به نام خداوند بخشنده و مهربان
سرآغاز
تاكنون چند بار قلم برداشته ،خواستهام خاطرات و سرگذشت زندگاني خود را بنويسم و چند برگ هم نگاشته سپس پاار
كرد دور ريختهام .چرا؟ براي آن كه ما مردم عادت نداريم سخن حق بشنويم؛ چون در محيطي پرورش يافتاهايام كاه
اغلب قضاوتها روي حب و بغض استوار است .مثالً فالني چون همشهريست بايد از او حمايت كرد و بزرگش نماود ،و
هزار جور معجز و هنر با هو و جنجال برايش تراشيد .ولي هنر و كمال و دانش غيرهمشهري را ناديد گرفت؛ بلكاه او
راهو كرد و حق وي را پامال نمود ،و همهگونه كارشكني از بهر او ساخت .در چنين مرز و باوم ،حاقگاويي و حقيقات
جويي ،آهن سرد كوبيدن و مشت به سندان زدن است؛ و جز زيان سودي ندارد .پس چرا ناگفتنيهاا را بگاويم و باراي
خويش ،دشمن بيفزايم ،من كه يك عمر سوخته و ساختهام ،واكنون هم سالهاي واپسين زندگاني را ميگذارنم ،و مانند
آفتاب لب بامم ،و به مژ بر هم زدني از ميان رفته ام ،ولي دوستان و آشانايان ارارار دارناد خااطرات خاود را بنگاارم.
مي گويند اگر حاال هم چاپ و منتشر نشود روزي انتشار پيدا ميكند؛ و شايد در اخالق جوانان بياثر نباشد ،و از ايان را
خدمتي به جامعه كرد باشي .اينك وادارم كردند به ياري يزدان پاك بنويسم .اين را نيز بگويم كه چند نفر از شااگردان
من به آمريكا رفته و در آنجا كار ميكنند و از طرف مردم تشويق شد  ،زندگيشان بسيار خوب است و در كار هنر نيز
پيشرفت نمود اند؛ ولي آيا اين رحيح است كه مرد سنگر را خالي كرد  ،از مرز و بوم پدرانش مهاجرت كناد و باه دياار
بيگانگان پنا آورد ،براي اينكه چند روزي رابه خوشي بگذراند؟! ما در اين كشور به مهر شاهنشاهي و تاريخمان زناد
هستيم؛ او به مخالف و موافق مهر ميورزد .بزرگواري چه باالتر از اين ،كه توطئه گران نادان و گمارا [در قضايه] ساو
قصدش را كه محكوم به مرگ شد بودند ،نخست بخشيد سپس آزاد نمود ،بعد دستور داد كارشان بدهند .در رورتي كه
در مصر و يمن مخالفان را گردن ميزنند و تيربارانشان مينمايند .اما اونميخواهد يك يا چند جوان دانشمند ايراني باه
كيفر گمراهي كشته شوند .ولي چه بايد كرد؟ همين كشور ،وزارت فرهنگ و هنري دارد كه به جاي تشاويق هنرمناد و
ترويج هنر ،كارش هنر كشي و كارشكني است .بيهنر را با هو و جنجال بزرگ و بزرگتر مينمايد ،و هنرمناد واقعاي را

نابود ميسازد! براي ((مير مصّور ارژنگي)) كه يك نابغه و نقاش كم نظير و اسباب ساربلندي مايهن باود ،هاي كااري
نميكند؛ به گنا آن كه او تبريزيست؛ ولي براي فالن مسيحي شارالتان كه به اتهام جاسوسي زنداني و تبعيد شد باود،
در مسجد مسلمانان ختم ميگذارد! خدايا چقدر تلخ و ناگوار است اين زندگي.
سرسلسلهی نگارنده
در روزگار گذشته ،كه هنوز رنعت چاپ پيدا نشد بود ،مردم كتابها را با دست مينوشتند .در هار شاهري ،گروهاي از
خوشنويسان بودند ،كه براي شهرياران و بزرگان كتاب مينگاشتند .كتاب هايي كه در آن زمان نوشته مايشاد ،عباارت
بودند از شاهنامهی فردوسي ،خمسهی نظامي ،كليات سعدی ،مثنوی مولوی ،حافظ و غير  .در شهر تبريز خوشنويسي
بود به نام ((ميرحيدر)) .هنگامي كه تيمور لنگ نتوانست اسالمبول را تسخير نمايد ،رو به تبريز آماد .شاهر را مساخر و
ايلخانيان را مغلوب كردو كشت.سپس ،برحسب رسوم خودش رنعتگران و هنرمندان را به شهر سمرقند كوچانيد( .چنان
كه سلطان سليم ترك ،رنعتگران و هنرمندان و معماران تبريز را برد تا آنان در اسالمبول ،براي تركها ((ياشل مسجد))
را بسازند) ميرحيدر نيز اسير شد و با رنعتگران ديگر در آن شهر ماند و كار ميكرد ،تا انكه تيمور در موقع لشكركشي به
چين ،در را سكته كرد .پس از مرگ تيمور رنعتگران اسير ،آزاد شدند و هر كس به زادگا خود بر گشت .ميار ناامبرد
نيز به زادگا خود بازگشت.ميرحيدر سه پسر داشت .پسر كوچك او را ((ميرك)) ميگفتند؛ يعني مير كوچك .ميرك يك
نابغه بود؛ عالو بر كار پدري ،تذهيب و تصوير هم ميساخت .ميرحيدر استعداد پسر خود را ديد ،وي را به استاد نقاشي
"پير سيداحمد" سپرد .استاد غير از ميرك شاگردان ديگر هم داشات كاه يكاي از آنهاا "بهازاد" باود كاه بعادها باه
"كمالالدين" مشهور شد .ميرك و بهزاد هر دو با شوق بسيار نزد استاد كار كردند و به رموز نقاشاي آشانا و هنرمنادان
ارزند اي شدند.
تبريز ،پس از ايلخانيان رونق خود را از دست داد .در عوض هرات ،در نتيجهي تشويق "امير عليشير نوائي" مهين وزيار
سلطان حسين بايقرا ،رونق گرفته بود؛ به طوري كه شاعران و نقاشان و خوشنويسان همه مانناد پرواناه ،باه دور شامع
نوائي گرد آماد بودناد .ميارك و بهازاد را هارات را در پايش گرفتند ،و سال ها در آن شهر هنرنمايي نمودند .بهزاد
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بر حسب امر سلطان ،كتاب ظفرنامهی تيموری را مصّور كرد .ميرك نيز كارهاي بسيار ديگاري انجاام داد تاا ايانكاه
شا اسماعيل رفوي به پا خاست و دست تركها را از آذربايجان كوتا كرد و شهرتش درتماام اياران بلكاه خاورمياناه،
پيچيد .بهزاد و ميرك هر دو به زادوبوم خود بازگشتند و به حضور شا اسماعيل بار يافتند و مورد مرحمات شااهانه قارار
گرفتند ،ولي ديري نپائيد كه شا جوان رفوي جهان را بدرود گفت و فرزندش تهماساب كوچاك شاا شاد و تبرياز را
پايتخت قرار داد .كتابخانهي شاهي تشكيل گرديد؛ و بهزاد سرپرست كتابخانه شد .پس از چندي بهزاد نيز وفات يافت و
در سيدحمز ي تبريز به خاك سپرد شد و ميرك پس از او رئيس كتابخانه گرديد .در زماني كه ميرك رياست كتابخاناه
را بر عهد داشت ،كتابهاي بسيار پرارزشي نوشته و پرداخته شد ،كه يكي از آنهاا خمسههی نظهامي معاروف باه
((شا طهماسبي)) است كه ميرك خودسه مجلس در آن ساخته است و باقي را ساير نقاشان تبريز كار كرد اند و اكنون در
بريتيش ميوزيوم لندن است و انگليسيها بارها تصاوير آنرا چاپ كرد  ،ميفروشند و مينياتورساازان اياران هام از روي
باسمهها كپي ميكنند.
خواجه ميرك نيز پيش از آنكه شا طهماسب ،پايتخت را از تبريز به قزوين انتقال دهد ،درگذشت .متأسفانه مزارش بسان
آرامگا بهزاد ،گم شد است  ،ولي دور هم نيست كه روزي دست تصادف آنها را پيدا كند.
فرزندان ميرك
 .1پس از ميرك فرزندان آن دو دسته شدند :دستهاي نقاش و دستهاي حجار .اغلب حجاريهاي مرمر تبريز كاار
آنهاست .يكي از عموهاي پدرم قدح پرنقش و نگاري از سنگ مرمر تراشيد و نيمي از ساقينامهي خواجه
حافظ را به دور آن كند و به عباسميرزا هديه داد بود.عباس ميرزا نيز در مقابل يكي از معادن مرمر نزدياك
تبريز را به وي بخشيد بود ،كه تا اوايل مشروطه از آن بهر برداري ميكردند .عموي ديگرم تابلوهايي از جنگ
ايران و روس بر حسب امر عباسميرزا ساخته بود كه در ساال  1330قماري افساران روس آنهاا را از باا
شمال تبريز به روسيه بردند .عموي ديگرم در جنگ (گنجه) شركت كرد و شهيد شد بود و مردم مازارش را
مانند امامزاد درست كرد ،و او را ((سايد خاالدار))ماي ناميدند .اما جد ما ((سيد محماد))اسات كاه يكاي از
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آثارش در موز ي تفليس نگهداري ميشود.او سه پسر داشت :محسن ،مهادي و اباراهيم .محسان عاالو بار
نقاشي شاعر هم بود و در شعر ((اختر مصّور)) تخلص ميكرد؛ مهدي در جواني بدرود زندگي گفت .ابراهيم "آقا
مير" ،نقاش مظفرالدين ميرزا (واليت عهد) بود .چون ميرزارضاي كرماني ،ناررالدين شا را كشت ،پادرم باا
واليت عهد به تهران نرفت زيرا در تبريز ،كارهاي او را فرنگيها به بهاي خيلي خوب ميخريدناد و آن زماان
خارجيها در تبريز زياد بودند .ولي چندي بعد شا او را به تهران خواست ،اما نقاشان به او حسد برد و در يك
مجلس مهماني كه در يكي از باغات شهرري ترتيب داد بودند به او زهر دادند و در تااريكي شاب وي را در
رحن حرم انداختند .اتفاقاً يكي از بازرگانان تبريز ربح زود ميرودتا در رحن حرم نماز بخواند پادرم را ماي
بيند ،ميشناسد و او را به خانه خود برد  ،معالجه مينمايد و ضمناً به برادرم "ميرمصّور" كه در آن زمان بيست
سال داشت ،تلگرام ميزند كه ،بيا تهران .ولي در آن روزگار با نبودن وسيله وسختي را ،از تبريز به تهران چهل
روز ميآمدند .تا برادرم خود را براي سفر آماد كند ،تلگرام دوم رسيد كه حال پدر خوب است،او را روانه تبريز
كرديم .گرچه پدرم زند ماند ،ولي ديگر مانند گذشته نميتوانست كار كند و ما در تهران كسي را نداشتيم كاه
سبب و علت مسموميت پدر را دنبال كند و اعالم جرم نمايد؛ لذا قضيه لوث شد .مااجراي مساموميت پادرم ،
همزمان باماجراي كمالالملك وخشم و غضب مظفرالدين شا نسبت وي روي داد.او به دليل حادثه اي كاه
نقل خواهم كرد ،مغضوب و از دربار راند شد بود.
سبب خشم مظفرالدين شاه
خوب است در اينجا آنچه را كه مزينالدوله كاشاني [نطنزي] ،استاد و مربي كمالالملك ميگفت ،نقل نمايم تا سابب
خشم مظفرالدين شا نسبت به او روشن گردد .زماني كه من در اول خيابان عال الدوله "فردوسي كنوني" هنرستاني باه
نام ((نگارستان ارژنگي)) داشتم و شهرتم در تهران بلكه در همهي ايران پيچيد بود ،روزي پيرمرد كوتا قادي باه آنجاا
آمد و پس از تماشاي سالن نمايشگا  ،خودش را معرفي نمودو گفت ((نام من علياكبر ((مزين الدوله)) است.من اساتاد و
مربااي كمااالالملااك بااودم .دولاات چنااد سااال ماارا بااه فرانسااه فرستاد،وقتي باز گشتم ،در مدرسه ي دارالفنون معلام
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فرانسه شدم و يك كالس نقاشي نيز داير كردم )).به او گفتم،من اسم شما را شنيد بودم و يك تابلو ميو تان را نيز در
رنايع مستظرفه ديد بودم .سپس چناين گفات(( :روزي قاوامالدولاهي كاشاي باه مان گفات شاما بچاههااي ماردم
راگردآورد ،به آنها نقاشي آموخته وآنها را تربيت ميكنيد ،ولي پسران ((ميرزا كوچك)) در كاشان بيسرپرست ماناد اناد.
شما همراهي كنيد كه من آنها رابه تهران بياورم تا در كالس نقاشي شما ،كار كنند .گفتم؛ بسيارخوب ولي چاه كساي
متكفل هزينهي زندگي آنها خواهد شد؟ گفت(( :من روزي يك قران به آنها ميدهم تا خرج كنناد )).هفتاهي ديگار
دستور داد چارپاداران او كه مرتب به كاشان آمد و رفت ميكردند ،دو پسربچه را كه اولي ((محمد)) و دومي ((اباوتراب))
نام داشت ،آوردند و آنها در كالس نقاشي مشغول شدند .محمد قابلتر از ابوتراب بود .تا اينكه روزي ناررالدين شا آمد
دارالفنون .پس از تماشاي كالس نقاشي گفت(( :يكي از اين بچهها را بفرست تا رنگ و قلم و لوازم نقاشي مرا نگهداري
كند )).من محمد را معرفي كردم و او رفت و در دربار خدمت ميكرد .چند سالي خوش بودو نقاشي و كار مايكارد ،ولاي
اتفاقي افتاد كه جانش را به خطرانداخت :از "تخت طاووس" ،چند دانه جواهر كند شد و به سرقت رفت .به محمد و به
يك باغبانشاگرد بدگمان شدند،ولي پس از بازپرسيها ،معلوم شد كه كار باغبانشاگرد بود و به امر شا  ،آن بدبخت را
سربريدند.
ناررالدين شا در سفري به فرنگ ،به كشور انگليس ،رفته بود ويك روز به ويالي ((ويكتوريا)) ملكهي بريتانيا رفات.
چون ملكه از آمدن او با خبر شد به كسان خودگفت :ببينيد كه شا ايران از چه چيز خوشش آمد ؟ گفتند :از تابلوي زن
برهنه اي كه نيمرخ نشسته و كبوتر ،برايش نامه اي آورد و خود مرد است .ملكه امر كرد كه آن تابلو را دررندوقي جا
داد به شا هديه كنند .شا تابلو را به تهران آورد .روزي به ميرزامحمد گفت:آيا ميتواني اين تابلو را كپي كني؟ محماد
چارچوب و پارچهاي تهيه ديد وكارش را شروع كرد .پس از مدتي كه كار نقاشي تمام شد ،تابلو فرنگي را از قابش بيرون
آورد و تابلوي خودش را در آن قاب جا داد .روزي شا با چند نفراز رجال آن زمان آمد تابلو را ديد و از آنها پرسايد(( :باه
نظر شماكدام يك كار محمد،و كدام يك انگليسي است؟)) همه گفتند آنكه بيقاب است ،كار محمد است .شاا گفات:
((او حقّه زد و كار خود را در قاب فرنگي گذاشته .آن تابلوي بي قاب ،ارل است)).
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روزگاري گذشت ميرزامحمد همسري گرفت و داراي سه پسر شد .روزي ناررالدين شا به او گفت آيا ميتواني تابلويي
از اتاق آينه بسازي؟ محمد مشغول شد ولي هفت سال طول كشيد تا تابلو تمام شود .شا در اين مدت بارهاا باه تماشاا
آمد و به اوانعام داد بود .تابلو كه تمام شد ،شا به اناكر گفت عكس تابلو را بيندازناد و باراي هماه اساتانداران اياران
بفرستند و آنها نيز هركدام رد تومان براي ميرزامحمد بفرستند .اين پولها جمع شد و ميرزامحمد پولدار گرديد.
در آن زمان مردي ارمني در دارالفنون تدريس ميكرد ،به نام ((نريمانخان)) .پدر و مادر و خانواد اش همه مقيم پاريس
بودند .يكبار كه ميخواست به پاريس برود  ،به ميرزامحمد گفت :حاال كه راحب پول و پله شد اي ،با من بياا تاا باه
پاريس برويم در آنجا موز ها و آثار استادان بزرگ را ببين و استفاد كن .كمالالملك كه تاز لقب گرفته بود قبول كرد
و با او به فرانسه رفت و در خانهي نريمانخان منزل كرد  ً .نريمانخان ،خواهري داشت هفد هجد ساله ،بسيار زيبا باا
اندام موزون و دلفريب .كمالالملك كه همسر خود را با او مقايسه ميكرد ،دلباخته او شد .دختر نيز به واسطهي هنرش
 ،به وي عالقمند گرديد .در ضمن مالقاتها ،ميرزامحمد از او پرسيد شما ازدواج كرد ايد ياا ناه؟ كماال گفات هناوز
خير..و سرانجام با آن لعبت عروسي كرد .پس از چندي آنها با هم به ايران آ مدند .كمالالملك در خيابان خراسان خانهي
كوچكي داشت .دختر ارمني رابه آنجابرد .همان شب اول زن و فرزندان او ريختند سر دختر ارمني وكتك جانانه اي باه
او زدند .فردا دخترك به سفارت فرانسه و از آنجابه حضور شا رفت .شا سخت متغير شدوامر كردتا كماالالملاك او را
طالق بدهد .دختر هم پس ازطالق گرفتن به فرانسه برگشت .من از مزينالدوله پرسيدم بعد چه شد؟ گفت سارانجامش
خيلي غمانگيز شد .زنهاي كاتوليك آنزمان وقتي از شوهرشان طالق ميگرفتند ،نميتوانستند دوباار شاوهر نمايناد.
دختر رفت وآن زلفهاي عابد فريب را تراشيدو در يك دير راهبه شد ولي نتوانست با آن طرز زندگي بسازد ،پس خودش
را به رودخانه سن انداخت و تا نجاتش بدهند ،بدرود حيات گفت .من اين سرگذشت اندوهگين را پيش از مزين الدوله ،از
حشمت الممالك (عكاس مظفرالدين شا  ،محمد علي شا و احمدشا ) و چند پيرمرد ديگرهم شنيد بودم ولي نه به اين
طول و تفصيل.
كمالالملك پس از آنكه از دربار ناامياد شاد،ديگر نتوانسات در تهران بماناد ،باه كاربال و بغادادرفت و در آن شاهر
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تابلوي دختر بغدادي و ميدان كربال را ساخت كه پس از برگشتن به تهران دختر بغدادي را در انداز بزرگتر نقاشي نمود.
اين در زماني بود كه ميرزا رضاي كرماني در حضرت عبدالعظيم نارر الدين شا را كشت .مظفرالدين ميرزا از تبريز آماد
و شا شد و بعد از آن بود كه پدرم را به تهران خواست .او پس از سه سال اقامت  ،همانطور كه در پيش نوشتم مسموم
شد و به تبريز برگشت .حاال اجاز دهيد باقي ماجرا را از قول مرحوم حكيم الملك نقل نمايم :كمالالملك پس از آنكه
از كربال برگشت .بسيار پريشان حال و تهيدست شد بود .به طوريكه در خانه معيرالممالك  ،به او ابراز مايكناد كاه
شش ما است كرايه خانه ام را نداد ام .حشمت الممالك بيست تومان به او ميدهد ،تا كرايه پاس افتااد اش را بدهاد.
زماني گذشت .من از فرنگ برگشتم .مشروطه شد؛ ومظفرالدين شا مرد ،و محمدعلّي ،شا گرديد .استبداد رغير پايش
آمد و سرانجام محمدعلي شا مخلوع و احمدميرزا شا شد .من وزير فرهنگ شدم .براي احمدشا معلميني برگزيدم تااو
را تربيت كنند و نظر به پيشينه دوستي كه با كمال داشتم او رابه سمت معلم نقاشي احمدشا  ،انتخاب كردم تاا باه ايان
عنوان راحب حقوقي شود و به زندگاني خود سروساماني بدهد .سپس با سرسراي فتحعليشاهي را باا اجااز دولات و
تصويب مجلس ،با هفت هزار تومان پول نقد ،به كمالالملك دادم تا در آن با ساختماني كند و همه نقاشان تهاران را
گرد آورد يك دارالصنايع ترتيب دهد .اين را نيز بگويم كه در آن زمان پول نبود و به كارمندان دولات باه جااي پاول،
يونجه و كا و آجر ميدادند ،ولي من جديت كردم تا دولت به دارالصنايع كه بعدها به نام «رنايع مستظرفه» ناميد شد،
ماهي چهار رد تومان پول بدهد ،ولي كمالالملك پس از آنكه به كار سوار شد ،همكارانش راباه آنجاا را نداد،بلكاه
كاري كرد كه همه از نقاشي بري شد  ،از پي كارهاي ديگر رفتند .مثالً :مصورالملك عكاس شد .مصورالممالك و ميرزا
حاجي آقا معلم شدند .مصورالسلطنه كارمند وزارت امور خارجه شد  .و كمالالملك تنها يكه تاز ميدان گرديد.

پدرم ابراهيم مير
در پيش نوشتم كه پدرم نقاش مظفرالدين ميرزا واليت عهد بود .او شايد نخستين كسي بود كه نقاشي [را] در تفليس و
مسكو فرا گرفته بود و زبان روسي و فرانسه را خوب ميدانست و رحبت ميكرد.آنوقتها ،مترجم زبان خارجي در ايران
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به ويژ در تبريز كم بود،بهمين جهت ،در موارد لزوم به او مراجعه ميكردند .خود او نقل ميكرد ،روزي از طارف ميارزا
جواد آقاي مجتهد آمدند كه آقا شما را ميخواهد .رفتم ديدم يك مرد ايتاليايي در حضور آقا نشسته است .ميرزا جواد آقا،
به من گفت :اين مرد فرنگي ميخواهد به دين شريف اسالم مشرف شود .شمااز او بپرسيد كه مال منقاول و غيرمنقاول
چه دارد؟ چون بايد خمس و زكات و مال امام [را] بدهد .مرد ايتاليايي كه كمي فرانسه ميدانست گفات :مان شانيد ام
هركس كه مسلمان شود به او خانه ،پول ،زندگي و زن ميدهند و من چون هي ندارم آماد ام مسالمان شاوم تاا باه
آسايش برسم .من ديدم معامله آنان خيلي به هم نزديك است و چون مقصود هر دو معلوم شد ،مارد خاارجي باا حاالي
آشفته گذاشت و رفت وآقا نيز از ثواب آن محروم ماند.
هنر و كماالت پدرم
پدرم ،نقاشي روغني و آب و رنگ را خيلي خوب كار ميكرد و در هنرهاي تزئيني دست داشات و بسايار خاوش ذوق و
قريحه بود .چند سالي در جواني در هنرستانهاي نقاشي روسيه كار كرد باود .زباانهااي روساي و فرانساه را خاوب
ميدانست .در آن روزگار كه كم كسي زبان خارجي ميدانست ،اغلب از وجود پدرم استفاد ميكردند .با وجود ايان كاه
نقاش واليت عهد «مظفرالدين» بود ،از ساد لوحي وي خوشش نميآمد و قصيد يي در هجو او ساخته بود كه يك نفر
شير پاك خورد آن چكامه را برد [و براي] او خواند بود .مظفرالدين پدرم را خواسته ،امر كرد بود در حضور خودش به
گردن پدرم طناب بيندازند و او راخفه كنند .در اين هنگام «لقمان الملك» نياي لقمان ادهم،از را ميرسد و مايگوياد،
قربان اين مرد هنرمند و اديب ،و باالتر از همه سيد است  .خالره آتش خشم وليعهاد را فارو ماينشااند .مظفرالادين،
ميگويد،پس در برابر جسارت او چه كنم؟ لقمان ميگويد امر بفرمائيد به در خانه تان راهش ندهناد .پيشاتر گفاتم كاه
خارجيها كارهاي پدرم را خوب ميخريدند و اواز نظر مالي احتياجي به وليعهد نداشت.
پس از مدتي ،مظفرالدين ميرزا به عكاسباشي ميگويد زمينه اين دو عكس بزرگ شد را بدهيد مير (پدرم)،در آنها دورنما
بسازد .ميگويند قربان مير چند ما است كه به فرمان خودتان به درخانه نميآيد .مظفرالدين ميگويد ،درست است .يادم
نبود .حاال يك طاقه شال برايش ببرند ،احضارش كنند .پدرم باه آنجا رفته ،آن عكس هاا را ماي آورد .در آن زماان
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برادرم ميرمصّور شانزد سال داشت و با عشقي سرشار نقاشي ميكرد.او از پدرم خواهش ميكند كه به او اجاز بدهد تاا
در زمينه آن عكسها دورنما بسازد .كار كه آماد مي شود ،پدرم عكسها را به درخانه ميبارد .در غيااب او خيرانديشاان
مي گويند :قربان اين دور نماها كار «مير» نيست .وليعهد ميگويد ،بگرديد نقاش آنها را پيدا كنياد .باه سارا يكاي از
شاگردان پدرم ميروند ولي او با وجود آنكه ديد و ميدانست كه آنها را برادرم ساخته است ،ميگويد كار هاا را ياك
فرنگي ساخته .ميگويند ،او را به ما نشان دهيد .ميگويد ،او پس از ساختن دورنماها از اياران رفتاه اسات .چاون ايان
سخن به گوش پدرم ميرسد ،نزد مظفرالدين ميرزا ميرود و ميگويد،امر كنيد تا بيجهت دنبال نقاش نگردند .دورنماهاا
كار پسر من است .وليعهد با تعجب ميپرسد تو چنين پسر باهنر داري؟ پس چرا تاكنون او را به درخانه نياوردي؟ پادرم
پاسخ ميدهد ،چون ريش و سبيل ندارد .پدر ،بسيار خوش رحبت ،با اطالع ،تاريخ دان و سخنور و از همه باالتر ،ميهن
پرست شمار يك بود ،واشعار بسيار عالي داشت ،كه از ميان رفته اند .در تبريز ،معز الملك نامي بود كه رئيس گمرك و
معروف به بذل و بخشش و كرامت بود .روزي او پدرم را دعوت كرد  ،عكس خود را به وي ميدهد و ميگويد ،يك شبيه
از من بساز .پدرم شبيه را ساخته،براي او ميبرد.كارش بسيار مورد پسند واقع ميشاود ولاي قيمات آن را باه روز ديگار
موكول مينمايد .پس از آن ،هر روز كه پدرم ميرود ميگويند آقامنزل نيست .ناچار رباعي زير رامينويسد تا به او بدهند.
نامرد مزن هي ز مردان جهان دم،
قارون زماني چه زني الف كرم
مانند شياطين ترا كس نتوان ديد،
نامت به وجود است ،وجودت به عدم.
روز بعد معز الملك حاضر ميشود ،چون پدرم را ميبيند رو به حكيم باشي خود كرد ميگويد ،حكيم باشي ،رد توماان
بد به آقاي مير .حكيم باشي پدرم را كنار كشيد ميگويد :آقا من از آقاي معز الملك خجالت كشيدم كاه بگاويم پاول
موجود ندارم ،شما لطفاً فردا در بند منزل سرافرازم فرمائيد ،تا پولتان را بدهم .پدرم چند روز پشت سرهم ،به در خانه او
ميرود هر بار هم حكيم باشي نيست! باز دو بيات شاعر سااخته ميدهد تا به حكيم باشي بدهند:
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تنخااااااا ماااااارا كاااااارد قضااااااا باااااار

تو حواله

در حساااااارت تنخااااااوا دلاااااام گشاااااات

چو الله

دادي تو طبيبانه به من

وعد فردا
من آب شدم را تو مانند اماله

روز بعد ،او حاضر شد وجه را پرداخت ميكند.
سرگذشتهای شوخ پدرم
پدرم ميگفت :يكبار كه از روسيه و قفقاز ،از را آستارا و اردبيل ميآمدم ،سوار اسب شد  ،جلوتر از كاروان ميراندم .ناگا
از پشت تپه يك شاهسون نيرومند كه يك دسته قطارفشنگ حمايل كرد و تفنگش را در دست راست فشار ميداد ،پيدا
شد و داد زد اي پيك؟ از كجا ميآئي؟ گفتم از روسيه و قفقاز .گفت كجا ميروي؟ گفتم تبريز .گفت اسمت چيه .گفاتم
سيد ابراهيم گفت :ارمني هستي يا مسلمان (در آن روزگار ارمنيها فكل و كراوات ميزدند و پدرم فكل و كراوات داشته
است) ديدم آن مردخيلي ساد است؛ گفتم من سيدم .گفت :سيد بودنت را فهميدم اما ارمني هستي يا مسالمان؟ گفاتم
سيد يعني امام زاد يعني اوالد رسول .مگر شما امام نداريد؟ گفت قربانشان ميروم سيزد تا است .گفتم سيزد تا نيست
دوازد تا هستند .من پسر يكي از آنها هستم .يك مرتبه تفنگ را انداخت زمين زانوهاي مرا غرق بوسه كارد و گفات:
خوب پيدات كردم .با دستش سمت راست را نشان داد و گفت آن جا د ماست .به سمت چپ اشار كرد  ،گفت آن جاا
هم د نادعلي اينهاست .آنها امامزاد دارند ،ما نداريم .شبهاي جمعه بچههاي ما پاي پياد را ميافتند ميروند آن جا
زيارت .حاال كه تو امامزاد هستي ،بگذار ترا بكشم و در د خودمان چال كنم تا ديگر بچههاي ما به د آنهاا نروناد و
آنها به ما ناز و افاد نكنند .ديدم بدجوري گير افتاد ام گفتم :ولي امامزاد بايد ريش بلند و عمامه داشته باشد ،مان ناه
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ريش دارم و نه عمامه .قدري فكر كردو پاسخ داد :عمامه را درست ميكنم ولي ريشت به اين زودي درنميآيد و ما هام
حورله نداريم .شما همين جا باشيد من زود ميروم د يك عمامه ميارم .بگو ببينم سفيد باشاد ياا سابز؟ گفاتم فرقاي
نميكند ولي عجله كن زودتر برو و برگرد .گفت ،تفنگم را شما نگهداريد .من زود برميگردم .من تفنگ را برداشتم چند
بارخواستم او را هدف قرار دهم ،ولي بعد پشيمان شد به شيطان لعنت كردم .به اسب تازيانه كشيدم و از ميادان خطار
دور شدم.
از خدا ميخواستم ترا بكشد
بار ديگر چون من به منزل رسيدم ،هنوز كاروان مان نرسيد بود .در باالخانه يك دهاتي منزل گرفتم .دست و رويم را
شستم و جلوي پنجر نشستم تا چاي آماد شود .يك وقت ديدم از طرف همسايه تيري به سمت من انداختند و تاا باه
خود بجنبم تيري ديگر .ناچار خودم را پشت ديوار پنهان كردم .در همين هنگام راحب خانه خنادان وارد شاد و گفات:
ترسيدي؟ چيزي نيست من ما گذشته يك مهمان او را كشتم؛ حاالاوهم به خيال خودش ميخواهد تالفي كند .من كه
از خدا ميخواستم ترا بكشد ،تا منهم يك مهمان برايش زند نگذارم .عاقبت رفقا رسيدند ،ما شب را در آن جا مانديم
و بامدادان بيرون آمديم.
زود باشيد سرما ميخورم
نزديك غروب آفتاب بود كه به منزل ديگري رسيدم ،ولي بامداد معلوم شد كه گاري ما شكسته است .ناچار آن روز را در
آن جا مانديم تاگاري درست شود .من رفتم تاقدري در د گردش كنم .در ميدان دهكد گروهي از مرد و زن و بچه گرد
آمد  ،غوغايي به را بود .يكنفر لخت شد بودو ميگفت زود باشيد سرما ميخورم .ماجرا از اين قرار بودكه يكاي بارادر
ديگري را كشته بود .پدر قاتل ميخواست خونبها بدهد ولي طرف ديگر قبول نميكرد و اررار داشات كاه باياد خاون
قاتل را بريزد.در اين ميان يكنفر پيدا شد بود كه حاضر بود آن پول را بگيرد و بجاي قاتل كشته بشود،ولي آنهاا باه
اين كار راضي نبودند و آن مرد اررار ميكرد ،زود باشيد مرا بكشيد وگرنه سرما ميخورم.
خان نخوابيديد
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روز ديگر كه از آن جا به د ديگري رسيديم ،من با يكي از همسفرها در خانه ماردي منازل كارديم .رااحب خاناه در
حاليكه يك كارد بزرگ در [دست] گرفته و آنرا به سنگ ميكشيد و تيزش ميكرد ،هر دقيقه ميآمد و ميگفات :خاان
هنوز نخوابيديد؟ و آنشب ما تا بامداد در آن خانه از ترس جان ،چشم بر هم نگذاشتيم.
منزل ديگر
ما را در باال خانهئي جا دادند .من از قيافه رااحب خاناه بيمنااك شادم .هنگاام خاواب ،در را از تاو بساتيم و آن جاارا
گشتيم.من ديدم پلكاني به مرتبه پايين دارد .به رفيقم گفتم ،من از اين پلكان ميترسم .آمديم آهن و حلباي شكساته و
هر چه در آنجا بود را جلوي آن را پله گذاشتيم تااگر كسي بيايد ،آنها افتاد ردا كنند .يكي دو ساعت از شب نگذشته
بود كه حلبيها با سر و رداي گوشخراش ريختند .ما از جا جستيم و چرا روشن كرديم.
هيچ بارك اهلل نگفت
در تبريز چشمههايي هست كه چند متر پايين تر از زمين در آنهاآب جريان دارد .مردم فقير روي آنها ساختمان كارد
اند كه چهل پله ميخورد،تا بتوانند از آن آب پاك بردارند .ولي زنهاي نادان ميروند و مانند اغلب زنان ايران در آنجا
رخت آب ميكشند و آب زالل و پاكيز را آلود و مرداري مينمايند .در دوران گذشته كه شهرداري و چرا برق وجاود
نداشت ،مردم ناچار چون مر و خروس از اول شب به خانه برميگشتند و اگر شب به ناچار بيرون ميرفتناد ،نااگزير باا
خود فانوس ميكشيدند .پدرم ميگفت آفتاب غروب كرد بود و من به سوي خانه ميآمدم،كه ديدم از درون يكي از آن
چهل پلهها ،رداي ناله ميآيد .اول رد شدم ،اما سپس انديشه كردم مبادا كسي را زخم زد به آنجا انداخته باشاند.پس
برگشتم ،و از پله ها پايين رفتم .ديدم مرد جواني چهار پله پايين تر افتاد  ،و خون از پيشانيش جاريسات .پرسايدم ،چاه
كسي ترا به اينجا انداخته؟ گفت هي كس .ديدم آن مرد مست است .زير بغلش را گرفته بيارونش آوردم .پرسايدم چارا
خودت را به اينجا پرت كردي؟ گفت :من از اينجا ميگذشتم يكي به من گفت اگر به اينجا پريادي باه تاو باارك ا
ميگويم .منهم پريدم ولي او بارك ا نگفت.
دشمن خاله اوغلي كيست
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پدرم نقل ميكرد روزي با پسر چهار سالهام «مير مصّور» از بازار كاغذ فروشان تبريز ،وارد محله ارمني نشين شدم .ديدم
گروهي از مرد و زن و پير و جوان ايستاد اند .پرسيدم چرا را را بند آورد ايد؟ آنان با دستشاان باه ياك طارف اشاار
كردند .ديدم يكي از لوطيها مست كرد  ،قمه را كشيد بر زمين زد و داد ميزند كه ،مرد ميخواهم تا بيايد اين قمه را
از زمين بيرون بكشد.من دست پسرم را گرفتم و گفتم بيا برويم .همه داد زدند كه نرو! نرو!ولي من گوش ندادم .همين
كه به آن مرد مست رسيدم ،سالم باال بلندي دادم .لوطي خنديد و گفت :چطور است حال خاله اوغلي؟ گفتم از مرحمت
شما بد نيست ،ولي خاله اوغلي ،من يك دشمني دارم كه خيلي اذيتم ميكند .گفت ،كيه دشمن خاله اوغلي؟ گفاتم اول
اينكه مردي پيدا نميشه كه قمه شما را از زمين در بيار ،پس نخست خودت آن را بردار و غالف كن تا بعد با هم برويم
دشمنم را به شما نشان بدهم .قمه را برداشت و غالف كرد.من او را بردم جلو مسجد جمعه كه مركز طلبهها بود و ايان
گرو كه همه دهاتي بودند،براي خودشان لشكري محسوب ميشدند و پي آن ميگشتند كه مستي پيدا كرد ،او را كتك
بزنند .ديدم يك طلبه گردن كلفت و مفت خور كاسه در دست ،از بقال ماست ميخرد به لوطي گفتم دشامن مان ايان
است .لوطي قمه اش را كشيد و با پهناي آن چند ضربت به پشت گردن پر گوشت و سرخ او زد .طلبه برگشت كه ببيند
چه كسي با او شوخي را ميكند .همينكه چشمش به لوطي مست افتاد ،كاسه اش را انداخت و به داخل مساجد دوياد و
تمام ياران خود را ردا زد .اندكي نگذشت كه رد نفر طلبه با چماق بيرون آمدند و باه جاان خالاه اوغلاي افتادناد .را
گشود شد و ما رفتيم.
پاره ای از اخالق مظفرالدين ميرزا
پدرم ميگفت روزي مظفرالدين ميرزا يك بازرگان ارمني را خواست و به او گفت ،ميخواهم وقتي به فرانساه مياروي
تفنگي برايم سفارش بدهي كه دوازد لوله داشته باشد ،تا من به هنگام شكار بتوانم هر چند تير كه خواستم شليك كنم.
ارمني گفت ،قربان شما وقتي يك تير در ميكنيد ،شما را تكان ميدهد يا نه؟ وليعهد گفت :بله .ارمني گفت :خوب اگار
آن تكان دوازد مرتبه بيشتر شود شما را از جا مي كند و پرت ميكند .مظفرالدين ،شرمند شاد و ديگار چيازي نگفات
.روزي هاام در بااا شاامال تبريااز بنااا و كااارگر هااا ،بناكاااري ميكردند .واليت عهد آمد و به يك بنا شاگرد خوش
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آب و رنگ گفت ،يك ماله و تيشه بردار بامن بيا برويم در آن اتاق توئي كماي باا تاو كاار دارم .پسارك هام اطاعات
كرد،ولي پس از نيم ساعت گريه كنان بيرون آمد و گفت او با من ...كرد .عمله هاو بناها دسات از كاار كشايدند و داد و
فرياد بر آوردند .ناچار خواجهها آمدند و پا در مياني كردند وبا پول و خلعت غائله را خواباندند.

در سفر اول فرنگ همراه شاه بودم
در يكي از شهرهاي روسيه (گويا اودسه بود است) «ايوازافسكي» ،نقاش دريا ساز معروف روسيه ،دو تا تاابلو سااخته و
آورد بود تا به شا ايران تقديم كند .ايوازافسكي در آن زمان پير بود ،چانه ميتراشيد و در طرفين ريش مايگذاشات.او
لباس مشكي رسمي پوشيد بود .من با وي رحبت ميكردم و منتظر ورود شا بوديم .سرانجام شا آمد ولي چاه جاور!
يك دستش را گذاشته بود روي شانه يكي و دست ديگرش روي شانه ديگري و پاهايش را مانند بچاههاا بلناد كارد ..
داخل شد .من جلو رفتم و استاد را معرفي كردم  .شا نگاهي به او و نگاهي به تابلوها كرد و پرسيد :بساتني كجاسات؟
بستني كجاست؟ بعد هم رفت به اتاقي ديگر .من پيش ايوازافسكي از خجالت مُردم.

سر پيشتاز سرباز بدبخت را بريدند
پدرم نقل ميكرد عال الدوله كه وزير جنگ بود ،جير و مواجب سربازهاي گيني (گيني ،قريه اي در چند كيلومتري تبريز
است) را به مدت هفت ما نداد ،باال كشيد بود .هشتاد نفر سرباز گرسنه و بدبخت جماع شاد و باا ياك عريضاه در
جلوخان «شمسالعمار » ايستاد بودند ،كه وقتي كه شا بيرون ميايد تا سوار كالسكه شد به شكار برود ،عريضه را به او
بدهند ،و تقاضاي دادرسي نمايند ،ولي عألالدوله بازرنگي  ،شا را طوري بيرون ميآورد كه سربازها نتوانند عريضه خود
را به او بدهند .بيچار سربازها هم عصباني شد  ،كلوخي را به طرف كالسكه وزير جنگ پرت ميكنناد .اتفاقااً كلاوخ باه
كالسكه شا ميخورد .شا ميپرسد چه خبر است؟ عال الدوله ميگويد قربان،اينها يك عد ياغي هستند كه بر ضد قبله
عالم و سلطنت شورش كرد اند .شا بر مايگارددو باه بااالي شمسالعمار ميرود و بدون اينكاه نمايناد آنهاا را
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ردا كند و يا از آنها بازپرسي نمايد،مير غضب را ميخواهد و به او دستور ميدهد كه سر هشتاد سرباز گرسنه فلك زد را
از تن جدا كند.
باز پدرم نقل ميكرد .سال  1907ميالدي كه روس و انگليس ايران را بين خودشان تقسيم كرد بودند ،دولت عثماني
هم به مرز ايران نيرو آورد و به نمايندگان روس و انگليس گفت :شماكه ايران را بين خود قسمت كرديد ،پس سهم ما
چه ميشود؟ آنها هم مظفرالدين شا را در فشار گذاشتند تا دو شهر را به ترك ها واگذارد و شا هم قباول كارد .چاون
جنگ جهاني اول پيش آمد ،تركها با آلمان ها هم پيمان شدند .سرانجام آلمان شكست خورد و پيروزمندان ،امپراتوري
ترك را پار پار كرد واز آن دولت هاي عربي ايجاد كردند و آن دو شهر ايران هم در بخش عراق قرار گرفت كه هام
اكنون از آنها نفت استخراج ميشود .شهر هايي كه از آن ايران بودند.

روزگار كودكي من
نخستين فرزند پدرم «مير مصور» بود .من ششمين بودم .چشم [كه] باز كردم خودم را در ميان رناگ و قلام و نقاشاي
ديدم .پدرم نقاش بود .برادر و عمويم نيز نقاش بودند و خانه ما كانون نقاشان تبريز بود ،زيرا اغلب آنها شاگردان پادر و
نيايم بودند .هر پولي كه به من ميدادند ،مداد و كاغذ و جعبه رنگ ميخريدم،سپس در گوشهاي مينشساتم و نقاشاي
ميكردم ،ولي برادرم نميخواست كه من نقاش باشم .ميآمد و باه مان فرماان مايداد كاه ،بارو فاالن كاار راانجاام
بد .زمانيكه من پس از انجام آن كار برمي گشتم ،ميديدم كه نقاشي و ابزار كارم نيست  ،ولي جرئت نميكردم از برادرم
بپرسم اسبابهاي مرا چه كرد ؟ پس  ،تمام خانه را ميگشتم ،وسرانجام آنها را در خاكروبه ها پيدا ميكردم.بعاد داناه
دانه آنها را بر مي داشتم ،پف پف كرد  ،پاك مينمودم و ميآمدم در گوشهاي مي نشستم و كار ميكاردم .شاش سااله
بودم كه مرابه مكتب گذاشتند .مكتب ما در يكي از مساجد محل بود .هر شاگردي براي خودش تشكچه اي داشت كاه
روي آن مينشست  .هر ربح و عصر آن را ميبرد و مايآورد.

در گوشه مساجد ،چاوب و فلاك و دساته اي تركاه
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درخت سنجد ديد ميشد .درس ما عمه جزو بود .الف باي عربي به جاي واژ  ،بيشاتر داراي عالماات اسات .ماثالً باا
مينويسيد ،نقطه اش را دو تا ميكنيد ميشود يا .سه تا ميشود پا .يك نقطه باال ميگذاريد ميشود نا .دو تاا مايشاود
تا.سه تا ميشود ثا .مرد مينويسيد ،مرد هم خواند ميشود" .كرد ،كُرد و كِرد"  ،به سه شكل خواند ميشوند .حاال اين
الف با اولش كوفي بود  ،ايرانيان آن را ارالح كردند.و خط نسخ را ايجاد نمودند .چون آن هم زيباا نباود ،نساتعليق را
ساختند و به طوري كه محققين مينويسند ،الفباي تازي سه واژ كم داشت كه حضرت (ع)از واژ هاي پهلوي برداشت و
آن را كامل كرد .با اينهمه باز حروف " چ ،ژ ،گ و پ" را ندارد و تمام عقب ماندگي ما از اين همين الفباسات .باديهي
است كه الفباي يك قوم رحرا نشين و بدوي ،نميتواند كامل باشد .مانند ما هاشان كه بسيار متغيرند .محرم ،گاهي در
بهار ،گاهي در تابستان ،گاهي درپاييز و گا به هنگام زمستان است .در مكتب ،بچهها در كثافت زنادگي مايكردناد و
درس ميخواندند و آخوند هم پشت ميز كوتاهش مدام چرت ميزد .بچه مگسها را گرفته به آنها نخ مي بساتند ورهاا
ميكردند .گاهي يكي ميپريد روي عمامه و پيشاني يا دما آخوند مينشست .آن وقت بودكه بازپرسي آغااز مايشاد و
چند نفر را فلك ميبستند .من از اين وضعيت به تنگ آمدم و به پدرم گفتم ،من به مكتب نميروم .پدرم چون از تهران
برگشت پيوسته ناخوش بود و مانند سه سال پيش تر ،نمي توانست كار كند .خواهري داشتم هجد ساله ،خيلي با كمال،
و خوب هم نقاشي ميكرد .در مدت چند روز ناگهان بيمار شد واز دنيا رفت .بعد از آن برادرم« ،مير مصّور» هم به تهران
رفت .مرگ دختر،و جدايي پسر ،مادرم را بسيار افسرد و ماتمزد كرد .در اين هنگام بيماري وبا در تبريز پيدا شد .اين را
هم بگويم كه مادرم نو "رادق خان شقاقي" بود كه باا فتحعلاي شاا جناگ كارد و تاا زنجاان [را] تصارف نماود و
فتحعليشا با نيرنگ « دفتر» او رامهر كردن ،و يرا از ميان برد و همه دارائي او را تصاحب كرد .تنها ياك د باه ناام
«تَرس كند» براي پسر او «محمدعلي» خان ماند بود .مادرم با اهل آن د آشنائي داشت .شوهر و پسر يكاي از اهاالي
آن د وبا گرفته بودند .مادرم قصد كرد كه به عيادتشان برود .پدرم به او گفت :خانم ،وبا شوخي بردار نيست .مايروي
وبا ميگيري .آنوقت هم خودت از بين ميروي و هم بچهها بيسرپرست ميمانند .مادرم كه بسيار مهربان و دل رحم بود
گفت :آن زن بيچار حاال شايسته ترحم اسات و رفات.او هام وبا گرفت و دو روز بعداز بازگشتش مرد .اين درساال
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 1323قمري پيش آمد .پدرم تا سال  1329زند بود ولي ديگر زن نگرفت .خودش براي ما ،هم پدر وهم مادر باود.
حتي خاله بيو اي داشتيم ،هر چه اطرافيان اررار كردند كه با او ازدواج كند ،پاسخ داد ،من دوست ندارم كه بچههايم دو
رنگ باشند.
طولي نكشيد كه ميرزا حسن رشديه ،در بازار ،باال خانه اي راكه گويا سابقاً قهو خانه بود ،اجار كرد و در آنجا مدرساه
اي باز كرد،كه من هم به آن جا رفتم .او با سبك و اسلوب نوين ،خواندن و نوشتن را ياد مايداد ،ولاي لشاكر (طاالب
ديني) ريختند و تمام پيش تخته ها و ميز و رندليها را شكستند و در آن جا راهم بستند .پس از آن ميرزا رضا نامي ،در
نزديكي پل پير زن ،مدرسه پرورش را باز كرد.اينبار من به آن جاا رفتم،جاييكاه دكتار "رضاا زاد شافق" هام جازو
شاگردانش بود ،اما آنجاهم خيلي دوام پيدا نكرد .سربازان تزاري ،آن جا را غارت و ويران كردند .در ايان هنگاام جناگ
آزاديخواهان تبريز ،با سپا محمد علي شا شروع شد .پس از آن روسهاي تزاري آمدند ،و شادروان ستارخان و باقرخان
به تهران رفتند.
دبستان حكمت با مديريت باقرخان تأسيس شد .من هم بدون درنگ درآن دبستان نامنويسي كاردم .در ايان زماان دو
دبستان (نوبر) و(سعادت)باز شدند ،ولي لشكريان تزاري دبستان سعادت را هم غارت و ويران كردند.در آن زمان در تبريز
تاكسي و اتوبوس وجود نداشت .درشكه و كالسكه هم مخصوص اعيان و اشراف بود .مردم ناچار بودند كه را هاي دور و
دراز را پاي پياد بپيمايند .خانه مادر محله اهراب ،ته بازار ،در كوچه مجتهد بود .لذا من در ساراي رااحب دياوان كاه
ساختماني سه مرتبه داشت و همه ساكنانش رنعتگر بودند ،در مرتبه دوم ،باال خانه اي را ،اجار و مفروش نماودم و باا
يك مالي پير قرار گذاشتم كه هفت روز هفته ،عصرها بيايد و به من گلستان سعدي را بياموزد و ماهي سه تومان اجرت
دريافت كند .همين طور با شخص ديگري قرار گذاشتم كه به من زبان روساي درس بدهاد و مبلغاي بگيارد .در ايان
سالها من تابلوهاي روغني و آب ورنگ را از روي طبيعت ويا از روي عكس و باسامه هاامايسااختم ،و پايش پادرم
«ابراهيم مير» و برادرم حسين ميرمصّور ،كار ميكردم ولي دوست نداشتم كه آنها به كار نقاشي من دست بزنند .تنها از
ايشان خواهش ميكردم تا غلطهاي مرا بگويند.
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تو خودت را نقاش ميداني؟
يكي از شاگردان بياستعداد پدرم« ،ابراهيم» نام داشت .هنگامي كه من در سراي راحب ديوان ،باالخانه داشتم ،هر روز
به من سر ميزد و كارهايم را تماشا ميكرد .روزي من يك سوار ميساختم كه سوار ديگري از دور او را هدف قرار داد
بود ،و سوار نخستين در حاليكه يك پايش در ركاب ماند بود بوسيله اسبش كشيد ميشد .مشهدي ابراهيم بمن گفات،
بگذار تا در زمينه تابلويت  ،چند سنگ بسازم كه ساختن رحرا و سنگ را ياد بگيري .او روي تابلوي مان چناد سانگ
ساخت و بعد رفت .همين كه رفت ،من كاردك نقاشي را برداشتم وسنگهاي او را تراشيدم و پاك كردم .مگو او لولاه
كاغذش راجا گذاشته .برگشت كه لوله كاغذ را ببرد ،چشمش به تابلو افتاد كه سنگهاي او را پاك كرد ام .آتش گرفت
و گفت شماها رورت سازيد ،نه دور نما ساز .با اين حال من حاضرم ،يك چهر تو بسازي و يك چهار مان .داور هام
برادرت باشد .هر كه باخت يك مهماني در يكي از باغات بدهد.در آن زمان احمدشا تاز شا شد بود .قارار شاد ياك
چهر از احمدشا بسازيم .من تابلو را دست گرفتم ،ولي هر وقت سر و كله مشهدي ابراهيم پيدا ميشد ،فوراً آنرا پنهاان
ميكردم تا روزي كه تابلوتمام شد .به او اطالع دادم كه كار من آماد است ،شما هم تابلوي خودتان را بياوريد تا بارادرم
قضاوت كنند .روز بعد او همرا با برادرم «ميرمصور» آمدند .او گفت :داداش من راورت سااز نيساتم ،باا شاما شاوخي
ميكردم .حاضرم بجاي يك مهماني ،د مهماني بدهم .بيار تابلو را تماشا كنيم .برادرم نيز اررار نمود .من تابلو را آوردم.
بيانداز مورد پسند واقع شد.
با يك تير دو نشانه
مشهدي ابراهيم ،يكي از شاگردان رسمي پدرم بود .بعد كه برادرم بزرگ و هنرمند شد ،از او استفاد ميكرد .چون من به
ميدان آمدم ،از هنر من بهر مند ميشد .روزي آمد و از پدرم اجاز مرا گرفت كه جمعه به خانه آنها بروم و كارهايش را
تماشا كنم.روز جمعه من به آنجا رفتم .اين را نيز بگويم كه خانه او پر از باسمههاي كارهاي نقاشان فرنگ بود كاه باه
واسطه كمپاني ،از فرنگ وارد ميكرد ،و من از تماشاي آنها لذت ميبردم .يك تابلو شتر سوار را نشانم داد و گفت :اين
طرح چطور است ؟ من كه از پسر او هم كوچكتر بودم ،خجالت كشيدم غلطهايش را بگويم ،از كارش تعريف كردم و
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گفتم كه بسيار خوب است .او گفت :داداش من نميخواهم بيخود از كارم تعريف كني ،عيبهايش را بگو .منهم آن كار
را گرفتم و غلطهايش را يك به يك شمردم.بعد او رنگ و قلم را بدست من داد گفت :حااال درساتش كان .مان دو
ساعت زحمت كشيدم و طرح او را ارالح كردم .دو بار گفت حاال چهر سوار را هم بساز .باقي را من خودم تمام تمام
ميسازم چهر سوار را هم ساختم.باز گفت ،حاال كه چهر سوار را ساختي ،كله شتر را هم بساز .باقي را من خودم تماام
تمام ميسازم .كله شتر را هم ساختم تا ظهر شد و نهار آوردند .بعد از ظهر چند نفار مهماان آماد .از مشاهدي اباراهيم
پرسيدند اين بچه كيست؟ او گفت پسر كوچك «آقا مير» است كه روزهاي جمعه ميآيد پيش من مشق ميكند.خالره
در اينجا ،هم حق مرا ضايع كردو هم پدرم را توهين نمود ،يعني من استادتر از پدر او هستم كه او پسرش را ميفرستد تا
نزد من كار بياموزد!!

من دختر وسطي مشهدی ابراهيم هستم
اتاق هاي فوقاني خانه مشهدي ابراهيم از دم در ،پله داشت و باال ميرفت و از اتاق سوم باز پله ميخورد و پايين ميرفات
وبه اندرون ميرسيد .شبي او به من اررار كردتا شب را در خانه آنها بخوابم .علتش هم اين بود كه فرداي آنروز تعطيل
بود و او ميخواست كه من پار اي از كارهايش را درست كنم .آنشب من در اتااق بازرگ وساطي خوابياد باودم كاه
ناگهان احساس كردم دستي لحاف مرا پس ميزند .من دست را گرفتم .دستي كوچك و زنانه بود .فوراً او را رها كردم و
پرسيدم تو كيستي و با من چه كار داري؟ جواب داد،من «لاري» دختار وساطي مشاهدي اباراهيم هساتم .گفاتم چاه
ميخواهي و براي چه به اينجا آمد اي؟ گفت ،من از تو خوشم ميآيد .آمد ام به تو بگويم كه مرا از پدرم خواستگاري
كني .گفتم ،تو بزرگتر از خودت خواهر داري و تا او شوهر نكند ترا شوهر نمي دهند .گفت من باا او كاار نادارم ...ديادم
خيلي ساد و بچه است،به او گفتم ،بسيار خوب،حاال برو پايين ،من فردا ترا از پدرت خواستگاري مايكانم .گفات دلام
ميخواهد كمي پيش تو بماانم .گفاتم ناه! حااال پادرت بيادار ميشود ،ميبيند تو نيساتي ،باه دنبالات مايگاردد و
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سرانجام ترا در اينجا پيدا ميكند .آنوقت با من و خانواد ام دشمن ميشود و رابطه كاري مان بر هم ميخورد .به هار
زبان و نيرنگي كه ممكن بود او را برگرداندم ولي ديگر هي شبي در خانه آنها نماندم .اما چنادي بعاد ،لاري باا جاوان
ديگري فرار كرد.

نخستين مرتبهای كه نقاشي مينياتور ديدم
رد سال پيش گروهي از مردم ارفهان به تبريز آمد  ،و همه به كار عتيقه فروشي اشتغال داشتند .شگفت اين كه هماه
آنها هم سيد بودند .شايد خاك تبريز اين خاريت را دارد كه ارفهانيها را سيد آنهم سيد طباطبائي ميكند .يكي از آنها
«سيد ابوالقاسم» نامي بود كه كمي هم نقاشي ميكرد .مرد شوخي هم بود .روزي اين آقا با مردي كاه او را «مشاهدي
عباس آشپز» ميخواندند ،نزد من آمد و كتابي خطي وقديمي آورد ،كه رورتهاي عجيب و غريب داشات .ايان كتااب و
تصاويرش مربوط به دور مغول بود .من آن تصاوير رابرايش تعمير كردم وسپس نقاشي كردن باه آن سابك راشاروع
كردم .در آن روزگار ،كتابهاي خطي در تبريز فراوان بود .من كتاب كوچكي را كه جاي رورت داشات  ،ازكتابفروشاي
دور گرد خريدم و در آن پنج ،شش مجلس مينياتور ساختم .پسر بزرگ همان سيد آمد ،كارم را ديد و آنرا به امانت برد،
تا بفروشد .روز بعد دوبار آمد و گفت ،كتاب را فروختم ،اما نه به بهايي كه گفته بودي .اكنون اگر ميخواهي مرا بكاش،
دار بزن ،سرم را بشكن .يك غلطي است كه كرد ام .باالخر از بيست تومان شروع كردو سرانجام چهل و پنج تومان به
من داد .بعدها معلوم شد كه آن كتاب را دويست و پنجا تومان به نام كتاب كهنه فروخته است .سيد ديگري هام باود
كه در بازار شيشهگر خانه ،دكان عتيقه فروشي داشت .اين سيد پساري داشات باه ناام «اساماعيل طباطباائي» .وقتاي
مينياتورهاي مرا ديد،به من سفارش داد تا برايش چندين كار بسازم كه او آنها رابه تفليس ببارد و باه عتيقاهفروشاان
بفروشد ،زيرااز اين را سود بسياري ميبرد .منهم ديگر نقاشي طبيعي را كنار گذاشته بودم و مينياتور مي ساختم.
ارسل كارمند بانك روس
خريد مينياتور و اشيا قديمي كرد بود .ايان مارد ياا

«ارسل» يك مردارمني كارمند بانك روس بود .او هم شروع به
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نامرد ،كارش اين بودكه كتاب مصور يا مرقع رورتگران را از مردم به امانت ميگرفت ،ولي معاملاه را باه فرداموكاول
ميكرد .فردا ميامد و براي يك كتاب هزار توماني كه برد بود ،بيست تومان قيمت ميگذاشت .بديهي است كه فروشاند
به چنان قيمتي راضي نميشد ،ولي ارسل به او ميگفت ،برو به كنسولگري روس شكايت كن!! و به اين ترتياب  ،ماال
مردم را با زور و به بهاي هي تصاحب ميكرد.
حاجي مشوق است
«حاجي نقي» پيرمردي بود كه در تيمچه امير ،تبريز ،حجر داشت .اين مرد در دوران زندگي خاود ،بساياري چيزهااي
نفيس و قديمي گرد آورد بود .يكي از آنها ،سر گاو چند هزار ساله اي از زر ناب و ديگري يك مرقع بازرگ بود،كاه
در آن سه مجلس را پهلوي هم چسبانيد بودند .مجلس بزرگ ،گشتاسب را در حاليكه اژدهايي را كه از غار بيرون آمد
بود با شمشير ميكشت ،نشان ميداد.اين قطعه را پيش من آورد تا آن را كپيه كنم ،بدون اين كه قيمت طي كند .من هم
كه عاشق اين كارها بودم ،با نهايت عالقه و شوق مشغول شدم و آن را كپيه كردم .حاجي نزد من آمد وارل مرقع را با
خودبرد و گفت ،من به اسالمبول ميروم ،ولي به پسرم سپرد ام كه مزد شما را بدهد ،و مرقع نو را بگيرد .پس از آن كه
كارم رحافي شد ،فكر كردم كه من چهل روز است كه بر سر اينكار زحمت ميكشم ،خوبست بروم بپرسم قارار اسات
چقدر بابت اينكار به من بدهند ،پس نزد پسرش رفتم و به او گفتم كه مرقع آماد است .بعد از او پرسيدم حااجي گفتاه
چقدر به من بدهيد؟ پاسخ داد حاجي شما را تشويق ميكند .گفته قطعه را از شما بگيرم و پنج تومان بدهم .مان چيازي
نگفتم و تصميم گرفتم كه مرقع را پيش خودم نگهدارم.حاجي ارل مينياتور را به يك عتيقه فروش خارجي نشاان داد
بود و او آن را پانصد تومان مشتري شد بود ولي حاجي هزار تومان خواسته باود.روزي پسار بازرگ «سايد ابوالقاسام
ارفهاني» پيش من آمد و قطعه ساخته شد مرا ديد و اررار ورزيد كه آنرا با خود ببرد.او پس از چانه زدن هااي بسايار
يك رد تومان طي كرد و مينياتور را به امانت برد .پس از دو ساعت آمد و گفت ،من خودسرانه يك كاري كرد ام .حال
شما نميدانم چه نظري داريد .گفتم باز ارفهاني بازي شروع شد.گفت ،كار تو را هي ابلهي نميخرد .من با هازار زباان
آنرا به بيست تومان به يكي قالب كردم .به او گفتم ،مان از آن چه كه طي كرد ام يك پاول كمتار نمايگيارم .زود
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برگرد و كارم را پس بياور .گفت مگر ميخواهي آنرا ترشي بيندازي؟ بابا بيست تومان براي يك بچه خيلي خوب اسات.
بنشين و دوبار يكي ديگر بساز .اينقدر بلند پروازي مكن .خالره پس از دو ساعت گفت و گو،عاقبت پنجا تومان داد و
گفت ،خدا ميداند كه من در اين سودا ،يك پول سود نبردم .بعد از چند ما معلوم شد كه كپيه مرا به جاي ارل باه آن
مشتري حاجي جا زد وآنرا به پانصد تومان فروخته است .چند سال بعد خريدارش را در تفليس ديدم .ميگفت ،با وجاود
اين كه آن مينياتور نو بود ولي من آنرا به سه برابر قيمت خريداري شد فروختم.
ديوان خطي صائب تبريزی
در تبريز مردي بود كوتا قد،با پيشاني بر آمد كه كال تخم مرغي برسر مينهاد و يك جامه كوتا تا زانو از قدك آباي
رنگ ميپوشيد و يك كمر چرمي بلند ميبست و مقداري كتاب كهنه خطي را كه با كمر بلندي به هم بسته باود ،باه
زير بغل ميگرفت .او با من مشتري بود .روزي پيش من آمد و گفت ،كتاب بسيار خوبي برايت آورد ام .آنرا نگا كاردم،
ديدم كتابيست با خط شكسته با تخلص رائب .گفتم :چند ميفروشي؟ پاسخ داد :چهل توماان .در آن زماان ،ايان مبلا
خيلي زياد بود .گفتم ،امشب كتاب پيش من بماند ،فردا به شما جواب ميدهم.در آن زمان ،پدرم هنوز زند بود.كتابرا به
ايشان نشان دادم .گفت ،اين شاعر تبريزيست .خودش ميگويد" :رائب از خاك پاك تبريز است هست ساعدي گار از
گل شيراز" .كتاب خوبي است ،ولي چهل تومان گران است .فردا شيخ «غفار» كتابفروش آمد .هر چه چانه زدم ،گفات،
يك دينار كمتر از چهل تومان نميفروشد .سرانجام قرار شد بيست تومان آنرا نقدو بيست تومان ديگرش را مااهي پانج
تومان بدهم.به اين ترتيب معامله انجام شد.
پدرم صائب را معرفي كرد
محمد علي «رائب» ،سيزد سال داشت كه همرا پدرش كه بازرگان بود ،به امر شا عباس بزرگ از تبريز به ارافهان
رفت ودر آنجا به جاي آنكه پيشه پدري را پيش گيرد ،شاعري را برگزيد .او به هند هم سفر كرد و در اشعارش مضامين
بكر بسيار دارد و پار اي از اشعارش ضرب المثل شد اند .بعضي اشخاص ،ميخواهند او را ارفهاني معرفاي كنناد،در
رورتي كه او خودش را از خاك پاك تبريز ميداند .همانگوناه كه برخي از مردم" ،نظامي گنجوي" را قمي معرفاي
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كرد و حتي از زبان او بيت هايي نيز ساخته و در پايان كتاب چاپ كرد اند( .به تفرش دهي هست تا نام او
نظامي از آن جا شد نامجو
چو در كوچه در بحر گنجه كنم
ولي از گلستان شهر قمم
من نميدانم براي يك ايراني پاك نهاد چه تفاوتي ميان تبريز و شيراز و ارفهان و كرمان و يزد و غير وجود دارد؟ اين
چه پليديست كه گروهي كوشش ميكنند تا دانشمندان و هنرمندان آذربايجان را به اساتانهااي ديگار اياران منساوب
كنند؟ مثالً ميگويند،اوحدي ،اهل كرمان بود ولي از آن جا آمد و در مراغه سكونت نمود است!! آخار كرماان كجاا و
مراغه كجا! آن هم با نبودن امكانات كه انسان بايستي سه ما را پيمايد تا از كرمان به مراغه برسد!
نويسنده «گلستان هنر» خواجه ميرك را اصفهاني ميسازد!
دربار ميرك نيز اشتباهات فراوان كرد اند .مثالً نگارند «گلستان هنر» او را ارافهاني مايداناد كاه در تبرياز زنادگي
ميكرد است و اين در حاليست كه پيش از شا عباس در ارفهان شر ايط مناسبي مو جود نبودكه نقاش استاد داشاته
باشد! در كتاب «تحفه سامي» ميخوانيم كه ،ميرك ،به هنگام استيالي «محمد خان شيباني» ،در خراسان درگذشت.اين
در حالي است كه ،محمد خان شيباني با شا اسماعيل اول همزمان است و به دست او كشاته شاد اسات .حاال آنكاه
ميرك بعد از شا اسماعيل ،رئيس كتابخانه (شا طهماسب) شد و كارها انجام داد است .پار اي از ايان نوشاته هاا ،از
روي بيخبري يا از روي غرض است كه هم اكنون نيز اغلب اشخاص دارند .مثالً نگارند كتاب «گلهااي جاويادان»
نوشته؛ رائب در ارفهان به دنيا آمد و در همان شهر نيز بدرود زندگي گفته است .چرا او را تبريزي ميگويند؟ اول آنكه
پدر رائب ،وقتي به امر شا عباس بزرگ ،از تبريز به ارفهان سفر كرد  ،پسرش  13ساله بود و خود شاعر ميگوياد:
من از خاك پاك تبريزمو ارال چه تفاوتي ميكند ارفهاني و تبريزي؟ مگر تبريز يكي از شهرهاي بسيار قديمي مايهن
ما و مهد زرتشت نيست؟
سرانجام زندگي غم انگيز حاجي نقي
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در سال  1330قمري كه لشگريان تزار براي تصرف ادارات دولتي تبريز با مجاهدين جناگ كردناد باار اول شكسات
خوردند .سپس نيرو از قفقاز رسيد .فداييان فرار كردند .و روسها ثقاهاالساالم را باا عاد اي ديگار دار زدناد و حااجي
رمدخان مراغهاي را از طرف خود استاندار نمودند و همزمان كشتار همگاني راشروع كردند .بارادر حااجي نقاي را هام
كشتند .حاجي براي تسلي دادن خانواد برادرش ،سر يك سرباز مرد تزاري را بريد و آورد كه ،به خاون بارادرم دشامن
كشتم .ارسل ارمني كه مدتها بود نقشه ميكشيد تا عتيقههاي پربهاي حاجي نقي را تصااحب كناد ،بهاناه پيادا كارد.
تزاريها را برد حاجي را گرفتند و دار زدند و خانه اش را غارت كردند و عتيقهها به دست ارسل افتاد و به اين ترتيب او
به ثروتي سرشار رسيد.
مرگ ناگهاني پدرم
پدرم ،چنانكه در پيش گفتم مردي بسيار خوش رحبت و مهربان و اديب باود و ماا از او هماه جاور كساب معلوماات
ميكرديم .تاريخ ميدانست و در ادبيات دست طواليي داشت .ادباي فرانسه و روس را خوب ميشاناخت .ساال 1329
قمري بود .شبي همه گردهم نشستيم .خورديم ،خنديديم ،گفتيم و شنيديم و خوابيديم .بامداد همه بيدار شادند ،باه جاز
پدرمان كه به خواب هميشگي رفته بود .پس از مرگ او ما حس كرديم كه يك دوست بينهايت پار ارزش را از دسات
داد ايم.در آن سال بنا بود كه من براي آموزش نقاشي به هنرستاني در تفليس بروم و او چندين بار به مان گفتاه باود:
عباس براي ما از روسيه سوغاتي نياور .وي از ازدواج با زن بيگانه كامالً مخالف بود ،و ميگفات فرزنادي كاه از دختار
خارجي به دنيا بيايد ،ايراني نخواهد شد.
من در تفليس وارد هنرستان نقاشي شدم
از آنجايي كه در ايران آنروزگار،امكانات درست براي تحصيل نقاشي نبود ،من در سال  1329قمري ،يعناي پاس از
فوت پدرم ،به شهر تفليس رفته و در هنرستان نقاشي ،نام نويسي كردم.آنها نام مرا در كالس اول نوشاتند،اما مان كاه
پيش تر در تبريز،و در رشتههاي گوناگون نقاشي كار كرد بودم ،نزد رئيس هنرستان رفتم و به او گفتم كه مان از روي
طبيعت و كپيه كار كرد ام .ولي پاسخ اين بود كاه ،ياا باياد از كالس اول شروع كني و يا بروي .به ناچار در هماان
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كالس نشستم و مشغول كار شدم .نيم ساعتي نگذشته بود كه معلم آمد و كار مارا تماشاا كارد و بادون آنكاه ساخني
بگويد،از كالس بيرون رفت و با رئيس برگشت.آنوقت مرا از كالس اول به كالس سوم بردند و من توانستم دور شش
ساله هنرستان را در مدت چهار سال به پايان برسانم.
باغ مجتهد
در تفليس ،باغي بود به نام «با مجتهد» .حاال خوبست ببينيم اين مجتهد كيست و چراآن با را به ناام او نامياد اناد؟
زماني كه عباس ميرزا ،از روسها شكست خورد بود ،تبريز درواز هاي شهر را بر روي سربازان تزاري ميبندد كه بتواند
تا رسيدن سپا كمكي،از خود دفاع كند« .ميرفتاح آقا» ،كه گفته مي شد نان او از غيب پخته ميشاود ،ولاي در خفاا باا
روسها بند و بستي داشت ،مردم را گرد آورد و مرعوب ساخته و درواز ها را بر روي لشكريان دشمن باز كرد باود .در
نتيجه ،عباس ميرزا هم كه نتوانسته بود در برابرشان ايستادگي كند ،گريخته بود .روسها نيز در برابر اين خدمت آقاا ،و
پس از پايان غائله ،او را به تفليس برد و آن با را به او داد بودند .ولي آقا پس از مدتي به واسطه كم شدن مريدانش
! دوبار به تبريز نزول اجالل نمود بود ،و اين با كه بسيار هم بزرگ و گردش گا همگاني بود ،به نام او ناميد ميشد.
چهار سال در تفليس
من در مهمان خانه زندگي نميكردم،بلكه ميگشتم و اتاقي با مختصر اثاثيه ،در كوچههاي روس نشين ،پيدا ميكردم ،تا
هم ارزانتر تمام شود و هم در نتيجه محاور با مردم ،زبان روسي ام پيشرفت كند .در آن زمان روستايي هاي ايراني كاه
بيشترشان نيز از شهر اردبيل بودند ،به شهرهاي مرزي ميآمدند و غالبا با دور گردي ،جوراب مردانه و زنانه و دستمال..
 .و يا نفت ميفروختند .روسها كه نظر خوبي نسبت به ايرانيان نداشتند ،همه را به چشم دشمني نگا ميكردند و ايان
بود كه خيلي با اكرا به من اتاق ميدادند .ولي كمي كه ميگذشت و به ويژ هنرم را ميديدند ،نظرشان عوض ميشد.
هنرستان ما دو سر بود .از ساعت نه بامداد تا دوازد  ،رنگي كار ميكرديم و از ساعت هجد تا بيسات ،باا ذغاالهااي
مخصوص ،سيا قلم طراحي مي كرديم .من هر روز كه براي خوردن ناهار از هنرستان بيرون مي آمدم و پس از رارف
دختر گرجي و روس و ارمني ،پيش از من باه اتااقم

ناهار در رستوران،به منزل باز ميگشتم،اغلب ميديدم كاه چناد
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آمد اند تا كارهايم را تماشا كنند.درب اتاق را هم از آن جهت نمي بستم ،كه بتوانند آنجا را نظافت نمايند.
گروه دوست داران ايران
گاهي كه با مسلمانان تماس ميگرفتم ،ميديدم كه ايشان نسبت به ايران خيلي بادبين ،بلكاه دشامنند.به ايان جهات
درردد برآمدم تا علت را بفهمم .معلوم شد عثمانيها (ترك ها) و روسها مادام تبليغاات ضاد ايراناي مايكنناد.اينكار
عثمانيها براي آن بودكه مي خواستند روزي قفقاز را گرفته از آن خود نمايند .مخالفت روسها نيز به آن جهت بود كه
مبادا روزي قفقاز از نو به ايران محلق شود .من جوانان ايراني نژادي را كه در قفقاز به دنيا آمد بودند با خود همرا كردم
و آرام آرام ،مهر ايران را در دلشان جاي دادم و با آنان تماس پي در پي و آمد وشد داشتم .به اين ترتيب پس از چندي
گرو «دوستداران ايران» درست شد.
چرا سربازهای ما را كشتيد
روزي از روزهاي محرم  1330قمري ،در با مجتهد نشسته بودم و نقاشاي مايكاردم .پساري د دوازد سااله نازدم
آمد.كمي به كارم و اندكي به خودم نگا كرد و سپس پرسيد ،تو ايراني هستي؟ گفتم :آري .گفت چرا شما سربازهاي ماا
را كشتيد؟! گفتم اگر دزدي به خانه شما بيايد و بخواهد شما را بكشد و هست و نيستتان را ببرد ،با او چكار مي كنياد؟
گفت :از خودم دفاع ميكنم ،داد ميكشم،كمك ميخواهم .گفتم :لشكريان شما هم حال همان دزد را دارند .ما به كشور
شما نيامديم .اين سربازان شما بودند كه به ميهن ما يورش آوردند.
يك سخن كوتاه روشن
گاهي من پار اي از كارهايم را براي فروش در برخي از مغاز ها ميگذاشتم .چون هزينه زياد بود و پولي كاه از تبرياز
براي من ميفرستادند كفايت نميكرد .روزي،از سر بازي و سرگرمي  ،با مداد راورت دختاري را كشايدم و چاون از آن
خوشم آمد ،كار را رنگ كردم و در قاب و شيشه گذاشتم و براي فروش به يكي از آن مغاز ها بردم .دو روز بعد ،هنگامي
كه به خانه آمدم ،زن راحب خانه به من گفت ،يك كارمند دولت آمد بود و شما را ميخواست .منهم به او گفتم،وي از
ساعت نه بامداد به هنرستان ميرود .شما ،پيش از ساعت نه بيائيد تا او را ببينيد .من خيلاي ترسايدم ،زيارا درآن روزهاا،
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ايرانيهاي باسواد را ميگرفتند و ميبردند .روز بعد كه هنوز در تختخواب بودم ،مردي با يك خانم آمدند .ناچار بلند شدم،
رختخوابم را مرتب كردم و پس ازشستن دست و رو ،نزد آنهاآمدم و پوزش خواستم.آن مرد با يك جمله روسي كاه باه
من گفت به وحشتم انداخت .جمله اش اين بود" :من به شما بگويم يك سخن كوتاا و روشان .شاما در فاالن مغااز
نقاشي گذاشتهايد؟" همين كه رحبت نقاشي شد ،نفس راحتي كشيدم .پاسخ دادم ،بلي .گفات ،مان مايخواساتم آنرا
بخرم .گفتم پس ديگر به اينجا آمدن نيازي نبود! گفت :ميخواستم با شما آشنا شوم .چون از آن قبيل كارهاا بااز هام
ميخواهم .آنوقت از كيفش پولي در آورد و قيمت نقاشي را جلوي من گذاشت .گفتم :پولي ندهيد تا من امشب باروم و
آنرا بياورم.گفت ،شما خيلي جوان هستي.اين پول را بگير تا خاطرت جمع باشد.شايد من رفتم و ديگر نيامدم .شب كه از
هنرستان بيرون آمدم و براي پس گرفتن تابلو رفتم ،ديدم كارم در ويترين نيسات .از زن فروشند ،ساراغش را گارفتم.
پاسخ داد:آنرا فروختم .بياختيار گفتم چرا فروختي؟ گفات ،ديواناه شاد اي؟آنارا باراي فاروش گذاشاته باودي .مانهم
فروختم.ديدم حق با اوست .پول كارم راگرفتم و بر گشتم .فردا بامداد ،قدري زودتر از هر روز برخاستم .آنمرد هام آماد.
گفتم ،پوزش ميخواهم ولي تابلو را فروختهاند .رنگ از رُخساارش پرياد .پاولهاا را در برابارش گذاشاتم .گفات ،پاول
ميخواهم چه كنم؟ من آن نقاشي را دوست داشتم .گفتم من آنراساخته بودم .بااز هام مايتاوانم بساازم .گفات كاي
ميسازي؟ پاسخ دادم دو روز ديگر بيائيد ،آماد اش ميكنم .روز بعد نشستم ويك چهر ديگر با حركتي"ژستي" ديگار
ساختم .او آمد و آنرا خيلي پسنديد.از آن پس ،نزديك يكسال برايش كار ميكردم و با هم دوست شد بوديم.
با كنرال "ژنرال" روس آشنا شدم
روزي از هنرستان بيرون آمدم ،تا به مغاز سيگارفروشي كه كارهايم را در آنجا به امانت ميگذاشتم سري بازنم و ببيانم
چيزي فروخته اند يا نه .فروشند به من كارتي را نشان داد و گفت :اين كنرال ،با شما كار دارد .به خانهاش برو .روز بعد
به خانه او رفتم .پيرمردي بود ،با سبيلهاي بلند و سفيد .زبانهاي تركي ،فارسي ،كردي و ارمني راخوب ميدانست و با
من به فارسي رحبت كرد .او گفت ،من رئيس همه موز هاي قفقازم .در موز تفليس چند تابلو از كاار نقاشاان اياران
موجود است كه نياز به تعمير دارند .من كارهاي شما را ديد ام و به نظرم مي آمد كه اين كار از شما ساخته است .سپس
او دستور داد درشكه يك اسبه اش را بستندو باهم به موز رفتيم.در آنجا دو تابلوي روغني از كارهاي پدرم و يك تابلو
كار جدم ديد ميشد.
تبريز ،زماني كانون نقاشان هنرمند ايران بود .در روزگاري كه من كودك بودم،در تبريز قريب هشتاد نفر نقاش حضور
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داشتند .چنانكه در كلكسيون «مستر ايمري» در لندن ،كار «ابوالقاسم» تبريزي«،سيد ميرزا» تبريزي و «ميرك» تبريزي
كه رورت خواهر كوچك شا تهماسب را ساخته،موجودند« .مهرعلي» نقاش دربار فتحعلي شا نيز ،تبريزي بود اسات،
ولي گويند بياطالع تلويزيون تهران ،كار «سيدميرزا» را از كارهاي مر بوط به شيراز معرفي كرد ا ست  .من نميدانم
آيا با حلوا گفتن دهن هم شيرين ميشود؟ شيراز سه نقاش معروف داشته.اولي ،آقاا "عبااس شايرازي" اسات كاه در
ارفهان زندگي ميكرد ،ديگري "عبدالصمد" شيرازي؛و بعدي "لطف علي رورتگر"شيرازي است كاه هرچناد ناامش
رورتگر است ،ولي بيشتر گل و بوته و مينياتور ساخته است .اكنون هم به جز "ردرالدين] شايسته"،كه نتوانستم او و يا
كار هايش را ببينم ،شخص ديگري را نمي شناسم .ولي هم اكنون در تهران قريب د نفر نقااش تبريازي هساتند كاه
مشكالت زندگاني آنها را به تهران كشانيد است .به هر روي ،من آن سه تابلو را با دو پرد ديگار تعميار كاردم .ايان
ژنرال مرد بسيار نيك خوا و بشر دوستي بود .وي برخالف اغلب روسهاي تزاري ،به من اررار ميكردتا باراي رارف
شام و نهار ،به خانه آنها بروم ولي من از رفتن خودداري مينمودم و كمتر آمد و شد ميكردم .اين مردخوب ،برايم كار
و سفارش پيدا ميكرد .من شبيه او و همسرش را با آب و رنگ ساختهام كه اكنون در تاالر فرهاد است.
دختر ژنرال مست شد
در كنار شهر تفليس ،كوهي است كه مسلمانها آنرا كو «شيخ رنعان» مينامناد .شاهرداري بااالي كاو را هماوار و
گردشگا و با درست كرد ودر آنجا كافه و رستوران هم داير نمود و ترن برقي كشيد بود كه مردم را به آساني جاباه
جا ميكرد .ژنرال  ،سه دختر داشت كه سومي هنوز شوهر نكرد بود و در خانه پدرش زندگي ميكرد .يك روز از پدرش
اجاز خواست تا باهم به گردش برويم .ما به كو شيخ رنعان رفتيم .پس از گردش و تماشاي دورنمااي زيبااي شاهر،
برسر ميزي نشستيم .دخترژنرال ،آبجو نوشيد و در نتيجه آشاميدن آن سست شد و گفت ،خوابم ميآيد .من از مدير كافه
خواستم تااتاقي را براي يك ساعت در اختيار ما بگذارد .او هم لبخند مرموزي زد و اتاقي به ما داد .من ،دختر كنرال را به
اتاق راهنمايي كردم و به او گفتم  ،شما كمي بخوابيد .من بيرون مي مانم وهر وقت بيدار شديد به شهر برماي گارديم.
اندكي نگذشته بود كه ديدم مراردامي زند .پشت در رفتم و پرسايدم كااري دارياد؟ گفات بياا تاو .گفاتم :ناه درسات
نيست.شما خوابيد ايد .گفت ،من خودم اجاز ميدهم .ديدم او مست است .به ناچار يك رندلي كنار تختخواب گذاشتم
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و نشستم .خوشبختانه پس از اندك زماني خوابش برد.منهم آهسته بيرون آمادم .سااعتي گذشات.او بيادار شاد ،لبااس
پوشيدو وبه شهر برگشتيم .من او را به خانه شان رساندم.اين دختر آنچه را كه گذشته بود ،براي پدر و مادرش نقل كرد
بود و گفته بود،با آنكه من آماد بودم تا با او همآغوش شوم ،ولي وي نجابت كرد .اين حادثه سبب شد كه محبت آنهاا
نسبت به من افزايش يابد و مهربانتر شوند.
همشاگردی من يكه و تنها
روز يكشنبه بود .من بيست كوپك (دو ريال آن روزگار) پول داشتم و ميخواستم به گردش بروم .پس تصميم گرفتم آن
بيست كوپك را بدهم و سوار قطار برقي شوم و به كو شيخ رنعان بروم.در بازگشت هم پاي پياد برگردم.هنگامي كاه
به آنجا رسيدم ،اتفاقاً دختري از دختران هنرستان راكه تاز با اوآشنا شد بودم ديدم ،كه به تنهايي گردش مايكارد .باا
خودم گفتم اگر اين دختر مرا ببيند و نزد من بيايد و با هم بگرديم ،پس از گردش ،ناچار بايد سر ميزي بنشينيم و مان
بايد حساب ميز را بپردازم .چون مرسوم نيست كه با بودن مرد ،زن پول خرج كند ،ولي من كاه پاولي نداشاتم .نخسات
خواستم برگردم ،ولي بعد چيزي به نظرم رسيد .من سالهاي سال ،عادت داشتم كه دفتري و مدادي همرا داشته باشم
و اگر تيپ خوب و جالبي ديدم ،آنرا بكشم .آن روز هم دفتر همراهم بود دو برگ نقاشي شد را از دفترم كنادم و در
يك دكه شكالت فروشي به امانت گذاشتم و روي هر كدام پنج روبل قيمت گذاشتم .خودم هم از دور نگا ميكردم .زن
و مردي را ديدم كه به نقاشيهاي مدادي من نگا كردند و سپس رفتند .من نزديك تر آمدم و ديدم يكي از آن كار هاا
نيست.با خودم گفتم بروم ببينم فروخته شد ؟ ولي خجالت مي كشيدم.عاقبت تصميم گرفتم نزديك شوم تااگر فروخته
شد بود پولش را بگيرم و اگر نه ،كارهايم را پس گرفته و باز گردم .فروشند كه دختر جواني بود،تا مارا دياد گفات:
يكي از نقاشي ها را فروختم .آن ديگري را هم اگر قدري ارزان حساب كني ،خودم برميدارم .سرانجام هشت روبال باه
من داد .منهم با خوشحالي به دنبال همشاگرديم گشتم تا او را پيداكردم.به او گفتم :شما تنها هستيد؟ پاسخ داد،بناا باود
كه پدر و مادرم نيز بيايند ولي نميدانم چه شد كه نيامدند.آنروز ما با هم گردش كرديم و بستني خورديم و ساپس باه
شهر بر گشتيم.
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پندهای پروفسور روسي
روزي از روزها به ديدن گنرال رفتم.هنگامي كه وارد مهمانخانه آنها شدم،ديدم مردي حدودا شصت ساله و عينكي باا
ريش سرچانهاي در آنجانشسته و با گنرال گفتگو ميكند .همين كه من وارد شدم گنرال گفت :اينست نقاش ما ،آمد .مرد
عينكي كه بعد فهميدم يكي از پروفسورهاي دانشگا پطرزبور "پترزبورگ" است ،رو به من كرد و گفت :خوب بود كه
شما بخشي از كارهاي خودتان را ميآورديد و من ميديدم .گفتم :خانهام چندان دور نيست ميتوانم بروم و آنها را بياورم.
گفت :من براي كاري نيم ساعت بيرون ميروم و تا برگشتنم ،شما هم اينجا خواهيد بود .من برگشتم وبا خود چند تكاه
كار روغني و آب ورنگ بردم .بينهايت مورد پسندش واقع شدند.از من پرسيد :چند ساال داري؟ گفاتم :ناوزد ساال.
گفت :بسيار خوب ،اكنون خوب به پند هاي من گوش بد  -1.اول آنكه مهر و محبت ايران از دلت بيرون كن ،چون در
ايران ممكن است يك هنرمند واال مقام از گرسنگي بميرد -2.ديگر اينكه سيگار نكش  -3خودت را به مشروب آلود
نكن  -4تاهنگاميكه آكادمي هنر را تمام نكرد ايي در انديشه ازدواج نباش  -5جز با دختر روساي ورالت نكان .بعاد
پرسيد ،تبعه ايران هستي يا روس ؟ پاسخ دادم :ايران .گفت :اين كارت را من درست ميكنم تاا تبعاه روس شاوي.باز
گفت ،نام خانوادگيتان چيست گفتم اوسيني "حسيني" گفت« :اوسينياف» بگذار ( .بايد بگويم كه من در آن زماان در
روسيه "حسيني" امضا ميكردم،ولي از آن جايي كه در زبان روسي،حرف (ح) وجود ندارد" ،اُوسيني" مينوشتم).آن مرد
باز ادامه داد ،به طوري كه گنرال ميگويد،شما نيازمند مساعدتي ،من وقتي به "پترزبور " بروم براي شما ماهياناه هام
درست ميكنم .در تفليس كارچنداني نيست .اگر به پترزبور بيايي ،در آيند نقاش نامداري خواهي شد .مان پاس از
تشكر به او گفتم آيا به من اجاز ميفرمائيد تا پاسخ عرض كنم؟ گفت ،البته .البته ،بفرمائياد .گفاتم ،ايان كاه گفتياد
سيگار نكشم و مشروب ننوشم كامالً درست است من نيز نه سيگار ميكشم و نه مشروب ميآشامم .آنهم كه فرمودياد
آكادمي را تمام نكرد زن اختيار نكنم ،عقيد خود من نيز همين است .اما آنكه گفتيد مهر و محبت ايران را از دل خارج
كنم ،من ايراني هستم ،و ايران را بهتر از شما ميشناسم .در ايران از هنرمندان بزرگ خيلي قدرداني مينمايند .و اينكاه
فرموديد جز با دختر روسي ازدواج نكنم ،من پدري داشاتم كاه
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زيادي ميگذارم .پدرم به من نصيحت كرد كه هرگز ورلت ناجور نكنم .يعني جز دختران سيا چشام ايراناي ،همسار
نگيرم .فرموديد مرا تبعه روس ميفرمائيد ،هم اكنون ارتش روس ،دو بخش از ايران را گرفته.در آيند اگر روسها اياران
ما را خوردند ،منهم تبعه روس خواهم بود ،امااگر خدا ياري كرد و روسها نتوانساتند اياران را بلاع نمايناد،پس ايان چاه
كاريست كه من رعيت روس و مورد تنفر و نفرين هم ميهنان خود شاوم! شاما كاه اينقادر مهرباان و دلساوز هساتيد،
ميتوانيداين نيكي را در حق پار اي از هنرجويان بي چيز مسيحي بنماييد،زيرا آنها با شما هم كيش و از من واجب ترند.
چون گفته هايم به پايان رسيد ،آن دو پيرمرد سياسي رنگ به رنگ شدند .بعد گنرال گفت ،آقاي پروفسور مقصودي جز
راهنمايي شما نداشتند .پاسخ دادم ،منهم كه نخست از ايشان تشكر كردم.
فرق جوانان امروزی با ما
امروز،جواني با پول سرشار پدر ،به امريكا ميرود تا تحصيل دانش كرد ،باز گردد و به ميهن و ملت خويش خدمت نمايد.
ولي او ميرود ،ترك تابعيت مينمايدو به جاي تحصيل ،واردارتش بيگانه ميشود،و دين و نام خود را تغيير ميدهاد .بعاد
هم با دختري بيگانه و ولگرد ازدواج ميكند.كمي بعد متوجه ميشود كه آن دختر غير از او چندين دوست و آشناي ديگر
نيز دارد!آنوقت آن جوان دو گلوله يكي به او و يكي به خودش شليك ميكند و به زندگي هر دو پايان ميدهد.
خوانندگان ارجمند،اينك از شما انصاف ميجويم .من با آن احساسات پاك ميهني و مهر و ملت دوستي ،در حالي كه جز
خدمت به سرزمينم ،آرمان ديگري در دل نداشتم ،با نهايت اشتياق به مرز و بوم نياكان خويش بازگشتم .آن كساني كاه
سال هاي سال پول اين كشور و ملت را خورد و در برابر ،كوچكترين خدمتي نكرد اند،ببينيد با من چه معاملهاي كردند!
كه هنوز هم دشمني آنها پايان نيافته است .تابلوي حافظ مرا ساي ساال اسات در انباار گذاشاته مايپوساانند و پاس
نميدهند ،در حالي كه ديناري از بابت آن به من نداد اند.
موسيقي دانان ايران در تفليس
روزي در تفليس ،از خياباني ميگذشتم ،كه ناگهان باآواز خوان نامدار تبريز ،اقبال آذر ،رو به رو شدم .پاس از ساالم و
خوشامد،از او پرسيدم ،اينجا چه ميكنيد؟ گفت ،با يك گرو از
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مايل باشيد شما را با آنها آشنا ميكنم .با هم به مهمان خانه اي كه در آن اقامت كرد بودند رفتايم«.دروياش خاان»
تارزن« ،باقرخان» «كمانچه كش»« ،طاهر زاد » آواز خوان« ،عبدا خان» معروف به دو دانگي همگي بودناد.من باا
آنها آشنا شدم و تشويقشان كردم كه در آنجا يك يا دو كنسرت هم اجرا كنند .بعد در يك ورق بزرگ ،چهر هايي از
آنها با آب و رنگ ساختم وتابلو را قاب و شيشه كردم .چند شب پيش از كنسرت،تابلو را در بزرگترين خيابان تفليس به
معرض نمايش گذاردم و شب كنسرت هم تابلو در باالي باجه فروش بليط نهاد شد .در شب دوم كنسارت،چند نفار از
ترك پرستان تفليس ،بلند شدند و داد كشيدند كه ما فارسي نميخواهيم تركي ،تركي بخوانيد .چون پرد پايين آمدو در
اين فارله ،مردم سالن را براي تنفس ترك كردند ،من به دنبال آن آدم هاي لوس افتاادم .آنهاا در باار زباان حارف
ميزدند و ميگفتند" :سامي قالون پازك التن اسكي دي" يعني مهمترين زبان  ،زبان روسي است .مان جلاو آنهاا را
گرفتم و گفتم شماكه طرفدار زبان تركي هستيد ،اين جمله به جز (دي) كه در آخر گفتيد تمامش روساي اسات .پاس
برويد با اين تركي غزل بسازيد تا موسيقيدانان ايراني آنرا بخوانند .آنوقات آن گارو مثال اينكاه ازخاواب بيادار شاد
باشند،متوجه شدند كه دارند به روسي حرف ميزنند ،ولي گمان ميكنند كه اين زبان تركي مردم قفقازاست .درآن زماان،
وقتي كسي مجاب ميشد،اغلب دست به چاقو يا ششلول ميبرد.
ژنرال مردی خوب و انسان دوست بود
من اغلب تابستانها ،كه هنرستان تعطيل ميشد ،به تبريز برميگشتم .آن زمان تبريز از طرف لشاكريان تازاري اشاغال
شد بود .سربازان روسي ،به ناموس و مال مردم دست درازي ميكردند .حتي ياك زن زيباا و جاوان راهنگاامي كاه از
گرمابه بيرون آمد بود ،ربود و چهل روز نگهداشته بودند.به طوري كه شوهراواز ننگ رسوائي خودكشي كارد باود.اين
سربازان هر چه از دكاندار ميخريدند،پولش را نميدادند .يكبار كه بقالي اررار ورزيد بود تااز آنها پول بگيرد ،شمشاير
كشيد و دست و پاي او را انداخته بودند .من پس از گفتگويي كه با پروفسور روسي داشتم ،كمتر به خانه ژنرال ميرفتم.
زيرا ميدانستم كه او نيز به واسطه پاسخ هايي كه به پروفسور داد بودم ،از من رنجيد و خوشاش نمايآياد .روزي باه
ديدن ژنرال رفتم .او گفت ،مدتي است پيش مان نياماد اياد.
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تبريز چه ميكنند؟ من آن چه را كه ديد و شنيد بودم ،برايش نقل كردم .بسيار عصباني شد .بر خاست و سر ميزكارش
رفت ،و نامه اي به ستاد ارتش نوشت ،كه جلوي اين اجحافات كه روسها را در انظار مردم اياران بايشارف و ساتمگر
مينماياند گرفته شود.
كار خودم را خودم دزديدم
هنرستان تفليس  ،دو روز آخر هفته تعطيل بود .روز شنبه براي آن بود كه كارهاي هنرجويان را نمر بدهند ،و هي كس
حق نداشت كار خودش را پيش از نمر گذاري ببرد .كارها به سه گرو " ياك و دو و ساه" تقسايم ميشادند .كارهااي
شمار يك را خود هنرستان برميداشت ،تا در نمايشگا شش ماهه و ساليانه به نمايش بگذارد و سپس آنها را به آكادمي
مسكو مي فرستادند و پس از برگشت  ،به سازندگانشان پس مي دادند،اما من در مدت چهار سالي كه آنجاا باودم،هرگز
نديدم كه كار كسي را به او پس بدهند .يكبار ،يك دختر بسيار زيباي گرجي را به عنوان مدل نشاند بودند كه ما چهر
اش رانقش كنيم.كار من خيلي خوب از آب در آمد .يقين داشتم كه نمر يك ميدهند .پس ،آهسته كار خودم را دزديدم،
چون دوست داشتم كه آن كار پيش خودم بماند .روز دوشنبه كه به هنرستان آمدم ،رئيس به من گفات ،چارا كارتاان را
برديد؟ گفتم ،چون خيلي بد شد بود ،خجالت كشيدم كه كسي آنراببيند .گفت برعكس خيلي هم خوب شد باود .فاردا
آنرا با خودت بياور ومن ناچار بردم.
شاگرد اول كالس
پسري بود الغر اندام و زشت ،با دهاني بسيار گشاد كه پيش از من شاگرد اول كالس بود.او با وجاود زشاتي ظااهري،
مدام با دختران زيبارو وخوش پيكر كالس شوخي هاي بي مز ميكردو با رداي بلند مايخندياد .در نمايشاگا شاش
ماهه،كارهاي من ،يك بدنه ديوار را پر كرد بود،در حاليكه او تنها دو كار نيمه تمام داشت .شبي رئيس هنرستان باراي
بازديد آمد و از آن جوان پرسيد ،زيتا چكار ميكني؟! هنرآموز ديگري كه خودش يك نقاش عالي مقام بود ،گفت ،زيتا
ديگر از ميان رفته .اكنون «اوسيني» نفر اول است .شايد سبب موفقيت من آن بود كه خيلي جدي كاار مايكاردم و از
آغاز تا پايان كالس كه زنگ زد ميشد ،با ذوق و شاوق تماام
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ضمن ،با دخترها هم كاري نداشتم.
محمدعلي در تفليس عاشق شد
در تبريز جواني بود بيسواد و ندار كه در ميدان كاروان سراي «كشمش چي لر»،بادون توجاه باه اراول ،نقشاه قاالي
ميكشيد .او چند مرتبه به باالخانه من آمد بود،اما چون بيتربيت و بد اخالق و فاسد بود ،من جوابش كردم و يكبار كه
بيرون نميرفت ،دنبال پاسبان فرستادم و او ناچار شد برود .روزي در بازار مسلمانهاي تفليس او را ديادم .جلاو آماد و
سالم كرد و پرسيد ،شما اينجا چه ميكنيد؟ گفتم،به هنرستان نقاشي ميروم .گفت من هم با برادر بزرگم كاه چنادي در
روسيه و سمرقند بود به اينجاآمد ام .پرسيدم برادرت چكار است؟ پاسخ داد،او دعا نويس و پزشك است.بعد گفت شما
كاري كنيد تا منهم بتوانم يك بار به هنرستان بيايم .گفتم اينكار مشكلي است.آنجا كساي را را نمايدهناد .ولاي او
آنقدر اررار كردكه من به رئيس هنرستان گفتم ،يك جوان ايراني ميخواهد يك هفته به اينجا بياياد و مادل شاود .او
پرسيد،آيا تركيبش خوب است؟ گفتم نه چندان .گفت،
باشد روز دوشنبه او را همرا خودت بياور .محمد علي كوتا قد و چاق بود و پشت گوشي داشت كه مانند دو شاخ قوچ از
دوطرف بيرون آمد بود .كال بزرگ تخم مرغي و قبائي داشت كه رد تا چين خورد بود با يك شلوار گشاد و كوتا .روز
دوشنبه آمد و به عنوان مدل ،در روي ميز نشست ،ولي خيلي از شاگردان ،باه وياژ دخترهاا ،از ترسايم وي خاودداري
كردند .هفته تمام شد و دفتر هنرستان مزد او را پرداخت .محمد علي به من گفت ،من از اينجا خوشم آمد و ميخاواهم
در كالس نام نويسي كنم .بگو چكار كنم؟ گفتم تو سواد نداري و از آن بدتر ،زبان روسي هم نميداني ولي او آنقدر اررار
كردكه من نزد رئيس هنرستان رفتم و باا او گفتگاو كردم،اماا رئايس زيار باار نرفات  .محماد علاي باا بارادرش نازد
"مجدالسلطنه افشار" كه دخترش هم در آن جا كار ميكرد رفتند .مجد السلطنه ،از رئيس خواهش كرد كه محمد علاي
را به طور غيررسمي بپذيرند.با اين ترتيب او به كال س آمد،ولي چون زبان روسي نميدانست او را كناار مان نشااندند.
محمد علي،به جاي انكه از روي مدل كار كند ،براي خودش نقاشي ميكشيد و گاهي هم نقشه قالي ميكشايد و چاون
شاگرد رسمي نبود ،كسي هم به كاارش كاار نداشات.در دفتار
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ذغال مخصوص ،رنگ روغني ،آب و رنگ ،كاغذهاي مختلف ،بوم نقاشي و غير ميفروختند.در آنجا دفتري بود كه هر
كس نام خود را در باالي يك برگ از آن مينوشت و هر چه را كه ميخريد ،در زير اسمش با قياد قيمات جنساي كاه
خريد بود ياد داشت ميكرد.در اول هر ما  ،خريد هايش را حساب ميكرد و پولش را مي پرداخت .بعد هم حساب تااز
اي باز ميكرد .محمد علي اين قضيه را فهميد و گفت من هم ميخواهم لوازم نقاشي بخرم و چون سواد نداشت ،ناچاار
من به جاي او در دفتر يادداشت ميكردم.او هم مرتب چيزهايي مي خريد و ميبرد .در ان روزها من يك دسات كات و
شلوار خريد بودم كه كمي برايم تنگ بود.محمد علي گفت ،اين را به من بد  .گفتم اين لباس براي من كاه نصاف تاو
هستم تنگ است تو چطور آنرا ميپوشي؟ گفت ،برادرم براي يك خياط كه بيماري سفليس دارد دعا نوشاته و معالجاه
اش ميكند.من لباس را به او ميدهم تا آنرا گشاد كند .من گمان كردم كه او پول لباسم را نقد خواهد داد ،ولي معلاوم
شد كه ميخواهد نسيه ببرد .بعد گفت ،يكي از آن يقههاي آهاريت ،و يك كراوات هم ميخواهم .گفتم،آخر شمار گردن
تو كه با من يكي نيست! سرانجام با پرروئي آنها را هم گرفت و در موقع رفتن ،عصاي ظريفم را نياز برداشات و گفات،
اين را هم مي برم.آن شب او با آن كت و شلوار تنگ ،يقه كوچك و كراوات وارونه بساته تياپ خناد آوري پيادا كارد
بود.محمد علي باز هم به كالس آمد و باز هم پيش من نشست و شروع به كار كرد.در كاالس ماا ،دختار خاانمي باود
گرجي ،كه پدرش كارخانه آبجو سازي داشت.او بسيار متمول و زيبا بود .با قدي كشيد  ،موهاي مشكي لطيف ابريشامي
و چهرة زيبا،آنچنان كه آدم جرئت نميكرد به چشمانش نگا كند .خالره آفتي بود.يكبار او ابتدا به مدل از چناد زاوياه
نگريست ،و سرانجام بساط كارش را در ميان من و محمد علي گذاشت ،و مشغول كار شد.وقتيكه او با پاككن اشاكال
هاي كارش را پاك و با دهان غنچه مانندش پف ميكرد تا فتيلههاا از روي كاغاذش بريزد،ياك مرتباه محماد علاي
دستش راجلو برد و با دست آنها را پاك كرد .دخترك برگشت و در حاليكه نگا استفهام آميزي به من ميكرد بلند شد و
جاي خودش را تغيير داد.پس از رفتن او،محمد علي گفت،اين دختر خيلي قشنگ است  .من عاشق او شد ام .آن شاب
گذشت .شب ديگر دختر آمد ولي اين بار ديگر كنارما ننشست .محمد علي گفت ،چرا ناز ميكند و بازي درميآورد! مان
برايش شعر ساختهام .بعد چند جمله بايساروته را باه تركاي
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بايد او را بگيرم .نگا كن ،ببين ،گا گاهي هم به من نگا ميكند و ميخندد .قديميها گفته اند كه ،دل باه دل را دارد.
اي من به قربان چشمهايش .گفتم،با اين سر و پزي كه تو براي خودت درست كرد اي  ،نه تنهااو ،بلكاه هماه باه تاو
ميخندند.عاقبت زنگ خورد و كالس تعطيل شد .محمد علي گفت ،بيا امشب باهم به گردش برويم .من ديدم باا ايان
ريخت،بچه گرجيهاي الت او را مسخر خواهند كرد و به من و به ايراني بر ميخورد.باه او گفاتم ،خاوب اسات ساوار
ترامواي برقي شويم .همانطور كه ترن حركت ميكرد ،ديدم همان ئختر (ساراجو ) با ياك دانشاجو گارم راحبتند .باه
محمد علي گفتم،آنجا را نگا كن .او فريادي زد و به زمين افتاد .گفتم ،ديوانگي موقوف .او يك گرجي ميليونراست و تو
يك مسلمان الت و آس و پاسي .به چه مناسبت عاشق او شد اي؟! گفت ،فكر ميكني كه من از شيخ رانعان پيرمارد
هم كمترم ،كه دختر گرجي عاشقش شد بود .گفتم ،بي خود دلت را به اين رقارهها خوش نكن .شب ديگر محمد علي
به كالس نيامد .ما هم به آخر رسيد و دفتر هنرستان حساب ميخواست .محمد پول لباسهاي مرا هم نداد بود .ناچار
به مهمانخانه آنها رفتم تا ببينم چه اتفاقي افتاد است؟ همين كه سرا آنها را گرفتم ،مرا باز جويي كردناد كاه بگاو
آنهابه كجا فرار كرد اند؟ گفتم ،من هم آمد ام همين رااز شما بپرسم .من چه ميدانم كجا رفتهاند.خالره ،پس از يك
ساعت مجادله مرا رها كردند و گفتند كه آنها چهل روز دراينجا منزل كرد وبه جز حسابشان كه پرداخت نكارد اناد،
مقداري هم اشيا نفيس مسافرين را با خودشان برد اند.سالها گذشت .من آكادمي مسكو را تماام كاردم و باه تهاران
آمدم و (نگارستان ارژنگي) را داير نمودم .روزي جواني نزد من آمد و گفت ،برادر شما در مشهد است .به من گفته بارو
برادر م(رسام ارژنگي)را ببين .من تعجب كردم و گفتم من دو برادر بيشتر ندارم و هي كدامشان در مشاهد نيساتند .آن
وقت بود كه فهميدم محمد علي برادر من شد و پس از آن همه كثافت كاريها از مشهد سر در آورد است.
نخستين دلباختگي من
در تفليس خانههاي بزرگي بود كه دور تا دور ،ساختمان چند مرتبه داشتند .پلهها و راهروهاو كف اتاقها ،همه باا تختاه
رنگ شد پوشيد شد بودند .اين خانه بخش بخش بود .هر بخش آن ،شش اتاق تو در تو ،درگا  ،آشپزخانه ،دستشوئي
يا دو اتاق زيادي را به دانشجويان كرايه ميداد.يعني
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بر روي در بزرگ مينوشتند ،كه يك يا دو اتاق كرايه داد ميشود .اين خانه ها درواز داشتند و يك اتاق كه درباان در
آن مينشست .او همه مستأجرها را به خوبي ميشناخت و آدم بيربط را به ساختمان را نميداد .سال سوم بود كه پس
از تعطيالت تابستان از تبريز به تفليس برميگشتم .ابتدا مطابق هميشه ،در مهمانخانه اي منزل كردم .سپس براي پيادا
كردن اتاق به را افتادم .در همان خياباني كه هنرستان مان بود ،روي درواز يك خانه نوشته بودناد ،دو اتااق در طبقاه
سوم كرايه داد ميشود .وارد خانه شد از پله ها باال رفتم در راهرو زني با سه دختر و پسار سار ميازي نشساته ،چااي
مينوشيد ند .من گفتم ،ميخواهم اتاقها را ببينم .دختر بزرگ كه قامتي موزون ،موهاي قهو اي رنگ روشن ،چشاماني
جذاب و چهر اي زيبا مانند برگ گل داشت ،بلند شد و مرا راهنمايي كرد .پرسيد ،چكار هستيد؟ گفتم هنرجوي نقاشي.
گفت ،خوبست .اهل كجاييد؟ گفتم ايراني ام .ديدم از ايراني بودنم چندان خوشش نيامد .زيرا دهاتيهاي ايراني در آن جا
اغلب نفت ميفروختند .يا سبدي برداشته ،وجوراب مردانه و زنانه و دستمال و غير  ،به فروش ميرسانيدند پاسبانان هم
مرتب آنها را ميزدند وبه ايشان ناسزا ميگفتند.خالره اينكه در آنجا ايراني آبروئي نداشت .به هر حال اجار يك ماا
اتاق را پرداختم و جامه دانهايم را از مهمانخانه به آن جا بردم .اين دختر از همان نگا اول مرا پسنديد بود ،زيرا همه
دختران براي هنرمندان ،امتياز قائل بودند و اغلب به تماشاي كارهاي من ميآمدند .ولي او تنها تماشاگر نقاشيهاي من
نبود ،هر روز د دوازد دختر از همسايگان براي تماشا به اتاق من ميآمدند .دختر راحب خانه كه نامش «بئال» بود  ،در
آموزشگاهي،هنرآموز گلدوزي و خياطي بود .ظهر ها كه به خانه ميآمد،ميديد كه دختران در اتاق من گرد آمد اند،بال،
همه آنها را بيرون ميكرد .مثل اين بود كه من و اتاقم از آن اوهستيم .تا اينكه عيد روسها فرا رسيد .آموزشگا ها پانزد
روز تعطيل بودند .او از من خواهش كرد كه يك شبيه از او بسازم .آمد برابرم نشست و من با آب و رنگ ،از او چهر اي
ساختم و قرار شد دو شبيه بسازم ،يكي براي خودم و يكي براي او .در اين مدت رد جور دلربائي ميكرد .گاهي پاهااي
خوش تناسب و بلورين خود را به پاي من ميساييد و بعد پوزش ميخواست .روزي به من گفت ،من براي تو يك نامزد
پيدا ميكنم .تو هم براي من يك نامزد پيدا كن .روز بعد من پرسيدم،ميل داري نامزدت از چه مليتاي باشاد؟ گفات تاو
چطور؟ گفتم ،فرق نميكند .پاسخ داد براي من هم همينطاور.

اگر جوان هنرمند و زيبايي مانند تو باشد موافقم .پس
37

از اين گفتگوها او مرا از آن خود ميدانست و خيلي ميپائيد كه ساير دخترها با من رابطه پيدا نكنند .ياك روز باه مان
گفت توشبها ميخوابي؟ گفتم شب براي آسايش و خواب است .گفت من اغلب خوابم نميبرد و ميخاواهم پايش تاو
بيايم.امشب،در اتاقت رانبند.خواهم آمد .من در را نبستم مدتي بيدار بودم ولي او نيامد .برخاستم و در را بساتم .تااز باه
خواب رفته بودم كه ديدم تلنگر ميزنند .بلندشدم ديدم اوست .با پيراهن خواب با ياك خارمن زلافهااي افشاان مانناد
فرشتهاي كه از آسمان آمد باشد .گفتم چرا دير آمدي؟ گفت خواهرم بيدار بود .آنشب بال ،دو سه ساعت نزد مان ماناد
ولي من به او خيانت نكردم .با وجود اين كه در رختخواب من و در آغوش من بود .از آن شب به بعد ،ديگر من ماال او
بودم و او مال من بود .با هم به تئاتر و گردش ميرفتيم .يكروز غروب آمد و گفت :امشب برويم تئاتر .من گفتم امشاب
نميتوانم ،بماند براي يك شب ديگر .پرسيد چرا؟ گفتم،چون پول ندارم ،گفت اي بابا! من پول دارم .گفتم ،مان دوسات
ندارم كه تو پول خرج كني .گفت ،اين حرفها هي مورد ندارد و سرانجام رفتيم .من احساس كاردم كاه او مايخواهاد
چيزي به من بگويد .عاقبت گفت ،ما كي عقد و عروسي ميكنيم؟ گفتم من كارم تماام نشاد  .هناوز ازدواج بارايم زود
است .گفت چرا ،تو درآمد داري ،من هم كار ميكنم و با هم زندگيمان را ادار مي كنيم و نميگذاريم تا تو آكاادمي را
تمام نكرد اي ،بچه دار شويم .پس از گفتگوي بسيار ،من به او گفتم ،به شما دخترهاي خارجي نميشود اعتمااد كارد.
امروز مرا ميپسنديد ،فردا يك افسر جوان روسي كه سبيلهايش را به فرم آلماني ،باال تابيد و ناوك شمشايرش باه
زمين ميخورد و مهميزهاي چكمههايش ردا ميكند ميبينيد،آنوقت از دست من كشيد ،بازو به باازوي او باه گاردش
ميرويد.بال ،بسيار عصباني شد به طوري كه ميلرزيد .گفت ،چه مدت است با شما دوست هستم؟ گفتم ،هفت ما  .گفت،
من اگر يك دختر هرز و هوسباز بودم ،خودم را به تو تسليم ميكردم .گفتم ،حاال فرق دارد .شما اكناون دخترياد .آن
زمان زن خواهيد بود .پرد نمايش پائين آمد.به او گفتم ،برويم بوفه چيزي بخوريم.بال گفت ،مان چيازي ميال نادارم.
خودت برو .تئاتر كه تمام شد،با اوقاتي تلخ ،بيرون آمديم .من درشكه اي ردا كردم،ولي او گفت،درشاكه الزم نيسات ،
پياد ميرويم .گفتم ،را دور است .گفت ،ايرادي ندارد ،و آنوقت هر جواني را كه ميديد به او سالم ميداد .جوان هم در
كمال تعجب ميگفت ،دختر خانم من شما را نمايشناسام! باه
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ميشد ،گفت« :پراشچايو» (در زبان روسي دو جور خدا نگهدار گفته ميشود.يكي در سفر را هاي دور كه اميد ديدار خيلي
كم است.و ديگري عادي است و (پراشچايو) همان اولي است) .بامداد هنوز بلند نشد باودم كاه ديادم او ياك پياراهن
زيباي تانكو (تانكو پارچه نارنجي رنگي بود كه در آن زمان مد شد بود) پوشيد  ،با ردايي جان فزا ،آهنگي را ميخواند
و ميرود .آن روز تعطيل بود .ساعت پانزد با جوان زيبايي آمدند و پشت در اتاق من كه مهمانخانهشاان باود نشساتند.
شوخي و خند و رداي بوسه .من ديوانه شدم .چند روزي به اين نحو گذشت .يك روز ربح او را در دستشويي ديدم كه
به رورتش رابون زد  ،دست و رو ميشويد .سالم كردم ،او پس از آن كه دست و رويش را شست ،بدون آن كاه باه
من نگا كند پاسخ سالمم را داد .گفتم ،دختر خانم قرارمان اين بود كه من دو شبيه از شما بسازم .چون به ايران رفتانم
نزديك است ،بيائيد تا شبيه ديگر را هم بسازم .گفت :من وقت ندارم .شماهم همان شبيه اولي را به من بفروشيد .گفاتم
من آنرا دوست دارم وميخواهم براي خودم نگهدارم .گفت كسي را كه دوست نداري شبيه او راچرا ميخواهي ؟ از گفته
اوحالم دگرگون شد .برگشتم و همان روز كمي باالتر درهمان خيابان ،اتاقي در خانه يك ارمني پيدا كردم .برگشتم و به
خانم راحب خانه گفتم:من از اينجا ميروم.لطفا رورتحساب مرا آماد كنيد،تا بپردازم وبروم .او گفت چرا ميرويد؟ ما كه
از شما بسيار راضي هستيم .گفتم الزم است ازاين خانه به جاي ديگر نقل مكان نمايم .دختر كوچكش گفت،آخر ميانه او
با بال شكراب شد  ،براي همين ميخواهد برود .مادرش گفت :بال كه راحبخانه نيست .شما ارالً با او كااري نداشاته
باشيد .اما من حسابم را پرداختم از خانه آنها بيرون آمدم.
ديو به جای پری
منزل تاز من در خانه يك ارمني بود .اين خانه مجموعه اي بسيار بزرگ بود و هزار نفر در سااختمانهااي آن زنادگي
ميكردند ،ولي اتاق من در بخش خود راحب خانه قرار داشت .راحب خانه ،خواهري داشت الغر و سيا كه رگهااي
گردن و دستهايش بيرون زد بود و چهل سال از عمرش مي گذشت.اما هنوز دختر بود .مرا كه ديد خيلي با من گارم
گرفت .هر روز پيش از آمدن من ،سر پلهها چشم به راهم ميايستاد و همين كه مرا ميديد ،دستم را مايگرفات و باه
دست و رويم را بشويم .او دو برابر كرايهاي كه از من
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ميگرفتند را برايم نان شيريني خانگي و خوراك و تخم مر رنگ شد و شكالت ميآورد و مرا كامالً تحت نظر داشت.
شبي با يكي از همشاگردي هاي دختر از هنرستان بيرون آمديم .اتفاقاً دخترك بسيار هم خوشگل بود .نزديك در منزل
كه رسيديم ،او گفت ،ميتوانم بيايم وكارهاي شما را تماشا كنم؟ وبعد با من آمد.اما ان زن با او رفتاري كرد كه من نزد
همشاگرديم خجل و شرمند شدم و پس از رفتن آن دختر به من گفت :شما خوب نيست باا ايان دختاران هرجاايي و
بوالهوس تفليس آمد و شد و آشنايي كنيد.اين ها فاسدند .خوش بختانه بزودي هنگام تعطيال ت فرا رسيد .زمانيكه براي
برگشت به ايران آنجا را ترك ميكردم ،به من گفت :من نميگذارم اين اتاق را به كسي اجار بدهند .شاماهم همينكاه
برگشتيد ،يكسر به اينجا بيائيد .آنوقت مرا بوسيد و من از آن زندان فرار كردم.
نمايشگاه من در بادكوبه
در آن زمان من تعدادي از كارهاي آب و رنگ و روغني خود را جمع آوري و آماد كرد بودم .مجد السلطنه افشار كاه
يكي از خوانين رضائيه بود به سبب آنكه از محمد علي ميرزا (وليعهد) قهر كرد بود ،در تفليس زندگي ميكرد .او دهات
زيادي در اطراف رضائيه داشت و درآمد آن مرتبا به او ميرسيد.مجدالسلطنه،كه نام خود را پرنس گذاشته باود ،مينيااتور
ميخريد و به خارجيها ميفروخت و سخت تركزم بود.او به من ميگفت ،شما كارهايت را باه بااكو ببار ودرآن جاا باه
مسلمانان دولتمند و مشوق هنر بفروش ،تا سال بعد كه بايد به آكادمي مسكو باروي ،پاول كاافي داشاته باشاي .مان
نقاشيهايم را در سه رندوق جا كردم و مقدار پولي را كه نزد يكي از بازرگانان تبريزي داشتم از او گرفتم .شاب بليات
را آهن خريدم و رندوقها را به باغاژ [باگاژ] دادم و به را افتادم .نميدانم پولهايم را از جيب بغلم درآوردند ياا افتاادو
گم شد.بطوريكه وقتي به باكو رسيدم جز كيف كوچكم كه مقداري پول نقر روسي در ان باود چيازي نداشاتم.ابتدا در
مهمانخانه «اسالميه» منزل كردم.بعد [به] ادار يك روزنامه مسلمان رفتم و اظهار كردم كه مان نقاشام و مايخاواهم
نمايشگاهي ترتيب دهم ،با من همراهي كنيد .مدير روزنامه گفت اول به شهرداري برو و از آنجا اجاز بگير ،بعد هم يك
سالن پيدا و اجار كن .تابلوهايت را نصب كن و آرايش بد و آن وقت بيا اينجا ،پول آگهي را بپرداز تا ما برايت آگهاي
ديگر باه ماا مرباوط نيسات .ديادم بارخالف گفتاه
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مجدالسلطنه ،آنها ،ذر ئي به آدم كمك و همراهي نميكنند .به مهمانخانه برگشتم.يادم افتاد كه ژنرال كارتي به من داد
بودتاآنرا به يكنفر مسلمان كه در استخدام دولت بود،بدهم .به را افتادم و عاقبت خانه او را پيادا كاردم .دو دختار بچاه
بسيار قشنگ از خانه بيرون آمدند .پرسيدم پدرتان هست؟ گفتند ،او اكنون در شهر نيست دو روز ديگر برميگردد .ناچار به
مهمانخانه برگشتم .عيب كار اين بود كه پولي نداشتم و مدير مهمانخانه هم هر روز حساب ميخواست .هار چاه باه او
ميگفتم رندوقهاي من در اينجا بمانند تا پول برسد ،قبول نميكرد .من وسائل نقاشيم را برداشتم و به كنار دريارفتم
تا از دريا يك اتود بكشم .همين كه نشستم بادي برخاست و ماسهها را روي بساط من پاشيد .ناچار بلند شدم .وسايلم را
جمع كردم .سوار واگون اسبي شدم وبه مهمانخانه برگشتم .از پلهها كه باال ميرفتم ،مرد خوش سايمايي هام پاايين
ميآمد .جعبه رنگ مراكه ديد پرسيد چه ميفروشي؟ گفتم خيلي عجيب است نميبينيد چه ميفروشم؟ قدري دقيق شد
و گفت نقاشي؟ پاسخ دادم آري؟ گفت اهل اينجا هستي؟ گفتم نه! من ايرانيم .پرسايد منزلات كجاسات؟ گفاتم فاالن
شمار  .گفت من فرانسوي هستم و با شما همسايه ام .آيا كار آماد داري؟ يك رندوق كوچك را كه در آن آب رنگ و
مينياتور بود ،و آنرا باز كرد بودم،نشانش دادم و گفتم ،بفرمائيد نقاشيهاي مرا تماشا كنيد .آمد و از ميان كارهايم ،ياك
آب و رنگ و يك مينياتور را جدا كردو قيمت پرسيد .من ميترسيدم قيمتي بگويم كاه او نخارد ،زيارا باه پاول خيلاي
نيازمند بودم .سرانجام آنها را به رد و چهل روبل خريد و گفت ،قاب و شيشه راهم نمايخاواهم .مان فاوراً زناگ زدم
رورت حساب خواستم و پول مهمانخانه را پرداختم.دو روز بعد،يكبار ديگر باه ديادار ماردي كاه دوسات ژنارال باود،
رفتم.اودر نهايت مهرباني از من پذيرايي كرد .بعد با من به مهمانخانه آمد .كارها را برداشتيم وبه كلوب مسلمانان رفتيم.
مدير كلوب كه اهل باكو بود ،كارهاي مرا تماشا كرد و گفت ،افسوس كه همشهري «ايراني» هستي .باز گفت،حاال هوا
گرم شد و دولتمندان به ييالق رفتهاند .شما بايد فصل پائيز بيائيد .اين را هم بگويم كه در آن چند روزي كاه در بااكو
بودم شنيدم كه قوچيها ،چند نفر را سر بريد اند.
مهندس بقالي ميكرد!
در باكو گردش مي كردم كه ديدم به ديوار يك دكان بقاالي
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اين مدرك مال كيست؟ بقال گفت،مال خودم است .گفتم شما كه مهندسيد پس چرا بقالي ميكنيد؟ گفت چه كانم.در
اينجا به مسلمانها كار نميدهند .مگراينكه زن روسي بگيريم و ترك مليت كنيم.
روانه آكادمي مسكو شدم
دور هنرستان نقاشي تفليس شش سال بود ولي همانور كه شرح دادم من آنرا در مدت چهار سال تمام كردم .اين راهم
بگويم كه هنرستان ما سيصد هنرجو داشت كه دويست نفر آن را دخترها تشكيل ميدادند .عد شاگردان كالس ششم
كه من هم جزو آنها بودم ،هجد نفر بود .اين عد ميبايست در آكاادمي امتحاان بدهناد و در آن آزماون دوازد نفار
پذيرفته ميشدند و شش نفر ديگر رابه تفليس برگشت ميدادند كه يكسال ديگر هم كار كنند .خوشابختانه مانهم جازو
پذيرفته شدگان بودم .يكي از برنامههاي امتحاني ما آزمايش طراحي با خط بدون سايه بود كه هنرجويان اغلاب باه آن
توجه چنداني نداشتند و بيشتر آنها به همين دليل رد ميشدند .برنامه آكادمي مسكو(،يادش بخيار) بسايار عاالي باود .از
ساعت نه بامداد با رنگ روغن از روي مدلهاي زن و مرد برهنه روس نقاشي ميكرديم.و از ساعت شش عصر باا ذغاال
ويژ نقاشي سيهقلم،مشغول طراحي ميشديم .اين را هم بگويم كه سه جور كار انجاام مياداديم« -1.اتاود» باا رناگ
روغن ،بسيار ساد واز روي طبيعت كه(كارتين)نام داشت -2.از روي طبيعت ولي بسيار دقيق همرا باا نكاات رياز -3.
(اسكس) يا موضوعات خيالي .به جز اينها درسهاي ديگر ما شامل :آناتومي (تشريح) ،پرسپكتيو (نمايش اجسام در دور و
نزديك) ،تاريخ هنر ،رنگ شناسي و رنگ آميزي بود .مانند هنرستان تفليس ،در اينجاهم هر شش ما  ،كارهاي شاگردان
را به نمايش ميگذاشتند .گاهي هم مسابقه داشتيم .يكسال ،واپسين روشنايي آفتاب را به مسابقه گذاردند تاآن روشنايي
سرخ و آتشين خورشيد را به تصوير بكشيم .من پس از انديشه بسيار ،عربي را در باالي يك تپه كشيدم ،كه باه هنگاام
غروب ،عباي خود را بر روي زمين انداخته و شمشير در كنار نهاد  ،نماز ميخواند و آفتاب غروب را به چهر و نيماي از
دستهايش تاباندم .هنگامي كه اين پرد را به آكادمي بردم ،چنان نظر پروفسورها راجلب كرد كاه در مساابقه نفار اول
شدم .ساير هنرجويان درخت و تپه و كلبه با سايههاي دراز كشيد بودند كه چندان مورد توجه واقع نشد.
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كاله روسي
بد نيست اينراهم بگويم كه من در آكادمي "عباس حسيني" امضا ميكردم ولي چون در زباان روساي حارف (ع-ح)
نيست ناچار "اوسيني" ،مينوشتم و يك نقطه ميگذاشتم .پروفسورها اررار داشتند كه من نام خانوادگيم را ابراهيم اوف
بگذارم .هماطور كه خيلي از مسلمانان قفقاز يك «اف» به دنبال نام پادري اضاافه ميكردناد.مثالً ماراد را "ماراداف"
ميگفتند .ولي من زير بار نميرفتم .آنها هم از اين تعصب من خوششان نميآمد.
در فرانسه و ايتاليا
يكسال كه قدري پول داشتم ،تصميم گرفتم تا در تعيالت تابستاني به جاي تبريز به فرانسه و ايتاليا بروم ،ولاي مشاكل
بزرگ كار من اين بود كه زبان نميدانستم .در فرانسه چند روز به موز "لوور" ميرفتم .اين موز  ،گنجينه گرانبهايي از
مينياتور و هنرهاي ديگر ايراني دارد كه يكي از آنها در كشور خودمان يافت نميشود.در آنجا مرد و زن و پير و جاوان
سه پايههاي نقاشي خود را در برابر تابلو هاي قديمي گذاشته و مرتب از آنها كپي ميكردناد ،ولاي هنار آناان چنادان
ارزشي نداشت .به نظر من ،اينكار يك جور كاسبي است .كپياه هاا را در دكاان سمساارها گاذارد و باه جهاان گاردان
ميفروشند .تابلوهاي بزرگي هم از جنگهاي نااپلئون ديادم كاه جاز دو پارد  ،بااقي چنگاي باه دل نمايزدناد.امادر
موز "ورساي" پرد هايي عالي ديدم كه يكي از آنها "انسانهاي نخستين" بود .چند مرتبه مصمم شدم تااآن را كپاي
كنم ولي ديدم اينكار شش ما بلكه يكسال وقت الزم دارد و من وقت نداشتم .در ايتاليا،كار ها همه كهنه و بايرناگ و
طرحها اغلب غلط ولي از لحاظ قدمت پربها و با ارزش بودند .من به دو دليل از اروپا زود برگشتم .اول انكه در ايتاليا هوا
خيلي گرم بود و ديگر اينكه زندگي خيلي گرانتر از روسيه بود .هر چند دو مينياتور از كارهاايم را كاه همارا داشاتم در
فرانسه به بهاي خوب فروختم ،ولي وقت و وسايل براي ساختن مينياتور نداشتم .در سال دوم آكاادمي ،جناگ جهااني
 1914آغازشد.اما خوشبختانه آكادمي تعطيل نشد و ماتاپايان سال مشغول كار بوديم تا اين كه دور تمام شد .من پس
از گرفتن ليسانس روانه تفليس شدم كه به تبريز باز گردم.
ايرانيهای فارسي زبان در مسكو
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مي دانيد كه آدم در كشور بيگانه نسبت به همشهريها و ميهنش متعصب تر ميشاود.گهگا كاه ايرانايهاا باه مساكو
ميآمدند و با هم به گالري «تريتياكوفسكي» ميرفتيم و از تابلو هاي گوناگون و كارهاي «رپين» نقاش بزرگ روسايه
ديدن ميكرديم من ميپرسيدم اين كارها را در مقام مقايسه با كارهاي كمالالملك چطور ميبينيد؟ آنها ميگفتند ،چه
نسبت خاك را با عالم پاك؟ نقاش هاي روس ،شاگرد كوچك كمالالملك هم نميشوند .خالره آن قدر از كمالالملك
تعريف و تمجيد ميكردند كه من مشتاق ميشدم و ميخواستم كارهايم را ناتمام گذارد به تهران بيايم و تابلوهاي اين
نابغه را تماشا كنم.
روانة تفليس شدم
من نميخواستم در تفليس درنگ كنم ،چون دوران جنگ بود و روسها نسبت باه ايرانياان باويژ تحصايل كارد هاا،
دشمني نشان ميدادند.در تفليس گرو گرو ايرانيهاي با سواد را بردند و بدون محاكمه ،به گنا ايراناي باودن ،در پااي
كو تيرباران كردند .يعني كشتن ايراني بيراحب براي آنها كاري عادي شد بود .چنانكاه در هماين «ربااط كاريم»
تهران ،لشكريان تزار ،مردم را دور كرد  ،تا نفر آخر را كشتند .در تفليس در مهانخانه شا عباس كاه نزدياك محلاه
مسلمانان است ،منزل كردم تاروز بعد روانه تبريز شوم ،ولي يك نفر موسيقي دان كه سابق بر آن مشتري كارهايم باود،
مرا ديدو خواهش كرد چند تابلو برايش بسازم  .وچون در آن هنگام پول كاغذي روسي ارزش خود را از دست داد باود،
بنا براين شد كه پول طال به من بدهد .لذا من ناچار شدم يك ما در آن شهر بمانم و آن كارها را بسازم.
بازداشت و بازپرسي من
ساعت د شب بود .من لباس خواب پوشيد  ،مي خواستم بخوابم كه در را با شدت كوبيدند .من به روسي گفتم كيست؟
پاسخ آمد:به نام قانون باز كن .در را كه باز كردم ،دو پاسبان روس با يك افسر در حاالي كاه اسالحه باه دسات آمااد
تيراندازي بودند،وارد شدند و گفتند :رو به ديوار بايست .خودشان تمام اشيا و جامهدانهاي مرا گشتند ولاي چيازي جاز
چند عكس ستارخان و باقرخان و مجاهدين پيدا نكردند .پرسيدند اينها چيست؟ گفتم من نقاشم و بايد همه جور عكس
داشته باشم .در كارم الزم ميشود .اين را هم بگويم كاه مان
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به دست روس ها و ادار آگاهي نيفتند ،آن دفترچه را در پشت تقويم ديواري اتاقم پنهان كرد باودم كاه خوشابختانه
متوجه نشدند .به من گفتند :زود لباس بپوش تابرويم .لباس پوشيدم و با آنها به كالنتري رفتيم .مرا در اتاقي انداختند
و در را از بيرون بستند و رفتند .پس از آن كه به تاريكي عادت كردم ،ديدم اتاقي است كه به جز يك پنجر آن هم سه
متر باالتر،هي منفذي ندارد.تنها يك نيمكت دراز و باريك و كهنه رنگ و رو رفته در اتاق بود.روي آن نشستم وتا بامداد
گاهي بيدار بودم و گاهي چرت ميزدم .ساعت هشت ،در را باز كردند .من بيرون رفتم .دسات و رويام را شساتم .ياك
استكان چاي با يك حبه قند و يك قطعه نام خشك شد برايم آوردند .دوبار در را بستند و رفتند .ساعت نه شاد .ياك
پاسبان مسلح آمد و مرا به اتاقي برد .در آن جا ميزي گذاشته بودند و يك افسر تنومناد باا چشامان زا در پشات مياز
نشسته بود .دو نفر ديگر هم سر ميزهاي ديگر نشسته بودند.
بازپرسي شروع شد .كجائي هستي؟ نامت چيست؟ چند سال است در روسيه به سر ميبري؟ و ....سرانجام پرسيدند :شغلت
چيست؟ در اينجا من ناگزيرم توضيحاتي بدهم( :در زبان روسي،براي واژ نقاش،به يك كلمه اكتفا نميكنناد .آن كساي
راكه در و پنجر رنگ ميكند «ماليار» و آنكه دكان دارد و آگهي و تابلوي بازاري ميسازد را «ژوپين» و آنرا كه نقااش
واقعي است و هنرستان و آكادمي ديد «خودوژنيك»،ميگويند) .من در پاسخ گفتم (خودوژنيك) هستم .او به مساخر
خنديد و گفت :مگر ايراني هم خودوژنيك ميشود؟! من جوابي ندادم ولي آنچنان نگاهي به او كردم كه بسيار معنايدار
بود .از آن نگا من عصباني شد و گفت :با آن چشمهاي ايراني به من نگا مكن! من هم منقلب شدم و گفتم :من ياك
ايراني اريلم و چشمانم ،چشم اريل ايرانيست ،به تو نگا ميكنم  ،چنانكه آدم به دشامنش ماينگارد .از ايان ساخنم
سخت عصباني شد و مشت ديو مانندش را روي ميز كوبيد و فرياد زد :بس است .بس است .بيا او را ببر .باز مارا باه آن
اتاق بردند و در را بستند و ،رفتند .من مرگ را در برابر ديدگان خود ديدم .باكي نداشتم .فكر ميكردم چه آرزوهايي براي
ساختن پرد هاي تاريخي ،براي موز هاي ايران داشتم.آرزو داشتم شاگرداني تربيت كنم و براي ميهنم كارهاي ساودمند
انجام دهم .ميديدم كه چشمهايم را بسته ومرا مانند جانيان تيرباران ميكنند .سالهاي دراز دو برادر و دو خواهرم چشم
به را من ميمانند و كسي نيست كه سرگذشت شاوم مارا باه

آنها بگويد يا بنويسد.هنگام ظهر در بااز شاد .ياك
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استكان چاي با يك حبه قند با تكه ناني خشكيد آوردندو باز در را بستند و رفتند .كمكم هوا تاريك شاد .شاب چهار
ترسناك خود را با نهايت زشتي به من نااميد و بيكس نشان داد .توانايي آن را ندارم تا بگويم كه در آن اتاق تاريك چه
حالي داشتم و چه انديشههاي جانكا و دلخراشي شكنجهام ميداد .نميدانم چند ساعت از شب گذشاته باود .مان روي
نيمكت نشسته بودم.ناگهان احساس كردم كه روي شيرواني كساني را ميروند و به آهستگي باا هام حارف مايزنناد.
درست گوش دادم .ديدم تركي حرف ميزنند .يكنفر ميگويد اينجاست .آن يكي ميگويد نه در آن اتاق است .آنهاا را
شناختم .از جوانان ايراني خودمان بودند كه زماني در «گرو دوست داران ايران» فعاليت ميكردند .من آهسته باا ساوت
عالمت دادم .اين را هم بگويم كه در تفليس شيروانيها به هم چسبيد بودند و آندوساتان از خاناه ياك ايراناي ،روي
شيرواني ها آمد و چون اهل محل بودندو را را ميشناختند ،زندان مرا جسته بودند .بعد از اندك زماني شروع به كنادن
ميله هاي پنجر نمودند وتا نيمه آنرا كندند،آنوقت به من گفتند،حاال زود بيا باال .من پرسيدم ،با خودتان طناب آورد ايد؟
گفتند نه! گفتم پس چطور باالبيايم؟ سرانجام نيمكت را به ديوار تكيه دادم ،تا از آن كمك بگيرم ولي كف اتاق از تخته
راف و رنگ شد بود،نيمكت ليز خورد،بر زمين افتاد و مانند توپ ردا كارد .گفاتم االن مايآينادو باه جاز مان ،آن
بدبختها راهم ميگيرند .ولي خوشبختانه كسي به سرا ما نيامد .بار دوم باز نيمكت را تكيه دادم و با همه توانم خودم
را باال كشيدم .آنها دستم را گرفتند و باال كشيدند .يكي از رفقا بليت را آهن جلفا را تهياه كارد و باا ياك جاماه دان
كوچك خوردني ،به ايستگا برد بود تا هر چه زودتر فرار كنم .به آنها گفتم همه چيزم من در مهمانخاناه ماناد  ،حتاي
مدارك تحصيلي ام .خوب است اول به آن جا سري بزنم و آنها را بردارم .گفتند ،در اينصورت،مدير مهمانخانه فوراً باه
كالنتري تلفن ميكند كه او را آزاد كرد ايد يا گريخته؟ بايد از همه دست بكشي و بروي .گفاتم مادارك تحصايلي ام
خيلي برايم ارزش دارد .گفتند ،شايد ما موفق شويم وآنها را بدست آورد به نشاني شما بفرستيم .مان باا ياارانم ساوار
درشكه شد به ايستگا رفتيم .پس از وداع با آنها در ساعت دو بعد از نيمه شب قطار حركت كرد ولي اميد نداشاتم كاه
خود را به سالمت به مرز ايران برسانم .نگراان بودم كه ژاندارمها مرا بگيرند و دوبار باه تفلايس برگردانناد .در جايگاا
خواب باال دراز كشيد  ،فكر ميكاردم كاه ناگهاان دو ژانادارم

فانوس به دسات واردتارن شادند( .در آن زماان را
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آهن روسيه چرا برق نداشت) .شنيدم كه به دنبال (ژدوپيس) ميگردند ،و مرتب فانوس را اين سو وآن سو ميگرفتناد.
سرانجام به خود جرئت دادم و گفتم :چه مايخواهياد؟ دنباال كاه مايگردياد؟ پاساخ دادناد «گمناازيس» .گمناازيس
دانشآموزان را ميگفتند .نفس راحتي كشيدم و گفتم ،در اينجا گمنازيس نيست .ترن ،فردا بامداد به جلفا رسيد .چون با
خودم چيزي نداشتم ،از گمرك روس زود گذشتم ،ولي در گمرك ايران يك ارمني ناجنس يك ساعت بي جهت معطلم
كرد .به هر حال از جلفا عازم تبريز شدم ولي پس از هشت سال رنج و زحمت و با دستاني خالي!!!.
من در زادگاه خود
در آن هنگام ،برادر و خواهر كوچكم با برادر بزرگم زندگي ميكردند .برادرم «مير مصّور» از تاجري سفارش چندين نقشه
قالي را قبول كرد بود و رفتن من براي او بسيار سودمند افتاد؛زيرا او نيمي از نقشهها را در اختيار من گذاشت .اين راهم
بگويم كه پايان جنگ اول جهاني بود .گاهي تركها به تبريز نيرو ميآوردند و روسها فرار ميكردند و گاهي روسها،
تركها را شكست ميدادند و دوبار تبريز را به تصرف درميآوردند .روزي از ادار را آهن كاه در آن موقاع از جلفاا باه
تبريز و از تبريز تا شرفخا نه كشيد شد بود ،نامهاي رسيد كه مرا به آن جا دعوت كرد بودند .من و برادر به وحشات
افتاديم كه چرا مرا به ادار را آهن خواسته اند! چون روسها مرتب آدم ميكشتند و غاارت مايكردناد و اوضااع بسايار
خطرناك شد بود .ناچار به آنجا رفتم .رئيس كه يك مرد جوان بود ،به من گفت:آيا شما مسكو بوديد؟ گفتم آري .گفت،
رورت خانم  ...كشيد ايد؟ گفتم بلي .گفت ،او پول شما را باه تفلايس فرساتاد و پسات وجاه را برگرداناد  .ساپس از
بازرگانان ايراني نشاني شما را گرفته و آنان گفته اند كه وي تبريزي است وشايد اكنون نياز در آن شاهر باشاد.حااليك
رسيد بنويس وپولت را بگير .من كه به پول خيلي احتياج داشتم رسيدي نوشتم و وجه را گرفتم .چند ماهي در تبريز بودم
ولي قصد داشتم كه به تهران بيايم ،چون شنيد بودم هنرستاني با رياست مرحوم كمالالملك داير شد است كه نيازمند
استاد است .لذا نامهاي به وزارت معارف (آموزش و پرورش) نوشتم ،تاچنانچه به من احتياج داشتند به تهران بروم .پاسخ
رسيد كه بيا .ولي خواهر بزرگم اررار داشت كه ازدواج كنم .اوچند دختر هم برايم در نظر گرفته بود(.درآن روزگارحجاب
بااود ،پسرنميتوانساات دختاار را ببين اد) ماان بااه ازدواج تاان در نميدادم ،ميگفتم مرد باياد اول زنادگيش را مرتاب
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كندو بعد همسر اختيار نمايد .خودم را آماد كرد بودم كه به تهران بيايم ولي خواهرم به من گفت:كجا مياروي؟ شاش
ما است كه براي تو زن گرفتهايم .گفتم:اين چه زن گرفتني است؟ آخر پدر و مادرش كيست و خانواد اش كدام اسات؟
گفت با پدر و مادر و خانواد اش چكار داري ،اگر خوشت نيامد،با آنها رفت وآمد نكن .حاال به بازار برو ويك جفت النگوي
طالي خوب تهيه كن ،تا به ديدنش برويم .پس از تهيه النگو و ساير چيز ها،به ديدن آن دختر رفتيم .چهر اش زيبا بود
ولي رنگ پوستش برخالف اغلب تبريزي ها كه سفيد و سرخند  ،گندمگون بود .پرسيدم درس خواند است؟ گفات ناه!
هنوز سني نداردو خودت بايد او را آموزش دهي .سرانجام عروسي سرگرفت و طولي نكشيد كه ما داراي دختري شديم و
نامش را «ايران دخت» گذارديم .در اين هنگام اتفاق بدي افتاد و پدر همسرم بر اثر سكته وفات كرد.همسارم،توران ،از
خانواد حاجبي"،حاجب الدوله" ها بود.او با وجود سن كم بسيار هوشمند و با استعداد و باالتر از هر چيز بسايار شاكيبا و
وفادار بود و در طول زندگي پر فراز و نشيبي كه داشتيم ،با مهر و همدلي مرا همراهي كرد .ولي افسوس كه با شانيدن
خبر مرگ فرهاد ،پسر نابغه مان،به دنبال او به سراي ديگر شتافت ،و مرا با دردي سهمگين تنها گذاشت .در خانواد آنها
استعداد موسيقي وجود داشت و پدر همسرم ،تار زن هنرمندي بود.
تبريز خراب شده بود
پس از بلواي  1326قمري تبريز ويران و خراب شد بود و قتل و غارتهاي لشكريان تزاري ،بنيه مالي مردم را بصافر
رسانيد بود .من تصميم گرفتم به تهران بيايم ،زيرا وزارت معارف نيز به نامه من پاسخ مثبت داد باود.در آن زماان را
همواري وجود نداشت و وسيله آمدو شد ،اال و قاطر و اسب و گاري بود ،و مردم از تبريز تا تهاران بيسات و پانج روز
مي آمدند .اوايل فروردين  1298بود كه من با همسر و فرزندم روانه تهران شديم .و من به هنگاام سافر ،هشات راد
تومان پولي را كه داشتم ،به بازرگاني دادم تا در تهاران از او پاس بگيرم.سافر را آغااز كارديم تاا باه شاهر "مياانج"
رسيديم.در آن زمان،مرتضي برادر كوچكتر من ،نمايند وزارت معارف آن شهر بود وضمنا به بچههاي خان كه در حوالي
ميانج دهي داشت نيز درس ميداد .آن خان از ما خواهش كردتا چند روزي در د او مهمان باشيم ولي قصدش اين بود
كه من چهر او را نقاشي كنم .بهر حال سااختن چهار انجاام

گرفت و ما دوبار حركت كرديم .فصال خاوبي باود.
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بيابان همه سبز و خرم و رنگارنگ بود .اللههاي وحشي شكفته و برفها آب شد  ،جويبارهايي تشكيل داد بودند.من و
همسرم هر دو جوان بوديم.به را ادامه داديم تا به "سلطانيه" و آرامگا شا خدا بند رسيديم.بناي ين آرامگا باا جااد
فارله داشت .من از كاروان جدا شدم تا آن بناي قديمي را تماشا كنم .چناد قادمي دور نشاد باودم كاه ديادم آن را
باتالقي است و آدم را فرو ميكشد .بزحمت خودم را به كناري كشيدم .در كاروان ما زني بود كه با ما آشنايي دشات و
آنجا را خوب ميشناخت پس از رفتن من به همسرم گفته بود كه شوهرت ديگر برنميگردد ،زيرا آن را باتالق است و او
را فروخواهد كشيد .زنم كه يك دختر پانزد ساله و ساد بود و همه اميدش من بودم،بسيار نگران و ناراحت شاد باود،
ولي من پس از ديدن آرامگا برگشتم و آن زن بدجنس با نهايت بيشرمي گفت ،من فكر نميكردم شما از باتالق نجات
پيداكنيد و برگرديد .مسافرت ما از تبريز تا تهران چهل روز طول كشيد .زيرا هر جا كه سبز و خرم و زيبا بود مادر آن جا
توقف ميكرديم.
به تهران رسيديم
به تهران كه رسيديم ،در خيابان سپه ،به گاري خانهاي وارد شديم .من بيدرنگ داللي پيدا كردم و از او خواستم تاخاناه
دربستي براي ما پيدا كند .پس از اندك زماني آمد و گفت :در همين نزديكي ها خانهاي باسه اتاق ،با حاوض و چاا آب
پيدا كرد ام كه حياط و چند درخت تنومند هم دارد .ما به آنجا اسباب كشيديم .پولما ن ته كشيد بود و لباسهاي من
در مدت چهل روز كهنه و پار شد بودند ،به بازار رفتم و حجر بازرگاني را كه به او پول امانت داد بودم ،پيدا كردم و
بيجك «رسيد پول» را به او دادم .حاجي نگاهي به سر تا پاي من كرد و پرسيد:اين را از كجا آورد اي ؟ و بعد بيجك را
زير تشكچه اش گذاشت .گفتم :حاجي خجالت بكش ،من پول رابه بازرگاني شما در تبريز داد ،و در برابر اين بيجك را
گرفتهام .سرانجام ،به زحمت بيجك را از او پس گرفتم ولي حاضر نشد پول را بدهد .از آنجا بيرون آمدم .در اين هنگام،
دو حاجي زاد كه يك بار با من در را روسيه همسفر بودند ،از را رسيدند .با ديدن من شروع به خوش و بش كردند .به
آنها گفتم خواهش ميكنم مرا به حاجي معرفي كنيد .من مبل هشت رد تومان پول نقد را در تبريز به حجر آنها داد ام
تا در تهران پس بگيرم .حاالحاجي به من ميگويد اين رسيد

را از كجا آورد اي ؟ آن دوستان مارا باه او معرفاي
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كردند .پول را گرفتم و به خانه برگشتم .آنگا از بازار پارچه خريدم و به خياط دادم و اويك دست لباس برايم و دوخات،
نو نوار شدم.
تهران پيش از كودتا
در آن هنگام تهران چند خيابان داشت كه پهناي آنها از شش متر تجاوز نميكرد.اين خيابانها به ترتيب عبارت بودند از:
خيابان نارريه (نارر خسرو) ،خيابان باب همايون ،خيابان چرا گاز (اميركبير) -چون در اين خيابان ،حاجي يك كارخانه
برق داشت كه يگانه كارخانه برق تهران به شمار ميامد،اين خيابان را چرا گاز ميگفتند، -خيابان عال الدوله (فردوسي)،
خيابان اللهزار كه نامش تغيير نكرد است ،خيابان (سعدي) ،خيابان سپه ،خيابان جليل آباد (خيام) ،خيابان اميريه ،خيابان
عين الدوله (ايران)ا خيابان درواز قزوين (شاهپور) ،نارريه ،گمرك ،دولت ، ،شميران -كه درواز داشت ،-باب همايون،
درواز باب همايون را شبها ميبستند .سمت باختري خيابان نارريه ،كه پهناي آن بيشتر از دو متر نبود ،نايم متار از
طرف ديگر آن بلندتر بود كه در آن واگن اسبي ،كه يك شركت بلژيكي آنرا ساخته بود؛ آمد و رفت ميكرد .اين واگن تا
درواز ري ميرفت ومسافران را تا پاي ماشين دودي ميبرد ،و ماشين دودي هم آنها را به شهرري ميرسااند .زنهاا در
يك واگن و مردها در واگن ديگري مينشستند و وقتي كه عد زنها زياد مايشاد ،مردهاا واگان خاود را باه زنهاا
ميدادند ،و به يك واگن ديگر ميآمدند .در جلو ساختمان «شمس العمار » ،بازاري بود بنام بازار كناار خنادق .باه نظار
ميرسد كه در در روزگار گذشته ،بيرون بازار كنوني ،خندق بود و قاجاريه ،شمس العمار را بيرون آن ساخته بودند .ايان
بازار كوچك ،چون در كنار خندق ساخته شد بود ،به اين نام ناميد ميشدا.محل بازارهايي كه امروز در اطراف مسجد
شا ساخته شد اند ،همه خرابه بود .ابه ميدان سپه «توپخانه» ميگفتند و ايان ميادان خيلاي كاوچكتر از حااال باود.
شهرداري كه در آن زمان «بلديه» ناميد ميشد ،عمارتي بود ،شامل سه اتاق زيرين و سه باال خانه .در هر كوچه خرابه
اي بود كه مردم زباله خود را درآن جا ميريختند .در توپخانه ،چند فانوس دود زد كه به انداز يك شمع هم روشاناي
نداشت موجود بود .خيابان اللهزار تا نيمه آباد،و باقي خرابه بود .عصرها مردم در آنجا قدم ميزنند ولي تا انتهاي خيابان
نميرفتند .سينما وجود نداشت .يگانه سالن تهران گراناد هتال
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كمدي در آن نمايش ميدادند ا در خيابانهاي ،عال الدوله و شميران ،تا نيمه را ساختمانهايي ديد ميشد و مابقي باا
بودند .بيرون درواز دولت ،شميران بود.كه همه اش دشت و رحرا بود و من اغلب به آنجا ميرفتم و از مناظر زيباايش
نقاشي «اتود» ميكردم .بهجت آباد ،و خيابان بهار ،با شهر خيلي فارله داشتند .خياباان بهاار چناد باا اشات ؛ ولاي
با هاي بهجت آباد فراوان تر بودند .جوانها اغلب براي خوش گذراني به آنجا ميرفتندو اين همان جاسات كاه اساتاد
«شهريار» در اشعارش از آن ياد ميكند .در اول خيابان نارريه ،زيرزمين مانندي بود كه در آن تنبك ميزدند و به قول
خودشان «نمايش اخالقي» ميدادند .و محلهئي به نام سنگلج بود با كوچههايي به پهناي يك متر و پيچاپي  ،كه گويا
اهالي خودشان آنها را با گل و خشت ساخته بودند .جوانان آن جا با دستهبندي  ،ميآمدند و با بچههااي چالاه ميادان
(سرچشمه) جنگ ميكردند.در سنگل يك حكيم باشي بود؛ كه مرد و زن ،دسته دسته به خانه او هجوم ميآوردند .گاهي
اواز اتاقش بيرون ميآمد و به آنها ميگفت :نصف شما تنقيه كنيد،و نيمي ديگر جوشاند بخوريد! در تهران خانههاي آباد
هم بود،كه در آنها اتاقهايي ساخته بودند كه آنها را سه دري و پنج دري ميخواندند و تك تك اجاار مايدادناد .ايان
خانهها اغلب يك حوض كوچك و يك درخت مو داشتند .و با خشت خام ساخته شد بودند .پشت بامها هماه كااهگلي
بودند ،خانه آجري وبام شيرواني دار كمتر يافت ميشد ا در تهران آن روز ،سه مدرسه ،باه نامهااي «شارف مظفاري»،
«ثروت»  ،و «ادب» وجود داشت .مدير مدرسه ثروت به نام «سعيد زاد » ،تبريزي بود و مدرسه او از از بقيه و مرتب تر و
بهتربود .ا مدير مدرسه شرف دكتري بود كه ميگفت در روسيه تحصيل كرد ولي روسي نميدانست! آموزگاران ساعتي
چهار ريال ميگرفتند؛ ولي هميشه ما هااز دولت طلبكار بودند .با وجود اين مايآمدناد وقات امتحاان كاه ميشاد درس
فوقالعاد مجاني ميدادند تاشاگردانشان از ديگر مدرسهها جلو بزنند .سعيد زاد  ،مردي پاك و جدي بود؛ ولاي افساوس
كه مرگ او را در ربود .وزارت معارف"آموزش و پرورش" در مرتبه فوقاني دارالفنون واقاع باود .روزناماههااي آنزماان
عبارت بودند از« :ايران» «،وطن» «،گلشن» و «حالج».از اتومبيل سواري هم خبري نبود .اگر هم ماشايني باه وسايله
مسافري از خارج وارد تهران ميشد ،رانند پيدا نميشد .عرب ها كه در جنگ اول جهاني در بغداد نزد رانندگان انگليسي
شاگردي كرد بودند ،چاون باه تهاران مايآمدناد ،باا نهايات
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گرفته ،خطا ميكردند .اغلب خانهها يك متر تا يك متر ونيم از كوچهها گاودتر بودناد .علاتش هام آن باود كاه موقاع
ساختمان خاك زمين را برمي داشتند و با آن خشت ميزدند .خيابان اسالمبول ،دكانهاي خشت و گلي داشات ودر آنهاا
مر زند ميفروختند .خيابان شا آباد ويرانه اي بيش نبود و خيابان نادري ،بيشتر ارمني نشين بود" .سيد ضيا الادين"
هم درآن جا يك خانه داشت .محل شهرباني و باستان شناسي و وزارت خانه ،ميدان مشق قزاقها بود كه پيرامون آنهاا
ديواربود .اين بود نمايي از تهران آن روزگار.
ديدار از وزير معارف
لباسهايم كه آماد شد .بد از رفتن به گرمابه و تر وتاز شدن ،به ديدن وزير رفتم .وزيرمعارف وقت" ،نصير الدوله بدر"
بود .وي مرا با خوشرويي پذيرفت .واز شرح حالم پرسيد و گفت ايكاش چناد تكاه از كارهاتاان را مايآوردياد ،تماشاا
ميكرديم .روز بعد ،چند پارچه از كارهاي روغني و آبرنگم را بردم .آبرنگها خيلي نظرش را جلب كرد .گفت ،در مدرسه
«رنايع مستظرفه» ،آبرنگ ساز نداريم ،در رورتي كه آبرنگ خيلي مهم است .در فرنگ هم نود و پنج درراد نقاشاان،
روغني سازند .اميدوارم با اين هنرت در رنايع مستظرفه ،خدمت خوبي انجام دهي .سپس تقاضا كردتا از او ياك شابيه
"پرتر " بسازم .گفتم،شما اگر ميتوانيد يك عكس بيندازيد؛منهم يك اتود از شما ميكشم و به كمك اين دو ،شبيه شمارا
ميسازم .گفت مگر از روي طبيعت نميتواني كار كني؟ گفتم كار از روي طبيعت خيلي آسانتر اسات ،ولاي آياا حضارت
اشرف ،وقت داريد بنشينيد تا من كار كنم؟ گفت،در هفته سه روز بعد از ظهرها وقت آزاد دارم.
من وسايل كارم را بردم و مشغول شدم؛ و نه تنها چهر وزير ،بلكه تمام دفتر او راهم ساختم وكار ،ياك تاابلوي بسايار
عالي از آب در آمد ،ولي نميدانم اكنون كجاست.
كمالالملك قهر كرد و رفت
در آن زمان ،رنايع مستظرفه جزو وزارت معارف بود .وزير براي من ابال معاونت رادر كرد ،ولي مان نارفتم و منتظار
واكنش كمال الملك شدم ،زيرا از برادرم ميرمصور شنيد بودم كه كمالالملك بسيار حسود است .از آن وقتي كه حكيم
الملك ،با مرمر را در اختيار او گذارد و با پول دولت  ،در آنجا
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بودند ،وي از اين موقعيت سو استفاد كرد و تمام همكارانش را از ميدان به در كرد بود.
همانطور كه در آغاز هم نوشتم ،مصور الملك ،مجبور شد بود عكاسي كند .مصور الممالاك ،معلام شاد باود .مصاور
السلطنه ،به وزارت امور خارجه رفته و روي پاكتها را مي نوشت .ميرزاحاجي آقا،هم هنرآموز شد باود .هماانطور كاه
حدس ميزدم شد.يعني او ابال وزارتي مرا پار كرد .و وقتيكه از طرف وزارت معارف بازرسي را براي رسيدگي فرستادند،
به شاگردان دستور داد كه كتكش بزنند  .سپس تمام تابلوها و اثاثيه اش را برداشت ،قهر كارد و ازآنجاا رفات .رااحب
اختيار كاشي و وحيدالملك كاشي و عد اي ديگر ،پيش وزير رفتند،كه اين چه كاري بود كاه كردياد،وباعث شاديد كاه
كمالالملك قهر كرد ورفت ؟ وزير گفت ما كاري نكرديم.اين او بود كه ابال وزارتي را پار كرد ،وسبب شد تا بازرس را
كتك بزنند .گفتند ،آخر شما چرا براي او معاون انتخاب كرديد؟ وزير گفت ،اين جوان فردي تحصيل كرد و استاد است.
و ما مي بايد از وجود جوانان تحصيل كرد استفاد كنيم.
باري ،پس اين جنجال ،كمالالملك دوبار آمد و قرار شد كه من در آنجااستادآبرنگ باشم ،ودوبار اباال نوشاته شاد؛
ولي در همين ايام ،دولت از كار افتاد و مشير الدوله ،نخست وزير شد .حكيم الملك دوست و موجد رنايع مستظرفه نيز،
وزير معارف گرديد .من با يكي از خويشاوندانش ،پيش وزير رفيتم ومن شكايتي كتبي نوشتم .وزير كه دوست و رفياق
كمالالملك بود ،مرا توبيخ كرد كه او اساساً حسادت ندارد و مانند يك فرشته است .منكه نمي خواستم با او مجادله كنم
گفتم ،شايد من اشتبا كرد ام.بعد به من گفت،شما يك هفته ديگر بياييد تا ابال تاان را بادهم و مشاغول كاار شاويد.
منظور من اين بود كه حقوقي پيدا كرد و شروع به كار نمايم ،تا هنر خويش را نشان دهم .حكيم الملك ،تا زمااني كاه
وزير بود ،ديگر مرا نپذيرفت .گويا با كمالالملك رحبت كرد و او گفته بود من مايل نيستم كه او به اينجا بيايد.
نخستين ديدار من و كمالالملك
قبال هم اشار كردم كه هنگامي كه در مسكو بودم ،گا  ،گذار ايرانيان فارسي زبان ،به آن شهر ميافتاد؛ و من آنهاا را
به گالري «نرتياكوفسكي» ميبردم؛ تا تابلوهاي عالي «ورشجاگين» و "رپين" را تماشا كنناد؛ و وقتاي در باار كماال
الملك مي پرسيدم ،پاسخ مي شنيدم كاه اينهاا شااگرد او هام نميشوند .با اين تبليغات دروغين همشهريها ،من از
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اينكه مي ديدم يك همچو نابغه بزرگي در ايران زندگي ميكند ،ميخواستم از شوق مانند مر پر واز كانم و باه تهاران
بيايم .اين را هم بگويم كه يكبار جواني از شاگردان كمالالملك ،كه از پدرش قهر كرد بود ،و به تبريز آمد بود ،شاش
ما در منزل مان مهمان شد ودر اين مدت ،ما تاآنجا كه در توان داشتيم از او پذيرايي و مهماننوازي كرديم؛ و بارها باا
اسب او رابه بيرون شهر و جاهاي با رفاي تبريز برديم.از اين جهت ،من گمان ميكردم كه در تهران يك دوست خوب و
آشناي مهربان خواهم داشت .روزي كه به ديدار كمالالملك رفته بو دم ،وي اين جوان را ردا زد كه« :حسنعلي خاان»
بيا آقاي رسام از تبريز آمد است .او در حاليكه زلفهايش را يكوري شانه كرد بود؛ و شصت تخته و يك دسته قلام در
دست داشت،آمد و بدون اينكه از من احوال پرسي كند ،كه كي؟ وچگونه آمد اي؟ گفت :مير (برادر بزرگم مير مصاور)،
خيلي بيادب است .چرا به نامه من پاسخ نداد؟ من در جوابش گفتم :چه كنم؟ پار اي ازمردم بيادب اند.حتما ميداني كه
شاعر ميگويد :خريت نه تنها علف خوردن است خريت ادب را نفهميدن است!!
و اين جوان براي يك فنجان چاي هم مرا دعوت نكرد .انگار بايد در تبريز دوست و آشنا و در تهران دشامن و بيگاناه
شد .سپس من به تماشاي تابلوهاي سالن پرداختم .به جز چند تابو ي كپيه و چند شبيه ،كاه اساتاد از خاودش در آيناه
ساخته بود،باقي تابلو ها ،ويترين عكاسخانه را تداعي ميكردند .شبيه وثوق الدوله،شبيه قجر امامي ،شبيه مير نصار الاه،
شبيه حكيم الملك ،شبيه سردار اسعد بختياري ...در ردر سالن هم يك پيكر گچي از ناررالدين شا خود نمايي ميكرد
 .من به استاد رو كردم وگفتم :آقا،شما چرا از بزرگان ايران تابلو نساختهايد؟ گفت بزرگان ايران؟ شابيه وثاوق الدولاه را
نشانم داد و گفت :اين شخص دوم مملكت است  ..گفتم منظور من بزرگان حقيقي است .گفت مقصودت چيست؟ گفتم
وثوق الدولهها ميهن فروش و مسبب بدبختي اين ملتند .منظور من سعدي ،فردوسي ،خيام ،بوعلي ،نادرشا  ،اميركبير و...
است .گفت شما هم از آنها هستيد؟ سعدي وقتيكه زند بود براي شبش نان نداشت .حاال هام كاه مارد ورفتاه پاي
كارش ! ولي وثوق الدوله ،براي آدم رد جور كار رورت ميدهد( .وثوق الدوله قرار دادي با انگليسها بساته و اياران را
شش دانگ به آنها فروخته بود و آنهاهر ماهه پول ميدادند تا ميان مفت خواران وطن فروش پخش شود .آقاي ...نياز
با خيابان بهار خود را از آن پولها خرياد باود) گفتم،خادا را

شكر .شما كه راحب مقاميدو زندگانيتان خوب است
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؛ديگرچه نيازي به وثوق الدوله و امثال او داريد؟ سپس پرسيدم،چرا پيكر ناررالدين شا را دررادر تااالر گذاشاتهاياد؟
گفت،او شا شهيد است .گفتم تخم تمام بدبختيهاي اين ملت را او در سلطنت پنجا ساله خود كاشته است .گفت ،من
او را ميپرستم! ديدم نوع انديشه من با او خيلي فرق دارد .ديگر اين بحث را ادامه ندادم .بعد رحبت از نقاشان روس به
ميان آمد .او گفت:كار آنها خوب نيست و من نمي پسندم .من در دومين مالقاتي كه با او داشتم ،كارت پساتالي از ياك
تابلوي "درشچاكين" را به همرا بردم وبه او نشان دادم .كمال الملك پرسيد ،اين تابلو كار كيسات؟ گفاتم،اين عكاس
يكي از تابلوهاي "درشچاكين" نقاش روس است.
شهرت من از كجا شروع شد
پس از آن كه به رنايع مستظرفه راهم ندادند ،وزارت معارف مرا به عنوان استاد نقاشاي ،باه دو دبيرساتان باه نامهااي
«شرف مظفري» و «ثروت» ،فرستاد ،تا در آنجا نقاشي تعليم دهم .پيش از من مصورالممالك دراين مدارس كار ميكرد..
وي مدل هايي چاپ كرد و در كالسها به بچهها ميفروخت .بچههاي شايطان هام وجاه آن را تماام و كماال نماي
پرداختند .ناچار مصور مجبور ميشد ،كه اسامي بدهكاران را در دفتر بنويسد ،و هر هفته طلبها را ورول كند .باه ايان
ترتيب ساعت نقاشي ميگذشت .وي مرد موقر و شيك پوشي بود .يقه آهار دار ميزد و كراوات زيبا ميبسات و عصااي
دسته نقر برميداشت .اما در كالسهايش از هنر آموزش نقاشي كه وظيفه اش بود خبري نبود .من كه به جاي او رفتم،
يك جوان سادة آذربايجاني با لهجه آذري بودم .شاگردان از اينكه معلم شيك پوشي مانند مصّور را از دست داد بودند،
دلخور بودند؛ و به همين جهت بيميل نبودند كه مرا هو كنند .من كه سي و هفت سال ،معلم و استاد باودم ،هرگاز باا
هنرجويانم معامله پولي نداشتم .به كار اولين شاگردي كه نقاشي خود را نزد من آورد نگا كردم و به او گفاتم طارح تاو
غلط است .او گفت نه آقا غلط نيست .گفتم ،نقاشي هم مانند حساب وهندسه قوانيني دارد.آنگاا باكشايدن چناد خاط
عمودي و افقي بر روي طرح ،به او نشان دادم كه كارش غلط است .كمكم كالسهاي ما به محاسبه وهنر نقاشي تبديل
شد ،و اين شاگردان در همه جا از من و هنر منديم مي گفتند ،و بدينسان اولين شهرت من از دبيرستانها آغاز شد.
برادر بزرگم «مير مصاور» ،در ساالهااي  1326تاا  1328قمااري در تهاااران بااود و باااا "دوسااتعلي خاااان
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معيرالممالك" ،كه در درواز قزوين تهران ،با بزرگي داشت،و خودش نيز كمي نقاشي ميدانست  ،دوست و آشنا باود.
به اين مناسبت ،منهم با ايشان دوست شدم .معير ،دوستان و رفقايي داشت كه عصرها غالبا به با ايشان ميامدند و تخته
بازي ميكردند .منهم گاهي به آن جا ميرفتم و برحسب عادت ،دفتر و مدادي با خود داشتم ،و رورت اشاخاص را ناه
براي هنرنمايي ،بلكه براي تمرين ميكشيدم .كسانيكه هنرم را ميديدند ،در هماه جاا از مان تعرياف مايكردناد.يكي
ازافرادي كه به آنجا ميآمد و در وزارت امور خارجه مشغول بود،و گويا "احتشام الوزرا" نام داشت ،گفات كاه در ايتالياا
يك مسابقه نقاشي برگزار ميشود ،و براي مسابقه از ايران هم تابلو خواسته اند .ما هم به كمالالملك رجوع كارديم واو
يك تابلو داد كه آنرا فرستاديم .پرسيدم سوژ تابلو چه بود؟ گفت ،يك آخوند را بر سر ميز كوتاهي نشان مياداد و دو زن
با چادر و روبند سفيد كه آمد بودند سر كتاب باز كنند .گفاتم ساوژ جاالبي اسات؛ چاون در اروپاا آخوناد و زن چاادر
چاقچوري ديد نميشود ،ولي از طرف ديگر اين سوژ آبروي ايران را ميريزد؛يعني آنكه زنان ايراني آنقادر ابلاهاناد كاه
ميروند و سر كتاب باز ميكنند .مدتي گذشت ،تا بار ديگر احتشام الوزرا را ديدم.از او پرسيدم ،از تابلو چاه خبار؟ گفات
،تابلو به ايتاليا رفت ،ولي هيئت ژوري آنرا نپسنديدند ،و پس فرستادند.اماجالب آنكه در همان روزها ،در روزنامه «ساتار
ايران»كه به مديريت حسين ربا (كاشي) منتشر ميشد ،نوشتند كه كمالالملك در اين مسابقه ،درميان همه هنرمنادان
اول شد است! از حسنعلي وزيري ،پرسيدم اين خبر بياساس كه در روزنامه شمار ..ساتار اياران نوشاته شاد چيسات
؟!گفت روزنامه خودش نوشته ،به ما مربوط نيست .ربا مدير مجله هم ميگفت ،مدرسه رنايع مستظرفه اين خبر را باه
ما داد ؛ ما هم آنرانقل كرد ايم.
شبيه سهم الملك
جواني به نام «معيرالسلطنه»،به خانه معير ميامد .وقتي كه هنر شبيهسازي مرا دياد گفات ،پادر زن مان حااجي ساهم
الملك ،دوست دارد كه يك رورت از او بسازند.اگر مايل باشيد ،ميتوانيد اينكار را عهد دار شويد و شبيه او را بسازيد .او
نشاني خانه رابه من داد .يك روز بعد از نهار به آنجا رفتم.سفر انداخته بودند و جمعي از طفيلي و قفيلاي نشساته و باا
اشتياق نهار ميخوردند .به مانهم تعاارف كردناد .گفاتم ،مان ساعتي پيش ناهارخورد ام .آنگا معير السلطنه مارا
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به حضار معرفي كرد .يك مرد ارفهاني كه عمامه كوچك شيري -شكري بر سر داشت گفت :باا وجاود كماالالملاك
ديگر چه نقاشي؟! معير السلطنه گفت :ايشان خيلي هنرمندند.در مدت پانزد دقيقه يك شبيه ميساازند .او گفات منكاه
نميبينم او هنري داشته باشد .معيرالسلطنه گفت :از كجا به اين نتيجه رسيدي و فهميدي كه او هنر ندارد؟ پاسخ داد،
از ظاهر وپزش! گفتگو زياد شد .من به او گفتم ،هر نقاشاي در مياان كاار هاايش شااهكارهايي دارد.تاو باه مان بگاو
شاهكارهاي كمالالملك كدام است؟ او گفت ،كارهاي او همه شاهكار است .تو چه مدتي است كه در تهراني؟ گفتم سه
ما  .گفت اگر دراين سه ما كه در تهران هستي ،هنوز كارهاي او را نديد باشي ،من بايد با اين كارد شكم ترا پار كنم.
گفتم ،آن كارد نان راهم پار نميكند چه برسد به شكم من .بعدها شنيدم كاه او مااهي پاانزد توماان باراي تبليا از
كمالالملك دريافت ميكند.
سهمالملك يك شبيه روغني به انداز حقيقي ميخواست .گفتم ،براي اينكار رد تومان ميگيرم .پاس از نايم سااعت
چانه زدن ،سرانجام رضايت داد .من از فرداي آنروز كارم راشروع كردم.درضمن كار ،اين پيرمرد مرتب به مباشر هايش
دستور ميدادكه كرايه كاروانسراها را اين طور بگيريد ،روغنها را آنطور حمل كنيد.گندمها را حااال نفروشايد ....پاس از
همه اين فرمايشات ،تسبيح به دست گرفته مانند پارسايان ذكر ميگفت و پز ميداد تا من كار كنم .بهر خون دلي كه بود
تابلو را تمام كردم .در اين مدت دو مرتبه مرا به زور براي نهار نگهداشتند .باراول من هر چه خورش برداشتم ديدم همه
كدو تنبل است كه به رنگ گوشت درآورد اند .بار دوم كه اررار كردند براي نهار بمانم ،گفتم شما كدو تنبل ميخورياد
ولي ما عادت نداريم .او رو به پيشخدمت كرد و گفت ،چرا از آن خورش به ايشان ميدهي؟ معلوم شد كه خورش آنهاا
دو گونه است .يكي خاره خرجي است.يعني به طفيلي ها خورش كدو تنبل وبه خواص گوشت ميدهند .عاقبت كار تابلو
تمام شد .درطول مدتي كه من روي آن كار ميكردم ،هر كه آنراديد بود ،تعريف و تمجيد كرد بود .يعني جاايي باراي
دبه نماند بود .حاجي به من گفت :خوب استاد ،حاال بايد چقدر به شما بدهيم؟ گفتم روز اول من با شما طي كاردم كاه
مزد اينكار رد تومان است .گفت رد تومان؟! مگر شما بر سر اين پرد چقدر كار كرد ايد؟ گفتم ،من عمله نيساتم كاه
روزمزد براي شما كار كنم .سالها زحمت كشيد هنرمند شد ام.

گفت ،نه ،ما سي تومان بيشتر به شما نميدهيم .اين
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مبل هم براي تشويق شماست .گفتم اشكالي ندارد .من پرد را ميبرم .گفت شبيه من به چه درد ت مايخاورد؟ گفاتم
جاي مناسبي برايش پيدا ميكنم و در آنجا ميگذارم.پرد را برداشتم كه بيرون بيايم .گفت ،ربر كن .ناظر خود را رادا
كرد و پرسيد به اين آقا تا كنون پولي داد اي؟ گفت نه ايشان پولي نخواسته اند .گفت ،بسيار خوب برو باه امياد خادا.
گفتم،ولي من در اينجا دو مرتبه نهار خورد ام ؛اگر مهمانم كرد ايد خانهتان آبادان.اما اگر براي اين شبيه سازي باود ،
بفرمائيد چقدر بايد تقديم كنم .عصباني شدو گفت :آقاهر روز پنجا نفر بر سفر من نهار ميخورند ،اين حرفها چيست؟
گفتم آنها كه نهار ميخورند ،مانند كمال ارفهاني هستند ،نه ارژنگي تبريزي .باالخر ناچار شد رد تومان بدهد و تابلو
را بردارد؛ ولي وقتيكه بيرون ميآمدم ،سگشان شلوار مرا پار كرد و تالفي درآورد.
از خانهنشيني خسته شده ،نگارستان باز كردم
دو سال خانهنشين بودم ولي مرتب كار ميكردم.رنگ روغني ،آبرنگ و عالو بر نقاشي ،مقاله هم مينوشتم .يك مقالاه
دربار نقاشهاي قديم بيشتر مربوط به كمال الدين بهزاد و خواجه ميرك تبريزي و رضاي عباسي نوشته بودم .اين مقاله
را به روزنامه "ايران"  ،كه با مديريت آقاي «اسماعيل يگانگي»،ادار ميشد دادم" .يگاانگي"،ماردي دانشامند و آزادي
خوا و نيك نفس بود.مقاله ام چاپ شد .پار اي از همكاران كه در تمام عمر يك برگ هم كتاب نخواند بودناد ،گفتناد
فالني افسانه نوشته است ،همچو نقاشاني وجود نداشتهاند.
بعد در اول خيابان عال الدوله (فردوسي) ،ساختماني پيدا كردم كه سالن و چند اتاق داشت.يك تابلو براي سر در ورودي
آن ساختم.روي تابلو ،يك شست تخته بزرگ بود با قلم مو ،كه از چوب تراشيد بودم .دريك طرف آن پيرمردي رساتم
گونه ساخته بودم با بدن برهنه كه در يك دستش مشعل و در دست ديگرش جمجمه يك آدم بود.در زير مشعل نوشته
بودم :هنر باقيست.و در زير جمجمه نوشته بودم :انسان فانيست .درجلوي اين تابلوي ورودي،هميشاه تماشااچياني ماي
امدند و تماشا مي كردند و اين به مذاق همكاران و آنهايي كه ميخواستند مرا نابود كنناد ،خاوش نميآماد .درآن زماان
خيابانها آسفالت نبودند .درشكه كه ميآمد ،گلها را به كنار مي پراند و رفتگران آن گلها را كپه كپه در كناار خياباان
جمع ميكردند و بعد با گاري به بيرون شهر ميبردند و بجااي

آن شن ميآوردند و مايريختناد .ياك روز عصار از
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نگارستان بيرون آمدم ،تا به خانه برگردم .چهار نفر از نقاشان جوان را ديدم كه در آن اطراف قدم مايزدناد .چاون مارا
ديدند،به طرف باالي خيابان به را افتادند .با خود گفتم ،شايد نخواسته اند با من سالم و عليك كنند؛ ولي با ماداد كاه
آمدم ديدم يك كپه گل را برروي تابلوي سر در نگارستان پاشيد اند .مردم هم گرد آمد نگا ميكردند و به كساني كه
اين كار را كرد بودند ،ناسزا ميگفتند .تابلو را پايين آوردم وآنرا با آب نيم گرم شستم و تعميرش كردم.
در نظر داشتم كه يك تابلو از پيروزيهاي كورش بزرگ بسازم ولي ساختن تابلوي تاريخي كارآساني نيست .اطالعاات
ميخواهد كه من نداشتم .ناچار با درشكه به ارفهان رفتم.در آنجا ميخواستم مزار رائب تبريزي را پيدا كنم .ارفهانيها
گفتند ،مزار او ته بازار عباس آباد است.به آنجا كه رسيدم ديدم آرامگا "ميرداماد" است.دوبار پرسيدم .يكاي گفات ،در
محله جوبار است.در آنجا هم مزار" كمال اسماعيل" را يافتم .بعد،به طرف شيراز روان شدم .پاسارگاد و تخت جمشيد و
نقش رستم ،همه را ديدم واز آنها عكس گرفتم و به تهران برگشتم .ولي ديدم با اين اطالعات مختصر،نمي شود تابلوي
كورش را ساخت.با خودم گفتم ،خوب است به جاي كوروش ،پارد اي از لشكركشايهااي نادرشاا بساازم .چاون در
ارفهان نقاشيهايي را كه دور تادور چهل ستون بود ،ديد بودم .بعدا يك عكس هم پيدا كردم كه ارلش در هند ساخته
شد بود و در آن نادرشا  ،جقه بر محمدشا ميزد .سپس مينياتوري را كه در قندهار سااخته بودناد و باه معيرالممالاك
تعلق داشت ،از او به امانت گرفتم؛و يك پرد تقريباً چهار متري را شروع كردم .و شباهت نادر را از روي آن مينياتور ،به
رورت درآوردم .دو ما بود كه با نهايت شوق روي آن تابلو كار ميكردم .يك روز ربح كاه آمادم ،رفتگار گفات ،آقاا!
نگارستان شما را دزد زد است  .ديدم قفل در ورودي را شكستهاند .وارد دفتر شدم .همه چيز سر جاي خودش بود.هژد
تومان پول نقد در كشو ميز و پارچهي كت و شلواري روي رندلي ،آئينه بزرگ قاب نقر نفيس ،كه يكاي از شااگردان
براي ساختن رورتش آورد بود ،همه و همه دست نخورد بودند .گفتم شايد كسي سر رسيد و دزد مجال نكارد كاه
اينها را ببرد .وارد سالن شدم .ديدم پرد ناتمام نادر را با چاقو تكه پار كرد اند.تاز آن زمان فهميدم كه مقصاود دزدي
نبود بلكه از ميان بردن تابلو بود است .دوبار به بازار رفتم و با زحمت زياد پارچه دوال پهنا پيدا كردم و از ناو مشاغول
شدم؛ و پرد نادر كنوني ،همان نسخه دوم اسات .ايان را هام
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مسود "طرح اوليه" اين تابلو را در مسكو خريد وبه ايران آورد؛ كه چندي پيش ،در يكاي از مغااز هااي اللاهزار باه
فروش رفت.
پيكره سردار سپه
يك روز مصور الممالك پيش من آمد و مجسمههايي راكه ساخته بودم ديد .بعد به من گفت :يك مجسمه نيم تنه الزم
است.ايا حاضري بسازي؟ گفتم از كه؟ گفت از سردار سپه .گفتم با كمال ميل .گفت پس بيا باهم به قورخانه برويم .باه
قورخانه رفتيم .رئيس ،يك افسر شكم گند بود به نام سردار اعتماد ،كه مردم او را سردار [فشنگ] ميگفتناد .چاون در
آنجا به جز فشنگ چيز ديگري ساخته نميشد .ازاو پرسيدم پيكر را بايد از روي آدم ساخت يااز روي عكاس؟ او گفات
فالن روز وفالن ساعت شما اينجا بيائيد .آن وقت وزير جنگ هم اينجا خواهد بود .خودتان براي عكاسبارداري وقات
بگيريد .در روز معهود من رفتم و سردار سپه هم آمد .مردي بود بلند باال و چهار شانه كه چشمانش مانناد شاير جذباه
داشت .يك جاي زخم شمشير هم كه يادگار يكي از جنگهايش بود،بر روي بيني اش ديد ميشد و آن زخم به گيرايي
سيماي مردانه وي ميافزود .از رحبت هايش پيدا بود كه مردي ميهن پرست است .يكي از مكانيكها ،احكام گذشاته
خود را آورد و به او نشان داد .وزير در پاسخ گفت :اگر يك بار قاطر از اين حكمها بياري،بيفايد است .بايد كار كناي تاا
من ترا تشويق كنم .من گفتم :جناب سردار براي ساختن پيكار عكاس الزم اسات .پاساخ داد :مان عكاس دارم وباه
شماميدهم .گفتم آن عكسها بدرد نميخورد؛ چون با ارول فني انداخته نشد اند .بايد وقت تعيين فرمائيد تاا مان باا
عكاس بياييم و او عكس بردارد .گفت هر وقت مجال كردم شما را خبر ميكنم .سه روز بعد من عكاسي به همرا بردم
وشش عكس با ارول فني برداشتيم.من ساخت مجسمه را با گِل ويژ شروع كردم .در كارگااهم بخشاي از مجسامه از
پنجر پيدا بود و مردم دسته دسته به تماشاي آن ميايستادند .ايان كاار خشام دشامنان را بارانگيخات .سرلشاكرها و
سرتيپها كه آن زمان عد شان هم محدود بود به تماشا ميآمدند .يكروز هم سردار سپه باا كاريم آقاا بوذرجمهري،باه
ديدن من و مجسمه آمدند .آنرا قالب گرفته و به ژيپس "گ " تبديل كردم و به قورخانه تحويل دادم تاا قالاب گياري
فلزي كنند .اما دشمنانم در آنجا هم نفاوذ كارد وباه هنگاام

قالب گيري خرابش كردند .و مرد كرماني از روي آن،
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مجسمه اي درست كرد كه اكنون در باالي سر در با ملي است.
نگارستان ارژنگي پايگاه ادبا شد.
اول كسي كه به نگارستان من آمد" ،سعيد نفيسي" بود كه پس از ديدارش ،مقاله مفصلي در روزناماه «شافق سارخ»
دربار هنرهاي من نوشت؛ و با اين كار مورد حمله و غضب دشمنان قرارگرفت .بعد از او" ،محمد ضيا هشترودي" آمد
و در ديدارهاي بعدي او با " نيما يوشيج" آمدند.سپس "ملك الشعراي بهار""،رشيد ياسمي""،راادق زاد " ،شاادروان
"عارف قزويني" و "عشقي" به آنجا آمدند؛ كه در بار هر كدامشان جداگانه خوام نوشت .هر يك از آنها ،در توريف
كارها و هنرهايم به نظم و نثر قلم فرسايي ها كردند؛ كه اگر من هم مانند ديگران ،آنها را جمع آوري ميكاردم ،ياك
كتاب ميشد؛ ولي من هي گا در ردد جمعآوري آنها بر نيامدم.

از نيما يوشيج؛ به رسام ارژنگي

رفت از كلبه برون ،انكاسي"
پيش آن شمع ز تير نظري
كرد چندانكه نگه هي نديد

شمع در دست پي ديدن ما
ما ميجست بر آن سقف سيا
ما تابان وكشيداز دل آ

گفت،امشب مه گردون مرد است گفتمش اي بر تو ما سيا
پس اين پرد ز انوار وجود

ما ها هست فروزان خرگا

ليك ،با روشني شمعي خرد

گر نبيني مه روشن چه گنا

مرد را تا نبود بينائي

چه گهر در نظر وي ،چه گيا

همچو آن كور دل كوته بين
كار استاد مهين ارژنگي

همچو آن هرز دراي بدخوا
بيند اما به نگا كوتا
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از نو خانه نشين شدم
از گشايش نمايشگا كه با حضور هيئت دولت افتتاح شد ،نتيجه اي نگرفتم كه هاي  ،كاار دولتايام را هام از دساتم
گرفتند؛ و از آنجايي كه براي مرمت خيابان ،نيمي از محل نمايشگا منهم بايد خراب مي شاد ،باه خاناه انتقاال ياافتم.
شاگردانم متفرق شدند و ارباب رجوع ،مرا گم كردند.ولي من بيدي نبودم كه با اين باد ها بلرزم .بيكار كار ننشستم و 17
قطعه از كارهاي كوچك آب و رنگم را به نمايشگا «آنورس » بلژيك فرستادم؛ كه پس از مادتي همگاي باه فاروش
رسيدند و دولت بلژيك،از طريق وزارت خارجه ايران ،يك دپيلم افتخار ويك مدال طالي درجه اول  ،برايم فرستاد .آنگا
با الهام از اين بيت " :روزي آگه شوي از حال دلم اي رياد ،كه به كنج قفسم نيست به جز مشت پاري"،ياك تاابلو
آبرنگ ساختم .يكروز در خانه را زدند .بچهها در را باز كردند .برگشتندو گفتند كه فراش پست آمد ونامه اي سفارشاي
دارد .رفتم .يك پاكت زرد رنگ و دراز بود ،دفتر را امضا كردم و آنرا گرفتم .چون به زباني نوشته شاد باود كاه بارايم
بيگانه بود ،آنراپيش يكي از رفقا بردم و او آنرا ترجمه كرد .گويادر لندن يكنفر غزليات حافظ را به انگليسي برگرداند بود،
و ميخواست براي كتابش تصاوير مينياتوري كشيد شود .چون كارهاي مرا در نمايشگا  ،آنورس ديد باود ،آدرسام را
برداشته وميخواست با من گفتگو كناد .رفايقم گفت،اراالً باه نامهاش پاسخ ند  .انگليسيها مردماني بد هساتند؛اما
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من برخالف رأي او ،يك مجلس ساختم و آنراهمرا با تعيين قيمت برايش فرستادم .چندي بعد پاسخ رسيد و پاول آن
كارهم به توسط بانك انگليس،حواله شد( .اكنون جاي آن بانك را،بانك بازرگاني در ميدان سپه گرفتاه ) .مان آن وجاه
رادريافت كردم و در مدت  6ما بيست مجلسي را كه تعين شد بود،ساختم و فرستادم .در كار زندگي ما گشايشي ايجاد
شد .سپس نوبت ترسيم تصاوير كتاب رباعيات خيام رسيد .كه شرح آن بدين گونه است  :در زمانيكه جناب آقااي دكتار
"رديق اعلم" در يكي ازدانشگا هاي امريكا ،مشغول تحصيل بودند،با پروفسور "ديويد يوجين اسميت"كاه در رشاته
هنر و زبانهاي كالسيك تحصيل كرد وبه اخذ دجه دكترا در تاريخ هنر نايل شد و در نهايت رباعيات حكيم عمر خيام
رابه انگليسي برگرداند بود؛آشنا ميشوند .پروفسور اسميت كه براي چاپ كتاب خود به دنبال يك نقاش هنرمناد ايراناي
ميگشته،تا تصاويري در خور شان و مقام رباعيات خيام ترسيم كند،از رديق اعلم كماك ميخواهاد و وي نياز موجباات
آشايي ما را از را دور فراهم ميسازد.به اين ترتيب من دوازد مينياتور براساس دوازد رباعي حكيم عمر خيام،براي ايان
كتاب ارزند و نفيس تهيه كردم و كتاب در سال 1933ميالدي ،در نيويورك ،بوسيله شركت " ب.وسترن" باه چااپ
رسيد كه نسخه ناياب آن هم اكنون در موز "مترو پوليتن" نيويورك موجود است؛اما هنگاميكه من درگيار انجاام ايان
سفارش بودم ،ناچار شدم تا براي تأسيس هنرستان رنعتي تبريز ،تهران راترك نمايم .درآن روز ها من در مجلاه ادباي
"توفان" و در زمينه هنرهاي ملي ،مقاالتي مينوشتم.اين مقاالت نظر شا فقيد را جلب كرد بود و باه وزارت " فواياد
عامه" دستور داد شد بود ،كه اين گونه هنرهااز نو احيا شوند .آن وزارتخانه نيز كميسيونهايي تشكيل ميداد و مرا به
عنوان كارشناس به آنجا دعوت ميكردند .در اين هنگام" ،طاهرزاد بهزاد" ،كه مدتي در استانبول بسار ماي بارد ،باه
تهران برگشته بود و براي يافتن شغلي تالش ميكرد .همسر ش كه بانويي تحصيل كرد و تبريزي بود ،خواهري داشت
كه تحصيالت خود را در خارج از ايران به پايان رساند بود.اين دختر با «داور» وزير دادگستري وقت ازدوج كارد؛ و باه
اين ترتيب طاهر زاد بهزاد كه در آن زمان بيكار بود با وزير همريش شد؛ و در نتيجه ،پست رياست هنرهاي ملي را به
دست آورد .مرا نيز با خواهش و احترام،به معاونت او برگزيدند .طاهرزاد ،بيمار شد .حصبه گرفت و باه رختخاواب افتااد.
وزارتخانه،براي من حكمي رادر كرد كه شاما مسائول كارهاا

هستيد .چون بهازاد بهباود يافات ،باه دنباال بهاناه
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ميگشت تا مرا از تهران بيرون كند ،و من حاضر نمي شدم .زيرا،در آن زمان هم روي رباعيات "اسميت" كار ميكردم و
هم شاگردان خصوري بسياري داشتم و هم امريكايي هايي كه در تهران بودند مدام به من سفارش ميدادناد و از هماه
اينها مهمتر ،پس از دوازد  ،سيزد سال زحمت و تالش به شهرت رسيد بودم .به داور گفتند ،حاال كاه اينطاور اسات
براي رسام پروند درست كن و او را به زندان بينداز.داور پاسخ داد بود كه اين كار ساد اي نيست،ولي حااال كاه شاما
ميخواهيد ارژنگي از تهران برود ،من اسباب آنرا فراهم ميآورم تا او تهران راترك كند.به اين ترتيب داور به ديدن وزير
دربار «تيمور تاش» رفت و گفت :ارژنگي را ردا كنيد ،و از او بخواهيد تا در تبريز براي دولت ،هنرستان تأسيس نماياد.
من در خانه بودم كه يادداشتي از دربار برايم آمد.روز بعد به ديدن تيمورتاش رفتم .او در نهايات تارش روياي باه مان
گفت:حاال كه شما را به تبريز ميفرستند ،چرا نميرويد؟ گفتم :من در تهاران سفارشاها وكارهاايي دارم وباه شااگردان
بسياري تعليم ميدهم و بيكار نيستم؛ ولي هستند همكاراني كه هي كاري انجام نميدهند و فقاط هرماا ليسات حقاوق
راامضا كرد  ،پو ل ميگيرند و ميروند .بااوقات تلخي گفت :منظور ما اين نيست كه به بيكارها كار بدهيم ،منظور آنست
كه تو از تهران بروي .حاال در عرض سه روز اسباب كشي كن ،و به تبريز برو.اگر روز چهارم بشنوم كه هنوز در تهراني،
هر چه ديدي از چشم خودت ديدي.

من همه چيز را رهاكردم،به تبريز رفتم
منكه بنا بود به رياست هنرستان بروم ،پس از تهديد تيمورتاش ،با يك آقا باالسر كه كوچكتارين اطالعاي از هنار و
كارهاي فرهنگي نداشت ،و گويا زماني مترجم يك بازرگان خارجي بود،به تبريز رفتيم .در آنجا ،هي نبود .نه هنرآموزي،
نه برنامه اي ،نه خانه اي مناسب براي هنرستان .پنج سال جان كندم تا توانستم هنرستاني نسبتاً آبرومناد درسات كانم.
طولي نكشيد،كه آن آقاباالسر هم رفت .هنرستان ما ،هم ادار پيشه و هنر بود ،هم هنرستان .تمام كارخانههاي تبريز به
آن جا مراجعه ميكردند.بار اول كه ناظر خرج آمد؛ وسند خرجها را آورد تا آنها را امضا كنم ،من ديدم يك فقار آهان
يك فقار آهان خرياد ايام .چارا شاما ،ساه فقار

خريد ايم،ولي در سند سه مرتبه نوشته شد اسات .گفاتم ماا:
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نوشتهايد؟ گفت :يكي براي شما .يكي براي من و آقاي* ،يكي هم مال فروشند آهن .گفتم :پس بهتر است كه دولات
سه بودجه تعيين كند .دو سند راپار كردم و يكي را امضا نمودم .اين آقايان از سختگيري هاي مان خيلاي عصاباني
بودند به من ميگفتند آقاي ارژنگي ،با يك گل كه بهار نميشود .در كشوري كه همه ميدزدند و ميچاپند و ميبرناد،
شما چه كار ميكنيد! ولي من كوشش ميكردم كه در مقابل حقوق آنها رااضافه كنم.
هنرستان ما داراي سه بخش بود ".نقاشي" شامل:نقاشي از طبيعت ،مينياتور ،تذهيب و نقشه قالي" ،آهن گري"،شامل :
آتشخانه و تراش وسوهان كاري" ،نجاري"،شامل :ميز و رندلي و بسياري چيزهاي ديگر .يك بار مادير ياك كارخاناه
ريسندگي كه با كارخانه ديگري در دادسرا دعوا داشت ،به من مراجعه كرد و گفت ،لطفا يك يااد داشات بنويسايد كاه
فالن كارخانه در فالن تاريخ ماشين آالت وارد كرد است .من به گفتم ،نميتوانم چنين چيزي را بنويسم مگر اينكه باه
پروند شما مراجعه كنم .اينكار هم دو روز وقت الزم دارد .پس از دو روز او باز گشت .من نامهاي را كه تهيه شد باود،
به او دادم و او با خوشحالي آنجا را ترك كرد .پس از رفتنش ،ديدم پاكتي روي ميز است .پيشخدمت را فرستادم ،حاجي
راردا زد .گفتم ،يك پاكت شما جا ماند  ،لبخندي زد و گفت چيزي نيست ،پانصد تومان است ،قبول بفرماييد .من گفتم
ما هنرمندان به اين پولها نياز نداريم .شما اين پول رابه خيريه بدهيد.
حاال به پنج سال پيش برگرديم .موقعيكه در تهران بودم ،به يك گرو كه در آن د زن كرماني ،و كاشااني و اراكاي،
قالي باف ،به كار بافتن قالي مشغول بودند ،نقشه و مصالح داد بودم تا يك پرد و يك قاليِ نه در چهار بارايم ببافناد.
آنها به من خيانت كردند ،يعني نه تنها فرشها را نبافتند ،بلكه مصالح را هم از ميان بردند .منهم هنگاام عزيمات باه
تبريز ،فرشهاي ناتمام را از آنها پس گرفتم و با خود به تبريز بردم .در آنجا چند كارگر گرفتم تا آن قاالي هاا را كامال
كنند .چون كار قاليهاي نيمه تمام ،به پايان رسيد ،كارگر ها نرفتند و من ديدم كه داراي كارخانهاي باهفد دستگا قالي
بافي شد ام .در اين مدت قاليهاي بسيار نفيسي بافتيم .ولي منافع آن را ديگران بردند.از آنجاييكه من فروشند نداشتم،
يكي از مشتريهاي من به نام "نظامي" كه دارو فروش بود،قالي هاي ما را مبخريد و ميفروخت .در آن دور  ،خودش
ميگفت من از خريد و فروش قاليهاي شما ،رد هازار توماان استفاد كرد ام.
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پس از پنج سال تالش پيگير،از تهران يك آلماني كه خودش را مهندس ميكانيك معرفي ميكرد ،به تبريز فرساتادند و
هنرستان از ادار جدا شد .من آن زمان ردو د تومان حقوق مايگارفتم ،در حاليكاه باه او هفتصاد و پنجاا توماان
ميدادند!نود تومان كرايه خانه اش هم با پول دولت پرداخت ميشد .از او حكمش را خواستم واو از جياب شالوارش ياك
حكم مچاله شد درآورد .ميدانيم كه اروپاييها درجيب شلوارشان كاغذ ميگذارند تا خودشان را با آن پاك كنند؛و او باا
اين كار ش عمال به ايران و وزارتخانه توهين ميكرد .من حكام را گرفتاه خوانادم،درآن نوشاته شاد بودكاه او مادير
هنرستان است .گفتم من با اين حكم نميتوانم هنرستان را به شما تحويل بدهم .مشتش را گر كرد .منهم مشتم را گر
كردم .گفتم :اينجوري و باچنين حكمي تحويل نميدهم .سرانجام او ديد من از آن ايرانيهاي ترسو و بيعرضه نيساتم.
پيش كنسول آلمان و يا نزداستاندار ؟ رفت .به او گفتند ،حق با ارژنگي است .بايد حكم ديگري بيااوري .تلگارام كاردم.
حكم دوم آمد .همه چيز را تحويلش دادم؛ ولي او رورت مجلس را امضا نميكرد .ياك تلگارام ديگار كاردم؛ عاقبات
رورت مجلس امضا شد .اين را هم بگويم در هنرستان يك زيرزمين بزرگ و محكم بود كه با آهان وسايمان سااخته
شد بود،و ما ،ماشين آالت مكانيكي و نجاري را درآنجا كار گذاشته بوديم.مرد آلماني گفت ،ماشين تراش آهن را پياد
كرد ،به اتاقي ببرند .گفتم ،آن اطاق محكم نيست .با چوب ساخته شد است .گفت ،شاما نقاشايد و نميدانيد.ساپس باه
مكانيك ها ،دستور داد دستگا را پياد كنند .تامسيو خودش بيايدو آنرا از نو سوار كند .سه روز نقشه كشيد و نه روز هم
جان كند ،ولي نتوانست آنرا سوار كند .يك روز بعدازظهر نيامد .من به مشهدي كاظم و مشهدي علي گفتم ،بيائيد اين
ماشين را سوار كنيد .آمدند و در مدت دو ساعت انراسوار كردند .فردا كه آلماني آمد ،تعجب كرد كه چگونه به اين زودي
آنرا سوار كرد اند .و معلوم شد كه اين آقا نه تنها مهندس نيست،بلكه حتي در يك كارخانه عملگي هم نكارد اسات.
بعد از يكسال هم ژاندارمها او را در حال نقشه برداري در كو هاي مرز ايران و تركيه به عنوان جاسوس دستگير كردند.
موقعي كه آماد حركت به تهران بودم.مرد آلماني به دنبال من فرستاد .اول نميخواستم باروم چاون وي را كاار اي
نميدانستم .وقتي وارد شدم،ديدم خودش را مانند هيتلر ساخته و روي رندلي نشسته .به جوانكي كه با خودش از تهران
آورد بود .چيزهايي گفت .او ترجمه كرد كه مي گوياد ،شامابه ميهن تان بزرگترين خيانت را كارد اياد .مان گفاتم،
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ايراني  ،به وطنش خيانت نميكند؛ ولي ممكن است اشتباهي كند كاه باه زياان اياران تماام شاود.حاال بفرمايياد چاه
كرد ام.دوبار گفت ،پيش اشخاص نشسته و گفته اي كه اين آلماني مهندس نيست .حمال است .زدم به خناد و گفاتم
يادم نيست كه همچو حرفي زد باشم ولي حاال به خودت ميگويم :تو ياك شاارالتان و حماالي .بعاد برخاساتم و باه
وزارتخانه رفتم و در آنجاهم نظرم را گفتم .ولي در آن زمان همه آنقدر آلماني پرست شد بودند كه به گفتاههااي مان
ترتيب اثر ندادند.
اصفهانيها در تبريز
در روزگار گذشته ،گروهي ارفهاني كه اتفاقاً همه آنها هم سيد طباطبايي بودند ،به تبريز آمدند .اينكه آياا خااك تبرياز
داراي اين خاريت است كه آنها را سيد كرد يا اينكه خودشان سيد بود اند را خدا ميداند .وقتيكه مان پاانزد شاانزد
ساله بودم و نقاشي ميكردم ،پسر يكي از اين سيدها ميآمد ،مينياتورهااي مارا مايبارد و آنهاا را در تبرياز و تفلايس
ميفروخت واز آن زمان با من آشنايي داشت .در سفر پنج ساله ام به تبريز باز نزد من آمد و از من خواهش كردكه به او
كمك كنم .گفتم ،من خيلي گرفتارم و ديگر نميتوانم با شما همكاري كنم .گفت ،خير كار نقاشي نميخواهم .باه مان
پول بدهيد تا چيني و بلورهاي قديمي بخرم و بعد آنها را در بيروت بفروشم .اينكار بسيار پر منفعت است و سود ميكند.
منهم در تهران براي آمريكاييها كار كرد بودم و در بانك چند هزار تومان پول داشتم ،به او دو هزار تومان دادم .اوهم
رسيدي نوشت و به من داد.پس از مدتي از بيروت برگشت و پول مرا آورد،ولي چهل تومان كم بود.
چند روز گذشت و او دوبار شروع به باز پس گرفتن پول كرد .و اينكار او در مدت پنج سالي كه در تبرياز باودم ،اداماه
يافت ،بدون اينكه يك شاهي به من سود بدهد يا يك رابون ويا يك جفت جوراب برايم بياورد .بار آخر ،شصت تومان
از پولم را نگه داشته بود.منهم ديگر به اوپولي ندادم .و از او خواستم تاا شسات توماان را پاس بدهاد .او نازد يكاي از
استادكاران هنرستانم رفت و با گريه به او گفت ،زن فروش هستم،اگر بخواهم به فالني خيانت كنم .من آدمم و ميادانم
كه ارژنگي ،در كمال جوانمردي به من كمك كرد تا بتوانم با پول او دخترم را شوهر بدهم وامورم را رو به را كنم .بعد
شش هزار تومان از من گرفت و اجناس عالي خرياد
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ولي چون جنگ دوم جهاني شروع شد بود،به او گذرنامه ندادند .آمد پيش من كه مقداري از قاليها را بد تاا درتهاران
بفروشم ،بلكه از آنجا گذرنامه هم بگيرم و پول فرشها را تلگرافي به شما ارسال مي نمايم .گفتم،من خودم بيسات روز
ديگر به تهران خواهم آمد،شما نميتوانيد فرشهاي مرا بفروشيد .گفت من در تهران مشتريهااي خاوب سارا دارم و
سرانجام شش هزار تومان فرش مراكه اگر امروز بود ،دويست هزار تومان ارزش داشت ،گرفت و يادداشتي داد و رفت و
ديگر از او خبري نشد .بيست روز بعد من به تهران آمدم و در بازار او را پيدا كردم .پرسيدم ،فرشهاا چاه شاد؟ گفات،
نخريدند .گفتم بد خودم بفروشم .گفت فرشها را با بلور و عتيقه تاخت زدم .گفتم ،چرا اين كار را كردي؟ گفات ،ايان
دفعه ديگر ميليونر خواهم شد و عالو بر پولهاي شما ،از خجالت تان هم بيرون خواهم آمد .باالخر من به تبريزرفتم و
او به بيروت .ولي همينكه به تبريز رسيدم ،از وزارت خانه تلگرامي رسيد كاه باه تهاران برگارد .مان تماام رسايدهااي
طباطبايي را همرا با يك وكالت نامه به همسر و پسرم بهزادسپردم،تا آنها رسيدها را بدهند و پول راپس بگيرند و چون
هنرستان را به مردآلماني تحويل داد بودم،به تهران آمدم .ديدم براي درهاي كاخ مرمر شاا فقيد،نقشاه هاايي ماورد
نيازاست و از ميان نقشه هاي كشيد شد ،هيچكدام مورد پسند واقع نشد است .همان اشخاص كاه مارا باا سار نياز
تيمورتاش از تهران به بيرون راند بودند ،به وزير گفته بودند ،ارژنگي را بخواهيد تا بيايد و نقشهها را بكشد.
آن سيد طباطبايي ،هراز چندگاهي،به تهران ميآمد و مقداري اجناس لوكس و قاچاق ميآورد وميفروخت.اين بار هر چه
گوش به زنگ ماندم،او نيامد .شايد هم آمد ولي از من دوري ميكرد .ولي در عوض اوبه تبريز و به خانه ام ميرودو ياك
كيسه پول هم با خود ميبرد .پسر هفد ساله ام بهزاد هم به خيال انكه او براي پرداخت پول آمد  ،رسيدها را مايآورد و
درمقابلش ميگذارد .سيد پس از گفتگويي بلند ميشود ،قهر ميكند و ماي رود .آنوقات ،بهازاد متوجاه ميشاود كاه او
رسيدهارا با وكالتنامه برداشته و رفته است .جرئت نميكنند كه قضيه را براي مان بنويساند .همشاير زاد ام ،باه آنهاا
ميگويد من او را به مهماني دعوت ميكنم و پول را از وي ميگيرم .آنمرد ،مي آيد وشام مي خورد و بدون اينكه پاولي
بدهد ،ميرود .سرانجام آنچه را كه پيش آمد بود براي من نوشتند .ولي به من مرخصي نميدادند تا به تبريز بروم،زيارا
بايد به كارگران منبت ساز درهاي كاخ مرمر دساتور ميادادم و
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نوبت تعطيلي پنج روز عيد فرا رسيد .من يك سواري كرايه كردم و به تبريز رفتم .بازار تعطيل بود؛ولي عاقبت او را كاه
در دكاني دراز كشيد بود ،پيدا كردم.به او گفتم ،طباطبايي ،اين چه كاري بود كه كردي؟ گفت ،چه كردم ،پولهاتاان را
دادم و رسيدها را گرفتم .گفتم پول ندادي و رسيد ها را دزديدي .گفت :حرف دهنت را بفهم .دزد خاودت هساتي .اگار
رسيد داري بيار و وجهاش را بگير بعد دست كرد درجيب بغلش ويك دسته اسكناس بيرون آورد .ديدم چار اي نيسات
ومدركي در دست ندارم.
آن زمان ماشين خيلي كم و مسافر زياد بود .طباطبايي يك ماشين سواري خريد و رانناد گرفات .مرتاب از تبرياز باه
تهران و از تهران به تبريز مسافر ميبرد و مياورد .ولي ماشين او در خرم در آتش گرفت و سوخت و همه پول كاغذي
او كه در ماشين بود ،خاكستر شدند .سال بعد كه با برادرم «ميرمصور» در راهي ميرفتيم ،او به ما برخورد .حالش خيلي
خراب بود .به برادرم گفت ،آقاي مير مصور ،سه روز است كه چيزي نخورد ام به من كمك كنيد .دو تومان به وي داديم.
بعد هم شنيدم كه مرد.
برای چه مرا به تهران ميخواستند
به تهران كه آمدم ،به ديدار شادروان دكتر اراني كه رئيس آموزش بود رفتم.به من پيشنهاد كردكه با طاهرزاد همكاري
كنم ،گفتم پيش طاهرزاد نميروم چون او حسود است وآزار و كارشكني ميكند .دكتر اراني گفات ،هار چاه باشاد بااز
همشهريست .ناچار به ادار هنرهاي ملي آمدم و مشغول شدم.روزي طاهرزاد يك كتاب آورد كه در آن آثاار ساسااني
چاپ شد بود .سه برگ كاغذ هم كه بر روي آنها با مداد داير هايي زد بودندبه من داد و گفت ،فالني ،از اين نقش ها
در وسط اين داير ها طرح كنيد .من نگا كردم.كاغذ ها يكي كاهي بود ،ديگري كاغذي نامرغوب بود و سومي كاغاذ
اعال و گالسه بود.بر روي كاغذ گالسه شروع به طراحي كردم .طاهرزاد آمد و گفت ،چرا باااين كاغاذ شاروع كردياد.
گفتم چون اين كاغذ از همه بهتر است .گفت درست ،ولي بايد اول روي كاغذ كاهي طرح كنيد .پس از آنكه تاانداز اي
آنرا درست كرديد ،به كاغذ ديگر منتقلش كنيد و باز ارالحاتي انجام دهيدوآخر كار بر روي كاغذ اعال بيندازيد تااتميز و
پاكيز از كار در ايد ،چون بايد به دست شا برساد .گفاتم مان ازپاك كن استفاد نمي كنم و تميز طرح ماينماايم.
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حاال اين يكي را براي نمونه ميسازم .رفت و دو ساعت ديگر برگشت .من طرح را تمام كرد بودم،آنرا ديد و ماتش بارد.
به معلم مينياتور ،ميرزاهاديخان رو كرد و گفت بيا ببين كاري را كه تو د پانزد روز طول ميدادي،ارژنگاي دوسااعته
انجام داد  .ميرزاهادي ارفهاني ،موذيانه دستهايش رابهم ماليد و گفت فالني اين كار اسات.به او گفاتم يعناي كاار
ديگري بلد نيست؟!! پيش از شروع همكاري من با طاهر زاد ،هر روز چهل نفر كارگر منبّت كار مايآمدناد و در راهارو
رف ميكشيدند تا براي ادامه كارشان نقشه بگيرند.با رسيدن من ،در مدت چند روز همه آنهابه سركار رفتناد .اماا ايان
نقشهها براي كجا بود .آنها نقشه منبّت كاخ مرمر بودند كه قبال هر چه ديگران كشيد بودند ،شا فقيد نپسانديد باودو
همه را پار كرد بود .به همين دليل طاهرزاد ناچار به وزير گفته بود تا مرا از تبريز احضار نمايناد .پاس از اتماام كاار
نقشهها ،دوبار ابالغي به دست من رسيد كه مرا به شيراز ميفرستادند!خواستم رئيس آموزش را ببينم،وقت نداد .مانهم
استعفانامه ام را نوشتم و به دفتر دادم .وزيرمرا خواست و پرسيد چرا استعفا ميدهي؟ گفتم يكروز مارا باه زور باه تبرياز
فرستادند.در آنجا پنج سال با نهايت درستي براي دولت هنرستان تاسيس كاردم .بعاد مارا باه تهاران خواساتند .آمادم
نقشههاي درهاي كاخ را كشيدم؛ همين كه كارم تمام شد باز ميخواهند مرا از تهاران بيارون كنناد .وزيار گفات ،الزم
نيست ،در تهران بمان .در هر بخشي هم كه ميخواهي كار كن .نزد رييس آموزش وپرورش آمدم .وزير با تلفن دساتور
داد .من گفتم ،پيش طاهرزاد كار نمي كنم .بنا شد رئيس موز هنرهاي ملي شوم .باز طاهرزاد تشبثاتي كرد و مارا باه
هنرهاي ملي برد و از من خواست كه براي او پيش برنامه بنويسم.من برنامه ريزي كردم و آنرا نوشاتم وبار ناماه ام در
شوراي عالي فرهنگ به تصويب رسيد.آنگا از روي برنامه شروع به كار كرديم .حسودان به طاهر زاد گفتند اين برنامه
بازي را موقوف كنيد ،كه فردا ارژنگي را رئيس و ترا بيرون ميكنند .طاهرزاد به من گفت ،شما هم مانند ميارزا هاادي
سرميز خودتان بنشينيد و همانجابه هر هنر جويي كه آمد ،تعليم دهيد .من سر ميز خودم نشستم.
در همين هنگام وزير فرهنگ (،آموزش و پرورش) ،از استادان خواهش كرد كه يك بيت از اشعا ر حافظ را در تاابلويي
مصور كنند و تابلو را به وزارت فرهنگ بفروشند .سه نفر به اين كار اقدام كردند .برادرم ميرمصور ،اسماعيل آشاتياني ،و
فن شريف ،چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود»
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در اوقات غير اداري،بر روي تابلو كار ميكردم تا كامل شد .طاهرزاد گفت ،حيف است كه اين تابلو را به وزارت فرهنگ
بدهي .بگذار در موز خودمان بماند .من در عوض دوازد هزار تومان از وزارتخانه براي شما ميگيرم (كه پس از گذشت
سالها ،تاكنون اين وجه نرسيد و وزارت فرهنگ و هنر آن تابلو را از موز برداشته ،و در انباري مرطوب گذاشته تابپوسد.
من بارها آنرا خواسته ام ولي لجاجت كرد نداد اند و بيم آن ميرود كه بپوسد).
پس از آن يك مجلس سلطان محمود را ،به شيو مينياتور شروع كردم كه در آن مجلس ،فردوسي شعر ميخواند و شعرا
و وزرا و سرداران نشسته و ايستاد اند .روزي دانماركيها به هنرستان آمدند و اين مينياتور را ديدناد .دوباار آمدنادو از
هنرآموزان مينياتور و تذهيب ،و نيز از هنرجويان ،فيلم رنگي گرفتند .من همانطور پشت باه آنهاا نشساته باودم و كاار
ميكردم .به طاهرزاد گفتند،خواهش كنيد كه آن استاد هم بيايد .طاهرزاد رو به من كرد و گفت ،آقا شماهم بياييد فيلم
بردارند .گفتم من اهل تظاهر نيستم؛ از آقايان فيلم برداشتهاند ،بس است .آنها باز اررار كردند ،سرانجام ناچار بلند شدم.
دانماركيها گفتند،آن كار مينياتور را هم بياوريد .باالخر  ،از چهر و دست و قلم و مينياتور من چند جور فيلم برداشاتند.
رقيبانم كالبد تهي كردند .يك هفته گذشت .چند دقيقهاي از اتاق بيرون رفته بودم؛وقتي برگشتم  ،ديدم كه وزير باا دو
خانم فرانسوي سر ميز من ايستاد اند .وزير كه مرا ديد ،ردا زد آقاي ارژنگي اين خانم از فرانسه آمد و باستان شاناس
است .اين سبك مينياتور رامي شناسد.او ميپرسد چرا اين مجلس را تمام نميكنيد؟ گفتم ،قربان من در اينجا هازار جاور
كار دارم .هر گا وقت ميكنم مشغول اين مجلس ميشوم.گفت ،تمام كارهايت را بگذار واين مجلس را به اتمام برساان.
انهاكه رفتند طاهرزاد آمد و جاسوسان به او خبر رسانيدند .او گفت غلط كرد اند .خانمهاي فرانسوي و وزير چرا در كار
ما دخالت ميكنند و ديگر فررت نميداد تا روي مينياتور كار كنم .من ديدم به اين ترتيب آن مجلس ،خراب و شكسته و
خراشيد ميشود،دستور دادم خاتم ساز ،يك قاب برايش ساخت و به ناظر خرج گفتم شيشه تهيه كند .او گفات بودجاه
نداريم .از جيب خودم به او پول دادم تا شيشه خريد و مجلس را داخل قاب گذاشتم كه خراب نشود؛ولي چناد روز بعاد
ديدم طاهرزاد آنرا از قاب درآورد و كار يكي از هنر آموزان را به جاي آن گذاشته و از مجلس مينيااتور مانهم خباري
نيست.خالره طاهرزاد آنقدر عذابم داد كه من از بااران فارار كردم و به زير ناودان نشستم.
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در هنرهای جديد "صنايع مستظرفه"
رئيس هنرهاي جديد را ديدم و به او گفتم ،اگر موافقت داريد من با شما همكاري مي كنم.او قبول كاردو مان در آنجاا
مشغول كار شدم .قرار شد كه در هفته سه روز بعدازظهرها به هنرجويان كالس  ،تعليم نقاشي ،و درس تاريخ هنر بدهم.
شاگردان كه جديت مرا دركار هنر مشاهد نمودند ،شيفته من شدند .در اين هنركد جديد يكنفر كاشي بود.او به رئيس
گفت ،نگذاريد كه ارژنگي به كالس برود .خيلي محبوبيت پيدا كرد است.مدتي گذشت .يكروز رئايس مارا باه دفتارش
خواست .پس از گفتگوهاي گوناگون ،بمن گفت :شما زحمتي بيجا براي اين شاگردان نااليق ميكشيد.اين جزو نويسي و
تعليم را موقوف كنيد .من اگر به جاي شما بودم ،به خانه ميرفتم و استراحت ميكردم و ما به ما ميآمدم ليست حقوق
را امضا كرد ميرفتم .گفتم من از آنهايي نيستم كه پول مفت ميگيرند .اغلب شاگردان كالس هم خوبند .در ثااني باه
اينجا آمد اند تا لياقت را پيدا كنند.آيا شما به جزو هايشان نگا كرد ايد؟ گفت بلي ديد ام؛ ولاي شاما زحمات بيهاود
ميكشيد .چون ديد من با او مخالفت ميكنم،در غياب من به كالس رفته و به هنرجويان گفته بود ،كه مدت دو سه هفته
سر كالس درس ارژنگي حاضر نشويد ،تا او ديگر به كالس نيايد .دو تن از شاگردان دختر كه ارمني بودند،اجاز خواسته
و گفته بودند كه ارژنگي ،يكي از بهترين استادان مااست و مااز درس و آموزش او بسايار اساتفاد ميكنايم .حااال شاما
ميفرمائيد در ساعات درس او هم حاضر نشويم؟ پس بهتر است كه در اينجا را ببنديد ،تا مااهم فكار ديگاري بكنايم.
چون در اين كار هم موفق نشدند ،يك نامه رسمي به من نوشتند كه شما دربار سااكن حجااري چيزهاايي گفتاهاياد.
مقصودشان اين بود كه به آنها پاسخ دهم و سرانجام مرا به محاكمه اداري بكشند و از خدمت دولت معاف نمايند .مان
در پاسخ نوشتم ،حجر در زبان تازي يعني سنگ ومن ارالً در هنرستان ،سنگي نديد ام تا راجع به ساكن حجاري سخن
بگويم .شايد منظور از ساكن حجار ،آن جايي باشد كه دو سه نفر با هم گل بازي ميكنند .ديگر جوابي ندادند ،تا روزهاا
گذشت .در سالني كه من كار ميكردم ،يك طرفش تابلوي فرش ميبافتند .در طرف ديگرش موزايياك مايسااختند و
درطرف ديگر هم من كار ميكردم.روزي قاليباف به من گفت :استاد ،شما شبيه نيمرخ شا را بسازيد ،تا من از روي آن
تابلو ببافم .من با اجاز رئيس ،يك نيمرخ باا رناگ روغان باه انداز جسم ساختم ولي همان كاشي ،رئيس را دوبار
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اغفال كرد كه از روي كار ارژنگي قالي بافته نشود.يك روز ديگر رئيس آمد و گفت،امروز بعدازظهر يك هيئت روسي به
اينجا خواهند آمد.خواهش ميكنم كه شماهم حاضر باشيد .منهم از خانه چهار مينياتور به آنجا بردم.آنها را ديد و پرسايد:
آقاي ارژنگي ،اينها چيست؟ گفتم سالن چيزهاي ديدني زيادي ندارد .من اينها را براي تزيين سالن آورد ام تا ميهمانها
نيز تماشا كنند .گفت :بد كاري كرديد ،چون شما اين كار هارا در خانه ساختهايد .ديدم خيلي حرف ميزند .همه را جماع
كردم و در زير ميز گذاشتم .گفتم،حاال فرض كنيد كه چيزي نياورد ام .روسها آمدناد .مترجماي نياز باه همارا آورد
بودند .رئيس ابتداآنها را به بخش قالي ها بردولي مورد توجه شان واقع نشد .از كنار موزائيك هاهم رد شدندو به طارف
كار من آمدند.در آن زمان من تابلوي بزرگي با رنگ روغني ميساختم كه بهرام گور را در حاليكه تاج شاهي رااز مياان
دو شير بر ميدارد،نشان ميداد .رئيس به فارسي توضيحاتي داد و مترجم آنها را ترجمه كرد .من به روسي در باار تاابلو
توضيحاتي كامل دادم .روسها پرسيدند :شما در اينجا تابلو ديگري نداريد؟ با اجاز رئيس ،تابلو بزرگ مرگ سهراب را هم
نشانشان دادم و گفتم اين همان سوژ اي است كه "لر مانتف" از فارسي به روسي ترجمه كرد است؛ و به تابلو "اپروان
گروزني" نقاش نامي روس ،كه در «ترتينا كوفسكي» گالري مسكو ميباشد ،شبيه است .آنها مي ديدند كه من از ادبيات
و مسكو و نقاشان آنها اطالعات خوبي دارم .رئيس از من پرسيد :آن مينياتورهايي را كه ربح آورد بوديد چاه كردياد؟
گفتم :زير اين ميز است .گفت ،آنها را هم نشان بدهيد .وقتي مينياتورها را ديدند،بسيار تعجب كردند كه چگونه من هام
روغني كار ميكنم وهم مينياتور! آن هم باآن ظرافت و نازكي؟!در پايان هم با من دست دادند و باا خوشاحالي فاراوان
رفتند .پس از رفتن آنها ،رقيب ها گفتند،ارژنگي،شما امروز ما را رو سفيد كردي .چون اوال كسي به زبان آنها آشنا نبود و
ديگر اينكه اينجا كاري نبود كه جلب نظر كند.
زمان عروسي واال حضرت ،با خانم فوزيه فرا رسيد.از وزارت خارجه به وزارت پيشاه و هنار نوشتند،ساالن هاا را آراياش
دهيد،زيرا مهمانان خارجي به تماشا ميآيند.از هنركد نوشتند ،اگر مهمانان باه اينجاا بيايناد ماا چياز ديادني ناداريم.
وزارتخانه به من اررار كرد و رقيبها و دو نفري را كه ظاهرا با من خوش رفتاري ميكردند،را به جانم انداختند كه مان
كارهايم را به آنجا ببارم .قباول نكاردم و گفاتم :مان شااگرد كمال الملك نيستم و نميتوانم كارهايم را در آنجا باه
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نمايش بگذارم .گفتند فالني ،حاال موقع اين حرف ها نيست .آبروي مملكت در كار است.آنگا من پنجا قطعاه تاابلوي
روغني ،آب ورنگ و مينياتور آوردم .مساكن را به طرز زيبايي آرايش داديم .رئيس آموزش كه از گرو آنها بود،آمد .گفتند
كااه بااه هنگااام آماادن ميهمانااان ،غياار از رئاايس ،كااس ديگااري نبايااددر اينجااا حضااور داشااته باشااد.
و اما رئيس ،كاشي زاد كوتا قدي بود،كه كمي هم نقاشي ميكرد.وي هي گونه زبان خارجي هم نميدانست  .و معااون
سيدعلي نصر كاشي،او رابه رياست انتخاب كرد بود .بعدا معلوم شد كه منظور رئيس آموزش از بيان آن حرف،تنها اين
بود كه من يكي در آنجاحاضر نباشم .در رورتي كه تابلوهاي من ،سالن هاي آنها را پر كرد بود.يعني بخش مربوط به
"هنركد " پر از مينياتور و تذهيب و منبت و غير كار من بود كه بسيار جلب توجه ميكارد ،ولاي در قسامت "رانايع
جديد" هي چيز ديدني نبود .طاهرزاد مرا مالمت كرد و گفت :چرا دشمنان را روسفيد كردي؟ مگر نميداني اينها چقادر
بدخوا تو هستند؟ آنوقت مثلي را پيش كشيد و گفت ،روزي در جنگل به درختي كهن سال گفتند ترا تكه تكه خواهناد
كرد .پرسيد باچه با چي؟ گفتند با يك آهن پار  .گفت ممكن نيست .گفتند آخر دسته آن از چوب است! حاال رفيق ،آنها
كه پول مفت ميگيرند و كار نمي كنند و براي شما چا ميكنند ،تو چه كار داشتي كه برايشان تابلو ببري و آنها ساربلند
كني؟ گفتم ،رفيق آنوقت آبروي ايران ميرفت .گفت پس موقعي كه مهمان ها ميآمدناد ،چارا خاودت را را ندادناد؟
گفتم اين ديگر نهايت پليدي آنهارا ميرساند.

74

75

پاكت درباری
از دفتر مخصوص در بار ،پاكتي فرستاد بودند؛ و در آن نامه ،مرا براي نقاشي در كاخ اختصاري واليت عهد،دعوت كرد
بودند .اين پاكت به دفتر هنرستان رسيد بود ولي آنرا بيست روز پنهان نمود بودند .يك مرتبه نياز تلفان شاد باود و
ارژنگي را پاي تلفن خواسته بودند.شخص پاسخگو گفته بود ،من ارژنگي هستم  .با من چه كار داريد؟ گفتاه بودناد ،ماا
شما را به دربار خواسته بود يم چرا نيامديد؟ پاسخ داد بودكه كار داشتم و وقت نكردم.ناچار درردد برآمد بودند كه مرا
پيدا كنند .پيش دوستم "امير جاهد" رفته بودند و به او گفته بودند شماكه با ارژنگي دوستيد ،آدرسش رابه ما بدهياد .او
گفته بود ،من خودم به او خبرمي دهم تا به دربار بيايد .امير جاهد با من تماس گرفت و قضيه را گفت ،و توريه كرد كه
هر چه زودتر به دفتر مخصوص بروم.وقتي به آنجا رفتم ،به من تشدد و تغير كردند كه چرا تا حاال نيامدي؟ گفتم پاكتي
به من نرسيد  .گفتند تو پاكت را گرفته و دفتر را امضا كرد اي .گفتم حتماً ديگري به جاي من امضا كرد .بعد چند باار
امضا كردم و گفتم حاال دفتر را بياوريد و امضاي مرا با آن تطبيق كنيد .ديدند امضا مال من نيست .گفتند ،پااي تلفان
هم آمدي وبا ما گفتگو كردي .گفتم رفقاي من! اغلب هنر پيشهاند .رل مرا بازي كرد اند .من هرگز پاي تلفن نيامد ام.
باري به سعدآباد و به حضور شا فقيدرسيدم .فرمود ،پيش واالحضرت برويد .واالحضرت،گفتند براي سقف و ديوارهااي
كاخ ،نقش هاي دريائي ميخواهم .شما مدل بسازيد و بياوريد .من به جاي يك مدل ،دو مدل تهيه كردم كاه يكاي از
آنها مورد پسند واقع شد.

باالی چوب بست كار ميكردم
پيش از من طاهرزاد با بيست و پنج نفر آمد بودند تا سقف تاالر را نقاشي كنناد .من،باه تنهاايي مشاغول كاار شادم.
حبيبا خان ،كه مردي بلند باال و چهارشانه و خوش اخالق و درجهدار بود ،سرپرستي ساختمان را برعهاد داشات.مرا
كه ديد پرسيد :پس شاگردهاتان كو؟ پاسخ دادم اينجا شاگرد بيايد چكار كند؟ گفت :شمابه تنهايي ناچاريد چند سال كار
كنيد .گفتم ،مگر نشنيد اي كه گفتهاند« :سياهي لشاكر نياياد به كار ،يكي مارد جنگاي ،باه از راد هازار» دو روز
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گذشت .وقتيكه كار دو روز مرا ديد ،گفت :الحق كه راست ميگفتي .چند روزي به اين ترتيب كار كردم .يك روز بعاد
ظهر،رضا شا براي تماشا آمدند .در زير همان چوب بستي كه من روي آن كار ميكاردم ايساتاد .نخسات  ،باه حاوض
مرمري كه ساخته شد بود ،نگا كرد .سپس چشمش باه مان افتااد .ساالم كردم.رضاا شاا كاه مارا از ساال 1300
ميشناخت ،چيزي نگفت .پس از رفتن ايشان ،حبيباله خان با مهندس اورغي آمدند و به من تبرياك گفتند،كاه شاا
تاكنون به كار كسي عالي نگفته بود.ولي اين بار فرمود،ارژنگي ،عالي كار ميكند .و باز فرمود ،چارا از اول او را نيااورد
بوديد .عرض كرديم كه آدرساش را نميدانستيم .گفت ،اگر يك مقصر سياسي بود،او را از ته چا هم پيدا مايكردياد،
ولي آدرس يك هنرمند بيآزار را نميدانيد .به هنگام رفتن هم فرمود :هنرمندان بزرگي مانند او ،در گوشه و كنار ماند اند
و يك مشت شاالرتان در ميدان جوالن ميدهند.
يكي از شاگردان هنرستان «رنعتي» نيز در كاخ حمامي مي ساخت و براي نقاشي از روي باسمه تابلوهاي فرنگي كاه
همه زنانش لخت بودند،استفاد ميكرد .من سقف تا الر را ميساختم ،كاه در وساط ساقف ،شاش پاري درياايي دياد
ميشدند .هر روز عصر واالحضرت با خانم فوزيه به تماشا ميآمدند .من يك چهر از آن شش دختار را سااختم و كامال
كردم .روز بعد كه آمدم ،سرهنگ سپاسي كه گويا رئيس كالنتري يك بود ،مرا ديد .سالم نظاامي داد و گفات ،تبرياك
عرض ميكنم .گفتم مگر چه شد ؟ گفت ،ديروز پس از رفتن شما ،واالحضرتهاا تشاريف آوردناد و آن چهار را كاه
ساخته بوديد ،ديدند .آنرا بسيار پسنديدند و فرمودند شما به رنعتي هم تعليم بدهيد تا چهر هاا راآنطاور بساازد .خاانم
فوزيه ،خيلي تكبر داشت .روزي از من خواستند تا كتاب خيامي را كه در آمريكا چاپ شاد باود و مان تصااوير آنارا در
تهران كشيد بودم،برايشان ببرم .پس از ديدن كتاب خيام و خواندن شرحي كه در مقدمه آن در باار مان نوشاته شاد
بود،فوزيه ،تغيير اخالق داد و فهميد كه من يك نقاشي بازاري نيستم .روزي واالحضرت آمدند و از من پرسيدند كه كار
كي تمام ميشود .گفتم هنوز دو ما و نيم كار دارد .گفتند ،ما ميخواهيم در اينجا اقامت كنيم .هر چه زودتر كار را تمام
كنيد .گفتم نميشود .گفت ،پس چه بايد كرد؟ عرض كردم ،من كار را تعطيل ميكنم و تابستان آيناد كاه باه ساعدآباد
تشريف برديد ،بر ميگردم و آنرا تمام ميكنم .همين كار را هام كردم.
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مرگ بهزاد كمر مرا شكست
بهزاد ،يگانه فرزند ذكور من ،در دانشكد فني دانشگا تهران و در اولين دور دانشجويان ،مشاغول تحصايل باود.بهزاد،
بسيار باهوش و رياضياتش عالي و در نقشه كشي ممتاز بود .با ساز ويلن آشنايي داشت و شاعر هام خاوب ماي سارود.
تعطيالت تابستان شد.از سوي دانشكد و وزارت را مي خواستند بهزاد را باه مازنادران بفرساتند ،تاا از اماالك شاا
نقشهبرداري كند .من با اينكار مخالف بودم.ميترسيدم برود و تصادف كند.فكر ميكردم كه او جواني بيست ساله ،ساد و
بي تجربه است و هي به ياد دريا نبودم .مادرش اررار داشت كه مانع نشوم .ميگفت ،مازندران سبز و خرم است .بگذار
برود و خوش بگذراند.بهزاد رفت .نامه اي هم از او رسيد .برايش پاسخ نوشتيم .دو روز گذشت.يك روز عصر كه بچههاا
براي رفن به سينما آماد شد بودند ،در زدند و پاكتي را پشت در انداختند .خواهر كوچك بهزاد نگاهي به پشات پاكات
انداخت .جيغي كشيد و گفت ،نوشته گيرند مرحوم شد .با شتاب پاكت را گرفتم .ديدم روي پاكت خودمان قلم كشيد و
نوشته اند" ،گيرند مرحوم شد ".همسايهيي داشتيم .پاكت رابه خانه آنها بردم .گفتند ،ممكن است شوخي كرد باشاند.
فردا به وزارت را برويد و تحقيق كنيد( .در آن زمان باز من به دستور دربار به كار نقاشي مشغول بودم) ربح باه وزارت
را رفتم .گفتند تا ساعت د كسي را به وزارت خانه را نميدهيم.ساعت د بيائيد .مرخصي واجاز گرفتم ودوبار رفاتم.
تا ظهر مرا در يك اتاق نشاندند و قضيه را نگفتند .رنجي را كه در مدت دو ساعت كشيدم ،طاقت فرسا بود .بعاد از آن
به من گفتند كه بهزاد به دريا رفته و غرق شد است .به دربار آمدم و اجاز خواستم تا به مازندران بروم .اجاز ندادناد و
گفتند،اول كارت را تمام كن و آنوقت برو .ولي يك نامه اي به وزارت دادگستري نوشتند تا باه ايان موضاوع رسايدگي
دقيق شود .من به ناچار كسي را استخدام كردم .هزينه را و خانه و غير رابه او دادم تا بارودو تحقياق كناد.او رفات و
برگشت و گفت :طهماسبيها ،كه در آنجا گاراژ دارند ،به ساري آمد و به بهزاد پيشنهاد كرد اند كه شب جمعه به بابل
برود ،تا همگي براي آب تني بروند .بهزاد قبول كرد  ،به بابل ميرود و شب را در مهمانخانه ميخوابد.

بامداد ان جوانها ،كه همشاگردي او بودند و اغلب به خانه ماا ميآمدند و در درسهااز بهزاد كمك ميگرفتند،به ياك
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قايق يا در حقيقت تنه درختي كه داخلش را خالي كرد بودند و به آن ناو مي گفتند ،سوار ميشوند و به دريا مايروناد.
آنها چهار نفر بود اند .بهزاد را به شوخي يا جدي از ناو به دريا مياندازند و او هر چه دست و پا ميزند تاسوار ناو شود،
كمكش نميكنند و بعد خودشان برميگردند .كالنتري آنها را گرفته و بازپرسي نمود ولي چون مردماني پولدار هستند،
آزادشان كرد است.
كار دربار تمام شد .به همراهي برادرم «ميرمصور» ،عازم مازندران شديم .اول به ساري ،بعد به شاهي و بابل و بابلسار
رفتيم و در هر شهر تحقيقاتي به عمل آورديم .بعد به شهرباني بابل رفتيم .رئيس عوض شد بود .ميگفتند او شاهزاد
اي نااليق بود است.
معاون رئيس آگاهي ،يك مازندراني نااليق بود كه با پيراهن زير در ادار نشسته بود ،ما را كه ديد گفت ،ماردم را چارا
متهم به قتل ميكنيد؟ پسرت از سر بيچارگي خودكشي كرد  .اينهم كفش هاي او است .يك جفت كفش ورلهدار كهنه
را نشانم داد .من از كور در رفتم و هر چه به دهنم مي آمد به آن مرد كثيف گفتم .گفاتم ماردك ،مان آدم بايچيازي
نيستم و يك پسر هم بيشتر نداشتم .وقت آمدن او به اينجا با هم رفتيم وبرايش كفش تاز اي خريدم .رئيس كه مردي
فهميد بود به او گفت ،ما مأمور دولتيم و در اينجا نشستهايم تا حقايق را كشف كنيم.آنوقت شما طوري رفتار ميكنيد كه
انگار مدعي خصوري هستيد.من پروند را خواستم .گفت پروند به دادسراي بابل رفته است .بيدرناگ خودماان را باه
دادسراي بابل رسانديم .سردفتر كه يك جوان مازندراني بود همين كه ما را ديد،رنگش پريد و لرز بر اندامش افتاد .پيش
دادستان «فرشاد» رفتم .گفت آقا شما اشتبا ميكنيد ،آن جوان خودكشي كرد  ،گفتم آقا سخن نسنجيد و بيهود مگو.
پروند رابه من بد  .در نهايت پستي گفت ،پروند به تبريز رفته .گفتم تبريز به چه مناسبت؟ گفات مگار شاما تبريازي
نيستيد؟ گفتم اول اينكه شما از كجا فهميديد كه من در تبريززندگي ميكنم .در ثاني اين قضيه دراينجا واقع شاد ،براي
چه پروند اش به تبريز برود! وقتي ديد من عصباني هستم ،گفت آقاا اشاتباهي شاد ،برميگردد .هفتاه ديگار پروناد
اينجاست.آنرا ميفرستم تهران.به اين ترتيب ما را فريب داد .بدون اينكه كاري كرد باشيم،به تهاران برگشاتيم .چناد
نامه نوشتم و سرانجام به وزارت خانه شكايت كردم .همه با من

همصدا شد ،براي او تاوبيخ ناماه فرساتادند.واو رااز
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مازندران به تهران خواستند.لي نميدانم چه شد كه ناگهان ورق برگشت و همه الل شدند .به اين ترتيب زماان گذشات
تا "شهريور بيست" ،از را رسيد .مازندرانيهاي نادان به دادسرا ريختند و پروند ها راسوزاندند .خيال دادستان راحت شد
و گفت پروند شما هم سوخته .اين راهم بگويم زمانيكه كه او به ما گفت ،پروند شما را به تبريز فرستاد ايم من باه
همشير زاد ام كه در تبريز بود ،نوشتم تا برود و حقيقت مطلب را بفهمد.او رفته بودو همچو پروند اي پيدا نشد بود.
تابلوها و مجسمهها زير آوار ماندند.
حاال كمي به گذشته بر ميگردم .وقتي كه تيمور تاش مرا تهديد كرد كه سه روز تهران را ترك كنم و باه تبريزباروم،
من همسر و بچههايم را در تهران گذاشتم و رفتم.در تبريز شش ما بدون اينكه حقوق بگيرم كار ميكردم.دليلش هم
اين بود كه برايم چهل تومان اضافه حقوق تعيين كرد بودند،ولي "تقيزاد " مرحوم كه وزير ماليه بود ،باا ايان اضاافه
حقوق ناچيز مخالفت ميكرد و معتقد بود كه بايد از حقوقم چيزي هم كسر شود (،چون در تبريز زندگي ارزانتر از تهران
است ).ناچاربه او نامه اي نوشتم و شرح دادم كه من در تهران چهار ساعت براي ادار كار ميكردم وپس از آن ،شاگردان
خصوري و ارباب رجوع و ردگونه درآمد ديگر داشتم .ولي در تبريز،بعد از كار روزانه،شب هم مي باياد پروناد هااي
كارخانجات را مطالعه كنم و گويا آقاي فرخ كه وزيري با كفايت و شايسته بودند ،به خط خود نامه اي در اين بار نوشته
بودند كه نتيجه داد .سرانجام حقوق گرفتم.به تهران آمادم و بچاههاا را باه تبرياز باردم .وباه ناچاار هماه تابلوهاا و
مجسمههايم را در يك اطاق جمع كرد  ،در آنرا مهر و موم نمودم و خانه را كرايه دادم .به مستاجر هم سپردم كاه باام
خانه را خوب برف روبي كنند .و تنها دو مجسمه نيم تنه سعدي و اميركبير را به تبريز بردم و آنها را به قرائت خانه تبريز
هديه كردم كه هم اكنون در موز آن شهر ند .دو سالي از رفتن ما به تبريز گذشت.در زمستان سال سوم  ،برف سنگيني
باريدو مستأجرها به درستي برف روبي نكردند  .ديوارها خيس خورد و سقف كه با تيرهاي چوبي پوشيد بود ،پايين آمد و
مجسمهها را خرد نمود  ،ولي از همه بدتر مجسمه شادروان عارف قزويني بود كه به كلي نابود شد .منكه تنها تابستانها
مجال داشتم به تهران بيايم ،آمدم و ديدم كه همه آثار م از ميان رفته ،حتي تابلوي بزرگ «حملاه ناادر» هام در زيار
خاك و گل پنهان بود.
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خانه ام را با آنكه به سنگلج مربوط نبود خراب كردند
پس از پنج سال كه با خانواد ام به تهران برگشتيم ،خانه به كلي ويران شد بود ،همسر و فرزندانم گفتند ،اينجا ديگار
قابل سكونت نيست .ما اينجا نميمانيم .گفتم :تعمير ميكنم،قبول نكردند .يك دالل آوردم كه ارزش خانه را بفهمم؛ بلكه
آنجا را بفروشيم و يك خانه ديگر بخريم .دالل با چرب زباني خانه را خريد و قول نامه كرد .بعدا فهميدم كه چقدر سرم
كال گذاشته است؛ چون در مدت اين پنج سال قيمت خانهها خيلي ترقي كرد بود .ناچار به جستجو پرداختم .در خيابان
سپه ،خانه اي پيدا كردم .يكي از آشنايان بمن گفت ،ممكن است اين خانه ،به دليال ناو ساازي سانكلج خاراب شاود.
خوبست كه شما اول به شهرداري مراجعه كنيد،و با اطمينان خاطر معامله نماييد .به شهرداري رفتم .مهنادس مربوطاه،
يكي از شاگردان قديم خودم بود ،به من گفت ،نقشه خانه را بكشيد .كشيدم .به آن نگا كرد و گفات ناه اينجاا خاراب
نميشود .ما پروانه تجديد بنا هم گرفتيم و آنجا را به پنج هزار تومان خريديم و پانصد تومان هم هزينه تعميار آن شاد،
ولي مستأجرها بيرون نمي رفتند .به ناچار خانه ديگري كرايه كرديم .پس از شش ما  ،اخطاريه اي آمد كه خانه شاما در
طرح است و بايد خراب بشود .گفتم ،اين خانه را با اجاز شهرداري خريد ايم .گفتند" :امر است" .كاري باه شاهرداري
نداريم اين "امر است" .باالخر پنج هزار و پانصد تومان را به هشتصد تومان ارزيابي كردناد ولاي هماين وجاه را هام
نميدادند،چرا كه يك افسر گفته بودكه منهم در اين خانه شريكم! من تقاضاي ديدار شهردار را كردم ولي هر وقت كاه
ميرفتم ،ميگفتند كميسيون دارد .حورلهام به سرآمد .كارتي برايش نوشتم كه دو دقيقه به من وقت بدهيد،با شما كار
دارم .اجاز دادند،رفتم و ديدم كه شهردار تك و تنها سر ميزش نشسته .گفتم اين چه كاري است؟ تا به حال چهل مرتبه
آمد ام،هربار ميگويند آقا كميسيون دارند .گفت مردم بيكار ،اذيتم ميكنند .قضيه راشرح دادم .رئيس كارگزيني را رادا
كرد و گفت ،رئيس ادار سنكلج را از كار بركنار كن و فالن آدم را به جاي او بگاذار .بعاد گفات ،شاماهم پاس فاردا
تشريف ببريد و پولتان را بگيريد .پس فرداكه رفتم ،رئيس جديد كه گويا از قضيه اطالع داشت ،فوراً پروند مرا خواست.
يك كارمند تنومند كه يك چشمش هم چپ بود ،پروند را آورد و گفت ،آقا ايان پروناد معتارض دارد .رئايس پرسايد
معترض كيست؟ گفت يك افسار .گفات :مادرك دارد؟ گفات:

البد دارد ولي نشان نداد  .گفت :ما پول آقاي ارژنگي
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ميدهيم ،آن معترض هم به دادگا برود .چكي نوشته بمن دادند .به حسابداري رفتم.حسابدار گفت :پول نداريم ولي اگر
بيست تومان كم كني ،من از جيب خودم ميدهم و بعد از دولت ميگيرم .سرانجام بيست توماان كام كاردم و پاول را
گرفتم.

زمين پيدا كردم
روزي از كوچه دكتر رستگار ميگذشتم .يك ارفهاني را كه با من سابقه آشنايي داشت ،ديدم .گفت :فالني ياك زماين
دارم .مشتري هستي؟ گفتم كجاست و چند متر است .گفت ،در يكي از همين كوچههاو رد و پنجا متار اسات .گفاتم
كوچك است .گفت ،در ارل سيصد و بيست و پنج متر است ولي من ميخواهم نصفش رابفروشم.به او گفتم اگر همه
زمين را بفروشي ،من خريدارم .وقتيكه او از من دور شد،آن كوچهها را گشتم .يك حصاير باافي و چاوب فروشاي پيادا
كردم ،وارد دكان شدم .پيرمردي حصير ميبافت .پرسيدم در اين نزديكي ،ميخواستند زميني را بفروشند.آنرا فروخته اند
يا نه؟ گفت :هنوز نفروخته اند .گفتم راحبش كيست؟ گفت :ميرزا مهدي خان .گفتم چكار است و خانهاش كجاسات؟
پيرمرد كه ديد من جدّي حرف ميزنم ،نخواست درو بگويد .گفت منزلش در كمركش خيابان سيروس است و ديگر به
پرسش هاي من پاسخ نداد .در خيابان سيروس از يك بنگا آدرس خانه ميرزا مهدي خاان را پرسايدم رااحب بنگاا
گفت :آقا اگر مشتري زمين اوهستيد،بدانيد كه او فروشند نيست .تاكنون ردنفر را برد ايم ،بازي در آورد و نفروختاه
است .گفتم :حاال شما نشاني خانه اش را به من بدهيد.به آدرسي كه داد بود رفتم و خانه اش را پيدا كردم .زناي دم در
آمد و گفت :او منزل نيست .به ادار رفته.پرسيدم ،چه ادار ايي؟ گفات:در فاالن ادار  ،رئايس حسابداريسات .آمادم و
داللي را كه با من آشنا بود ،پيش او فرستادم .سرانجام با او مالقات كردم و قيمت طاي شاد و او ساند مالكيات را باه
دفترخانه داد .موقع امضا آمد و دبه كرد و معامله به هم خورد و رفت.به مدت يكسال ،اين آدم چندين مرتباه ماا را باه
دفترخانه برد و دبه كرد وبرگشت .روز پنجشنبه بود .من در خانه نشسته باودم .دالل آماد و گفات :فروشاند ماا دم در
ايستاد و حاضر است زمين را بفروشد .گفتم،ولش كن .او ما را

مسخر كرد  .گفت :اينبار پول الزم دارد .گويا ترياك
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قاچاقي پيدا كرد و ميخواهد آنرا بخرد .چون شهيد ترياك است .او داخل خانه شد.به او گفتم آقا آن روزي كه پول نقد
داشتم ،زمين را نفروختيد .حاال كه پول ندارم آمد ا يد؟ گفت ،يعني هي نداريد؟ گفتم تنها هزار تومان دارم .گفت ،من با
همان معامله ميكنم.خوشبختانه ،در همسايگي ما دفتر خانهايي بود.به آنجا رفتيم  .اسناد نوشته شدند ولي رئيس دفتار
خانه گفت  ،براي امضاي مدارك و ردّ و بدل پول روز شنبه بياييد .او گفت من همين امروز پول الزم دارم .گفتم چقادر
الزم داري؟ گفت :رد تومان .گفتم :آقايان يك رسيد رد توماني بنويسيد تا من به اين آقا راد توماان بادهم .گفتناد:
چون نمايند نيست ،ما نميتوانيم بنويسيم .اگر ميتوانستيم ارل سند راهم مينوشتيم .او اررار كرد كه من پول الزم
دارم.به او گفتم ،خودت يك رسيد بنويس تا من رد تومان به تو بدهم .رئيس دفترخانه گفت ،اما اگر ايشان حاشا كارد،
ما شهادت نميدهيم .گفتم :عيبي ندارد .روز شنبه دوبار آمديم .اسناد ردوبدل شدند و قرارشد تا سه ما ديگر ،باقي پول
را به او بدهم .ولي روز بعد از معامله ،پسرش به در خانه ما آمد كه پول چه شد؟! گفتم ما سه ما فررت داريم .باه هار
شكلي كه ميشد ،من پول را پيش از موعد تهيه كردم و به ميرزا مهدي خان پيغام فرستاديم كه پول حاضر است ؛ولي او
نيامد .دوبار ،سه بار؛باز هم نيامد .دالل نزد من آمد .ماجرا را گفتم و اضافه كردم به نظرم او به اين جهت نميآيد كه پول
داللي تو را ندهد .گفت ،باور نميكنم .گفتم ،باور كن .دالل او راپيغام داد كه آقا چرا نمايآيياد پاول را بگيرياد؟ ميارزا
مهدي براي من پيغام فرستاد كه آقاي ارژنگي ،من وقتي براي گرفتن پول ميايم كه آن دالل پدر سوخته آنجا نباشاد.
به دالل گفتم ،ديدي درست فكر ميكردم؟ به او گفتم دالل را خبر نميكنيم .شما بياييد .ميرزا مهدي آمد؛ و موقعي كاه
پولها را ميشمرديم ،دالل با چند گردن كلفت چماق به دست وارد شدند .ولي با تمام اين تفاريل،باز هم نصف داللي
او را نداد.
خانه ساختم
خانهايي كه اجار كرد بوديم،به يك افسر شاهرباني تعلاق داشات و او ارارار ميكارد كاه آنجاا را تخلياه كنيم،چاون
ميخواست آنرا به مبل بيشتري كرايه بدهد .از طرف ديگر آن چوب فروش و حصير باف كه ماهي هشت تومان كراياه
مي دادند ،نمي خواستند زميني راكه من خريد بودم خالي كنند.

من به ناچار  ،تيار آهان خريادم و آجار آوردم و در
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زمين ريختم ولي بازهم آنها نرفتند .يك وقت خبر دار شدم كه بناهايي كاه باراي خرياد چاوب و حصاير باه آنجاا
مي آيند ،آجرهاي ما را هم ميخرند و ميبرند! سرانجام پي ساختمان كند شد و مشغول بناايي شادم .ولاي آجار گيار
نميآمد .چون ارتش ساختمان ميكرد و نظاميها هر چه آجر از كور هاي شهر بيرون ميآمد ،ميگرفتند و ميبردند .به
هر خون دلي كه بود آن خانه را ساختيم ولي با چشمي گريان .چون بنا بود خانه را بهزاد بسازد كه رفت و غرق شد.
به جز پرونده من ،پرونده همه را فرستادند
وقتي كارم در دربارتمام شد،و به سر كارم برگشتم،ديدم دانشكد به فرهنگ انتقال پيدا كرد و جز پروند مان ،پروناد
همه را به آنجا فرستاد اند .چهل روز به كارگزيني مراجعه كردم،مي گفتند متصدي ناخوش است وبه سر كاار نياماد .
بعد از چهل روز دانستم آن جوان قرتي كه همه روز در آن جا نشسته و سرگذشت شب پيش خود را براي رفيقش نقال
ميكند ،متصدي همان است .پس از بحث و دعوا عاقبت پروند مرا را فرستادند ولي دانشكد ايها مخالفت كردند كاه
چون او شاگرد كمال الملك نيست ،نبايد به دانشكد بيايد .اين را هم بگويم كه از دربار دستور داد بودند كه بايد كاار
ارژنگي را به او بدهيد .رئيس آموزش عالي آقاي دكتر خانلري ،از من دفاع ميكرد كه ارژنگي از هماه اساتادتر اسات و
بايد استاد دانشكد بشود .ولي بدبختانه او به مرخصي رفت و دكتر رعدي آذرخشي به جاي اونشست .او گفت ،ايانهاا
راست ميگويند،تنها شاگردان كمالالملك بايد به دانشكد بروند .اسماعيل مرآت هم كه مردي خيلي مالحظاه كاار و
ترسو بود ،با اين حرف دوبار شير شد و برخالف امريه شا فقيد عمل كرد .و در نتيجه من به دارالفنون رفتم.
هرج و مرج در آموزشگاهها
پس از آشوب شهريور بيست ،مدارس به لوطي خانه تبديل شد بودند .شاگردان در كالس حاضار نمايشادند و نمار
زوركي ميخواستند و چاقو ميكشيدند .سربازهاي انگليسي و آمريكايي و روسي،هم تهران را پر كرد بودند.يكروز كه از
در دبيرستان بيرون ميرفتم ،جوان كوتا قد و سيه چرد اي كه يك جفت سبيل هم داشت و حالتش طبيعي باه نظار
نميرسيد ،جلو مرا گرفت و گفت :بايد به من يك نمر بيست بدهيد .هر چه فكر كردم ،ديدم او را نميشناسم .گفتم شما
دانشآموز هستيد؟ گفت :بلي .پرسيدم در چه كالساي؟ گفات چهارم .گفتم :كدام چهارم؟ چون چهاركالس چهاارم
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داريم .دو بار گفت :چهار الف .به او گفتم :من شما را تاكنون نديد ام .گفت :اسم من در دفتر خصوري شما نوشته شد
است .گفتم اين كه كافي نيست .بايد سابقه كار داشته باشي .گفت :اگر كار كرد بودم كه ديگر الزم نبود به شما تملاق
بگويم .گفتم :تملق هم ميگويي؟ بعد كه تحقيق كردم ،دانستم كه او پسر يك سرهنگ است و قدري انگليسي ميداند.
در اول خيابان نادري هم كافه و رستوراني است كه سربازان انگليسي به آنجا ميروند و زنهاي ولگرد نيز درآنجا گرد
مي ايند.و چون اين آقا! مترجم سربازها و زنهاي ولگرد است ،در كالس حاضر نميشود .روز امتحاان رسايد .ديادم او
مشغول به كار نميشود و ناراحت است .گفتم چرا مشغول نميشوي؟ گفت :بروم پرگار بياورم .گفتم :نقاشاي كاه پرگاار
نمي خواهد .گفت من عادت دارم با پرگار كار كنم .گفتم :برو بيار .او رفت واندكي بعد ديدم ،يكي از شاگردانم كه خاوب
هم نقاشي ميكرد به كالس آمد .او را به اسم ردا كردم و گفتم ،زماني ،چه ميخواهي؟ گفت :آماد ام امتحاان بادهم.
گفتم :اينجا كالس چهار است نه پنج .برو بيرون .بعد آن آقا زاد بزرگوار جناب سرهنگ برگشت ".زماني"هم از پنجر
كالس و از روي مدل نقاشي راكشيد و به داخل انداخت .ولي پيش از آنكه آقاا زاد آنارا باردارد  ،مان برداشاتم و
مطابق آيين نامه به او رفر دادم .رئيس دبيرستان عصباني شد كه انگليسي اين پسر خوب است .گفتم :انگليسي ربطي
به نقاشي ندارد .از آن درس بيست بگيرد.
من در دبيرستان پهلوي
حاال به چند سال پيش .يعني به زمانيكه در "هنرهاي ملي" بودم برميگردم.در آن زمان جواني از بندر پهلوي آمد بود تا
در هنرستان نامنويسي كرد  ،كار كند .هنرستان هم ،به شاگردان ماهي پاانزد توماان كماك تحصايل دولتاي مياداد.
طاهرزاد به من گفت ،فالني ،از اين جوان امتحان كنيد تا معلوم شود كه استعداد نقاشي دارد ياا ناه؟ مان او راامتحاان
كردم و ديدم كه استعداد ندارد .گفتم اين جوان ،استعداد نقاشي ندارد ،ولي ميتوانيد او را به بخاش زريباافي و منبات
سازي بفرستيد.
او داد و بيداد كرد كه من نيامد ام نقاش شوم .من يك فرد ايراني هستم و حق حيات دارم .آمد ام ماهي پانزد تومان
بگيرم و زندگي كنم .طاهرزاد هم در برابر هاوچي باازي ايان

جوان ناچار او را پذيرفت .چناد ساال گذشات .او باه
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دانشكد نقاشي رفت و شاگرد اول شد!! و با پول دولت به فرانسه رفت  ،برگشت و نقاش نو گراشد .خاط مايكشايد و
روي آن با امشي رنگ ميپاشيد .و در دبيرستان پهلوي آشوب ميكرد و تبليغات تود ايي به را انداخته بود .اوضاع طوري
شد بود كه شاگردان ،رئيس را زنداني ميكردند .ناظم را كتك ميزدند و شيشاههاا را مايشكساتند .زناگ مدرساه را
ميزدند و به جاي آنكه به كالس درس بروند نطق ميكردند و شعار ميدادند .ناچار آقاي "جعفري" كه بعدها وزير شد،
او را با عد ايي ديگر اخراج كرد .آنگا از من خواهش كرد تا به دبيرستان پهلوي بروم .من گفتم ،مان از دانشاكد باه
دارالفنون آمدم .حاال به پهلوي بروم؟! گفت آقاي ارژنگي ،امروز روز فداكاريست ،معلم واقعي نداريم .من شاما را خاوب
ميشناسم .ولي چه كنم،كه معلم شايسته نداريم .من به دبيرستان پهلوي رفتم .ديدم كالسها پر است .در كالس دوم،
هشتاد و پنج نفر نشسته بودندو د دوازد چاقوي ضامن دار را رو ي پيش تختهها فرو برد بودند .هي گوناه وساايل
كار هم نداشتند .من با نهايت خونسردي ،اول دانه دانه چاقوها را جمع كردم و در جيبم گذاشتم .وتا اسفند ما آنجاا را
به گونه اي تغيير داديم كه در جشني كه گرفته بودند ،خواندند « :چو رستم در نبرد زندگاني جنگ بايد كرد جهان را
از براي تنگ چشمان تنگ بايد كرد »
روزي باز ما را خواستند .اين بار گفتند،در دبيرستان نوربخش آشوب برپا كرد اند وما مدرسه را منحل كرد ايم وحااال
داريم از نو در آنجا نامنويسي ميكنيم .خوب است كه شما به آنجا برويد .گفتم من كارهاي الزم را در دبيرستان پهلوي
انجام داد ام،حاال هم كه نزديك آخر سال است .باز خواهش و تمناشروع شد.به آنجا رفتيم و مشغول شديم .ولي عيب
كار آن بود كه در دبيرستان نوربخش ،شاگردان ارمني ،آشوري ،يهودي و مسلمان مخلوط بودند و تكليف دبيران روشن
نبود .در آغاز ،خانم مصاحب رئيس بود .بعد او را برداشتند و ميرفخرائي راكه پيرمرد و نااتوان باود بجاايش گذاشاتند.
روزي خبر آوردند كه تود ئيها ميآيند تاشاگردان رابراي ميتينگ ببرند .فوراً در دبيرستان را بستند .ولاي آنهاا از دياوار
باالآمدند و درواز را باز كردند.در يك طرف ما بوديم ودر طرف ديگر آنها .من گفتم ،خوب است يك نفر از ما ،باا ياك
نفر از شما ،حرف بزنيم و شاگردان را آزاد بگذاريم تا هر كه دلش ميخواهد با شما بيايد .پس از گفتگو اين پيشانهاد را
پذيرفتند .يك نفر از آنها سخنراني كرد .بعد من به رئايس كاه

مانند بيد ميلرزيد گفاتم حااال شاما بفرمائياد.ولي او
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گفت ،لطفاشما رحبت كنيد .من شروع به رحبت كردم و سرانجام از شاگردان يك نفر هم نرفت و تود ئيها دسات از
پا درازتر برگشتند و رفتند.

مرا به دبيرستان البرز فرستادند
سال بعد مرا به دبيرستان البرز فرستادند .دكتار مجتهادي رئايس دبيرساتان ،از اينكاه ياك اساتاد را باه دبيرساتان او
فرستاد اند ظاهرا ًخيلي خوشحال شد .ولي گفت بايد باوزارتخانه رحبت كنم .من كه برميگشتم شخصي كه باه مان
ارادت ميورزيد گفت ،پس از رفتن شما ،مجتهدي با تلفن از شما هزار گونه بدگويي كرد و از وزارتخانه خواسات كاه
شما را به آنجا نفرستند.
{اما چرا مجتهدي از من بدش ميامد؟ به اين دليل كه خواهر زاد او يعني راد منش كه زماني شاگرد من بود اكنون تود
اي شد بود و با من كه از ملّيون بودم مخالفت شديد داشت.
سرانجام مرا دوبار به دارالفنون فرستادند .آمدم تا از دبيران و شاگردان دبيرستان نوربخش خداحافظي كنم .آنها گفتند ما
از شما دست بر نميداريم
تا آنكه رئيس دبيرستان با من به وزارتخانه آمد .قرار شد من در مدرسه نوربخش بطو حق التدريسي كار كانم .سااعتي
شش تومان مقرر شد .مدتي گذشت .سال تمام شد" .پاسارگادي" رئيس دبيرساتان شاد و ياك ارافهاني را معااون او
كردند .او حقوق ساعتي شش تومان مرا به سه تومان تقليل داد .منهم ،فوراً استعفا دادم .يك نفر ديگر را به جااي مان
آوردند كه هنرآموز نقاشي آنها شود .دخترها براي اينكه بفهمند او هنري دارد يا نه؟از او خواستند تاا راورت يكاي از
بچهها را بكشد .او گفت مگر همچو كاري ممكان اسات؟ گفتناد آقااي ارژگاي ،در مادت د دقيقاه شابيه بچاههاا را
ميكشيدند .باالخر آنقدر آن آقا را هو كردند كه رفت به اين در آن در زد و معلم خط شد.

بار ديگر من در دارالفنون
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خطه آذربايجان ،از طرف پيشهوري اشغال شد بود .حزب تود درهمه جا بيداد ميكارد .مان در كالساهاي دارالفناون،
شعرهاي ميهني ميخواندم و سخنراني ميكردم .در ميان بچهها فريب خوردگااني هام بودناد.آنها در حازب ساخنان و
شعرهاي وطني مرا ميخواندند .به من گفته شد كه دكتر رادمنش كه او هم زماني در دبيرستان شرف شاگرد من بود ،در
روزنامه مردم و ظفر به من فحش ميداد .و گاهي هم شعرهاي مرا تحريف ميكردناد .مدرساه پرجمعيات باود .در هار
كالس هشتاد و پنج تا نود شاگرد مي نشست .اغلب آنها چاقوهاي ضامندارشان را درپيش تخته ميز فرو ميبردناد .باه
من نصيحت ميشد كه به خاطر جانم دست به عصا را بروم،تا كشته نشوم.
من پان ايرانيسم را روي كار آوردم .گاهي بين دو دسته جنگ در ميگرفت .من عالو بار اينكاه در دارالفناون مباارز
ميكردم ،شعرهاي وطني و مهيج خود را با پست به تبريز ميفرستادم ،و وقتيكه دانستم دشمنان آنها را ميگيرند و ميسو
زانند ،به توسط مسافرين براي گرو مقاومت ملي ميفرستادم.شعر ها را ماشين "تايپ" ميكردند و شبها در خانههاا
ميانداختند .نمايشنامه «مهر و ميهن» را كه در شش پرد  ،سالها پيش نوشته و در تبريز بازي هم كرد بوديم ،به هزينه
خودم دوبار در دو هزار نسخه چاپ كردم و مخفيانه به تبريز فرستادم  .نمايشنامههاي ديگري را هم با اجراي شاگردان
دبيرستان به نمايش گذاشتيم .در اين اوقات كه ما گرم نبرد و مبارز بوديم ،آقاي پهلبد و واالحضرت شمس در امريكاا
تشريف داشتند.
نمونه اي از شعرهاي آن روزگار كه همه در ديوانم چاپ شد است:
ما گدائيم كه از ثروت ما بيگانه/گشته داراي زر و زيور و زور و خانه
با همه جور وستم مايه خدمت بردي /همه تيمار ستان ،نيست چو ما ديوانه
دل به بيگانه نبنديد و فريبش مخوريد /كه ترا دام نهاد ست و ندارد دانه
شعار پان ايرانيستها« ،پايند ايران» است
ببر پيغام من بر مام ميهن ،كه دارم زنگي از نام ميهن خزان گردد بهار اين گلستان بماند تا ابد «پايند ايران»
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اما دكتر مصدق
من سياست مصدق را به چند دليل نميپسنديدم،زيرا مشاغل مهم كشوري را به خويشاوندان خود ميداد.
ميخواست مجلس سنا را منحل كند .سهامالسلطان بيات را باآنكه به بيگانهپرستي شهرت داشت -چون پسر خالاهاش
بود -رئيس كل شركت نفت كرد .فرمانفرمائيان را وزير بهداري كرد و افشار طوس را كه باا دختار پسارخال اش (شايخ
العراقين) ،ازدواج كرد بود ،رئيس شهرباني نمود .در حالي كه افشارطوس مردي بسيار بيرحم بود .در دوران زماماداري
مصدق يك رفراندم انجام شد .من براي اينكه ببينم درست است يا نادرست ،به ميدان بهارستان رفاتم .دو خميماه زد
بودند .يكي براي موافقين ،و ديگري براي مخالفين .من به طرف خيمه مخالفين حركت كردم .پاسباني جلوي مرا گرفت
و گفت از آن طرف برو .گفتم من مخالفم وميخواهم راي بدهم ،گفت نميشود.

افشار طوس را مرتبه اول چگونه ديدم
وقتي پسرم بهزاد در درياي مازندران غرق شد ،به آنجا رفتم تا مزار ش را بسازم.در آن موقع آجر و سيمان در مازندران
نبود .بناي محلّي بمن گفت كه يك بنا در ساختمانهاي دولتي كار ميكند .كه آجر و سيمان دارد .رفتيم كه او را ببينيم
و آجر و سيمان بخريم .زني با سه بچه كوچك به آنجا آمد بود .افشار طوس هام درآنجاا باود .از آن زن پرسايد چاه
ميخواهي؟ او پاسخ داد ،دو روز است كه شوهر مرا به بيگاري آورد اياد.او را مارخص كنياد تاا برگاردد و كاار كناد ،
بچههايش گرسنه هستند .گفت نان ميخواهيد؟ دست به تپانچه برد و با يك تير كه به سينه زن بدبخت زد اورا كشات.
اين آدم را ،مصدق آزادي خوا ميخواست رئيس كل شهرباني كند .مصدق اسكناس بيپشتوانه چاپ كرد .قرضه ملاي
درست كرد و از همه بدتر مجلس را منحل كرد .ايا او نميدانست كه اگر مجلس نباشد ،شا راحب اختيار ميشود و او را
از كار خواهد انداخت؟ اما همه اين اشتباهات مانع از آن نميشود كه نقش ارزشمند او و تالشش براي ملي كردن رنعت
نفت ناديد گرفته شود .نام او در اين بخش باراي هميشاه در
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تابستان بود.چند روزي به سمنان كه دخترم در آنجا طبابت ميكرد ،ميرفتم .در كوپه ترن ،جوانكي هم بود كه در يك
ايستگا پياد شد و يك روزنامه ننگين چپي خريد و برگشت .به او گفتم ،چرا بين پيغمبران جارجيس را انتخااب كارد
اي؟ گفت اين روزنامه بسيار خوبي است .از او پرسيدم شما چه كار هستيد؟ گفت من ترك وكارگرم .گفتم ولي لهجه
شما رشتي است ،خوب كارتان چيست ؟ نتوانست پاسخ درستي بدهد .موقع نهار شد،او نهار سفارش داد و بعد يك دسته
اسكناس كه حدود دو هزار تومان بود (در آن زمان دو هزار تومان پول خيلي زيادي بود) از جيابش در آورد و د توماان
پول نهار داد .بعد دانستم اينها يك گروهند كه ميروند و خرمنهاي كشاوزان را آتش زد ميسوزانند و قحطاي ايجااد
مي كنند.

آقاي دكتر كريم سنجابي
آقاي دكتر كريم سنجابي كه يك زمان شاگرد من بود ،وزير شد .من فكر ميكردم كه ايشان مرا نميشناسد ولي وقتاي
كه وارد شدم چند قدم به استقبالم آمد و بعد پرسيد استاد عزيز و گرامي ،چاه فرمايشاي دارياد؟ مان تقاضاائي باراي
بازنشستگي خود پس از سي و هفت سال خدمت با پايه هفت نوشته بودم كه آنرا به ايشان دادم .دكتر بيانداز عصباني
شد و گفت چطور است كه شما اين قدر عقب ماند ايد؟ گفتم چه عرض كنم! گفت من با اين تقاضا موافقت نميكانم.
اليحه به مجلس ميبرم و حق پامال شد شما را احيا مينمايم.
ولي عاقبت مرا پس از سي و هفت سال جان كندن و خدمت بي شايبه ،با پايه هفت بازنشسته كردند!!.

استاد كارخانه من
موقعيكه من تبريز را براي باز گشت به تهران ترك ميكردم ،هفد دستگا دار قالي داشتم و سيصد كيلو پشام رناگ
شد و آماد از بهترين نوع آن .هم اين هفد دستگا را با ساير وسايل و پشمهاي نامبرد به استاد كارخانه سپردم تا
در اختيار او گذارد بودم ،ببافد و تدريجاً از مان پاول
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بگيرد تا فرشها آماد شوند و آنها را بفرستد.اما اين نامرد در مقابل خوبيهاي پنج ساله ام ،رفت و با پشمهاي مرغوبي
كه به او داد بودم و از روي نقشه هاي من ،براي ارغر بقال فرش بافت .وبه او فروخت .سپس از بازار بدترين پشمهاا
را به بهاي ارزان خريد .پرد اول را بسيار بد بافت .پرد دوم را كه شكارگا بود ارالً نبافت .يعني پول گرفت و بعد دبه
كرد .و هنوز قالب قالي به آخر نرسيد ،آنر به حاشيه برگرداند و معيوب كرد .اين هم بدي در برابر خوبي.

سخنراني پرفسور اسميت
پس از آنكه مرا بازور سر نيز تيور تاش به تبريز فرستادند .كتاب رباعيات خيام ،كه تصاوير آن را من كشيد بودم ،در
امريكا چاپ شد و پرفسور اسميت ،مترجم كتاب كه شخصيتي علمي و ادبي بود به تهران آمد و مهمان شاا شاد .او در
دانشسرا سخنراني كرد و گفت ،دشمنان ايران ميگفتند ايراني كه يك زماان مهاد هنرمنادان باود  ،حااال ديگار هاي
هنرمندي ندارد،ولي ارژنگي ثابت كرد كه آنها اشتبا ميكنند .ايران هنوز هم هنرمنداني نابغه دارد .مان ترجماه هااي
بسياري از رباعيات خيام را خوا در اروپا و خوا در امريكا ديد ام كه بوسيله نقاشاني مصور گشته اند؛ ولي هي كدام از
آن نقاشان ،به روح گويند رباعي پي نبرد اند،در حاليكه ارژنگي،در اين كار كامالً موفق شد و اگر امروز خود خيام هم
زند بود و ميخواست رباعياتش را مصور كند ،جز ارژنگي كسي را انتخاب نمي كرد.
پرفسور اسميت از تهران به تبريز تلگراف زد واز من خواست تابه تهران بروم؛ اما چون نميتوانستم ،يك قطعه عكسم
را برايش فرستادم و پوزش خواستم.آنوقت او به تبريز و به ديدن من آماد.از مان پرسايد،اين حساين بهازاد مينيااتور
كيست؟ گفتم يك مينياتوريست عادي است .اسميت گفت ،او مينياتوري ساخته ،و براي من آورد بود وبه من ميگفت،
شما كارهايتان را به من سفارش بدهيد.ارژنگي مينياتورساز نيست .و ارالً اسم من مينياتور است.اسميت ميگفت ،از اين
كار او خوشم نيامد .اول اينكه بدون خواهش من كاري برايم ساخته بود ،ديگر اينكه از شما بدگوئي ميكرد؛ براي منهم
چه كرديد؟ گفت پولي به او دادم و معذرت خواستم.

تكليف معين مي كرد كه كارهايم رابه او بدهم .پرسايدم ،شاما
91

مالقات من با وزير
پس از آنكه وزير فرهنگ "اعتمادالدوله" مرا به تحريك دشمنان ،منتظر به خدمت كرد ،و دستور داد كاه حتاي حقاوق
انتظار خدمت را هم در حق من منظور نكنند  ،دوستان و آشنايان اررار كردند كه بروم و با وزير مالقات كنم .به ناچاار
رفتم .د دوازد نفر در اتاق او بودند .وقتي همه رفتند و من و او تنها شديم .پرسيد:نتيجه نمايشگا شاما چاه شاد.به او
گفتم ،اين كارها در كشور ما تازگي دارد .ما بايد را را بكوبيم و براي آيندگان هموار كنيم .لذا دولت بايد به ما كمك كند
تا بتوانيم به خدمات هنري خود ادامه دهيم .گفت مگر در ايتاليا دولت به هنرمندانش چه مي دهد؟ گفتم محايط فارق
مي كند ،اگر من اين نمايشگا نقاشي را در ايتاليا برگزار مي كردم ،هزينه چند سالم تأمين مي شد .گفات ايان ديگار
تقصير ملت است نه دولت.گفتم دولت ،پنبه زن و سبزي فروش و عملاه و بناا نيسات.اينگونه ماردم تهيدسات كاه در
زيرزمين هاي نمناك اجار اي به سر ميبرند ،نمي توانند كمكي باشند .تابلوي هنري را ،بايد ثروتمنداني كه كاخ دارناد،
مهمانخانه دارند ،نهارخوري دارند بخرند .حضرت اشرف خودتان يكي از ثروتمندان اين كشاوريد.به نمايشاگا مان كاه
آمديد چه تابلويي خريديد؟ عصباني شد و گفت ،اينقدر به هنر ت ناز نكن .هنر و هنرمند به درد من نميخورد .هار كاه
براي ....بيارد من او را تشويق ميكنم .گفتم ما هنرمندان يك گرو انگشاتشاماريم ،ولاي آن قبيال اشاخاص خيلاي
زيادند.بعد اسم چند نفر را بردم .گفت بلي بلي آنان را به مقامهاي عالي ميرسانم .راست هم ميگفت .يكي از آنها،كاه
در آن زمان معمم و خراساني بود .آنقدر ترقي كرد كه رئيس دانشكد شد .يكي ديگركه رشتي بود ،بايك تلفان وزيار،
دور دانشكد پزشكي را طي كرد .ولي هرگز نه مطب باز كرد و نه ياك نساخه نوشات .فقاط از عناوان دكتاري اش
استفاد نمود .خوانندگان گرامي خودشان حال مرا درك ميكنند! گفتم ،پس اجاز بدهيد كه استعفا بدهم ،چون من ننگ
دارم كارمند وزارتخانهاي باشم كه وزير آن شما باشيد .گفت استعفايت را بنويس ،تا موافقت كنم .باه دفتار برگشاتم و
استعفا نامه ام را نوشتم .رئيس دفتر ،كه مردي نيك نفس بود،با اشار به من فهماند كه اين وزرا ميآيناد و مايروناد.
شااما خونساارد باشاايد .ولااي ماان بااه حاارفش گااوش ناادادم{ .قر گزلو،يك همسر فرانسوي داشت كه اغلب نازد
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وزير يا تيمور تاش بود ،و خود او هم با كسان ديگر سرگرم ميشد}.

نخستين مسابقه هنري در ايران
طاهرزاد  ،بعدها كلمه بهزاد را هم به نام خود افزود .و به "طاهر زا بهزاد" معروف شد و اين خيلي قبل از زمااني باود
كه "حسين بهزاد" در كار باشد.در نتيجه ،وقتي كه حسين هم كلمه بهزاد را به نا م خود اضافه كرد ،طااهرزاد باه او
اعتراض نمود.
طاهر زاد ،داراي ذوق نقاشي بود ولي استعدادي اندك داشت.زماني كه من بچه بودم ،او نزدبرادر بزرگم (ميار مصاوّر)
مشق نقاشي ميكرد .بعدا داخل جرگه آزادي خواهان شد؛ و سرانجام از ترس تزاريها به اسالمبول گريخت .در آنجا او
براي تركها نقشه قالي ميكشيد و مينياتور ميساخت .برادر كوچكش كريم هم درآلمان مهندسي ميخواند.وقتي كريم
به تهران آمد .اول كارهاي بزرگي مانند ساختن آرامگا فردوسي را به اومحول كردند؛ ولي او از عهد بر نيامد .بعد ها در
را آهن كار ميكردو كتاب انقالب آذربايجان را نوشت .در سال  1307به دنبال مقاالتي كه من در مجله ادبي "توفان"
دربار هنرهاي ملي نوشته بودم ،شا فقيد ،به وزارت " فوائد عامه" دستور رادر كردند كه اين هنرهاي سترگ بايداز نو
زند شوند.به همين منظور ،كميسيون هايي در آن وزارتخانه تشكيل ميشد و مرا نيز به عنوان كارشناس به آنجا دعوت
مي كردند .كريم به برادرش نامه نوشت تا به تهران بيايد و رياست اين ادار را بر عهد بگيرد .او به تهران آمد و مادت
هفت ما تالش كرد ولي نتيجه اي نگرفت .تا اينكه خواهر خاانمش  ،همسار وزيار دادگساتري شاد .آنوقات مرحاوم
"اسماعيل آشتياني" را از پستش برداشتند و طاهرزاد را به جاي او گذاشتند .و طاهرزاد كه در نقاشي طبيعاي دساتي
نداشت .هنرستان را به مركز نقشه كشي و تذهيب و مينياتور تبديل كرد .يك بار ديدم كه در آنجا طرح نقشه قالي را به
مسابقه گذاشتهاند .ما سالهاي سال بود به كشيدن اين قبيل نقشه ها عادت داشتيم ولي جواني از دهاات اراك .كاه در
آنجامشغول بود گفت ،رئيس قول داد كه مرا در مسابقه اول كند.همه به او خنديدند كه مگر اول شدن به ميال ريايس
اول شد! بعد از نقشاه قاالي ،مينيااتور را باه مساابقه
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گذاشتند وگفتد،هر كه در اين مسابقه اول شود ،او را به عنوان استاد مينياتور هنرستان انتخااب خاواهيم كارد .مان در
مسابقه شركت نكردم ،چون ميدانستم كه حقيقتي در كار نيست .طاهرزاد به خانه ام آمد و از من خواهش كرد و ارارار
نمود كه در مسابقه شركت كنم .موضوع هم ،گنبد آبي خمسه نظامي بود" .هفت گنبد" .من هم شركت كردم .بناا باود
كه نقاشان ،اين بار مينياتورها را امضا نكنند و تنها يك شمار روي كارشان بگذارند تاپس از تصويب ،ببينند كه سازند
كيست؟ روز موعود رسيد .فرداي آن روز شادروان "شعاعالدوله" را ديدم،از او پرسيدم ،دياروز تشاريف داشاتيد؟ گفات
بلي.پرسيم ،نتيج مسابقه چه شد ؟ خنديد و گفت ،مسابقهاي در كار نبود .طاهرزاد آمد و يك قطعه كار را كه قبال باز
كرد و انتخاب كرد بودآورد و گفت ،من اين را پسنديد ام .البد شما آقايان نيز ميپسنديد .بعد هم همه كاف زدناد و
چاي و شيريني خوردندو مجلس تمام شد .ديدم طاهرزاد هم شيو گذشتگان رادر پيش گرفته و همكارانش را به نيرنگ
خراب و از ميدان بيرون ميكند.
تاسيس انجمن هنرمندان
چند نفر از نقاشان به خانه ام آمدند كه لطفا شما اقدام كنيد تا انجمناي تأسايس نماائيم .گفاتم در كشاور ماا غارض و
خودخواهي نمي گذارد كه انجمني تاسيس شود .اررار كردند ،رفتند و آمدند؛تا سرانجام عد ئي از نقاشان را كاه بيشاتر
تبريزي واز شاگردان خودمان بودند دعوت كرديم .روزي يكي از طراران و شيادان هام باه انجمان آماد و گفات باراي
شاگردان كمالالملك هم دعوتنامه بنويسيد،تا بيايند .گفتم برايشان نوشتيم نيامدند .گفت ،دوباار بنويسايد تاااگر هام
نميايند عضويت افتخاري را قبول كنند .من گفتم من كسي را استاد ميدانم كه او اثري داشته باشد.به آنهايي كه با هو و
جنجال خودشان را بزرگ مي نمايند ،كاري ندارم .ولي اين شيادتخم فساد را كاشت و او كسي بود كه شش سال مجاني
پيش من كار كرد بود .سرانجام هم كتابهاي مينياتور پر بهاي مرا برداشته و رفته بود كه من با چه زحمتي آنهاا را از او
پس گرفتم  .بعد ها هم فهميدم كه اين شياد جاسوس هم بود  .به هر حال از طرف انجمن ،باز هم ناماههاايي نوشاته
شد .تنها كسي كه آمد مرحوم اسماعيل آشتياني بود،كه هم مردي با اخالق و هم با سواد بود .بنا شد در سالن دارالفنون
جشني بگياريم .مان كاه دبيار آن دبيرساتان باودم،از ريايس

دبيرستان اجاز گرفتم و دستور دادم سالن را پاكيز و
94

آماد پذيرايي كنند .چاي و شيريني و بستني هم تهيه كردم ،ولي برنامه را آقايان ديگر نوشتند .در اين موقع دانستم كه
سخنران اول آقاي آشتياني خواهد بود .بعد ميرمصوّر،و بعد هم حسين بهزاد مينياتور .براي من هم جز حمالي كااري در
نظر نگرفته بودند .آقاي آشتياني ،نامهئي نوشته بود ولي موقع قرائت آن ميلرزيد .ميرمصور غايب بود .براي حسين بهزاد
يك سخنراني نوشته بودند كه نصفش شعر حافظ بود و اونميتوانست آنرا بخواند .بعد گفتند كاه باه جااي ميار مصاور،
سرهنگ معيري سخنراني كند .او قبول نكرد و گفت من چگونه حرف بزنم؟ مطالعه نكرد ام .مرحوم دوستعليخان معير
گفت بابا چرا برادرش را گذاشته ايد و به ديگران اررار ميكنيد؟! خوبست كه رسام به جااي بارادرش ساخنراني كناد.
باالخر من رشته سخن را به دست گرفته ،گفتم ،به طوريكه من در تاريخ هنر خواند ام ،يكي از پادشااهان بريتانياا،از
نقاشي دعوت كرد تادر كاخ نقاشي كند .ولي لردها و درباري ها مرتب ميآمدند و مزاحم آن اساتاد مايشادند .او ناچاار
اخطاري نوشت وآنرا در پايين پله ها گذاشت كه روز تماشا ،هفتهئي يك روز ،آن هم فالن روز است .يك لردآمد واخطار
را ديد ولي اعتنايي نكرد واز پله ها باال رفت .استاد گفت آقا مگر شما اخطار مرا نديديد؟ گفت چرا ولي اخطار شما مربوط
به من نيست .استاد به او گفت ،استثنا ندارد .بفرمائيد برويد و فالن روز بيائيد .ولي او توجهي نكرد .نقاش هم آماد او را
از پلهها به پايين هل داد  ،دست و پاي لرد مجروح شد و با همان حال نزد شا رفت و از او خواست تا آن نقاش را اعدام
كند .شا لبخندي زد و گفت ،برويد زخمهايتان را پانسمان كنيد .لرد بار ديگر خواهش خودش را تكرار كرد .شا با حالتي
جدي پيش آمد و به او گفت ،من از هفت نفر دهاتي ،هفت تا درباري مانند تو درست ميكنم ولي اين يك هنرمند است
و كشور انگليس!
حاال اگر عد ما كم است ،تعجب نكنيد .هر فرد هنرمندي به قدر د هزار بيهنر ارزش دارد .پس ببينيد گارو ماا كام
نيست .حاضرين دست زدند و آفرينها گفتند و پس از آن جلسه ،از طرف روسها ،نمايند اي به انجمن آمد كه ما ياك
نمايشگا نقاشي خواهيم ذاشت .انجمن شما هم در آن شركت كند .من با اينكار مخالف بودم و ميگفتم اگر بخاواهيم
نمايشگا بر پاكنيم،نيازي به بيگانه نداريم ،ولي ديگران اررار ورزيدند .سرانجام مرا كه زبان روسي مايدانساتم ،ماأمور
كردند تا در جلسات آنها حاضر شوم .دكتر بهراماي باه عناوان

منشي انجمن نمايش انتخاب شد بود ولي هي وقت
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رورت جلسه نمينوشت .اتفاقاً او را فرستادند كه موز آستانه را بسازد .روز آخر يك نفر را باا خاودش آورد و گفات،اين
آقاي محسن مقدم است.ميايد كه كار مرا انجام دهد .همه گفتند نيازي به ايشان نداريم ولي او آمد و شروع به تفتاين
كرد.بنا شد كه من سخنراني كنم .شرح زندگاني (خواجه ميرك) را تهيه كردم .او به من چيزهايي گفت ،و مرا به ايان و
آن منسوب كردو خالره آنقدر تحريك كرد كه من از انجمن ،استفعا دادم .پس از من پيرزني راكه لبريز ازكينه و غرض
ورزي بود و زبان هم نميدانست با حمايت آقاي آشتياني انتخاب كردناد .مان و بارادرم،هي كااري باه آن نمايشاگا
نداديم .تنها شبيه معيراللمالك را كه برادرم "ميرمصور" ساخته بود ،بردند و در نمايشگا گذاشتند .تابستان فرا رسايد و
مير مصوّر به تبريز رفت .آشتياني هم به آشتيان رفت .ان پيرزن گفت،خوبست كه انجمن در خانهها تشكيل شود و اررار
داشت تا در غياب ميرمصور و آشتياني انتخابات تجديد شود .من گفتم طبق آيين نامه يكسال به تجديد انتخابات ماناد
است .آنها رفتند آق اولي را آوردند .و اوشروع كرد به آسمان و ريسمان بافتن و من به او پاسخ دادم .ديدم ديگار هماه
چيز بر اساس غرضورزي و كينهجويي استوار شد است ،استعفا دادم و همه آذربايجانيها هم بيرون آمدند .برادرم هام
استعفا داد .آقاي آشتياني آمد ديد وضعيت خيلي خراب است .چار جويي كردو گفت خوبست كه نامه اي به واالحضارت
شمس بنويسيم و اورا رئيس افتخاري هنرمندان نمائيم .نامه اي نوشتند و قبول افتاد .پس از چندي آقااي پهلباد آماد و
ادار هنرهاي زيبا تشكيل شد.

با مير مصوّر چه كردند
مير مصوّر سالها رئيس رنايع مستظرفه آذربايجان بود .وبا بودجه اي ناچيز خدمتها كرد .هنرآموزاني تربيت نمود كاه
اكنون چند نفرشان در تهران از بهترين نقاشان هستند و هنرنمائي مينمايند .موقعيكه "مخبرالسالطنه" نخسات وزيار
شد،از برادرم خواست كه بيايد و نقاش دربار شا فقيد بشود .مير مصوّر از را نرسيد  ،حسودان بر ضاد او دساتهبنادي
كردند و تيمور تاش را با خود همرا نمودناد" .گادار" ،رئايس باستانشناسي آن وقت ،چون كار مير مصوّر را ديد از
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دولت خواست تا استاد را در اختيار موز بگذارند .در نتيجه مير مصور نقاش موز شد .در رورتيكه اين كار در خور شأن
آن استاد بزرگ نبود .وقتي هم كه هنرستان جديد از وزارت پيشه و هنر به فرهنگ منتقل شد ،چند نفر از نقاشان را باه
موز فرستادند و زماني كه ملكالشعراي بهار وزير فرهنگ گرديد ،حسين بهزاد مينيااتور را كاه ساابقه خادمت دولتاي
نداشت ،به موز فرستاد ولي اين گرو در آنجا هي كاري نداشتند .ما به ما ميآمدناد ،ليسات راامضاا كارد حقاوق
ميگرفتند ومي رفتند تا ما ديگر .هنگامي كه ادار هنرهاي زيبابه وجود آماد .آقااي پهلباد هما ايان گارو رااز گادار
خواست .گدار گفت ،همه مال شما باشند ،ولي ما مير مصوّر را الزم داريم .ولي پهلبد اررار ورزيد و استاد مير مصور باه
آن ادار منتقل شد .به او گفتند برويدو منتظر باشيد تا ابال كارتان برسد .در اين موقاع كاه آذربايجاان اشاغال باود و
اوضاع نامساعد ،آقاي پهلبد با واال حضرت شمس به امريكا رفتند .در غياب ايشان ،از ادار به وزارت فرهنگ نوشتند كه
ميرمصور در اينجا هي كاري ندارد و حقوق ميگيرد.ماا او را در اختياار كاارگزيني مايگاذاريم تاباه او شاغلي بدهناد!
كارگزيني نيز نامه اي به ادار آموزش و پرورش فرستاد و آن ادار نيز ابالغي راادر كارد كاه ميار مصاوّر در فاالن
دبستان دخترانه نقاشي تعليم دهد .براي يك استاد كه در آناتومي و پرسپكتيو و رنگشناسي و از همه باالتر قدرت قلام
بي مانند بود ،ديگر بي حرمتي باالتر اين نميشود.مير مصور به وزارت فرهنگ رفت و گفت ،من خدمتم باه ايان آب و
خاك انجام داد ام و ميخواهم بازنشسته شوم.به اين ترتيب بر اثر غرض ورزي يك مشت نادان ،كشور را از وجود يك
استاد كم نظير بي بهر ساختند.

وزارت فرهنگ يك تابلو حافظ ميخواست
در زمانيكه آقاي عليارغر حكمت وزير آموزش و پرورش بود و آرامگا حافظ تاز را ساخته بودند ،از نقاشان خاواهش
كرد تا هر كس بيتي از شعار حافظ را به رورت تابلو در آورد .سه نفر به اينكار اقدام كردند .مير مصوّر ،آشتياني و من.
شعري راكه ميرمصوّر انتخاب كرد بود ،اين بود (بتي چون ما زانو زد مييچون لعل پيش آورد /تو گاوئي تاابئم حاافظ
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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رقص آورد مسيحارا) منهم اين شعر را نقاشي كردم (عشق ميورزم و اميد كه اين فن شريف /چون هنرهاي دگر موجب
حرمان نشود).
زودتر از همه مير مصوّر كارش را تمام كرد.آنرا قاب كردو پيش وزير برد .ولي در اين موقاع حكمات رفات و اساماعيل
مرات به جاي او آمد .در نتيجه تابلو بدون انكه بهايش را به سازند بپردازند از دست رفت .آشتياني آخر از همه تاابلو ي
خودش راتمام كرد .در آن وقت شا فقيد ميهن را ترك نمود بود و آقاي حكمت
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