بودند كه  .شناختم

روي  ،خاناه ياك ايراناي    از دوساتان آنبودند و  چسبيد  ها به همدر تفليس شيروانيكه بگويم  هماين را  .عالمت دادم

 كنادن  ه شروع ببعد از اندك زماني  بودند.  زندان مرا جسته و را  را ميشناختند،محل بودندچون اهل  و آمد  ها شيرواني

 ؟يد  اطناب آوردبا خودتان  ،من پرسيدم .زود بيا باال ،حاالبه من گفتندآنوقت تا نيمه آنرا كندند،نمودند و پنجر ميله هاي 

تخته  از  ولي كف اتاقتا از آن كمك بگيرم  ،مرا به ديوار تكيه داد سرانجام نيمكت بيايم؟گفتند نه! گفتم پس چطور باال

آن   مان،  و باه جاز  آيناد گفاتم االن ماي   .و مانند توپ ردا كارد  ر زمين افتادب،ليز خورد نيمكت،رنگ شد  بودو  راف 

با همه توانم خودم  وتكيه دادم نيمكت را  باز  دومبار  .سرا  ما نيامدبه ولي خوشبختانه كسي  .گيرندمي هم ها رابدبخت

 ياك جاماه دان   باا  آهن جلفا را تهياه كارد  و  يكي از رفقا بليت را  .كشيدند و باال گرفتند را دستم هاآن را باال كشيدم.

حتاي   ،ماناد  من در مهمانخاناه   مگفتم همه چيزبه آنها  .هر چه زودتر فرار كنمتا  برد  بود ايستگا به  ،خوردني كوچك

مدير مهمانخانه فوراً باه  در اينصورت، ،گفتند رم.را بردا هاآنبزنم و  يخوب است اول به آن جا سر .ام تحصيليمدارك 

 ام گفاتم مادارك تحصايلي    .يبرو ي واز همه دست بكشبايد  ؟يد يا گريخته  اكند كه او را آزاد كردكالنتري تلفن مي

ساوار   ممان باا يااران    .يمستفربرا بدست آورد  به نشاني شما  هاآنويم وشايد ما موفق ش ،گفتند .ارزش دارد مخيلي براي

كاه   حركت كرد ولي اميد نداشاتم قطار دو بعد از نيمه شب وداع با آنها در ساعت پس از  .درشكه شد  به ايستگا  رفتيم

در جايگاا    .برگردانناد دوبار  باه تفلايس   بگيرند و ها مرا ژاندارمنگراان بودم كه  .سالمت به مرز ايران برسانم خود را به

آن زماان را   ر د) .شادند  تارن  فانوس به دسات وارد  دو ژانادارم  ناگهاان  كاردم كاه   فكر مي ،خواب باال دراز كشيد 
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 .گرفتناد ميسو آن سو وو مرتب فانوس را اين  ،گردنددنبال )ژدوپيس( ميبه  شنيدم كه .آهن روسيه چرا  برق نداشت(

گمناازيس   «.گمناازيس »گردياد؟ پاساخ دادناد    كاه ماي   دنباال  ؟خواهياد چه ماي  :گفتم و سرانجام به خود جرئت دادم

با  چون  .فردا بامداد به جلفا رسيد ،ترن .اينجا گمنازيس نيست ، دركشيدم و گفتم ينفس راحت .گفتندآموزان را ميدانش

 ممعطلبي جهت جنس يك ساعت ناولي در گمرك ايران يك ارمني  ،از گمرك روس زود گذشتم ،چيزي نداشتمخودم 

 . !!!خالي انيبا دست و شدم ولي پس از هشت سال رنج و زحمت تبريزبه هر حال از جلفا عازم  .كرد

 من در زادگاه خود

نقشه چندين  سفارش از تاجري «ورمير مصّ»برادرم  .كردندبرادر و خواهر كوچكم با برادر بزرگم زندگي مي هنگام، آندر 

 هماين را .را در اختيار من گذاشت هااز نقشه ينيماو زيرا ؛افتادمن براي او بسيار سودمند رفتن قبول كرد  بود و  را قالي

 ،هاگاهي روس و كردندها فرار ميروس و آوردندنيرو مي تبريزبه ها گاهي ترك .پايان جنگ اول جهاني بود كه  بگويم

آن موقاع از جلفاا باه    در آهن كاه  روزي از ادار  را  .آوردندتصرف درمي را به تبريزدوبار   و دادندها را شكست ميترك

و  برادر به وحشات  من  .مرا به آن جا دعوت كرد  بودنداي رسيد كه نامه ،شد  بودنه كشيد  خا تا شرف تبريزاز  و تبريز

كردناد و اوضااع بسايار    ند و غاارت ماي  كشتها مرتب آدم ميچون روس !نده اآهن خواستافتاديم كه چرا مرا به ادار  را 

 ،گفت .شما مسكو بوديد؟ گفتم آري آيابه من گفت: ،جوان بود مرد رئيس كه يك .رفتم به آنجا ناچار .خطرناك شد  بود

از  ساپس  .پسات وجاه را برگرداناد     و فرساتاد  تفلايس   باه  او پول شما را،؟ گفتم بلي. گفت ايدرورت خانم ... كشيد 

يك باشاد.حاال اكنون نياز در آن شاهر    شايدو است وي تبريزي كه نده اآنان گفتو بازرگانان ايراني نشاني شما را گرفته 

بودم  تبريز در چند ماهي .وجه را گرفتم م ونوشت يداشتم رسيدخيلي احتياج من كه به پول  .را بگير تپولورسيد بنويس 

 نيازمندكه داير شد  است  الملككمالچون شنيد  بودم هنرستاني با رياست مرحوم ،بيايم  تهرانبه  كه ولي قصد داشتم

پاسخ  .بروم تهرانبه ند شتدا احتياج  به من تاچنانچه ،اي به وزارت معارف )آموزش و پرورش( نوشتملذا نامه .استاد است

حجاب روزگارآن در)در نظر گرفته بود.برايم  هم چند دختر.او ازدواج كنمكه اررار داشت ولي خواهر بزرگم  .بيا كه رسيد

را مرتاب   يشاول زنادگ باياد  مرد گفتم مي ،دادمنمي  تاان درازدواج بااه د( ماان ببيناادختاار را  نميتوانسااتپسر ،بااود
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شاش   :كجا مياروي؟ به من گفتولي خواهرم بيايم  تهران كه به د  بودمكررا آماد   دمخو .بعد همسر اختيار نمايد وكند

اش كدام اسات؟  آخر پدر و مادرش كيست و خانواد  ؟:اين چه زن گرفتني استگفتم .ايمبراي تو زن گرفتهكه ما  است 

يك جفت النگوي و به بازار برو الحا .آمد نكنرفت و با آنها،اگر خوشت نيامد ،اش چكار داريگفت با پدر و مادر و خانواد 

بود زيبا اش چهر  .دختر رفتيمآن  ديدن ه بساير چيز ها،پس از تهيه النگو و  .برويم ديدنشه ب تا ،تهيه كنطالي خوب 

گفات ناه!    ؟درس خواند  استپرسيدم  گندمگون بود. ، ندها كه سفيد و سرخي زتبريبرخالف اغلب  شولي رنگ پوست

راي دختري شديم و سرانجام عروسي سرگرفت و طولي نكشيد كه ما داسني نداردو خودت بايد او را آموزش دهي. هنوز 

از  ،همسارم،توران وفات كرد.بر اثر سكته  همسرمپدر  و در اين هنگام اتفاق بدي افتاد .گذارديم «ايران دخت»نامش را 

ها بود.او با وجود سن كم بسيار هوشمند و با استعداد و باالتر از هر چيز بسايار شاكيبا و   "حاجب الدوله"،خانواد  حاجبي

ولي افسوس كه با شانيدن   .زندگي پر فراز و نشيبي كه داشتيم، با مهر و همدلي مرا همراهي كردوفادار بود  و در طول 

گذاشت. در خانواد  آنها سهمگين تنها ي و مرا با درد ،به دنبال او به سراي ديگر شتافت،پسر نابغه مان ،خبر مرگ فرهاد

   استعداد موسيقي وجود داشت و پدر همسرم، تار زن هنرمندي بود.

 تبريز خراب شده بود

بنيه مالي مردم را بصافر   ي،هاي لشكريان تزارو قتل و غارت بود ويران و خراب شد  تبريزقمري  1326پس از بلواي 

 آن زماان را   .درباود  مثبت داد  من پاسخ به نامه نيز زيرا وزارت معارفبيايم ، تهرانبه من تصميم گرفتم  .رسانيد  بود

بيسات و پانج روز     تهاران تا  تبريزو مردم از  ،اال  و قاطر و اسب و گاري بود يله آمدو شد،وسو  همواري وجود نداشت

هشات راد    ،هنگاام سافر  به من  و .روانه تهران شديمهمسر و فرزندم بود كه من با  1298اوايل فروردين  .آمدندمي

  "جنمياا "شاهر    ر را آغااز كارديم تاا باه    تا در تهاران از او پاس بگيرم.ساف    ي دادمبه بازرگان ،كه داشتم پولي راتومان 

هاي خان كه در حوالي به بچه ضمنابود وشهر معارف آن  وزارت  نمايند  .در آن زمان،مرتضي برادر كوچكتر من،ميدرسي

اين بود قصدش چند روزي در د  او مهمان باشيم ولي  تاآن خان از ما خواهش كرد .داددرس مي نيز داشت يميانج ده

چهار  انجاام   بهر حال سااختن   .او را نقاشي كنمچهر  كه من  .فصال خاوبي باود    .حركت كرديم دوبار  ما و گرفت
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من و .ندتشكيل داد  بود ييجويبارها ،ها آب شد و برفشكفته  هاي وحشيالله .بود نگنگارر و بيابان همه سبز و خرم

رسيديم.بناي ين آرامگا  باا جااد     شا  خدا بند ا  آرامگو  "سلطانيه"تا به  .به را  ادامه داديمهر دو جوان بوديمهمسرم 

ديادم آن را   دور نشاد  باودم  كاه    چناد قادمي    .من از كاروان جدا شدم تا آن بناي قديمي را تماشا كنم فارله داشت.

و  دشات   ما زني بود كه با ما آشنايي در كاروان  .كشيدم يارنرا به ك مبزحمت خود .كشدمي آدم را فرو و است يباتالق

را  باتالق است و او  آنزيرا  ،گرددشوهرت ديگر برنميكه گفته بود  همسرمپس از رفتن من به ميشناخت آنجا را خوب 

 ،نگران و ناراحت شاد  باود   بسيار،ساله و ساد  بود و همه اميدش من بودم پانزد ختر زنم كه يك د .را فروخواهد كشيد

كردم شما از باتالق نجات من فكر نمي ،شرمي گفتبدجنس با نهايت بيولي من پس از ديدن آرامگا  برگشتم و آن زن 

آن جا  درسبز و خرم و زيبا بود ما كه زيرا هر جا .چهل روز طول كشيد تهرانتا  تبريزاز مسافرت ما  .برگرديد و كنيدپيدا

 كرديم. توقف مي

 رسيديم تهرانبه 

خاناه  خواستم تا م و از اودرنگ داللي پيدا كردمن بي .شديم ي وارداخانهگاري ه ب ،در خيابان سپه ،رسيديم كه تهرانبه 

 آب با حاوض و چاا    ،سه اتاقباي اخانه ها ين نزديكيهمدر  :گفت و آمدپس از اندك زماني  .دبراي ما پيدا كن يدربست

من  يهاته كشيد  بود و لباسن  لماپو .مياسباب كشيد جاآنما به  .ددارهم  تنومند چند درختپيدا كرد  ام كه حياط  و 

 پيدا كردم و ،بودم داد  امانت پول به او را كهبازرگاني و حجر   رفتم بازار به  ،در مدت چهل روز كهنه و پار  شد  بودند

جك را يبو بعد   ؟اي كجا آورد  را ازاين و پرسيد:پاي من كرد تا حاجي نگاهي به سر  .دادم به اورا  «رسيد پول» بيجك

را بيجك  اين  ،و در برابرداد  تبريزبه بازرگاني شما در را من پول ،حاجي خجالت بكش :گفتم  .اش گذاشت تشكچه زير

 ،در اين هنگام از آنجا بيرون آمدم. .دبده را پولحاضر نشد  وليگرفتم پس بيجك را از او زحمت  هب ،سرانجام .امگرفته

به  .خوش و بش كردندبا ديدن من شروع به  از را  رسيدند. ،بودند همسفر با من در را  روسيهبار دو حاجي زاد  كه يك 

ام داد  هاآنبه حجر   تبريزدر  پول نقد را هشت رد تومانمن مبل   .يدكنبه حاجي معرفي خواهش ميكنم مرا  ا گفتم هآن

معرفاي   باه او  مارا دوستان آن  ؟ از كجا آورد  اي را گويد اين رسيد ميبه من  حاجي حاال .بگيرمپس   تهران در تا
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 ،دوخات و  ميك دست لباس برايدادم و اوخياط و به پارچه خريدم آنگا  از بازار  برگشتم. هخانو به پول را گرفتم  كردند.

 نو نوار شدم. 

 تهران پيش از كودتا

 به ترتيب عبارت بودند از:.اين خيابانها كرداز شش متر تجاوز نميپهناي آنها  چند خيابان داشت كه تهراندر آن هنگام 

حاجي يك كارخانه  ،در اين خيابان چون-خيابان چرا  گاز )اميركبير(  ،خيابان باب همايون ،خيابان نارريه )نارر خسرو(

 ،خيابان عال الدوله )فردوسي(، -گفتندميچرا  گاز اين خيابان را به شمار ميامد،برق تهران  كارخانه برق داشت كه يگانه

خيابان  ،خيابان اميريه ،خيابان جليل آباد )خيام( ،خيابان سپه ،خيابان  )سعدي( ،زار كه نامش تغيير نكرد  استهخيابان الل

 ،باب همايون ،-درواز  داشتكه  -شميران ،  ،دولت ،گمرك ،نارريه ،عين الدوله )ايران(ا خيابان درواز  قزوين )شاهپور(

نايم متار از    نبود، دو متراز  بيشتر آن پهنايكه  ،نارريهخيابان  سمت باختري  .بستندها ميدرواز  باب همايون را شب

تا اين واگن  .كردآمد و رفت مي ؛ساخته بود آنرا كه يك شركت بلژيكي ،اسبي نگوا در آن بلندتر بود كه آن طرف ديگر

هاا در  زن رسااند. ميشهرري به را ا هآن هم ماشين دوديو  ميبرد، پاي ماشين دودي تا ن راامسافرميرفت  ودرواز  ري 

هاا  خاود را باه زن   نگا وامردهاا   ،شاد ها زياد ماي و وقتي كه عد  زن نشستندمي يواگن ديگردر  ن  و مردهاگيك وا

باه نظار    .بازاري بود بنام بازار كناار خنادق   ،«شمس العمار »در جلو ساختمان  .آمدندمي ديگر نگوايك به  و ،دادندمي

ايان   .شمس العمار  را بيرون آن ساخته بودند ،قاجاريه و  خندق بود ،بيرون بازار كنوني ،روزگار گذشتهدر  كه درسد رمي

اطراف مسجد  در  بازارهايي كه امروز .محلشدابه اين نام ناميد  مي ،كنار خندق ساخته شد  بود در چون ،بازار كوچك

 .خيلاي كاوچكتر از حااال باود     ايان ميادان   گفتند ومي «خانهتوپ»ميدان سپه  بها .همه خرابه بود اند، شا  ساخته شد 

 خرابه هر كوچهدر  .و سه باال خانه ينسه اتاق زيرعمارتي بود، شامل  ،شدناميد  مي «بلديه»شهرداري كه در آن زمان 

روشاناي   هم زد  كه به انداز  يك شمع دچند فانوس دو ،خانهدر توپ .ريختندآن جا ميدررا  خود بود كه مردم زباله اي

 ي خيابانزنند ولي تا انتهاجا قدم ميدر آن مردم عصرها .باقي خرابه بود و،آبادنيمه زار تا خيابان الله بود.موجود  نداشت 

گارو  بازيكناان   عاارف و عشاقي و   )باقراد( بود كاه   هتال   ناد راگ تهرانيگانه سالن  .ما وجود نداشتنسي .رفتندنمي
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بقي باا   ديد   ميشد و ما يهايساختماننيمه را  تا  ،عال  الدوله و شميران هاي،خياباندر دادند ا  در آن نمايش مي يكمد

و از مناظر زيباايش   و من اغلب به آنجا ميرفتم بوددشت و رحرا  بود.كه همه اش  شميران ،بيرون درواز  دولت ند.بود

ولاي   اشات ؛  بهاار چناد باا    خياباان    .ندبا شهر خيلي فارله داشت ،بهار و خيابان ،بهجت آباد . كردممي «اتود»نقاشي 

كاه اساتاد    سات ن جاهما و اينرفتندمي اغلب براي خوش گذراني به آنجا هاجوان بودند. تر فراوان بهجت آباد هايبا 

قول ه زدند و بتنبك مي در آن بود كه يزيرزمين مانند ،در اول خيابان نارريه .كنددر اشعارش از آن ياد مي «شهريار»

كه گويا  ،پي اپيچ و  يك متربه پهناي   يهايكوچه بود با ئي به نام سنگلجمحله و .دادندمي «نمايش اخالقي»خودشان 

 ي چالاه ميادان  هاا بچه با وآمدند مي ، بنديهدست با جوانان آن جا .را با گل و خشت ساخته بودند هاآناهالي خودشان 

گاهي آوردند. دسته به خانه او هجوم مي دسته ،كه مرد و زن ؛بود حكيم باشييك  در سنگل  ميكردند. گنج)سرچشمه( 

 هاي آباددر تهران خانه !ديگر جوشاند  بخوريد و نيمي،نصف شما تنقيه كنيد :گفتمي و به آنها آمدبيرون مي شاز اتاقاو

ايان   .دادناد اجاار  ماي  تك تك ند و خواندپنج دري مي و سه دريرا  هاآنهايي ساخته بودند كه اتاق اكه در آنه،هم بود

كااهگلي   هماه  هاپشت بام .بودند شد  با خشت خام ساختهو  .ندداشت مويك درخت و يك حوض كوچك  اغلب هاخانه

 ،«شارف مظفاري  » باه نامهااي   ،سه مدرسه ،روز آنتهران در شد ا  يافت مي كمتر شيرواني دار بامآجري وخانه  ،بودند

تر و و مرتب از بقيه مدرسه او از و  ي بودتبريز ،«سعيد زاد »به نام ثروت  مدرسه مديروجود داشت.  «ادب»، و  «ثروت»

دانست! آموزگاران ساعتي ولي روسي نميتحصيل كرد  گفت در روسيه بود كه مي يدكتر فرشمدرسه ا مدير   .بودبهتر

درس  كاه ميشاد   امتحاان وقات  آمدناد  با وجود اين ماي  .طلبكار بودنداز دولت ما  هاولي هميشه  ؛گرفتندچهار ريال مي

افساوس  ولاي   ؛پاك و جدي بود يمرد ،سعيد زاد  .جلو بزنند هااز ديگر مدرسه شانشاگردانتادادند العاد  مجاني ميفوق

 آنزماان  يهاا روزناماه  .باود  واقاع   در مرتبه فوقاني دارالفنون "آموزش و پرورش"وزارت معارف .مرگ او را در ربودكه 

اگر هم ماشايني باه وسايله    خبري نبود.  هم سوارياتومبيل  از«.حالج» و «گلشن»، «وطن»، «ايران» :از ندعبارت بود

انگليسي ها كه در جنگ اول جهاني در بغداد نزد رانندگان عرب .شدرانند  پيدا نمي ،شدمسافري از خارج وارد تهران مي

باا نهايات    ،ناد آمدتهاران ماي  چاون باه    ،بودند ي كرد شاگرد زيار مرتاب ماردم را    و كردناد مي رانندگيناشيگري 
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ن باود كاه موقاع    آعلاتش هام    ناد. بود گاودتر  هانيم از كوچهويك متر تا ها يك متر خانهاغلب  .كردندخطا مي ،رفتهگ

 در آنهاا داشات و لي خشت و گ هايدكان ،خيابان اسالمبول ميزدند.خشت  ند و با آنداشتمي را بر زمينخاك  مانساخت

 "سيد ضيا  الادين " .بيشتر ارمني نشين بود ،نادري خيابان و اي بيش نبود خيابان شا  آباد ويرانه .فروختندمي زند  مر 

 كه پيرامون آنهاا بود  هاقزاقميدان مشق  ،هخانمحل شهرباني و باستان شناسي و وزارت  .آن جا يك خانه داشتدر هم

 اين بود نمايي از تهران آن روزگار.  .بودديوار

 ديدار از وزير معارف

 "دربنصير الدوله " معارف وقت،وزير رفتم. به ديدن وزير بد از رفتن به گرمابه و تر وتاز  شدن، .آماد  شد يم كههالباس

تماشاا   ،آوردياد ماي چناد تكاه از كارهاتاان را    ايكاش پرسيد و گفت  مشرح حال واز .پذيرفت روييبا خوشمرا  وي .بود

مدرسه  در ،گفت .كردجلب  ش راها خيلي نظرآبرنگ .بردم م راروغني و آبرنگ هايكاراز  چند پارچه ،روز بعد .كرديممي

 نقاشاان،  در فرنگ هم نود و پنج درراد .در رورتي كه آبرنگ خيلي مهم است  ،نداريم آبرنگ ساز ،«رنايع مستظرفه»

 شابيه ياك   اواز  تاكردسپس تقاضا  .خوبي انجام دهي ، خدمتدر رنايع مستظرفه تنراميدوارم با اين ه .روغني سازند

را شماشبيه  كشم و به كمك اين دو،مياز شما يك اتود  د؛منهمييك عكس بيندازد يميتوان ،شما اگرگفتم .بسازم "پرتر "

حضارت   آياا  ولاي ،از روي طبيعت خيلي آسانتر اسات   كار ؟ گفتمكار كنيتواني از روي طبيعت نمي گفت مگر .سازممي

  .دارمآزاد  هفته سه روز بعد از ظهرها وقت  ،درگفت ؟كار كنم  وقت داريد بنشينيد تا من ،اشرف

ياك تاابلوي بسايار     كار،ساختم و همدفتر او رابلكه تمام  ،وزيرچهر  نه تنها  و ؛مشغول شدموسايل كارم را بردم و من 

 دانم اكنون كجاست. ولي نمي ،آمداز آب در عالي 

 قهر كرد و رفت الملككمال

منتظار   و نارفتم  ولي مان  ،وزير براي من ابال  معاونت رادر كرد .رنايع مستظرفه جزو وزارت معارف بود ،در آن زمان

قتي كه حكيم از آن و .بسيار حسود است الملككمالزيرا از برادرم ميرمصور شنيد  بودم كه  ،شدمكمال الملك واكنش 

تعيين كارد   و براي او حقوق مكفي  ،ساختمان كرد  ، در آنجا با  مرمر را در اختيار او گذارد  و با پول دولت  ،الملك
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 . بود در كرد به  را از ميدان  شتمام همكارانو  وي از اين موقعيت سو  استفاد  كرد  بودند، 

مصاور  باود.   معلام شاد    ،مصور الممالاك  .عكاسي كند بود شد مجبور  ،مصور الملكهمانطور كه در آغاز هم نوشتم،  

كاه   طورباود. هماان   هنرآموز شد  ،همميرزاحاجي آقا .نوشت ميها را روي پاكتو   رفته وزارت امور خارجهبه   ،السلطنه

 ،را براي رسيدگي فرستادند از طرف وزارت معارف بازرسي و وقتيكه  .را پار  كردماو ابال  وزارتي  يعني.شد حدس ميزدم

رااحب   .رفات  ازآنجاا  قهر كارد و  ،برداشت را اش يهثاثاتمام تابلوها و سپس  .د نكتكش بزندستور داد كه به شاگردان 

 د،وباعث شاديد كاه  كرديا  ي بود كاه چه كاراين  رفتند،كهپيش وزير  ،ديگر اي عد  و كاشي الملكوحيد و اختيار كاشي

بازرس را  تا سبب شدو ،ابال  وزارتي را پار  كردبود كه او  اين.وزير گفت ما كاري نكرديم ؟ رفتوقهر كرد  الملككمال

 .تحصيل كرد  و استاد است فردي جواناين  ،وزير گفت ؟انتخاب كرديدبراي او معاون  راچشما  ند، آخر گفت .ندبزنكتك 

 .وجود جوانان تحصيل كرد  استفاد  كنيم ازبايد  مي ما و

 ؛اباال  نوشاته شاد    دوبار و ،آبرنگ باشمدر آنجااستادمن كه دوبار  آمد و قرار شد  الملككمال ،پس اين جنجال ،باري 

 ،نيز رنايع مستظرفه موجد دوست وحكيم الملك  .نخست وزير شد ،دولت از كار افتاد و مشير الدوله در همين ايام، ولي

وزير كه دوست و رفياق   .منوشت ي كتبيشكايتومن   تم يرفوزير  پيش ،من با يكي از خويشاوندانش .گرديد وزير معارف

مجادله كنم او خواستم با منكه نمي  .ندارد و مانند يك فرشته استاساساً حسادت كه او مرا توبيخ كرد  ،بود الملككمال

 .كاار شاويد   مشاغول و را بادهم   تاان ابال  ييد تايك هفته ديگر بيا ،شماگفت من ه ببعد .امشايد من اشتبا  كرد  ،گفتم

 زمااني كاه   تا ،حكيم الملك .تا هنر خويش را نشان دهم ،منمايشروع به كار و  پيدا كرد  يمنظور من اين بود كه حقوق

 . بيايد اينجا به او كه او گفته بود من مايل نيستم و رحبت كرد  الملككمالگويا با  .ديگر مرا نپذيرفت ،وزير بود

 الملككمالنخستين ديدار من و 

را  هاا آنو من  ؛افتادبه آن شهر مي ،ايرانيان فارسي زبان راذگ ،گا  ،هنگامي كه در مسكو بودمقبال هم اشار  كردم كه  

وقتاي در باار  كماال     و  ؛را تماشا كنناد  "رپين"و  «ورشجاگين»تا تابلوهاي عالي  ؛بردممي «سكيفنرتياكو»گالري به 

از من  ،هاهمشهري ينتبليغات دروغبا اين  .شوندنمي هام  شااگرد او  الملك مي پرسيدم، پاسخ مي شنيدم كاه اينهاا   
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 تهاران باه  واز كانم و  مانند مر  پر  از شوق  خواستممي زندگي ميكند، ديدم يك همچو نابغه بزرگي در ايرانمياينكه 

شاش   ،آمد  بود تبريزو به  ،بود از پدرش قهر كرد كه  ،الملككمالجواني از شاگردان  اركه يكب بگويمهم اين را  .بيايم

و بارها باا   ؛نوازي كرديماز او پذيرايي و مهمان جا كه در توان داشتيمآنتاما  در اين مدت،و مهمان شد مان ما  در منزل

و خوب يك دوست برديم.از اين جهت ،من گمان ميكردم كه در تهران  تبريزبه بيرون شهر و جاهاي با رفاي او رااسب 

 «حسنعلي خاان » :را ردا زد كهوي اين جوان  ،رفته بو دم الملككمالروزي كه به ديدار  ي مهربان خواهم داشت.آشنا

در يك دسته قلام   و شصت تخته بود؛ و كرد شانه را يكوري  يشهاكه زلفحالياو در  .آمد  است تبريزبيا آقاي رسام از 

 ،مير )برادر بزرگم مير مصاور(  :گفت ؟ي  اچگونه آمدو ؟كه كي ،كه از من احوال پرسي كندبدون اين وداشت،آمد دست 

 .حتما ميداني كهندادب ابيمردم از اي پار  ؟چه كنم :گفتم شچرا به نامه من پاسخ نداد؟ من در جواب .ادب استخيلي بي

 !!است    خريت ادب را نفهميدن است گويد: خريت نه تنها علف خوردنشاعر مي

در تهران دشامن و بيگاناه   و دوست و آشنا  تبريزدر  بايد انگار .ي هم مرا دعوت نكردچاو اين جوان براي يك فنجان  

در آيناه   شاز خاود  اساتاد  كاه  ،شبيهچند  و كپيه تابو ي چند . به جزسپس من به تماشاي تابلوهاي سالن پرداختم .شد

 ،شبيه مير نصار الاه   ،قجر امامي شبيه ،شبيه وثوق الدوله ويترين عكاسخانه را تداعي ميكردند. تابلو ها، باقي،ساخته بود

خود نمايي ميكرد  هم يك پيكر  گچي از ناررالدين شا  سالن در ردر ...اسعد بختياريشبيه سردار  ،شبيه حكيم الملك

گفت بزرگان ايران؟ شابيه وثاوق الدولاه را     ؟ايدساختهنچرا از بزرگان ايران تابلو  شما،گفتم: آقاورو كردم  به استاد من .

گفتم  ؟گفت مقصودت چيست .گفتم منظور من بزرگان حقيقي است ..است  مملكتداد و گفت: اين شخص دوم  منشان

 و... اميركبير ،نادرشا  ،بوعلي ،خيام ،فردوسي ،سعدي نم ورظمن .اين ملتند ها ميهن فروش و مسبب بدبختيوثوق الدوله

رفتاه پاي   وكاه مارد    هام   حاال  .نان نداشت شكه زند  بود براي شبهستيد؟ سعدي وقتي هاآنگفت شما هم از  .است

را ها بساته و اياران   )وثوق الدوله قرار دادي با انگليس .دهدرد جور كار رورت ميبراي آدم  ،ولي وثوق الدوله ! كارش

نياز   ...آقاي شود.پخش  فروشوطن  مفت خواران تا ميان دادندميپول  ههما هراهفروخته بود و آن هاآنشش دانگ به 

خوب است  تانو زندگانيكه راحب مقاميدشما  .شكر ،خادا را  ها خرياد  باود( گفتم  پول آناز  خود را با  خيابان بهار
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اياد؟  رادر تااالر گذاشاته   درپيكر  ناررالدين شا  را  ،چراداريد؟ سپس پرسيدمو امثال او به وثوق الدوله  نيازيچه ؛ديگر

من  ،گفت .پنجا  ساله خود كاشته استرا او در سلطنت  ملت اين يهاتخم تمام بدبختيگفتم  .شا  شهيد است ،اوگفت

بعد رحبت از نقاشان روس به  .ديگر اين بحث را ادامه ندادم .انديشه من با او خيلي فرق داردنوع پرستم! ديدم او را مي

 ياك  ازپساتالي   كارت ي كه با او داشتم،مالقات يندومدر من  .و من نمي پسندم كار آنها خوب نيستاو گفت: .ميان آمد

عكاس   ،اين؟ گفاتم كار كيسات  تابلو اين كمال الملك پرسيد، .نشان دادم وبه او بردمبه همرا  را  "درشچاكين"تابلوي 

 نقاش روس است.  "چاكيندرش"يكي از تابلوهاي 

 شهرت من از كجا شروع شد

 هااي نامه دبيرساتان با   دو باه  ،عنوان استاد نقاشاي  بهوزارت معارف مرا  ،راهم ندادندپس از آن كه به رنايع مستظرفه 

 .دراين مدارس كار ميكرد. الممالكپيش از من مصور .تعليم دهم نقاشي تا در آنجا ،فرستاد ،«ثروت»و  «شرف مظفري»

 وجاه آن را تماام و كماال نماي    هام  هاي شايطان  بچه .فروختميها ها به بچههايي چاپ كرد  و در كالسمدلوي 

باه ايان    .ل كندوها را ورو هر هفته طلب ،را در دفتر بنويسداسامي بدهكاران  كه ،ميشد مصور مجبورناچار   .دپرداختن

بسات و عصااي   زد و كراوات زيبا ميآهار دار مييقه  .بودي مرد موقر و شيك پوشوي  .ميگذشت ترتيب ساعت نقاشي

 ،رفتم به جاي او من كه .بود خبري نبودآموزش نقاشي كه وظيفه اش از هنر  در كالسهايش اما .داشتدسته نقر  برمي

 ،بودندد  از دست دارا ور مانند مصّاز اينكه  معلم شيك پوشي شاگردان  .بودمآذري يك جوان سادة آذربايجاني با لهجه 

هرگاز باا    ،معلم و استاد باودم  ،من كه سي و هفت سال .كه مرا هو كنند نبودندميل بيبه همين جهت  و  ؛دلخور بودند

و به او گفاتم طارح تاو     مرا نزد من آورد نگا  كردنقاشي خود شاگردي كه  يناول به كار .معامله پولي نداشتم مهنرجويان

چناد خاط    آنگاا  باكشايدن  .داردقوانيني هندسه وحساب   نقاشي هم مانند ،گفتم .او گفت نه آقا غلط نيست .غلط است

 تبديل هنر نقاشيومحاسبه ما به  يهاكم كالسكم .استغلط  شكار به او نشان دادم كه ،بر روي طرحعمودي و افقي 

 .شدآغاز ها يرستاناولين شهرت من از دب بدينسان و ،ندگفت ميمنديم من و هنر از همه جا  در و اين شاگردان ،شد

دوسااتعلي خاااان  "بااود و باااا   تهااارانقمااري در    1328تاا   1326هااي  در ساال  ،«مير مصاور »برادر بزرگم 
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 .دوست و آشنا باود  ،دانست نقاشي مي كمينيز  شو خود،داشت با  بزرگي ،تهرانكه در درواز  قزوين  ،"معيرالممالك

 تخته ميامدند و با  ايشان به غالبا ي داشت كه عصرهايدوستان و رفقا ،يرعم .هم با ايشان دوست شدم، منبه اين مناسبت

را ناه  اشاخاص  و رورت  ،مداشتبا خود  يدفتر و مداد ،و برحسب عادت رفتممي آن جا بههم گاهي . منكردندبازي مي

 يكي.كردناد ماي تعرياف  از مان  هماه جاا   در  ،ندديدرا مي مكه هنركساني .كشيدمميبراي تمرين بلكه  ،ييبراي هنرنما

كاه در ايتالياا   گفات    ،نام داشت "احتشام الوزرا"گويا  مشغول بود،و وزارت امور خارجه و در آمدجا ميازافرادي كه به آن

او ورجوع كارديم   الملككمالما هم به  .نده اتابلو خواستهم از ايران  و براي مسابقه  ،برگزار ميشوديك مسابقه نقاشي 

دو زن  نشان مياداد و  سر ميز كوتاهي بر را يك آخوند ،پرسيدم سوژ  تابلو چه بود؟ گفت .فرستاديم كه آنرا يك تابلو داد

آخوناد و زن چاادر   در اروپاا  چاون   ؛اسات  يگفاتم ساوژ  جاالب    .ند سر كتاب باز كنند  بودآمد كه با چادر و روبند سفيد

اناد كاه   نقادر ابلاه  آايراني  انكه زنآن ؛يعنيريزدآبروي ايران را مي از طرف ديگر اين سوژ  ولي ،ديد  نميشودچوري قچا

خبار؟ گفات   از تابلو چاه   ،پرسيدم .از اوالوزرا  را ديدماحتشام تا بار ديگر  ،مدتي گذشت .كنندباز ميسر كتاب  و روندمي

ساتار   »در روزنامه  ،در همان روزها جالب آنكهاما.و پس فرستادند ،را نپسنديدندولي هيئت ژوري آن،رفت  ايتاليابه تابلو ،

همه هنرمنادان   مياندر ،مسابقه اين در الملككمالنوشتند كه  ،شدمديريت حسين ربا )كاشي( منتشر ميكه به «ايران

نوشاته شاد  چيسات    اياران   ..ساتار  شمار  روزنامهكه در اساس پرسيدم اين خبر بي ،ي! از حسنعلي وزير  استاول شد

باه  اين خبر را  مدرسه رنايع مستظرفه ،گفتهم مي مدير مجله ربا .به ما مربوط نيست ،خودش نوشتهگفت روزنامه ؟!

 يم. ا  نقل كردهم آنراما  ؛ما داد 

 الملكشبيه سهم 

هم سا حااجي   پادر زن مان   ،دياد گفات   مرا سازيوقتي كه هنر شبيه .،به خانه معير ميامد«معيرالسلطنه»به نام جواني  

و ا .را بسازيد او شبيه عهد  دار شويد و ميتوانيد اينكار را .اگر مايل باشيد،كه يك رورت از او بسازند دوست دارد ،الملك

باا   و نشساته  از طفيلي و قفيلاي و جمعي سفر  انداخته بودند .مرفتبه آنجا  يك روز بعد از نهار  .داد به مننشاني خانه را

معير السلطنه مارا  آنگا    .امخورد ناهار پيش  يساعت مان   ،فاتم گ .كردناد  تعاارف  همبه مان  .وردندخاشتياق نهار مي
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 الملاك كماال داشت گفت: باا وجاود   شكري بر سر -يك مرد ارفهاني كه عمامه كوچك شيري  .به حضار معرفي كرد

 كاه او گفات من  .ساازند در مدت پانزد  دقيقه يك شبيه مي: ايشان خيلي هنرمندند.معير السلطنه گفت !ديگر چه نقاشي؟

 ،پاسخ داد ؟ هنر ندارد و فهميدي كه او  ديبه اين نتيجه رسياز كجا  معيرالسلطنه گفت: شته باشد.بينم او هنري دامين

بگاو   .تاو باه مان   دارد ييشااهكارها در مياان كاار هاايش     يهر نقاشا  ،مگفت به او من .پزش! گفتگو زياد شدظاهر واز 

گفتم سه  ؟يتهراندر  است كه مدتيتو چه  .او همه شاهكار است كارهاي ،كدام است؟ او گفت الملككمالشاهكارهاي 

 .ترا پار  كنمشكم  دكار ينمن بايد با ا ،كارهاي او را نديد  باشي هنوز،كه در تهران هستي اين سه ما  اگر درگفت  .ما 

از  باراي تبليا    توماان او مااهي پاانزد    كاه  بعدها شنيدم  .كند چه برسد به شكم منپار  نمي همنان را دآن كار ،گفتم

 .كنددريافت مي الملككمال

پاس از نايم سااعت     .گيرمرد تومان مي ، براي اينكارگفتم .خواستميحقيقي يك شبيه روغني به انداز   الملكسهم 

 يشها مباشرمرتب به    اين پيرمرد ،ن كارمضدر.شروع كردمفرداي آنروز كارم رامن از  ضايت داد.سرانجام ر ،چانه زدن

پاس از   ....ها را حااال نفروشايد  گندم.ها را آنطور حمل كنيدروغن ،كرايه كاروانسراها را اين طور بگيريد كهدادمي دستور

بود  ي كهبهر خون دل .داد تا من كار كنممي پزو  گفتدست گرفته مانند پارسايان ذكر ميبه تسبيح  ،فرمايشاتهمه اين 

همه برداشتم ديدم  اول من هر چه خورشبار .نهار نگهداشتند براي رتبه مرا به زوردر اين مدت دو م .تابلو را تمام كردم

خورياد  گفتم شما كدو تنبل مي ،بمانمنهار براي  دوم كه اررار كردندبار  .اندرنگ گوشت درآورد ه بكه كدو تنبل است 

 هاا آن  خورش كه معلوم شد ؟هيميد، چرا از آن خورش به ايشان گفتكرد و  او رو به پيشخدمت .ما عادت نداريمولي 

 كار تابلوعاقبت  .دهندگوشت مي به خواصخورش كدو تنبل و هاطفيلي به  .يعنيخاره خرجي است.يكي  دو گونه است

ي باراي  ييعني جاا  .تعريف و تمجيد كرد  بود ،بودآنراديد   هر كه ،كردمكار ميروي آن  من مدتي كه طولدر .تمام شد

كاه   گفتم روز اول من با شما طي كاردم  ؟به شما بدهيم قدرچحاال بايد  ،خوب استاد:گفت  به من حاجي .نماند  بوددبه 

كاه   ممن عمله نيسات  ،ايد؟ گفتمكار كرد  چقدر ر سر اين پرد بگفت رد تومان؟! مگر شما  .است رد تومان مزد اينكار

 .امها زحمت كشيد  هنرمند شد سال .روزمزد براي شما كار كنم ناي. دهيممينما سي تومان بيشتر به شما  ،نه ،گفت
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؟ گفاتم  دخاور ماي ت شبيه من به چه درد گفت  .برممن پرد  را مي .ندارد يگفتم اشكال شماست.براي تشويق مبل  هم 

ناظر خود را رادا   .ربر كن ،گفتكه بيرون بيايم. برداشتم  .پرد  راگذارممي ميكنم و در آنجاپيدا برايش   يجاي مناسب

 .خوب برو باه امياد خادا    بسيار ،گفت ند.ه اايشان پولي نخواست ي؟ گفت نه  اداد يپولتا كنون كرد و پرسيد به اين آقا 

 ،سازي باود   اگر براي اين شبيه .اماتان آبادانيد خانه  اكرد ماگر مهمان؛ ام خورد نهار  دو مرتبه در اينجا من ،وليگفتم

 ؟ستها چياين حرف ،خورندسفر  من نهار ميبر پنجا  نفر  هر روزآقا :گفت وعصباني شد .كنم بايد تقديم بفرمائيد چقدر

تابلو  و باالخر  ناچار شد رد تومان بدهد .نه ارژنگي تبريزي ،مانند كمال ارفهاني هستند ،خورندكه نهار مي هاآنگفتم 

 را پار  كرد و تالفي درآورد. سگشان شلوار م ،آمدمميبيرون كه وقتيولي  ؛را بردارد

 نگارستان باز كردم ،نشيني خسته شدهاز خانه

يك مقالاه   .نوشتمهم مي لهمقا ،آبرنگ و عالو  بر نقاشي ،روغني .رنگكردمكار مي مرتب نشين بودم وليدو سال خانه

اين مقاله  .مبودنوشته ي و رضاي عباسي تبريزكمال الدين بهزاد و خواجه ميرك هاي قديم بيشتر مربوط به دربار  نقاش

دانشامند و آزادي   يمارد ،"يگاانگي " ادار  ميشد دادم.،«يگاسماعيل يگان»كه با مديريت آقاي ،  "ايران"را به روزنامه 

گفتناد   ،ناد بود كتاب نخواند  هم ام عمر يك برگتماز همكاران كه در  ايپار  .چاپ شد .مقاله امخوا  و نيك نفس بود

 .اندوجود نداشته يهمچو نقاشان ،است فالني افسانه نوشته

 ورودي درسر تابلو براي داشت.يك پيدا كردم كه سالن و چند اتاق  يساختمان ،خيابان عال الدوله )فردوسي(در اول  بعد 

 ن پيرمردي رساتم يك طرف آدر .كه از چوب تراشيد  بودم ،با قلم مويك شست تخته بزرگ بود  .روي تابلو،آن ساختم

زير مشعل نوشته  د.دروب آدم يك  جمجمه  شدست ديگر در يك دستش مشعل و در برهنه كه با بدن ساخته بودمگونه 

ماي   انيچيتماشاا  ورودي،هميشاه  تابلوي  اين يجلودر فانيست.انسان :زير جمجمه نوشته بودم  و در.ستهنر باقي :بودم

زماان  آن در .ماد نميآ خاوش  ،خواستند مرا نابود كنناد كه مي ييهاآنهمكاران و  مذاق اين بهو  تماشا مي كردند وامدند 

كناار خياباان    در په كپه كرا گلها  آن انرفتگرو  مي پراند  كناربه ها را گل ،آمددرشكه كه مي .ندودبها آسفالت نخيابان

از ياك روز عصار    .ريختناد ماي  و آوردندشن مي آن بجااي   و نددبرميشهر بيرون  بهاري گبا بعد  و كردندمي جمع
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چاون مارا    .ناد دزقدم ماي آن اطراف  در كهديدم چهار نفر از نقاشان جوان را برگردم. خانه  تا به ،بيرون آمدمنگارستان 

؛ ولي با ماداد كاه   عليك كنند و د با من سالمه انواستخن شايد  ،خود گفتمبا  .ي خيابان به را  افتادندطرف باال ،بهديدند

كه  يبه كسان ميكردند وگرد آمد  نگا   هم مردم پاشيد  اند.در نگارستان سر  يتابلو ررويه گل را  بپكآمدم ديدم يك 

 .كردم شبا آب نيم گرم شستم و تعمير م وآنراتابلو را پايين آورد .فتندگناسزا مي ،بودنداين كار را كرد 

اطالعاات   .نيست يآسانكارتاريخي  يتابلوولي ساختن گ بسازم هاي كورش بزريك تابلو از پيروزيدر نظر داشتم كه  

ها ارفهاني .ي را پيدا كنمتبريزخواستم مزار رائب ميجا رفتم.در آنارفهان به ه كناچار با درش .من نداشتمكه خواهد مي

در  ،يكاي گفات   .پرسيدمدوبار  .است "ميرداماد"ديدم آرامگا   .به آنجا كه رسيدمته بازار عباس آباد استاو  رمزا ،گفتند

پاسارگاد و تخت جمشيد و  .طرف شيراز روان شدمه ببعد، را يافتم. "كمال اسماعيل "مزار .در آنجا همجوبار  استمحله 

تابلوي  نمي شود،مختصر ولي ديدم با اين اطالعات .برگشتم تهرانبه  و گرفتمعكس  از آنهاهمه را ديدم و ،نقش رستم

در  چاون  .هااي نادرشاا  بساازم   از لشكركشاي ،پارد  اي  خوب است به جاي كوروش  ،گفتم با خودم.ساخترا كورش  

كه ارلش در هند ساخته  مپيدا كرد هم عكسيك  ابعد .ديد  بودم ،كه دور تادور چهل ستون بود يي راهانقاشي ارفهان

مالاك  الميرعمو باه   سااخته بودناد  كه در قندهار  ي راسپس مينياتور .زدجقه بر محمدشا  مي ،نادرشا  و در آن شد  بود

به  ،مينياتور آنروي و شباهت نادر را از  .شروع كردم را يك پرد  تقريباً چهار متري ؛وامانت گرفتماو به از  ،داشتتعلق 

آقاا!   ،رفتگار گفات   ،آمادم  كاه  ربح روزيك  .كردمدو ما  بود كه با نهايت شوق روي آن تابلو كار مي .رورت درآوردم

هژد  بود.همه چيز سر جاي خودش  .وارد دفتر شدم .اندرا شكسته در ورودي ديدم قفل .ا را دزد زد  است نگارستان شم

كه يكاي از شااگردان    ،آئينه بزرگ قاب نقر  نفيس ،ي كت و شلواري روي رندليتومان پول نقد در كشو ميز و پارچه

كاه   دزد مجال نكارد   و گفتم شايد كسي سر رسيد  .نخورد  بودند همه و همه دست ،آورد  بود شبراي ساختن رورت

آن زمان فهميدم كه مقصاود دزدي  تاز  .انده پار  كرد تكرا با چاقو نادر ديدم پرد  ناتمام  شدم. سالنوارد   .ها را ببرداين

و از ناو مشاغول   كردم  پارچه دوال پهنا پيدا زياد با زحمت و رفتم به بازار دوبار  .نبود  بلكه از ميان بردن تابلو بود  است

را هام  ايان   .همان نسخه دوم اسات  ،و پرد  نادر كنوني ؛شدم ،سرلشاكر شاا  بختاي    پايش  بگويم كه چهاار ساال  
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باه   زاراللاه هااي  از مغااز   در يكاي  ،چندي پيشكه  ؛به ايران آوردخريد  ودر مسكو   اين تابلو را "طرح اوليه" سود م

 . رفتفروش 

 پيكره سردار سپه

يك مجسمه نيم تنه الزم  :گفت به من دبع .ديد كه ساخته بودمراهايي آمد و مجسمه پيش من مصور الممالكيك روز 

 باه .برويم  قورخانه بيا  باهم به گفت پس .گفتم با كمال ميل .گفتم از كه؟ گفت از سردار سپه ؟حاضري بسازي .ايااست

در چاون   .گفتناد مي ]فشنگ[كه مردم او را سردار  ،اعتماد نام سرداره يك افسر شكم گند  بود ب ،ئيسر .رفتيم قورخانه

او گفات   ؟عكاس  از رويپيكر  را بايد از روي آدم ساخت ياپرسيدم او ازشد. ساخته نمي يچيز ديگرآنجا به جز فشنگ 

وقات  بارداري  عكاس  براي خودتان .دبوخواهد  اينجا هم آن وقت وزير جنگ .بيائيد اينجافالن ساعت شما وفالن روز 

چشمانش مانناد شاير جذباه     كه چهار شانهو  مردي بود بلند باال  .آمدهم  سردار سپهو روز معهود من رفتم در  .بگيريد

 به گيرايي و آن زخم ،بر روي بيني اش ديد  ميشدبود يشهاكه يادگار يكي از جنگهم يك جاي زخم شمشير  .داشت

احكام گذشاته   ،هايكي از مكانيك .ميهن پرست است يد كه مردپيدا بو هايش از رحبت .افزودسيماي مردانه وي مي

تاا   ناي بايد كار ك ،بيفايد  است.ها بيارياز اين حكماگر يك بار قاطر  :وزير در پاسخ گفت .او نشان داده ب و خود را آورد

باه  ومان عكاس دارم    :پاساخ داد .جناب سردار براي ساختن پيكار  عكاس الزم اسات     :من گفتم .من ترا تشويق كنم

باا   فرمائيد تاا مان    يينعوقت تبايد  ند.انداخته نشد  ا چون با ارول فني ؛خوردها بدرد نميگفتم آن عكس .ميدهمشما

 بردم ي به همرا سه روز بعد من عكاس .كنمميشما را خبر گفت هر وقت مجال كردم  .عكس برداردبياييم و او  عكاس 

مجسامه از   در كارگااهم بخشاي از   .ل ويژ  شروع كردمگِبا مجسمه را  من ساخت.مشش عكس با ارول فني برداشتيو

سرلشاكرها و   .انگيخات ايان كاار خشام دشامنان را بار      .ايستادندپيدا بود و مردم دسته دسته به تماشاي آن مير  جپن

،باه  سردار سپه باا كاريم آقاا بوذرجمهري    هميكروز  .آمدندميتماشا  به محدود بودهم شان ها كه آن زمان عد سرتيپ

 گياري قالاب   تاا به قورخانه تحويل دادم و كردم تبديل   "گ " پسيژبه  و ب گرفتهلقا آنرا .آمدند ديدن من و مجسمه

 وباه هنگاام   جا هم نفاوذ كارد    م در آناما دشمنان .ندكنفلزي  ،از روي آنمرد كرماني و  .قالب گيري خرابش كردند
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 است.  ملي كرد كه اكنون در باالي سر در با درست مجسمه اي 

 ادبا شد.نگارستان ارژنگي پايگاه 

  «سارخ شافق  »در روزناماه   يمفصل مقاله پس از ديدارش،  بود كه "سعيد نفيسي" ،آمدبه نگارستان من اول كسي كه 

آمد  "حمد ضيا  هشتروديم" از او، بعد .قرارگرفت مورد حمله و غضب دشمنان و با اين كار ؛دربار  هنرهاي من نوشت

شاادروان   ،"راادق زاد  "،"رشيد ياسمي"،"الشعراي بهار ملك"سپس .آمدند "نيما يوشيج " با ي اوبعدو در ديدارهاي 

در توريف  ،هاآنهر يك از  .خوام نوشت گانههر كدامشان جدا در بار   كه به آنجا آمدند؛ "عشقي"و  "عارف قزويني"

ياك   ،كاردم مي آوري را جمع هاآن ،كه اگر من هم مانند ديگران ؛كردند ها نظم و نثر قلم فرسايي م بههنرهايكارها و 

 .آنها بر نيامدم آوريجمعدر ردد گا  ولي من هي   ؛شدكتاب مي

  

 ؛ به رسام ارژنگينيما يوشيجاز  

 

 شمع در دست پي ديدن ما   "انكاسي ،رفت از كلبه برون

 جست بر آن سقف سيا ما  مي    پيش آن شمع ز تير  نظري

 آ كشيداز دل وما  تابان     كه نگه هي  نديد كرد چندان

 سيا  ما  وت گفتمش اي برمه گردون مرد  است   امشب ،فتگ

 ا گست فروزان خره ها ما     پس اين پرد  ز انوار وجود

 ه روشن چه گنا مر نبيني گ     خرد با روشني شمعي ،ليك

 چه گيا  ،چه گهر در نظر وي    بينائيمرد را تا نبود 

 راي بدخوا دآن هرز   همچوبين       همچو آن كور دل كوته

 كوتا   بيند اما به نگا         كار استاد مهين ارژنگي
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 از نو خانه نشين شدم

از دساتم  را هام    امنگرفتم كه هاي ، كاار دولتاي    اي نتيجه افتتاح شد، هيئت دولت  با حضور كهگا  نمايش گشايش  از

 م.شاد، باه خاناه انتقاال ياافت     مي خراب  بايد منهم نمايشگا  محل نيمي از ،مرمت خياباناز آنجايي كه براي  و ؛گرفتند

 17 و كار ننشستم كاربي بيدي نبودم كه با اين باد ها بلرزم. منولي م كردند.، مرا گارباب رجوعو متفرق شدند  مشاگردان

 شفارو باه    گاي كه پس از مادتي هم  فرستادم؛ بلژيك « نورسآ»را به نمايشگا   آب و رنگم قطعه از كارهاي كوچك

آنگا  يك مدال طالي درجه اول ، برايم فرستاد. افتخار ولم يدپ ،يك اناير وزارت خارجهاز طريق ،دولت بلژيك و رسيدند

ياك تاابلو   ،"دلم اي رياد، كه به كنج قفسم نيست به جز مشت پاري گه شوي از حال روزي آ":    با الهام از  اين بيت

سفارشاي   اي نامهآمد   و پست فراشو گفتند كه برگشتند را باز كردند. ها دربچه .را زدند نهاخروز در يك آبرنگ ساختم.

 بارايم  ه شاد  باود كاه   چون به زباني نوشتكردم و آنرا گرفتم. دفتر را امضا   ،دراز بودو يك پاكت زرد رنگ  .دارد. رفتم

 ،يات حافظ را به انگليسي برگرداند  بودغزليكنفر در لندن گوياترجمه كرد. آنرا بردم و او  پيش يكي از رفقاآنرابيگانه بود، 

 م راسا آنورس ديد  باود، آدر  ،چون كارهاي مرا در نمايشگا  .كشيد  شود يتصاوير مينياتوربراي كتابش  خواست ميو 

اراالً باه   ،با من گفتگو كناد. رفايقم گفت   وميخواست برداشته ؛امابد هساتند  يها مردماناش پاسخ ند . انگليسينامه
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آن  فرستادم. چندي بعد پاسخ رسيد و پاول   برايش با تعيين قيمت همرا آنرا م ويك مجلس ساخت ،من برخالف رأي او

آن وجاه  مان   .(گرفتاه   رگاني در ميدان سپهباز را،بانك بانكجاي آن )اكنون  ،حواله شد.به توسط بانك انگليس كارهم

ما گشايشي ايجاد زندگي  فرستادم. در كار م وساختين شد  بود،عبيست مجلسي را كه ت ما   6و در مدت  كردمدريافت را

جناب آقااي دكتار    يكهدر زمان:  گونه استبدين كه شرح آن  باعيات خيام رسيد.ر كتاب تصاويرترسيم  نوبت شد. سپس

كاه در رشاته   "ديويد يوجين اسميت"با پروفسور ،بودند تحصيل  مشغول ،امريكا هاي دانشگا يكي ازدر  "اعلم رديق"

وبه اخذ دجه دكترا در تاريخ هنر نايل شد  و در نهايت  رباعيات حكيم عمر خيام  هنر و زبانهاي كالسيك تحصيل كرد 

ايراناي   هنرمناد  نقاش يك به دنبال خود كه براي چاپ كتابرابه انگليسي برگرداند  بود؛آشنا ميشوند. پروفسور اسميت 

وي نياز موجباات   و  ترسيم كند،از رديق اعلم كماك ميخواهاد   ت خيامادر خور شان و مقام رباعي يتصاوير تا،ميگشته

اي ايان  ،برحكيم عمر خيام ترتيب من دوازد  مينياتور براساس دوازد  رباعي اين آشايي ما را از را  دور فراهم ميسازد.به

باه چااپ    "ب.وسترن " بوسيله  شركت ،در نيويورك ،ميالدي 1933تهيه كردم و كتاب در سال و نفيس كتاب ارزند 

انجاام ايان   هنگاميكه من درگيار  اما ؛نيويورك موجود است "مترو پوليتن"كه نسخه ناياب آن هم اكنون در موز   رسيد

 ادباي  من در مجلاه  درآن روز ها م.نمايترك را رنعتي تبريز، تهرانبراي تأسيس هنرستان شدم تا ناچار  ،سفارش بودم

فواياد   "فقيد را جلب كرد  بود و باه وزارت  شا  نظر  اين مقاالت.نوشتمهنرهاي ملي، مقاالتي ميو در زمينه  "وفانت"

داد و مرا به ي تشكيل ميهايكميسيون نيز د. آن وزارتخانهناحيا شو از نوهنرها گونه اين  كه ،بود شد  دستور داد  "عامه

باه  د، ربا  ماي  بسار  كه مدتي در استانبول ،"طاهرزاد  بهزاد" ،كردند. در اين هنگامدعوت ميبه آنجا  عنوان كارشناس 

بود، خواهري داشت  تبريزي و ي تحصيل كرد يكه بانوش همسر و براي يافتن شغلي تالش ميكرد.  ه بودبرگشت تهران

 و باه ؛ وقت ازدوج كارد وزير دادگستري  «داور»ين دختر با ااز ايران به پايان رساند  بود.ت خود را در خارج كه تحصيال

را به  هنرهاي ملي ياسترپست   ،در نتيجهو  ؛يش شدربا وزير همبيكار بود كه در آن زمان  بهزاد اين ترتيب طاهر زاد 

. و باه رختخاواب افتااد    فترحصبه گ بيمار شد. ،. طاهرزادبرگزيدند او تمعاوناحترام،به خواهش و  نيز با مرادست آورد. 

باه دنباال بهاناه    بهباود يافات،    بهازاد  هستيد. چون شاما مسائول كارهاا     كه حكمي رادر كرد ،براي منوزارتخانه
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 كردم وكار مي "اسميت"روي رباعيات  ،در آن زمان همشدم. زيرامي و من حاضر ن ،مرا از تهران بيرون كندميگشت تا 

 از هماه و  و هم امريكايي هايي كه در تهران بودند مدام به من سفارش ميدادناد  داشتم بسياري شاگردان خصوري هم

 ند، حاال كاه اينطاور اسات   بودم. به داور گفتبه شهرت رسيد   و تالش دوازد ، سيزد  سال زحمت ، پس از ترمهم اينها

شاما  ولي حااال كاه   نيست، اي اين كار ساد كه    بودپاسخ داد رداورا به زندان بينداز.او  ن وپروند  درست كرسام براي 

وزير به ديدن   راود به اين ترتيبترك كند.را تهران او اتآورم فراهم مي آنرا از تهران برود، من اسباب ارژنگي خواهيدمي

هنرستان تأسيس نماياد.   ،تبريز براي دولت تا در بخواهيد اواز و ،را ردا كنيد گفت: ارژنگي  رفت و «تيمور تاش»دربار 

 باه مان   ييا نهايات تارش رو  در او  .رفتم تاشمورتيبه ديدن  روز بعد آمد. برايم من در خانه بودم كه يادداشتي از دربار

شااگردان  باه  و دارم هاايي كاردر تهاران سفارشاها و  رويد؟ گفتم: من چرا نمي ،فرستندشما را به تبريز مي كه حاالگفت:

قاوق  حماا  ليسات   هر و فقاط  ي انجام نميدهندكه هي  كار يولي هستند همكاران ؛بيكار نيستم ميدهم و ي تعليمبسيار

آنست  منظورتلخي گفت: منظور ما اين نيست كه به بيكارها كار بدهيم،  اوقات روند. باميل ميگيرند و و پامضا  كرد ، را

تهراني،  هنوز در بشنوم كهروز چهارم  اگر.برو تبريزو به  ،كشي كنسه روز اسباب حاال در عرض تو از تهران بروي.  كه

 هر چه ديدي از چشم خودت ديدي.

 

 رفتم تبريز به،رهاكردمرا  چيز من همه

از هنار و   يتارين اطالعا  با يك آقا باالسر كه كوچك ،، پس از تهديد تيمورتاشبرومهنرستان بود به رياست  بنامنكه  

، ينه هنرآموز .هي  نبودآنجا، در  .ميرفت به تبريزك بازرگان خارجي بود،گويا زماني مترجم يو كارهاي فرهنگي نداشت، 

 .مننسبتاً آبرومناد درسات كا    يهنرستانتوانستم مناسب براي هنرستان. پنج سال جان كندم تا  اي ، نه خانهاي نه برنامه

هاي تبريز به هنرستان. تمام كارخانههم رفت. هنرستان ما، هم ادار  پيشه و هنر بود، هم  باالسرآقا كه آنطولي نكشيد،

 آهان  من ديدم يك فقار   ،امضا  كنمتا آنها را ها را آورد سند خرجو ؛ناظر خرج آمدكه   اول باركردند.آن جا مراجعه مي

ايام. چارا شاما، ساه فقار       يك فقار  آهان خرياد     . گفاتم ماا:   شد  اسات  سه مرتبه نوشته ولي در سندايم،خريد 
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 بهتر است كه دولات  يكي هم مال فروشند  آهن. گفتم: پس ،*يآقا و من براييكي  .شما كي برايي گفت: ؟ايدنوشته

عصاباني   خيلاي مان   هاي گيرييكي را امضا  نمودم. اين آقايان از سخت م وكرد پار راسه بودجه تعيين كند. دو سند 

برناد،  ند و ميپچادزدند و ميكه همه مي شود. در كشوريبهار نميكه  با يك گل  ،گفتند آقاي ارژنگيميبه من بودند 

 كنم. رااضافه اهحقوق آن در مقابل كردم كهولي من كوشش مي !كنيدشما چه كار مي

 ،شامل :     "آهن گري"نقشه قالي،  ، مينياتور، تذهيب وتطبيع شامل:نقاشي از "نقاشي "هنرستان ما داراي سه بخش بود.

مادير ياك كارخاناه    بار يك چيزهاي ديگر.  بسياري و ميز و رندلي شامل:،"نجاري"سوهان كاري، وآتشخانه و تراش 

كاه   لطفا يك يااد داشات بنويسايد     ،گفت مراجعه كرد ودر دادسرا دعوا داشت، به من  يريسندگي كه با كارخانه ديگر

نكه باه  يمگر ا را بنويسم چنين چيزي توانمنمي ،گفتم به فالن كارخانه در فالن تاريخ ماشين آالت وارد كرد  است. من

 ،اي را كه تهيه شد  باود . من نامهباز گشتاو   . پس از دو روزدارد هم دو روز وقت الزم اينكارپروند  شما مراجعه كنم. 

، حاجي مفرستاد را ديدم پاكتي روي ميز است. پيشخدمت ،. پس از رفتنشبا خوشحالي آنجا را ترك كرد او  و به او دادم

گفت چيزي نيست، پانصد تومان است، قبول بفرماييد. من گفتم  و يك پاكت شما جا ماند ، لبخندي زد ،م. گفتردا زدرا

 .بدهيد به خيريهاين پول را. شما نداريم ها نيازما هنرمندان به اين پول

 ،ي و اراكاي انكرماني، و كاشا  د  زنيك گرو  كه در آن   هبكه در تهران بودم، . موقعيبرگرديم حاال به پنج سال پيش

فناد.  بانه در چهار بارايم ب  پرد  و يك قاليِ يك  تانقشه و مصالح داد  بودم  به كار بافتن قالي مشغول بودند، ،بافقالي 

هنگاام عزيمات باه     هم مصالح را هم از ميان بردند. منبلكه  ها را نبافتند، فرشيعني نه تنها آنها به من خيانت كردند، 

كامال  را  هاا قاالي   نتا آگرفتم چند كارگر  در آنجابردم.  به تبريز با خود م وگرفت پس اهاز آن را هاي ناتمامتبريز، فرش

قالي  هفد  دستگا بااي ديدم كه داراي كارخانهو من نرفتند كارگر ها ، به پايان رسيدهاي نيمه تمام، قالي كار نكنند. چو

 ،من فروشند  نداشتمرا ديگران بردند.از آنجاييكه  م. ولي منافع آنبافتي يهاي بسيار نفيس. در اين مدت قاليبافي شد  ام

دور ، خودش  ندر آ و ميفروخت. ،قالي هاي ما را مبخريددارو فروش بود كه  "نظامي"به  نام  هاي من يكي از مشتري

رد هازار توماان    ،هاي شماگفت من از خريد و فروش قاليمي م.  ااستفاد  كرد
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فرساتادند و  به تبريز كرد، مهندس ميكانيك معرفي مي را شيك آلماني كه خود ،از تهرانتالش پيگير پس از پنج سال

 هفتصاد و پنجاا  توماان    در حاليكاه باه او   ،گارفتم ماي حقوق  زمان ردو د  تومان  نهنرستان از ادار  جدا شد. من آ

او از جياب شالوارش ياك    وخواستم  ش راحكم او . ازاش هم با پول دولت پرداخت ميشد نود تومان كرايه خانهميدادند!

او باا   ؛وپاك كنند با آن گذارند تا خودشان راميكاغذ جيب شلوارشان درها اروپاييكه دانيم مي .آورددرحكم مچاله شد  

او مادير   شاد  بودكاه   هنوشات  درآن،مگرفتاه خواناد  كرد. من حكام را  مي توهين به ايران و وزارتخانه ش عمال اين كار

هم مشتم را گر  من .دهم. مشتش را گر  كردببه شما تحويل هنرستان را توانم من با اين حكم نمي گفتمهنرستان است. 

م. سات عرضه نيهاي ترسو و بيايراني ندهم. سرانجام او ديد من از آنميينجوري و باچنين حكمي تحويل ا :گفتم .كردم

كاردم.   مي. تلگارا روبياا  ياست. بايد حكم ديگرارژنگي حق با  رفت .به او گفتند، ؟ استاندارنزد ياكنسول آلمان و  شپي

ت قبا عا ؛ديگار كاردم   مكرد. ياك تلگارا  و رورت مجلس را امضا  نميا ؛ وليدادم شحكم دوم آمد. همه چيز را تحويل

سايمان سااخته   وكه با آهان   بود رورت مجلس امضا  شد. اين را هم بگويم در هنرستان يك زيرزمين بزرگ و محكم

آلماني گفت، ماشين تراش آهن را پياد   مردجا كار گذاشته بوديم.آندرماشين آالت مكانيكي و نجاري را  و ما،شد  بود،

باه   ساپس .و نميدانيد شاما نقاشايد   ،محكم نيست. با چوب ساخته شد  است. گفت آن اطاق ،ببرند. گفتم به اتاقيكرد ،

سوار كند. سه روز نقشه كشيد و نه روز هم  و آنرا از نوامسيو خودش بيايدتند. نپياد  كدستگا   را دستور داد  ،مكانيك ها

بيائيد اين  گفتم، مشهدي كاظم و مشهدي عليبه   ظهر نيامد. منزسوار كند. يك روز بعداآنرا نتوانست ولي  ، كندجان 

تعجب كرد كه چگونه به اين زودي لماني آمد، آسوار كردند. فردا كه و در مدت دو ساعت انرا ماشين را سوار كنيد. آمدند

د  اسات.  كار هم ن گي در يك كارخانه عمل بلكه حتي مهندس نيست، نه تنها آقاكه اين  معلوم شدو  اند. سوار كرد آنرا 

 .ديه به عنوان جاسوس دستگير كردنهاي مرز ايران و تركدر كو  حال نقشه برداري در ها او راژاندارم  هم بعد از يكسال

را كاار  اي   خواستم باروم چاون وي   . اول نميفرستاد دنبال منآلماني  به  مردبودم. موقعي كه آماد  حركت به تهران

ش از تهران دروي رندلي نشسته. به جوانكي كه با خوساخته  و  هيتلر مانند خودش را ديدموارد شدم،ي قتو نميدانستم.

به شاما  ،گوياد ميگفت. او ترجمه كرد كه چيزهايي . بود آورد  ،اياد. مان گفاتم   بزرگترين خيانت را كارد  تان ميهن
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بفرمايياد چاه    حاالكند كاه باه زياان اياران تماام شاود.       يولي ممكن است اشتباه ؛كندخيانت نمي به وطنش ايراني ،

گفاتم   كه اين آلماني مهندس نيست. حمال است. زدم به خناد  و  ه ايگفت ه وپيش اشخاص نشست ،گفت دوبار ام.كرد 

بعاد برخاساتم و باه     .تو ياك شاارالتان و حماالي    :گويميادم نيست كه همچو حرفي زد  باشم ولي حاال به خودت مي

هااي مان   به گفتاه ست شد  بودند كه رلماني پآقدر زمان همه آن آن در . وليرفتم و در آنجاهم نظرم را گفتم وزارتخانه

 ند. دترتيب اثر ندا

 ها در تبريزاصفهاني

آياا خااك تبرياز    اينكه . ندبه تبريز آمد د،نبودهم سيد طباطبايي  آنها اتفاقاً همه كهگروهي ارفهاني  ،روزگار گذشتهدر 

پاانزد  شاانزد     مان  كهوقتي .داندخدا مي را اندا اينكه خودشان سيد بود ي كرد  كه آنها را سيد است اين خاريتداراي 

يس لا در تبرياز و تف  و آنهاا را  بارد مينياتورهااي مارا ماي    ،آمدپسر يكي از اين سيدها مي ،كردمنقاشي مي و بودم هسال

به او  كهمن آمد و از من خواهش كرددر سفر پنج ساله ام به تبريز باز نزد با من آشنايي داشت.  زمان آناز و فروختمي

خواهم. باه مان   نمي نقاشي كار خير  ،گفت .كنم يكارهم با شما توانمنميو ديگر من خيلي گرفتارم  م،كمك كنم. گفت

كند. منفعت است و سود مي بفروشم. اينكار بسيار پر روتيب و بعد آنها را در  قديمي بخرم چيني و بلورهايتا پول بدهيد 

هم دو هزار تومان دادم. او به او ،داشتم پول كار كرد  بودم و در بانك چند هزار تومان هابراي آمريكايي در تهران هممن

 .بود ولي چهل تومان كم،پول مرا آوردو از مدتي از بيروت برگشت  پسبه من داد. و نوشت يرسيد

كه در تبرياز باودم، اداماه     يسالپنج در مدت  او كارو اين .پول كرد گرفتن پس بازو او دوبار  شروع به  گذشتروز  چند

 شصت تومان ،آخر باريا يك جفت جوراب برايم بياورد. و هد يا يك رابون بد سود منشاهي به يافت، بدون اينكه يك 

نازد يكاي از   . او پاس بدهاد   راو از او خواستم تاا شسات توماان      ندادم. يپولبه اوديگر  منهمرا نگه داشته بود. مپول از

 ميادانم  و كنم. من آدمم اگر بخواهم به فالني خيانتهستم، زن فروش، او گفتبه رفت و با گريه م هنرستان اناستادكار

عد ب .مكنرا رو به را   امورمو مبدهشوهر  دخترم را با پول اوبتوانم كمال جوانمردي به من كمك كرد  تا  در كه ارژنگي،

خرياد  عالي اجناس  شش هزار تومان از من گرفت و  به مارور،او كردند، مجابمرا  و آمدند نزد من كارهم باآن استاد
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تهاران  در تاا ها را بد  آمد پيش من كه مقداري از قالي .ندادندگذرنامه و ا به،بودشروع شد   چون جنگ دوم جهاني ولي

خودم بيسات روز   ،مننمايم. گفتم مي ها را تلگرافي به شما ارسالبفروشم، بلكه از آنجا گذرنامه هم بگيرم و پول فرش

 و هااي خاوب سارا  دارم   مشتريدر تهران من گفت هاي مرا بفروشيد. فرشتوانيد نميما ش،هران خواهم آمدبه ت ديگر

 و داد و رفت يكه اگر امروز بود، دويست هزار تومان ارزش داشت، گرفت و يادداشتمراسرانجام شش هزار تومان فرش 

گفات،   ؟هاا چاه شاد   فرش ،مپرسيد .در بازار او را پيدا كردمو  آمدم  تهران به منبعد از او خبري نشد. بيست روز  ديگر

ايان   ،گفات  ؟چرا اين كار را كردي ،تاخت زدم. گفتمعتيقه   بلور و ها را بادند. گفتم بد  خودم بفروشم. گفت فرشنخري

م و تبريزرفت به بيرون خواهم آمد. باالخر  من هم تاناز خجالت  ،هاي شماميليونر خواهم شد و عالو  بر پول ديگر دفعه

هااي  . مان تماام رسايد   برگارد  تهاران  هرسيد كاه با   يمتلگرا از وزارت خانه ،كه به تبريز رسيدماو به بيروت. ولي همين

بگيرند و چون  پسرا پول بدهند وها را آنها رسيد سپردم،تاو پسرم بهزاد همسريك وكالت نامه به  ابرا همرا  طباطبايي 

ماورد   ،نقشاه هاايي  ا  فقيدديدم براي درهاي كاخ مرمر شا  .آمدم تهران بهلماني تحويل داد  بودم،آمردبه را  هنرستان 

. همان اشخاص كاه مارا باا سار نياز       و از ميان نقشه هاي كشيد  شد ،هيچكدام مورد پسند واقع نشد  استاست نياز

 ها را بكشد.نقشهو بيايد  تا  بخواهيدارژنگي را  ه بودند،بيرون راند  بودند، به وزير گفت به تيمورتاش از تهران

هر چه بار اين فروخت.ميو آورداجناس لوكس و قاچاق مي يو مقدارآمد ميتهران هي،به گااز چندهر ،طباطبايي آن سيد

و ياك  ميرودبه تبريز و به خانه ام او در عوض ولي  كرد.مياز من دوري  ولي آمدهم  شايد .او نيامددم،مانگوش به زنگ 

 و آوردرسيدها را ماي  براي پرداخت پول آمد ،به خيال انكه او  هم بهزاد ه امبرد. پسر هفد  سالمي با خودهم  كيسه پول

 اوكاه  متوجاه ميشاود     آنوقات، بهازاد   ماي رود.   و كندشود، قهر ميبلند مي ييگفتگواز  پس سيد. ميگذارد شدرمقابل

باه آنهاا    ام، مان بنويساند. همشاير  زاد     رايكنند كه قضيه را بجرئت نمي .وكالتنامه برداشته و رفته است را باسيدهار

 يكه پاول ينبدون ا ومي خورد شام ومي آيد آنمرد، گيرم. مي ويكنم و پول را از مهماني دعوت مي به گويد من او رامي

 ،زيارا تبريز بروم تا بهدادند ولي به من مرخصي نمي .من نوشتند رايب آنچه را كه پيش آمد  بود رود. سرانجامبدهد، مي

زمان  گذشت و نوروز آمد و . هر روز سركشي ميكردم دساتور ميادادم و    رمرم درهاي كاخ ساز بتنكارگران مبايد به 
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كاه  ت او را قبعا ولي؛بازار تعطيل بود .رفتم تبريزو به  مرسيد. من يك سواري كرايه كرد فرا پنج روز  عيد يتعطيلنوبت 

تاان را  هاپول ،چه كردم، گفت؟ كه كردي بودكاري اين چه  ،طباطبايي ،گفتم .به اودر دكاني دراز كشيد  بود، پيدا كردم

اگار   .دزد خاودت هساتي   .گفت: حرف دهنت را بفهم ي.ها را دزديد رسيد و رسيدها را گرفتم. گفتم پول ندادي و دادم

 يسات ن اي يك دسته اسكناس بيرون آورد. ديدم چار و شبغلدرجيب  دست كرد بعد اش را بگير جهو رسيد داري بيار و

 . ندارم مدركي در دستو

باه   زو رانناد  گرفات. مرتاب از تبريا     خريد يرسواماشين  يك طباطبايي . بود مسافر زيادو زمان ماشين خيلي كم  آن

 يپول كاغذ هسوخت و هم و آتش گرفت خرم در  ماشين او در . ولي و مياورد بردميمسافر   تهران و از تهران به تبريز

خيلي  حالش  .او به ما برخورد ،ميرفتميدر راهي  «ميرمصور»كه با برادرم  بعد. سال ندكه در ماشين بود، خاكستر شداو 

. دو تومان به وي داديم. به من كمك كنيد امچيزي نخورد  كه سه روز است ،آقاي مير مصور ،گفت به برادرم خراب بود.

 شنيدم كه مرد.هم  بعد 

 خواستندبرای چه مرا به تهران مي

همكاري  طاهرزاد پيشنهاد كردكه با  به من.بود رفتم رئيس آموزشكه دكتر اراني شادروان ر به ديداآمدم، كه به تهران 

بااز  باشاد  هار چاه    ،گفات  اراني كند. دكتركارشكني ميو  آزارحسود است و اوروم چون ، گفتم پيش طاهرزاد  نميكنم

آثاار ساسااني    در آن آورد كه كتاب طاهرزاد  يك روزي .آمدم و مشغول شدم هنرهاي مليبه ادار  ريست. ناچار ههمش

 نقش ها از اين ،فالني ،گفت به من داد وايي زد  بودندهبا مداد داير  بر روي آنهاكه  هم كاغذ برگ سه .چاپ شد  بود

كاغاذ  ي مسو نامرغوب بود و  ييكي كاهي بود، ديگري كاغذ كاغذ هاطرح كنيد. من نگا  كردم. ها داير اين در وسط 

شاروع كردياد.   باااين كاغاذ    چراو گفت،  كردم. طاهرزاد  آمد  به طراحي شروع گالسه كاغذ بر رويبود. گالسه اعال و

اي  انداز تاكه اول روي كاغذ كاهي طرح كنيد. پس از آن بايد ولي ،اين كاغذ از همه بهتر است. گفت درست چون گفتم

تميز و تاا بر روي كاغذ اعال بيندازيد كار آخر وانجام دهيد يباز ارالحات و كنيد شقلتنم درست كرديد، به كاغذ ديگر آنرا

نماايم.  و تميز طرح ماي  استفاد  نمي كنمپاك كن از  رساد. گفاتم مان   ببه دست شا   بايد چون ،از كار در ايد يز پاك
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تش بارد.  ماو ديد آنرا من طرح را تمام كرد  بودم،برگشت. دو ساعت ديگر  و رفت .ميسازم براي نمونه را حاال اين يكي

دوسااعته   ارژنگاي ،يدادپانزد  روز طول ميتو د   بيا ببين كاري را كه و گفت  رو كرد خانهاديميرزا ،مينياتور معلمبه 

گفاتم يعناي كاار     به او گفت فالني اين كار  اسات. و ماليد  بهمرا يشهادست يانهذمو ،هادي ارفهاني . ميرزاانجام داد

 رودر راها  و آمدناد ماي  كار چهل نفر كارگر منبّتهر روز همكاري من با طاهر زاد ،پيش از شروع  ؟!!بلد نيست يديگر

ايان  اماا  . رفتناد  سركار آنهابه در مدت چند روز همه بگيرند.با رسيدن من، نقشه ادامه كارشان براي تا كشيدندرف مي

باودو   فقيد نپسانديد  شا  يد  بودند، كش ديگران هر چه قبال كه ندر بودمكاخ مر منبّتكجا بود. آنها نقشه  برايها نقشه

 كاار  اتماام از مرا از تبريز احضار نمايناد. پاس    تا طاهرزاد  ناچار به وزير گفته بودبه همين دليل  .پار  كرد  بود همه را

مانهم  وقت نداد. ،آموزش را ببينم!خواستم رئيس فرستادندابالغي به دست من رسيد كه مرا به شيراز مي دوبار  ،هانقشه

تبرياز  باه   زورباه  مارا  روز يكگفتم  ؟دهي. وزيرمرا خواست و پرسيد چرا استعفا ميدادم به دفترم و را نوشت ام استعفانامه

آمادم   .تهاران خواساتند  مارا باه   تاسيس كاردم. بعاد    هنرستان پنج سال با نهايت درستي براي دولت در آنجافرستادند.

الزم  ،خواهند مرا از تهاران بيارون كنناد. وزيار گفات     ام شد باز ميتم كارم همين كه ؛را كشيدم ي كاخهاي درهانقشه

با تلفن دساتور   وزير پرورش آمدم.آموزش و نزد رييسخواهي كار كن. مي كه همبخشي نيست، در تهران بمان. در هر 

كرد و مارا باه    ياتثتشب كنم. بنا شد رئيس موز  هنرهاي ملي شوم. باز طاهرزاد پيش طاهرزاد  كار نمي ،داد. من گفتم

در  ناماه ام  بار و منوشات  برنامه ريزي كردم و آنرا من بنويسم. پيش برنامه اوكه براي  خواستو از من برد هنرهاي ملي 

 گفتند اين برنامهطاهر زاد  به  ن ايم. حسودكار كرد شروع به از روي برنامه آنگا .ب رسيدتصويبه شوراي عالي فرهنگ 

مانند ميارزا هاادي   هم شما  ،طاهرزاد  به من گفت .كنندترا بيرون مي و رئيس ارژنگي را كه فردا ،كنيد بازي را موقوف

 .نشستم مكه آمد، تعليم دهيد. من سر ميز خودهنر جويي هر بنشينيد و همانجابه  سرميز خودتان

يي تاابلو  در  را ر حافظا شعبيت از اخواهش كرد كه يك  ن)آموزش و پرورش(، از استادا،وزير فرهنگ  هنگام ينهمدر  

و  ،، اسماعيل آشاتياني وربرادرم ميرمص ند.به وزارت فرهنگ بفروشند. سه نفر به اين كار اقدام كرد تابلو را ند ونك مصور 

ميد كه ايان  اورزم و عشق مي. »ي من اين بودمن. بيت انتخاب «فن شريف، چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود
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 فرهنگ وزارت به را اين تابلوكه حيف است  ،شد. طاهرزاد  گفتتا كامل  كردمميكار  تابلوروي  ،بردر اوقات غير اداري

پس از گذشت كه )گيرم مي براي شما دوازد  هزار تومان از وزارتخانهدر عوض  . من بماند . بگذار در موز  خودمانبدهي

. گذاشته تابپوسد مرطوب يانبارو در از موز  برداشته،  تابلو را آن و هنر رسيد  و وزارت فرهنگنتاكنون اين وجه سالها، 

 (.وسدپرود كه بميو بيم آن  اندنداد كرد  لجاجت  ولي مه اخواست آنرا من بارها

شعرا خواند و فردوسي شعر مي مجلس، آن در مينياتور شروع كردم كه شيو ، به را يك مجلس سلطان محمود نپس از آ

از  و آمدناد دوباار   اين مينياتور را ديدناد.  و آمدند ها به هنرستان اند. روزي دانماركييستاد نشسته و او وزرا و سرداران 

و كاار   من همانطور پشت باه آنهاا نشساته باودم    گرفتند. فيلم رنگي  ،هنرجويان از  نيز و، مينياتور و تذهيب انهنرآموز

بياييد فيلم  همآقا شما،گفت  و كرد آن استاد هم بيايد. طاهرزاد  رو به من ،خواهش كنيد كهبه طاهرزاد  گفتند ميكردم.

 .شدم بلنداررار كردند، سرانجام ناچار باز اند، بس است. آنها برداشتهفيلم از آقايان  ؛بردارند. گفتم من اهل تظاهر نيستم

. برداشاتند  چند جور فيلم من ست و قلم و مينياتوراز چهر  و د ،. باالخر يدرومينياتور را هم بيا ،آن كارگفتند هادانماركي

وزير باا دو   كه ، ديدمبرگشتم  ؛وقتيبودم رفته بيرون از اتاق ايچند دقيقه .كالبد تهي كردند. يك هفته گذشت رقيبانم 

 ستان شاناس و با مرا ديد، ردا زد آقاي ارژنگي اين خانم از فرانسه آمد كه وزير  .ندايستاد  اخانم فرانسوي سر ميز من 

 جاور  هازار اينجا در من  قربان ،؟ گفتمدكنيچرا اين مجلس را تمام نمياو ميپرسد .رامي شناسداين سبك مينياتور  است.

اين مجلس را به اتمام برساان.  ورا بگذار  يتتمام كارها ،شوم.گفتاين مجلس ميمشغول گا  وقت ميكنم كار دارم. هر 

هاي فرانسوي و وزير چرا در كار . خانم  اندرسانيدند. او گفت غلط كرد خبر به او جاسوسان و رفتند طاهرزاد  آمد كهانها

آن مجلس، خراب و شكسته و  به اين ترتيب كنم. من ديدمكار  مينياتورفررت نميداد تا روي د و ديگر نكنما دخالت مي

خرج گفتم شيشه تهيه كند. او گفات بودجاه   ساخت و به ناظر  شيك قاب براي ،م سازتدادم خا ور تدسشود،خراشيد  مي

چناد روز بعاد    ؛ولي قاب گذاشتم كه خراب نشودداخل شيشه خريد و مجلس را  تا پول دادم م به اونداريم. از جيب خود

خباري  مينيااتور مانهم   از مجلس  و  جاي آن گذاشتهبه را  هنر آموزاناز قاب درآورد  و كار يكي از  آنرا ديدم طاهرزاد 

فارار   راناز باا من  كه عذابم دادطاهرزاد  آنقدر  رهخالنيست. نشستم. اندزير ناو م و بهكرد
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 "صنايع مستظرفه" در هنرهای جديد

در آنجاا   مان  وقبول كارد  اوكنم. ي ميكارهماگر موافقت داريد من با شما  ،گفتم به او رئيس هنرهاي جديد را ديدم و

تاريخ هنر بدهم. درس و  نقاشي، تعليم ، كالس هنرجويان به هاهفته سه روز بعدازظهر كه در قرار شد .شدمكار مشغول 

به رئيس  او.نفر كاشي بوديك جديدكد  هنراين شيفته من شدند. در  ،مشاهد  نمودندكار هنر مرا در شاگردان كه جديت 

 شرئايس مارا باه دفتار     يكروز گذشت.مدتي . خيلي محبوبيت پيدا كرد  است.برود كالسبه ارژنگي كه نگذاريد  ،گفت

و  ينويساين جزو .كشيدبيجا براي اين شاگردان نااليق مي يشما زحمت :گفت بمن ،پس از گفتگوهاي گوناگون .خواست

حقوق  آمدم ليستما  به ما  مي و استراحت ميكردم و رفتممي خانهبه  ،من اگر به جاي شما بودم .تعليم را موقوف كنيد

باه   در ثااني  .خوبند كالس هم اغلب شاگردان .از آنهايي نيستم كه پول مفت ميگيرندمن گفتم  .رفتممي امضا  كرد  را

ولاي شاما زحمات بيهاود       ؛م  اگفت بلي ديد ؟ايدنگا  كرد  يشانهاجزو به شما  آياپيدا كنند. لياقت را تا اندآمد اينجا 

دو سه هفته  كه مدت ،ه بودهنرجويان گفتو به  رفتهكالس به  در غياب منم،ميكنمخالفت  با او چون ديد من .كشيدمي

اجاز  خواسته ،ارمني بودندكه دختر از شاگردان كالس نيايد. دو تن به  تا او ديگر  ،درس ارژنگي حاضر نشويد كالس سر

 حااال شاما   م.ميكناي اساتفاد    از درس و آموزش او بسايار مامااست و  يكي از بهترين استادان ،ارژنگيو گفته بودند كه 

. هم فكار ديگاري بكنايم   تا ماا  ،در اينجا را ببنديدبهتر است كه  پس ؟او هم حاضر نشويمدرس  فرمائيد در ساعات مي

اياد.  چيزهاايي گفتاه   سااكن حجااري   يك نامه رسمي به من نوشتند كه شما دربار  ،چون در اين كار هم موفق نشدند

و از خدمت دولت معاف نمايند. مان  بكشند دهم و سرانجام مرا به محاكمه اداري  پاسخ  به آنها اين بود كه شانمقصود

حجاري سخن  ساكن ام تا راجع بهنديد  يمن ارالً در هنرستان، سنگويعني سنگ  تازيحجر در زبان  ،در پاسخ نوشتم

 تا روزهاا  ،ندادند يديگر جوابكنند. گل بازي ميبا هم كه دو سه نفر  باشد آن جايي ،شايد منظور از ساكن حجار .بگويم

و سااختند  ماي ديگرش  موزايياك   طرفدر  .ندبافتفرش مي يتابلو شطرف، يك كه من كار ميكردمسالني در  گذشت.

 تا من از روي آن ،بسازيدشا  را  شبيه نيمرخ شما  ،استادقاليباف به من گفت:  روزيكردم.هم من كار ميديگر طرف در

دوبار   را رئيس ،ولي همان كاشي انداز  جسم ساختم باا رناگ روغان باه      رئيس، يك نيمرخ م. من با اجاز افبب تابلو
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به يك هيئت روسي بعدازظهر  ت،امروزرئيس آمد و گفديگر روز  يكاغفال كرد كه از روي كار ارژنگي قالي بافته نشود.

 آنها را ديد و پرسايد: بردم.به آنجا تور ايمينچهار از خانه  همباشيد. من .خواهش ميكنم كه شماهم حاضرد آمدناينجا خواه

 هاميهمان تا م  اآورد براي تزيين سالن من اينها را .نداردزيادي  ديدني  هاي؟ گفتم سالن چيزستاينها چي ،آقاي ارژنگي

جماع   . همه رازندايد. ديدم خيلي حرف ميرا در خانه ساختهكار ها اين ، چون شماكرديد يتماشا كنند. گفت: بد كار نيز

همارا  آورد   باه  نياز   يمترجما  .آمدناد  هاروسام. نياورد  چيزيكنيد كه فرض  ،حاال گفتم .گذاشتم زير ميزو در كردم 

طارف  به   ورد شدند هاهم موزائيكاز كنار واقع نشد.  شان مورد توجه ها بردولي قاليبه بخش آنها را ابتدابودند. رئيس 

 مياان از را در حاليكه تاج شاهي را ساختم كه بهرام گور رگي با رنگ روغني ميتابلوي بز من در آن زمان.آمدند كار من

در باار  تاابلو   ترجمه كرد. من به روسي آنها را . رئيس به فارسي توضيحاتي داد و مترجم ،نشان ميداددارددو شير بر مي

هم نداريد؟ با اجاز  رئيس، تابلو بزرگ مرگ سهراب را  يديگر در اينجا تابلو: شما پرسيدندتوضيحاتي كامل دادم. روسها 

اپروان "و به تابلو  ؛از فارسي به روسي ترجمه كرد  است "فلر مانت" كه است سوژ  اي دادم و گفتم اين همان شاننشان

ادبيات من از كه ديدند مي . آنها شبيه است ،باشدگالري مسكو مي «سكيفترتينا كو» دركه  ،نقاش نامي روس "گروزني

را كه ربح آورد  بوديد چاه كردياد؟    ييمينياتورها آن: از من پرسيد دارم. رئيس ات خوبيو مسكو و نقاشان آنها اطالع

تعجب كردند كه چگونه من هام   ،بسياروقتي مينياتورها را ديدند .نشان بدهيدآنها را هم  ،ست. گفتااين ميز  گفتم: زير

فاراوان   باا خوشاحالي    ند وبا من دست داد ؟!در پايان همآن ظرافت و نازكيبام آن ه !هم مينياتوروكنم روغني كار مي

 و كسي به زبان آنها آشنا نبود اوال چون .امروز ما را رو سفيد كردي ،ارژنگي،شمارفتند. پس از رفتن آنها، رقيب ها گفتند

 ديگر اينكه اينجا كاري نبود كه جلب نظر كند.

را آراياش   ،ساالن هاا  از وزارت خارجه به وزارت پيشاه و هنار نوشتند  فرا رسيد. با خانم فوزيه ،عروسي واال حضرتزمان 

 .ناداريم   چياز ديادني   ماا  اگر مهمانان باه اينجاا بيايناد    ،از هنركد  نوشتند.آيندمي تماشا بهمهمانان خارجي  ،زيرادهيد

 انداختند كه مان  مبه جان را،كردندخوش رفتاري ميبا من  ظاهراكه  ي راو دو نفر هارقيب و اررار كرد به من وزارتخانه

باه   هايم را در آنجاكارنميتوانم  و الملك نيستمكمال مان شااگرد    :گفاتم  و رم. قباول نكاردم  با ب كارهايم را به آنجا
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 تاابلوي  من پنجا  قطعاه  آنگا نيست. آبروي مملكت در كار است. حرف ها اينحاال موقع  ،نمايش بگذارم. گفتند فالني

ند گفت. آمدآنها بود، گرو  از آرايش داديم. رئيس آموزش كه ييساكن را به طرز زيبامو مينياتور آوردم.  ورنگ ، آبيروغن

  نبايااددر اينجااا حضااور داشااته باشااد.     يكااس ديگاار  ،رئاايساز ياار غ، نناااآماادن ميهما بااه هنگااام  كااه 

معااون  . و گونه زبان خارجي هم نميدانست هي  ويكرد.نقاشي ميهم كمي  كهبود، يكوتا  قد زاد  كاشي ،رئيس و اما

اين  ،تنهااز بيان آن حرفمنظور رئيس آموزش  كه معلوم شد ابعد .كرد  بود ياست انتخابر او رابه كاشي،صر سيدعلي ن

  بخش مربوط به يعنيآنها را پر كرد  بود.سالن هاي  ،كه تابلوهاي من يدر رورت نباشم. حاضردر آنجا بود  كه من يكي

رانايع  "ولاي در قسامت   بسيار جلب توجه ميكارد،  بود كه كار من  منبت و غير   تذهيب و و مينياتور از رپ "هنركد "

مگر نميداني اينها چقادر   ؟چرا دشمنان را روسفيد كردي:نبود. طاهرزاد  مرا مالمت كرد و گفت  چيز ديدني هي  "جديد

خواهناد  تكه تكه كهن سال گفتند ترا  يدرختبه  روزي در جنگل ،گفت و كشيد مثلي را پيش ؟ آنوقتبدخوا  تو هستند

آنها  ،رفيق ! حاال چوب استاز گفتند با يك آهن پار . گفت ممكن نيست. گفتند آخر دسته آن  ؟يبا چپرسيد باچه كرد. 

ي و آنها ساربلند  ربب تابلو شتي كه برايشانكنند، تو چه كار داكه پول مفت ميگيرند و كار نمي كنند و براي شما چا  مي

 ؟را  ندادناد ت را دچارا خاو  آمدناد،  مهمان ها ميكه  موقعي رفت. گفت پس آبروي ايران ميآنوقت  رفيق  ،گفتم ؟كني

 .را ميرساندگفتم اين ديگر نهايت پليدي آنها
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 یپاكت دربار

كرد   ،دعوتكاخ اختصاري واليت عهد در نقاشيمرا براي  ،و در آن نامه ؛بودندپاكتي فرستاد   ،در بار دفتر مخصوص زا

و يك مرتبه نياز تلفان شاد  باود      .بيست روز پنهان نمود  بودند رسيد  بود ولي آنرا اين پاكت به دفتر هنرستان .بودند

 ماا  ،گفتاه بودناد   ؟چه كار داريدبا من  .من ارژنگي هستم  ،گفته بود شخص پاسخگو.خواسته بودند پاي تلفنرا  ارژنگي

مرا كه  بودند درردد برآمد  ناچار.وقت نكردم و كار داشتم كهپاسخ داد  بود يد؟م چرا نيامده بود يربار خواستشما را به د

. او بدهياد  به مارا شآدرس ،با ارژنگي دوستيد كهشما و به او گفته بودند رفته بودند "امير جاهد" دوستم پيش .دكننپيدا 

 كه توريه كرد و ،گفت را و قضيهتماس گرفت  من اامير جاهد ب .بيايد دهم تا به دربار ميخبر به اوخودم  من ،گفته بود

 يگفتم پاكت ؟نيامدي تا حاال به من تشدد و تغير كردند كه چرا ،وقتي به آنجا رفتم.بروم دفتر مخصوصبه هر چه زودتر 

 باار چند  بعد. امضا كردگفتم حتماً ديگري به جاي من  .ي  اامضا كرد را دفتر و هگرفت را گفتند تو پاكت .به من نرسيد 

پااي تلفان    ،گفتند .ديدند امضا مال من نيست .تطبيق كنيد و امضاي مرا با آن  بياوريد را گفتم حاال دفتر و امضا كردم

 .منيامد  افن پاي تلهرگز من  .ند  ارل مرا بازي كرد .انداغلب هنر پيشه ن!گفتم رفقاي م .گفتگو كردي با ماو آمديهم 

براي سقف و ديوارهااي   ،گفتندواالحضرت .برويد پيش واالحضرت ،فرمود .رسيدمشا  فقيد حضوربه و  سعدآبادبه  باري 

از  دو مدل تهيه كردم كاه يكاي   ،مدل يكمن به جاي   يد و بياوريد.مدل بسازشما  .خواهمدريائي ميكاخ،  نقش هاي 

 شد. واقع  پسندآنها مورد 

 

 كردمست كار ميب باالی چوب

 .شادم  كاار  مشاغول  ييتنهاا  ،باه من .ناد نكسقف تاالر را نقاشي  تا بيست و پنج نفر آمد  بودندبا  پيش از من طاهرزاد 

را برعهاد  داشات.مرا   ساختمان  يسرپرست بود، داردرجه و اخالقخوش بلند باال و چهارشانه و  يكه مرد ،ا  خانحبيب

چند سال كار ناچاريد  ييتنها بهشما :گفت ؟كار كندپاسخ دادم اينجا شاگرد بيايد چ ؟پس شاگردهاتان كو كه ديد پرسيد:

سياهي لشاكر نياياد   » :اندي كه گفته  انيدنشمگر  ،گفتم .كنيد دو روز «باه از راد هازار    ،يكي مارد جنگاي   ،به كار
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يك روز بعاد   .كار كردم ي به اين ترتيبچند روز .گفتيميالحق كه راست  :گفت ،مرا ديد  كار دو روز وقتيكه   گذشت.

باه حاوض   نخسات ،   ايساتاد. كاردم  كار ميروي آن كه من  يبست زير همان چوب در .براي تماشا آمدند شا  ،رضاظهر

 1300مارا از ساال    كاه  رضاا شاا   .ساالم كردم  .افتااد  سپس چشمش باه مان   .نگا  كرد ،بود شد  مرمري كه ساخته

 ،كاه شاا   گفتندتبرياك  به من  اله خان با مهندس اورغي آمدند و حبيب ايشان، پس از رفتن .نگفتچيزي  ،شناختمي

چارا از اول او را نيااورد     ،فرمود باز و .كندعالي كار مي ،ارژنگي،فرمود ولي اين بار .تاكنون به كار كسي عالي نگفته بود

 ،كردياد از ته چا  هم پيدا ماي  ،او راسياسي بود صرقاگر يك م ،گفت .ميدانستاش را نميآدرسكرديم كه عرض  .بوديد

اند ماند در گوشه و كنار  او، مانند يهنرمندان بزرگ :فرمودبه هنگام رفتن هم  .دانيدآزار را نميولي آدرس يك هنرمند بي

 .جوالن ميدهند ميداندر يك مشت شاالرتان  و

كاه   ي فرنگياز روي باسمه تابلوهانقاشي  برايو  تنيز در كاخ حمامي مي ساخ «رنعتي»يكي از شاگردان هنرستان  

دياد   درياايي  پاري  شاش   ساقف،  در وساط كاه   ،ساختمرا مي تا الر قفس من ،استفاد  ميكرد.خت بودندل شهمه زنان

و كامال   من يك چهر  از آن شش دختار را سااختم   .آمدندمي تماشا بههر روز عصر واالحضرت با خانم فوزيه  ميشدند.

، تبرياك  سالم نظاامي داد و گفات   .مرا ديد ،سرهنگ سپاسي كه گويا رئيس كالنتري يك بود ،روز بعد كه آمدم كردم.

كاه   را هاا تشاريف آوردناد و آن چهار     واالحضرت ،ديروز پس از رفتن شما ،گفت ؟ گفتم مگر چه شد  .كنمعرض مي

خاانم   .بساازد  آنطاور هاا را چهر  تا  يدهم تعليم بده رنعتيبه  شما فرمودند و بسيار پسنديدند . آنراديدند ،ديساخته بود

در را آنا تصااوير   د و مان وبا شاد   كه در آمريكا چاپ را  يخيامتا كتاب  خواستنداز من  يروز .داشت تكبر خيلي ،فوزيه

شاد   نوشاته   مان  در باار   آن شرحي كه در مقدمه خواندن خيام و كتاب پس از ديدن .برايشان ببرم،بودمتهران كشيد 

 كار پرسيدند كهو از من  روزي واالحضرت آمدند  .تغيير اخالق داد و فهميد كه من يك نقاشي بازاري نيستم فوزيه،،بود

تمام  كار را هر چه زودتر  در اينجا اقامت كنيم. خواهيمما مي ند،گفت .دو ما  و نيم كار دارد هنوز گفتم .شودكي تمام مي

تابستان آيناد  كاه باه ساعدآباد      كار را تعطيل ميكنم ومن  ،عرض كردم ؟يد كردپس چه باگفت،  .شودگفتم نمي .يدكن

همين كار را هام   .كنمتمام ميبر ميگردم و آنرا  ،ديدربتشريف  كردم.
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 مرگ بهزاد كمر مرا شكست

 .بهزاد،باود تحصايل  مشاغول  دانشگا  تهران و در اولين دور  دانشجويان،  در دانشكد  فني ،كور منذيگانه فرزند  ،بهزاد

 با ساز ويلن آشنايي داشت و شاعر هام خاوب ماي سارود.      بسيار باهوش و رياضياتش عالي و در نقشه كشي ممتاز بود.

از اماالك شاا    تاا   ،بفرساتند را باه مازنادران    بهزادخواستند مي وزارت را   و  دانشكد  .از سويدشتابستان  ت تعطيال

و  ساد  ،بيست ساله يجوان .فكر ميكردم كه اودكنتصادف و  رود ب .ميترسيدممخالف بودم با اينكار من .برداري كندنقشه

بگذار  .و خرم استسبز مازندران ميگفت،   .مانع نشوم كه داشتمادرش اررار  .مدريا نبودبه ياد  هي   و استبي تجربه 

  هاا يك روز عصر كه بچهگذشت. دو روز .پاسخ نوشتيم برايش .هم از او رسيد اي نامه .رفت.بهزاد خوش بگذراندبرود و 

ي به پشات پاكات   نگاه بهزاد انداختند. خواهر كوچك پشت در در زدند و پاكتي را ،شد  بودندآماد   به سينمابراي رفن 

ديدم روي پاكت خودمان قلم كشيد  و  .با شتاب پاكت را گرفتم .نوشته گيرند  مرحوم شد ،گفت و جيغي كشيدانداخت. 

 .ممكن است شوخي كرد  باشاند  ،گفتند .بردم هاپاكت رابه خانه آن. ي داشتيميهمسايه ".مرحوم شد گيرند " اند، نوشته

وزارت باه  ربح دربار به كار نقاشي مشغول بودم(  به دستور)در آن زمان باز من  .تحقيق كنيد برويد و وزارت را به فردا 

 .رفاتم  دوبار م واجاز  گرفتمرخصي و .ساعت د  بيائيد.هيمدگفتند تا ساعت د  كسي را به وزارت خانه را  نمي رفتم. را 

 از آن بعاد  .طاقت فرسا بود ،كه در مدت دو ساعت كشيدم را رنجي .نگفتند راقضيه  و  مرا در يك اتاق نشاندند  ظهر تا

اجاز  ندادناد و   .بروم به مازندران تاخواستم  اجاز و  به دربار آمدم .دريا رفته و غرق شد  است كه بهزاد به گفتندبه من 

باه ايان موضاوع رسايدگي     تا به وزارت دادگستري نوشتند  اي ولي يك نامه .وقت بروو آنكن  مكارت را تمااول ،گفتند

رفات و   او.و تحقياق كناد  بارود  تا دادم به اوهزينه را  و خانه و غير  را .كسي را استخدام كردم ناچار به من .دقيق شود

بابل به شب جمعه كه  د پيشنهاد كرد  اندبه بهزاآمد   و ساري به  ،جا گاراژ دارندآن در كه ،هاطهماسبي :گفتو برگشت 

 خوابد.در مهمانخانه مي را شب به بابل ميرود و ،قبول كرد بهزاد  بروند. آب تنيبراي  همگيتا  ،برود

 

كمك ميگرفتند،به ياك  از بهزاد درسهادر  و آمدندمي  به خانه ماا و بودند و اغلب اكه همشاگردي  ،هاجوانان  بامداد
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روناد.  ماي و به دريا  شوندميسوار   ،و به آن ناو مي گفتند خالي كرد  بودند قايق يا در حقيقت تنه درختي كه داخلش را

شود،  سوار ناوتا زند هر چه دست و پا مي او اندازند ومياز ناو به دريا  ا جدييشوخي به   را ند. بهزاد  اآنها چهار نفر بود

پولدار هستند،  يد  ولي چون مردماننموبازپرسي  و  ا را گرفتههكالنتري آنبرميگردند.  و بعد خودشان  نميكنند ش كمك

 آزادشان كرد  است.

 و بابل و بابلسار   شاهيبه   بعد ،ساريبه  عازم مازندران شديم. اول ،« ميرمصور»همراهي برادرم  هب .كار دربار تمام شد

 گفتند او شاهزاد رئيس عوض شد  بود. مي رفتيم. شهرباني بابل بعد به تحقيقاتي به عمل آورديم.  شهرو در هر رفتيم 

 نااليق بود  است. اي

ماردم را چارا    ،ديد گفتكه با پيراهن زير در ادار  نشسته بود، ما را  كه بود نااليق يك مازندراني ،رئيس آگاهيمعاون  

دار كهنه ورله است. يك جفت كفش او يها كفش هماين .بيچارگي خودكشي كرد  سر ت ازپسر ؟كنيدمتهم به قتل مي

چيازي  باي  آدمكثيف گفتم. گفاتم ماردك، مان    مرد ن آآمد به مي هنم دهر چه به و  داد. من از كور  در رفتم منشان را

ي . رئيس كه مردوبرايش كفش تاز  اي خريدم با هم رفتيم او به اينجا آمدنوقت بيشتر نداشتم. هم نيستم و يك پسر 

آنوقت شما طوري رفتار ميكنيد كه كشف كنيم. را حقايق تا ايمنشستهو در  اينجا  يمما مأمور دولت ،به او گفتفهميد  بود 

خودماان را باه   درناگ  . بيرفته است دادسراي بابلبه گفت پروند  خواستم. پروند  را  منمدعي خصوري هستيد. انگار

اندامش افتاد. پيش  ررنگش پريد و لرز  بما را ديد،كه . سردفتر كه يك جوان مازندراني بود همين رسانديم دسراي بابلدا

 .بيهود  مگونسنجيد  و آقا سخن  آن جوان خودكشي كرد ، گفتم ،كنيد. گفت آقا شما اشتبا  ميرفتم «فرشاد»دادستان 

شاما تبريازي    مگار گفات   ؟به چه مناسبتتبريز . گفتم رفته تبريزبه روند  پ ،گفت پستيدر نهايت  .بد به من پروند  را

براي ،اينجا واقع شاد  دريه ض. در ثاني اين قكه من در تبريززندگي ميكنمكه شما از كجا فهميديد گفتم اول اين ؟ستيدني

پروناد   هفتاه ديگار    برميگردد.شاد ،  يديد من عصباني هستم، گفت آقاا اشاتباه  وقتي   !تبريز برود به چه پروند  اش 

چناد   به تهاران برگشاتيم.  كه كاري كرد  باشيم،بدون اين .ما را فريب داد به اين ترتيب .م تهرانتسفرمي .آنرااينجاست

از را او وفرساتادند.  ناماه  بيخ تاو  براي اوصدا شد ،هم كردم. همه با من شكايت سرانجام به وزارت خانه  و نامه نوشتم
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 . به اين ترتيب زماان گذشات  شدند اللو همه ورق برگشت ناگهان  كه لي نميدانم چه شد.ران خواستندبه ته مازندران 

شد  راحتخيال دادستان  راسوزاندند. هاپروند  ريختند و دادسرابه  ان دناهاي مازندراني .، از را  رسيد"شهريور بيست"تا 

من باه  فرستاد  ايم  را به تبريز  شما  پروند  ،گفت به ما كه او زمانيكهبگويم  همرا و گفت پروند  شما هم سوخته. اين

  اي پيدا نشد  بود.  همچو پروند  تا برود و حقيقت مطلب را بفهمد.او رفته بودونوشتم  ام كه در تبريز بود، زاد  همشير 

 .ندها زير آوار ماندتابلوها و مجسمه

، باروم و باه تبريز  متهران را ترك كن  ش مرا تهديد كرد كه سه روزوقتي كه تيمور تاحاال كمي به گذشته بر ميگردم.  

 دليلش هم.كار ميكردم حقوق بگيرم كهاينشش ما  بدون  در تبريزرفتم. و را در تهران گذاشتم يم هابچههمسر و  من 

 باا ايان اضاافه    ،مرحوم كه وزير ماليه بود "زاد تقي" ليوتعيين كرد  بودند،چهل تومان اضافه حقوق  برايم كهبود  اين

تر از تهران تبريز زندگي ارزان در چون سر شود،)كهم چيزي  مبايد از حقوق عتقد بود كهكرد و مناچيز مخالفت مي حقوق

 شاگردان وپس از آن، كردمتهران چهار ساعت براي ادار  كار مي و شرح دادم كه من در نوشتم اي نامه به اوناچار (.است

هااي  باياد پروناد   هم  مي  شب انه،روز بعد از كار ،تبريز ولي در .داشتم ديگر خصوري و ارباب رجوع و ردگونه درآمد

در اين بار  نوشته نامه اي خط خود  هب ،با كفايت و شايسته بودند يوزيركه و گويا آقاي فرخ  كنم مطالعه را كارخانجات

تابلوهاا و   باه ناچاار هماه   . وباردم  تبرياز باه  هاا را  بچاه و  آمادم   م.به تهران حقوق گرفتسرانجام  كه نتيجه داد. بودند

باام   سپردم كاه به مستاجر هم  .دادم كرايه را دم و خانهنمورا مهر و موم آن را در يك اطاق جمع كرد ، در يم هامجسمه

 به قرائت خانه تبريز ز بردم و آنها رابه تبري دو مجسمه نيم تنه سعدي و اميركبير را تنها  روبي كنند. و خوب برف خانه را

سنگيني ، برف سال سوم  زمستان .درگذشت ي از رفتن ما به تبريز. دو سالنداكنون در موز  آن شهر هم هديه كردم كه 

 و . ديوارها خيس خورد و سقف كه با تيرهاي چوبي پوشيد  بود، پايين آمدنكردند برف روبيبه درستي و مستأجرها باريد

ها تابستان تنها كه. منكه به كلي نابود شدبود ا را خرد نمود ، ولي از همه بدتر مجسمه شادروان عارف قزويني همجسمه

زيار  در  هام  « حملاه ناادر  »از ميان رفته، حتي تابلوي بزرگ م همه آثار كه ديدم  و مجال داشتم به تهران بيايم، آمدم

 بود. پنهان خاك و گل
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 خراب كردند نبودمربوط  سنگلج به  با آنكه را ما خانه

ديگار   اينجا ،گفتندهمسر و فرزندانم م، خانه به كلي ويران شد  بود، يبرگشت با خانواد  ام به تهران  پس از پنج سال كه

بلكه  ؛بفهممارزش خانه را  يك دالل آوردم كه قبول نكردند.كنم،. گفتم: تعمير ميقابل سكونت نيست. ما اينجا نميمانيم

سرم  كه  چقدر  فهميدم ايك خانه ديگر بخريم. دالل با چرب زباني خانه را خريد و قول نامه كرد. بعد و ا بفروشيمآنجا ر

در خيابان  م.پرداختجستجو ناچار به  . بود ها خيلي ترقي كرد در مدت اين پنج سال قيمت خانه چون ه است؛گذاشتكال  

 سانكلج خاراب شاود.    به دليال ناو ساازي      ،ممكن است اين خانه ،گفتبمن ي پيدا كردم. يكي از آشنايان ا خانه ،سپه

 ،معامله نماييد. به شهرداري رفتم. مهنادس مربوطاه  خاطر  و با اطمينانشما اول به شهرداري مراجعه كنيد،خوبست كه 

خاراب   نجاا اي نگا  كرد و گفات ناه   به آن كشيدم. .نقشه خانه را بكشيد ،گفت به من يكي از شاگردان قديم خودم بود،

 ،شاد  آن پنج هزار تومان خريديم و پانصد تومان هم هزينه تعميار  و آنجا را به شود. ما پروانه تجديد بنا هم گرفتيمنمي

در آمد كه خانه شاما  اي  هياخطار ،كرايه كرديم. پس از شش ما  ديگري ناچار خانهبه  .رفتندمي ولي مستأجرها بيرون ن

باه شاهرداري   كاري   ."امر است" :ايم. گفتند  شهرداري خريد زاجا ااين خانه را ب ،گفتم طرح است و بايد خراب بشود.

وجاه را هام   هماين  باالخر  پنج هزار و پانصد تومان را به هشتصد تومان ارزيابي كردناد ولاي    ."امر است"نداريم اين 

وقت كاه  دار را كردم ولي هر شهر تقاضاي ديدارمن  !اين خانه شريكمدر  هممن كهگفته بودكه يك افسر ،چرا ندددانمي

كار  ماشبا د،يوقت بده به من نوشتم كه دو دقيقه برايش  آمد. كارتيسرام به حورله .گفتند كميسيون داردرفتم، ميمي

چهل مرتبه تا به حال  ؟نشسته. گفتم اين چه كاري است شو تنها سر ميزشهردار تك كه ديدم  رفتم ودارم. اجاز  دادند،

. رئيس كارگزيني را رادا  شرح دادم. قضيه راكننداذيتم مي ،كميسيون دارند. گفت مردم بيكار آقا گويندمي هربارام،آمد 

پاس فاردا    هم شاما  ،گفات ذار. بعاد   گا به جاي او بفالن آدم را از كار بركنار كن و  كرد و گفت، رئيس ادار  سنكلج را

فوراً پروند  مرا خواست.  ،ئيس جديد كه گويا از قضيه اطالع داشترفتم، ر كهپولتان را بگيريد. پس فردا و تشريف ببريد

آقا ايان پروناد  معتارض دارد. رئايس پرسايد      ،آورد و گفت  را پروند  ،كه يك چشمش هم چپ بودتنومند يك كارمند 

گفت: ما پول آقاي ارژنگي  .البد دارد ولي نشان نداد  گفت يك افسار. گفات: مادرك دارد؟ گفات:      ست؟معترض كي
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گفت: پول نداريم ولي اگر  حسابداررفتم. حسابداريبه دادند. بمن نوشته  ي. چكبرود به دادگا آن معترض هم دهيم، مي

گيرم. سرانجام بيست توماان كام كاردم و پاول را     بعد از دولت مي و دهممن از جيب خودم مي ،بيست تومان كم كني

 گرفتم.

 

 زمين پيدا كردم

ياك زماين    ييك ارفهاني را كه با من سابقه آشنايي داشت، ديدم. گفت: فالن .گذشتمميروزي از كوچه دكتر رستگار 

متار اسات. گفاتم     و رد و پنجا هاهمين كوچه در يكي از ،است. گفتچند متر و  ستمشتري هستي؟ گفتم كجا .دارم

 گفتم اگر همه ه اوببفروشم.نصفش را خواهم ميمن سيصد و بيست و پنج متر است ولي در ارل  كوچك است. گفت، 

ها را گشتم. يك حصاير باافي و چاوب فروشاي پيادا      آن كوچهوقتيكه او از من دور شد، م.يدارخرن را بفروشي، مزمين 

ند ه افروخت .آنرابفروشند زميني را خواستند مي نزديكي، ايندر پرسيدم  .بافتپيرمردي حصير مي .شدمدكان وارد  ،كردم

 ؟سات اش كجااست و خانهگفت: ميرزا مهدي خان. گفتم چكار  كيست؟ گفتم راحبش  نفروخته اند. يا نه؟ گفت: هنوز

به  است و ديگر گفت منزلش در كمركش خيابان سيروس .بگويددرو  زنم، نخواست ديد من جدّي حرف مي كه پيرمرد

رااحب بنگاا    را پرسايدم   خاان خانه ميرزا مهدي آدرس يك بنگا  از  خيابان سيروس در  پرسش هاي من پاسخ نداد.

نفروختاه   و يم، بازي در آورد   ااو فروشند  نيست. تاكنون ردنفر را برد ،بدانيد كههستيداو مشتري زمين  اگر گفت: آقا

پيدا كردم. زناي دم در   به آدرسي كه داد  بود رفتم و خانه اش رادهيد.برا به من  اش است. گفتم: حاال شما نشاني خانه

و  فاالن ادار ، رئايس حسابداريسات. آمادم      درگفات:  ؟اييچه ادار  پرسيدم،.. به ادار  رفتهنيست  منزلاو  گفت:  و آمد

باه   را ساند مالكيات    و او . سرانجام با او مالقات كردم و قيمت طاي شاد  پيش او فرستادمكه با من آشنا بود،  را داللي

مرتباه ماا را باه     يناين آدم چند ،يكسال .به مدتدبه كرد و معامله به هم خورد و رفت و امضا  آمد. موقع داد دفترخانه

 دم در فروشاند  ماا    :گفات  و . روز پنجشنبه بود. من در خانه نشسته باودم. دالل آماد  برگشتدفترخانه برد و دبه كرد و

الزم دارد. گويا ترياك  پول اينبار مسخر  كرد . گفت: او ما را  ،ولش كن.حاضر است زمين را بفروشد. گفتمايستاد  و 
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روزي كه پول نقد آن گفتم آقا  او داخل خانه شد.به اوبخرد. چون شهيد ترياك است.  آنرا خواهدمي و قاچاقي پيدا كرد 

 با من ،هي  نداريد؟ گفتم تنها هزار تومان دارم. گفت،يعني گفت  ؟يد ا  نفروختيد. حاال كه پول ندارم آمد زمين را ،داشتم

دفتار   ولي رئيس نداد نوشته شدناس .رفتيم آنجا  بهايي بود.دفتر خانهما  همسايگي در  ،بختانهشخوكنم.همان معامله مي

گفتم چقادر   .پول الزم دارم همين امروز او گفت من .ديروز شنبه بياي پول ردّ و بدل، براي امضاي مدارك و گفت  خانه

بادهم. گفتناد:    راد توماان   من به اين آقا تا الزم داري؟ گفت: رد تومان. گفتم: آقايان يك رسيد رد توماني بنويسيد

پول الزم  من او اررار كرد كه .مينوشتمي هم م ارل سند رايتوانستاگر مي .توانيم بنويسيمما نمي ،چون نمايند  نيست

اما اگر ايشان حاشا كارد،   ،بدهم. رئيس دفترخانه گفت به تو من رد تومانتا نويس يك رسيد بخودت  ،گفتم به اودارم.

باقي پول  ،ديگر  تا سه ماقرارشد  ند و اسناد ردوبدل شد .آمديم دوبار  ندارد. روز شنبه يدهيم. گفتم: عيبما شهادت نمي

باه هار    سه ما  فررت داريم.ما گفتم  ؟!شده چما آمد كه پول خانه در  به شپسر ،روز بعد از معاملهبدهم. ولي  به اورا 

ولي او ؛ديم كه پول حاضر است فرستا پيغام و به ميرزا مهدي خان كردم پول را پيش از موعد تهيه منشكلي كه ميشد ،

 پول هآيد كنميبه اين جهت او  مبه نظر و اضافه كردم گفتم ماجرا رانيامد. دالل نزد من آمد.  ؛باز همنيامد. دوبار، سه بار

ميارزا   د؟يا بگير پاول را  ديا آيچرا نماي  آقا پيغام داد كهرااو باور كن. دالل  ،. گفتممكنباور نمي ،ندهد. گفت تو را داللي

 آن دالل پدر سوخته آنجا نباشاد.  ميايم كه پولوقتي براي گرفتن  من  ،آقاي ارژنگيبراي من پيغام فرستاد كه   مهدي

كاه   يموقع؛ و ميرزا مهدي آمد .شما بياييد .كنيمنمي را خبردالل  مبه او گفتدرست فكر ميكردم؟ ديدي  ،گفتم به دالل

 نصف داللي ،باز هم اين تفاريل تمامبا ولي  به دست وارد شدند.  قشمرديم، دالل با چند گردن كلفت چماها را ميپول

 را نداد. او

 ساختمخانه 

چاون  تخلياه كنيم،  ميكارد كاه آنجاا را   ارارار   تعلاق داشات و او   يك افسر شاهرباني  بهايي كه اجار  كرد  بوديم،خانه

هشت تومان كراياه   هيآن چوب فروش و حصير باف كه ما ديگر طرف كرايه بدهد. از  يبه مبل  بيشتر ميخواست آنرا

و در  م و آجار آوردم ، تيار آهان خرياد    ناچار به  من  نند. كخالي  كه من خريد  بودمرا يخواستند زميندادند، نميمي
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جاا  آنباه   چاوب و حصاير   خرياد   كاه باراي    ييشدم كه بناها دار ها نرفتند. يك وقت خبرآن همباز ولي ريختم زمين

مشغول بناايي شادم. ولاي آجار گيار         شد و كند ساختمان سرانجام پي !برندخرند و ميآيند، آجرهاي ما را هم ميمي

 بردند. بهگرفتند و ميآمد، ميمي بيرون هاي شهر ها هر چه آجر از كور نظامي كرد وساختمان مي ارتشآمد. چون نمي

 را بهزاد بسازد كه رفت و غرق شد.خانه گريان. چون بنا بود  يرا ساختيم ولي با چشمآن خانه بود  كه ليدر خون ه

  ندهمه را فرستاد من، پرونده پروندهجز به  

پروناد    ،مان پروند  جز  ديدم دانشكد  به فرهنگ انتقال پيدا كرد  وكارم برگشتم،سر در دربارتمام شد،و به  موقتي كار

 نياماد . وبه سر كاار   گفتند متصدي ناخوش است ميند. چهل روز به كارگزيني مراجعه كردم،  اجا فرستادنبه آ را همه

رفيقش نقال   خود را برايسرگذشت شب پيش  و آن جا نشسته   درروز مهجوان قرتي كه ه آنم دانستاز چهل روز  بعد

 ها مخالفت كردند كاه يارا فرستادند ولي دانشكد  مرا پروند  عاقبت  دعوا بحث و پس از .استهمان متصدي  د،نكمي

كاار     بايده كدستور داد  بودند بار ربگويم كه از د همالملك نيست، نبايد به دانشكد  بيايد. اين را او شاگرد كمال چون

 و كرد كه ارژنگي از هماه اساتادتر اسات   از من دفاع مي،دكتر خانلري  ياقبه او بدهيد. رئيس آموزش عالي آژنگي را ار

هاا  ايان  ،. او گفتبه  جاي اونشستدكتر رعدي آذرخشي  و بايد استاد دانشكد  بشود. ولي بدبختانه او به مرخصي رفت

خيلي مالحظاه كاار و    يمرد كههم  مرآتاسماعيل  .دنانشكد  بروالملك بايد به دكمال ان شاگرد تنهاگويند،راست مي

  .رفتم به دارالفنون نم و در نتيجه عمل كرد. دشا  فقيامريه شير شد و برخالف دوبار   با اين حرف  ترسو بود،

 هاهرج و مرج در آموزشگاه

شادند و نمار    كالس حاضار نماي  . شاگردان در ندشد  بود تبديل لوطي خانهبه شهريور بيست، مدارس آشوب   پس از

از  كه روز.يكتهران را پر كرد  بودند هم،يكشيدند. سربازهاي انگليسي و آمريكايي و روسچاقو مي و  خواستندزوركي مي

طبيعي باه نظار   و حالتش   هم داشت سبيل جفت كه يك چرد  اي جوان كوتا  قد و سيه ،رفتمدر دبيرستان بيرون مي

شناسم. گفتم شما ديدم او را نمي ،دهيد. هر چه فكر كردمببه من يك نمر  بيست  بايد جلو مرا گرفت و گفت: ،رسيدنمي

م چهاار  كالس؟ چون چهارم. گفتم: كدام چهارمچهار چه كالساي؟ گفات    در گفت: بلي.  پرسيدم ؟آموز هستيددانش
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ام. گفت: اسم من در دفتر خصوري شما نوشته شد  يد . به او گفتم: من شما را تاكنون ندالف گفت: چهارداريم. دو بار  

الزم نبود به شما تملاق   كه ديگر است. گفتم اين كه كافي نيست. بايد سابقه كار داشته باشي. گفت: اگر كار كرد  بودم

 .ددانقدري انگليسي ميو  او پسر يك سرهنگ استكه م انستتحقيق كردم، د كه بعد ؟گوييبگويم. گفتم: تملق هم مي

گرد  جاآندرگرد نيز لهاي وند و زنروجا ميكه سربازان انگليسي به آناست  يكافه و رستوران هم در اول خيابان نادري

ديادم او   .روز امتحاان رسايد   .شوددر كالس حاضر نمي ،گرد استهاي ولسربازها و زنمترجم  !آقااين  و چون.مي ايند

پرگاار  كاه  رم. گفتم: نقاشاي  وشوي؟ گفت: بروم پرگار بياشود و ناراحت است. گفتم چرا مشغول نمينمي به كار مشغول

خاوب   كه ميكي از شاگردان ،اندكي بعد ديدموار. او رفت يخواهد. گفت من عادت دارم با پرگار كار كنم. گفتم: برو بنمي

م امتحاان بادهم.     اگفت: آماد  ؟خواهيچه مي ،زماني ،تمگف و اسم ردا كردم هب او راآمد.  ميكرد به كالس نقاشي هم

از پنجر   هم"زماني"جناب سرهنگ برگشت .بزرگوار  زاد  ن آقاآگفتم: اينجا كالس چهار است نه پنج. برو بيرون. بعد 

شاتم و  مان بردا ،  آقاا زاد  آنارا باردارد   كه انداخت. ولي پيش از آن و به داخل  كشيدرا  نقاشي  از روي مدلكالس  و 

خوب است. گفتم: انگليسي ربطي اين پسر عصباني شد كه انگليسي دبيرستان  رفر دادم. رئيس  به او ن نامهآيي مطابق

 از آن درس بيست بگيرد. .به نقاشي ندارد

 من در دبيرستان پهلوي

 تاجواني از بندر پهلوي آمد  بود  برميگردم.در آن زمان بودم "هنرهاي ملي"در  زمانيكه يعني به .به چند سال پيشحاال 

 .مياداد  يماهي پاانزد  توماان كماك تحصايل دولتا      هم ،به شاگردان نويسي كرد ، كار كند. هنرستاندر هنرستان نام

امتحاان  او راكه استعداد نقاشي دارد ياا ناه؟ مان     معلوم شود تا از اين جوان امتحان كنيد ،فالني ،طاهرزاد  به من گفت

 باافي و منبات  زري بخاش   به ميتوانيد او را ولي  ،استعداد نقاشي ندارد جوان، استعداد ندارد. گفتم اين كه ديدم و كردم

 .بفرستيد سازي

م ماهي پانزد  تومان   احق حيات دارم. آمدو  ام نقاش شوم. من يك فرد ايراني هستم كرد كه من نيامد و بيداد  او داد 

هاوچي باازي ايان    رابر بدر  هم زندگي كنم. طاهرزاد  و بگيرم باه  . چناد ساال گذشات. او   او را پذيرفت جوان ناچار
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و  كشايد . خاط ماي  گراشد نقاش نو و ، برگشترفت  فرانسه به  و شاگرد اول شد!! و با پول دولترفت دانشكد  نقاشي 

 طورياوضاع . به را  انداخته بود اييتود  اتو تبليغميكرد  پاشيد. و در دبيرستان پهلوي آشوببا امشي رنگ مي روي آن

زناگ مدرساه را    .شكساتند هاا را ماي  زدند و شيشاه كردند. ناظم را كتك ميكه شاگردان، رئيس را زنداني ميشد  بود 

 ،كه بعدها وزير شد "جعفري"دادند. ناچار آقاي ند و شعار ميكردنطق ميبروند  درس كالسآنكه به به جاي  و زدندمي

مان از دانشاكد  باه     ،. من گفتمبروم به دبيرستان پهلويتا  خواهش كرد  از من آنگا  كرد. اخراج ديگر ييااو را با عد 

م. من شاما را خاوب   يندار معلم واقعي امروز روز فداكاريست،  ،گفت آقاي ارژنگي ؟!بروم دارالفنون آمدم. حاال به پهلوي

، مكالس دودر ها پر است. ديدم كالس .رفتمبه دبيرستان پهلوي  . من نداريممعلم شايسته  ،كهولي چه كنم .شناسممي

گوناه وساايل   هي  فرو برد  بودند. ها رو ي پيش تختهرا   د  دوازد  چاقوي ضامن دار  و هشتاد و پنج نفر نشسته بودند

جاا را  آن ما  تا اسفندو گذاشتم. جيبمو در  چاقوها را جمع كردم  اول دانه دانه ،نداشتند. من با نهايت خونسردي هم كار

چو رستم در نبرد زندگاني جنگ بايد كرد    جهان را  »د: ندخوان ند،كه گرفته بود يتغيير داديم كه در جشن گونه اي به 

 « از براي تنگ چشمان تنگ بايد كرد

 حااال يم و  امنحل كرد اما مدرسه رند و  ادبيرستان نوربخش آشوب برپا كرد ،درگفتند اين بار  روزي باز ما را خواستند. 

پهلوي دبيرستان  در  ي الزم راكارها نگفتم م .برويد است كه شما به آنجا خوب .كنيمنويسي مينام در آنجا از نو داريم 

ي عيب لمشغول شديم. و و رفتيم آنجا .بهشد شروعآخر سال است. باز خواهش و تمنا حاال هم كه نزديك ،انجام داد  ام

روشن  انو تكليف دبير بودند يهودي و مسلمان مخلوط،ارمني، آشوري ، شاگردان نوربخشدر دبيرستان بود كه  آنكار 

گذاشاتند.   بجاايش   نااتوان باود   و كه پيرمردرا ميرفخرائي و بود. بعد او را برداشتند  رئيس خانم مصاحب در آغاز،. بودن

را بستند. ولاي آنهاا از دياوار    دبيرستان فوراً در  .ببرند ينگبراي ميترا شاگردانتاآيند ها ميئيروزي خبر آوردند كه تود 

ياك   ، باا خوب است يك نفر از ما ،طرف ديگر آنها. من گفتم دريك طرف ما بوديم و درباز كردند. را آمدند و درواز باال

 اين پيشانهاد را  گفتگو. پس از يايدخواهد با شما بهر كه دلش ميتا را آزاد بگذاريم  شاگردان حرف بزنيم و  ،نفر از شما

او  وليلرزيد گفاتم حااال شاما بفرمائياد.    مانند بيد مي يك نفر از آنها سخنراني كرد. بعد من به رئايس كاه    .پذيرفتند
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ها دسات از  ئينرفت و تود يك نفر هم  انسرانجام از شاگرد شروع به رحبت كردم و . منرحبت كنيدشما ،لطفاگفت 

 شتند و رفتند.برگپا درازتر 

 

 را به دبيرستان البرز فرستادندم

كاه ياك اساتاد را باه دبيرساتان او      از اين ،مرا به دبيرستان البرز فرستادند. دكتار مجتهادي رئايس دبيرساتان     بعدسال 

شخصي كه باه مان   كه برميگشتم خانه رحبت كنم. من وزارتبا  يد. ولي گفت باخوشحال شد خيليً ظاهرا اندفرستاد 

خانه خواسات كاه   و از وزارت از شما هزار گونه بدگويي كرد مجتهدي با تلفن  ،از رفتن شما پس ،ورزيد گفتارادت مي

 نفرستند. به آنجا شما را

تود   اكنون كه زماني شاگرد من بودبه اين دليل كه خواهر زاد  او يعني راد منش  از من بدش ميامد؟ چرا مجتهدي }اما

 مخالفت شديد داشت. از ملّيون بودم كه من با و شد  بوداي 

ا گفتند ما هدبيرستان نوربخش خداحافظي كنم. آنتا از دبيران و شاگردان سرانجام مرا دوبار  به دارالفنون فرستادند. آمدم 

 از شما دست بر نميداريم

اعتي كار كانم. سا  مدرسه نوربخش بطو حق التدريسي . قرار شد من در آمد وزارتخانهبه  با من  دبيرستان رئيس تا آنكه

او شاد و ياك ارافهاني را معااون     دبيرساتان  رئيس  "يپاسارگاد". مدتي گذشت. سال تمام شد. مقرر شد شش تومان

 به جااي مان   را ديگر  يك نفر .استعفا دادم فوراً هم،. منتقليل داد سه تومان به شش تومان مرا حقوق ساعتي كردند. او

راورت يكاي از   خواستند تاا    يا نه؟از او دارد ي اينكه بفهمند او هنر. دخترها براي آنها شود هنرآموز نقاشي كه آوردند

هاا را  در مادت د  دقيقاه شابيه بچاه     ،. او گفت مگر همچو كاري ممكان اسات؟ گفتناد آقااي ارژگاي     دها را بكشبچه

 .شد معلم خطو  اين در آن در زد كه رفت به آقا را هو كردند  آنقدر آن  . باالخر ندكشيدمي

 

 ن در دارالفنونبار ديگر م
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 ،كارد. مان در كالساهاي دارالفناون    بيداد مي درهمه جا وري اشغال شد  بود. حزب تود از طرف پيشه ،آذربايجانخطه 

در حازب ساخنان و    .آنهابودناد  هام  ها فريب خوردگااني كردم. در ميان بچهخواندم و سخنراني ميمي هاي ميهنيشعر

بود، در شاگرد من دكتر رادمنش كه او هم زماني در دبيرستان شرف  ه شد كهگفت . به منخواندندشعرهاي وطني مرا مي

در هار  مدرساه پرجمعيات باود.    كردناد.  روزنامه مردم و ظفر به من فحش ميداد. و گاهي هم شعرهاي مرا تحريف مي

باه  ميبردناد.   وميز فر پيش تختهدر  شان رادارچاقوهاي ضامن آنها اغلب مي نشست. شاگردنود تا كالس هشتاد و پنج 

 .م،تا كشته نشومدست به عصا را  برو خاطر جانم  به نصيحت ميشد كهمن 

گرفت. من عالو  بار اينكاه در دارالفناون مباارز      در مي جنگ گاهي بين دو دسته.آوردم من پان ايرانيسم را روي كار 

ميگيرند و ميسو  ، و وقتيكه دانستم دشمنان آنها را فرستادمشعرهاي وطني و مهيج خود را با پست به تبريز مي ،كردممي

هاا  ها در خانهشب و كردندمي "تايپ" ماشين .شعر ها رامدفرستامي گرو  مقاومت ملي رايبه توسط مسافرين  ب زانند،

هزينه  هب پيش نوشته و در تبريز بازي هم كرد  بوديم، هارا كه در شش پرد ، سال« مهر و ميهن» نمايشنامهانداختند. مي

شاگردان با اجراي هم  ي راهاي ديگرنمايشنامه. مخفيانه به تبريز فرستادم  م ودو هزار نسخه چاپ كرد در دوبار  مخود

واالحضرت شمس در امريكاا   و آقاي پهلبد،م. در اين اوقات كه ما گرم نبرد و مبارز  بوديم يگذاشتدبيرستان به نمايش 

 تشريف داشتند.

 چاپ شد  است: مكه همه در ديوان روزگارهاي آن از شعر ه اينمون

 ما گدائيم كه از ثروت ما بيگانه/گشته داراي زر و زيور و زور و خانه

 نيست چو ما ديوانه ،ستان خدمت بردي/ همه تيمار ه وستم ماي رجو همه با

 ندارد دانهو  خوريد/ كه ترا دام نهاد  ست مدل به بيگانه نبنديد و فريبش 

 است« پايند  ايران»ها، تايرانيسشعار پان 

 «پايند  ايران»  بماند تا ابد خزان گردد بهار اين گلستان  كه دارم زنگي از نام ميهن  پيغام من بر مام ميهن، ببر 
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 مصدق دكتر اما

 داد.به خويشاوندان خود مي كشوري را مهم من سياست مصدق را به چند دليل نميپسنديدم،زيرا مشاغل  

اش چون پسر خالاه  -داشت شهرت پرستيكه به بيگانهرا باآن السلطان بيات سهام .سنا را منحل كندمجلس  خواستمي

)شايخ   اشدختار پسارخال    باا  نفت كرد. فرمانفرمائيان را وزير بهداري كرد و افشار طوس را كهشركت رئيس كل  -بود

در دوران زماماداري  بود. بسيار بيرحم   يمرد شارطوسافرئيس شهرباني نمود. در حالي كه  ،ازدواج كرد  بودالعراقين(، 

ميماه زد   خ. دو رفاتم  ميدان بهارستانبه   ،شد. من براي اينكه ببينم درست است يا نادرستانجام مصدق يك رفراندم 

 گرفت ي مراجلو يبراي مخالفين. من به طرف خيمه مخالفين حركت كردم. پاسبانو ديگري يكي براي موافقين،  ند.بود

 .شودخواهم راي بدهم، گفت نميميو . گفتم من مخالفمبرو آن طرف از گفت و

  

 

 افشار طوس را مرتبه اول چگونه ديدم

آن موقع آجر و سيمان در مازندران  دررا بسازم. شمزار تا  رفتم  به آنجا مازندران غرق شد، درياي وقتي پسرم بهزاد در

. رفتيم كه او را ببينيم دارد سيمان وآجر كه كند. هاي دولتي كار ميتمانگفت كه يك بنا در ساخ بمن نبود. بناي محلّي

پرسايد چاه   از آن  زن آنجاا باود.   در. افشار طوس هام  كوچك به آنجا آمد  بودبخريم. زني با سه بچه آجر و سيمان و 

،  تاا برگاردد و كاار كناد     او را مارخص كنياد  .ياد   اآورد به بيگاري شوهر مرا كه دو روز است ،؟ او پاسخ دادخواهيمي

كشات.   زد اورابدبخت  به سينه زنكه يك تير  برد و باخواهيد؟ دست به تپانچه هايش گرسنه هستند. گفت نان ميبچه

قرضه ملاي   .پشتوانه چاپ كرداسكناس بيمصدق  خواست رئيس كل شهرباني كند. مصدق آزادي خوا  مي ،اين آدم را

و او را  ميشودمجلس نباشد، شا  راحب اختيار  اگر  كهنميدانست  او اياا منحل كرد. از همه بدتر مجلس ر و درست كرد

اما همه اين اشتباهات مانع از آن نميشود كه نقش ارزشمند او  و تالشش براي ملي كردن رنعت  ؟از كار خواهد انداخت

نفت ناديد  گرفته شود. نام او در اين بخش باراي هميشاه در    مين باقي خواهد ماندسينه تاريخ اين سرز
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در يك كه  هم بود جوانكي  ،ترنكوپه  رفتم. در ميكرد، در آنجا طبابت ميدخترم چند روزي به سمنان كه تابستان بود.

  چرا بين پيغمبران جارجيس را انتخااب كارد    به او گفتم،. و برگشت يك روزنامه ننگين چپي خريد ايستگا  پياد  شد و

لهجه  ولي . گفتممكارگرترك و گفت من  ؟پرسيدم شما چه كار  هستيداز او است.  يبسيار خوب  ي؟ گفت اين روزنامها

يك دسته سفارش داد و بعد نهار  او. موقع نهار شد،پاسخ درستي بدهد؟ نتوانست  يستچ تانكارخوب شما رشتي است، 

در آورد و د  توماان  از جيابش  بود(  اديل خيلي زي)در آن زمان دو هزار تومان پو بود دو هزار تومان حدود اسكناس كه

ايجااد   سوزانند و قحطاي را آتش زد  ميكشاوزان هاي خرمن و روندمي گروهند كهاينها يك دانستم پول نهار داد. بعد 

 .مي كنند

 

 آقاي دكتر كريم سنجابي

شناسد ولي وقتاي  ا نميكردم كه ايشان مرآقاي دكتر كريم سنجابي كه يك زمان شاگرد من بود، وزير شد. من فكر مي

باراي  چاه فرمايشاي دارياد؟ مان تقاضاائي       ،و  بعد پرسيد استاد عزيز و گراميآمد  م استقبال به كه وارد شدم چند قدم

انداز  عصباني . دكتر بيدادم به ايشان كه آنرا بازنشستگي خود پس از سي و هفت سال خدمت با پايه هفت نوشته بودم

كانم.  موافقت نمي تقاضا با اين گفت من !گفتم چه عرض كنم ؟يد  اقدر عقب ماند شما اين كه استشد و گفت چطور 

 نمايم.و حق پامال شد  شما را احيا مي برممي اليحه  به مجلس

 .كردند!! با پايه هفت بازنشسته بي شايبه، پس از سي و هفت سال جان كندن و خدمت عاقبت مرا ولي

 

 من استاد كارخانه

سيصد كيلو پشام رناگ    قالي داشتم و دار كردم، هفد  دستگا تهران ترك مي باز گشت  به كه من تبريز را برايموقعي

سپردم تا  هاي نامبرد  به استاد كارخانهو پشم وسايلهفد  دستگا  را با ساير اين  . هم  آن از بهترين نوعآماد   شد  و 

پاول   از مان  تدريجاً و در اختيار او گذارد  بودم، ببافد هاي خودم كه هسه پارچه فرش مطابق نقشبراي من  در مقابل
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ي مرغوبي هابا پشم ،رفت و ام هاي پنج سالهنامرد در مقابل خوبياما اين .و آنها را بفرستد دنشوآماد  ها بگيرد تا فرش

هاا  از بازار بدترين پشم .سپس  فروختبه او و .ارغر بقال فرش بافت رايب كه به او داد  بودم و از روي نقشه هاي من،

بعد دبه و  پول گرفت يعني  كه شكارگا  بود ارالً نبافت. را بسيار بد بافت. پرد  دوم را را به بهاي ارزان خريد. پرد  اول

 . اين هم بدي در برابر خوبي.كرد به حاشيه برگرداند و معيوب ،آنرقالب قالي به آخر نرسيد  هنوز  كرد. و

 

 

 ي پرفسور اسميتسخنران

 در كه تصاوير آن را من كشيد  بودم،، خيام رباعيات  به تبريز فرستادند. كتاب تيور تاش سر نيز  زوركه مرا باپس از آن

و در ا .بود به تهران آمد و مهمان شاا  شاد   و ادبي علمي يكه شخصيت مترجم كتاب ،چاپ شد و پرفسور اسميتامريكا 

  هاي   ديگار  حااال  ، يك زماان مهاد هنرمنادان باود    كه  يگفتند ايراندشمنان ايران مي ،دانشسرا سخنراني كرد و گفت

ترجماه هااي    نابغه دارد. مان   يهنرمندان هنوز هم ايران .ندكنمي اشتبا ولي ارژنگي ثابت كرد كه آنها هنرمندي ندارد،

از  كدام هي ديد  ام كه بوسيله نقاشاني مصور گشته اند؛ ولي  امريكا  در اروپا و خوا  در را خوا  خيامبسياري از رباعيات 

هم كامالً موفق شد  و اگر امروز خود خيام  ،در اين كار ارژنگي در حاليكه،اندروح گويند  رباعي پي نبرد به  ،آن نقاشان

 د. كر خواست رباعياتش را مصور كند، جز ارژنگي كسي را انتخاب نميزند  بود و مي

م عكس هيك قطع ،توانستمنمياما چون   ؛مروبه تهران بتاخواست  نم از د وز فبه تبريز تلگرا سميت از تهران ا پرفسور

حساين بهازاد مينيااتور     آماد.از مان پرسايد،اين     به ديدن منو  او به تبريز آنوقت پوزش خواستم.م و فرستاد را برايش 

 ،گفتمي به منآورد  بود وو براي من ساخته،  يمينياتور او گفت، اسميت ي است.عادكيست؟ گفتم يك مينياتوريست 

اسميت ميگفت، از اين ارژنگي مينياتورساز نيست. و ارالً اسم من مينياتور است.سفارش بدهيد. تان را به منيشما كارها

 همبراي من ؛ردكاز شما بدگوئي مي اينكهر يگ، دبود ساخته مبراي يكار من اول اينكه بدون خواهش كار او خوشم نيامد.

شاما   ،پرسايدم . به او بدهمرا يمكرد كه كارهاتكليف معين مي خواستم. و معذرت  چه كرديد؟ گفت پولي به او دادم
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 مالقات من با وزير

حقاوق   كاه حتاي   و دستور داد ،تحريك دشمنان، منتظر به خدمت كرد همرا ب "اعتمادالدوله"پس از آنكه وزير فرهنگ 

به ناچاار  با وزير مالقات كنم. و ، دوستان و آشنايان اررار كردند كه بروم  نكنند حق من منظور هم در را انتظار خدمت

 .به اوچاه شاد   گا  شاما نتيجه نمايشپرسيد:ديم. شمن و او تنها  و همه رفتند وقتيبودند. او رفتم. د  دوازد  نفر در اتاق 

به ما كمك كند  بايد هموار كنيم. لذا دولتبراي آيندگان بكوبيم و  را ما بايد را  گي دارد.اين كارها در كشور ما تاز ،گفتم

چه مي دهد؟ گفتم محايط فارق    به هنرمندانش دولت ايتاليامگر در  ت هنري خود ادامه دهيم. گفت اخدم توانيم بهتا ب

 ديگار  . گفات ايان  شد مي كردم، هزينه چند سالم تأمين ميبرگزار  در ايتاليا  گا  نقاشي رااين نمايشمن  مي كند، اگر 

در .اينگونه ماردم تهيدسات كاه    و سبزي فروش و عملاه و بناا نيسات    زن پنبه  ،دولتگفتم تقصير ملت است نه دولت.

كه كاخ دارناد،   يبايد ثروتمندان ي هنري را،تابلو به سر ميبرند، نمي توانند كمكي باشند. اي نمناك اجار  هاي زيرزمين

 د.به نمايشاگا  مان كاه   يكي از ثروتمندان اين كشاوري  خودتان د بخرند. حضرت اشرفمهمانخانه دارند، نهارخوري دارن

خورد. هار كاه   به درد من نمي مندنرهناز نكن. هنر و  تقدر به هنر ، اينگفت و خريديد؟ عصباني شدتابلويي  آمديد چه

خيلاي  اشاخاص   قبيال ولاي آن   ،شاماريم انگشات  گرو كنم. گفتم ما هنرمندان يك براي.... بيارد من او را تشويق مي

كاه  ها،يكي از آن .گفترسانم. راست هم ميهاي عالي ميبه مقام را بلي آنان اسم چند نفر را بردم. گفت بلي بعدزيادند.

 ،تلفان وزيار   يك با ،رشتي بودديگركه يكي  .آن زمان معمم و خراساني بود. آنقدر ترقي كرد كه رئيس دانشكد  شد در

 اش نه مطب باز كرد و نه ياك نساخه نوشات. فقاط از عناوان دكتاري       هرگز  كي را طي كرد. وليدور  دانشكد  پزش

، چون من ننگ استعفا بدهمكه اجاز  بدهيد پس  ،گفتم !دننكميدرك استفاد  نمود. خوانندگان گرامي خودشان حال مرا 

برگشاتم  و  دفتار  باه   تا موافقت كنم.  ،ويسبن يت راي باشم كه وزير آن شما باشيد. گفت استعفااخانهدارم كارمند وزارت

. روناد آيناد و ماي  كه اين وزرا مي ،با اشار  به من فهماند بود نفس  نيك يمردكه  ،نوشتم. رئيس دفتر نامه ام را استعفا

ت كه اغلب نازد  شفرانسوي دا همسريك ،گزلو  قر}                   .ناادادمگااوش  حاارفش ساارد باشاايد. ولااي ماان بااهشااما خون
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  {.ميشد با كسان ديگر سرگرم او هم و خود ،ا تيمور تاش بوديوزير 

 

 نخستين مسابقه هنري در ايران

معروف شد و اين خيلي قبل  از زمااني باود    "طاهر زا  بهزاد"و به  .به نام خود افزودهم بهزاد را  هبعدها كلم ،طاهرزاد 

 باه او  طااهرزاد   ،را به نا م خود اضافه كرد بهزاد كلمه  حسين هم  قتي كهودر كار باشد.در نتيجه،   "حسين بهزاد" كه

 د.نمواعتراض 

برادر بزرگم )ميار مصاوّر(   نزداو   ،من بچه بودم زماني كهداشت. ي اندكاستعداد ولي بود ذوق نقاشي طاهر زاد ،داراي  

 او  جا. در آنگريخت ها به اسالمبولو سرانجام از ترس تزاري ؛داخل جرگه آزادي خواهان شد اكرد. بعدمشق نقاشي مي

 كريم .وقتيخواندآلمان مهندسي ميدر هم ساخت. برادر كوچكش كريمكشيد و مينياتور ميها نقشه قالي ميبراي ترك

در  هابعد بر نيامد. از عهد  او ولي  محول كردند؛به او را آرامگا  فردوسي ساختن مانند يبه تهران آمد. اول كارهاي بزرگ

 "توفان"مقاالتي كه من در مجله ادبي  به دنبال 1307نوشت. در سال را و كتاب انقالب آذربايجان ر ميكرداكآهن را 

 از نوسترگ بايد هايند كه اين هنركردرادر  دستور "فوائد عامه " به وزارت ،فقيدشا  دربار  هنرهاي ملي نوشته بودم، 

شد و مرا نيز به عنوان كارشناس به آنجا دعوت كميسيون هايي در آن وزارتخانه تشكيل  مي ور،به همين منظد.نزند  شو

 مادت  تهران آمد وبه . او عهد  بگيرد ررا ب اين ادار  ياستر يد وبياتهران به  تا نوشت نامه مي كردند. كريم به برادرش

مرحاوم   شاد. آنوقات  وزيار دادگساتري   همسار  نگرفت. تا اينكه خواهر خاانمش ،   اي نتيجه ليتالش كرد و هفت ما  

نقاشي طبيعاي دساتي    كه در  گذاشتند. و طاهرزاد  جاي اوبه  برداشتند و طاهرزاد  را از پستش را "اسماعيل آشتياني"

نقشه قالي را به  نجا طرحدر آ ديدم كه بار. يك تبديل كرد نقشه كشي و تذهيب و مينياتور به مركزنداشت. هنرستان را 

كاه در  ولي جواني از دهاات اراك.  قبيل نقشه ها عادت داشتيم اين به كشيدن هاي سال بود اند. ما سالمسابقه گذاشته

اول شدن به ميال ريايس   خنديدند كه مگر  به او همهبقه اول كند.امسمرا در كه رئيس قول داد  بود گفت ، امشغولآنج

اول شد! بعد از نقشاه قاالي، مينيااتور را باه مساابقه        ودر مسابقه گفتهيديم كه راست ميد در كمال تعجب اما ،است
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در  خاواهيم كارد. مان     هنرستان انتخااب  مينياتوربه عنوان استاد او را  ود،اول ش در اين مسابقه هر كهوگفتد، گذاشتند 

و از من خواهش كرد و ارارار  ام آمد خانه به . طاهرزاد  ميدانستم كه حقيقتي در كار نيستچون  ،شركت نكردممسابقه 

 شركت كردم. بناا باود  هم . من "هفت گنبد"، گنبد آبي خمسه نظامي بود. شركت كنم. موضوع هم در مسابقه نمود كه

پس از تصويب، ببينند كه سازند  تاد نبگذاركارشان  ييك شمار  رو و تنهارا امضا  نكنند  هامينياتور اين بار نقاشان، كه

گفات   ؟دياروز تشاريف داشاتيد    ،پرسيدم از اوديدم،را   "الدولهشعاع"روز موعود رسيد. فرداي آن روز شادروان  ؟يستك

كه قبال باز   را كار يك قطعه و ي در كار نبود. طاهرزاد  آمدامسابقه ،؟ خنديد و گفتچه شد  نتيج  مسابقه پرسيم،بلي.

 و كاف زدناد   هم همه پسنديد. بعدنيز ميالبد شما آقايان  .م  اپسنديدن را ايمن  ،آورد و گفتكرد  و انتخاب كرد  بود

را به نيرنگ  شهمكاران و پيش گرفته درشيو  گذشتگان را هم تمام شد. ديدم طاهرزاد  و مجلسو شيريني خوردندچاي 

  .كندخراب و از ميدان بيرون مي

 تاسيس انجمن هنرمندان

تأسايس نماائيم. گفاتم در كشاور ماا غارض و        يانجمنا  تا شما اقدام كنيد لطفا آمدند كه مخانه ا به نفر از نقاشان دچن

بيشاتر   از نقاشان را كاه ئي سرانجام عد  ؛تاد. اررار كردند، رفتند و آمدندشوتاسيس  يانجمن كه خودخواهي نمي گذارد

 رايگفات با   و آماد  باه انجمان   هام  و شيادان ندعوت كرديم. روزي يكي از طراراشاگردان خودمان بودند  ازتبريزي و

 هام  اگرتاا بنويسايد  دوباار    ،نوشتيم نيامدند. گفت برايشان بيايند. گفتم تانامه بنويسيد،دعوتهم الملك شاگردان كمال

كه با هو و  ييآنها بهدانم كه او اثري داشته باشد.قبول كنند. من گفتم من كسي را استاد مي ي راافتخارعضويت  نميايند

كسي بود كه شش سال مجاني  و او تخم فساد را كاشتشياد ندارم. ولي اين يكار ،ن را بزرگ مي نمايندجنجال خودشا

از او  ي آنهاا را رفته بود كه من با چه زحمت و كتابهاي مينياتور پر بهاي مرا برداشته هم سرانجام بود. پيش من كار كرد 

هاايي نوشاته   ناماه  هم از طرف انجمن، باز . به هر حال بودهم  اين شياد جاسوس كه هم فهميدم  ها بعد .گرفتم پس 

. بنا شد در سالن دارالفنون بود با اخالق و هم با سواد يهم مرد ،كهشد. تنها كسي كه آمد مرحوم اسماعيل آشتياني بود

و  اجاز  گرفتم و دستور دادم سالن را پاكيز  دبيرستان از ريايس  ،ممان كاه دبيار آن دبيرساتان باود      .جشني بگياريم 
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 دانستم كه ولي برنامه را آقايان ديگر نوشتند. در اين موقع،تهيه كردم  هم شيريني و بستنيو كنند. چاي  آماد  پذيرايي

 در جز حمالي كااري هم حسين بهزاد مينياتور. براي من  هم بعد و. بعد ميرمصوّر،بوداول آقاي آشتياني خواهد سخنران 

حسين بهزاد  رايلرزيد. ميرمصور غايب بود. بميآن ئي نوشته بود ولي موقع قرائت نامه ،. آقاي آشتيانينظر نگرفته بودند

 مصاور،  ميار گفتند كاه باه جااي    بخواند. بعد آنرا  توانستمياونيك سخنراني نوشته بودند كه نصفش شعر حافظ بود و 

خان معير . مرحوم دوستعلياممطالعه نكرد  ؟كرد و گفت من چگونه حرف بزنمنسرهنگ معيري سخنراني كند. او قبول 

رسام به جااي بارادرش ساخنراني كناد.      بست كهكنيد؟! خوبه ديگران اررار مي و يده اگذاشترا برادرش  چرا گفت بابا

 از،يكي از پادشااهان بريتانياا   ،م  اكه من در تاريخ هنر خواندبه طوري ،باالخر  من رشته سخن را به دست گرفته، گفتم

شادند. او ناچاار   اساتاد ماي   آن مزاحم و آمدندمرتب مي درباري هاكاخ نقاشي كند. ولي لردها و  درتانقاشي دعوت كرد 

اخطار وآمد لرد. يك است آن هم فالن روز ،ئي يك روزكه روز تماشا، هفتهگذاشت  ها پايين پله آنرا دراخطاري نوشت و

اخطار شما مربوط  ليگفت چرا و يد؟را نديدمشما اخطار  . استاد گفت آقا مگررفت باال واز پله ها نكرد يياعتنا ليرا ديد و

آماد او را  هم نقاش  .كردن توجهي  او يلفالن روز بيائيد. و وبفرمائيد برويد  .استثنا ندارد ،گفت استاد به اوست. يبه من ن

نقاش را اعدام و از او خواست تا آن  رفت با همان حال نزد شا  و مجروح شد لرد، دست و پاي هل داد  ها به پاييناز پله

حالتي  ارا تكرار كرد. شا  ب شخواهش خود لرد بار ديگررا پانسمان كنيد.  يتانهابرويد زخم ،گفت و زد يكند. شا  لبخند

 اين يك هنرمند استكنم ولي مانند تو درست مي درباري  من از هفت نفر دهاتي، هفت تا ،گفت به او جدي پيش آمد و

 انگليس! و كشور 

  ماا كام   ورگا پس ببينيد   .هنر ارزش داردبه قدر د  هزار بي يحاال اگر عد  ما كم است، تعجب نكنيد. هر فرد هنرمند

به انجمن آمد كه ما ياك   اي از طرف روسها، نمايند  جلسه، ها گفتند و پس از آنآفرين و زدند دست حاضرين  نيست.

گفتم اگر بخاواهيم  مي و مخالف بودم با اينكار هم در آن شركت كند. منما ش انجمن خواهيم ذاشت .نمايشگا  نقاشي 

دانساتم، ماأمور   ولي ديگران اررار ورزيدند. سرانجام مرا كه زبان روسي ماي  ،به بيگانه نداريم بر پاكنيم،نيازينمايشگا  

شد  بود ولي هي  وقت  منشي انجمن نمايش انتخاب حاضر شوم. دكتر بهراماي باه عناوان    آنها در جلسات تا كردند 
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،اين گفات  و باا خاودش آورد   را . روز آخر يك نفربسازد نوشت. اتفاقاً او را فرستادند كه موز  آستانه رارورت جلسه نمي

تفتاين   به  كار مرا انجام دهد. همه گفتند نيازي به ايشان نداريم ولي او آمد و شروعميايد كه محسن مقدم است. آقاي 

ايان و   به مرا گفت، و چيزهايي به من او  .زندگاني )خواجه ميرك( را تهيه كردمشرح خنراني كنم. من سكرد.بنا شد كه 

 رضغكينه و لبريز ازكه رازني انجمن، استفعا دادم. پس از من پير ازآنقدر تحريك كرد كه من  و خالرهآن منسوب كرد

نمايشاگا    ه آنبا  يكاار  هي . مان و بارادرم،  دناد كردانست با حمايت آقاي آشتياني انتخاب بود و زبان هم نمي ورزي 

 و رسايد فرا  تابستان  و در نمايشگا  گذاشتند.ساخته بود، بردند  "ميرمصور"م ها شبيه معيراللمالك را كه برادرننداديم. ت

ها تشكيل شود و اررار انجمن در خانه ،خوبست كهپيرزن گفت ن. ارفت آشتيانهم به . آشتياني رفت تبريز به مير مصوّر

 در غياب ميرمصور و آشتياني انتخابات تجديد شود. من گفتم طبق آيين نامه يكسال به تجديد انتخابات ماناد  تا داشت 

 پاسخ دادم. ديدم ديگار هماه   به او و من بافتنآسمان و ريسمان  به وشروع كردو ا . آنها رفتند آق اولي را آوردند. است

برادرم هام   .بيرون آمدندهم ها شد  است، استعفا دادم و همه آذربايجاني استوار جوييورزي و كينهغرض ر اساسچيز ب

به واالحضارت   اي نامه كه ستگفت خوب و جويي كرداستعفا داد. آقاي آشتياني آمد ديد وضعيت خيلي خراب است. چار 

آماد و  آقااي پهلباد    ينوشتند و قبول افتاد. پس از چند اي مهرا رئيس افتخاري هنرمندان نمائيم. ناو اوم يشمس بنويس

 ادار  هنرهاي زيبا تشكيل شد.

 

 

 با مير مصوّر چه كردند

ها كرد. هنرآموزاني تربيت نمود كاه  ناچيز خدمت اي  با بودجهو مير مصوّر سالها رئيس رنايع مستظرفه آذربايجان بود. 

نخسات وزيار    "مخبرالسالطنه "كه نمايند. موقعيهستند و هنرنمائي مي اناز بهترين نقاش اكنون چند نفرشان در تهران

بنادي  ن بر ضاد او دساته  حسودا،  از را  نرسيد  نقاش دربار شا  فقيد بشود. مير مصوّرو بيايد كه خواست   برادرم،از شد

چون كار مير مصوّر را ديد از  ،شناسي آن وقتباستان ، رئايس  "گادار "را  نمودناد.  با خود هم كردند و تيمور تاش را
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كه اين كار در خور شأن . در رورتيشد ند. در نتيجه مير مصور نقاش موز بگذارموز   در اختياراستاد را  تا دولت خواست

 باه چند نفر از نقاشان را  ،به فرهنگ منتقل شد و هنر نبود. وقتي هم كه هنرستان جديد از وزارت پيشه بزرگ آن استاد

 يوزير فرهنگ گرديد، حسين بهزاد مينيااتور را كاه ساابقه خادمت دولتا      ي بهارالشعراو زماني كه ملك دندفرستا موز 

امضاا كارد  حقاوق    راليسات   ،آمدناد نداشتند. ما  به ما  ميهي  كاري جا ولي اين گرو  در آن فرستاد نداشت، به موز 

از گادار  ايان گارو  را  . آقااي پهلباد هما     به وجود آماد بارفتند تا ما  ديگر. هنگامي كه ادار  هنرهاي زيميو گرفتندمي

اررار ورزيد و استاد مير مصور باه  پهلبد مير مصوّر را الزم داريم. ولي  ولي ما،باشند  همه مال شما ،خواست. گدار گفت

 و اشاغال باود   منتظر باشيد تا ابال  كارتان برسد. در اين موقاع كاه آذربايجاان    و به او گفتند برويد .آن ادار  منتقل شد

از ادار  به وزارت فرهنگ نوشتند كه  ،. در غياب ايشانرفتند آقاي پهلبد با واال حضرت شمس به امريكا ،اوضاع نامساعد

 تاباه او شاغلي بدهناد!   گاذاريم  او را در اختياار كاارگزيني ماي    .ماا گيردندارد و حقوق مي يهي  كار در اينجا ميرمصور

فاالن  در  آن ادار  نيز ابالغي راادر كارد كاه ميار مصاوّر       و فرستادو پرورش  به ادار  آموزش  اي كارگزيني نيز نامه

از همه باالتر قدرت قلام   و شناسينقاشي تعليم دهد. براي يك استاد كه در آناتومي و پرسپكتيو و رنگ هدبستان دختران

باه ايان آب و   من خدمتم  ،گفت و رفت رت فرهنگوزابه   مير مصورشود.باالتر اين نمي بي حرمتي ، ديگربي مانند بود

، كشور را از وجود يك ورزي يك مشت نادانغرض بر اثر  .به اين ترتيب خواهم بازنشسته شوممي خاك انجام داد  ام و

 بهر  ساختند. استاد كم نظير بي

 

 خواستوزارت فرهنگ يك تابلو حافظ مي

از نقاشان خاواهش   ،ساخته بودند را پرورش بود و آرامگا  حافظ تاز  ارغر حكمت وزير آموزش وكه آقاي عليدر زماني

. مير مصوّر، آشتياني و من. نداقدام كردبه اينكار  سه نفر  كس  بيتي از شعار حافظ را به رورت تابلو در آورد.هر  تاكرد 

يش آورد/ تو گاوئي تاابئم حاافظ    چون لعل پيياين بود )بتي چون ما  زانو زد م   بود،كه ميرمصوّر انتخاب كردرا شعري

آسمان چه عجب گر ز گفته حافظ/ ساماع زهار  باه     زساقي شرم دار آخر(. شعري را كه آشتياني ساخت اين بود )در 
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ورزم و اميد كه اين فن شريف/ چون هنرهاي دگر موجب اين شعر را نقاشي كردم )عشق مي همرقص آورد مسيحارا( من

 حرمان نشود(.

. ولي در اين موقاع حكمات رفات و اساماعيل     برد پيش وزير وقاب كرد آنراتمام كرد.كارش را زودتر از همه مير مصوّر 

تاابلو ي   از همهآخر . آشتياني از دست رفت دپردازنبه سازند  ب بهايش را آمد. در نتيجه تابلو بدون انكهبه جاي او مرات 

 را ترك نمود  بود و آقاي حكمتآن وقت شا  فقيد ميهن در تمام كرد. خودش را


