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  تاریخ نگاران جاسب

  

اند و یا اند، نوشتهشرح حال احبای جاسب را به اختصار یا به تفصیل، بسیاری که شاهد عینی بوده

  اند، عبارتند از:نوشتن هستند. کسانی که در این زمینه فعالیتی نموده در حال

ها که از قدمای احبای اولیه و از مّکین بود و علی جاسبی، بزرگ خاندان یزدانی* مشهدی حسن

ملک خسروی  آن زمان را به گفتۀ امریۀ الحکومه خدمت کرد، وقایع اولیۀمدّتی نیز به عنوان نایب

  تحریر و ترقیم درآورد.  آثار امری موجود بوده، به رشتۀ ای که در محفظۀجزوهدر ضمن 

تاریخ جاسب در مجلّدات ظهورالحق به کمک محمدعلی روحانی (به  * فاضل مازندرانی در بارۀ

  عنوان منبع و مأخذ اطالعات خود) به بسیاری از وقایع به طور مختصر اشاره کرد.

  یع فراوانی را نگاشت.اله مهاجر وقا* ذبیح

رضا محمد رفرف شرح حال مّ غالم* علی

  جاسبی را به تفصیل به رشته تحریر در آورد. 

اله رضوانی کتاب شمس تابان را * شمس

  نوشت. 

، »شخص فاضل پرمایه«اکبر رزّاقی، * علی

  یادآور بسیاری از خاطرات بود.

* جناب عسلی جاسبی از طریق نظم و نثر زندگی 

اهالی را از هر طبقه و طایفه به  تصویر  روزمرۀ

کشید و مخاطبان را به میان این مردم ساده و 

کوش برد و بسیاری از یادها و یادبودها را سخت

  از خود به یادگار گذاشت. 

و تدوین برخی از این خاطرات های بسیاری را به تألیف و تنظیم * دکتر منوچهر روحانی سال

  اختصاص داد. 

جا ان) و سرگذشت و سرنوشت احبای آن* عشرت خانم نوروزی از اوضاع زادگاه خود (وسقونق

  نوشت.

 سید ابوالفضل جمالی واکبر رزّاقی علی
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امر پرداخت و با نظمی  * جناب مصطفی یزدانی با تمجید و تحسین، به شرح حال احبای اولیۀ

ساخت که تا گردش روزگار و تابش آفتاب » بلندکاخی «خاص و دقّتی تمام از یاد و نام آنان 

  هست، نام و یاد آنان زنده و جاوید خواهد ماند و همگی این افراد به وضوح نشان دادند که:

  ١حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد         زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است

های آخر عمر هزاران * سید رضا جمالی سال

شت و در آنها اهالی را صفحه و مطلب نگا

جمعاً و فرداً مورد خطاب و انذار قرار داد و 

خبث اعمال و حسن نیت همگان را یک به 

 خلق را نتیجۀ یک بر شمرد و اعمال سیئۀ

جهل، خرافات و تقلید از علمای رسوم عصر 

  دانست. 

 چنین، افراد بسیاری اشعاری دربارۀهم

رضا ماند، مانند غالجاسب و جاسبیان سروده

علی رفیعی، مصطفی جاسبی، سلطان

یزدانی، دکتر پرویز روحانی و ... تمامی آنان 

که نوشتند و سرودند و ذکر خاطرات کردند، 

فقط و فقط به خاطر عشق و عالقه و دلبستگی که به آئین و محل زادگاهشان داشتند، این کار را 

بدون هیچ چشم داشت به پاداشی و یا توقع  کردند و این آثار ارزشمند را از خود به جای گذاشتند،

  اجر و مزدی.

  ٢بزرگان و با دانش آزادگان            نوشتند یکسر همه رایگان

که ننوشتند و نسرودند، ضمائر قلبی و خاطرات امری را که بهترین لحظات زندگی خود و آنان

های بعدی سپردند و در آخر نسل دانستند، گفتند و گفتند و بارها گفتند و بدین وسیله به سینۀمی

یزان نیستند آنان نشان دادند که نه تنها از بال گر». این اصحاب را بال فنا نکند«نتیجه گرفتند که: 

                                                             
  پروین اعتصامی. .١
  فردوسی. .٢
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و اگر در تراب مستور شوند، از جیب رحمت » [...] به دعا بال را طالبند«که همانند موالیشان 

آنان که تلخی روزگار دیده، سرد و گرم دنیا چشیده، از زعمای قوم بوده   ١».االرباب سر بر آرند ّرب

و شوق آمده دست را زدند، بعد از ذکر خاطرات گذشته، ناگهان به شور و حرفی بدون سند نمی

گران گفتند: یا بلند کرده، پای را به زمین کوبیده و خطاب به تمام مخالفان و بدخواهان و توطئه

موتوا بغیظکم ثم بحسدکم ثم «دست از کار بیهوده بردارید و خیال خام از سر بیرون کنید  یا 

  و به یقین مبین بدانید که: ٢»بکفرکم

  ٣ا عالم دوام م ثبت است بر جریدۀبه عشق          که دلش زنده شدهرگز نمیرد آن

  

  بناهـای آبـــاد گـــردد خــراب         ز بــــاران و از تــــــابـــش آفتــاب

  بیفکنـــدم از نظــم کاخی بلند         که از بــــاد و بـاران نیـــابد گـــزند

  زیشان نشان در این نامهکشان         که کـــردم همـه نامــداران و گــردن

  ٤ز شـد از گفت من نامشان زنده باهمـه مــــــرده از روزگـار دراز          

  

  

   

                                                             
  اشاره به مطالب لوح شکّرشکن، از الواح حضرت بهاءاله. .١
  ).١٢۴سورة القلم، حضرت بهاءاله (رسالۀ تسبیح و تحلیل، صفحۀ  .٢
  حافظ .٣
  فردوسی. .٤
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  گفتارپیش

  

های جناب سید رضا جمالی است که در ایام اخیر زندگانی کتاب پیش رو، حاوی برخی از نوشته

ها، روستای در این نوشتهتحریر درآورده است. موضوع غالب  خود، در خارج از ایران به رشتۀ

های خود خصوصاً نوشتهجا است. جناب جمالی در دستزندگانی مردم در آن جاسب و نحوۀ

مسلمان برقرار نموده  بهائی با جامعۀ بهائی در آن محل و نسبتی را که جامعۀ بررسی وضعیت جامعۀ

  یده است.بود، بررسی کرده و ماجراها را از منظر زندگانی خویش، به نقد کش

آیندگان  ای از اطالعات قابل توجه را برای استفادۀهای خود مجموعهجناب جمالی در یادداشت

جا که او را با قواعد نویسندگی کاری نبوده، به نظر رسید که انتشار بر کاغذ آورده است، اما از آن

های عی شد تا نوشتهآثار او بدون جرح و تعدیل، موافق قواعد چاپ کتاب نباشد. از این رو س

  ایشان ویراستاری شود و سپس به شکل کتاب منتشر گردد.

به عنوان مثال ایشان ماجرای ازدواج خود را که منجر به شکایت تعدادی از مسلمانان متعصب، 

رسیدگی ناعادالنه در دادگستری قم و سپس زندانی شدنشان گشت، چند بار و با انشاهای متفاوت 

از طرفی حذف نمودن مطالب تکراری و از طرف دیگر جا به جا کردن اطالعات  تحریر نموده است.

ها بازنگری صورت بگیرد. اما مختلف در متن، این الزام را به وجود آورد که در انشای این نوشته

های جناب جمالی این بازنگری، شکل بازنویسی به خود نگرفت و تالش شد که هویت جمله

ها پردازیعال تکراری تغییر داده شد و یا کلماتی به متن اضافه شد تا جملهمحفوظ بماند. گاهی اف

تری از لحاظ ادبی به خود بگیرد. تمام این تغییرات، شاید بیش از ده درصد نباشد و شکل درست

  به عبارت دیگر نود درصد انشا و جمالت جناب جمالی به شکل اصلی محفوظ مانده است. 

جاسب،  رزند سید رضا) و جناب مصطفی یزدانی مقاالتی در بارۀجناب ابوالفضل جمالی (ف

جا مرقوم نموده بودند که تشخیص داده شد تا برای تکمیل حوادث تاریخی و روابط انسانی در آن

های جناب جمالی، آثار این دو بزرگوار نیز در دو فصل جداگانه به این مجموعه یا توضیح نوشته

  افزوده گردد. 

حی که به افتخار بهائیان جاسب نازل گشته، فراهم شد و در این مجموعه درج گشت چنین الواهم

همت خود  تا از لحاظ تاریخی کمکی باشد برای آیندگانی که نوشتن تاریخ جامع جاسب را وجهۀ
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قرار دهند. بخش پایانی این کتاب فرهنگ لغات و اصطالحاتی است که در گفتگوی زبانی مردمان 

  این مجموعه را نیز جناب ابوالفضل جمالی تهیه نموده است.  جاسب جاری است.

هایی از این دست را که مربوط به تاریخ ناشر امیدوار است که بتواند در آینده، به تدریج کتاب

تاریخی را  های بعد نقش تجربۀای فراهم آید که برای نسلجاسب است، منتشر نماید تا مجموعه

های پیشین چه رفتارهای درست یا نادرستی از خود بروز د که نسلبازی کند. مردمان اگر ندانن

ها اند، قادر نخواهند بود مسیر پیشرفت صحیح را بیابند و با ثبات قدم بر آن گام بردارند. بررسیداده

های اجتماعی راهگشا توانند در شناختن آسیبهای تاریخی، اعم از علمی و غیرعلمی، میو یا بیان

  های بعد بیاموزند که اشتباهات پیشینیان را تکرار نکنند.نسلباشند و به 

  

  ٢٠١٨پاییز 

  ناشر
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  شرح مختصری از زندگی جناب سید رضا جمالی

  (به قلم جناب مصطفی یزدانی)

  

در کروگان جاسب چشم به جهان  ١٢٩٩خانم، در سال سید رضا جمالی، فرزند سید علی و دالرام

مادر مهرپرور و شجاعش رشد و نمو نمود. از کودکی دارای هوشی سرشار، قدّی گشود و در آغوش 

که جوانی الیق و بلند و رویی زیبا بود. نزد جناب فردوسی علم آموخت و دائماً مطالعه نمود تا آن

  مشهور گشت.

ه با اش (شکراله یزدانی) را کبیست شمسی به سربازی رفت و در سربازی، پسردایی در اوایل دهۀ

هم رفیق و شفیق بودند، از دست داد. در زمانی که در سربازی بود، پدرش نیز به دیار باقی شتافت. 

با سرکار خانم ملکی  ١٣٢٣پس از بازگشت از سربازی، به رعیتی و آسیابانی مشغول شد و در سال 

  اعالیی ازدواج نمود. 

یرانی باید عقد بهائی بنمایند و عقد بهائی جا که حضرت ولی امراله فرموده بودند که احبای ااز آن

گشت، در آن زمان مزدوجین بهائی مورد در نظر حکومت پهلوی غیررسمی و جرم محسوب می

اله هاشمی، مصیب گرفتند. لذا در همان سال، جناب جمالی، سید حبیبپیگرد دادگستری قرار می

د شدند که شرح این ماجرا را جناب یزدانی و همسرانشان در قم زندانی و پس از چند روز آزا

  های خود به تفصیل نوشته است. جمالی در یادداشت

داری معروف دوستی نمونه و به حسن اخالق و امانتجناب جمالی در کماالت، ادب، عرفان و نوع

کس پوشیده نیست که از جوانی تا آخرین روزی که در کروگان حضور عام و خاص بود. بر هیچ

دمات امری مشغول بود. دخترها و پسرها شاگرد درس اخالق او بودند و جناب جمالی داشت، به خ

رویی و زبان شیوا سعی در تعلیم و تربیت کودکان و جوانان بهائی داشت. خدمات و نصایح با گشاده

  اش جوانان برومندی تحویل اجتماع داده است. مشفقانه

اسب، عضو محفل روحانی و چندین سال رئیس جناب جمالی از جوانی تا آخرین روز اقامت در ج

کرد و کسی از دست و آن محفل بود. با قلبی پاک و خلق و خوی مهربانانه با مردم معاشرت می

نمود و کالمش نافذ بود. هیکل زبان او ناراحت نبود. با مسلمان و بهائی با رأفت برخورد می
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ای از طوفان حوادث نتوانست حتّی شاخهای داشت و مانند درخت تنومندی بود که هرگز برازنده

  او بشکند. 

ای را حاضر نمود تا هایش هر وسیلهدوست، آرام و عامل به احکام الهی بود. برای بچهاو خانواده

 ٦ای قائم به خدمت باشند و عاقبت به آرزوی خود رسید. ایشان دارای تحصیل کنند و در هر نقطه

ت، محمدرضا، ابوالفضل، مهدی و عالءالدّین شد که هر یک اکبر، سعادهای علیفرزند به نام

بهائی هستند.  اند و با همسران و فرزندان خود باعث افتخار والدین و جامعۀای درخشانستاره

حالل است، زحمت کشیدیم و  ایم، لقمۀهایمان دادهای که به بچهگفت: هر لقمهجناب جمالی می

نم بافته، دالر صدتومانی نصیب اوالدم شوم و آنها در راه امر و خدمت قالی که خا امیدوارم هر ریشۀ

   به خلق خرج نمایند. دعای او در حق فرزندانش مستجاب شده است.

خانم، در بین همسر جناب جمالی، ملکی

ترین و ترین، سادههای جاسب مظلومخانم

کار عجیبی داشت. بیش از ترین بود. پشتقانع

داری، مرتّب د و غیر از خانهکرمردان کار می

کرد. شاید در حدود یکصد قالی بافی میقالی

های بسیار شان درختبافت. این زوج در خانه

از گل سرخ داشتند که در جای دیگر در جاسب 

آنها  ها به خانۀوجود نداشت. هرگاه بچه

. در منزلشان خصوصاً کردندرفتند، جناب جمالی و خانمش با اخالق خوب به آنها گل هدیه میمی

  شد. در روزهای تعطیل بهائی، جلسات بسیار بانشاطی گرفته می

مهاجرتی  برخی فرزندان جناب جمالی پیش از انقالب اسالمی در اسفندیارخانی طهران که نقطۀ

جا خدمات شایانی انجام داده بودند. در اوایل بود، ساکن شده و در ساختن حظیرةالقدس آن

داید و بالیا شدّت یافت و بهائیان مجبور به ترک جاسب شدند، جناب جمالی و انقالب وقتی ش

ای که فرزند برومندشان، مهدی، در اسفندیارخانی خریده بود، نقل مکان کردند. همسرش به خانه

جمالی و دیگر بهائیان جاسب شد، او  صدماتی را که در وقایع انقالب اسالمی نصیب خانوادۀ

آنها از جاسب که موطنشان بود و همه چیز برایشان مهیا و آماده، گذشتند و مفصل نوشته است. 
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مانند کسی که تازه وارد زندگی جدیدی شده، با احبا و مردم اسفندیارخانی مأنوس شدند. همیشه 

هایی را که بافته بود، روی هم بافت و قالیچهخانم قالی میراضی به رضای الهی بودند. ملکی

ای در باغستان هایم است. آنها سپس با کمک فرزندان، خانهبچه گفت: برای آیندۀانداخت و میمی

باران کرج خریدند و ساکن باغستان شدند. در زمانی که در جنگ ایران و عراق، طهران موشک

  شد، این منزل مأمن و سرپناه احبا و دوستان و فامیل بود.

از ایران خارج شدند و در کشور بوتسوانا ساکن گشتند.  ١٣٧٣خانم در سال جناب جمالی و ملکی

خوب و وسایل زندگی برای والدین مهیا کردند و ایشان در آن سامان هم به خدمات  فرزندان خانۀ

ها آورد و اوالد و عروسشایانی مشغول شدند. بیان شیرین آقای جمالی هر مستمعی را سر ذوق می

ها عاشق آنها بودند. با تمام رفاه و آسایشی که خداوند نصیب آنان کرده بود، اما فکر و داماد و نوه

ها از های بسیاری در باغو ذکر آنها جاسب بود. جناب جمالی در آفریقا هم به یاد جاسب درخت

  هر نوع میوه غرس نمود که جاسب دومی محسوب شد. 

، جناب جمالی و فرزند برومندش، ابوالفضل، به ایران آمدند و ما بعد از چند سال دوری از وطن

با هم به جاسب سفر کردیم. وقتی مقابل مسجد امام حسن در جاسب از ماشین پیاده شدیم، مردم 

نورانی جناب جمالی را دیدند، استقبال نمودند و گفتند: شما رفتید، برکت رفت و خشکسالی  چهرۀ

ها ای از اهالی رفتیم و راه مالقاتبه جاسب با قدم او بود. به مالقات عدّهشد. اولین بازگشت احبا 

  کمی باز شد. 

خانم پس از چهار سال جناب جمالی و ملکی

اقامت در آفریقا به استرالیا و پیش فرزندان دیگر 

نقل مکان کردند. البته ایشان تا آخر الحیات بین 

قت در استرالیا و آفریقا در سفر بودند و در حقی

نمودند. در آفریقا و استرالیا توأمان زندگی می

متأسفانه خانم جمالی در گابرون  ١٣٧٩سال 

ای بوتسوانا به جهان باال صعود نمود و در منطقه

  زیبا در گلستان جاوید با مراسمی بسیار باشکوه که فرزندان ترتیب داده بودند، به خاک سپرده شد. 
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فامیل و آشنا  اش به ایران تشریف آورد و همۀآقامهدی و خانوادهپس از آن جناب جمالی به همراه 

خانم گرفته بود، دعوت نمود. در این جمع جناب جمالی صحبت کرد را در مراسمی که برای ملکی

نظیر بود. الگویی برای احبا بود تا همدیگر را بیشتر هایش مناجات خواندند. چنین وحدتی بیو نوه

معاشرت نمایند. قبل از این مراسم به اتّفاق آقامهدی و خانواده، دو روز به  مالقات کنند و با هم

ها رفتیم. هنوز هم برداری نمود و به مالقات خیلیجاسب فیلم جاسب رفتیم و آقامهدی از همۀ

گویند که جای او و دیگر دوستان در جاسب خالی است و به هایی که وجدان دارند، میجاسبی

  . آنها ظلم شده است

عمر خویش را که در آفریقا و استرالیا سپری کرد، در هر مجلس و محفلی چراغ  جناب جمالی بقیۀ

نمود، فورًا انداز میهای خود نباشد. اگر مقداری پسفروزان بود و شبی نبود که به فکر همشهری

ناقابل بدهید  دیۀگفت: قبل از عید است، به فالنی این مبلغ را به عنوان هفرستاد و میبه ایران می

ام که جاسب و جاسبی و دوستان را فراموش نکنید. گفت: به فرزندانم گفتهکس نداند. میو هیچ

ام از کار خیر و انفاق فرمود: اوالدم را امر کردهنوع یکی از اهداف عالی او بود. میخدمت به هم

صد دالری شده است برای خدمت خانم بافتیم، قالی که من و ملکی گفت: هر ریشۀدریغ نکنند. می

  به امر. 

کمی کسالت پیدا کرد و در نهایت  ١٣٩٣ماه او در بهمن

شادابی به فرزندانش گفت که از آنها راضی است و وصیت 

کرد که بعد از او شادمانی کنند. بهترین ارث او، ایمانی بود 

هایش انتقال داد و همه را در ظل امر تربیت کرد. او که به بچه

در استرالیا صعود نمود و جسم  ١٣٩٣بهمن  ١٦الخره در با

 عنصری او در غربت به خاک سپرده شد. فرزندانش جلسۀ

باشکوهی به یاد او در ایران برگزار نمودند و به یاد او دعا و 

مناجات قرائت گردید و خاطراتش بیان گردید و هر کس از 

  ای از  شخصیت او سخن گفت. گوشه

گفت: ول کنید گرفت، میان مرد نازنین، هرگز دلی را نشکست. هر گاه کسی کدورتی به دل می

های بیهوده را، زمان زمان صلح و دوستی است، به هم محبت کنید، حق فرموده اعظم این حرف
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فیض الهی محبت است، نزاع و جدال شأن درندگان ارض است و اعمال پسندیده، صفت انسانی. 

کرد. دخترها و پسرهای جاسب ها را چقدر شمرده و آرام قرائت میت جاسب، اکثر برنامهدر جلسا

  اله رضوانی بود. همه مدیون او هستند. هر چه یاد گرفتند، به خاطر او و جناب شمس

گفت: شخص بهائی یک ساک در آخرین سفری که جناب جمالی به ایران تشریف آورد، به همه می

ای گرسنه که فقط خدمت به عالم انسانی کند؛ هیچ بندهخواهد و آماده به اینلباس و یک پتو می

نمانده است؛ به این فکر نکنید که چرا فالن چیز را ندارم؛ روح و روان خود را به خاطر مادیات 

کنند؛ شما در هر ای را به حال خود رها نمیخسته نکنید، خداوند و طلعات مقدّسه هیچ بنده

د باید مثل خورشید نورانی باشید و به این اجتماع نور بدهید؛ راهنما شوید و هر ای هستیگوشه

توانید به خاطر رضای حق انجام دهید؛ قدم اول از شما، سپس تأیید حق خدمت و کمکی که می

رسد؛ در این عصر و زمان موقعیت هر فرد مؤمن و عاشق مانند حروف حی است که تا پای جان می

ای برای همگان مهیاست؛ قدر این شتافتند، با این تفاوت که امروزه همه رقم وسیلهبه خدمت امر 

  عصر نورانی را بدانید. 

چنین، بهترین مشوق بود که تاریخ جاسب را باید نوشت. تشویق او جناب رضوانی جناب جمالی هم

اب جمالی زحمت ای را با کمک یکدیگر تهیه نمایند. فرزندان جننامهرا به وجد آورد که شجره

ها را ها و بالیا و سرگذشتسال زندگی در جاسب و عظمت امر و موفقیت ١٧٠بسیار کشیدند و 

  اند. یارون تدوین کردهچنین در سایت سیآوری نموده و در چند جلد کتاب و همجمع

  مصطفی یزدانی

  ١٣٩٧پاییز 
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  خاطرات سید رضا جمالی
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حمد و سپاس خداوندی را سزاست که این فکر 

را به پدر و مادر این حقیر داده بود تا بتوانند با 

ای دست تهی و نداری در آن زمان که هیچ وسیله

مردم  برای سواد دار شدن وجود نداشت و همۀ

سواد بودند، بخصوص در دهات که حتّی بی

سواد بودند، آنها یعنی فرزندان ثروتمندان هم بی

در و مادر من باعث شدند تا مرا جزئی سواد پ

  برای خواندن و نوشتن بیاموزند. 

خوبست یادآور شوم که آیندگان بدانند مردم در 

ها روزگار را زمان نه چندان دور با چه سختی

گذراندند. چون پدرم را مار گزیده بود و در آن می

زمان طبیب حاذق و دارویی در دسترس نبود که 

کارهای  ها طول کشید تا مختصر بهبود حاصل کرد، ولی دیگر قوۀمعالجه کنند، مدّت هر مریضی را

نالید و مادر هم درآمدی نداشت. سنگین را نداشت و تا آخر عمر که زیاد هم طول نکشید، می

های دیگر تمام شده قدری هم آب و ملک که از پدرهایشان به ارث برده بودند، به مریضی و خرج

نویسم این لحاظ دستشان خالی بود و از طرف دیگر اقوام به آنها بدبین بودند که بعداً میبود، از 

  چرا؟

کردند. محفل مقدّس روحانی، فردی به نام سید ها با هم زندگی میبهائیها و در دِه ما مسلمان

قم درس  یۀفیض ابوالقاسم فردوسی را برای سوادآموزی گمارده بودند. ایشان چند سالی در مدرسۀ

کرد. ایشان قرار بود از هر شاگردی در هر ماه خوانده و زمانی که بهائی شده بود، در دِه زندگی می

گویند رفتیم تا سواددار شویم باید در هر ماه سه قران که امروز میسه قران اجرت بگیرد و ما که می

کردند. در و مادرم به سختی تهیه میرفتم همان سه ریال را پکردیم. حقیر که میسه ریال پرداخت می

آقای  یادم هست در یکی از روزها که ماه تمام شد و ما پولی در دست نداشتیم، خانم مدیر که زوجۀ

خواستیم گفتیم خانم مدیر، وقتی که میها به او میفردوسی بود که هم جزئی سواد داشت و ما شاگرد

کیلو بود) به من داد و گفت: به مادرت بده تا برایم نخ  پنبه (هر من، سه» نیم من«مرخص شویم، 

د رضا جمالیسی 



٣٠ 
 

بریسد، عوض پولی که تو باید بدهی. من پنبه را آوردم و مادرم حدود پانزده روز کارش همین بود 

که این پنبه را نخ کند. آن روزها مردم پولی در دسترس خود نداشتند تا بتوانند لباسی تهیه کنند، 

ها هر کدام چرخی داشتند گرفتند و زنی دیگر کشاورزی که خود داشتند، میپنبه را با گردو یا چیزها

کردند. پس من باید تا عمر دارم از آن پدر و های خودشان را تهیه میلباس ها کلیۀو از همین پنبه

د ای بوکه در هر ماه قدرت نداشتند سه ریال تهیه کنند، ولی به هر وسیلهمادر قدردانی کنم که با این

  حقیر را خواندن و نوشتن آموختند. روحشان شاد و همیشه به یاد آنها هستم. 

فرستادند، عقیده داشتند که بلکه فرزندانشان هایی که فرزندان خود را در آن زمان به مکتب میآن

بتوانند سر قبرشان قرآن بخوانند. ولی پدر و مادرم خیلی آرزو داشتند تا من سواد داشته باشم و 

برایشان کتاب بخوانم و چند عدد کتاب که از پدرهایشان به یادگار مانده بود، خودشان سواد 

کردند تا من سواددار شوم و برایشان بخوانم. از جمله داری میها را نگاهنداشتند، ولی کتاب

داشته  گفتند او جزئی سواداز پدرِ مادرم بود که می» شمس تبریزی«که به دستم رسید،  هائیکتاب

از پدرِ پدرم به یادگار مانده بود که وقتی به مدرسه » عقاید الشّیعه«و » خواص الحیوانات«و کتاب 

کردم. آن روزها کتاب درسی وجود نداشت، بخصوص در دهات و ها استفاده میرفتم از آنمی

داد. پس از اد میهای دیگر، سواد یها و جملهبرای بچه» ب«و » الف«معلّم از روز اول با نوشتن 

داد و آورد و معلّم یکی یا دو سطر آن را درس میچند وقت هر کس هر کتابی در خانه داشت، می

که من فهمیدم  خواندیم و دو سطر دیگر برای روز دیگر. موقعیفردای آن روز در حضور معلّم می

دم که هرچه زودتر بتوانم پدر و مادر من خیلی عالقه دارند که من کتاب بخوانم، من هم سعی کر

ها را با خود نشینی کتابها به عنوان شبرفتم و شبها را بخوانم و هر روز به مدرسه میآن کتاب

های خودم را تصحیح کنم تا کم کم خانه جزئی سوادی داشته باشد، غلطبردم تا اگر صاحبمی

  توانستم یاد بگیرم. 

که در دِه » امیر ارسالن«و » حسین کُرد«و » نامهرستم«، که در دست مردم بود هائیاز جمله کتاب

گرفت تا برایش بخوانم و همین باعث شد که حقیر هر کتابی را بدون غلط شد و پدرم میپیدا می

شدم و حالیه این حقیر از این موهبت بهره گرفته های دیگران را هم یادآور میبخوانم و حتّی غلط

ام، آورم و یا از پیرمردها شنیدهجا که به یادم میود و گذشتگان را تا آنو مختصر شرحی از زندگی خ
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کردند و نه چندان دور مردم به چه نحوی زندگی می که آیندگان بدانند که در گذشتۀبنویسم تا این

  ها روبرو بودند و تا حدودی با اطالع باشند. ها و ناراحتیبا چه سختی

 اکبر و او فرزندلی و سید علی، فرزند میرجمال و او فرزند میرعلیحقیر، سید رضا، فرزند سید ع

گفتند حتّی گفتند او مردی با تقوا و خیلی مؤمن بود که میمیرمهدی بود. به طوری که پیرمردها می

اند، حقیر کردههای حقیر در جاسب زندگی میشده و چون پدربزرگکفش پیش پایش جفت می

کردم. حاال ر دِه کروگان که یکی از دهات جاسب است، زندگی میجا یعنی دهم در همان

  و در کجای ایران واقع شده است.  خواهیم بدانیم جاسب کجا استمی

ای است کوهستانی که در سی کیلومتری دلیجان و صد جاسب در استان مرکزی ایران، منطقه

باشد که دارد و دارای هفت ده میکیلومتری قم واقع شده و تا کاشان صد و بیست کیلومتر فاصله 

» هرازجان«و » وسقونقان«و » وشتکان«و » بیجگان«شوی از پایین از سمت دلیجان که وارد می

که باالتر از همه است. جاسب از شرق تا غرب  بیست کیلومتر » کروگان«و » ذر«و » واران«و 

خانوار در کروگان که بهائی  است و اهالی این دهات به غیر از سه خانوار در وسقونقان و سی

گفتند شیعه هستند، ولی پیرو آخوندهای قم بودند که از اسالم حقیقی و شیعه هیچ بودند، بقیه می

  دیگر نداشتند.  فساد و مال مردم خوردن عقیدۀ ای نبرده بودند و جزبهره

ر هم در طهران دیگ دِه کروگان دارای سیصد نفوس کوچک و بزرگ که ساکن بودند، داشت و عدّۀ

ما  آمدند. ساکنین دِه در دورۀجا میو قم و شهرهای دیگر ساکن شده بودند و برای تابستان به آن

فرسا به جز دو خانوار، این کارهای طاقت بافی مشغول بودند که با همۀبه کار کشاورزی و قالی

راد این ده به هم وابسته و اف گذاشتند. همۀهمگی به ذلت و نداری زندگی سختی را پشت سر می

یکی و دوست بودند و همه به همدیگر کمک اقوام بودند و از این لحاظ، تا آخوند نبود، خیلی خانه

آمد، به قول خودش برای ارشاد عوام و به قول که آخوندی از قم می کردند، اما موقعیمی

ها و دیگران، مشکالت آغاز بهائی فکران برای فساد و نفاق بین اهالی و ایجاد اختالف بینروشن

آمدند که که چند صد ده و قصبه در اطراف قم وجود داشت، ولی اینها فقط می شد. در صورتیمی
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خالصه پشت سرهم این آخوندها  ١سب را از حق و حقیقت دور کنند.خبر جامردم ساده و بی

  رفتند تا آن شد که شرحش را خواهم نوشت.آمدند و میمی

که ها خوبست و این مطالبیحال مقداری از زندگانی اجتماعی اهل ده را بنویسم که دانستن آن

ام. از عید نوروز نویسم، قسمتی را از پیرمردها سؤال کرده و قسمتی را هم خودم در جریان بودهمی

  کنم. شروع می

 کردند عید سعید نوروز رادست بودند، ولی سعی میاهالی ده به جز چند نفری، بقیه فقیر و تهی

رفتند، به خانه تکانی و آمد عید میهرچه بهتر جشن بگیرند. از بیست روز پیش از عید به پیش

ی نمودند، چون زمستان خیلکه در آن زندگی میهاییشدند. خانه یا اطاقشست و شو مشغول می

کردند، تنوری بود که هر روز سرد است و هر کدام دارای چند بچه و در وسط اطاق که زندگی می

سوزاندند و روی آن کرسی های زیر پای گوسفندان در آن تنور آتش میصبح با چوب و آشغال

شد که برق گذاشتند تا گرم شوند، هرچه داشتند پر از دود و دیوارهای اطاق به قدری سیاه میمی

شستند و دیوارهای اث اطاق را میاث شدند، کلیۀکه به عید نزدیک میزد. ولی همه برای اینمی

بستند و تمام ریختند و بند آن را میای میاطاق را هم با قدری گچ یا آهک نرم که در پارچه

رقم زدند تا معلوم شود که عید نزدیک است و همهدیوارهای اطاق را به قول خودشان گلچه می

یل مغز گردو، مغز بادام، فندق، سنجد، کردند، از قبخودشان بود، تهیه می آجیل که دست پروردۀ

انگور  هندوانه، جوزقند، حلوا و سوهانی که از آرد گندم و شیرۀ کدو، تخمۀ دانه، تخمۀگندم، شاه

دادند، چون اغلب مردها در ها انجام میاین کارها را زن کردند. ناگفته نماند که کلیۀدرست می

رفتند. گی میشد، به شهرها برای حلوایی و عملهزی که تمام میزمستان در ده نبودند، زیرا کار کشاور

داد، مجبور بودند که در زمستان برای کمک جا که درآمد کشاورزی کفاف خرجشان را نمیاز آن

  خرجی به یکی از شهرها بروند. 

                                                             
خرد و خودپسند بود و مردم االسالم فاضلی که بیها به نام حجتدینخوب یادم است در تابستانی، یکی از این بی .١

توانستند به مسجد بروند و گوش به مزخرفات او بنهند، دستور داده بود که شما احتیاجی ان بود، نمیچون موقع کارش
روم و از دو ساعت بعد از ظهر تا غروب فقط خودش در مسجد پشت نیست به مسجد بیایید، من خودم تنها به مسجد می

آورد مدرسۀ فیضیه تمرین کرده بود، به زبان میهای آخوندی را که مدّت زیادی در گفت و از آن دروغبلندگو سخن می
های مزخرف او از راه به در اند، با این حرفهایی که حق را پیدا کردهکرد که آنو به عقل ناقص خودش خیال می

  روند.می
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میوه  و آن» علگ«گویند ای دارند به نام هلو که خودشان میاما تعریف جوزقند. در جاسب میوه

گویند یک گردی که خودشان می آورند و به جای هسته،کنند و هسته آن را بیرون میرا پوست می

قوطه که از شکر و مغز فندق و بادام و تَنده و نخودچی که باهم کوبیده و مخلوط کرده، داخل آن 

شدن آن را  کنند و پس از خشککنند و در آفتاب خشک میریزند و مثل گردو گرد درست میمی

گویند جوزقند. نوع دیگر هم دارند که فقط مغز کنند و میبا نخ و سوزن مانند گلوبند درست می

کنند و یک رقم هم هست که گذارند و با همان حالت که گفته شد، درست میگردو داخل آن می

د و بعد، از آرد گندم کننگویند باسلوق که آن را اول مغز گردو را با نخ سوزن گلوبند درست میمی

آورند و گذارند و بیرون میپزند و آن گلوبند مغز گردو را داخل آن آش میانگور آشی می و شیرۀ

کنند تا خوب روی مغز گردوها پس از قدری خشک شدن دو مرتبه و یا حتی سه مرتبه تکرار می

  گذارند.د و سر سفره عید میبرنکه خوب خشک شد، مهره به مهره میپوشانده شود و پس از این

کنند، کنند یا به قول خودشان ترشاله درست میکه زردآلودها را برگه می جا گفتیم تَنده. موقعیدر آن

ریزند و پوستش را جدا شکنند و مغز آن را در آب جوش میزردآلود که تلخ است، آن را می هستۀ

وقت کنند و آند و هر روز آب آن را عوض میگذارنکنند و مدّت سه روز در آب خنک میمی

کنند که خیلی خوشمزه دهند، یعنی روی آتش سرخ میشود که پس از خشک شدن، بو میشیرین می

  تنگی است. شود. اینها آجیل عید با حالت نداری و دستمی

ترها کوچک دیگر صمیمی هستند، اگر آخوندی نباشد.اهالی در موقع عید خیلی خوشحال و با هم

گیرند و این دید و بازدیدها تا سیزده عید ادامه دهند و میروند و عیدی میترها میبه دیدن بزرگ

رو دارد، اگر باز هم آخوندی به محل نیاید. چرا؟ چون آخوند راضی نیست مردم خوشحال و خنده

ما راهی ندارد جز مردم  کند که مردم را گریان و ناراحت ببیند و در محلباشند و همیشه سعی می

ها گردد و نگاهرسد، ورق برمیدل را بر علیه بهائیان تحریک نماید. تا پای نامبارکش میساده

های زشت و ناروا گردد و حرفهای دیروز تبدیل به خشم و غضب میآلود و مهر و محبتغضب

ان برای خود و فرزندانشان قلیلی که جز زحمت و ذلت برای درآوردن یک لقمه ن نسبت به یک عدّۀ

مظلوم چه کار به کار شما دارند که هر چه  کاری ندارند و کسی نیست به اینها بگوید که این عدّۀ

دهید؟ انصاف خوب است، اما افسوس که در وجود آنها در وجود خودتان است به آنها نسبت می
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هرچه از این افراد شرور بگوییم بازهم آزاری چیز دیگر وجود ندارد. بگذریم، جز ریا و تزویر و مردم

  ایم. کم گفته

شوند. امالک این ده بیشتر متعلّق به مالکین اما بعد از سیزده عید، مردها به کار کشاورزی مشغول می

کردند و مالکین غریب که از بوده است و اگر هم این مالکین اهل ده بودند، در طهران زندگی می

ن امالک را با دادن مختصر پولی صاحب شده بودند. کشاورزان یا این کاشان و نراق بودند، ای

پرداختند و یا به طور نصف امالک را اجاره کرده بودند که در پاییز هرچه قرارداد بود اجاره را می

قلیلی هم پنج یک کار بودند  کردند و یک عدّۀارباب و نصف رعیت هرچه درآمد بود، تقسیم می

  تر از بقیه بودند. اب و یک سهم زارع که در حقیقت این عدّه دیگر خیلی بیچارهکه چهار سهم ارب

کوهستانی و زمینکشاورزی این  های کوچک درست شده بود، باید فقط ها به قطعهجا چون محل

خواستند بکارند باید این کشاورز بدبخت از صبح تا شام به کردند و هر چه میبا بیل دستی کار می

کرد. آبش هم از قنات بود که هر هفت هزار متر زمین که زد و کار میخودش بیل میجای گاو 

نمودند و گفتند هفت جریب، چهار ساعت آب داشت که باید در همه هفته آبیاری میخودشان می

گفتند که یک هفته روز و یک هفته شب به نوبت. اخیراً چراغ فانوسی داشتیم، ولی پیرمردها می

رفتیم آبیاری، صبح که به خانه ست، چون در زمان قبل چراغ نبود و ما هر شب که میحاال خوب ا

رنج آنها را دست آمدیم از سر تا پایمان آغشته به گل بود. با تمام این مشقّات، در آخر پاییز کلیۀمی

د یک بردند و خودشان مجبور بودند که به یکی از شهرهای نزدیک بروند تا بتواننها میارباب

  زندگی سختی را بگذرانند. 

داری در سابق به کار ریسندگی پنبه مشغول بودند داری و دامداری و بچههای ده پس از خانهاما زن

کردند، چون در جاسب هوایش مساعد که آن هم به این نحو که قدری پنبه از دلیجان خریداری می

با اجناس خودشان بخرند و با دوک و چرخ آمد و مجبور بودند که پنبه کاری نبود و عمل نمی

گفتند کرباس. با این بافتند که میها پارچه میکردند و با آن نخدستی، پنبه را تبدیل به نخ می

کردند و حتّی افراد خانواده از زن و مرد و بزرگ و کوچک لباس درست می ها کلیۀکرباس

کردند. چون کرباس سفید بود و در هر محلّی میرختخواب و تشک و متکا را از همین کرباس تهیه 

خواهشان بود، برایشان رنگ دادند تا به هر رنگی که دلرزی وجود داشت، به آنها میدکّان رنگ

کردند و حتّی گلیم زیر پا و جوال که برای باربردن بود و قناره که مخصوص کاه بود و جورچین می
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کردند و در حقیقت خودکفا بودند و احتیاجی به خرید پارچه ها درست میو توبره را هم از این نخ

  و چیزهای دیگر نداشتند. 

اند. این صنعت هم بافی رو آوردهاند و به قالیحالیه بانوان جاسب آن دوک و چرخ را کنار گذاشته

. بافندکنند و برای خودشان میگزاری میکه خودشان سرمایهسود خوبی دارد، ولی برای آنهایی

دار در قم و بافند. یعنی اشخاصی سرمایهارند به قول خودشان مزدی میای نداغلب چون سرمایه

کنند و رنگ و وسائل دهند و قالی را سِر دار میکاشان که شغلشان همین است که تار و پود را می

ازند، ولی بیشتر پردباف میدهند و پس از بافتن قالی اجرتش را به قالیباف میدیگر هم به قالی

ها به کمک شود، همین زنرود. در تابستان که کار کشاورزی زیاد میآن تاجر می سودش به کیسۀ

کنند، تا اوایل پاییز که در روند و دوش به دوش مردها کار میمردها به قول خودشان به صحرا می

همه زحمت، جز یک آنها پس از اینبرند و آنها را می آیند و زحمت کشیدۀمیها باال گفتیم ارباب

وقت است که مرد بیچاره مجبور ماند. آنبسته و یک لباس پاره چیزی برایشان باقی نمیدستِ پینه

ها هم دو مرتبه با داشتن چندین نانی برود و زناست به یکی از شهرهای دور یا نزدیک برای لقمه

نان بخور نمیر شوند تا بلکه بتواند با یک لقمهبافی هم مشغول میبچه و گاو و گوسفند به قالی

  زندگی را به سر برند. 

خودمان ساکن بودند، شرح دهم تا آیندگان  خواهم زندگی یک خانوار را که در همان خانۀحال می

  اند.کردهبدانند که پدر و مادران ما به یادی حقیر چه طور زندگی می

های ها و نتیجهکردیم که همه، نوهده خانوار زندگی میما که موروثی میرمهدی بود،  در خانۀ

شد که مثل خودمان میرمهدی بودیم. وسعت خانه زیاد بود. هر خانوار به طور متوسط شش نفر می

که پدر و مادرم و خودم سه نفر بودیم و عموی پدرم که بیش از ده نفر بودند. هر خانوار دارای یک 

ها در تابستان در باالخانه و در بر روی اطاق قرار داشت. خانوادهاطاق و یک باالخانه بود که 

ها اگر کردند. هر خانوار دارای دو عدد طویله و یک حصار که در طویلهزمستان در اطاق زندگی می

ها ساختمانی بود که کردند. روی این طویلهداری میداشتند گاو و دیگری را گوسفند و یا بز نگاه

کردند. ناگفته نماند که پشت اطاق ار و در آن آذوقه برای گاوها و گوسفندان انبار میگفتند انبمی

  و باالخانه هم یک پس اطاقی وجود داشت که برای چیزهای اضافی گذاشته بودند.
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خانه بود و هر روز یکی  خانه، تنوری گذاشته بودند که متعلّق به همۀگفتند میاندر وسط خانه که می

پختند، البتّه در تابستان، ولی در زمستان هر کدام در اطاق خود تنوری ها در آن نان میاز همسایه

سوزاندند های زیر پای گوسفندان که جمع کرده بودند، میداشتند که هر روز صبح با چوب و آشغال

در ناهار و گذاشتند تا بپزد و خواستند از غذا و چیزهای دیگر که بخورند در آن تنور میو هرچه می

ها گرم شوند، چون هوای گذاشتند که خود و بچهکردند و روی تنور کرسی میشام استفاده می

جاسب ییالقی و سرد است. چهار طرف اطاق از داخل پا به پا به قول خودشان طاقچه درست کرده 

خوری و  دادند، از قبیل وسایل چایبودند که تمام وسایل زندگی خودشان را در آن قرار می

 دادند. در گوشۀغذاخوری و اساس دیگر و باالی طاقچه رف بود که آنها را هم همه چیز قرار می

کردند گفتند کلک و در این اجاق هر نوع غذا البتّه در تابستان در آن تهیه میاطاق اجاقی بود که می

که در همان اطاق در کردند و هر خانوار چند عدد مرغ داشت و به قول خودشان دیزی بار می

ها و یکی از طاقچه ها بخوابند و یا در گوشۀها در شبای برایشان النه ساخته بودند که مرغگوشه

  کردند. خوابیدند و روز هم در باغچه آزاد بودند و گردش میها مییا رف

هم داشت که هم بزرگی  همه ساختمان باغچۀپدربزرگ خیلی وسیع بود که پس از این اما این خانۀ

کردیم جا بازی میها دائم در آنهای جورواجور که ما بچهدرخت گردو و بادام و انواع اقسام میوه

ای جریان داشت که خیلی آبش گوارا بود و در حدود نصف خوردیم. پایین خانه چشمهو میوه می

تا شام همیشه چندین زن و بردند و از صبح جا میاز اهالی ده برای خوردن و شست شو، آب از آن

  دختر برای بردن آب سر آن چشمه ایستاده بودند تا آب ببرند. 

شد که به صحرا و یک رودخانه راه داشت جایی که چشمه بود، دربی به بیرون خانه باز میهمان

فصول خشک بود. دربی هم باالی خانه بود که به  که البتّه رودخانه در بهار آب داشت و در بقیۀ

های زود ده بود و اهالی صبح رسید که مال همۀرفت و اول به یک حمام بزرگی میداخل ده می

شد با یک رفتند. چون این حمام عمومی بود، اول عید که میها به حمام میروزها زن مردها و بقیۀ

سال این حمام را اداره کند و در عوض هر نفر بزرگ بستند که در مدّت یکنفر حمامی قرارداد می

شود. این حمامی هم ها دو من بگیرد که هر من سه کیلو میچهار من جو و گندم و در عوض بچه

رفت و با این چیزها آوری هیزم و خار به بیابان مییک پسر داشت و دو االغ که هر روز برای جمع

  کردند. حمام را گرم می
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شوی، پس از داالنی بلند و صیات این حمام از این قرار بود: از درب ورودی که داخل میخصو

گذارند جا میهای خود را آنرسی که دارای چهار صفّه است که مردم لباستاریک به سر حمام می

د خواهنآیند و میمیکه از حمام بیرون  و یک حوض آب در وسط این چهار صفّه است که موقعی

ک لباسی بپوشند، پاهای خود را باید آب بکشند و پس از بیرون آوردن لباس، باز از یک داالن تاری

شود و باز حوض کوچکی بغل صحن است که باید پاهای خود را گذرد و وارد صحن حمام میمی

شوند و گذری گل و شُل است که باید با پای گل داخل خزینه آب بکشند، چون از آن داالن که می

  نمایند. شو می تنی و یا شست وداخل خزینه که همیشه چندین نفر کور و کچل آب

شوند پر از دیگر معلوم است که آب این خزینه چه قدر بهداشتی است، چون افرادی که داخل می

کنند، جلو درب مالی میکه خود را آبها پس از اینهای دیگر بخصوص بچهگرد و غبار و کثافت

روشنایی چراغی  تراشد. وسیلۀکشد و سر آنها را میآنها را می نشینند و یک سلمانی کیسۀنه میخزی

کند سوزد، چون نفت در دسترس نیست و آن چراغ دود زیاد میاند که با روغن چراغ میگذاشته

ضعش را سازد. این چراغ به جای روشن کردن، طوری است که اگر وکه تمام محوطه را تاریک می

ها، مدّتی به دستور آخوندی به نام میرزا جالل و دیگر این توصیف نگویم بهتر است. با همۀ

دادند، زیرا آخوند گفته اینها نجس هستند و گرایان، بهائیان را به آن حمام کذایی راه نمیاسالم

، ولی باز  ١زندکنید، درست نیست! بهائیان مجبور شدند که حمامی با دوش بساشما غسل که می

ها قصد کرده بودند که شبانه حمام را خراب کنند، ولی موفق نشدند. خدایا تو دینبه دستور آن بی

  نما نشوند. خود این مردم ساده را حفظ فرما که تا این حد مطیع این دیوهای آدم

ر حمام کیسه بکشد بستند که هر روز صبح دیک سلمانی هم داشتند که در اول سال با او قرارداد می

ترها و در بیرون حمام سر آنها را بتراشد و در تمام سال از هر نفر سه من جو و گندم و از کوچک

کردند که در تمام سال گوسفندها را ببرد یک من بگیرد. در همان موقع دو نفر چوپان معلوم می

ما  بتّه این قراردادها قبل از دورۀصحرا بچراند و به ازای هر گوسفند، دو من جو و گندم بگیرد. ال

شود و به ها را نباید بتراشد، چون وسائل سلمانی نجس میبهائیبود. در زمان ما سلمانی سر 

                                                             
  .های آقای مصطفی یزدانی در همین کتاب وجود داردای جداگانه در بخش نوشتهدر بارۀ ساخت حمام مقاله .١
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ها گفتند گوسفندهای بهائیان را نباید بچرانی و بهائیان مجبور شدند که به نوبت خودشان چوپان

  زدند. دیگر را میان سر همگوسفندها را به چرا ببرند و برای سلمانی هم خودش

توانم ما درخت چنار بزرگی بود که من نمی اما برویم سر اصل مطلب، بغل این حمام و جلوی خانۀ

نویسم. این درخت به قدری پر سال و تنومند بود که تصویر آن را بکشم، ولی از خصوصیات آن می

ود و مردم یک طرف آن را به قدری که درخت در زمان خیلی قدیم سوخته و خالی شده ب داخل تنۀ

یک درخت از یک قسمت آن بریده و داخل آن را هم صاف کرده بودند که  داخل بروند به اندازۀ

دوز یا کرد و زمانی که کاسبی، از جمله پینههمان سلمانی محل به جای دکّان از آن استفاده می

کرد و چون درخت در وسط ده بود، تفاده میدرخت اس آمد، به جای دکّان از این تنۀسفیدگر می

شدند و اگر کار دشواری داشتند از قبیل آب همیشه مردم در تابستان زیر آن برای استراحت جمع می

  کردند. دیگر، مذاکره میو یا کمک به هم

های قوی و بلندی داشت که تا باالی سر چندین خانه کشیده شده بود و چند نفر این درخت شاخه

ها را خراب کند، رفتند و هایش بشکند و خانهودجو بودند که به این بهانه که ممکن است شاخهس

توانست به خوبی باالی درخت برود و نجار هم بود، آوردند و او از باال، شاخهیک نفر را که می

نداشتم. او ها را قطعه قطعه برید و پایین ریخت. من آن روز خیلی بچه بودم و کاری به این کارها 

را خراب کند.  دفعه ببرد، ممکن بود چندین عدد خانههای پایین را یکخواست شاخهاگر می

 جهت از بین بردند، ولی تنۀها را فروختند و خوردند و یک اثر باستانی را بیسودجویان چوب

  کردند. درخت تا چند سال باقی بود و برای دکّان موقّت استفاده می

سر مطلب و از خانه و داخل خانه بنویسم. به طوری که از پیش نوشتم و به طوری که از  حاال برویم

ام، خانه متعلّق به میرمهدی بود. میرمهدی در زمان خودش دانشمند و خیراندیش و پیرمردها شنیده

از  داشتند تا حتّیکرد و چنانچه مردم اختالفی ها و ندارها رسیدگی میبا سواد بود و به بیچاره

گفت، همه فرمانبردار کرد و هرچه که او میآمدند و او اختالفات آنها حل میدهات مجاور می

گفتند هرکجا نشسته بود، بودند. ناگفته نماند که گفتند باسواد، ولی میرمهدی آخوند نبود. حتّی می

ود و به خدا شد، از بس که با خدا بهایش جلوی پایش جفت میشد، کفشموقعی که بلند می

گفتم که این غیر قابل قبول است که کفش جلوی پای کسی جفت نزدیک بود، ولی من به آنها می

داشتند و خیلی از او احترام شود، چون او خیلی مردم دوست بود و مردم هم او را دوست می
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های او را کفش شد که برود، مردم برای احترامگرفتند، از این جهت زمانی که از جایی بلند میمی

اند. او به غیر از آخوندهای این زمان بود که کوه کُفر و خودپسندی و خودخواهی و کردهجفت می

هایشان خواهند تا حتّی به قول خودشان بروند خالء، خیر سرشان باالی سر کفشتکبرند که وقتی می

و بعد هم آفتابه و سپس آب  هایشان را جلوی پایشان بگذاردایستند تا یک نفر یباید و کفشمی

های میرمهدی، او خیلی باتقوا و پرهیزگار برایشان تا درب بیت خالء بیاورد. اما به قول نوه و نتیجه

  بود. 

که فعال نوه گفتند سه پسر و دو دختر داشته است، ولی اینمیرمهدی دو پسر هم داشته که بعضی می

اکبر که سید نصراله سید نصراله و دیگری به نام میرعلیهایش معلوم هستند، یکی به نام و نتیجه

های فروغی تر و او هم مثل پدرش سرشناس و مورد توجه مردم بود. بر اساس نوشتهپسر بزرگ

پرسند و از بزرگان ها میای در نراق بودند و از جانب جاسبیکه مّحسین بشرویه نراقی، موقعی

گویند اینها کنند. بعضی هم میصراله را از بزرگان جاسب معرفی میشوند، آسید نجاسب جویا می

که نایب امام (یعنی مّحسین)  ها، موقعیاند و به قول عمو و عموزادهدر زمان خودشان شیخی بوده

ایشان تشریف برد و مدّت  آسید نصراله را گرفت و سر راست به خانۀ وارد جاسب شد، سراغ خانۀ

روز در منزل آسید نصراله و در اطاقی که  هنوز پابرجاست، میهمان بود. یک روز یادم  سه شبانه

ها که پیرمردی بود، نشسته بودیم. او به من گفت: است من جوانکی بودم و با یکی از عموزاده

ها)، خواهید آمد و این اطاق را پر از پول خواهید کرد و ما بهائیرضا، یک وقتی شما (یعنی شما 

  نخواهیم داد!

خالصه، در این چند روز که جناب مّحسین در آن اطاق بود، مردم از دهات مجاور بسیار خدمت 

گفتند در حدود پنجاه نفر کنند و به طوری که میرسند و از محضر مبارک کسب فیض میایشان می

که نامش واران است،  ام، پنج نفر از ده مجاورشوند و به طوری که شنیدهایمان فائز میبه شرف 

شوند که فردا برگردند و ایشان قَسم میگردند، همکه به واران برمی رسند و موقعیخدمت ایشان می

کند که صالح نیست زاده بوده، فکر میرا به قتل برسانند. یکی از آنها که شیر پاک خورده و حالل

آسید  گردد و درب خانۀکروگان برمی شود، شبانه بهاین کار انجام بگیرد و شب که تاریک می

 ١٨تا  ١٧خورد که نامش میرزا هادی و جوانی حدود زند و به پسر آسید نصراله برمینصراله را می

دهد که مرا ندیده بگیرید و میرزا هادی موضوع گوید و او را قسم میساله بود. موضوع را به او می
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، آن اطاق پس اطاقی داشته که هنوز هم به همان حال باقی گوید و فردای آن روزرا به پدرش می

آیند، خیلی از آنها احترام میکه آن پنج نفر  برد و موقعیها را به پس اطاق میاست و ایشان مهمان

گوید شوند، میکه جویای مّحسین می کند و موقعیگیرد و در همان اطاق از آنها پذیرایی میمی

  گردند. رفت و آنها به ده خودشان برمیجا که از این

که من جوان بودم و در حدود بیست سال داشتم، چند پسر داشت که  من خوب یادم هست موقعی

 حل در باطن بابی بودند ولی با اوضاع آن روزها و رفت و آمد آخوندها، کم کم با اهالی محل

آمد و من آشکارا بهائی بودم و مخالفتی شده بودند، ولی دیگر انتظاری نداشتند که قائمی خواهد 

هایشان چون کردند، جز یکی از آنها که با تحریک آخوندها که بعداً خواهم نوشت. بچهنمی

طور نبودند، کردند. البتّه همه اینآخوندها آنها را مغزشویی کرده بودند، به من چپ چپ نگاه می

  انداخت. ید آب دهان به زمین میدولی یکی که خیلی آخوندی بود، هر وقت مرا می

نشست و بادام  خالصه با همان پیرمرد که نامش سید نصراله دوم بود و روزها در آفتاب می

گفت: رضا، زمانی خواهد آمد نشستم تا کمکش کنم، میرفتم پهلویش میشکست و من هم میمی

های ما نخواهند داد و باید در برابرش چهکه بیایید و این اطاق و پستویش را پر از اسکناس کنید و ب

دانست و جرأت زد و مرا محرم میهایی که میکه آنها راضی شوند. یا از حرفلیره بدهید تا آن

ای؟ گفتم: خیر، من فقط الرحمن را خوانده گفت: عموجان، سورۀطور میکرد که بگوید، اینمی

وار که اصال سواد نداشت و طوطیبا همین لحن با اینگفت: عموجان (ام. میجزئی فارسی خوانده

خواند و گفت: الرحمن یعنی منم رحمن، منم خدای رحیم. البتّه خودش میاز بر کرده بود)، می

کرد: خلق االنسان، خلق کردم انسان را، علّم القرآن، آوردم قرآن را برای خودش هم ترجمه می

ها است تا حتّی از قرآن هم کتاب تر از همۀردم بیان را که افضلمردم، علم الهیه و البیان، که آو

ها نُقل روزهای ما بود و اگر هم آفتاب نبود، زیر کرسی باز سرگذشت طور حرفتر است! اینافضل

های خیال که چرا حرفخورم که جوان و بیزیاد بود. یاد آن روزها به خیر. من هم حالیه افسوس می

  کردم. او را یادداشت ن

های میرجمال و میرابوطالب بود و اکبر بود. او دارای سه پسر به نامپسر دیگر میرمهدی، میرعلی

همان سید نصراله، آنها بابی  گفتند سید احمد که در جوانی فوت کرده بود. به گفتۀدیگری را می

هم در خفا، بقیه هیچاند که در حال حاضر به جز یکی از فرزندانشان به نام سید محمود آن بوده
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همان سید نصراله،  کدام در ظل امر نیستند و به جز حقیر که میرجمال پدربزرگم بود. به گفتۀ

هایش در ده کروگان میرجمال در طهران دکّان نان خشک پزی داشته و مشغول بود، ولی زن و بچه

کند و و پنج سالگی صعود می اند و او در همان طهران به علّت مریضی در سن سیکردهزندگی می

  گذارد. اش را بدون سرپرست میزن و چهار بچه

کوچکی بودم و چون پیرمرد خوبی بود  میرابوطالب به یادی حقیر خیلی پیر و شکسته بود و من بچۀ

عمو طالب. او چون در مدّت عمر به  گفتم: برویم خانۀو او را دوست داشتم، هر شب به پدرم می

سال بود و پسر بزرگش سید ه زن گرفته بود، چهارده اوالد داشت که پسر آخرش با من همنوبت س

گفت: پدر و عمویم هر کرد و میایمان می محمود بود که سه سال از پدر من بزرگتر بود و او اظهار

کرد، چون زنی داشت که خیلی متعصب بود و از دو بابی بودند و خودش در ظاهر اظهاری نمی

خواست از اخبار و بشارات امر آمد، خیلی دلش میما می ترسید و هر وقت به خانۀقوام زنش میا

های امری نبودند و زیاد هم متعصب برایش بخوانم. ولی اوالد دیگرش حاضر به شنیدن حرف

ش هایهای دخترش به نام احمد محمدی و بچهنبودند و کاری به کارش نداشتند. ولی یکی از نوه

  در ظل امر و خیلی خوب هستند. 

دیگری که پدربزرگ خودم بود که از پیش نوشتم، دارای چهار اوالد بود که در شرح زندگی خودش 

اله مهاجر و ضیاءاله مهاجر که در جوانی برای آنها اتّفاق افتاده، های ذبیحخواهم نوشت و از گفته

علی بود که این مرد خیلی شخصی به نام شیخ حسین گفتند که در زمان نه چندان دور،طور میاین

خودخواه و مغرور و تا حدودی ثروتی از راه غیر مشروع به دست آورده بود و به طوری که عمومهدی 

کرد که پدر شیخ، درویش بود و در طهران تا حدّی که با این فرد رفت و آمد داشته بود، تعریف می

خواهم در محل، خانقاه بسازم پول زیادی که میبه عنوان این نزدیک داشت و او با دراویش رابطۀ

بزرگی ساخت که در طهران هم آن موقع مثل این خانه پیدا  از آنها جمع آوری کرد و در ده خانۀ

های متعدّد باغ شد و حقیر هم از نزدیک داخل را دیده است. خانه مثل و مانند نداشت، اطاقنمی

نما و تشکیالت زیاد و چندین نوکر و کلفت داشت که عمو زیین یافته و آبزیاد با گل ت و باغچۀ

کرد و از این کار گفت که یک غالم و کلفت سیاه خریده بود که خیلی آنها را اذیت میمهدی می

برد تا عاقبت یک روز پس از زجر و کتک زیاد، دار فانی را وداع گفتند، یعنی کشته لذّت می

  شدند. 
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ها رعیت و ها امالک و مزرعه خریداری نموده که دهپول از ساختن این خانه، از بقیۀخالصه پس 

بردار بودند که هرکس را اینها مطیع و فرمان های متعدّد که همۀبز و میش با چوپان چندین گلۀ

گفت یتوانست زور مگرفتند و به هرکس که میبستند و جریمه میگرفتند و به چوب میگفت، میمی

کرد و زنی گرفته بود که نسبت با بهبهانی داشت، از این جهت زور و در حقیقت او سلطنت می

  گفت. می

چنین شد و همکه اگر کسی سوار االغ بود و در برابر او پیاده نمیاز جمله کارهای او در ده، این

گرفت و به ها مینوکر و رعیت گرفت و آنها را به وسیلۀلباسش باز بود، ایراد می هرکس که دکمۀ

بست که یکی از آنها همین ضیاءاله مهاجر بود که تا این اواخر که پیر شده بود، هنوز چوب می

گفت این پای من، سوقات شیخ است. دیگر، عموی بنده به نام سید جالل که پایش شل بود و می

  ای؟ و پیاده نشده ای و مرا دیدپس از چوب زدن زیاد که چرا سوار االغ بوده

خالصه، برای مردم صبری نماند بخصوص مادربزرگ سید جالل به نام زبیده به مردها گفته بود که 

گفتند این زن شود و به طوری که میطهران می ترسم. با پای پیاده روانۀترسید، من نمیاگر شما می

ای بوده خود را به ناصرالدّین شاه رود و به هر وسیلهباک بود و به طهران میخیلی شجاع و بی

کند و از شاه علی در ده ما سلطنت میگوید شما اگر شاه هستید، شیخ حسینرساند و به شاه میمی

شود و او را کند که ما را از شر این شخص نجات بده. از طرف شاه مأمور فرستاده میخواهش می

گوید. او برادرزنی به نام سید عباس ه دنیا را وداع میکنند و او در همان تبعیدگابه طهران جلب می

ای را دور خود جمع کرده بودند فخر داشت که این دو نفر همیشه با هم نزاع داشتند و هر کدام عدّه

  سوختند. طرف در آتش آنها میای هم بیکردند و عدّهو دسته کشی می

محمدنصیر داشتی و این دایی تو اسماً بهائی  گفت که تو یک دایی به نامآقای مهاجر به من می

اند، رفتهشیخ برای دستگیری بهائی و غیر بهائی می بود، ولی طرفدار شیخ بود و زمانی که دار و دستۀ

ای را گرفتند و به چوب ها را بگیرید و عاقبت عدّهزده که بابیدویده و داد میمحمدنصیر با آنها می

شکند و تا آخر عمر همین ضیاءاله مهاجر بوده که در اثر چوب پایش میبستند که یکی از آنها 

رود الریه دچار و از این دنیا میگفت همین محمدنصیر در جوانی به مرض ذاتشلد. مهاجر میمی

  و از او یک پسر و یک دختر باقی بوده که از آنها هم اسمی نمانده است. 
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 لیعاید و به میرزا حسینگفت: مهدی، چرا شما رفتهه من میگفت که شیخ بعمو مهدی ناصری می

آورید؟! خوب بود آن فرد ایمان نمیعلی هستم چرا به مناید؟، خوب من هم حسینایمان آورده

ها را در ایران قبول نداشتند آورد. در آن زمانی که زنخبر سر از قبر بیرون میخودخواه از خدا بی

خانم) باعث شد که جان و زندگی شیخ از بین دادند، یک زن (زبیدهنمی هاو گوش به حرف زن

ورده آعلی شرق و غرب دنیا را زیر تعالیم خود برود و آثاری از او باقی نماند، ولی این میرزا حسین

و جایی در این کره خاکی وجود ندارد که به اسم حضرتش تعظیم نکنند و اوامر و احکامش را 

  اجرا ننمایند. 

در اوایل امر، شخصی به نام سید مهدی، مردی بسیار مؤمن و باتقوا بود که افرادی مثل محمدتقی 

رضا و سید ابوالقاسم را در جرگه مؤمنین درآورده که العابدین و آغالمعلی و زینو مشهدی حسن

ر است که اله مهاجگزار بودند که یکی از آنها همین ذبیحهای محمدتقی همه مؤمن و خدمتبچه

که، زمانی که نایب حسین کاشی برای چپاول های مهاجر اینخیلی شجاع و نترس بود. باز از گفته

ها و خود را برای زن ، همین از در دوستی با او درآمده و خانۀ١آزاری مردم کروگان آمدو مردم

 بودند که در خانۀهایم جزء کسانی دختران بهائی جای امنی قرار داده که از جمله مادرم و خاله

کرد که محمدعلی روحانی بود، تعریف می هایم که زوجۀمهاجر پناهنده شده بودند. یکی از خاله

ها های خود را بستند و به کوه فرار کردند و ما زنآید، مردها سفرهکه گفتند نایب حسین می موقعی

که رفتند ما به خانه آمدیم. این  وقعیمهاجر رفتیم و مدّت چند روز در کروگان بودند و م به خانۀ

بزرگ و  رضا، ارباب و کدخدای ده بود و خانۀمطلب را هم بگویم که آقای محمدعلی پسر آغالم

همین آقای  ای از مأمورین به خانۀشوند، عدّهکه اینها وارد می همه چیز فراوان داشت و موقعی

طور که روند. چون اینشیخ می پسرهایش به خانۀآیند و خود نایب حسین با دوازده میروحانی 

  گفتند نایب حسین با شیخ دشمنی سختی داشته است. می

ها ما هیچ نداشت. اسب گفت ما که وارد شدیم، دیدیم مسجد بوریا (فرش) داشت و خانۀام میخاله

ا خالی کرده و به جای اند و هرچه صندوق پر از لباس و اثاث داشتیم، همه رخانه بسته را در باغچۀ

اند که تمام ها ریختهآخور و هر چه مغز بادام و جو و گندم و حبوبات دیگر داشتیم، پیش اسب

                                                             
  ای جداگانه در همین کتاب هست.در بارۀ نایب حسین کاشی، مقاله .١
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گوسفندها  های دیگر شد و کلیۀباغچه که هزار متر بود، مملو از مغز بادام خرد شده و جو و چینی

  اند. های آن را ریختهرا کشته و کباب کرده و استخوان

 دیدند که فرزندان آنها به نام سید رضا و ملکی و بقیۀش خاله و مادرم زنده بودند و میای کا

ماه در همان  ٣دوستان مدّت  بهائیان که اگر شما سه روز در آن خانه پناهنده شده بودید، ما و بقیۀ

اگر شما  رفتیم.خانه و در همان اطاق پهلوی هم به حالت نشسته، از ترس تمام اهالی به خواب می

از ترس یک یاغی به آن خانه پناهنده شده بودید، ما از ترس آنهایی که در تمام عمر به آنها کمک 

جا پناه بردیم. خاله جان شما که برگشتید، زندگی را کردیم و آنها قصد جان ما را داشتند، به آنمی

نام سید رضا و ملکی و دوستان  ها را ترمیم نمودید، اما فرزندان شما بهاز نو شروع کردید و خرابی

که کردند، چندین سال عذاب روحی و جسمی کشیدند، برای اینشما زندگی می که در همان خانۀ

فالن شاگرد شیطان: هرچه شما را اذیت کنیم، ثواب دارد.  گفتند چرا شما بهائی هستید و به گفتۀمی

کند! زمانی که ه در بهشت خریداری میآخوندشان گفته بود هر کس بهائیان را اذیت کند یک غرف

گشتند و  آنچه که شدند و دور ده میها جمع میهنوز این آشوب اسالمی نشده بود، در تمام شب

» بهائیان کروگان، یا مرگ یا مسلمان«کردند و شعارشان این بود: الیق خودشان بود به ما توهین می

گذشتند، لگد و ما که می ه دیده بودند، از پشت خانۀو تا شبی که به قول خودشان امام را توی ما

سلطان که قبال زن بهزاد بود که ریختند. همان شب، زنی به نام خانمسنگ بود که به درب خانه می

گفت: زد و میها غیر رسمی کرده بود، لگد به درب خانه میپس از بهزاد ده عدد شوهر رسمی و ده

  امام توی ماه است.  ها بیایید و بینیدکور باطن

ات ملکی از های دیگر، نوهخاله جان، تو که برگشتی زندگی راحتی داشتی، ولی همان شب و شب

ای اذیت کردند که اعصاب آن بیچاره را خرد کرده بودند کرد و به اندازهلرزید و گریه میترس می

برهنه و دست خالی فراری دادند و بهائیان پای  که به هزار مریضی دچار شد و عاقبت ما را با بقیۀ

خود و  ای که پس از پیری و شکستگی به دست نوۀدیگر به خانه و آشیانه راه ندادند. همان خانه

های آن خانه را آتش زدند و داری، آنها دربپسر خواهرت دادی و پس از سی سال زحمت و نگه

یغما برد، ولی خانه خراب نکرد،  هایش را خرد کردند و اگر نایب حسین زندگی شما را بهشیشه

 ها به دستور آخوندی به نام احمدی که او از طرف شیطان بزرگ یعنی گلپایگانی،دینولی این بی

دست فراهم نموده بودیم،  زندگی ما را که در مّدت سی سال با زحمت زیاد و با پینۀ مأمور بود، همۀ
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گویند از هم خراب کردند و دیگر به طوری که میگرفتند و ما را مجبور به فرار کردند و خانه را 

  کنند. خانه جز تل خاکی چیزی باقی نمانده و زمین آن را دست به دست خرید و فروش می

مهاجر بودیم، دخترها را لباسی کهنه پوشانده بودیم و  گفت: ما وقتی در خانۀام میخاله

جان، روحت داران نایب حسین بیفتند. خالهنگهایشان را سیاه کرده بودیم مبادا به دست تفصورت

های بهائی آنهایی که دختر شاد، زنده نبودی تا ببینی که من با چشم خود شاهد بودم و دیدم که زن

بردند که مبادا این پیروان شیطان های کوه میها دخترهای خود را به بیابان در غارداشتند، شب

  نند. برای ثواب، دختران معصوم را بدنام ک

  به مطلب اصلی برگردیم.

آنها در ظل امر بودند و خودش  اله مهاجر، ایشان دارای چندین پسر و دختر بودند که همۀآقای ذبیح

کرد و پس از فوت، پسر بزرگش به نام یداله که در طهران بود، در اواخر عمر در جاسب زندگی می

اوایل سال هزار و سیصد و پنجاه شش بود که پدرش ساکن شد و در  به جاسب برگشت و در خانۀ

هایش هم مجهول در یک شب در اثر سکته درگذشت. اما ناگفته نماند که زن او مسلمان و بچه

دانستند که چه کار باید بکنند و از طرفی هم خودشان در بودند. بهائیان هم در اثر موقعیت نمی

گیری نداشتند که چه نوع او را دفن ت تصمیمعذاب روحی و جسمی قرار داشتند و در حقیقت جرأ

  کنند. 

هایش خبر دادند و آنها آمدند و پسر بزرگش گفت: من مسلمان هستم تلفنی از طریق دلیجان به بچه

و باید پدرم را به دستور اسالم دفن کنم. پیروان آخوند خیلی خوشحال شدند و در قبرستان خودشان 

اند از بهائیان ناراحت بودند. به آنها گفتیم: حضرت مسیح فرمودهقلیلی  او را دفن کردند و عدّۀ

هایش پس از ختم به طهران رفتند و بعد از چند روزی، ها خاک کنند. بچهها را مردهبگذارید مرده

طور دفن کردیم و او گفته شخصی برای فساد از قم آمده بود. از او سؤال کرده بودند که او را این

های شما صد متر آتش است و باید او را بیرون بیاورید، اگر نه تمام مردهرف هفتبود که از هر ط

کنند روند و قبر را میسواد متعصب، برای ثواب چند نفر شبانه میسوزند! این مردم بیبا آتش او می

اراً قدری تا او را بیرون بیاورند، ولی چون سنگین بود، آنها نتوانستند او را از قبر خارج کنند. ناچ

سوزد ها میروند. اما فقط نفتزنند و به خیال خود کار را تمام کرده و میریزند و آتش مینفت می

طور تا چند روز در معرض دید عموم بود. شود و حتّی کفن هم سالم مانده بود و همانو خاموش می
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و آمد داشتند و بهائیان حق  جا رفتها از آنگورستان سر راه بود و مردم از دهات مجاور و ماشین

ا کارهایش را انجام داده بودند. عاقبت کردند دخالت کنند، زیرا آنهدخالت نداشتند و جرأت نمی

مردم دهات مجاور به سر و صدا درآمده بودند که این چه مسلمانی است و چه قانونی، تا دوباره 

اله مهاجر. اما ل یکی از پسرهای ذبیحخودشان شبانه رفتند و قبر را پر کردند. این بود شرح حا

ها و جاهای دیگر خیلی مورد اذیت کرد و توی راهوری میاله مهاجر، چون در این اواخر پیلهضیاء

سال قبل از انقالب در اثر فشار و ناراحتی که به او وارد آوردند، خانه و زندگیگرفت، یکقرار می

جا پس از زحمات و مشقّات زیاد بدرود حیات گفت. در هماناش را رها کرد و به طهران رفت و 

  روحش شاد و یادش گرامی باد. 

علی که دارای چندین پسر و دختر بود و خوب است شرح حال دو نفر از دیگری، مشهدی حسن

علی که مدّتی در خدمت ابن ابهر بود و چون اوالد او را بنویسم. یکی از آنها به نام حاجی غالم

بدهند و نصف دیگر را  ١فوت، اموال او را نصف به مافوق نداشت، وصیت کرد که پس ازاوالدی 

خواهر و برادرانش که نه نفر بودند، تقسیم کنند. از این جهت برای نظارت، از طرف محفل روحانی 

اله را آوردند و محفل روحانی محل جمع شدند تا بین وراث و مافوق تقسیم جوشقان، ارباب فضل

شود گوید: نمیکرد، میمخدّرات کار می ها که اسمش شکراله بود و در ادارۀد. یکی از آنکنن

 دهم. بقیۀدارم و سهم هرکس را پول میاینها را تقسیم کنید، شما همه را قیمت کنید و من برمی

مان بگیرند و شود که وراث هر کدام مبلغ سی توکنند و پس از ارزیابی، قرار میوراث قبول می

توانم گوید که من نمیشود دو هزار و هفتصد تومان به مافوق بدهند. او مینصف دیگرش که می

ای کنند و نوشتهدهم. وراث قبول میهمه را یک مرتبه بدهم، باید صبر کنید و من کم کم می

  گیرد. نویسند و او مدرک را میمی

علی بود، نصف از یک آسیاب بود که نصف دیگرش مال مادرم از جمله چیزهایی که متعلّق به غالم

بود. این آسیاب را یکی از برادرهایش به نام اسماعیل که یک دستش افلیج بود و کاری دیگر 

داد، علی هم چیزی نمیکرد و فقط با این آسیاب سرگرم بود. به غالمتوانست بکند، اداره مینمی

داد دیگرش از مادرم بود که یک جزئی اجاره می کند. نصفۀ خواست به برادرش کمکچون او می

                                                             
  احتماال منظور آقای جمالی از مافوق، سیستم اداری جامعۀ بهائی است. .١
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کند آسیاب را از کرد. اول کاری که این آقای شکراله میو خودش یک نان بخور و نمیری پیدا می

برد. آورد، میگیرد که باید در تصرف من باشد و آن لقمه نانی که برادرش به دست میبرادرش می

داد کرد و مادرم او را دلداری میم، دیدم که اسماعیل پیش مادرم آمد و گریه میمن خودم بچه بود

رسان است. خالصه، تمام آب و ملک و آسیاب و غیره را در تصرف درآورد و که خداوند روزی

ای را که باید به مافوق بدهد، باال کشید. حتّی چندین مرتبه هیچ به هیچ کس نداد تا حتّی نصفه

اله از جوشقان به همین منظور آمد و در حضور محفل به او تذکّر دادند و او آخرین لارباب فض

دانم، شما چه کاره هستید و کار به دهد که به شما مربوط نیست، من خودم بهتر میمرتبه جواب می

  این کارها نداشته باشید. 

مرا بخر و یا به من بفروش  یا نصفۀگوید گیرد، به مادرم میکه آسیاب را از برادرش میپس از این

شود بفروشد. مادرم هم دیده بود که دانسته که مادرم پولی ندارد که بخرد، مجبور میو چون می

کس نداد، گفت: من پول ندارم بخرم و سهم خودم را هم چیزهای برادرش را گرفت و هیچ به هیچ

ک دسیسه تا بلکه آنها را خسته کند و آسیاب را بازی هر روز با یفروشم. شکراله هم از سر لجنمی

وجه حاضر نبوده بفروشد و از سودش هم صرف نظر کرد به مفت صاحب شود، ولی مادرم به هیچ

ها را با قدری تریاک خریده بود و هر وقت کرد، تمام امنیهمخدّرات کار می و چون این مرد در ادارۀ

. از این گرفتندکرد، همیشه طرف او را میشکایت میکرد یا کسی از او برای کسی شکایت می

گفت: من حریف او کرد با او کسی کاری نداشت. از جمله مادرم بود که میجهت هرکاری می

کنم. اما از عاقبت کار این مرد بگویم که خودم دیدم به مرض مهلکی شوم به خدا واگذارش مینمی

دادند و فقط امراله گرفتند و گوش به او نمیرا تحویل نمی هایش هم اوگرفتار شد که زن و بچه

کرد، تا عاقبت با چه ذلتی از دنیا رفت و داری میاسماعیلی که یکی از دامادهایش بود، از او نگه

هایش تمام ثروتی را که حق و ناحق جمع کرده بود، به اندک زمانی مانند پر کاهی باد برد و بچه

  آزاری یک فرد خدانشناس. زورگویی و مردم زندگی خوبی ندارند. این بود نتیجۀکدام هم هیچ

علی بود که برعکس برادرش، به العابدین، پدربزرگ بنده و برادر همان مشهدی حسنو اما زین

ای کردند، شخصی با ایمان و خیلی رحیم دل بود و زوجهطوری که مردم ده همه تعریف او را می

دانست که شوهرش بهائی مّ ابوالقاسم بود. این زن، دختر مّی ده بود و می داشت که دختر

است، ولی خیلی نسبت به شوهرش وفادار بود و او دارای دو برادر بود که یکی از آنها جنون 
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زند. به طوری که مادرم و شوهرش را کتک می آید و خواهرش داشت، به طوری که چندین بار می

شکند که تا آخر عمر معلوم بود و عاقبت های پهلویش را میگفتند، لگد زده، دندهام میو خاله

گوید: تو به این شوهر حرام هستی، باید با من بیایی تا تو را شوهر گیرد و میدست خواهرش را می

گوید: تو برو زن خود را شوهر بده، من شوهر بدهم. او هم با تمام شجاعت در جواب برادرش می

خواهم و احتیاجی به تو ندارم. پس از مدّتی آن زن در اثر نامالیمات سوزی نمیرم و هیچ دلدا

رود و شوهر مظلوم اش از این دنیا میخود و شرارت همیشگی روحی و از دست آن برادر آخوندزادۀ

  گذارد.خود را تنها می

ین با از دست دادن یکی از چنشوهر هم پس از مرگ زنش که بهترین وفادار و دوست او بود و هم

کند و تنها کسی که برای او هایش لقوه پیدا میشود و دستپسرهایش از غصه به سکته دچار می

ام هم از پیش پدر دار شده بودند و داییهایم همه شوهر کرده و بچهماند، مادرم بود، چون خالهمی

کردم و او من از خصوصیات پدرش سؤال می رفته بود. تنها مادرم چند سالی از او پرستاری کرد.

گذشت وقت از روزه و نماز و دعا و مناجات نمیگفت که پدرم خیلی مؤمن بود و هیچطور میاین

ای به نام سید باقر داشت که مردی فضول و حرف زشت زن کرد که پدرم همسایهو برایم تعریف می

که چشمش به ما نشست و همینمسجد می ما همیشه جلوی آن و مسجدی بود و نزدیک خانۀ

ها، بهائیگفت اآلن اگر حضرت رسول بیاید و بگوید که این دینی که اینها دارند، یعنی افتاد، میمی

کنم و دین اینها را قبول ندارم و درست است و قائم ظاهره شد، من که سید باقر هستم، قبول نمی

  زد. شان بود، میهای زشت و ناپسند که الیق رهبرانحرف

کردیم به سر کوچه برویم شد، ما جرأت نمیکه ماه رمضان می کرد موقعیاز آن جمله، تعریف می

و از جوی آب، برای شست و شو و حتّی برای توالت آب برداریم، چون برای آبِ ریختنی از جوی 

خواهند ها میفالن فالن شدهگفت: دید، میکه او می کردیم، ولی موقعیدرب خانه استفاده می

خواستیم با آفتابه آب بیاوریم، مشغول بدگفتن که میغذا بپزند یا چای درست کنند. حتّی وقتی

خواستیم شد که میگفت. در زمانی که ایام صیام ما میشد و هر چه الیق خودش بود به ما میمی

بستیم و پنیر و مغز و گردو در دستمال می خواستیم بخوابیم، قدری نان وروزه بگیریم، شب که می

شدیم، چون خواند، بلند میگذاشتیم تا هر وقت خروس سحر میباالی سرمان با یک لیوان آب می

شدیم و در تاریکی آن نان و آن موقع کسی ساعت نداشت و باید با صدای خروس سحر بلند می
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کردیم، روز خواندیم، چون اگر چراغ روشن میخوردیم و در تاریکی چند مناجات میپنیر را می

گفت که این آمد به ما میخبر هر چه الیق خودش بود و به دهنش میبعد، آن مرد فاسد از خدا بی

گیرند. این بود سرگذشت پدر بزرگ و مادر حقیر که با این زحمت ها حاال روزه میفالن فالن شده

کنند و حال برویم سر زندگی سید باقر که به کجا رفت و و ذلت باید معتقدات خودشان را حفظ 

  چه از او باقی ماند. 

گفتند پسر، معلوم نبود پسر او دارای دو دختر و یک پسر به قول خودشان بود، چون او را که می

شناختم که نه زن است یا دختر چون تا این اواخر بیادی حقیر که زنده بود و من او را خوب می

شوهر کرد و قدری مال از پدرش داشت که همه را فروخت و با حسرت و بدبختی  گرفت و نه

زندگی سختی را پشت سر گذاشت و بدورد حیات گفت که خرج کفن و دفن را مردم دادند و 

شوهر و سرپرست با مریضی سخت دخترهایش هم روزگاری بهتر از او نداشتند. یکی از آنها که بی

ولدی  کداماند و هیچشوهر کرد و چند اوالد داشت که اآلن زنده از دنیا رفت و دیگری هم که

  ندارند یادگاری از آن مرد خودپسند شاگرد شیطان باقی مانده باشد.

  کش چه کوهگر چو برف و ستمستم

  بســــی رفت برف و بسی ماند کوه

، صدها نفر از نوه و نویسمها را میالعابدین که خصوصیاتش را نوشتم، اآلن که این جملهو اما زین

هایش که از او به یادگار مانده، همه در ظل امر و مشغول خدمت هستند. چند جمله هم راجع نتیجه

دنیا نفروشند.  ام که آیندگان بدانند که دین را بههای خالهبه همین پدر و مادر بنویسم و از گفته

اله گفت باید ارث شد، برادرم، فضل پدرم که از دنیا رفت و موقع تقسیم ارث ١گفت:ام میخاله

پدر را به قانون اسالم تقسیم کنیم، یعنی پسروار و دختروار، گفتیم چون ما بهائی هستیم، خودمان 

قانون داریم. گفت: اگر من مطابق قانون شما سهم بردارم کربالیی سید حسن به من خواهد گفت 

  کربالیی سید حسن بنویسم:خاله و بیخوبست قدری راجع به بی»! بی خالهبی«

گفتند و به دختر خاله هم می» آقا خاله«گفتند در زمان نه چندان دور، پدران ما به پسرخاله می

طور به پسر همین». بی عموبی«و به دختر عمو » آقا عمو«گفتند یا به پسر عمو می». بی خالهبی«

                                                             
ام از دنیا رفت و من بیشتر در خانۀ خاله نویسم، چون مادرم چندین سال زودتر از خالههای خاله میکه از گفتهاین .١

  .کردها را برایم تعریف میاش ازدواج کرده بودم. او همیشه این گذشتهام بود و هم من با نوهکردم. هم خالهمیزندگی 
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ام، پسر خاله د حسن هم با برادر خالهکربالیی سی». بی داییبی«و به دخترش » آقا دایی«دایی 

خواست سهم زیادتر بردارد، این مطلب را بهانه کرده بود که یعنی او به من بودند و او چون می

خواهد گفت دختر خاله! سید هم مردی مسلمان و خوب و بر عکس برادرش بود، ولی قدری شوخ 

  گو و در ضمن مؤذّن ده هم بود. و بذله

محمدعلی روحانی که تا  اله به غیر از زوجۀطلب، این خواهرهای دایی فضلباری برویم سر م

خواهرها که سه نفر بودند، همه ندار و بیچاره و گفته بودند:  اش خوب بود، بقیۀحدودی وضع مالی

کردیم، خواست رفتار میخواستیم دلش را بشکنیم، هر طور که او میچون ما یک برادر داشتیم و نمی

ی او بود که دستورات حق را زیر پا گذاشت و ما مقصر نبودیم. ولی او در اواخر عمر به مرض ول

کردند، هایش در طهران زندگی میزد و چون بچهروحی دچار شده بود و دائم از قسمت حرف می

د نگاه هایش با او همدم و مونس بودم. آنها حاضر نشدند که او را ببرند و نزد خوحقیر بیش از بچه

 کرد و حقیر هر روز به خانۀدارند، اما زنی خیلی خوب و باوفا داشت که همیشه از او پرستاری می

هایش به زدم که اگر کاری دارند برایشان انجام دهم و خیلی بیشتر از بچهرفتم و سری میآنها می

. قبرش را که در همان کردم، تا عاقبت با همان مرض روحی و پیری از دنیا رفتآنها رسیدگی می

خبر از خدا، خراب کردند و سنگ قبرش ده بود، بعداً به دستور یکی از شاگردان شیطان متعصبِ بی

خبر حتی از قبر مرده هم های از خدا بیدینرا هم خرد کردند. شما مالحظه نمایید که این بی

  گذرند. نمی

گفت، شخصی به نام مّ ام میکه باز خالهجا العابدین شد، تا آنچون ذکری از برادر زن زین

ابوالقاسم بود که در زمان خودش خیلی بانفوذ و پیشروی هفت ده بود و از دهات مجاور برای 

اش شلوغ بود. تا این مردم آمدند و همیشه درب خانهسؤاالت و رفع اشکاالت و دادن سهم امام می

ها خواهند بود. او از این راه ثروت زیادی از مال سواد و نادان در این دنیا باشند، این احمقبی

مفت جمع کرده بود، از آب و ملک و خانه و اثاث فراوان و چندین نوکر و کلفت بود که مجانی 

ام طور که خالهکردند. دارای دو پسر و سه دختر بود. یکی به نام محمدحسن که اینبرایش کار می

رام بود، اما بر عکس، پسر دیگرش محمدآقا بسیار زورگو و آزار و آگفت مردی تا حدودی بیمی

اش را که بادآورده بود، به او مردم آزار بود که حتّی پدرش را هم مجبور کرده بود تا تمام دارایی

اوالدش را از ارث محروم کند، چون این اوالد هم مثل خودش نادرست بود. در  ببخشد و بقیۀ
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ه زن مشهدی تقی بود، در این اواخر دست سؤال پیش اقوام و حالی که یکی از خواهرهایش ک

های کرد، ولی او با دیدن خواهر و برادر بدبخت که هر روز در خانه یکی از بچهدیگران دراز می

گفت که او اسبی ام میداشت. خالهخواهرشان برای کمک ایستاده بودند ، دست از رذالت برنمی

راند و تفنگی هم بر دوش داشت و د و از پایین ده تا باالی ده میشداشت که هر روز سوار می

 که پدرش کلیۀگفت. پس از اینها فحش و ناسزا میبهائیکرد و به گاهی یک تیر هوایی شلیک می

اش را به او بخشید، در نراق برایش زنی گرفت و از آن زن دارای یک پسر شد، ولی کارش دارایی

  ها بود. بهائی زور گفتن به مردم و

جایی اموال بادآورده را به یک فرد رذل بخشید و رفت آن آخوند خدانشناس همه عیب بود. کلیۀ

اموال را به تصرف درآورد و به  که کلیۀکه باید برود و جان ملّتی را راحت کرد. پسرش پس از این

ذاب الهی دچار و از جهان ای گرفتار شد و به عچند رعیت سپرد، در جوانی به مرض عذاب دهنده

او منتقل شد. طولی  سالۀآن ثروت به پسر یک هیکل سراسر شرارت خود را به زیر خاک برد و کلیۀ

اموال به آن زن که از نراق  نکشید که دست قضا و قدر آن پسر را هم به پدرش ملحق کرد و کلیۀ

ودند و آن زن چون نراقی بود، به چنان مستحق و پریشان بآمده بود، رسید و خواهر و برادرش هم

کردند. طولی نراق رفت و شوهر کرد و با شوهرش آمدند و از این ثروت سراسر حرام استفاده می

نکشید که شوهر دوم هم بدرود حیات گفت و زن هم با این ثروت بادآورده و چندین رعیت خدمه 

مدّتی زمان موتش رسید و در بستر مرگ کرد تا پس از تنها ماند و چند سالی با این ثروت بازی می

خوابید و چون وارثی نبود، آقای فخر که از پیش هم ذکرش شد و قدری هم ناراحت بود و عقب 

ها هم گفتند به ما دایی من بود و رعیترسد، چون او زنگشت، گفت این ثروت به من میشر می

جا یک رسد که اینگفتند به دولت میایم و اهالی ده هم رسد که برایش زحمت زیاد کشیدهمی

ها باهم مدرسه بسازد، ولی چون پول حاللی نبود در کار خیر درست نشد و آقای فخر با رعیت

نوشتند و نامه میشاهدان نزدیک، او مرده بود و اینها باالی سر مرده وصیت ساختند و به گفتۀ

نامه را بنویسد و انگشت مرده را زدند وصیتآخوندی به نام موحدی را با این مال تطمیع کردند تا 

  و چند شاهد هم از خودشان درست کردند و او را به خاک سپردند. 

که دادگاه اطالع پیدا کرد و آنها را خواستند، به طوری که شنیده شد، به یکی از شاهدان پس از این

خواست انگور بخورد، میگفتند تو که دیدی مرده، چرا امضاء کردی؟ جواب داد: امام رضا هم ن
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بخوردش دادند! آقای فخر هم سهم خودش و هر چه خودش داشت که از راه غیر مشروع به دست 

تریاکی جان به جان آفرین تسلیم اش را از سوراخ وافور دود کرد و عاقبت از بیآورده بود، همه

گفت ام که میکه به قول خالهمّ ابوالقاسم،  نمود و آن دو رعیت هم دیگر روز خوش ندیدند و خانۀ

های خود را تقدیم دارند و سؤاالتشان را هر روز چندین قاطر و االغ در انتظار نوبت بودند تا هدیه

مطرح کنند، اآلن با خاک برابر است و جای همان اطاقی که چندین نوکر و کلفت برایش ایستاده 

شود! چه دنیایی و چه کاری خوب میجا هرچه بگویند: اینکنند و میبودند، کشاورزی می

  روزگاری. 

  باشدآور                 دل شکستن هنر نمیتا توانی دلی به دست

رضا فردی بسیار مؤمن و گفتند، آغالمآقای مهاجر که می رضا. بگفتۀاما برویم سر سرگذشت آغالم

از جان و مال هیچ دریغ نداشت  باسواد بود که در جوانی دین بهائی را پذیرفت و تا آخرین نفس

و زنی هم داشت که خیلی با عصمت و عفّت و نسبت به شوهرش وفادار بود. این زن سه برادر 

ها) که بهائی بوده، ولی آن دو برادر دیگر به نام داشت، به نام محمدتقی (پدر همین مهاجری

کار و بدطینت ن و خیلی ستمعبدالوهاب و  مش محمدرضا (پدر جعفرقلی) بسیار خودپسند و نادا

  اند. بوده

رضا را بکشند (یعنی گفت که من بچه بودم، گفتند: عموهایت رفتند که آغالمضیاءاله مهاجر می

رضا بود. دیدم سر او آغالم رضا). من هم رفتم درب آب انبار که نزدیک خانۀهای آغالمبرادرزن

به روی زمین افتاده بود. آنها چون از خواهرشان اند که خون زیادی جاری شده و او را شکسته

کنند و در بیرون توانستند داخل خانه دست به جنایت بزنند، او را صدا میکردند، نمیمالحظه می

جا ایستاده اند، آنکه او را کشتهشکنند و به خیال آنزنند و سرش را میخانه کتک زیادی به او می

اند. سراسیمه دهند که شوهرت را کشتهداری بود، به او خبر میل خانهبودند. زنش داخل خانه مشغو

بیند رود و میرسد که در روی زمین افتاده و خون از سرش میجان او میرود و به بدن بیبیرون می

های او را افتد هر دو دستکه چشمشان به خواهرشان میاند. به محض اینبرادرهایش هم ایستاده

خواهیم تو را شوهر بدهیم، این کشند که تو باید بیایی، میتا چند قدم او را به زمین میگیرند و می

کند و دیگر شوهر نیست و به تو حرام است. خواهرشان شیون و ناله و نفرین به جان آنها می

های گوید: بروید زنرهانند.خواهرشان میکنند و او را از دست آنها میها وساطت میهمسایه
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جا برند و آن دو برادر هنوز آنجان را به خانه میودتان را شوهر بدهید. با کمک مردم، آن نیمهخ

آمد جا نشسته و شاهد اوضاع بوده، هرکس میضیاءاله مهاجر که خودش آن نشسته بودند و به گفتۀ

گویند: ب میجا ریخته چه است؟  آنها در جواها که اینکرد که این خونرفت و سؤال میو می

  اند!خون روباه است که کشته

ها، حکومت وقت دخالت جان و پس از بستن زخمحاال بشنویم از آغالمرضا که با همان حال نیمه

گوید او باید به قم برود تا آقایان تکلیفش را معلوم کنند و او را با زنش مانند یک کند و میمی

برند. زنش هم در قم حال مریضی و سر زخم به زندان میفرستند و او را با همان مجرم به قم می

شود، تا هم بتواند هر روز سری به ریسی مشغول ریسیدن پنبه میکند و با چرخ پنبهاطاقی کرایه می

ریسی خرج خود و شوهرش را که مریض است، تهیه  کند، زیرا در آن شوهرش بزند و هم از پنبه

است. این زن  ها شغلشان ریسیدن پنبه و درست کردن کرباسی بودهموقع کاری دیگر نبود، تمام زن

  گردند. سازند و دوباره به ده برمیرضا را آزاد میمؤمنه مدّت زیادی کارش این بود تا سرانجام آغالم

طلب به آنها زدند، بعضی از مردم اصالحهایش او را کتک میکه برادرزن ناگفته نماند موقعی

ننگ را از دامن خود و  دهند: ما باید این لکّۀکار به کار او دارید؟ جواب میگویند: چه می

دهد؛ غافل خواهرمان پاک کنیم و دنیا را از وجود او خالص سازیم، چون بودن او ما را عذاب می

خبر و پیرو شیطان به کلّی خدا را که عذاب در وجود خودشان بود. این دو نفر از خدا بیاز این

خواستند با نادانی و جهالت و تقلید از یک فرد آخوند که اصال با دین و ش کرده بودند و میفرامو

خدا نسبتی نداشت و هرچه الیق انسانیت است از آن آخوند دور بود که همیشه دست به کارهای 

  ت. که خداوند بزرگ است و در هر کاری بیناسزد، حق را نابود کنند، غافل از اینغیر انسانی می

های محمدعلی و بدیعه. ماند به نامگردد و از ایشان دو اوالد باقی میرضا به ده برمیخالصه آغالم

از آقای محمدعلی هفت فرزند و از بدیعه خانم شش فرزند به وجود آمده است. گر چه در حال 

دنیا و در هر  پنج قارۀ حاضرآن دو نفر زنده نیستند، اما از آنها چندین نوه و نتیجه باقی مانده که در

اند و سرافرازند و زندگی آبرومندی را گوشه جهان حضور دارند و در ظل امر و به نام امراله زنده

  دارا هستند.

خواستند با دست ناپاک خود، به های ضیاءاله مهاجر بشنویم که دو نفری را که میحال از گفته

ه سرنوشت شومی گرفتار شدند. جعفرقلی که مردی ننگ را پاک کنند، به چ قول خودشان لکّۀ
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گذرانی داری آلوده بود، هر روز برای مخارج زندگانی و خوششکارچی و دستش به خون هر جان

آقای مهاجر روزی از روزها مطابق معمول، جعفرقلی برای پیدا کردن  رفت. به گفتۀبه شکار می

خورد. رسم بود که هر وقت در ه چوپان جوانی برمیشود و در بیابان بشکار راهی کوه و بیابان می

خواسته نهار بخورد، اگر چوپانی به او نزدیک بود، ماست و پنیر و شیر و کره از آن بیابان کسی می

های داشته و از چوپان چیزآمده، فقط نان با خود برمیگرفته است. چون از خانه که میچوپان می

خواسته او جایی که خداوند میرده است. این خودخواه و نادان از آنکگرفته و مصرف میدیگر می

جا از همه گوید قدری خوراکی به من بده تا نهار بخورم. چوپان بیچارۀرا تنبیه کند، به چوپان می

دهد: همه چیز در خورجین و بار خر است، دانسته با چه فردی روبروست، جواب میخبر که نمیبی

ها که در شب و روز در بیابان خواهید بردارید. این رسم بود که چوپاند و هرچه میخود شما بروی

و در عقب گوسفندان هستند، خری هم دارند که هرچه اثاث دارند، در خورجین و بار خر است و 

  آن خر هم عادت دارد که در بین گوسفندان چرا کند. 

خواهی حسابت را دهی؟ میمن دستور می گوید: فالن فالن شده، تو بهجعفرقلی به چوپان می

جایی که دست که او را بترساند، ولی از آنرود به خیال آنبرسم؟ و تفنگ را به سوی او نشانه می

شود و جوان خورد و تیر رها میقضا باید کار خودش را بکند، خود به خود دستش به ماشه می

که فرار را بر قرار ترجیح ای جز اینخت نادان چارهگردد و تیرانداز بدبگناه نقش بر زمین میبی

ننگ از سر مردم جاسب پاک  کند و این لکّۀدهد، ندارد و لذا به سمت دهات کاشان فرار می

دیگر به ده ما هجوم آوردند که ما  شود. آن چوپان از اهالی نراق بود. اقوام و بستگان و عدّۀمی

سزای خودش برسانیم. پس از چند روز جستجو و تفحص معلوم خواهیم تا او را به قاتل را می

گوید: حاال که شود که جعفرقلی در کجای بیابان مخفی شده است. حکومت وقت به آنها مینمی

بها بگیرید. آنچه آب و ملک و خانه و اثاث که داشته، عوض قاتل فراری است، شما باید خون

روند. خود قاتل هم در دهات کاشان با عسرت و بدبختی از دهند و بستگان مقتول میبها میخون

شود و به قولی از رود. او پسری به نام رضا داشت که در پانزده سالگی به قولی مریض میدنیا می

یک فرد خودخواه، مغرور و ناراحت تا ابد بسته  گردد و پروندۀمرگ میعسرت و نادانی جوان

  شود.می
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روزگاری بهتر از این نداشت. فردی معتاد به تریاک بود که هرچه داشت در کارش هم برادر خیانت

راه تریاک داد و با دست خالی و یک عمر بدبختی بدرود زندگی گفت و چندان کسی هم از او به 

رضا و یادگار نماند تا درسی از گذشتگان خود بگیرند. این بود سرگذشت مختصری از آغالم

  بستگانش.

شود. اگر دید که چطور تاریخ با قدری تفاوت تجدید میبود و میرضا زنده میآغالمولی ای کاش 

که چرا بهائی هستی و با خواهر آنها ازدواج هایش او را گرفتند و کتک زدند، به جرم اینبرادرزن

آن روز (شهربانی امروز)، او را زندانی  ای؟ و پس از کتک خوردن و زخمی شدن، در نظمیۀکرده

ریسی خرج خودش را دربیاورد و دوا و غذا برای کردند و زن او را آزاد گذاشتند تا بتواند با پنبه

های او را ماه یک هزار و سیصد بیست و سه شمسی، دو نفر از نوهشوهرش تأمین کند، اما در آبان

های ایشان به ناماید؟، با شوهرهکه چرا با عقد بهائی ازدواج کردهبه نام ملکی و بشری به جرم این

سید رضا و سید حبیب پس از بردن با مشقّت زیاد تا قم، در همان شهربانی زندانی کردند و هیچ

خروج از زندان ندادند. این است روش و کردار آن دسته از مردمان به نام آخوند که  کدام را اجازۀ

د آخوندی نجات پیدا کنند. از آنند که نگذارند مردم خورشید سعادت را ببیند و از این بندر صدد 

خدا خواهیم که همه را هدایت فرماید و به راه راست برگرداند و زنجیری که آخوندها به دست و 

  اند، پاره گرداند. گردن آنها گذاشته

  حال برویم سر مطلب سید ابوالقاسم فردوسی.

یل علم مشغول بوده و قم به تحص فیضیۀ گفت که برادرم در اوایل جوانی در مدرسۀخواهرش می

کند و خودش هم جا با دختر بهائی ازدواج میگردد و در هماندر قمرود با اشخاص بهائی آشنا می

شود. در شود. چون سوادش خوب بوده، یکی از مبلّغین امر بهائی نیز میپس از تحقیق بهائی می

م خودش همه جور وارد بود، کردند، ایشان هخوانی شرکت میآن زمان بهائیان در جلسات روضه

  شد. ولی مستمع در جلسات حاضر می

حقیر خوب یادم است که بچه بودم، یک روز ایشان پای منبر نشسته بود. آخوندی به نام میرزا جالل 

خوانی و مدح حضرت سیدالشّهداء، بنای بدگویی از دین بهائی گذاشت. باالی منبر به جای روضه

آوردیم. به کردیم و چندان از این چیزها سر در نمیز بیرون از حسینیه بازی میروها آنالبتّه ما بچه

قرآن به او جواب  شود و با چند آیۀکردند، آقای فردوسی بلند میطوری که بعدها مردم تعریف می
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 کنی؟جا متعلّق به سیدالشّهداست، تو چرا به مقدّسات دیگران توهین میگوید: ایندهد و میمی

بیند او خیلی بیشتر از خودش گوید. میرزا جالل وقتی که میآمیز و مالیم میالبتّه با لحن مسالمت

شود، به طوری که عادت تمام این شاگردان شیطان است، سواد دارد و با دالئل دارد محکوم می

شوند و تحریک میسواد علیه این مرد فاضل لوح و بیکند و مردم سادهبنای داد و بیداد بلند می

  کنند. اش او را تعقیب میزنند و از حسینیه تا درب خانهعاقبت کتک زیادی به او می

ها تشکیل قبال نوشتم آقای فردوسی به دستور محفل و کمک کاری زنش، کالس درس برای بچه

ه کالس ای بود. از دهات مجاور هم برای سوادآموزی بدهد، چون زن خیلی باسواد و فهمیدهمی

شود زده میکه قدری از مردم جاسب دلشدند و این کار چند سالی طول کشید تا ایناو حاضر می

دهند به شده و از طرف دیگر از کاشان به او پیشنهاد میاش تأمین نمیو تا حدودی هم زندگی

اگردان خودش کند و تعداد زیادی از شکاشان برود و در آران مشغول تدریس شود. ایشان قبول می

  رود که یکی از آن شاگردها، حقیر بود.گذارد و میپدر میسرپرست و در حقیقت بیرا بی

اله ماند. یکی از پسرهایش به نام فتحاز این زوج محترم چهار فرزند، سه پسر و یک دختر باقی می

ی یزید و شمر فردوسی در اوایل انقالب به جرم بهائی بودن و عضو محفل به دست کسانی که رو

ها هم فعال در خارج از ایران بچه شود. روحش شاد و یادش گرامی. بقیۀاند، شهید میرا سفید کرده

  کنند تا از شر آخوندها به دور باشند، بگذریم.در ظل امر زندگی می

کّان از پیش نوشتم که پدربزرگ حقیر، به نام میرجمال بابی بود. میرجمال در جوانی در طهران د

کردند. او آب و ملک فراوان داشت و هایش در ده زندگی مینان خشک پزی داشت، ولی بچه

آمد و چون هایش  به ده میدفعه برای دیدن زن و بچهچون در طهران کاسب بود، هرچند مدّت یک

داد خرید و به دست برادرش میرابوطالب میپول زیاد هم داشت، ملک و اسباب و چیزهای دیگر می

داد، به طوری که هایش میکاشت و قسمتی به زن و بچهرفت. میرابوطالب هم آنها را میو می

گفتند، بین یک هزار و سیصد هفتاد و تا یک هزار سیصد و هشتاد قمری به عللی ها میعموزاده

  گوید.اند در سن جوانی بدرود حیات مینامعلوم که اقوام نفهمیده

اوالد بوده که فرزند کوچک او، پدر حقیر به نام سید علی بود که فقط شش ماه از او دارای چهار 

شش ماهه مورد نامهربانی مادر، برادر و خواهرها  شود که این بچۀگذشته. به همین دلیل میسنّش می

اند. هدانستگویند قدمش نامبارک بود و او را به قول خودشان سرخوره میگیرد، چرا که میقرار می
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کرد و کسی گوش به او ها گریه میکردند، این بچه ساعتکه بزرگترهای فامیل نقل میبه طوری

گفتند این ها میاند و موقعی که همسایهخیال بودهاعتنا و بیبی داد و خیلی نسبت به این بچهنمی

ادند که این بچه سرخوره است و دکنید، جواب میطور رفتار میبچه گناه دارد، چرا شما با او این

  باید سر خودش را بخورد. 

ماند. به طوری ها زنده میاعتناییها و بیجایی که خداوند حافظ هر سر است، با تمام سختیاز آن

ای که اند که تو باعث شدهکردهکرد، برادر و خواهرها، دائم او را سرزنش میکه خودش تعریف می

کرد این بود که خواهرم و برادرم کچل بودند و شیم. از چیزهایی که تعریف میپدر باما یتیم و بی

رود، تا حتّی گفت: ببینید که این سرخوره کچلی هم سراغش نمیمن کچل نشده بودم و مادرم می

گذاشت که من هم های زخم سرش را روی سر من میخارانید، تکّهکه سرش را می برادرم موقعی

گفت: برادرم را به مکتب فرستادند و سواددار خدا نخواست و سالم ماندم. پدرم میکچل شوم، ولی 

خواهد درس بخواند، او باید کار کند و قدری که خواند و مرا گفتند نمیشد که همه کتابی را می

  و کودبری و کارهای دیگر.  ١رانیفرستادند برای مردم کار کنم، از قبیل چونبزرگتر شدم مرا می

شد و او نجام میکوبی) به این دلیل که کار با قاطر ارانی (خرمنفرستند چونک مرتبه که او را میی

شود و داخل چون، کوب) به زیر آن پرت میشد، از چون (خرمنهم کوچک بود و حریف نمی

ی برای آورند، ولی اقدامشکند. او را به خانه میهای پشتش میشود و دندهتمام بدنش مجروح می

شود کنند که این هم کار کردن است؟ اصال توجهی به او نمیکنند که هیچ، قُرقُر هم میبهبود او نمی

های پشت کمرش شکسته و که تا آخر عمر که در حدود چهل سال بیشتر نداشت، سه عدد از دنده

  گفتند. و کمرکج میباال آمده بود که به طور واضح از روی لباس بلندش معلوم بود که مردم به ا

بیند که تا چه حدّ باید مردم خرافاتی و از فرهنگ به دور باشند که با کند، میوقتی آدم فکر می

طور با قساوت قلب رفتار کنند. مادر پدرم با داشتن چهار اوالد کوچک و از دست فرزند خود این

را  ٢وافور نداشت و فقط حقّۀا قبول که هیچ خدا و رسولی ر دادن شوهر، فکر نکرد و با مردی

گفتند او فقط آمده بود که ازدواج کند تا مالی طور که میشناخت، ازدواج کرد. در حقیقت اینمی

                                                             
ای است ابتدایی که از آهن و چوب درست شده بود و برای کوبیدن سفال گندم و جو و چیزهای دیگر از وسیله» چون .١

کردند تا گندم و جو را از کاهش جدا بستند و آنها را خرد میغ یا قاطر میکردند و آن را به عقب گاو ، االآن استفاده می
  .کنند

  کشند.ای که با آن تریاک میوسیله .٢
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که میرجمال در والیت غربت و با زحمت به دست آورده بود، از بین ببرد که همین کار را هم کرد. 

ها افتاد و با گول زدن این زن ال این بچهداری، به فکر خوردن منوازی و امانتاو به جای یتیم

شوند، ها قدری بزرگ میکه بچهفکر، اکثر آن دارایی را از بین برد، تا بعد از اینبی عقل سادۀبی

خبر مانده بود، بین خودشان تقسیم میجزئی از ملک و اسباب و خانه که پیش این فرد از خدا بی

  نمایند.

دهند و دو برادر به کارهای کشاورزی و آسیابانی مشغول شوهر میپس از تقسیم، خواهرها را 

شوند. باز هم باید بنویسم که در آن زمان هر کسی که یک آسیاب داشته، او ارباب بوده است. می

گفتند از اول که میکند و این دو برادر با ایناین آسیاب را پدرشان در طهران که بوده، خریداری می

آب به گردش  ها در ده ما چون به وسیلۀاند. این آسیابکردهرفته و باهم کار میکوچک بود، می

ها، تعدادشان دهند. آسیابآمدند، خرجی نداشتند و حالیه دارند ارزش خود را از دست میدرمی

شش عدد بود که همه باالی ده قرار داشتند که پدرم باید هر روز برای رفت و برگشت از وسط ده 

ت. در اثر این رفت و آمد و یا شاید هم قسمت بوده که پدرم که مورد غضب خانواده بود، گذشمی

العابدین بود که از پیش مختصری نوشته شد و از بهائیان با دختری به نام دآلرام (که دختر همان زین

  مشهور بود)، ازدواج کند.

زار بود و در ضمن تنها فردی آپدرم به عموی خود میرابوطالب که او هم مردی بسیار نجیب و بی

خواهم و شما گوید: من فالن دختر را میدر فامیل بود که این پسر برادر را خیلی دوست داشت، می

که عموطالب موضوع را با مادر و برادر و خواهرها در  بروید و از پدرش خواستگاری کنید. موقعی

خواهد کشد که فالن فالن شده میزبانه میگذارد، آنها آتش بخل و حسدشان نسبت به او میان می

کنند که مانع این ازدواج بشوند. پدرم چون دل برود دختر بهائی بگیرد، لذا از هر جهت کوشش می

ها نکن و برو به گوید تو گوش به حرف اینخوشی از این مادر و خواهرها نداشته، به عمویش می

تند، این پسر را چون یتیم بود، خیلی دوست داشت، گفخواستگاری. عمو هم به طوری که همه می

  گذارد.رود و موضوع را در میان میالعابدین میزین به همین دلیل به خانۀ

دهیم، پردازند که ما خواهرمان را به مسلمان نمیاز آن طرف، برادرهای دآلرام نیز به مخالفت می

ها طرفین مخالفت فی ندارم. خالصه با همۀگوید: اگر دختر راضی باشد، من حرولی پدرشان می

 شود. پس از چند ماه که در خانۀشوند و این ازدواج با رضایت دختر و پسر انجام میراضی می
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 شوند خانۀکنند که عاقبت مجبور میکنند، بستگان او سر ناسازگاری را آغاز میپدرش زندگی می

کنند و با درآمد کم و تا حدودی فقیرانه زندگی را بسر  ای زندگیاجاره پدری را رها و در خانۀ

دکتری از بین توجهی و بیآید که سه نفر آنها بر اثر کممیبرند. از این ازدواج چهار اوالد به وجود 

گفت: چون در آخرِ عمرِ پدرم ماند. مادرم میروند و یکی هم به نام سیدرضا که حقیر باشد، میمی

  ستاری کردم، تو را از دعاهای او دارم.رفتم و از او پر

هایم نویسم تا بچهجا که به خاطر دارم، میاینک شرح زندگی پر از زحمت و مشقت خودم را تا آن

  اش پستی و بلندی است.بدانند که دنیا همه

ویشان هایی که نوشتم، پدرم از اقوام و ختا حدودی فقیر بودم. با علّت حقیر تنها فرزند یک خانوادۀ

رانده شد و چون دو دانگ آسیاب و قدری ملک از پدرش به ارث برد، به شغل آسیابانی و جزئی 

کرد و ممر درآمدی نداشت. از این جهت، با سلوک داری میکشاورزی مشغول بود و مادر هم خانه

با هم های طرفین خیلی مخالفت گذراندیم، ولی این زن و شوهر با همۀجویی روزگار میو صرفه

که از دو طرف اقوامشان آنها را سرزنش ترین ناراحتی با هم نداشتند. با اینصمیمی بودند و کوچک

  دادند. کدام نمیکردند، ولی آنها گوش به حرف هیچمی

کردم که گانه حس میرفتم و در عالم بچهاقوام می همۀ آزار بودم که به خانۀای بیحقیر هم بچه

که عمویم خیلی متعصب کنند. مثال با اینت دارند و با نظر مخصوص به من نگاه میآنها مرا دوس

بود و مخالف این ازدواج بود، ولی من را خیلی دوست داشت. خوب یادم است در اواخر عمرش 

هایش در طهران بودند و او مریض شده بود و حقیر هم در حدود دوازده سال داشتم و در که بچه

مغازه بودم و جایی را بلد نبودم، یک روز با پسر بزرگش به نام سید کمال به دیدنش  طهران شاگرد

ها همه دورش جمع بودند. سه پسر و یک دختر همان سید کمال خوابیده بود و بچه رفتم. در خانۀ

داشت و وقتی گفتند آقا رضا آمده تو را ببیند، چشمش را باز و دستش را دراز کرد و دست مرا 

هایش گفت: شما فکر کنید آقا رضا هم برادر شما است، از آقا رضا خیلی و خطاب به بچهگرفت 

مواظبت کنید، چون برادرم یک بچه دارد و من او را خیلی دوست دارم. این وصیت او در وقت 

های عمو بدی ندیدم. فقط کردند، من از بچهکه مردم نسبت به من مخالفت می مرگ بود و موقعی

ه برایم د جمال که او خیلی آخوندپرست بود، دو مرتبه یک کتاب ردیز پسرهایش به نام سییکی ا
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گرفتم و با احترام آورد و البتّه با احترام گفت: پسر عمو جان، این کتاب را بخوان. من کتاب را می

  ها پر است. گفتم: گوش ما دیگر از این مزخرفبه او می

هائی بود، نظر خوبی نسبت به حقیر نداشت. حتّی تا زمانی که ما را با که باما دایی حقیر با این

دوره بودیم، ما را پس از چند ماه به بهبهان پسرها به سربازی بردند. با چند نفر دیگر که با هم هم

ماالریا داشت، همه به مرض ماالریا مبتال شدیم و از جمله پسر او به  جا پشۀاعزام کردند و چون آن

ام ها از جمله پسر داییکراله ماالریا گرفت و چون این مرض سبک و سنگین داشت، خیلینام ش

شود یک گفت: چطور میرفت، میکه ما برگشتیم، همین دایی هر کجا می تلف شدند. موقعی

گوسفند نصف آن حالل و نصف دیگر حرام باشد، چرا باید پسر من بمیرد و دیگران زنده بمانند؟ 

او  نفر بودیم از ده خودمان در بهبهان که فقط پسر او جانش را از دست داد و این عقیدۀو ما سه 

بود. باز یادم هست که کوچک بودم، یک روز زن دایی آمد و به مادرم گفت که امروز بیا به من 

و گفتند تُرشاله. مادر قدری نان کمک کن تا قدری زردآلو داریم برگه کنیم. آن روزها به برگه می

خورشت و آجیلی (سنجد، گردو، بادام و شاهدانه) برایم گذاشت و رفت. موقع رفتن به مادرم گفتم: 

آید، برای اینآید. گفتم: چرا نمیجان از بچه خوشش نمیجان، داییآیم. گفت: نه ننهمیمن هم 

  آید؟که او از من خوشش نمیکه ممکن است این بچه چند عدد زردآلو بخورد یا این

هایم خیلی مرا دوست داشتند. باغ پدربزرگ ما درخت زردآلود و میوه زیاد داشت. بر عکس، خاله

گذاشت که هر رهگذری کرد و بیرون از باغ میالعابدین هر روز سبد را پر از میوه میگفتند زینمی

طور نبود. دایی اینها بخورد. ولی این رود، چون کوچه در بیرون باغ بود، از آن میوهآید و میمی

پسر خواهرهای دیگر، داخل این باغ را  تا ایشان سالم بود، حقیر که پسر خواهرش بودم با بقیۀ

مردم هست. چون این باغ مال پدر و مادرم بود و دایی  ندیده بودیم. اما خداوند ناظر به همۀ

اختیار باغ به من واگذار  کُشی کرده بود، طولی نکشید که حقیر، جوان و او پیرمرد و مریض وحق

گذاشت گفت بهائی هستم، ولی بین دختر و پسر فرق میدار رسید. در صورتی که میشد و حق به حق

هایش آمدند و باغ را به قیمت و بین پسرانش این باغ را قسمت کرده بود! در اول انقالب بچه

  خیلی ارزان فروختند، چون زحمتی برایش نکشیده بودند. 

سواد بودند چون در آن زمان کم بزرگ شدم، به سن شش، هفت سال. پدر و مادرم بیکمحقیر 

خواست که مرا سواددار کنند و آن سواد بودند ولی پدر و مادرم خیلی دلشان میاغلب مردم بی
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ها درس بدهد و نه مردم پولی داشتند زمان نه کسی بود که سواد درستی داشته باشد تا بتواند به بچه

ها را سواددار کنند. از پیش نوشتم که محفل روحانی آقای سید ابوالقاسم فردوسی که بتوانند بچه

را تشویق کرده بودند تا قبول کند که این کار را انجام دهد و زنی هم داشت که تا حدودی سواد 

ها بچهقم درس خوانده بود و ایشان قبول کردند به  فیضیۀ داشت و آقای فردوسی هم در مدرسۀ

ها شاگردها ای را هم محفل خریداری کرد و در اختیار او گذاشت. در زمستاندرس بدهند. خانه

رفتند، شاگرد کم هـا برای کمک به پدرشـان میکه بچهزیاد بودند، ولی در تابستـان به علّت این

  بود. 

و فقط در کروگان حقیر نزد ایشان مشغول خواندن درس شدم. جاسب چون دارای هفت آبادی بود 

دهات کم و بیش برای خواندن  داد، آن هم به همت محفل روحانی بود. از همۀهمین آقا درس می

شدند. طرز خواندن و نوشتن به طور مرتّب آمدند و مشغول خواندن و نوشتن میجا میدرس به آن

نی  ی و یک قلم که ازشد، یک دوات گلای که وارد مدرسه میو صحیح و منظم نبود. هر بچه

نوشت و قدری خودش آورد و معلّم حروف الفبا را میبا خود می ١تراشیده بودند و یک لوح فلزی

ها کرد تا کمکش کنند و یاد بچهداد و قدری هم به شاگردهای سال قبل واگذار میبه او یاد می

را که در خانه دسترسی داشت،  بدهند. بعد از یاد گرفتن الف و ب و پ و کلمات، هر کس هر کتابی

آورد و کتاب هم مطرح نبود که باید مثل هم باشند و یا چه کتابی باشد. من خوب یادم است که می

 در زمستان در حدود سی الی چهل شاگرد بودیم. هر کدام یک کتاب مخصوص خود داشتیم. مثال

نامه و امیر ارسالن و امثال رستمالشیعه و حّتی یکی کتاب سعدی و دیگری قرآن و آن یکی عقائد 

آورد ذلک. من هم کتاب شمس تبریزی را برده بودم. خالصه هر کسی هر کتابی در خانه داشت، می

داد و روز بعد او باید یاد گرفته باشد و در و معلّم هر روز دو سطر از کتاب هر کس را درس می

مطلب را یاد گرفته است، چند سطر دیگر  که معلم دید که شاگردحضور معلّم بخواند و پس از این

خواند. مشکل معلّم همین بود که باید هر شاگرد را جدا جدا درس بدهد و روز بعد پس برایش می

که یک نفر یا کاسبی به قم  شد. فقط موقعیبگیرد و برای نوشتن هم، کاغذ نبود و کم پیدا می

                                                             
شد در دو طرف آن هرچه می متر بود که به خوبیمتر و به طول سی سانتیلوح قطعه فلزی براق به عرض پانزده سانتی .١

  .ندبنویس ندبخواه
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بود، باز هم مردم  ١ر ورق کاغذ یک شاهیدر صورتی که هآورد و رفت، چند ورق کاغذ میمی

  نوشتند.جویی در لوح مشق میبرای صرفه

کشید. از این جهت، به او اکبر بود و تخت گیوه میخوب یادم هست شخصی به نام استاد علی

جا دکّانی داشت کش. او اهل نراق بود و چون یک زن در آبادی ما گرفته بود، در آنگفتند تختمی

کرد. او دو زن و از هر زن یک دختر داشت که این دخترها با من هم سال وه درست میو تخت گی

بودند. اینها هر دو یک لوح داشتند که معلّم یک طرف آن را برای یکی و طرف دیگر را برای 

هر کردند. این بود که این دو خوانوشتند و آن را خشک میداد و آنها تا پایین میدیگری سرمشق می

  نوشتن.  کردند. این بود طرزگرفتند و در روز چندین مرتبه تکرار میمشق از معلم میسر

کردند. نه پولی کش. در آن زمان اهالی دهات خودشان هر چه داشتند مصرف میاما گفتم تخت

داشتند که از شهرها چیزی برای زندگی روزانه تهیه کنند و نه برای ایاب و ذهاب پولی داشتند. در 

ای را اداره میای نداشتند و خودکفا بودند. با سختی و نداری یک زندگی فقیرانهیقت وسیلهحق

های آنها را سرما نزده بود، قدری گردو و بادام داشتند. شد، اگر درختکردند. هر سال پاییز که می

خودشان  نمودند، چونکردند، یک قدری پنبه تهیه میها را پرداخت میکه بدهکاریپس از این

گرفتند و گردو کردند (یعنی پنبه را میپایاپای پنبه فراهم می پنبه نداشتند و از دلیجان با معاملۀ

ها کرباس دیگر از این پنبهها با کمک همرفتند و زندادند). در زمستان مردها به مسافرت میمی

کردند. به این طریق که اس تهیه میها لببافتند و از آن کرباس برای خودشان از مرد و زن و بچهمی

دادند کرباس را به رنگرز می دوختند و بقیۀاز کرباس سفید پیراهن چه برای مرد و چه برای زن می

گفتند تنبان) و مرادکی استفاده میتا آبی رنگ کند و آن را برای قبا و آرخالق و شلوار (که می

که یک پیراهن را های مردها است که پس از اینلباسالبتّه این اسامی که نوشته شد،  ٢نمودند.

هایشان از این کرباس لباس پوشیدند. خالصه کلیۀپوشیدند به ترتیب یکی پس از دیگری را میمی

                                                             
  یک ریال.بیست شاهی =  .١
های بزرگ بین سه شد و کیسههای بلند و از سه دامن تشکیل میرسید با آستینقبا لباسی بود بلند که تا روی گیوه می .٢

طور بود، ولی کیسه نداشت بستند. آرخالق هم همانشد و به جای دکمه، روی آن شال میدامن طرف پهلوها دوخته می
های موجود. فرقی که داشت این بود که بلندتر بود. دوختن آنها بود، مانند جلیقهتر و آستین هم نداشت و قدری کوتاه

شد، از آستر و رویه که وسط این دو الیه را قدری پنبه نازک خیلی سخت و دشوار بود، چون از دو الیه تشکیل می
تر و ریزتر. طوری ی نازکرفتند، مثل لحاف ولگذاشتند و سرتاسر آن را به قول خودشان با سوزن و دست، خط میمی

  دادند.ها بدوزند، ولی اجرت قابل توجهی به خیاط نمیها را باید هفتهبود که هر یک از این
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گری کنند و به مصرف دادند تا سبز و قرمز و چیتشد. قسمت دیگر کرباس را هم میدرست می

  . رساندندلحاف و تشک و امثال اینها می

مردها هم هر کدام در ده مانده بودند با آنهایی که از مسافرت برای عید برگشته بودند، در مواقع 

رشتند. قدری ریسیدند. به قول خودشان میگفتند پیلی، میای که میبیکاری، همین پنبه را با وسیله

کردند جوال درست میکردند و از آن، گلیم که فرش زیرپایشان بود و یا هم با موهای بز قاطی می

کش و امثال اینها درست کاه ریختند و یا قنارۀخواستند بار خر کنند، داخل جوال میکه هر چه می

کش کردند و  به همین تختشد و قابل استفاده نبود، پاره میکه کهنه می کردند و موقعیمی

ست گاو و خر تهیه کرده بود، تخت گیوه ای که از پوها با قدری از رشتهدادند و او از همین کهنهمی

ا چرخ رشته بودند، البتّه قدری ها را با قدری از همان نخ پنبه که خودشان بکشید. این تختمی

چیدند و بدین ترتیب بافتند یا به قول خودشان میها را میها روی آن تختریزتر یا باریکتر، زن

ها هم در موقعی پرداختند. زنبه کارهای روزانه خود می کردند وشد و آن را به پا میگیوه درست می

پوشیدند که نمودند ولی بیشتر کفش میها استفاده میکردند، از همین گیوهکه کمک به مردها می

گفتند. این بود طرز لباس و زندگانی یک عدّه دهاتی و بیچاره و حال باز برویم به آن اُروسی می

  سر مطلب خودمان. 

گویند شناسنامه. با پدرم رفتیم له بودم که گفتند باید هر کس برود سجل بگیرد که امروز میپنج سا

داد و او دو برگه نوشت و به ما داد و به خانه برگشتیم. مادرم پرسید: چند پیش کسی که سجل می

اد ام هنوز پنج سالش هم نشده، چرا زیساله گرفتی؟ پدرم گفت: هشت ساله. مادرم گفت: بچه

اش را خواهم زودتر زنش بدهم، چون یک بچه دارم و دوست دارم عروسیای؟ گفت: میگرفته

  ببینم، اما تا قضا چه در سر دارد، به قول حافظ:

  گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود             گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

بردند و او از غصه و دوری من، جان خودش را از دست لذا چند سال زودتر از موعد مرا به سربازی 

شود که خودم داد. عروسی مرا ندید و آرزوی دیدن مرا هم به گور برد. چون همیشه تاریخ تجدید می

کدام را ندیدم و زنده هم بودم و این یکی از جنایات این باشم، شش اوالد داشتم و عروسی هیچ

  کس نبوده است. طابق میل هیچوقت مآخوندها بود. بله دنیا هیچ
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رفتم و پدرم خیلی دلش خالصه، پس از چند وقت راهی مدرسه شدم و هر روز به مدرسه می

برد تا با کسانی که تا حدودی سواد داشتند و عموها می خواست برایش کتاب بخوانم. مرا خانۀمی

ای مرا بگیرند. باالخره روز عقب هتوانستند بخوانند، پیش آنها کتاب بخوانم و آنها غلطکتاب می

گذشت تا یک روز که از مدرسه برگشتم و به خانه رسیدم، دیدم اطاق پر از جمعیت است و روز می

گوید: بیچاره سید علی. رفتم داخل اطاق، دیدم مادرم و عمو شود، میهر کسی از اطاق خارج می

ها ناراحت و گریان اند و خیلیپدرم را گرفتهها دور همسایه عموها و مادربزرگ و کلیۀو عمه و زن

های قدیم داشتیم که چندان سوادی نداشت، اله از حکیم باشیبودند. دکتری هم به نام میرزا فتح

 اله را باالی سرش آورده بودند و او دستور داد تا پاچۀکرد. میرزا فتحولی به قول مردم حکمت می

بدون کفش،  فته، البتّه با پای برهنۀرکه از درب آسیاب بیرون می عیشلوارش را پاره کنند. پدرم موق

گردد و یک دندان به کف پا و یک دندان گذارد روی مار و مار هم برمیها پایش را میدر بین سبزه

کند. فوری مار را به دست گرفته تا از پایش جدا کند، ولی قسمتی از گوشت پا به روی پای فرو می

بندند که زهر باال نرود و او را سوار االغ د. فوری رفقایش یک نخ به باالی زانو میشوکنده می

که از مدرسه آمدم، دیدم پایش به قدری باد کرده بود که پاچه  آورند. من موقعیکرده به خانه می

ند، شلوارش تنگ شده و به پایش چسبیده بود. دکتر دستور داد پاچه را پاره کنند تا بتواند تیغ بز

کش که باید ای نبود تا بتوانند هر دردی را درمان کنند. مرد زحمتولی چه فایده؟ آن روز که وسیله

اش را با کارگری به دست بیاورد، مدّت شش ماه اسیر تختخواب بود و نان خود و زن و بچه

ر عمر که ها و موهای سرش ریخت و تا آختوانست حتی از درب خانه بیرون برود. تمام دنداننمی

گفت: او چون نترسیده، زنده مانده، اگر ترسیده زمانی طول نکشید، ناالن و گرفتار بود. دکتر می

بود، همان موقع مرده بود. پدرم از آن موقع دیگر نتوانست مثل پیش کار کند و همیشه مریض احوال 

  و ناالن بود. 

ر و مادرم گفتم باید به طهران بروم و کم بزرگتر شدم و به سن دوازده سالگی رسیدم و به پدمن کم

گفت: من یک بچه دارم و شد و میکار کنم تا بتوانم کمکی به شما بکنم. ولی مادرم راضی نمی

توانم تحمل کنم و باید همیشه پیش خودم باشد. من با اصرار زیاد، به او قول دادم دوری او را نمی

راضی کردم. تابستان که تمام شد و کار کشاورزی نبود، گردم و او را تا حدودی روم و برمیکه می

ام همراهم بود، مادرم کردم و چون داییخواست به طهران برود و من خودم را آماده میام میدایی
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رفتند، ولی ما تا قم پیاده راضی شد. آن زمان طهران رفتن آسان نبود. بیشتر مردم تا طهران پیاده می

ر قم ماندیم. خوب است مسافرت به قم و ماندن در قم را بنویسم تا از ایاب رفتیم و چند روز هم د

  و ذهاب آن روزها با اطالع باشید. 

پیمایی به یک ده به نام کردیم و تا غروب آفتاب پس از راهصبح زود، اول طلوع از ده حرکت می

یک اصطبل بزرگ داشت  رسیدیم. ساختمانی به نام کاروانسرا بود و این محلکهک یا ورجان می

بستند و کاه و جو از های خود را یک طرف میرسیدند، االغجا میکه مسافرین به آن و موقعی

زدند. در وسط آن طویله یا اسطبل، ها میریختند و به سر االغخریدند و در توبره میکاروانسرا می

نشستند و در موقع خواب یتخت بزرگی ساخته بودند که خود مسافرین روی آن برای صرف شام م

ای یک سماور حلبی و چند فنجان گلی از کاروانسرادار خوابیدند. هر دستهجا میهم در همان

خوردند و ها میگرفتند و چند عدد چای با قدری نان که در سفره داشتند با سر و صدای االغمی

رفتند و پیش از صبح بیدار سر و صداها خواب می چون پیاده آمده و خسته شده بودند، با همۀ

رسیدند. هر کس بار داشت به بارفروش کردند و تا ظهر به قم میشدند و بارها را بار االغ میمی

گرفت و برای خرید هر نوع جنس که الزم داشت به بازار برد و قدری پول از بارفروش میمی

اشت چون این در شهر بود و گشت. این کاروانسرا با آن وسط راهی فرق درفت و شب برمیمی

گرفتند و آن اطاق هم بهتر از طویله نبود. ها جدا بود و مسافرین هر چند نفر یک اطاق میجای االغ

مان یک چراغ حلبی نفتی اطاقی که دیوارهایش سیاه و بدون فرش و خاکش پر از شپش و چراغ

  بود. هر چه از آن توصیف نکنم، بهتر است. 

چند روزی در همان کاروانسرا ماندیم، چون آن روزها برای مسافرت ماشین  خالصه، من با دایی

های آن شد. عاقبت قرار شد با یک ماشین به طهران برویم و ماشینکم بود و اتّفاقی یکی پیدا می

روز خوب نبودند. در موقع حرکت باید نیم ساعت هندل بزنند تا روشن شود و وقتی که روشن شد 

وقت باید مسافرین پیاده شوند و ماشین شد. آنکه راه رفت فوری خاموش می و حرکت کرد، قدری

را هول بدهند تا روشن شود و باید چند مدّتی در میان بیابان یا در آفتاب سوزان و اگر زمستان باشد 

در میان برف و سرما بمانند تا درست شود و دوباره حرکت کنند. تا طهران چندین مرتبه این کار 

  ها را. دادند تا سفر با این ماشینشد که بعضی پیاده رفتن را ترجیح میمیتکرار 
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های خواهر دایی و چهار های آقای روحانی که بچهزیاد به طهران رسیدیم. آن روزها بچه با صدمۀ

کردند. با دایی به منزل آنها رفتیم. صبح مرا توی بازار طهران نفر بودند، در یک خانه زندگی می

زاری تا برایش کار ، پیش یک نفر به نام میرزا مهدی اللهگفتند سرای امیرجا میردند که به آنب

د کنم. او مردی بود در حدود هفتاد الی هشتاد ساله. قرار شد در هر ماه سی ریال به من اجرت بده

ای در خیابان امیریه داشت و من ها هم به خانه اش بروم. من هم مشغول کار شدم. او خانهو شب

  گشتم. رفتم و بر میهر روز از خانه تا سر کار پیاده می

داد که آمد، مادرم پیغام میمدّت شش ماه ماندم و عید شد و در این مدّت هر کس به طهران می

خواست که مادرم راضی باشد و هست بیا. من هم دلم میمن دیگر طاقت دوری ندارم، هر طوری 

حقوق شش ماهه را با سه تومان عیدی گرفتم که سرجمع بیست و یک تومان شده بود و برای پدر 

م و و مادر سرسوسات (لوازم خانه) خریدم و برگشتم. بهار و تابستان را در کنار پدر و مادر گذراند

کردم تا دو مرتبه پاییز شد و فیل من یاد هندوستان ن کمک به کارهای کشاورزی به پدر و دیگرا

تبه به که مادرم از رفتن من به طهران راضی نبود، با کمک دایی او را قانع کردم و دو مرکرد. با این

 اول بود. همه جا را بلد بودم و خودم سر راست به درب حجرۀ دفعه غیر از دفعۀطهران رفتم. این

  اری رفتم و او هم خیلی خوشحال شد و من مشغول کار شدم. زهمان آقای الله

های طهران مغازه داشتند زاری دارای چندین پسر بود که آنها هم هر کدام در خیاباناین آقای الله

ت اله توکلی و یکی هم به طور موقهای حسین عظیمی و ذبیحو هر کدام یک کارگر داشتند، به نام

شدیم و کمی که اینها همه جاسبی بودند و ما هر شب دور هم جمع میبود به نام مصطفی ریاضی 

آمدیم. هر طور بود، سال را به عید رساندیم و من راهی جاسب شدم و سال سوم از دلتنگی درمی

گذارم بروی. گفتم: من دیگر گفت: دیگر نمیهم به همین منوال گذشت و در تابستان مادرم می

گفت: جنگ است و من دلم خواهم بروم تا یک کار یاد بگیرم. مادر میهمه جا را بلد هستم و می

  شود تو بروی. راضی نمی

که قوای   ١چند وقت که گذشت و جنگ دوم در جریان بود، در تابستان یک هزار و سیصد و بیست

ا مرخص متّفقین ایران را اشغال کرده بودند، یک ماه که از پاییز گذشت، چون قبال تمام سربازها ر

                                                             
  به سربازی رفته است. ١٣٢١جناب جمالی گویا سال  .الح شدنوشته است که اص ١٣٢١این سال را  آقای جمالی .١
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شده بود، دستور داده شد که آنچه جوان و نوجوان هست به  ها خالیکرده بودند و سربازخانه

سربازی احضار کنید. اول آبان به دِه ما آمدند و ده نفر را احضار کردند که به غیر از یکی یا دو 

سید حبیب هاشمی نفر، بقیه هنوز به سن سربازی نرسیده بودیم. یکی از آنها حقیر بود و دیگری 

  خورند! که موقعی که ما را به سربازخانه بردند، آنها گفتند اینها که بچه هستند و به درد نمی

این   آن موقع اسب و قاطر زیاد بود و همه را باید سربازها تیمار کنند و علوفه بدهند و ما از عهدۀ

آباد، باالی طهران، خدمت ر عباسترسیدیم. مدّت یازده ماه دآمدیم و تا حدودی میکارها برنمی

چی باشم و سید زیاد نداشتیم، مرا گذاشتند تلفن کردیم و چون در هنگ توپخانه بودیم و ما قوۀ

دفتر باشد. آن موقع وضعیت سربازی درهم و برهم بود و کسی با  حبیب را هم گذاشتند گماشتۀ

آوردند و شب که هر روز چندین سرباز میکسی نبود. قوای متّفقین ایران را اشغال کرده بودند و 

پور در خان ضرغامکردند، ولی ما استقامت کردیم تا بعد از یازده ماه عبدالهشد همه فرار میمی

های فارس مشرف به بهبهان سر به طغیان گذاشت و از طرف دولت دستور داده شد که یک کوه

فرستاده شود و این قرعه به نام آتشبار ما درآمد و هنگ پیاده نظام و یک آتشبار توپخانه به بهبهان 

 سردسیر زندگی کرده بودیم، با آب و هوای گرم و خشک و پشۀ ما را فرستادند. ما چون در منطقۀ

ماالریا آشنایی نداشتیم، بیماری جان خیلی از سربازها را گرفت که یکی از آنها پسر دایی خودم به 

داً پدرش هم از غصه، مریض و به حالت روانی دچار شد و از این نام شکراله وجدانی بود که بع

  دنیا رفت. 

به طوری که در پیش نوشتم، ما مدّت نوزده ماه در بهبهان بودیم که بسیار سخت و ناراحت کننده 

بود. در فروردین هزار و سیصد و بیست و سه ما را با شش ماه اضافه خدمت با تن مریض و جسمی 

ردند. من و سید حبیب با هم بودیم که به ده برگشتیم. من قصد داشتم دیگر در ده ناتوان مرخص ک

که آمدم، دیدم پدرم از غصه و مریضی (از اثر زهر مار که در بدنش بود) فوت  نمانم، ولی موقعی

که دیدار کردم و خواستم برگردم، مادرم بنای  کرده و مادرم خیلی ناتوان و شکسته شده بود. موقعی

یه و زاری را گذاشت که پدرت از غصه و دوری تو از دنیا رفت و من هم اگر تو بروی زنده گر

های دنیا مانم. باالخره من مسافرت را ترک کردم و به مادرم گفتم: من حاضرم از تمام لذّتنمی

  بردار هستم. گویی فرمانچشم بپوشم که تو راضی باشی و هر چه تو می
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ه با پسر عموی خود شریک بود که شرحش را از پیش نوشتم. آن مادرم نصف آسیاب داشت ک

طور که برادرش را از نان خوردن انداخته بود، یک کرد. همانخدانشناس مادرم را خیلی اذیت می

خواست این بقیه را هم کس هیچ نداده بود و مینصفه مال برادرش بود که به زور گرفته و به هیچ

کرد. من مجبور شدم در ده بمانم و حاال بازی میحیله، نادرستی و دسیسهاز مادرم بگیرد و به هزار 

  باید کاری داشته باشم.

آسیاب را یک  سال برادرش غالمعلی. موقعیداد و یکسال مادرم اجاره میناگفته نماند که قبال 

گوید: ماهیانه لیه میکه او مرد و به شکراله رسید، گفت: باید ماهیانه باشد، سالیانه فایده ندارد. حا

خواهد با این کلک آسیاب را کنم. مادرم گفت: میفایده ندارد، یا تو اجاره کن و یا من اجاره می

خواستم حرف تصاحب شود و تو باید اجاره کنی. من هم از آسیاب اطالعاتی نداشتم، ولی چون می

ره کنم. مشغول شدم و تا حدودی مادرم را قبول کنم و رضایت او را داشته باشم، مجبور شدم اجا

توانست خرج کس نمیوقت در دهات کار کم بود و همهتوانستم نان خودمان را پیدا کنم. در آنمی

  خود را پیدا کند.  روزانۀ

با این زحمات و نداری و دست خالی و از طرفی سی ماه سربازی و از طرف دیگر از دست دادن 

در یک کفش کرده بود که باید ازدواج کنی، چون پدرت آرزو  پدر و از طرف دیگر مادر پایش را

داشت که عروسی تو را ببیند و این آرزو را به گور برد و من هم تا زنده هستم باید عروسی تو را 

ببینم. حاال فکر کن که من در آن موقع چه حالی داشتم و در چه موقعیتی قرار گرفته بودم. سی ماه 

خواهد مادرم دلخور شود. به هر زبانی که بود و و نداری و دلم هم نمیسربازی و مشقّات روزانه 

شد، نتوانستم کاری کنم که او از این موضوع صرف نظر کند. او قبول نکرد و حرف حرف می

خوابیدم و ها در آسیاب میخودش بود. دست التماس به درگاه خداوند متعال بلند کردم. شب

وجه قادر به تصمیمای خدای بزرگ، من به هیچبا چشم گریان که چندین شب تا صبح نخوابیدم و 

خود را  نمایی، این حقیرترین بندۀگیری نیستم، تویی که هر درمانده و ناتوانی را یاری و یاوری می

سپارم و از تو یاری و بینم، دستم را به دامن تو و خود را به تو میکه جز در درگاه تو دری باز نمی

کاری خواهم. دوباره به مادرم گفتم: اگر ممکن است، فراموش کن و اگر نه من دیگر هیچیاوری می

کنم خواهی بکن، من از  تو اطاعت میتوانم بکنم و خودم را سپردم به خدا و تو هر کاری مینمی

  خواهم. و از خدا کمک می
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خواهرش  خواست من با نوۀمیکه مادر دلش یک اشکال دیگر هم در کار بود و از همه بدتر. آن، این

خواهرم ازدواج کنی. فکر مادرم  گفت: پدرت وصیت کرده است که تو با نوۀازدواج کنم و می

بیشتر این بود که من با یک دختر بهائی ازدواج کنم، ولی یک عمو و چندین عموزاده داشتم که 

د که من هر کدام از دخترانشان خواستنهمه همسایه و هر کدام دارای یک یا چند دختر بودند و می

ام، از مال دنیا هیچ را مایل بودم، قبول کنند. این موضوع را هم باید بگویم که به طوری که نوشته

های دیگر در سر داشتند و فکر نداشتم که برای مال دنیا بخواهند دختر به من بدهند. آنها نقشه

چون آنها بهائی هستند، من هم مثل آنها بهائی  ام ازدواج کنم،خاله کردند که اگر من با نوۀمی

خواهم شد و در یک خانه که ده دوازده خانوار که همه به قول خودشان مسلمان بودند، خیلی 

جا نشو و نما نماید. در صورتی که تأسیس بابیت در آن خانه ناگوار خواهد بود که بهائی در آن

  صورت گرفته بود. 

زدم و منتظر وجه حرفی نمیده و از خدا کمک خواسته بودم، به هیچولی من چون توکّل به خدا کر

تأیید خداوند بودم و عقیده داشتم که هر چه از جانب خدا درست شود، همان صحیح است و بس. 

آمد و همیشه به شان خوشم نمیولی اگر تأیید خداوند هم بود، در باطن از این اقوام و طرز زندگی

م، هرچه صالح است برای من مقدّر فرماید تا عاقبت مادر و خاله دست به کردخداوند التماس می

هایم است، ازدواج کردم. در فروردین هزار و سیصد دست هم دادند و من با همین زن که مادر بچه

  و بیست و سه از خدمت سربازی مرخص شدم و همان سال، در اول مرداد ازدواج کردم. 

گرفتند و یدار شد و ما هم چون همسایه بودیم، هر روز یک ایرادی میاختالف ب از آن روز زمزمۀ

شد. در صورتی که بزرگترهای آنها بابی شده بودند، ولی آنها حالیه هایی بین ما رد و بدل میحرف

کردند و هرچه قوه داشتند، به کار اند، ولی چه مسلمانی شده بودند که کوشش میگفتند مسلمانمی

تا به قول خودشان از راهی که حق به من نشان داده بود و رفته بودم، برگردانند. ولی کور بردند می

  خوانده بودند و موفّق نشدند، تا عاقبت تصمیم گرفتند موضوع را به آخوندهای محل بگویند. 

آخوندی بود به نام موحدی و دیگری به نام اسالمی که هر دو در جاسب ساکن بودند. آخوند 

خوانی و مسائل دینی آنها بود که از بابت موحدی رئیس محضر ازدواج و اسالمی مخصوص روضه

های من خیلی مخالف این ازدواج بودند و پدرم چند هر دو، صد رحمت به شیطان. این عموزاده

وان خها به نام میرزا حسین، نوحهپسر خاله داشت که آنها هم کمتر از اینها نبودند. یکی از عموزاده
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تکیه بود و از همه دری تو بود، یعنی در همه عیبی استاد بود. چیزی که در وجودش نبود، عصمت 

  و عفّت. بگذریم. 

گذارند و قرار دین در میان میخوانی موضوع را با این دو آخوند بیاینها در جلسات روضه همۀ

وندها هم دعوت باشد، تا ها مرا دعوت کند و یکی از آخگذارند که هر شب یکی از عموزادهمی

ام، برگردم. یک شب پس از شام، نشسته بودیم که یکی از آنها مرا وادار کنند از هر راهی که رفته

نشینی، آقای اسالمی هم تشریف ها به نام سید اسداله آمد و گفت: امشب بیا منزل ما شبعموزاده

ودم خاطرجمع بودم و هیچ واهمه دارند. مادرم و عروسش هر دو مخالف رفتن من بودند، ولی خ

آبرو نداشتم. گفتم: شما خاطرجمع باشید، من خودم را در پیش جمال مبارک از این دیوصفتان بی

تواند به من ام و بیدی نیستم که از این خفّاشان دیوصفت واهمه داشته باشم و کسی نمیبیمه کرده

که وارد اطاق شدم، ه شدم. به محض ایناطاق سید اسدال ای وارد آورد. بلند شدم و روانۀخدشه

کند. ایم که آقا رضا آردهای ما را زبر میآقا اسداله گفت: ما شکایت تو را به آقای اسالمی کرده

عمو و  این را هم بگویم که اطاق ما با اطاق آقا اسداله حدود پنج متر فاصله داشت، چون همۀ

پدربزرگِ همه، میرمهدی  جا خانۀیک هم بودیم و اینها در یک خانه بودیم و همه نزدعموزاده

که خیلی از من نشینی رفتم و وارد اطاق که شدم آقای اسالمی با اینبود. خالصه به عنوان شب

ها طور که تمام آخوندها این دوز و کلکبزرگتر بود، از جایش بلند شد و پس از تعارفات زیاد همان

هلوی خودش نشاند. سید اسداله خطاب به اسالمی گفت: آقای را بلد هستند، دست مرا گرفت و پ

ام بیا در حضور آقای کند و به او گفتهاسالمی، این آقا رضا آسیاب دارد و آردهای ما را زبر می

اسالمی جواب بده. حاال شما ببین چرا؟ اسالمی گفت: آقا رضا اآلن که خیلی نرم و حلیم است، 

کم حرف به ها خیلی زده شد تا کموبی کارش بد باشد؟ از این حرفشود آدم به این خچطور می

 ای؟ گفتم: بله مگر چه عیبی دارد؟ نوۀگویند شما دختر بهائی گرفتهجایی رسید که گفت: می

جا دختر عمو زیاد داشتی، خوب بود با ام بود و مادرم راضی بود، ازدواج کردم. گفت: تو اینخاله

کردی. گفتم: اوال قسمت بوده و در ثانی دیگر کاری شده و گذشته است. مییکی از اینها ازدواج 

توانی او را انکار گفت: خیر نگذشته است، ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است، حاال هم می

کنم و عقدیه هم کنی و هر کدام از این دختر عموها را که خواستی، من خودم برایت عقد می

وقت یک زن حالل در خانه م اله مجید و یک پارچه نمک، آنیک جلد کال خواهد بدهی، بانمی
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خودی به خانه آوردی، به تو زاده هستند و حاال چون او را با عقد بیهایت هم حاللداری و بچه

هایت شرعی نیستند، نامشروع هستند. گفتم: چه فرق دارد، چه شما عقد کنی و حالل نیست و بچه

  این دین نیست که عقدش درست باشد.  چه دیگران؟ گفت:

التواریخ که چند جای آن را عالمت زده بعد رفت سر تاقچه و یک کتاب قطور بزرگ به نام ناسخ

اند و همه اند که چندین نفر ادعای قائمیت کردهبود، آورد و گفت: ببین چند جای آن کتاب نوشته

ویند، مثل آنها است و به زودی نابود خواهد شد، گاند و این قائمی را که بهائیان میاز بین رفته

طور که آنوقت تو پشیمان خواهی بود، پس خوبست زودتر فکر کار خود باشی و تو، فعال این

  گویند، هیچ نداری و باید اینها دستت را بگیرند و چه کسی از این پسرعموها بهتر؟ می

ها خسته شده دیگر از این حرفهای مزخرف تا نصف شب طول کشید و من خالصه این حرف

ها را بعداً ادامه بدهیم، حاال باید بروم حرف بودم و گفتم: باید به آسیاب بروم، اجازه بدهید و بقیۀ

شود. از جایم بلند شدم و خداحافظی کردم و به اطاق و گندم بریزم اگر نروم، آسیاب خراب می

خورند که اینها با من چکار ند و غصه میاخودمان که رسیدم، دیدم که مادرم و عروسش نشسته

کردند و چطور خواهد شد. من گفتم: فکرش را نکنید، اینها دارند با عقل ناقص خود میخ به سنگ 

ها و گاهی کوبند. خالصه این جلسات ادامه داشت تا چندین ماه و گاهی در منزل همین عموزادهمی

ها نداشتند. یکی از هم دست کمی از این عموزادهشد و آنها های پدرم تشکیل میمنزل پسر خاله

آنها به نام میرزا حسین چند دختر داشت و حاضر بود یک خانه و اثاث خانه و هر کدام از دخترهایش 

  را که من بخواهم، بدهد. 

دادم، ولی دیدم آنها فقط شریک حرفهای آنها را جواب میاول و دوم بعضی حرف من جلسۀ

های من نیستند. تصمیم گرفتم در برابر وجه حاضر به شنیدن حرفند و به هیچهای خودشان هست

که های آنها حرفی نزنم، یعنی مانند فردی گنگ باشم و این هم از دو جهت بود. اول اینحرف

که من سوادی نداشتم و دادند و حاضر به شنیدنش نبودند و دوم آنهای مرا گوش نمیاصال حرف

تا بتوانم در برابر یک آخوندی که بیش از پنجاه سال سر و کارش با کتاب بود،  تجربه بودمبی

گفتند جواب من بله یا آری بود، نه کم و نه زیاد. تمام حرفی بتوانم بزنم. از آن به بعد، هر چه می

ام و کجا نرفتهآمدم مثل این بود که من هیچکه از جلسه بیرون می شنیدم و موقعیها را میآن حرف

ها و تشویقات آنها مثل میخی بود که به سنگ فرو کنی. این جلسات چند ام. عیناً حرفهیچ نشنیده
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آبرو به آنها گفته بود: اگر دین و بیماهی طول کشید و آبی از من گرم نشد. عاقبت آن آخوند بی

ازدواج غیر رسمی  که شکایت کنید کهبخواهید این را به راه راست بیاورید، دو راه دارید، یکی آن

کار به او ندهید. آن  که او را در محاصرۀکرده است و دیگری آن  اقتصادی قرار بدهید و اصال

آخوند غافل بود که خودش راه را گم کرده است و مردم را گمراه نموده و در نادانی و جهالت نگاه 

کرد وانده بود. او فکر نمیخواهد رهروان حق را هم از راه بدر کند، ولی کور خداشته است و می

  دهد. که هر کسی حقیقتاً حق را شناخت، دیگر گوش به هر حرف مزخرفی نمی

آنها عاقبت تصمیم گرفتند که برای من شکایت به قم بنویسند. چون ما سه نفر بودیم که با هم در 

بود که از یک زمان ازدواج کرده بودیم، که یکی خودم بودم و دیگری همان سید حبیب هاشمی 

پیش ذکرش شد که هر دو با دو خواهر ازدواج کرده بودیم و سومی مصیب یزدانی بود که با خواهر 

های من به نام سید حبیب ازدواج کرده بود. آن دو نفر را هم به من اضافه کردند و یکی از عموزاده

دینی و بود که در بی سید نظام که او را دهدار کرده بودند و آن آخوند موحدی که او هم آخوندی

شقاوت کمی از آن یکی نداشت و رئیس محضر هم بود، همگی با هم به قم نوشتند که این سه نفر 

  اند. آن دو نفر هم پاسوز من شدند. ازدواج غیر رسمی کرده

فرستادند خواستند به دادگاه ببرند، دو مرتبه برای او احضاریه میهمیشه قرار بود که هر کس را می

اول و دوم  عنی زمانی که مجرمی با احضاریۀکردند. یسوم با حکم جلب احضار می برای مرتبۀو 

فرستادند. ولی ما را مطابق قانون رفتار نکردند، چون اینها شد، حکم جلب برایش میحاضر نمی

دو مأمور که آن  اول به وسیلۀ از ده رفته و شفاهاً سفارش کرده بودند، از طرف دادگاه برای مرتبۀ

  گفتند امنیه، برای ما حکم جلب فرستادند و احضاریه را آوردند.روز می

این موضوعات مدّت سه ماه طول کشیده بود و در آبان سال هزار سیصد و بیست و سه، همان شب 

دوستان جمع شدند. قرار شد برای فردا صبح حرکت کنیم. سید عبداله ناشری روحش شاد، که 

یکی از اعضای محفل بود و عموی سید حبیب هم قرار شد همراه ما بیایند. صبح فردا رسید و ما 

ها م یک االغ برداشتیم و قدری سرسوسات از قبیل رختخواب و تشک و غیره را بار االغهر کدا

های کردیم و آن سه زن بیچاره را که هنوز از درب خانه بیرون نرفته بودند، سوار کردیم و با گریه

ان ام باشم. هر چه دوستمادرها به راه افتادیم. مادر مصیب گفت: من هم باید بیایم و همراه بچه

خواستند او را مانع شوند، قبول نکرد و با پای پیاده به راه افتاد. در بین راه هر کس آشنا یا ناآشنا 
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که با ما هستند، دادیم: این آقا با اینروید؟ جواب میپرسیدند کجا میرسید، دست جمعی میمی

  برند ماه عسل! ما را می

و از ده ما تا دلیجان سی کیلومتر است. آن دو مأمور  تا ظهر آن روز راه پیمودیم تا به دلیجان رسیدیم

ها را به ده برگرداند و مادر ما را به پاسگاه ژاندارمری تحویل دادند و یک نفر هم همراه بود تا االغ

اند، که چند نفر جانی را گرفتهمصیب و آقای ناشری هم در کنار خیابان ماندند و ما را هم مانند این

ها رئیس پاسگاه مأمور دیگری را حرف بودند تا رییس پاسگاه آمد. پس از همۀدر پاسگاه مواظب 

 الحفظ به قم ببرد و تحویل بدهد و دستور داد تا به قول آنها مجرمین اثاثیۀمعلوم کرد تا ما را تحت

  خود را به دوش بگیریم و برویم سر خیابان تا ماشین پیدا شود و به قم برویم. 

رسید آن هم پر از مسافر، تا اوان نبود و هر ساعت یک وسیله از اصفهان میآن روزها ماشین فر

رفت. آن مأمور جلو آن ها یک ماشین باری خالی رسید که به قم میعاقبت پس از گذشت ساعت

را گرفت که تو باید ما را به قم برسانی. او گفت: ماشین باری است و اگر مسافر سوار کنم برای من 

توانم اینها را سوار کنم. باالخره مأمور بود و کارش کنند و من نمی و مرا جریمه میمسؤولیت دارد 

زور، او را مجبور کرد تا ما را ببرد. گفتند: سوار شوید. آن مأمور خودش پهلوی راننده سوار شد و 

ما هشت نفر که سه زوج و مادر مصیب و آقای ناشری در عقب ماشین جای بارها که آن هم بدون 

قف بود، نشستیم. ماشین حرکت کرد و ما هرچه رختخواب و چیزهای دیگر داشتیم ته ماشین پهن س

داد. چند مرتبه ماشین خاموش شد که ما باید کردیم و نشستیم و او همچنان به راه خود ادامه می

دادیم تا حرکت کند. خالصه آفتاب که غروب کرد، به یک فرسنگی قم آمدیم پایین و هل میمی

سیدیم. راننده ماشین را نگاه داشت و گفت: شما پیاده شوید، من اگر با مسافر بروم داخل شهر، ر

  کند و شما نباید به ضرر من راضی باشید و این قسمت راه را پیاده بروید. پلیس مرا جریمه می

مایند تا فردانستیم و فرمایش موالی خود را به خاطر داشتیم که میوجدانی خود می ما چون وظیفۀ

توانید خاطر موری را میازارید، قبول کردیم، در صورتی که اثاث هم زیاد داشتیم. مأمور هم آمد و 

روی کنم، شما باید التزام بدهید که فردا صبح در شهربانی حاضر شوید. توانم پیادهگفت: من نمی

آقای ناشری دهم که همه را بیاورمآقای ناشری گفت: حرفی نداریم، من خودم التزام می . بعداً 

برد و به شما سخت گفت: این خوبست همراه ما نباشد، چون اگر باشد شب ما را به شهربانی می

گذرد. باالخره التزام گرفت و رفت و ما ماندیم با چهار زن ناتوان که آنها هنوز از درِ ده بیرون می
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م نزدیک شد و در حال تاریک شدن روی کنند. شب هتوانستند پیادهنرفته بودند و به هیچ وجه نمی

ها پیاده به راه افتادیم. گاهی رفتیم و گاهی نشستیم و گاهی بود. ما اثاث را به دوش گرفتیم و با زن

  به هرچه آخوند و آخوندپرست بود نفرین کردیم تا با هزار زحمت خود را به شهر رساندیم. 

سافرخانه پیدا کنیم و چند ساعتی استراحت مدّتی در خیابان پرسه زدیم تا یک اطاق خالی در یک م

آزار دعا کنیم. آقای ناشری گفت: تا نماییم و خستگی راه را از خود دور کنیم و به مردمان مردم

کنید، من بروم آقای مینویی را تا نخوابیده، ببینم که فردا به دادگاه بیاید و به ما شما استراحت می

گردد. رفت و پس کرد که همیشه چرخ گردون به کام نمینمی رسیدگی نماید. ولی آقای ناشری فکر

  اند. آید، چون آقای مینویی به طهران رفتهبه دادگاه میاز ساعتی برگشت و گفت آقای روحانی با ما 

کردند؟ آقای مینویی اسم اما آقای روحانی و آقای مینویی چه اشخاصی بودند و در قم چه کار می

حاجی محمدابراهیم قمی بود که اینها در قم اشخاصی بسیار متمول و  کوچکش اسماعیل، پسر

گزار دوست و خدمتگذاشتند. آنها هم مردمها به اینها احترام خاصی میقمی متنفّذ بودند و همۀ

 مردم از لحاظ خوبی و مهربانی بود. همۀ زد همۀمردم بودند و یکی از این برادرها بود که زبان همۀ

گرفتند. زمانی که سید نصراله شناختند و از او خیلی احترام میم حاجی محمدابراهیم را میمردم ق

چاره بودند، او کار به آنها داد و حتّی چون سید بودند، از ثروتش سهم سادات به و سید هدایت بی

ند و نسبت به کرد. آقا اسماعیل مؤمن بودداد و همیشه سید نصراله از او خیلی تعریف میاینها می

گرفتند گزار بودند، بخصوص بهائیان. تمام کارمندان دولت بسیار از او احترام میمردم خدمت همۀ

دانستند بهائی است. آقای روحانی هم بردار بودند، در صورتی که میگفت، فرمانو هر چه او می

نی بود و از طرف گزار به عنوان مهاجرت به قم آمده و عضو محفل روحافردی مؤمن و خدمت

  محفل مأمور بود که به دادگاه بیایند تا از ما دفاع کنند. 

ما آن شب را به صبح رساندیم و پس از صبحانه، راهی شهربانی شدیم. پس از ما آقای روحانیان 

و بعد، آن مأموری که از دلیجان همراه ما آمده بود، ما را به شهربانی تحویل داد و رسید گرفت و 

الحفظ به دادگاه بردند و ما شش نفر را یکی یکی ریق شهربانی دو مأمور ما را تحترفت. از ط

کرد، فردی بسیار مغرض و نسبت احضار و تحت بازپرسی قرار دادند. آن فردی که از ما بازپرسی می

به بهائیان خیلی بدبین بود. چیزی که در وجودش نبود انسانیت بود. قدری از سؤاالت او را 

  . نویسممی
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ال کرد: شما را چه کسی عقد کرده است؟ جواب: خودمان با چند نفر شاهد. این فرد به قدری ؤس

تواند عقد کند. گفتم: چرا، شما وکیل سواد و از خدا به دور بود که گفت: خود آدم که نمیبی

شود، خوانیم. یک نفر منصف نشسته بود، گفت: چرا میعقد را می گیرید، ولی ما خودمان صیغۀمی

شما را چه  کند و طرف دیگر قبول است. گفت: عقدنامۀگیریم، یک طرف ایجاب میما وکیل می

نویسد. آن را نشان  عقدنامه را داشتم، گفتم: ببین چاپی است و کسی نمی نویسد؟ دفترچۀفردی می

پاره کردن یک کرد با او دادم. او گرفت و با عصبانیت پاره کرد و در سطل آشغال ریخت. خیال می

خودش را به سر ما خالی کند. خیلی مرد رذلی بود. گفت: شما چرا به محضر  تواند عقدۀدفترچه می

مراجعه نکردید؟ جواب: چرا، مراجعه کردیم، محضر برای ما ننوشت و گفت شما رسمی نیستید. 

به دین خودمان  سؤال: چرا به دین اسالم عقد نکردید که بنویسند؟ جواب: چون ما بهائی هستیم و

عقد کردیم. گفت: این که دین نیست. جواب: برای ما واجب و دارای احترام است. زیاد از سؤال

سردی های غیر مربوط پرسید و حتّی کلّی بد و بیراه به ما گفت که الیق خودش بود، ولی ما با خون

  گذراندیم.های نامربوط او را با سکوت میدادیم و قسمتی از سؤاالت و حرفجواب می

که هر شش نفر را بازجویی کرد، فوری قرار صادر کرد که شما هر کدام پانصد تومان پس از این

کدام پول الضمان باید بدهید و بروید و هر وقت شما را خواستیم، حاضر شوید. آن روز ما هیچوجه

ما هیچ نداریم، ولی نداشتیم و هر کدام برای خرجی راه در ده از محفل قرض گرفته بودیم. گفتیم: 

  دهیم، ولی پول نداریم. خانه، هر کدام را بخواهید، می ضامن تنی و قبالۀ

شخصی هم دارم  جا هستم و خانۀآقای روحانی آمد، وارد اطاق شد و گفت: من خودم ساکن این

ه و حاضرم ضمانت اینها را قبول کنم. گفت: شما اگر بخواهی ضمانت اینها را قبول کنی، باید س

هزار تومان نقد بدهی و ا ما ضامن تنی یا قباله قبول نداریم. آقای روحانی فرمودند: حالیه در قم 

شود که این پول را داشته باشد و اینها که دهاتی و بیچاره و افرادی به ندرت کسی پیدا می

د هر نفر تواننانداز ندارند، چه طور میبضاعت و جوکار هستند و در سال یک قران هم پسبی

پانصد تومان بدهند؟ گفت: به شما مربوط نیست، دارند بدهند و اگر ندارند، بروند بازداشتگاه. 

طور رفتار شود. بازپرس فوری آقای روحانی گفت: این عدالت نیست که با چند نفر ضعیف این

ون دستش را گذاشت روی زنگ و پاسبانی وارد شد. به پاسبان گفت: این شخص را از اطاق بیر

قضیه را به او گفت. او جواب داده بود:  العموم رفت و همۀکن. آقای روحانی خودش پیش مدّعی
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دهد که ما حرفی علیه او بزنیم. دیگر معلوم شد قراری را که بازپرس صادر کند، قانون اجازه نمی

  که تکلیف ما چه باید باشد. 

گاه شهربانی ببرند. در بین راه ا به بازداشتهما را به دست دو مأمور سپردند تا ما را مانند جانی

پرسیدند که اینها کردند و میتمام مردم که در خیابان در رفت و آمد بودند، ایستاده و ما را نگاه می

اید، جواب پرسیدند که چه کار کردهزدند. اگر از خودمان میاند و هر کدام حرفی میچکار کرده

سروپایی مجری قانون شده سوادی و بیفرما است و هر بیحکمدادیم: در مملکتی که عدالت می

  رویم. ایم؟ و حاال هم به زندان میاست، چه کار کرده

ها را به زندان زنان بردند و ما سه نفر را هم به ما را به شهربانی بردند و تحویل زندان دادند. زن

جا زندانی بودند که در معتادین در آنزندان عمومی. حدود پنجاه نفر از دزدان و چاقوکشان و 

اند، دور ما جمع شدند و زندان آزادانه منقل وافور هم برقرار بود. همه تا فهمیدند که زندانی آورده

ایم. گفتند: مگر هر اند؟ گفتیم: ازدواج کردهجا آوردهاید که شما را اینپرسیدند که چه کار کردهمی

ست؟ گفتیم: بله مملکت اسالمی است و ما ازدواجمان کس که ازدواج کند، جایش زندان ا

محضری نیست. گفتند: چرا محضری نکردید؟ گفتیم: ما بهائی هستیم و مطابق دین خودمان عقد 

کردند، ایم. خالصه، سر صحبت باز شد. یک عدّه دائم از ما راجع به دین و احکام سؤال میکرده

دانستند! فراوان به زندان آورده بودند، ما را نجس می هایدیگری که خودشان را با عیب ولی عدّۀ

توانیم ما قدری تفحص کردیم، دیدیم که اخالق ما با اخالق و رفتار آنها سازگار نیست و ما نمی

جا برای ما در بین اینها باشیم. داخل زندان را گشتیم و یک زندان انفرادی پیدا کردیم و گفتیم این

  م. و ما کاری به شما نداری

جان را که زنی بسیار خوب و مهربان بود و او هم جاسبی و هم ما را که تحویل زندان دادند، خاله

مهاجر قم بود، از طرف محفل فرستادند تا ما هر چه الزم داریم، برایمان بیاورد. گفتیم: یک 

، رختخواب کوچک و دو عدد تشک آوردند. ما هر سه نفر در صورتی که جایمان خیلی تنگ بود

آمدیم دادیم که با آنها نباشیم و در همان انفرادی ماندیم و گاهی در حیات زندان میولی ترجیح می

جان، این زن مؤمنه که زدیم. تا مدّت شش روز در این زندان بودیم. خالهو در بین آنها قدم می

ند مرتبه در روز آمد و هر روز صبحانه و نهار و شام و چروحش شاد، روزی چند مرتبه به زندان می

این زن فداکار به ما خدمت  آورد. به قدری این دوستان قم به وسیلۀیا چای یا میوه برای ما می
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زندان را برای ما به هتل تبدیل کرده بودند و زندانی ١ه ما را بیش از حساب خجل نمودند.کردند ک

دود پنجاه نفر در زندان و این قم شویم، چون ما در حگفتند: اگر ما برویم بیرون، بهائی میها می

بیشتر نباشد و دائم درب  آید، ولی ممکن است چند نفر بهائیبه این بزرگی، یک نفر سراغ ما نمی

آورند. بله، حقیقتاً خدمت این رایشان میآیند و خوراک و یا پوشاک بمیها بهائیزندان به سراغ 

رود. ها از یادمان بیرون نمیتا آخر عمر این محبتدوستان و این زن به قدری ما را شرمنده کرد که 

ها چیزی نیست جز عشق به جمال مبارک و إن شاءاله خداوند اجر عظیم عنایت فرماید. این محبت

  آمین یا رب العالمین.

که ما را به زندان بردند، از طرف دوستان، آقای ناشری را مأمور برگردیم سر مطلب. پس از این

ان به ه طهران برود و آقای مینویی را بیاورد، چون باید این گره به دست او باز شود. ایشکردند تا ب

کشد و به آیند. چند روزی طول میمیکند و با هم به قم رود و آقای مینویی را پیدا میطهران می

 ر زندانکند و ما هم درود و کسانی را که باید ببیند، مالقات میمحض رسیدن، به دادگستری می

شود روزی بیاید که این مردم از خواب غفلت نیاز که آیا میسرگرم به راز و نیاز به درگاه خداوند بی

  بیدار شوند؟ در ضمن شعری گفتم که خوبست برای یادگاری بنویسم:

  نه با من قوم و خویش خوب و نه آن دهدار وابسته

  ن کت بستهانداختنـد در زنـدان چـــو آن دزدا مــرا

و در همین حول و حوش بودیم که آقای مینویی و آقای ناشری به شهربانی تشریف آوردند و به ما 

خواستند زندان طویل المدّت برای شما ببرند که پس ام و آنها میفرمودند که من به دادگستری رفته

که شما بتوانید ام از گفتگوها و کوششهای زیاد، دو ماه برای شما زندانی بریدند و من موافقت کرده

شود خرید و شما صالح نیست که در زندان باشید و اگر شما را بخرید، چون بیش از دو ماه را نمی

  خریم و زندان را بخرید. خواستند، بگویید می

                                                             
. یک پسر و یک دختر هم داشت که هر دو ازدواج کرده و خیلی رضا) بودجواد (برادر آغالمدختر عموجان، خاله .١

توانست انجام جلوتر به طهران رفته بودند. حالیه تنها و به عنوان مهاجر به شهر قم آمده بود و هر نوع خدمتی که می
های او را بچه دانم کسیشناختند و رفت و آمد داشتند. نمیهای آقای روحانی پسرش را میداد. در این اواخر بچهمی
گفتند که هر وقت آزاد بشویم ها میشناسد یا نه. خالصه به قدری این خانم محترم برای ما زحمت کشید که زندانیمی

 !بهائی خواهیم شد
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توانیم دو ماه زندان را بخریم؟ گفت: شما ما همه گفتیم که یک شاهی هم نداریم، چه طور می

خریم. در این حرف بودیم که از طرف دادگستری ما ، فقط بگویید میکاری به پولش نداشته باشید

قبل ما را بازجویی  را احضار کردند. با مأمور شهربانی به دادگستری رفتیم. دو مرتبه مثل دفعۀ

تر. در این مدّت هم آقای مینویی آمدند و تر و تا حدودی انسانیکردند، اما این دفعه با لحن مالیم

ها را تبرئه کردند و به ما گفتند: حکم شما دو ماه زندان است و شما مشورت، زنپس از شور و 

خریم. مدّت شش روز در زندان توانید یا دو ماه در زندان بمانید و یا آن را بخرید. ما گفتیم: میمی

بودیم و گفتند دو ماه زندان را باید شصت تومان بدهید و چون شش روز در زندان مانده بودیم، 

تومانی را کسر کردند و از هر کدام پنجاه و چهار تومان مطالبه کردند. در همان جلسه، یکی  شش

بهائیان آمدیم. چند روزی برای  از دوستان پول را پرداخت کرد و ما آزاد شدیم و به مسافرخانۀ

ها سبیاستراحت، دوستان ما را در قم نگاه داشتند و پذیرایی کردند و دو مرتبه به کاروانسرای جا

ها کرایه کردیم و خودمان هم پیاده به راه افتادیم و پس از دو مراجعه نمودیم و چند االغ برای زن

  روز به جاسب رسیدیم.

خبر که اختیار خودشان را به دست آخوند اما حاال چند جمله از ده کروگان بگویم. مردم از خدا بی

ببرد، از روزی که ما را به قم حرکت دادند، هر روز اند که به هر کجا بخواهد آبرو دادهدین و بیبی

گفتند و این مادران ها به مادران ما میزن کردند و به وسیلۀبه دستور آخوند یک شایعه درست می

کردند، زیرا هر کدام یک اوالد داشتند و بیش از حساب از بس ساده و زودباور بودند، قبول می

گفتند: بیچاره را زجر بدهند، یک روز می که این مادران سادۀنعالقمند بودند. مثال برای ای

خواهند اعدامشان بکنند و روز دیگر قرار شد به بندرعباس ببرند و آنها را به دریا بریزند. از این می

اند و گریه که ما آمدیم، دیدیم این مادرها به قدری به خودشان زده قبیل شایعات زیاد بود، موقعی

هایشان از دید افتاده است. این هم یک نوع ند که تمام سر و صورت شان زخم شده و چشماکرده

  کردند.مسلمانی است که با این رویه دلداری و دلجویی می

  گر مسلمانی آنست که حافظ دارد             وای اگر از پس امروز بود فردایی

گردند. هر کدام که به اینها دیگر برنمیمردم خیلی متعجب شده بودند، چون شایعه کرده بودند که 

رسیدند و دل خوشی از کار مفسدجوها نداشتند و قدری از فساد دور بودند، تمسخرآمیز ما می
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گفتند: بندرعباس چه طور جایی بود؟ و قرار بود شما را به دریا بریزند و ماهیان شما را بخورند! می

  ها هم زیاد بود. و از این قبیل حرف

توانستند راحت باشند. در مرکز فساد کدام عقب کارمان رفتیم. اما آنها دست بردار نبودند و نمیهر 

گوید: از آلود اسالمی میعیبشوند و آن آخوندِ همهکه همان به قول خودشان مسجد بود، جمع می

راغ شما بیایند. این راه که موفّق نشدیم، باید آنها را در ضعف اقتصادی قرار داد تا مجبور شوند س

که توی مصیب و سید حبیب هر کدام مشغول زراعت بودند و به آنها احتیاجی نداشتند. جز این

توانستند انجام دهند. ولی من دشت درختی را بشکنند و زراعتی را پایمال کنند، کار دیگر نمی

  د کنم. دادند تا آرهمیشه سر و کارم با آنها بود و گندم و جو خودشان را به من می

از پیش نوشتم که کارم آسیاب بود. در ده ما شش آسیاب بود که یکی از آنها را حقیر داشتم. دهی 

شش آسیاب جو و گندم نداشت. چند ده دیگر بودند که  اندازۀکردیم، به که ما در آن زندگی می

و مرتبه به صاحبش آوردیم تا آرد کنیم و درفتیم و از آن دهات گندم و جو میهر روز ما باید می

بدهیم. کارِ آن آخوندِ سراسر نادرستی و بغض و کینه این بود که هر روز در دهات باالی منبر 

گفت: این رضا جمالی بهائی رفت و به جای هدایت مردم به راستی و درستی، فقط به مردم میمی

ای مادرش از این آرد است و هر کس کار به او بدهد، آردی را که او بکوبد، نجس است و هر بچه

زاده نیست و هر چه به اینها سود برسانید، حرام است و شما از این کار راه نان خورده باشد، حالل

  بندید. بهشت را به روی خود می

رفتند و علیه من مردم ده خودمان را وادار کردند که به من کار ندهند و هر روز به دهات مجاور می

کردند. اسم من در شناسنامه سید رضا است و او گفته بود: ا مغزشویی میها مردم ربهائی و بقیۀ

جات دولتی هم گفته بود که هر وقت شود و او رضا است. این موضوع را در ادارهسید، بهائی نمی

شود؟ من در جواب گفتند: مگر سید هم بهائی میرفتم، میای میمن برای کاری به بانک یا اداره

امام  دانیم، سید و از ساللۀایم و او را قائم موعود میایمان آورده گفتم: ما به کسی کهبه آنها می

  حسین بود. 

ر شدم تا به دهات بروم و نانی به جای باخالصه، من هر روز چون کارم این بود، االغم را سوار می

خورد، بنای فحاشی ها را تحریک کرده بودند که تا چشمشان به من میآسیاب به دست بیاورم. بچه

که نزدیک  گذاشتند تا من مجبور شوم دست خالی برگردم. حتّی یک روز موقعیپرانی را میو سنگ
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های مردم را باسعلی رفیعی که او هم بهائی و رنگرز بود و رفته بود تا کرظهر به ده رسیدم، سلطان

آیند و میها از عقب او دود و بچهکه رنگ کرده بود در دهات مجاور بدهد، دیدم برگشته و می

  اندازند. من دیگر حساب کار خود کردم و با هم برگشتیم. سنگ به او می

ای بنویسم. نوشتم که من کمک جا رسید که به دوستان نامهفکر کردم چه کار کنم؟ فکرم به آن

خواهم، شما سعی کنید کار به من بدهید. جواب نوشتند که تو راستی و درستی و العوض نمیب

محبت را پیشه کن، خدا بزرگ است و پشتیبان تو. من فکر کردم اینها همه امتحانات الهی است و 

ستقامت باید استقامت کنم. تصمیم گرفتم که هر کاری پیش بیاید، انجام دهم تا بتوانم در برابر اینها ا

دار شده بود و خودم هم راضی همسرم بچه ١فرمود: فَاستَقم کَما اُمرت. کنم. خدا هم به پیامبرش

قالی از آقای عادلی گرفتم  نبودم، ولی همسرم با اصرار مرا راضی کرد. به کاشان رفتم و یک چلّۀ

آمد هر کاری که پیش میکه آسیاب داشتم، و آوردم و او مشغول بافتن قالی شد. خودم در ضمن این

دادم، از کار ساختمانی گرفته تا کشاورزی و با حقوق کمتر از معمول انجام برای هر کس انجام می

  دادم. می

فر ها و دیگری برای بهائیان بود و دو ندر ده ما دو عدد حمام بود که یکی از آنها برای مسلمان

که برای بهائیان  کردند. پس از مدّتی آن فردیر میسلمانی داشتیم که هر کدام برای یکی از آنها کا

کرد. سپس کرد، بدرود حیات گفت و تا چند وقت همان یک نفر برای همه کار میکار می

ها کار کند. چون او خودش هم مثل آنها بهائیها زیاد شد و قدغن کردند که نباید برای مخالفت

ر پسر بچه داشتیم که از طرف دبستان مجبور بودند ه بود، قبول کرد. آن موقع هر کدام از ما چند

کرد. به او های بهائی امتناع میهفته سرهاشان را بتراشند. سلمانی مسلمان از تراشیدن سر بچه

ید سرهای گویند که اگر برای بهائیان کار کنی، نباداد: به من میاند. جواب میگفتیم: اینها بچهمی

شود. من پیشنهاد دادم که من حاضرم این کار را برای ماشین و تیغ نجس میما را اصالح کنی، زیرا 

بهائیان انجام دهم. به طهران رفتم و دو عدد ماشین سرتراشی خریدم و مشغول تراشیدن سر آنها 

  شدم. 

                                                             
  ای].چنان که به آن امر شده. [مضمون: استقامت کن، هم١١٢سورۀ هود، آیۀ  .١
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آور هم بنویسم. در ده ما نانوایی وجود نداشت و هر کس که گندم یا خوبست یک موضوع خنده

پختند و ما ها برای مردم نان میپخت. چند نفر از زنکرد و خودش نان مییجو داشت، آرد م

پز پخت. آن زن نانها نان میبهائیآمد و برای ما ها هم از خودمان نانوایی زن داشتیم که میبهائی

مریض شد و نتوانست نان بپزد. ما خواهی نخواهی به آن زنان مسلمان گفتیم برایمان نان پختند. 

های دیگر به آنها دادند و هم کمکها هم مزد بهتر میبهائییلی هم خوشحال بودند، چون خ

کنند و به آنها شود و از آنها هم جلوگیری میکم این موضوع هم در مسجد مطرح میکردند. کممی

د، به آن ها نان بپزید. یکی از آنها که خیلی محتاج و نترس بوبهائیگویند: شما نباید برای می

ها بگویید خرج ما را بدهند و ما هر کاری بگویید گوید: شما به این مسلمانحیا میآخوند بی

گوید: چون تو محتاج هستی، کار کردن برای آنها عیبی ندارد زیرا فرمانبردار هستیم. آن آخوند می

پز خودشان نانکشید و تو باید به آنها بگویی حضرت فاطمه هم برای شخص یهودی دست داس می

گویند. آخوند گفته بود: بگو بند میبندند، نانداشته باشند. البتّه آن وسیله که نان را به تنور می

 خواهی برای آنها نان بپزی، از وسیلۀبند درست کنند که تو هر وقت میبهائیان برای خودشان نان

عزیز فکرش را بکند و ببیند که  دۀها نجس نشود! حاال خواننخودشان استفاده کنی که نان مسلمان

  کردیم. نماهایی زندگی میما با چه آدم

دوان نداشتیم، از قم و یا کاشان بافتیم و چون چلّهها همه قالی میبهائیبرویم سر مطلب خودمان. ما 

کار جلوگیری کنند، از این جهت سعی کردم این آوردیم. فکر کردم ممکن است روزی هم از اینمی

دوان برایم فرستادند. مدّتی که این شخص چلّهقالی از کاشان با  ر را هم یاد بگیرم. یک دفعه چلّۀکا

کرد، تمام کارهایم را کنار گذاشتم و پهلوی او ایستادم و چیزهایی هم سؤال قالی را درست می چلّۀ

هلوی او به تماشا دوان داشت. من هم پکردم. چند وقت بعد، به منزل آقای عادلی رفتم، او چلّه

رفتم و بعضی سؤاالت که برایم پیش آمد، پرسیدم. در ضمن آقای عادلی هم مشوق من بود. او 

ای، چلّه را بزن، اگر خراب شد، مال من است و هیچ عیبی گفت: تو برو و حاال با سؤاالتی که کرده

ه و قالی را سرِ دار کردم های تو فهمیدم که تو عالقه داری. من آمدم به دندارد، چون من از سؤال

گفتند: هر قالی را که ها میزدم و تمام قالیبافها را میقالی کلیۀ و هیچ عیبی نداشت. بعدها چلّۀ

تأییدات حق بود، چون پس از چندی تر است. این هم یکی از جمالی بزند، بافتنش خیلی راحت

  ا آماده نموده بود تا کار احبا لنگ نماند. از همین کار هم جلوگیری کردند، ولی خداوند از پیش مر
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دوانی هم یک آسیاب داشتم و یک آسیاب هم آقای رفرف خرید و به من واگذار کرد. حاال چلّه

آوردند و زن میرفتند و چلّهزدم. مخالفین به قم و کاشان میداشتم و با قیمت ارزان برای مردم می

دادند، چون ها گوش نمیالی کار ندهید، ولی بعضیکردند که به جمبه دیگران هم سفارش می

  شد. تر تمام میبرایشان خیلی ارزان

کردند. من خوب یادم هست شخصی شد از من به هر نحوی بود، بدگویی میاینها هر کجا که می

هائی کرد. اگر یک نفر بشد، وصله میهای مردم را که پاره میدوز، یعنی کفشبود به نام عباس پینه

علما نجس  کنم، چون شما به گفتۀگفت: من برای شما کار نمیرفت که کفش به او بدهد، میمی

ها بدبین بود. یک زن و یک دختر داشت که قالی بهائیهستید. خیلی شخص متعصب و نسبت به 

ه ما به او گشتند. یک نفر از ددوان میدوان دعوا کرده بودند و عقب چلّهبافتند. در ده با چلّهمی

شناسم، او بهائی است و آسیابی گوید: او را خوب میزند. میگوید: آقای رضا جمالی چلّه میمی

خواهی خواهی که یک عمر با او باشی، میگوید: بهائی باشد، تو نمیهم دارد. آن نفر به او می

رود و در ضمن پسر و می دهدآید و کار را انجام میمیات بیکار نباشند، چند ساعت زن و بچه

های آنها را قبول شناسم، پسر خوبی است، آخر من کفشگوید: خودم خوب میخوبی است. او می

های خوبی گوید: اینها همه آدمکشم. طرف میکنم، چه طور بروم سراغ او؟، خجالت مینمی

دوز آیم. پینهتو می باکشی، بلند شو من هم هستند، خوب بهائی هستند، باشند، اگر خجالت می

دوز گوید: چطور مگر؟ پینهسید جواد نیست؟ آن شخص می جمالی نزدیک خانۀ پرسد: خانۀمی

های او را درست کنم، ولی نکردم. طرف گوید: همین امروز صبح، سید جواد آمد تا کفشمی

  کنی نیست، بیا با هم برویم. طور که تو خیال میگوید: اینمی

هایی را که با هم زده بودند، برایم تعریف حرف آید و طرف همۀبه درب خانه میاو خالصه، با 

روی یا نه؟ گفتم: البتّه، چرا خواهد شما بروی و برایش چلّه بزنی، میکرد و گفت: حاال می

ی ها راضنوعان خدمت کنیم. قول دادم که فردا صبح بروم، ولی بچهآیم؟، ما وظیفه داریم به همنمی

این مرد اعتبار ندارد. من چون قول به او داده بودم، صبح فردا رفتم و  گفتند: خانۀنبودند و می

او بودم تا کارم را تمام کردم. در این مدّت خودش مشغول کارش بود،  مدّت سه ساعت در خانۀ

ا را مغزشویی داشتند. از بس که این آخوندها آنهولی زن و دخترش نشسته بودند و چشم از من برنمی

کردند ما مردم عجیبی هستیم یا شاخ و یا دم داریم! من جز کار خوب کرده بودند که آنها خیال می
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دوز متعصب مزد کم و زبان نرم با محبت دیگر کاری دستم نبود. از این به بعد، رفتار آن پینهو دست

بل از این موضوع هر وقت به آن تغییر کرد. در آسمان بود، به زمین آمد و بسیار مرد خوبی شد. ق

دید، صورتش را که مرا میرفتم، او که سر کوچه نشسته و مشغول کارش بود، همینده می

کرد و دید، تعارف زیاد میگردانید و حاضر نبود به من نگاه کند. از آن به بعد هر وقت مرا میبرمی

ها خوب شد. این است که بهائی همۀنمود. بسیار نسبت به من و اش دعوت میهمیشه مرا به خانه

، ولی بر عکس، اهالی ده خودمان هر چه به آنها محبت »شوداز محبت خارها گل می«گویند می

  ترسید. گفتند: شما میکردیم، میمی

پدری بمانم و زندگی کنم، زیرا این اقوام هر روز یک ایرادی  بگذریم. حقیر دیگر نتوانستم در خانۀ

هایش بزرگی داشت و بچه ام و پدربزرگ همسرم بود، خانۀفتند. آقای روحانی که شوهر خالهگرمی

ام تنها بودند و احتیاج به یک نفر داشتند که پیش کردند. ایشان پیر و با خالهدر طهران زندگی می

رمرد و پیرزن ایشان تا هم قدری اعصابمان آرامش داشته باشد و هم آن پی آنها باشد. ما رفتیم خانۀ

وقت دارای سه بچه بودم و مادرم هم بدرود حیات گفته بود. روحش شاد که باعث تنها نباشند. آن

صعود مادرم بنویسم تا  بیداری من و دوری از تعصبات جاهالنه شد. حاال باید چند جمله در بارۀ

  عزیز بداند که تا چه حدّ اینها کار به همه کار من داشتند.  خوانندۀ

آن زن مؤمنه که زندگی محقّری داشت، پس از صدمات زیاد و فراوان در راه امر و با مختصر 

دین گذاشت و رفت. مریضی، دار فانی را وداع گفت و ما را تنها در چنگ این آخوندهای بی

تر از مادر شدند. او راجع به کفن و دفن حرفی مهربان ها دایۀروحش شاد و روانش جاوید. همسایه

من نزده بود، اما حاال که در این عالم نبود، همه جمع شدند و گفتند: مادرت به ما گفته باید مرا به 

های دیگر زدند که ما او را در صندوق نگذاریم، چون اینها از پیش شوهرم دفن کنید. چندین حرف

د دیده آمد. من گفتم: مادرم بهائی بود و در این راه صدمات زیاصندوق میت خیلی بدشان می

ام ها دفن کنیم. داییها اصرار داشتند که جسدش را پیش پدرم در قبرستان مسلماناست. همسایه

جان فرمان آنها را ببری، گفت: این هم ممکن است باعث اختالف زیادتر شود، خوب است دایی

روح مادرت به هر کجا باید برود، خواهد رفت و جسم خاک است، خوب است درِ اختالفات را 

ببندیم. من هم به آنها گفتم اختیار با شما است. با کمک آنها و بدون صندوق در قبرستان مسلمین 

  دفن کردیم. 
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اندازه ما در عذاب بودیم، بگویم. یک نجار  میت که تا چه صندوق خوب است چند جمله در بارۀ

میت بسازد.  ائیان صندوقکرد که برای بهبه نام استاد عباس نجار داشتیم و کسی دیگر جرأت نمی

آقای روحانی بود. بسیار شغل خوبی داشت، ولی در ده هر  دکّان این استاد عباس نزدیک خانۀ

کرد و همیشه ایشان محتاج و دستش تنگ کس کار خوب هم داشت، چون در ده بود، ترقّی نمی

از این جهت هر چه  کرد.بود. آقای روحانی مالک و پولدار بود و گاهی مختصر کمکی به او می

برد. متعصبین خیلی مواظب بودند که او صندوق درست نکند، گفت، او فرمان میآقای روحانی می

های صندوق را درست ولی برای خاطر آقای روحانی، روزها در ضمن نجاری درب و پنجره، تخته

های شب بید و در نیمهکوها را به هم میخوابیدند، او تختهشد و مردم میکرد و شب که میمی

جا بودم، چند مرتبه درب را باز کردم و صندوق را از او گرفتم. زد و چون من هم آندرب خانه را می

آیم و ما آماده بودیم. میداد که امشب خواست صندوق را بیاورد، از پیش اطالع میهر شبی که می

ند و از او بازخواست کردند که تو چرا برای درب دکان او آمده بودند تا او را سرزنش و بازپرسی کن

کردند رفت و آنها پافشاری میهای آنها نمیسازی؟ او هم از ترس، زیر بار حرفبهائیان صندوق می

  که نباید صندوق بسازی. 

خوبی داشت. مردی  ها مراودۀبهائیاکبر داشتیم که مسلمان بود، ولی با یک نفر به نام مشهدی علی

سازی؟ میت می حدودی فکرش باز بود. او رسید و دید اینها پاپِی هستند که چرا صندوق بود که تا

زدید، اوال ایشان ها را نمیداشتید این حرفاو هم به آنها گفت: شما فکر ندارید، اگر فکر می

در او را بدهید تا نرود برای دیگران کار کند و  خواهد، شما پول خرج خانۀکاسب است و کار می

های شما گذارند و این برای شما بهتر است، چون درختهایشان را در صندوق میثانی، آنها مرده

ها آنها را از درب دکّان متفرق کرده و به استاد عباس گفته بود: برادر، شود! با این حرفگران می

هر کس گوش  تو باید نان داشته باشی بخوری، هرکس به تو کار داد انجام بده و به حرف مفت

اند، ولی من نکن. خالصه، مادرم را به دستور اسالم دفن کردیم و خوشحال بودند که فتح کرده

ایمان  خیلی ناراحت بودم و از طرفی خوشحال که بهترین هدیه را به من داد که همان راه راست و

  برم. ا میبه حق بود که در روح و جسم من به ودیعه گذاشته است و من همیشه اسم مادرم ر

رود، بنویسم. از پیش گفتم که پدرم را مار گزیده بود خوب است داستانی را که از یادم نرفته و نمی

و از اثر زهر مار همیشه مریض احوال و ناراحت بود. در آن زمان من تا حدودی نوجوان بودم و 
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نداشتند. خیلی وقت اینفت در ده کمیاب بود. از این جهت مردم زیاد به چراغ روشن کردن عالقه

خواستند برای خوابیدند و یک عدّه که میخوردند و بیشترشان میها غروب آفتاب شام می

رفتند. صاحب ها یا دورتر میهمسایه کردند و به خانۀنشینی بروند، بوته به جای چراغ روشن میشب

های بدون لوله داشتند که کرد. همه از چراغخانه هم اگر مهتاب بود، در نور مهتاب پذیرایی می

دیگر را شد و به سختی همکرد که اطاق پر از دود میکردند، به قدری دود میوقتی روشن می

طور که مریض احوال و خوابیده ها یادم است غروب که شد، پدرم هماندیدند. یکی از آن شبمی

دیگر بزنند، اسم استند صدای همخوها و مردها هر وقت میبود، به مادرم گفت: رضا (آن زمان زن

گفت رضا). خالصه، گفت: چراغ را بردند، از این جهت پدرم به مادرم میاوالد بزرگشان را می

که امشب پانزده شعبان است و امشب زودتر روشن کن. مادر گفت: چرا زودتر؟ گفت: برای این

د و او را نشناختند و آخوندهای ها را نزن، قائم آمتولد قائم است. مادرم گفت: دیگر این حرف

گیرند. خالصه، چندین ساعت بحث بدتر از شمر به ناحق شهیدش کردند، حاال آنها تولد موهوم می

کند. های صبح بود که دیدم پدرم دارد گریه میکردند، ولی دوستانه بود و مشاجره نبود. نزدیک

کنی؟ گفت: پس چرا گریه میدیدم. مادرم بلند شد و گفت: چه شده است؟ گفت: خواب می

شود بدانم چه که چرا بیدار شدم، چون یک جای خوبی بودم. مادرم گفت: میگفت: برای این

جایی بود؟ گفت: در خواب دیدم یک سید نورانی به باالی سر من آمد و گفت: بلند شو. گفتم: 

دم هیچ عیبی ندارم. گفت: توانم بلند شوم. گفت: نه، تو بهتر شدی. من بلند شدم و دیمریضم و نمی

بیا برویم و او از جلو و من از عقب ایشان رفتیم تا کنار یک دریای بزرگ دیدم جمعیت زیادی 

کند. سخنان ایشان که تمام شد، آن رانی میاند و شخص بزرگواری دارد برایشان سخنجمع شده

داشته است. ت قائم را میسید نورانی مرا به حضور ایشان برد و معرفی کرد که ایشان دیشب صحب

خوب که نزدیک شدم، دیدم همان حضرت عبدالبهاء است که عکس ایشان در خانه خواهرت بود. 

ایشان به من فرمود: برو، تو مریض نیستی، ولی عمرت هم تا هزار روز دیگر خواهد بود. پدرم به 

ان من نگو، ولی مادرم مادرم گفت: من اآلن هیچ عیبی ندارم و تو این خواب مرا به قوم و خویش

کرد. داد و پدرم هم تا زنده بود خیلی خوب بود و قشنگ کار میدر بین احبا گفت و شیرینی می

شود سه سال. من در سربازی بودم، نامه آمد کردند که هزار روز تقریباً میاما آن روزها حساب می

وشتم و بعد از مدّتی نامه برگشت و ای به پدرم نکه پدرت فوت نموده است، آن هم چه جور؟ نامه
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انصاف روی نامه نوشته بود: گیرنده فوت نمود. شما فکرش را بکنید که تا چه اندازه مردم بی

  من بود، ولی به او ندادند و برگرداندند.  بودند، در صورتی که مادرم در ده بود و چشم انتظار نامۀ

و گفتند که پدرت را هادی (پسر سید نظام) از که از سربازی برگشتم، چندین نفر آمدند  موقعی

آییم میباالی باغچه سنگ توی سرش زد و بعد از یک روز فوت نمود، تو برو شکایت کن و ما 

گیرند و دهیم. گفتم: به چه کسی شکایت کنم؟، به دولت و دادگستری که رشوه میشهادت می

دار است و تا ود، چرا باید سید نظام که دهبعدالتی در کار نیست؟، اگر عدالتی در این مملکت می

کدام نباید به سربازی بروند و پدر من که مریض احوال و حدودی پولدار و چهار پسر دارد، هیچ

های ماالریای بهبهان برود و پور و پشههای عبداله ضرغامیک پسر هم داشت، باید جلوی گلوله

کشند؟ خوب است شکایت هر کس را به دستگاه عدل ها در ده بمانند و به قول شما پدر مرا بآن

ها میجا رشوه در کار نیست تا هر زورگو که در صدر نشسته و به ریش ما بیچارهالهی کرد که در آن

  خندد، به امید روز خدا واگذار شود. 

های دیگری در سر داشتند. طولی خبران چه نقشهبه سر مطلب برویم و ببینیم که این از خدا بی

ها بدهی و اگر به آنها گوشت بهائینکشید که به قصاب ده فشار آوردند که تو نباید گوشت به 

بدهی، ما از تو خرید نخواهیم کرد. او هم مثل آنها و شریک فسادشان شد و معامله را قطع کرد. ما 

این کار را به های شوم این آخوندها شدیم. احبا گفتند: یک نفر باید باز گرفتار یکی دیگر از نقشه

عهده بگیرد و هر دو روز یک گوسفند سر ببرد و تقسیم کنیم. من گفتم: سر گوسفند را نبرید و من 

جان کنم، اگر کسی باشد که سر گوسفند را ببرد، من حاضرم که شود که جان را بیدلم راضی نمی

رفیعی حاضر شد که سر  علیگوسفندش را تهیه کنم و گوشت به همه بدهیم. یک نفر به نام سلطان

  ای سه روز این کار را انجام دادیم و نگذاشتیم که احبا بدون گوشت بمانند. گوسفند را ببرد. هفته

این مطلب را هم باید بگویم که غیر از آن دو آخوند محلّی که همیشه بودند، دو نفر دیگر هم از قم 

ام فاضلی، به آنها اضافه شدند. هر دو به نام احمدی که جزو فداییان اسالم بود و دیگری به ن

خبر، در یک خدا و پیغمبر بیشاگردان ابلیس که جز فتنه و فساد هیچ کاری نداشتند. این فاضلی از 

رفت، دستور داده رفت و چون تابستان بود و کسی پای منبرش نمیتابستان در مسجد باالی منبر می

خبر زد. این از خدا بیعلیه بهائیان مظلوم فریاد می بود بلندگو قوی نسب کنند و دائم پشت بلندگو

  ای را راحت کرد. فیضیه کشته شد و جان و روان عدّه عاقبت در کشتار مدرسۀ
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که آن فاسدترین فاسدها به نام فلسفی به باالی  ها همیشه ادامه داشت تا موقعیاین آزار و اذیت

فرمودند، دم را به خداپرستی و نوع دوستی تشویق میجا مرطاهرین از آن منبر رفت. منبری که ائمۀ

دین باعث شد تا تمام درهای باز به روی ما بسته شد. حتّی در بعضی از نقاط ایران این آخوند بی

 گاو و گوسفندها را آتش زدند چون مال بهائی بود. اهالی ده ما به تقلید کورکورانه از این درندۀ

حقیر هر دری را که بود،  کردند. بخصوص در بارۀآمد، میمینما، هرکاری از دستشان برآدم

انداختند، بستند و من آماده بودم تا نگذارم کارشان صورت بگیرد. هر سنگی را که جلوی ما میمی

کارها را خودمان اداره کنیم و چون جمعیت  عاقبت مجبور شدیم تا همۀشدیم. با بردباری پذیرا می

  ها راضی به رضای حق بودیم. ایمان سخت و دشوار بود. با تمام ناراحتیما کم بود، خیلی بر

پنجاه و سه و چهار که هر روز از طرف خمینی یک  این کارهای غیر انسانی ادامه داشت تا سنۀ

آمد. از آوردند و دیگر طوری شده بود که در هر هفته، یک یا دو آخوند به جاسب میاعالمیه می

دهات اصال از این  پارچه ده داشت و در بقیۀبدون شیطان نبود. جاسب هفت آن روز دیگر ده ما

کردند که شاه هایی را علیه شاه و بهائیان شایع میفاسدین نبودند. این آخوندها هر روز اعالمیه

 کردند،ها شاه را دوست دارند. از این جهت، آزار و اذیت ما را چند برابر میبهائیبهائی است و این 

در صورتی که در زمان شاه بود که ما را برای ازدواج به زندان بردند و هر وقت ما شکایتی داشتیم، 

گوش نمی  کردند. طوری دادند و همیشه کارمندان دولت از این فداییان اسالم طرفداری میاصال

که از خانه شده بود که ما دست از جان و مال شسته بودیم و فکر هیچ چیز دیگر نبودیم. هر روز 

رسیدیم، های خود میکه به زمین گرفتیم. موقعیرفتیم، هدف صدها سنگ و ناسزا قرار میبیرون می

اند یا خورد انداختههایی را که کاشته بودیم، کنده، به دورهای کوچک و بوتهدیدیم تمام درختمی

. این فاسدین به مردم یاد داده اندها را خراب کردهچین زمیناند و یا دیوارهای باغات و سنگکرده

کنید که اسالم را بدنام بودند که اگر بهائیان حرفی زدند یا چیزی گفتند، بگویید: خودتان خراب می

  کنید.

یک موضوع کوچک را بنویسم تا بدانید که اینها چقدر پست و رذل بودند و معلّمشان همین  

وقت و هیچ کدام اللّهی شریک آب بودیم. هیچدین بودند. حقیر و آقای یداله نصرآخوندهای بی

کردیم تنها به سر آب یا کارهای دیگر برویم. ما همیشه با هم به سر احبا جرأت نمی از ما و یا بقیۀ

بردیم، مجبور بودیم که چندین مرتبه از باال تا رفتیم و هر وقت که آب را برای زمینی میآب می
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کنند. یک دفعه آب را جوب کردیم برای دشت پایین. به قول پایین دشت برویم که آب را هرز ن

آمد. که آب را به سرزمین رساندیم، یک دفعه آب بند آمد، یعنی دیگر آب نمی خودمان، موقعی

هر دو از عقب آب روان شدیم تا ببینیم که مسیر آب در کجا عیب کرده است. دیدم دو نفر از 

هر دو پسر عمو بودند و فامیلی صادقی داشتند و پدران هر های تقی و حبیب که نوجوانان به نام

ها از مال بهائی بزرگ شده کاشتند و به حساب بعضیهای روحانی را میدوی آنها، امالک ورثه

خندیدند که ما آب را بستیم و چند بودند، آب ما را هرز کرده و باالی جوب ایستاده بودند و می

ای نداشتیم. بسیار از این اتّفاقات بود که هر ا جز سکوت چارهرکیک هم به ما گفتند که م جملۀ

  داد و برای احبا عادی شده بود. روز رخ می

جا هم مالک بود و هم یکی از مبلّغین امر و یک روز به عنوان سرگذشت برای آقای رفرف که آن

کنند و بخصوص رعیتکردم که این کارها را برای ما میضمناً اقوام نزدیک هم بودیم، درد دل می

های شما که بدتر هستند. جواب داد: آقا رضا، بهائی بودن همین است، باید بهائی تعصب نداشته 

ها قانع ریزند. مرا با این جملهباشد که هر چه ناسزا به او بگویند، خیال کند آجیل در جیبش می

  کرد. 

محمد پسر محمدعلی روحانی . او علیآقای رفرف را بردم، چند جمله هم راجع به او بنویسم اسم

ای دانستند که او مبلّغ بهائیان است. یک مرتبه در زمان بروجردی عدّهبود و در جاسب و حوالی می

آید و تبلیغ نمای متعصب به قم و پیش بروجردی رفتند و از او شکایت کردند که این میمسلمان

ه نوشت که این شخص صالح نیست در وزارت کند. او چندین مرتبه به وزارت فرهنگ ناممی

های ما خیلی به شهریفرهنگ کار کند. وزارتخانه مدّت کوتاهی او را منتظر خدمت کرد. این هم

گفتند: ها بود. به آن آخوند احمدی میآمد اسم او به سر زبانکه می او بدبین بودند و هر موقعی

  روند. جا میاز اینها هم بهائیجا نیاید، این اگر رفرف این

حمت آمدند و هر نوع مزاذکر احمدی را از پیش گفتم. همه هفته با چند نفر از فداییان اسالم می

شناخت و مرا به او معرفی کرده بودند. کردند. این آخوند به خوبی مرا میرا برای ما فراهم می

ت که تو به این آقای رفرفتان بگو خواسکتابی هم از من گرفت که دیگر پس نداد. همیشه از من می

بیاید با هم صحبت کنیم. من هم موضوع را با آقای رفرف در میان گذاشتم. ایشان گفت: اینها 

خواهند مغلطه کنند، ولی اگر بگویم نه، خواهند چیزی بفهمند و یا تحقیق کنند، بلکه مینمی
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من هم حاضرم تا با او حرف بزنم. من  گوید،خواهند گفت ترسید و یا سواد نداشت، حاال که او می

پیغام احمدی را جواب دادم که آقای رفرف حاضر است. یک شب قرار گذاشتیم به منزل ما بیایند 

ترین افراد را همراه گرفت و آمد. چند نفر و صحبت کنند. احمدی در حدود بیست نفر از متعصب

سواد اعت حرف زدند و دیگر آخوند بیها هم بودند و مشغول صحبت شدند. حدود یک سبهائیاز 

هایی نامربوط خارج از شؤون انسانی زد. نتوانست جوابی بدهد و بنا به حاشیه رفتن کرد و حرف

آقای رفرف گفت: شما آخوندها ول معطل هستید، اسالم دیگر مرده است و شما این مردم صاف 

کشید، جان را که شما به دوش میسد بیکشید و این جاید و به دنبال خود میو صادق را مهار کرده

ها را گفت، او از جایش بلند شد و با اعتراض همه را از روح ندارد. چون آقای رفرف این جمله

ها را جا بلند کرد و رفتند. ما در جلسه چای و شیرینی آورده بودیم که از آنها پذیرایی کنیم، چای

هایی که نشسته بودند، گذاشته بودند و رفتند. تشک ها را هم هر کدام زیرکه نخورده بودند و نقل

شوید، چون ها بخورید، فوری بهائی میبهائیاحمدی گوش همه را پر کرده بود که اگر چیزی از 

کنند. خالصه اینها آزار و اذیتشان خود میدهند و آدم را از خود بیدارویی دارند که به خورد آدم می

  کردند. ای درست مییادتر شد و هر روز یک حرف تازهکم که نشد، بلکه خیلی هم ز

های مزخرف ها و کسانی که گوش به این حرفبهائیاز پیش نوشتم که من آسیاب داشتم و برای 

اند و به کردم. یک روز صبح که رفتم، دیدم درب آسیاب را آتش زدهدادند، گندم را آرد مینمی

بود کلّی سوخته است. این آسیاب باالی ده در چند کیلومتری و در دامنه کوه قرار داشت و ممکن 

کردند و به های آسیاب را خیلی محکم و زخیم درست میدزد یا جانوار بیابد، از این جهت درب

یک متر عرض، یک متر و چهل سانت قد و پانزده سانت ضخامت داشت. اینها این درب  اندازۀ

ه را آتش زده و شب دیگر رفته و هر چه در داخل آسیاب داشتم، برده بودند. خود آسیاب را هم ب

  کلّی سوزانده و به تلی از خاک تبدیل کرده بودند. 

باال نشیمن  ای هم داشتم که دو طبقه بود. طبقۀکردم، ولی خانهآقای روحانی زندگی می من در خانۀ

کردم که در وسط ده و جای بسیار خوبی قرار پایین را گاو و گوسفند نگهداری می بود و طبقۀ

نیز آتش زدند. چون حقیر با آقا یداله نصراللّهی همسایه بودیم، دیگر  های آن راداشت. هر دو درب

که بیایند و هر دادیم، از ترس اینخوابیدیم. در کوچه و خانه هر شب نگهبانی میها اصال نمیشب

کردیم که روزی خواهد آمد که تمام این زندگی که مّدت چه را داریم، آتش بزنند. اصال فکر نمی
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دین مصادره دهیم، آخوندهای بیایم و از آنها پاس میا رنج و زحمت به دست آوردهسی سال ب

خواهند کرد و سر آنها به هم خواهند زد و هر کدام قسمت بزرگتر را خواهند خواست. با تمام 

هایش را هایی که داشتیم، دربها را آتش زدند. باغهای خانهنگاهبانی و توجه کردن، تمام درب

  د و دیوارهایش را ویران کردند. آتش زدن

آوری محصول، گوسفندهایی رسید پس از جمعام بود. پاییز که مییک باغ داشتم که نزدیک خانه

آوردیم. یک ها به خانه میبردیم تا بچرند و شبخواستیم پروار کنیم، به داخل باغ میرا که می

اند. داخل دشت درختاند و همه مردهیختهروز غروب رفتم تا آنها را به خانه بیاورم. دیدم سم ر

های محصول از جمله لوبیا و کدو و خیار و هر چه را بود، از زمین کندند و از های کوچک و بوته

  بین بردند.

کردیم این بود مختصری از کارهای آنها نسبت به همه به خصوص به حقیر. موقعی که اعتراض می

کنید تا اسالم را بد نام کنید! یادم است یک دادند: خودتان میمیکنید، جواب طور میکه چرا این

اند. فوری از جا بلند اله ناصری را آتش زدهفتح روز در خانه بودم که گفتند: دیشب انبار آذوقۀ

اله ناصری رفتیم. دیدم انبار نزدیک کوچه بود و فتح شدم و آقا یداله را صدا زدم و با هم به خانۀ

اند. گفتیم حاال که آخوند در ده آمده و ای به داخل انبار آتش ریختهشد با چه وسیلهلوم نمیمع

قم استاد است، بروید او را بگویید، بیاید و از نزدیک جنایتی را که شاگردان او  گویند در فیضیۀمی

طور ببین که چرا به ما اینکه شما بیا و از نزدیک اله رفت و به عنوان ایناند، ببیند. خود فتحکرده

آنها  ها و یا آذوقۀکنند، اگر ما مقصریم، دیگر گاو و گوسفند که تقصیر ندارند که شما خود داممی

اله، باالخره آخوند مزبور که سر تا پا فساد و چندرویی بود، آمد و را آتش بزنید. پس از رفتن فتح

تمال را از جیب خود درآورده، مثل ابر بهار گریه کرد کشید، دسهای آتش که زبانه میاز دیدن شعله

  و گفت: خیلی بد شد. 

خواستی احمق مزخرف، تو اگر نمی در آن زمان آزادی وجود نداشت که به او گفته شود: مرتیکۀ

این انبار با جاهای دیگر آتش بگیرد، در این جاسب، دِه و قصبه زیاد است، تو که استاد مدرسه 

دهی، یک روز خوب بود به یکی از دهات دیگر بروی، گرد شیطان را درس میهستی و صدها شا

خوری و راه شیطان را سواد را میبی ای و مال این مردم سادۀتو که دائم در این ده جا خوش کرده

دهی، اآلن صد و چند سال است که این ده بهائی داشته و مسلمان و بهائی با هم به آنها یاد می
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اند؟ باعث خواهد بیاید آنها کافر و اینها مسلمان شدهد، چه طور حاال که خمینی میانرفیق بوده

کنی؟ و در باطن خوشحال هستی؟ خالصه، ها تو هستی و حاال داری گریه میاین ناراحتی همۀ

ها را تحریک کرده بود که بروید و بگویید: خودتان آتش ها را کرد و رفت و پس از ساعتی بچهگریه

کس نبود جز این که کسی که اسالم را بدنام کرده، هیچاید تا اسالم را بدنام کنید! غافل از آنزده

  خبر. آخوندهای از خدا بی

طور پرسیدم: چرا اینکردند، چون من با آنها بیشتر رابطه داشتم، از آنها میگاهی که اذیت می

خواهیم بدانید اسالم نمرده م مرده، میدادند: چون آقای رفرفتان گفته اسالکنید؟ جواب میمی

گفتم: اتّفاقاً من هم در شک بودم، ولی حاال به من ثابت شد و با این است. در جواب آنها می

عملیات شما، دیگر هیچ شکّی برایم باقی نمانده که اسالم مرده است، چون دستوراتی که شما به 

مرده، اسالم این دستورات را نداده که شما تمام  کند که اسالمدهید، ثابت مینام اسالم انجام می

شود که شما گری دیگر هم داشته باشید، حاال معلوم میزندگی ما را آتش بزنید و هزاران وحشی

کشیدید و حالیه آن جسد مرده پوسیده شد و این عملیات شما، بوی آن را به دوش می جسد مردۀ

درآوردی ه دوش شما است و این اسالم شما، اسالم منپوسیده است که ب تعفّن و گند همان مردۀ

  کنند. دین دنیاپرست است و اسالم حقیقی غیر از این است که به شما تلقین مییک مشت آخوند بی

باز زمانی بود که خمینی به پاریس آمده و قرار بود به ایران بیاید. یک طرف به آقای رفرف گفتم: 

روزی بیاید که ما یک سر آسوده به بالین بگذاریم؟ گفت: بله، همین  شودما که خسته شدیم، آیا می

شود، این شاه فالنی که برای ما کاری نکرد، آید، کارها همه درست میمیچند روزی که خمینی 

شود، زیرا این آقای خمینی از امر اطالع خوبی دارد و ما ولی این مرد که بیاید اوضاع خوب می

شود سواد هستم، چه طور میگفتم: پسر خاله جان، شما که سواد دارید و من بیرا آزاد خواهد کرد. 

آخوند در دنیا خوب باشد؟ گفت: مگر مّحسین و یا حجت زنجانی و وحید دارابی آخوند نبودند؟ 

گفتم: خیر آنها عاشق بودند، نه آخوند، مگر حضرت نعیم در کتابش راجع به اینها چه فرموده، 

  فرماید:می

  شقـان را ز زاهدان مشمــار              کین غـم خویش دارد آن غم یارعا

  او ره جان سپـارد آن ره نـــان              او در دیــن زنـــد این در دینــار

  زاهـد از بهــــر زر کنــد زاری              عــاشق از مـال و جـان بود بیزار
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اند که بیایند و راه اهد هم نیستند و برای دین قد علم نکردهدر صورتی که پسر خاله جان، اینها که ز

آید تا مملکت را بگیرد میخدا و دین را به مردم نشان بدهند، خمینی فردی ریاست طلب است و 

کنم توز است، من که باور نمیو یک مشت مظلوم را به خاک سیاه بنشاند و فردی خودخواه و کینه

گذاشت و آنچه قضاوت کنی. اما آقای رفرف پایش را پایین نمی آخوند خوب پیدا شود تا شما

  قدر در حرف خود ثابت بود که من ساده هم نزدیک بود که باور کنم. 

آن موقع زمستان بود و مردم هم بیکار. هر روز از صبح تا شام و از شام تا نصف شب، این مردم از 

رفتند رفتند و دو مرتبه از درب زیارت میالبی میآمدند و تا پایین ده و درب یک زیارت قسر ده می

شب ادامه داشت و شعارشان شعارهای معمولی که از باال. این رفت و آمد از صبح تا نیمه محلّۀ

بهائیان کروگان یا مرگ یا «گفتند: طهران و قم به آنها دیکته شده بود، به اضافه که چند مرتبه می

ها مواقع بیکاری و بازی آن را تکرار ر را تکرار کرده بودند که بچهای این شعابه اندازه». مسلمان

  کردند. می

طور که پشت کرسی نشسته بودیم، چند دقیقه چشممان خواب ها خواب نداشتیم. همینما هم شب

زدم. دیدم یکی لگد رفت. خوب یادم است که یک شب پشت کرسی نشسته بودم و چرت میمی

بافت، سراسیمه شد که آقا رضا بلند شو ببین چه خبر زنم داشت قالی میزند. به درب خانه می

اند ما را بکشند. بلند شدم از اطاق بیرون رفتم و دیدم مثل همیشه تظاهرات که آمدهاست، مثل این

زد ما بگذرند، یک زنی داشت لگد به درب خانه می کردند. حاال که آمده بودند از پشت خانۀمی

ورباطن، بلند شو، ببین امام توی ماه است. آمدم و به همسرم گفتم: نترس فعال قالی گفت: کو می

بینیم. دوباره سرجای بباف به ما کاری ندارند، فقط عیب ما این است که امام را توی ماه نمی

  خودم نشستم و در فکر فرو رفتم. 

کدام اند و هیچاین عالم آمده همه پیغمبر و امام درکردم چه طور ممکن است ایناز جهتی فکر می

دیدم این که حاال آمده و ما را کورباطن اند و از طرف دیگر، میاند که توی ماه رفتهرا نگفته

دانم، پنج شوهر رسمی کرده یکی پس از تظاهرات، تا جایی که من می خواند و شده سردستۀمی

های من عیب کردم که همۀباز فکر می دیگری و پانزده الی بیست نفر هم رفیق غیر رسمی داشته و

ور شده رفقای او نبودم. خالصه، در فکر غوطه ام، داشتن عصمت و عفّت بود و مثل همۀو خانواده

های رفرف هم مرا گیج کرده بود که خودش شب را به نیمه کرد و به کشور آزاد رسانید بودم. حرف
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دهد، درست بود، چون خودش را به کشورهای آزاد گفت خمینی بیاید به ما میو آن آزادی که می

گرگ و جز خدا کسی را نداشتیم. دستم را به سوی خدا بلند کردم  رساند! ما ماندیم تنها با یک گلۀ

ام، آیا ممکن و گفتم: خدایا، پروردگارا، تو آمرزگاری، با کمال عجز و نیاز به درگاه تو رو آورده

بتوانیم یک شب سرمان را راحت روی متکا بگذاریم؟ در این فکر  ای فراهم آوری تا مااست وسیله

  بودم که از هوش رفتم.

رفتیم. همیشه باهم بودیم و رفتیم تا کار کنیم، چند نفر باهم میها همیشه که توی دشت میبهائیما 

بت، هم کردیم. البتّه به نوکردیم و هر روز زمین یکی از خودمان کار میدر حقیقت به هم کمک می

کرد و هم بهتر بود. مدّتی بود که کارمان فقط دعا و مناجات بود. آن شب کارمان بیشتر پیشرفت می

هم طبق معمول پس از راز و نیاز از هوش رفتم. در خواب دیدم در یک زمین بزرگ که متعلّق به 

برای استراحت پای کنیم. قدری که کار کردیم اله یزدانی بود، پنج نفری داریم کار میآقای شمس

طور که نشسته بودیم، من یک درخت بزرگ نشستیم تا پس از استراحت دوباره مشغول شویم. همین

یک قورباغه بزرگ بود.  اندازۀرود. عقرب بهجا راه میکردم، دیدم یک عقرب بزرگ آننگاه 

ها گفتند: باشد جایی بچهرود. جا راه میها نگاه کنید و ببینید چه عقرب بزرگی در آنگفتم: بچه

کشیم. در این حرف بودیم که دیدم دو عدد گربه دارند که بلند شویم او را می رود، موقعینمی

ها آمدند و مدّتی رسند. گربهها حسابش را میآیند. پیش خودم گفتم: خوب شد حاال این گربهمی

ا رفتند و چند عدد مرغ آمدند. گفتم: خوب هبا او کلنجار رفتند و نتوانستند کاری با او بکنند. گربه

ها هم هر چه با او مبارزه کردند، کشند. مرغها دیگر او را میها کاری نکردند این مرغشد، اگر گربه

یک قورباغه  های عقرب و دست و پا و دم او را کندند، ولی این عقرب که به اندازۀتا حتّی شاخک

چرخید و از ل یک قوطی کبریت بزرگ، دور خودش میبزرگ شده بود و دست و پا نداشت، مث

ها زرد رنگ شده بود. من هم مات و مبهوت پاشید که تمام اطراف زمینخودش زهر زردرنگ می

مانده بودم و در عالم خواب گفتم: الها، پروردگارا، این دیگر چه نوع عقربی است؟ صدایی از 

  است. باالی آسمان بلند شد که عقرب نیست، این خمینی 

ای داد و ای بیداد، دیدی تا این صدا به گوشم رسید و اسم خمینی را شنیدم، از جا پریدم و گفتم: 

های پاشی خواهد کرد. دیگر حرفکه به چه روزی خواهیم افتاد؟ این معلوم است که تمام دنیا را سم

ی برای ما برگزیده آقای رفرف را فراموش کردم که او در چه خیالی بوده و خداوند چه عقرب سم
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وقت دیگر خاطر جمع شدم شود که در درگاه خداوند خیلی گناهکار هستیم و از آناست. معلوم می

خواهد و حاضر است به هر کار ناشایستی دست بزند که سود خودش در که آخوند فقط دنیا را می

  آن باشد، ولو به ضرر دیگران تمام شود.

یادآور شویم. از پیش نوشتم که ما در منزل آقای روحانی ساکن ها برگردیم به عقب و از گذشته

ها جور خوراکیشد، چند گونی از همههایش در طهران ساکن بودند. هر سال پاییز که میبودیم و بچه

کردند و من برای زمینی و حبوبات و چیزهای دیگر که مورد احتیاج بود، درست میاز قبیل سیب

خواهم چند روزی برای گردش به طهران بروم، هم برای دیدن گفتم: میبردم. یک سال آنها می

آمد اقوام و هم قدری استراحت کنم. آن روزها ماشین کم بود. روزی یک ماشین از قم به جاسب می

ها به قدری فرسوده شده بود که هر کجا به سرباال رفت. این ماشینو یکی هم از جاسب به قم می

وقت ها هم بارها را تا باالی سر باالیی به دوش بکشیم، آنه شویم و بعضی وقترسید، باید پیادمی

که مورد اهانت و ها بود، اینبهائیدوباره توی ماشین بریزیم و سوار شویم. یک اشکال دیگر برای 

ین کنید که ماشها را سوار میبهائیکردند که چرا دشنام قرار داشتیم و همیشه راننده را سرزنش می

  را نجس کنند؟ 

خالصه آن سال قرار شد که من به طهران بروم. بارهای آقای روحانی را ببرم و سعادت، دخترم، 

هم کوچک بود و او را هم همراه بردم. از جاسب حرکت کردیم و چون اشخاص ناجور در ماشین 

فتیم. چند روزی در جا حرکت کردیم و به طهران رنبود، زیاد اذیت نشدیم، تا به قم رسیدیم و از آن

طهران بودیم و موقعی که خواستیم برگردیم، آقای عبدالکریم صادق را دیدم. او گفت: هر وقت 

تواند، خوب است خواهد به جاسب برود و تنها نمیجاست و میبخواهی بروی جاسب، مادرم این

ه جاسب برویم. روز با شما باشد. روزی را معلوم کردیم که مادرش را به گاراژ بیاورد تا باهم ب

موعود حرکت کردیم و تا قم خیلی خوشحال بودیم که سعادت تنها نبود و مادر صادق او را مواظبت 

کند ما هم ها رفتیم تا هر وقت ماشین حرکت میکه به قم رسیدیم، به گاراژ جاسبی کرد. موقعیمی

  برویم. 

نامی بود که إن شاء اله سرگذشت او دیدم در این سفر اشخاص ناجور وجود دارد. از جمله دخیل 

را هم خواهم نوشت. خالصه توکّل به خدا کردیم و بلیط گرفتیم و در ساعت معین حرکت کردیم. 

های زشت و نامربوط را که الیق خودشان من دیدم حدسم درست بود و آن افراد ناراحت، حرف
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، محرک اصلی همان دخیل رجب بود. آوردند. البتّه به طوری که نوشتمبود، به زبان کثیف خود می

های شما که همیشه کردم. عاقبت گفتم: این حرفرسید، سکوت و صبر جا که حوصله میمن تا آن

ها اید؟ گفتند: این دفعه از آن دفعهاید، چه کردههمه که گفتهکنید، چه فایده داشته و اینتکرار می

  ها دفن کنیم. ودخانه ازنا زیر شننیست، ما باید تو را یا مسلمان کنیم یا در ر

آنها دخیل بود و بقیه هم ناراحت  این را باید بگویم که سه نفر از دِه خودمان بودند که محرک همۀ

اکبر و این سه نفر، او را تحریک آزار بودند. یک نفر هم از ده وسقونقان بود به نام سید علیو مردم

ی نداشت. هر چه خویی باقار بود که هیچ چیز از درندهعیکردند و او خودش یک وحشی تماممی

دین که مربی این جانوران بودند، الیق خودشان و امثال خودشان بود، مانند آن آخوندهای بی

گفتند: برای کرد، قبول نکردند و میماشین به نام امیر هر چه آنها را نصیحت می گفتند. رانندۀمی

دهیم که دهند، به تو میها به تو میزنی و ما آن پولی که این نجسها را میخاطر پول این حرف

های خودشان را تکرار کردند و حرفهای او را قبول نمیدیگر اینها را سوار نکنی. نصیحت

  ازنا که مورد نظرشان بود، رسیدیم.  نمودند تا به همان رودخانۀمی

گذشت و در بهار آب زیادی داشت، ولی در فصلد، میاین رودخانه از بین دو کوه که بسیار بلند بو

که وارد این  کردند. موقعیها از داخل این رودخانه رفت و آمد میهای دیگر کم آب بود و ماشین

زنیم. رودخانه شدیم، آنها راننده را مجبور کردند که یا ماشین را نگاه دار، یا ماشین را آتش می

مرا زیر شن کنند. من هم از ماشین پیاده شدم و در حقیقت خسته عاقبت ماشین را نگاه داشت تا 

خواستم. گفتم: برویم پایین تا ببینم چه کار شده بودم و زندگی با این نوع جانورهای دو پا را نمی

اکبر دستمال را از جیب خود بیرون آورد تا مرا خفه کنند. خواهند بکنند. پیاده شدیم و سید علیمی

چیز کردند، ولی در حقیقت من آماده بودم و دیگر به هیچم و سعادت هم گریه میمادر عبدالکری

کند تا به دور گردن من بپیچد. قدری شکوالت کردم. دیدم دارد دستمالش را لوله میفکر نمی

ها را از جیبم بیرون خریده بودم که توی ماشین به این بچه بدهم که حالش به هم نخورد. شکوالت

گفتم: اینها را بگیر و بخور که با دهن تلخ مرا خفه نکنی. از دست من گرفت و پاشید و  آوردم و

گفت: اینها نجس است. در این گیر و دار بودیم که راننده و چند نفر دیگر که از دهات دیگر بودند، 

 اکبر هستی و در ده خودتان همکشی که کار آسانی نیست و تو که سید علیآمدند و گفتند: آدم

بهائی هست، اگر خیلی زرنگ هستی، برو آنها را مسلمان کن. جواب داد: ما آنها را مسلمان 
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ایم و حالیه نوبت این است. گفتم: او مصیب نوروزی بود و من سید رضا جمالی هستم، در کرده

ت دین و مثل خودتان درساید، بلکه با فشار و اذیت او را یک مرد بیثانی شما او را مسلمان نکرده

گوید و در باطن اصال دین ندارد، ولی گوید مسلمان که دروغ میاید و در ظاهر، به شما میکرده

کردن من توانم دروغ بگویم. باالخره پس از کشمکش و وساطت، آنها دست از خفهمن مثل او نمی

ت بردار نبودند برداشتند و سوار ماشین شدیم. به راهمان ادامه دادیم، ولی آنها از بدزبانی خود دس

  تا به مقصد رسیدیم. 

اله روحانی رسید. او از طهران به ژاندارمری دلیجان مدّتی گذشت و این خبر به گوش آقای قدرت

ما آمدند و جزیی  شکایت کرده بود و از طرف ژاندارمری دو نفر مأمور برای تحقیقات به خانۀ

هم تحقیق کنند. پس از مدّتی برگشتند و گفتند: تحقیق کردند و به وسقونقان رفتند تا از طرف دیگر 

بیا به وسقونقان برویم تا اگر تو راضی شوی شما را صلح دهیم و اگر نه او را به دلیجان ببریم تا 

خواهید صلح بدهید، ولی شما تکلیفش معلوم شود. من گفتم: با کسی قهر نیستم که شما می

هم به وسقونقان رفتیم. در یک خانه وارد یک اطاق بزرگ آیم، چشم. بلند شدم و با میفرمایید، می

خواهند که میاند. مثل اینسفیدان دِه جمع شدهشدیم. دیدیم در حدود چهل نفر از اهالی و ریش

اند. ما هم رفتیم و نشستیم. یکی به جنگ روس یا انگلیس بروند که همه برای مشورت بسیج شده

اکبر شکایتی داری؟ گفتم: ایشان پس از فحاشی این سید علیاز مأموران از من پرسید: شما از 

ای، نگذاشتند موفّق شود. خواست داخل رودخانه ازنا مرا خفه کند، ولی با وساطت عدّهزیاد، می

ای را طرح کرده بودند، گفت: که از پیش نقشهدفعه یکی از آن بزرگترهایشان بلند شد و مثل اینیک

م و ببینیم که یک نفر به آقای بروجردی فحش داده است و حاال هم شکایت بلند شوید به قم بروی

کرده است. دست جلو را گرفتند که عقب نمانند. یکی دو نفر دیگر هم از او تبعیت کردند و بلند 

شدند که بله، باید به قم رفت. آن مأمورین آنها را به سکوت دعوت کردند و گفتند: شما چه 

خواهید باعث فتنه شکایت دارند یا ندارند، شما اینجا چه کار دارید که می اید؟ آنها با همکاره

رسد، ولی تو اکبر بیش از این عقلش نمیشوید؟ یکی از مأمورین رو به من کرد و گفت: سید علی

بیا و بزرگی کن و گذشت همیشه از جانب شما بوده، حالیه هم بیا و رضایت بده تا صلح کنید. 

اند، اند و از او گذشتهمان گذشت است، تا بعضی جاها از قاتل هم شفاعت کردهگفتم: ما وظیفه

ام، شخص دیگری از من دفاع کرده، او است که باید من چرا نکنم؟ ولی من که شکایت نکرده
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اکبر هم قول رضایت بدهد. آن مأمور گفت: ما از تو خواهش داریم که رضایت بدهی و سید علی

زنیم. های خودمان را میبینیم و حرفهم صاحب شکایت را میها نکند و ما داده دیگر از این غلط

دهم و آنها قضیه را خاتمه دادند. ضمناً گفتم: آنهایی که گفتم: من به سهم خودم رضایت می

شناسد خواستند به قم بروند، آزاد هستند که بروند، چون آقای بروجردی هم شما را و هم ما را میمی

  ها آرامش برقرار بود.خواهید بکنید. این قضیه تمام شد و تا مدّتی در ماشینه میو هر کاری ک

بود آمدی که برای من شد، به این نتیجه رسیدم که اگر اتّحاد و اتّفاق و هماهنگی میاین سفر و پیش

ای اله فروغی برافتاد. مانند مصیب نوروزی و رحمتبود، این اتّفاقات نمیو سستی عقیده نمی

جزئی زمین که بدون زحمت به دست آنها رسیده بود، دین آبا و اجداد خود را که آن پدران با چه 

هایی که از همان پدران خود مانده بودند، اینها به هیچ فروختند و برای همان زمین زحمتی بر عقیدۀ

وند را بوسیدند و مدار انکار کردند و دست آن آخخود را در نزد شریعت به ارث رسیده بود، عقیدۀ

فطرت مانند های پستبه قول خودشان مسلمان شدند. مسلمان شدن اینها باعث جری شدن رجاله

اکبر شد و دیگر تکلیف من و امثال من و یا ضیاءاله مهاجر و عبدالحسین دخیل رجب و سید علی

  پایین برود. یزدانی معلوم است که نگذارند چه در سفر و چه در محل آب خوش از گلویمان 

ای به کردند که اگر در بیابان گرگ یا حیوان درندهزمانی که ما بچه بودیم، پیرمردها سفارش می

آید، جلوی آنها شود و بیشتر به عقب شما میشما حمله کرد، فرار نکنید که اگر فرار کنید، جری می

بودند. اگر از اول که چند سال قبل های ما درست فهمیده کنند. قدیمیبایستید، خودشان فرار می

خو صفت درندهنمای حیوانهای آدماز انقالب بود، این دو نفر سّد را نشکسته بودند، این رجاله

شدند که در اول انقالب، دو خانوار دیگر از ما را به نام سید آقا حسینی و نوراله اسمعیلی جری نمی

  ندند تا راهی شهرها و کشورهای ناجور دور و نزدیک شوند. ببرند و بقیه را دربدر و آواره گردا

خواستی بگذاری که غضنفر این جزئی ملک کسی نبود بگوید: آقای فروغی، تو برای چه کسی می

خواستی یک بدبخت را از نان خوردن که میتو را بکارد و به بدبختی زندگی کند؟ و تو برای این

ای هایت چارههایت را گمراه کردی؟ و حاال بچهو بچه بیاندازی و برای چندرغاز زمین، خود

دادند که نخیر، شد: شما دیگر راه پدرتان را نروید، جواب میندارند. زمانی که به آنها گفته می

پدر ما بیراهه نرفته است. من هنوز زنده هستم و شاهد بودم که سید ماشاءاله نصراللّهی که با آقای 

تان هم مسلمان بود، موقعی که برگشت به من گفت: پسر عمو جان، آقای فروغیفروغی به قم رفته 
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زنی؟ تو هم بیا و مثل فروغی راحت زندگی کن. از آن روز به شد و تو هنوز حرف خودت را می

هایی که هایت چه دارند که بگویند جز یکی از دروغها با من فرق کرد و دیگر بچهبعد نظر همسایه

ای؟ روح و جانت در زندگی که شاد نبود، حتماً هم در آخرت شاد نخواهد بود، تو هتو یادشان داد

ای زن و بچه را آواره و سرگردان دشت و بیابان و امثال تو برای خاطر حرف چند آخوند، عدّه

  فرماید:کردید. شاعر می

  دشمن دانا که غم جان بود                 بهتر از آن دوست که نادان بود

اسمی از دخیل رجب بردم، خوب است چند جمله هم از سرگذشت این استاد شیطان بنویسم.  چون

بازی نشوید، چون کردند که با دخیل رجب همزمانی که ما بچه بودیم، همیشه بزرگترها سفارش می

فخر شاگرد بود، او هم با  شیشه دارد. ما همیشه مواظب بودیم. چون پدرش در خانۀجنسش خرده

کم بزرگتر و مأنوس و آنها خانوادگی دور از اخالق انسانی بودند. این هم مرید آنها بود. تا کم آنها

تقلّبی مشغول بود و زنی از بستگان  فروشی و درست کردن سرکۀراهی طهران شد و به شغل ترشی

فر و خود را اختیار کرد و صاحب دو دختر شد. سالی دو مرتبه الی سه مرتبه در ایام محرم و ص

آورد و برای آمد و با خود چند عدد از فداییان اسالم را میرمضان به اسم عزاداری به جاسب می

طهران است، ولی به جاسب » شهر نو«گفتند: پاتوقش کردند. دوستانش میما مزاحمت ایجاد می

أتی تشکیل های مسلمان مقیم طهران هیکم جاسبیشد. کمخوان میآمد، رئیس دسته و نوحهکه می

شاه بود و آخوند ناطق نوری  کاره و رهبر شد. البتّه در دورۀدادند و این فرد فاسد ناراحت، همه

گرفت و خیلی هم خوشحال بود. خواند و پنج تومان اُجرت میهای جمعه برایشان روضه میشب

ال دیگر دخیل مملکت شدند. حا کم انقالبی کردند و مثل ناطق نوری و دخیل رجب همه کارۀکم

فرماید: تدبیر رئیس شد و دیگر تکلیف ما معلوم است. تا قضا و قدر چه در نظر دارد. مولوی می

جهنّم  کند و تقدیر نداند. دخیل دخترهایش را شوهر داد و خودش هم به علل نامعلوم در گوشۀ

  اند: ساکن شد. بزرگان گفته

  سد عجب باشدادب باشد         گر به پیری رهر جوانی که بی

که مردم را از وجود نحس خود راحت کرد، در همان مسجدی که همیشه هیأت داشتند، پس از آن

شود که مشهدی کند. در گوشه و کنار شنیده میگیرند و ناطق نوری هم شرکت میبرایش ختم می

دوستان دخیل خیلی عزت و احترام داشته که آقای ناطق نوری برای ختمش آمده است. یکی از 
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میرد، باید خود شیطان عزادار که شاگرد شیطان می که عزت و احترام نبود، موقعیگفت: اینمی

  ها دفن کنند.فرماید: بگذارید مرده را مردهباشد. حضرت مسیح می

رضا حدّادی چون اسمی از ناطق نوری بردم، یک مطلبی را بنویسم. از پیش راجع به آخوند غالم

رفت تا پشت سر حجت ابن الحسن نماز بخواند و هر هفته به مسجد قمرود مینوشتم. حدّادی 

دیگر علیه بهائیان طرح و اجرا کند. از آن جایی که خداوند نبض هرکس را در  برگردد و یک نقشۀ

دست دارد، این خانواده همیشه بیچاره و محتاج بودند. برادری داشت که خیلی کوچکتر از او بود 

خورد و کرد و نانی میاله ناصری بود و در کارهای کشاورزی کمک میگرد نجاتو در بچگی شا

اله، مادربزرگی به نام گوهرخانم داشت که زنی با ایمان و مدّتی در این خانواده شاگرد بود. نجات

خرید و عقیده داشت که ثواب دارد اگر کسی باعث شود نوع دوست بود و همیشه کاغذ و قلم می

فرستاد. این بچه توانست سواد نمانند. هر شب او را به کالس اکابر مین بچه و یا دیگران بیکه ای

کم بزرگتر و راهی طهران شد. اینها هر کدام تا حدودی خواندن و نوشتن مختصری یاد بگیرد. کم

ضو کوبی بود و عفروشی یا نمکرفتند، محلّشان گمرک و شغلشان از قبیل ترشیکه به طهران می

کم آشوب آخوندی برقرار شد و آقای ناطق نوری به نوایی رسید ها بودند. تا کمهمان هیأت جاسبی

رضا که در مسجد قمرود شناخته شده بود و در نزد آخوندها عزیز بود، از ناطق نوری طلب و غالم

به  کمک کرد و گفت: برادرم بیکار است، شغلی برایش درست کنید. او که سواد نداشت، گفتند

ها مشغول به کار شود. مدّتی که گذشت گفتند کالس اول را گزار در یکی از دبستانعنوان خدمت

تواند با پشتیبانی ناطق نوری درس بدهد. پلّه به پلّه باال رفت و حالیه که هزار و سیصد و هفتاد می

است. فعال گویند رئیس آموزش و پرورش شمال شهر طهران شده و چهار است، به طوری که می

دیگر سواد و معلومات مطرح نیست، تو آخوند را ببین و هر کاری خواستی انجام بده. حاال ببین 

شود. بیچاره ایران مملکت ایران چه خاکی بر سرش شده و به دست چه اشخاص ناالیقی اداره می

 ددارها با اجازۀگفت: این که سواد نداشت، حاال باید سواو بیچاره ایرانی اصیل. یکی از رفقا می

 خواهند بکنند؟ گفتم: کجای کاری؟، پسران اصغر و رضا صادقی که در مدرسۀاو هر کاری می

گیرند و شغلشان این بود که در دشت، که اینها چیزی یاد نمیدادند برای اینابتدایی آنها را راه نمی

  اند. های ما را بشکنند، حاال سرهنگ سپاه شدهیا آب ما را هرز کنند و یا درخت
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خواهم از آن مسجد و پیروان آن بنویسم تا اما راجع به مسجد  قمرود که از پیش ذکرش شد، می

آیندگان بدانند که ما با چه کسانی سر و کار داشتیم و چه روزهای تاریکی را پشت سر گذاشتیم. 

دین، گوش مردم آن محل هست که آخوندهای بیای نزدیک قم است و مسجدی در قمرود قصبه

اند که هر شب جمعه، پسر امام حسن عسکری، قائم موعود، در این مسجد سواد را پر کردهبی سادۀ

های جمعه در این مسجد نماز بخواند، با جناب حجت ابن الحسن خواند و هر کس در شبنماز می

برادر و نزدیکانش، اوالد نداشت و  سن به گفتۀعسکری نماز خوانده است. در صورتی که امام ح

این آخوندهای دروغگو، برای امام حسن پسری تراشیدند و چون برادرش حقیقت را گفته بود که 

برادرم اوالد نداشت و این حرف به ضرر آخوندها بود، لقب کذّاب به او دادند و در تمام مجالس 

سواد را فریب دادند. مردم ساده، هم حرفبی ردم سادۀنامیدند و این ماو را به نام جعفر کذّاب می

های این کذّابان اصلی را باور داشتند و هم یک نماینده معلوم کرده بودند تا برود و به قول خودشان 

کید بهائیکه درآوردی نماز بخواند. بخصوص در جاهاییبا حضرت حجت من ها بودند، بیشتر تأ

که بهائی دارد، باشد. این موذیان از خدا بی کردند که آن آخوند حتماًمی  خبر همۀباید از آن محل 

جویی بود و جز فساد و ریا هیچ کاری نداشتند و خرج راه و پول کارگری او را هایشان مفسدهنقشه

  دادند. های اجتماعی میهم همین انگل

رفت یش شد، هر شب جمعه میرضا حدّادی که ذکرش از پاز ده ما فردی موذی و ناجور به نام غالم

دادند. شاه را هم بهائی کردند و چندین ورقه سرمشق علیه بهائیان به او میو او را مغزشویی می

معرفی کرده بودند و این فرد فاسد نادان آنچه را که در آن روز و شب آموخته بود، تا آخر هفته باید 

ها را. ما هر کجا کرد، بخصوص بچهحریک میاهل ده بیآموزد. همه را علیه بهائیان ت به بقیۀ

آموختند و همیشه مواظب ها مزاحم بودند و هر روز یک دسیسه و خدعه علیه ما میرفتیم، اینمی

  ها معامله کند. بهائیبودند که کسی از دهات مجاور نیاید که با 

ببینم چه خبر است؟ ما سر و صدا بلند است. گفتم بروم  خوب یادم است که دیدم باالی خانۀ

اند که گفتند: از واران، حسین نامی آمده و از رضوانی لوبیا خریده و موقع رفتن، جلوی او را گرفته

اند و تمامش کنی؟ و با او درگیر شده و چاقو زده و گونی لوبیا را پاره کردهتو چرا با اینها معامله می

س است! البتّه این را هم یادآور شوم که ما هر اند که اینها نجرا که در حدود صد کیلومتر پاشیده

آمدند و شبانه کردند، آنهم از دهات مجاور میچه داشتیم، نصف قیمت برایمان حساب می
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بردند. خودم در حدود بیست عدد میش داشتم که همه را نصف شب، نصف قیمت خریدند و میمی

ار تومان بود، ولی من نصف قیمت دادم. فروختم و سه عدد دیگر باقی مانده بود. میش هر عدد هز

فروشم، یک شب آمد و دید سه عدد مانده. گفت: ها فهمیده بود که من آنها را مییکی از همسایه

فهمد. هر سه را به هزار تومان خرید کنند. گفت: کسی نمیاینها را بده به من. گفتم: تو را اذیت می

دند، در صورتی که دو هزار تومان به سودش بود، او را ها فهمیده بوو برد. فردای آن روز رجاله

گذارند مردم باهم بسازند. این ها نمیمجبور کرده بودند که باید پس بدهی. آمد و گفت: این نفهم

  راه و روش اینها بوده است. 

دانستند. هر وقت از زدند و این کارها را ثواب میزیاد می ها صدمۀتوی دشت به حاصل و درخت

ای نداشتیم جز سکوت و گرفتیم و چارهپرانی و فحاشی قرار میرفتیم، مورد سنگنه بیرون میخا

ترسید. به کنید، میگفتند: شماها اگر محبت میکردیم، میتحمل. در عوض هر چه مهربانی می

». گ یا مسلمانبهائیان کروگان یا مر«دادند: ها یاد داده بودند که دائم هر کجا بودند، شعار میبچه

 اش از این مسجد خراب شدۀشود، نقشهعاقبت معلوم شد که هر چه فساد در قم و اطراف ایران می

سواد به مورد اجرا در بی شود و به دست افراد سادۀقمرود به دست فاسد این اجتماع کشیده می

های رگذشت یکی از النهکه هرچه صدمه بزنند، به بهشت خواهند رفت. این سآید. به خیال اینمی

  فساد.

میت بود که  از جمله موضوعاتی که این کوردالن متعصب مقلّد شیطان داشتند، راجع به صندوق

دادیم و های مفسدین نمیگذارند. ما هم اعتنایی به حرفها را در صندوق میچرا بهائیان مرده

جار مردی فقیر و محتاج بود و آقای کردیم. قبال نوشتم که استاد عباس نمطابق دستورات عمل می

ساخت. کرد و او از این جهت از ترس مردم، شبانه برای ما صندوق میروحانی به او کمک مالی می

نجار ماندیم. از شهر هم اما طولی نکشید که او و آقای روحانی هر دو بدرود حیات گفتند و ما بی

انده نشویم، جمع شدیم و مشورت کردیم و قرار شد که درمتوانستیم تابوت بیاوریم. برای ایننمی

حقیر با آقا یداله نصراللّهی هر دو اقدام کنیم. چند عدد تبریزی از دوستان خریدیم و پس از آماده 

شدن، به قم بردیم و تخته کردیم و آوردیم. به آقا یداله گفتم: تو دست به کار شو و مشغول ساختن 

بساز. گفت: من که نجار نیستم. گفتم: صندوق ساختن که نجار الزم  هاصندوق شو و از این تخته

اند. او را تشویق کردم تا برود و اساس نجاری ندارد، از طرفی نجارها از مادر نجار به دنیا نیآمده
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های ها را مطابق این تختهبخرد و بعداً یک صندوق که داشتیم، به خانه او بردم و گفتم: تخته

و درست کن و به هم میخکوب کن. او هم همین کار را کرد و پس از چند روز دارای  صندوق ببر

که خداوند سرنوشت دیگری برای ما در نظر پانزده عدد صندوق خوب و محکم شدیم، غافل از این

کردم. ها را به همان منزل آقای روحانی آوردیم که حقیر زندگی میدارد. خالصه دو دفعه صندوق

بزرگ گذاشتیم و با خیال راحت که دیگر از این بابت اشکالی نداریم، اما مولوی می در یک انبار

  فرماید:

  تدبیر کند بنده و تقدیر نداند                تقدیر به تدبیر خدایی بنماید

گذشت و آشوب اسالمی هر سازی یک نجار شد. روز و شب میو آقای یداله هم از این صندوق

کردند. دو مرتبه ما در فکر زدند و یا خراب میای را آتش میپیش و هر روز خانه روز بدتر از روز

آنها را از  زنند. با آقای یداله همۀها را ببینند همه را آتش میافتادیم که اگر بیایند و این صندوق

در هایش را روی هم و هم جدا کردیم و به شکل تخته در آوردیم که جای کمتر بخواهد و تخته

انبار گذاشتیم و دوباره کاه روی آنها ریختیم، تا اگر بیایند و ببینند فکر کنند که کاه است. بله  گوشۀ

ها را گذاشتیم طور خانه و انبار کاه و تمام وسائل چندین خانوار و تختهعاقبت با تمام زحمات، همان

دینی آنها را که کدام آخوند بی و دست خالی و پای برهنه فرار را بر قرار ترجیح دادیم. معلوم نشد

  گویند همان ناطق نوری که با آنها آشنایی داشت، آمد و فروخت. ها میفروخت که بعضی

دل، زیارتی بود و حقیر هم خواستم ای دیگر که از پیش نوشتم که در ده ما به قول اهالی سادهجمله

که بچه و به  زمان بچگی حقیر. موقعیتا چند جمله از این زیارت بنویسم. برگردیم به عقب، یعنی 

روزها وسائل سرگرم کننده مثل حالیه نبود، بخصوص در دهات. حقیر سن پنج یا شش سال بودم، آن

شد و مردم از کار ام خوب بود. زمانی که فصل پائیز و زمستان مینسبتاً هوشیار و ذهن یادگیری

 که هیچ وسیلۀرفتند و با ایندیگر میهای همانهنشینی به خشدند، برای شبکار میکشاورزی بی

خوب برای پذیرایی نداشتند و فقط یک چراغ کوچک نفتی بدون لوله برای روشنایی استفاده 

کردند. به قدری آن آوردند و چای درست میکردند و یک کتری مسی که با هیزم آب جوش میمی

دیدند. با این وسائل ابتدایی و نداری و ا میدیگر رکرد که به سختی همچراغ و اجاق دود می

شدند، خیلی خوش و خرم بودند و از هر دری تنگی، در همان ساعت که دور هم جمع میدست

گفتند و همه را ها قصه میها برای سرگرمی خودشان و بچهسخنی بود و عاقبت پیرمردها و پیرزن
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که  رقصیدند. حقیر موقعیزدند و یا میبشکن می هاکردند. در همان دود و دم، بعضیسرگرم می

کردم چون ها بازگو میگفتند، روز بعد همه را برای بچههایی میدر جمعی بودم که قصه یا قصه

های دیگر خیلی خوب بود. از این رو وقتی روز عاشورا و مراسم ام نسبت به بچهذهن یادگیری

آمد، قرار بود که حتماً به زیارت هم بروند و برگردند. ی بیرون میزنسینه شد و دستۀعزاداری که می

خواندند و یکی نامه میجا زیارتها در آنخوانرفت، نوحهزنی به زیارت میسینه که دستۀ موقعی

  خواندم. نامه را از حفظ میدو مرتبه که حقیر در آن جمع بودم، به خوبی زیارت

شدند و به قول خودشان به های جمعه از هر محل جمع میشب همۀها در آن ده رسم بود که زن

کردند و با خواستند بروند، حقیر را هم هر کجا بودم، پیدا میکه می رفتند. موقعیزیارت می

که بچه بودم و آنها از من رودرواسی نداشتند و بردند. این از دو جهت بود، یکی اینخودشان می

که به  خواندم که آنها بتوانند بخوانند. موقعینامه را خوب و شمرده میرتکه زیایکی دیگر این

های وسط زودباور خودشان را به آن چوب های سادۀرسیدیم، این زناین ساختمان سنگ و گلی می

روسری  ها گوشۀمالیدند و بعضیگفتند ضریح، میهای پنجره درست کرده بودند و میکه به شکل

کردند و هر کدام بستند و مدّت زیادی گریه میگفتند چارقد، به ضریح میخودشان میخود را که 

اند و یا هوو به سرشان آرزویی داشتند. حاال معلوم نبود که در خانه یا از شوهرشان کتک خورده

لشان مشک قّبی همۀ زادۀخواهند این اماماند که میاند و یا از دست مادرشوهرشان ناراضیآورده

  خواستند. را حل کند. به قول خود آنها معجزه می

خواندم. به این شرح بود: نامه میایستادند و من برای آنها زیارتهای زیاد، میپس از گریه و زاری

و الی آخر. بعد فاتحه یاد » طالبالسالم علیک یا آقای شاهزاده حمزة ابن عون ابن علی ابن ابی«

خواندند و هر کدام یک دستمال آجیل آورده بودند که نذر کرده بودند را میکردم و آنها فاتحه می

کردند، زیرا های من را هم پر میکردند. جیبدیگر تقسیم میتا آرزوهایشان برآورده شود و بین هم

نامه خوانده بودم. آخر کار هم هر کدام یک شمع و یا یک چراغ نفتی کوچک با برایشان زیارت

  دیگر.  آمدم تا شب جمعۀکردند و من به خانه میجا روشن میودند که در آنخود آورده ب

ای در زادهکردم که شاید حقیقتاً اماممدّتی بر این منوال گذشت و حقیر هم در عالم بچگی فکر می

 های دیگرپرسیدم که تو چرا مثل زنکنند. گاهی از مادرم میها به او التماس میجا هست که زنآن

گفت: نه مادرم. پدرم همیشه روی؟ مگر تو آرزو نداری؟ او چون بهائی بود، میبه زیارت نمی
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کنند. حرفگفت که این زیارتمی  های مادرم بیشتر مرا ها پایه و اساسی ندارند که مشکلی را حل

عالقه دارند طور ها ایندر فکر فرو برد که اگر به قول مادرم پایه و اساسی ندارد، پس چرا این زن

خوانی، روضه خواهند؟ این موضوع مرا به خود جلب کرده بود تا که روزی در جلسۀو معجزه می

خوانی، گفت: برادران امام حسین سه نفر بودند که شهید شدند و اسامی آخوندی در ضمن روضه

   آنها بدین قرار است، عباس و جعفر و عون که عون در موقع شهادت دوازده سال داشت.

یک روز ما جوانان که دور هم جمع بودیم و آخوند هم حضور داشت، از او پرسیدم: در صورتی 

همه کردند، چه طور و چرا اینها همه عرب بودند و در عربستان زندگی میزادهکه امام و امام

و زیارتگاه در ایران است و در عربستان نیست و اگر هم هست، نسبت به ایران خیلی کمتر است؟ ا

ها به دنبال او آمدند و زادهاین امام گفت: زمانی که مأمون، امام رضا را به ایران دعوت کرد، همۀ

اند. جل الخالق، جل الخالق. چه دروغ بزرگی. اگر اینها برای هر کدام را در جایی شهید کرده

بودند، پهلوی آن  ها که در عربستانامام همه راهی ایران شدند، پس چرا بقیۀخاطر یک امام این

های دو پهلوی این آخوند در فکر فرو رفتم. هر وقت با جهت حقیر از حرفها نماندند؟ از اینماما

گفتم: این به اصطالح زیارتجوانان چه در موقع کار و چه در مواقع دیگر با هم بودیم، به آنها می

خواهید، هیچ پایه و اساسی ندارد و این دانید و از آنها معجزه میزاده میهایی که شما آنها را امام

اند تا از این راه به نوایی برسند و به قول معروف قلّکی برای آخوندها هستند که شما را اغفال کرده

های خود این آخوند به شما ثابت خودشان درست کرده باشند و از شما سواری بگیرند، من از گفته

چه کسانی بودند، یا اصال فردی در این زیر خاک نیست و ها زادهکنم که این به اصطالح اماممی

  درآوردی است. اینها همه من

طالب را گوید: عون پسر علی ابن ابیی میخوانشما فکر کنید آخوند در باالی منبر در موقع روضه

ته شود پسر دوازده ساله اوالد داشکه در صحرای کربال شهید کردند، دوازده سال داشت. چه طور می

پسر عون قبول داشته باشید  اند که این ساختمان سنگ و گلی را مقبرۀباشد؟ اینها شما را گول زده

که عون پسری داشته باشد که حتماً نداشته، به چه نحو این و از او معجزه بخواهید. به فرض این

ه ایران آمد؟ شخص چندین پشت صبر کرد، یعنی از زمان واقعه کربال تا زمان امام رضا، آن وقت ب

جا اند و اینگویند اینها در زمان امام رضا آمدهآیا ممکن است؟ ابداً ممکن نیست، زیرا آخوندها می

فرماید: یک ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است. شما هم اند. حضرت امیر میمدفون شده
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فرماید: خوشحالیم که هارم میهای آخوندها را قبول کرد؟ امام چشود این دروغفکر کنید. آیا می

قّبی را درست کرده و به  زادۀدشمنان ما احمق هستند. حاال شما فکر کنید آن کسانی که این امام

اند که نتوانسته این دروغ بزرگ را طوری به خورد اند، چقدر احمق و نفهم بودهخورد شما داده

   شما بدهند که اقال یک صدُم آن را بتوان درست کرد.

زاده جهت امامشود بیزنی. مگر میها را میای که این حرفگفتند: تو کافر شدهآنها در جواب می

شود، همین اآلن که معلوم است. در جواب گفتند: شاهزاده حمزه با درست کرد؟ گفتم: چرا نمی

اند چینی گذاشتهاند و در بشقاب اند و سرهای همه را بریدهجا شهید شدهسی نفر از یارانش در این

ها مال این ها را اصال قبول نکنید، این دروغچکد. گفتم: این حرفآنها می و اآلن خون از همۀ

خواهد اند تا به نوایی برسند، چون آخوند که نمیآخوندها است که از سادگی شما سوء استفاده کرده

شود سر کسی را ی ببرد، مگر میها را سر هم کند تا از شما سودکار بکند، مجبور است این دروغ

ها را قبول نکنید، چون هر کس قبول کند، ببرند و پس از چندین سال از آن خون بچکد؟ این حرف

  دیوانه است. 

های من ناراحت شدند. گفتم: ناراحت نشوید، گوش کنید تا من برای شما بگویم. آنها از حرف

عیاشی بود که در تاریخ است او چهارصد زن بلکه علی شاه قاجار یک سلطان زورگو و مستبد و فتح

اند و در زمان سلطنت او تمام سرا داشته است. حساب اوالد او را خیلی زیاد ذکر کردهبیشتر در حرم

آزاری های او به تمام نقاط ایران فرستاده شدند و آنها هم به غیر از زورگویی و مردماوالد و نوه

گفتند باید به شاهزاده داشت، میبیچاره مرغی و یا گوسفندی میکاری نداشتند. اگر فرد دهقان 

کردند شاه در جایی دفن می هدیه بدهد و پس از مدّتی حیات، به دستور حکومت وقت یا فرستادۀ

خواهد کشید. حاال میگذاشتند با لقب شاهزاده که یدک میزاده میو اسم او را از اسامی فالن امام

که حقوق بگیر همان شاه ملعون بود، مردم را امام اوالد داشت  ه باشد یا نداشته باشد. آخوند محل

خوری و از این راه به فکر استفاده خودش بود که کرد، چون او هم کارش مردهبه زیارت دعوت می

 کردند وکه فکر کنند، قبول میما هم بدون آن جا بتواند روضه بخواند. پدران و مادران سادۀدر آن

شد، غافل از التّعظیم قّبی معرفی میواجب زادۀگذشت یک امامیا مجبور بودند. چند سال که می

های دروغ و مزخرف و پوچ آنها را شوند و این حرفکه روزی مردم از خواب غفلت بیدار میآن

و بدانید که به تمسخر خواهند گرفت. إن شاء اله روزی بیاید که شما از خواب غفلت بیدار شوید 
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اند. باز جای شکرش باقی است که پدران ما کارانی اسیر بودهپدران و مادران ما در دست چه تبه

  اند که در ده زندگی کنند. اند و آخوندها زیاد مایل نبودهای نداشتهها سرمایهاند و بیچارهدر دِه بوده

روید و نظاره کنید که چه تجمالتی خبر است، بدین از خدا بیحاال به قم که محل آخوندهای بی

اند و جان همه را به لب اند، در آوردهاند. پدر آن کسانی را که در آن زمان بودهدرست کرده

جا یک آخوند دم درب ایستاده و شمع اند تا چنین بارگاهی را برای خودشان بسازند. در آنرسانده

گیرد و آخر شب هم همان ا شام صد تومان میفروشد. باور کنید یک شمع دو ریالی را از صبح تمی

گوید: شمع نذری برای من شود، میهایی که صبح داشته، دارد هر نفر از درب که وارد میشمع

دهد که پنج شمع برایش روشن کند. کند. او یک تومان میروشن کن. آخوند تقاضای پولش را می

 کند تا مشتری بعدی. دهکدۀبقیه را خاموش میرود و او هنوز آخری را روشن نکرده که طرف می

گوید: از آن گوییم که شهر ما قم است، طرف میما صد کیلومتر تا قم فاصله دارد و هر کجا ما می

خواند، دیگری نامه میشمع دزدها هستید؟ این یکی از شگردهای آخوندها است. یکی زیارت

چاپند. کند. خالصه با هزار نیرنگ مردم را میخاره میخواند و یکی برایت استبرای اموات قرآن می

شود که هیچ قلّکی به این پر درآمدی نیست. اگر ما هر روز دسته دسته نرویم و پولپس معلوم می

های خود کم پی به دروغها ندهیم آنها کمزبان خود را مفت و مجانی به این ظاهر فریبهای بی

  کنند. تزویر را جمع می های ریا وبرند و این دکانمی

همکارهای خودم و حتّی دوستان و پسر عموها از حقیر رانده شدند  ها بود که همۀپس از این حرف

و دیگر مرا به پسرعمویی قبول نداشتند، در صورتی که پدرشان در زمان حیات وصیت کرده بود که 

دوست دارم، پس شما رضا را مثل  چون برادرم همین یک اوالد را داشته و من او را مثل شما خیلی

برادر خودتان دوست بدارید و از او مواظبت کنید. اما آنها وصیت پدرشان را نادیده گرفتند که اگر 

اید و ما چون ما با رضا سالم علیک داشته باشیم، فالن آخوند خواهد گفت که شما هم کافر شده

کسی که راهش را گم کرده، سالم علیک  توانیم باخواهیم در این مملکت زندگی کنیم، نمیمی

آوردند که این را آمدند و یک کتاب ردیه که یک آخوند نوشته بود، میداشته باشیم. هر روز می

ها متعلّق به شاگردان شیطان است ها و گفتهگفتم: این نوشتهبگیر و بخوان. من در جواب به آنها می

دهم، کسی که حرف حق را شنید دیگر گوش به نمیهای آخوندها دیگر گوش و من به این حرف
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ام و تا آخرین نفس ایستادگی دهد، من راه حقّی را پیدا کردههای زمان نمیهای این ابلیسگفته

  دارم.

جا قابل احترام است و پسرم گفت: هر کجا که دعا و مناجات بخوانند و اسم خدا برده شود، آن

؟ مساجد که محل عبادت و ذکر خداوند است، اینها تبدیل باید گرامی داشت. گفتم: کجای کاری

داری و دوستی و مردماند و به جای نصیحت و نوعخانه و فروشگاه داد و ستد کردهبه اسلحه

دهند و شعارشان این است که چه خداپرستی و محبت به دیگران، تعلیمات جنگی و تروریستی می

که ایی که نجس هستند، نابود گردند. به جای اینکسی پاک و چه کسی نجس است و باید آنه

طلبی و عملیات تروریستی جوانان را ارشاد کنند و خدا و پیغمبر را به آنها بشناسانند، به شهادت

کنند که کسی که مسلمان نیست و یا مخالف آخوند است، بکشید و اگر کشته شوید به دعوت می

اسم خدا و دعا و مناجات است و اگر هم حرفی شود بهشت خواهید رفت. سخنی که پیدا نمی

باشد، جز فریب مردم نیست و مملو از ریا و تزویر است که عادت آخوندهاست. شما فکرش را 

که کفن بپوشند و از هر چه در دنیا است، بکنید، بزرگترین عبادتگاه مسلمین، مکّه است. به جای این

که  رگ بر آمریکا و اسراییل است و موقعیبگذرند و به خداوند لبیک بگویند، شعارشان م

شود و در صدد هستند که به آوری مال مردم صد برابر میگردند، هر کدام طمعشان برای جمعبرمی

زن و دیگران را جمع آوری کرد که یک نمونه آن را بعدًا شود مال صغیر و بیوهچه نحوی می

خواهند، ، دیگر آزاد هستند و هر کاری که مینویسم و چون حاجی شده و برگ آزادی را گرفتهمی

خواهند ها شده محل زن و مردهایی که میدهند و این عبادت آنها است. همین زیارتانجام می

قول و قراردادهای خود را منعقد کنند. خودم با چشم خود دیدم در تکیه، چادری کشیده بودند که 

ها معلوم نبود این زن بود یا دختری ولی از طرف زننشستند ها مییک طرف مردها و طرف دیگر زن

که  که در موقع خواندن روضه، لباس یک پسر جوان را به همان چادر وسط دوخته بود که موقعی

آن جوان خواست بلند شود، با چادر بلند شد. اینها پای روضه آمده بودند تا دعا بخوانند و این هم 

  مراسم دعا و مناجات بود. 

واهم یک خاطره برایتان بنویسم. البتّه خاطره زیاد دارم، ولی این مربوط به یکی از کارهای خحال می

شود. روزی که ما را از جاسب فراری دادند و آنچه داشتیم، مصادره کردند، پس این آخوندها می

ال اند، اموالشان ماز چند وقت شایع شد که دادستان اراک گفته :کسانی که از ایران خارج نشده
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جزء استان مرکزی هستیم و مرکز استانمان اراک است.  هاخودشان است. ناگفته نماند که ما جاسبی

یک روز به پسرم گفتم: خوب است به اراک برویم و بپرسیم که این موضوع صحت دارد یا خیر. 

هی یکی از روزها از طهران سوار شدیم و به سوی اراک حرکت کردیم و آمدیم تا نزدیک محّت د

که از کنار  به نام باقرآباد است که دهی بسیار سبز و خرم است و آب و هوای مطبوعی دارد. موقعی

گذشتیم، یک فرد که حدود شصت سال داشت، در کنار جاده ایستاده بود تا وسیله آن آبادی می

شین توقّف کرد، پیدا کند و به اراک برود. به پسرم گفتم: این پیرمرد را هم سوار کن، ثواب دارد. ما

  او هم سوار شد و به راهمان ادامه دادیم. 

که منتظر بود. یک مرتبه درد دلش را در بین راه، از زندگی در دهات و کارش جویا شدیم. مثل این

گذارند آب خوش پرسی؟، این آخوندهای فالن فالن شده که نمیباز کرد و گفت: چه زندگی می

ترسیدم ممکن است او ساواکی آخوندی باشد، ولی دل را که میاز گلوی کسی پایین برود. با این

زدم به دریا و گفتم: حاال که آخوندها به دهات کاری ندارند و همه در قصرهای مصادره شده و در 

کنند، چه کار به دهات شما دارند؟ گفت: شما کجای کاری؟، من یک ناف طهران سلطنت می

کردم، ولی حاال دیگر اینها کارهایی اسالم را مو به مو اجرا میمسلمان حقیقی بودم و تمام دستورات 

اند، خدا و پیغمبر که تقصیر ام. گفتم: اگر اینها بد شدهاند که از خدا و پیغمبر هم بیزار شدهکرده

خود را برای دیگران از دست نده، در ثانی شما که مسلمانی و اینها  وقت عقیدۀندارند، شما هیچ

که جنگ بود و صدّام شهرها را به  اند؟ گفت: موقعیندارند، مگر با شما چکار کرده به شما کاری

جا، لب قنات جا خوش های اینبست، یک گله از اینها از ترس آمده بودند زیر درختموشک می

کشیدند شدند و به قدری تریاک میهای مردم میکشیدند و مزاحم زن و بچهکرده بودند و تریاک می

کرد و چون لب قنات نشسته بودند، زنآمد که آدم را گیج میدر وسط دشت هم بوی تریاک می که

  کشیدند که بیایند و آب ببرند. های ما خجالت می

گفتم: به قول شما این گله چه کسانی بودند؟ گفت: زیاد بودند از جمله احمد خمینی، کروبی، 

خواهم یک جنایت کوچک اینها زنم، میحرف می جهتخلخالی و ... شما فکر نکنید که من بی

جا جوانی بود که خواهد دل تنگت بگو. گفت: در اینرا برایتان روشن کنم. گفتم: بفرما هر چه می

ها به که زن اندام بود. موقعیتازه عروسی کرده بود و زنش جای خواهری خیلی خوشگل و خوش

بیند و رود تا آب ببرد. کروبی او را میبق معمول میروند، او هم مطاسر قنات برای بردن آب می
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گویند: او شوهر دارد و تازه شوهر کرده. او از نام و نشان شود که دختر چه کسی است؟ میجویا می

که آن آخوند فاسد چه نقشه در سر دارد. دهند، اما غافل از اینپرسد. به او جواب میشوهرش می

م شد، اینها از اینجا رفتند. یک روز دو نفر مأمور آمدند و آن جوان که جنگ قدری کپس از این

که تو سربازی و باید به خدمت سربازی بیایی، او را بردند و پس از یک بیچاره را به عنوان این

که جنگ تا حدودی که تعلیمات نظامی ببیند، او را به جبهه فرستادند، در صورتیهفته بدون آن

ز چند روز آمدند و گفتند: فالنی شهید شد. ما هنوز در برگزاری ختمش بودیم تمام شده بود. پس ا

که از طرف همین کروبی آمدند و گفتند: زنش باید بیاید حقوق شوهرش را به او بدهند. آن زن 

اش ایم و خودش و شوهرش فدای خوشگلیاید، ما هم دیدهبیچاره را بردند و اگر شما او را دیده

  خواهید من بگویم آخوند خوب است؟ شدند. حاال می

خواهد از این کردم این هم میکردم زیاد از او سؤال کنم و فکر میدر ضمن من هم جرأت نمی

ها، چیزی بفهمد، ولی معلوم شد که خیلی دلش سوخته است. از او پرسیدم: آقای عزیز، حرف

خورد که حاضر شده این نوع می کروبی که پیر است و دختر هفده و یا هیجده ساله به چه دردش

ها از این نوع زن و دخترها زیاد دارند جنایت مرتکب شود؟ گفت: این آخوندهای پدر فالن شده

اید که آغامحمدخان قاجار کنند، مگر شما تاریخ را نخواندهو هر شب با چند تای آنها بازی می

سرا داشت و اینها هم جانشینان آن حرم اصال مردی نداشت و او را مقطوع النّسل کرده بودند، ولی

های زجردهنده به اراک رسیدیم و او پیاده شد و خداحافظی ها هستند. خالصه با این حرفسوخته

کرد و رفت. ما هم به دادستانی رفتیم و جواب به ما داده شد: با بودن ناطق نوری از دست ما کاری 

  آید. بر نمی

  ن عزیزم:اما نصیحت و وصیت من به فرزندا

نویسم. از شما خواهشمندم مرور نمایید مختصری از سرگذشت پدر و مادرم و مادرتان را نوشته و می

تا بدانید که ما این امر نازنین بهائی را به آسانی به دست نیاوردیم. آن مختصری بود از سرگذشت 

نست این راه راستی مادرم که برای بهائی بودن با تحمل چه صدماتی از خودی و غیر خودی، توا

را که از پدرش آموخته بود، حفظ کند و به من نشان بدهد. من و مادرتان بعد از او برای حفظ 

ها کشیدیم تا ها از اقوام و غیرهها و نابرابریها و چه ظلمراهی که به ما نشان داده بود، چه مصیبت

اند، برای شما بران به آن بشارات دادهبتوانیم این راه حق و حقیقت را که از دوران قدیم تمام پیغم
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به یادگار بگذاریم. ما تمام این نامالیمات را تحمل کردیم تا شما را با حق و حقیقت آشنا سازیم 

که الحمد له همه در ظل امر موفّق هستید و ما چه در دنیا و چه در آخرت در حضور جمال مبارک 

بینند که در حق وقعی که تأییدات جمال مبارک را میروسفید و سرافراز خواهیم بود. مخالفین م

خورند، چون آنها به خیال خودشان قصد گزند و افسوس میشما شده، انگشت عبرت به دندان می

ننگ را در بین  شود مرا نابود نمایند تا به قول خودشان این لکّۀای میداشتند که به هر وسیله

  فرماید:خودشان نبینند. شاعر می

  ما اندیشۀما           او ندانست که حق بود در  دّعی خواست که از بیخ کند ریشۀم

ها که مختصر از شرح هایتان داریم، این است که مانند بعضیحالیه ما خواهشی که از شما و بچه

هایتان و حالشان را خواهم نوشت، نباشید و سعی کنید بهائی حقیقی باشید، چه خودتان و چه بچه

در راه دین با استقامت و پرهیزکار و با عصمت و عفت باشید و زندگی آبرومندی فراهم نمایید و 

وقت برای مال دنیا با کسی درگیر و تند نشوید و همیشه گذشت را پیشه خود سازید. خداوند هیچ

ان وقت و به هیچ عنوکنم که هیچوقت پشتیبان شما خواهد بود. در ضمن به شما وصیت میدر همه

دیگر را کوچک نکنید و هر کدام و هر کس دیگر را از خود بهتر بدانید. غرور و خودخواهی هم

نداشته باشید و دیگری را سرزنش نکنید. شما سعی داشته باشید مانند یک روح در چندین بدن 

ن خاطر و ناراحت سازید و همیشه در فکر آباشید و حرفی نزنید و کاری نکنید که دیگری را آزرده

دیگر باشید. از شخصی پرسیدند: با باشید که دیگری یا دیگرانی را خوشحال کنید و دوست هم

دانم برادرید، پرسیدم دوست هستید کس دوست هستی؟ جواب داد: برادریم. طرف گفت: میفالن

یا خیر؟ برادری جای خود دارد و من از شما تمنّا دارم خواهر و برادری جای خود، با هم دوست 

هربان باشید و با تمام کسانی که چه سرکار دارید و چه ندارید، دوست و مهربان باشید. تمام و م

افراد اجتماع را دوست صمیمی باشید و اگر کسی کمکی خواست به قدر مقدور از او دریغ ننمایید 

 توانید کمکش کنید و بدانید که خداوند عوضش را صد برابر به شما خواهد داد و در هرو تا می

  معامله کمک به دیگران ضرر ندارد و اجر دنیا و آخرت در پی دارد. 

اما سرگذشت چند نفر که از پیش نوشتم که شرح خواهم داد، اینک سرگذشت آنها را به طوری که 

  نویسم. ام، میمن از بزرگان و پیرمردها شنیده
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شه در کمرش شمشیری ها، شخصی بود خیلی شجاع و همیها و زمانیمحمدرضا، پدربزرگ فروغی

ها ابروست. خیلی کرد بگوید باالی چشم بابیبسته بود و تا زمانی که زنده بود، کسی جرئت نمی

هایش هم نسبتاً خوب بودند و به امر بهائی وفادار و تا در راه دین، محکم و استوار بود و بچه

ی چند متر زمینی که به آن شخص بزرگ، برا اله فروغی، نوۀحدودی خادم بودند. ولی رحمت

خواست به زور از دست رعیت بگیرد، به شهر قم رفت، البتّه قبل از انقالب خورد و میهیچ درد نمی

مقداری به نام ای فراهم بود. دست آخوند بیکه تا حدّی چندان خبری نبود و برایش همه وسیله

، بهائیان جاسب را بیشتر از پیش شریعتمداری را بوسید و گفت: مسلمانم. او باعث شد که دیگران

مورد اذیت و آزار قرار بدهند. از طرف دیگر چندین پسر و دختری که داشت، از راه حق و حقیقت 

ای بند نیستند و به درد هیچ جامعهخورند و به هیچ صراطی پایدور شدند و حالیه به هیچ دردی نمی

توانند دهند، آنها تابستان میبه جاسب راه نمیها را بهائیخورند و دلشان خوش است که چون نمی

آقای  آقای روحانی همسایه بود، قسمتی از خانۀ شان با خانۀبه جاسب بروند! اخیراً چون خانه

  اند. خودشان کرده روحانی را از آخوندها خریده و وصل به خانۀ

اله، پسر عموی همین رحمتهمان محمدرضا و  محمد زمانی، پسر ابوالقاسم و نوۀبر عکس، علی

انداختند امری در جیب او پیدا کردند، مأموران او را جلب کردند و به زندان که چند نامۀبرای این

و پس از چند وقت او را برابر جوخه اعدام واداشتند و گفتند: یا توبه کن و بگو مسلمانم و یا شلیک 

بود و آن دیگری هم یک نوه. این نگذاشت کنیم. گفت: بهتر است شلیک کنید. این یک نوه می

صدمات پدربزرگ و پدر از بین برود که درود بر روان پاکش و نامش همیشه جاوید باد. من از شما 

هایتان را هم به همان راه تربیت کنید، اگر خیر دنیا و محمدوار باشید و بچهخواهش دارم علی

  خواهید. آخرت را می

بهائی است، به  که بچۀمهاجر بود که او را در سن شانزده سالگی برای اینیکی دیگر ضیاءاله 

چوب بستند و به قدری او را صدمه زدند که پایش شکست. تا حدودی خود شما یادتان هست که 

گفتند کرد و با عصا و پای شَل که همه میمدّت هفتاد سال و قدری هم زیادتر، به سختی زندگی می

های دادند و حرفشناختند، مورد اذیت و آزار قرار میرفت و او را میر کجا میه». ضیاء شله«

ایمانش افزوده کشید، بر خورد و زجر میداشتند، ولی هر چه صدمه میزشت و نامربوط به او روا می

کرد. افسوس پسرش نصراله، داماد همان شد و با استقامت و بردباری همه را تحمل میمی
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خواست از پدرزنش تقلید کرده باشد، زحمات پدر را فراموش کرد اله فروغی است که میرحمت

و برای چندرغاز حقوق بازنشستگی، به همان راهی که پدرزنش رفته بود، رفت و یا به قول خودش 

رود و از او عزت و احترام مسلمان شد و حالیه دلش خوش است که در تابستان به جاسب می

  طور زحمات و لطمات پدرش را زیرپا گذاشت. او این گیرند.می

آید، بسیار انسان و میدیگری، ارباب محمد وسقونقانی بود. این شخص محترم که من یادم 

دوست و همیشه در فکر این بود که کمکی به زیردست خود بکند. او یک نفر در وسقونقان مردم

بودند، ولی چون بهائی بود، در باطن دشمن او بودند. که به او محتاج بود و تمام اهل آن ده با این

ها روحم تازه بهائیگفت: من با دیدن شما آمد و میخوب یادم است که همه هفته به کروگان می

اش سرباالیی بود. شود، در صورتی که از وسقونقان تا کروگان نزدیک به پنج کیلومتر و همهمی

ها از آمد و وسقونقانیهاءاله بود. او هر هفته به کروگان میایشان مردی پیر، ولی عاشق حضرت ب

نامی سپری گذاشتند و تا آخر عمر یکّه و تنها با استقامت و نیکای او را راحت نمیهیچ صدمه

کرد، ولی پسرش مصیب نوروزی برای همان امالکی که از پدرش به ارث برده بود، در برابر 

که آن امالک از دستش برود، گفت: من هم مسلمانم. رد و از ترس اینها نتوانست دوام بیاوناراحتی

البتّه اینها همه قبل از انقالب بود و طوری رفتار کردند که هر کدام هر چه فرزند دارند به هیچ 

شدند، دشمنان حق و رفتند و مسلمان میبند نیستند. از طرفی اینها هر کدام که میاعتقادی پای

دادند. لوم را بیشتر مورد اذیت و آزار قرار میشدند و بهائیان مظخوتر میو درندهتر حقیقت، جری

بند نیستند. ای پایگویند و به هیچ عقیدهگویند که مسلمانند، ولی دروغ میهای آنها میحالیه بچه

  هایشان را هدایت فرماید.ما امیدواریم که از خود اینها گذشته ولی خداوند بچه

بار «اند: ند نفر را ذکر کردم تا شما بدانید که داشتن دین در دهات آسان نیست. از قدیم گفتهاین چ

خواهد دین داشته باشد، باید خیلی استقامت کند. خدا را شکر هر کس که می». دین سنگین است

باید در راه  هایتاناید. چه خودتان و چه بچههایتان به دنیای آزاد خوب رسیدهکنم که شما و بچهمی

هر بهائی  دین خیلی با استقامت و پرهیزکار و با عصمت و عفّت و راستی و درستی که وظیفۀ

دینداری است، زندگی آبرومندی داشته باشید. ممکن است در این دنیا امتحانات به طور دیگر 

رمشق خود را پیشه و س» گذشت«وقت برای مال دنیا با کسی درگیر نشوید و همیشه برسد، شما هیچ

وقت کنم که هیچوقت پشتیبان شما خواهد بود. در ضمن به شما وصیت میسازید. خداوند در همه
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دیگر را کوچک نکنید و هر کدام هر کس دیگر را بهتر از خود بدانید. دیگری را سرزنش نکنید هم

ری نکنید و و غرور و خودخواهی نداشته باشید. سعی کنید مانند یک روح در چند بدن باشید و کا

حرفی نزنید که دیگری را آزرده خاطر سازید. من از شما خواهر و برادرها انتظار دارم با هم دوست 

صمیمی و با تمام کسانی که سر و کار دارید، دوست مهربان باشید. تمام افراد اجتماع را دوست 

ابر عوضش را چه بدارید و اگر کسی کمکی خواست دریغ مدارید. حتماً بدانید که خداوند صد بر

  در دنیا و چه در آخرت خواهد داد. در هر معامله و کمک به دیگران اجر دنیا و آخرت وجود دارد. 

در ضمن خودم اعتراف به بزرگی خداوند و صد و بیست و چهار هزار پیغمبران پیشین و جمال 

یظهِراللّهی  اند، به مبشّری حضرت اعلی، منتعالی بودهمبارک که همه از جانب حضرت باری

حضرت بهاءاله، والیت عهدی حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی ربانی ولی امراله و بیت العدل 

اعظم اعتقاد کامل دارم و از شما فرزندان عزیز تقاضا دارم که پس از مرگ، مرا به دستور امر نازنین 

ر نشد در آفریقا مرگم برسد حضرت بهاءاله دفن کنید. خودم از خدا خواهش کردم که در ایران و اگ

 وجه برای متصاعدیندهند، زیرا در استرالیا به هیچکه دستور کفن و دفن را بهتر از استرالیا انجام می

کنند. چنانچه برای من در استرالیا صعود ها دفن میشوند و مانند مسیحیالی اله ارزش قائل نمی

های ایران و دفن کنید. مخارج کفن و دفن را در بانک اتّفاق افتاد، به دستور امر، مانند ایران

  استرالیا دارم و هر چه بیشتر خرج کردید، خداوند برای شما عوض بهتر خواهد داد. 

ای تشکیل دهم در ضمن مادرم وصیت کرده که هر سال در روز دوازده عید رضوان به یادش جلسه

ام و یا در زمان دیگر مبلغی به محفل کمک فتهام یا جلسه گرو من تا حال وصیت او را انجام داده

اند، شما ام و تا زنده باشم، انجام خواهم داد. چون پدر و مادرم باعث بیداری من و شما بودهکرده

ما یعنی من و  هم بعد از من، در همان دوازده عید رضوان یا یک روز دیگر امری، به یاد همۀ

بدهید، یا هر جا که احتیاج بود و یا مستضعفی در جامعه ای تشکیل مادرتان و پدر و مادرم جلسه

  بود، کمکی به آنها بکنید.

  و اما راجع به مادیات. 

ویالی کرج به نام من و من و مادرتان چیزی که قابل ذکر باشد، نداریم. فقط یک خانه در شاهین

ن گفته که بعد از خودمان مادرتان است و آن هم متعلق به امر است. مادر مادرتان چندین مرتبه به م

ایم، دیگر راضی نیستیم این خانه متحمل دردسرهای زیاد شده واگذار کنیم به امر. چون ما در بارۀ
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که شما دردسر داشته باشید. در جاسب هم قدری ملک و آب داریم و درخت، چنانچه آزاد شد، به 

جا بروید و زادگاه هی سفری به آنخواهد که به این وسیله گاه گاهمه متعلّق است. چون دلم می

خودتان و پدر و مادرتان را ببینید تا یک مرتبه خدای نکرده زندگی تجمالتی خارج، شما را مغرور 

  ننماید. به فرزندانتان هم بیاموزید که ما ایرانی هستیم و دهاتی. 

از خواهد شد و ایرانی در جمال مبارک در بین تمام کشورها آباد و سرفر ایران إن شاء اله به فرمودۀ

زمین باشد، عزیز و مفتخر خواهد بود و همیشه به ایران و ایرانی بودنتان افتخار داشته  هر کجای کرۀ

باشید، چون موطن حضرت اعلی و جمال مبارک است. هر ذره از خاک ایران تبرک است، چون 

ن سرزمین را باید داشت و هر کجای ایران را نگاه کنی از خون شهدا رنگین است. پس قدر ای

کنم. هر سال یادی از شوم که راجع به پدر و مادرم و مادرتان دو دفعه سفارش میمجدّداً متذکّر می

  ما بکنید. إن شاء اله فراموش نخواهید کرد. 

پدری داشتم، مجبورم  شوم که در جاسب خانۀام و دو دفعه متذکّر میراجع به مادیات هم نوشته

فت فروختم. آسیاب زیرزمینی و اداره را که برای خانه درست کرده بودم و زمین تقی و کردند، م

خریدند، آن هم شبانه اسفندیاری و چیزهای دیگر از قبیل گاو و گوسفند و غیره را هرچه می خانۀ

هایش را به علی دادم که به پول بافت، همۀکه کسی نفهمد، فروختم و هرچه قالی که مادرتان می

ها پول ویال را هم از علی خریدم و چند مرتبه هم شما بچهشاهین ها کمک کند و خانۀما بچهش

فرستادید و بابت این خانه به علی دادیم. خیلی از بابت این خانه دردسر کشیدیم و به امر واگذار 

نه برایتان دردسر جا خاگفت: باید به امر واگذار کرد، چون شما دیگر اینکنیم. مادرتان همیشه میمی

نشود. چیزهایی که در جاسب به اسم من و مادرتان باقی مانده است، از این قرار است: از زمین 

اش یازده من آب و ملک و پشت حصار هم هفده من آب و ملک است دنگه یک چهارم که همه

م. دو های خاله شایسته به طور نصف نصف شریک هستیم. یعنی هر کدام هشت من نیکه با بچه

جداگانه  ام و قبالۀاله صادقی خریدهزمین که به پشت حصار چسبیده سمت پایین که خودم از سیف

دارد و آن به پشت حصار مربوط نیست، شریک ندارد، متعلّق به خود من است. یک قطعه زمین با 

های خاله بچهاله یزدانی و های رحمتهای دیگر به نام عشورجه که با بچهاشجار گردو و درخت

  شمسی به طور نصف نصف شریک هستیم. 
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آنها در خانه بود و به  های بزرگ که همۀاثاث خانه هم زیاد داشتیم هم از خودمان و هم از بچه

توانم صورت آنها را به طوری که باید، بنویسم، چون خانه اربابی بود. قدری زیاد بود که من نمی

دست رختهای بزرگ)، در حدود سیهای بزرگ تا سینییگدر حدود صد من از همه جور (از د

جور و خواب و چندین سماور و رادیو برقی و نفتی و در حدود چند صندوق پر از چینی در همه

جور، چندین جفت چندین صندوق لباس، چندین دست فرش قالی و گلیم، اثاث کشاورزی همه

کوب دو عدد و چیزهای دیگر که از عدد، خرمنهای دیگر از هر کدام چندین قناره و جوال و اثاث

هایش را در میت ساخته بودیم که از هم جدا کردیم و تخته من بیرون است. چندین صندوق حوصلۀ

زیر کاه پنهان کرده بودیم که آتش نزنند. آقا بزرگه یک زمانی کدخدا بود که هر نوع اثاث زیاد 

  ها که بزرگ شدند، همه چیز داشته باشیم. م که بچهداشت و ما هم خودمان زیاد اثاث خریده بودی

درب خانه و درب اداره را آتش زده بودند، چند عدد درب آهنی خریده بودم که به خانه و اداره 

  ها را کار نگذاشته بودیم که فرار را بر قرار ترجیح دادیم. بگذارم. هنوز درب

بعداً احمد قربانی به طهران آمد و من تمام امالک و خانه و اثاث خانه را تحویل او دادم که موقعی 

شوم که مدّت بیست که برگشتیم، بگیریم. دیگر معلوم نیست چه به سر همه آمد. در خاتمه متذکر می

دانی، کشاورزی های دایی وجهای آقابزرگه و بچهو چند سال من مقدار سیزده جریب از امالک بچه

داشتم که صورت مفصل آن را که به احمد قربانی داده، موجود است. اگر آزاد شد، قرار بود که 

شود و دیگر مالکین هم با کشاورزی همین کار را نصف امالک به کشاورز همان ملک متعلق 

ولش را به اند، نصف پولش را خود مالک گرفته و نصف پکه امالک را فروخته اند و موقعیکرده

اند. ما هم همین ادعا را داریم که اگر آزاد شد نصف امالکی که دست من کشاورز همان ملک داده

  بود که صورتش موجود است، متعلّق به ما است. 
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  واگذاری امالک و اموال به احمد قربانی

  

جانب سید رضا جمالی، در این

هزار و سیصد و بیست تاریخ یک

و جفای اهالی  و نه، به خاطر جور

پدری خود را  مجبور شدم خانۀ

ترک کنم و به پیشنهاد فرزندان 

آقای محمدعلی روحانی که از 

های رضا و بچههای آغالمنوه

های همسرم بودند، ام و دائیخاله

مکان آقای روحانی نقل به خانۀ

  نمودم. 

خانه از هر رقم را به حقیر واگذار نمودند  آقای روحانی چندین جریب زمین و خانه و آسیاب و اثاثیۀ

کردم و بعداً و خودشان به طهران رفتند. حقیر مدّت بیست و هشت سال در آن خانه زندگی می

موقّت ای که در دست است، به احمد قربانی به طور امالک و خانه و اثاث خانه را مطابق نوشته

سپردم که پس از رفع آشوب برگردم و تحویل بگیرم. قرار گذاشتیم که گندم و جو را که در امالک 

کاشته بودم، او عمل بیاورد و خودش هر چه در بهار کاشت، همه را نصف بردارد و نصف دیگرش 

  را به من بدهد. هنوز خبری از او ندارم! 

ونی نهاده و در اطاق مشهور به اطاق سیاه زیر خاک هایم و مدارک امالک را در چند گکتاب کلیۀ

های گراناثاث خانه را، چه از خودم و چه از آقایان روحانی بود، از قبیل قالی، پرده کردم و کلیۀ

های بزرگ و کوچک، چندین صندوق ظروف چینی، بها، در حدود صد من مس از جمله دیگ

کوچک و بزرگ،  ریشمی و مخمل، چندین بقچۀهای اببها، پارچههای گرانچندین دست لباس

چندین پیت نفت شتری همه مملو از لوبیا و نخود و عدس و غیر، چند دوالب گندم و جو، دو عدد 

رادیو نفتی، باطری، دسار، سرکو و چیزهای دیگر را تحویل احمد قربانی دادم که هر وقت برگردم 

  داشته باشم. 

 یرضا جمال دیس
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که در بین خرمن مصطفی قربانی و استاد احمد که مشهور به دو قلم یکی خرمن در خرمنون باال 

اند و خوابگاه خرمن سید رضا جمالی بود، دیگر یک قطعه زمین کاکوه که اآلن غصب کرده

اند، یک درخت گردو نیز زیر سلخ مارائین یا ماروین داشتم و قسمتی از اشجار دانشجویان ساخته

  روی آسیاب اربابی است.های عمویم روبکه با سید هدایت و بچه

  امالک: نامۀصورت اجاره

»١٨/١/١٣٥٩  

حاضر گردیدند و حضور به هم رسانیدند، آقایان سید رضا جمالی کروگانی جاسبی، ساکن 

امالک  کروگان که کلیۀ اسفندرخانی طهران و مشهدی احمد قربانی کروگانی جاسبی، ساکن قریۀ

نموده، با کشت موجود به کروگان کشت و زرع می مشجر مزروعی که آقای سید رضا جمالی در

  شرح زیر:

.زمین دشت ٤.زمین پای درخت حلیمه ٣.زمین سید حسینی با نوگیر[ه] اراضی ٢.باغ باقرِ شهره  ١

های .زمین٩لی ع.باغ عوض٨اله .زمین رمندشهره رحمت٧.زمین دنگه ٦.زمین زیر باغ کاشیه ٥قنبر 

.باغ ١١مسکونی و ملحقات آن  خانۀ های پشت حصار به ضمیمۀ.زمین١٠مسکونی  جنب خانۀ

  سرچشمه شهره 

الذکر را به مدّت یک سال تمامی شمسی اعم از صیفی و شتوی کشت و زرع نمود که امالک فوق

و آنچه محصول زمین و سر درختی از بادام، گردو و غیره به عمل آمد و خدا داده بود، آقای سید 

که احمد قربانی مطابق، نصف نموده و سهم خود را ببرند. با توجه به اینرضا جمالی و مشهدی 

سه فقره کشت جو در اراضی و زمین ابوالحسنی شهره، مشترکی با آقای سید یداله نصراللّهی را که 

آوری و نصف مشهدی احمد و جزء این قرارداد که مشهدی احمد قربانی آبیاری و درو و جمع

مشهدی احمد  د یداله نصراللّهی ببرند و کلیه مخارج مزروعی به عهدۀنصف آقای جمالی و سی

  .١٨/١/١٣٥٩قربانی است و صیغه بر جمیع مراتب مسطوره جاری شد. تحریراً به تاریخ 

  شود.مراتب مسطور فوق گواهی می

  [امضاء چهار نفر]
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  بعضی از اهالی کروگان و محل اقامت آنها

  

هایم برای آیندگان بنویسم. یکی از دورهای از جوانی خود و همچند جملهامروز فکر کردم 

که قدری بزرگتر شد، به او میدورههم علی گفتند صادقهای من به نام صادق بود که البتّه بعداً 

سرپرست بود، به همین خاطر مجبور بود شاگردی حدّادی. در کودکی پدرش را از دست داده و بی

کرد، عمو مهدی ناصری به نوکری مشغول بود و گاهی برای کسانی دیگر کار می خانۀکند. مدّتی در 

کم چون پسر قوی و کرد. کمبری بود و زغال درست میاز جمله آ سید محمود که شغلش درخت

اله مهاجر سیف درستی بود، دخترش را به عنوان همسر به عقد او درآورد. یک اطاق در خانۀ

دادند. چون مستقل شده بود، برای شکراله یزدانی خود ادامه می گی ساده و فقیرانۀگرفتند و به زند

نمود و یک نان بخور و نمیری پیدا و با زن و کرد و امالک او را به عنوان برزگری اداره میکار می

  کرد. چند بچه که به وجود آمده بودند، زندگی می

بود و کاری به کارشان نداشت. اما زمانی که انقالب شد، چون با بهائیان معاشر بود با آنها خوب 

شکراله یزدانی  امالکی که دست خودش بود با پشتیبانی ناطق نوری به نام خودش زد و حتّی خانۀ

انصاف ریش گذاشته و یک دزد ریشوی بیمهاجری را نیز تصاحب کرد. او در ظاهر هم،  و خانۀ

اند و آن منزل که متعلّق ها نشستههای یکی از مهاجریش در خانهگشته و حالیه هر کدام از پسرهای

اند. این فرد اله مهاجر هم بود با تمام اثاث صاحب شدند و اسم خود را مسلمان گذاشتهبه ضیاء

بهائیان زندگی کرد و امالک آنها را در اختیار داشت و زمانی که  مدّت چهل سال یا بیشتر در خانۀ

با تمام  رار داده بودند واله مهاجر ساکن بود، حق آسیابی نیز در اختیار او قفهای سیدر خانه

ا او نهایتاً به اش کردند، امهای مهاجر به خودش و خانوادهمحبتی که چه خانم مهاجر و چه بچه

  اصل خود رجوع کرد. شاعر گرانمایه فردوسی فرماید:

  گرش بـر نشــانی به بــاغ بهشت     درختی که تلخ است وی را سرشت             

  ریزی و شهد نابور از جـــوی خلدش به هنگام آب                   به بیخ، انگبین

  تلــــخ بار آورد ســرانجـــــام گوهـــر به کـــار آورد                   همـــــان میــــوۀ

بودند  یبهائضدّ خانواده از ابتدا ضدّ بابی و ام، این مردهای قدیمی شنیدهبه طوری که حقیر از پیر

گفتند: موقعی ها میو کارشان آهنگری بود و به همین خاطر فامیلی خود را حدّادی گذاشتند. قدیمی
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های او میله آهنی را برداشت که بر سر رضا را گرفته بودند، یکی از فامیلکه مأمورین آغالم

رضا بزند و مردم مانع شدند. روزی یکی از جوانان به نام آمحمود، پسر غفّار، از درب دکّان آغالم

گوید: مگر آنها گویند. به او میبیند که به بزرگان بابی و بهائی بد میگذشته، میحدّادی ها که می

اند که تو بد میگوئی؟ او فوراً تبری برداشته که او را ر از راهنمایی و عزت و انسانیت چه کردهغی

شود که برود در رسد و آن جوان الیق مجبور میدود و به او نمیبکشد و تا آخر ده عقب او می

شد و به شود. آمحمود در وادقان ازدواج کرد و دارای چندین بچه وادقان کاشان به کار مشغول 

  جاسب برگشت. 

اله یزدانی بست که بیا به مسجد پیش یک آخوند برویم و علی ریسمانی به گردن شمساین صادق

اله یزدانی، حاجی اسماعیل، با پای پیاده تا مکّه رفت و چون یک مسلمان شو. پدربزرگ شمس

رای او فرستادند تا بتواند روز دیر رسید تا سال دیگر در مکّه ماند و هرچه داشتند، فروختند و ب

این فداکاری آن شد که نسلش بهائی شوند و حقیقت را  حجش را سال دیگر انجام دهد. نتیجۀ

العابدین بهائی شدند و اکثر نسل او علی و زینبشناسند. پسران حاج اسماعیل مثل مشهدی حسن

توانست علی نمیاین رو صادقاله، از امروز بهائی هستند، از آن جمله حاج خلیل، پدر این شمس

آوری مال تمام زحمتآنها را با تهدید مثل خود کند، آن هم توسط یک آخوند که کارش جمع

خالصه، ». وای اگر از پس امروز بود فردائی«کشان بود. اگر مسلمانی همین است که آخوند دارد، 

ببینید آیا مسلمانی این است  علی و فرزندانش و آن پسرعمویش قدری باید فکر کنند تاآقای صادق

ها که آنها را از نیستی به هستی رساندند های مهاجر و یزدانییا مثل عمو مهدی ناصری و خانواده

  و صاحب زندگی نمودند؟! 

علی، به نام استاد عباس سلمانی. او بر عکس خوب است حاال برویم سر سرگذشت عموی صادق

کارهای  شدند تا همۀداشت. بعد از عید که مردم جمع می کردند، سلمانیبرادرها که آهنگری می

مشترک ده را انجام بدهند، کسانی را برای کارهایی از قبیل چوپانی و سلمانی و غیره، معلوم 

کنم. حاال یا محتاج بود و بهائیان بیشتر گفت: من سر بهائیان را درست میکردند. این مرد میمی

زتر بود. موقعی که از دنیا رفت، بهائیان دیگر سلمانی نداشتند و من رسیدند و یا فکرش بابه او می

های کردم، زیرا معلّمین مدرسه به بچهها را اصالح میرفتم چند عدد ماشین سلمانی خریدم و سر بچه

گرفتند. خالصه، این مرد، چند اوالد داشت که بزرگتر از همه رضا بود. این بهائی بیشتر ایراد می
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گرداند رسید، سرش را برمییلی فاسدی بود و در تمام عمر هر کجا به هر بهائی که مییک فرد خ

که او را نبیند. در حدود دو سال قبل از انقالب، هر شب جمعه با خرج سازمان حجتیه به جمکران 

بردند و بر علیه بهائیان رفت؛ این سازمان هر شب جمعه از هر ده نفر، یک نفر را به جمکران میمی

رفت و هر چه فساد بود به او آموختند و دادند که یکی از آنها این رضا بود که میبه آنها درس می

ها هر چه آموخته داد. این بچهها یاد میاو آخر هفته آنچه آموخته بود به بقیه مخصوصاً به بچه

کندند و یا های کوچک را میزدند یا در دشت درختشد به بهائیان ضرر میبودند، هر کجا می

ها را و موقعی های خانهزدند تا حتّی دربها را آتش میشکستند و یا درهای باغها را میدرخت

  دادند: بچه هستند!گفتیم، جواب میکه ما به بزرگترها می

گفتند (بهائیان کروگان گفتند و به  بهائیان بد میها اذان میبامیادم است روزی سه مرتبه باالی پشت

آب را به دشت پائین مییا مر  رفتیم، آمد. وقتی میدفعه آب بند میبردیم، یکگ یا مسلمان). مثال

ها را همین رضای حدّادی این رذالت اند و خیلی کارهای دیگر که همۀدیدیم که آب را هرز کردهمی

اله رفت، که نجاتداد. در ضمن، امالک عمو مهدی دست همین رضا بود. بعد از آنبه آنها یاد می

همان عمو مهدی و دخترِ  اله، یعنی زوجۀامالک را به همین رضا دادند که بکارد و به مادر نجات

که انقالب آن ملک را بدهد. یک روز قبل از این ام) بهرۀعمه گوهر (که قبال راجع به او نوشته

کند. گفتم: چرا گریه میبشود، من توی خانه نشسته بودم، دیدم عمه رضوان آمد و دارد گریه 

کنی؟ گفت: پیش رضا حدّادی رفتم و به او گفتم: یک چیزی به من بده، چند عدد فحش می

خواهی؟ گفتم: ناموسی به من داد و گفت: تو که دیگر ملکی نداری، مگر ارث پدرت را از من می

دیدم درِ باغ را شب خواهی از خدا بخواه، من امروز به باغ خودمان رفتم و گریه نکن، هر چه می

ای؟ جا آوردهاند و دختر امجدی گاوش را وسط موستان بسته است. گفتم: چرا گاوت را اینشکسته

حال هر ها، شما که دیگر باغی ندارید. خالصه، این رضا و دیگران که شرحگفت: بروید پدرسوخته

ی که مدّت سی و پنج کدام را جدا جدا خواهم آورد، باعث شدند که حاصل ما سی خانوار بهائ

سال یا بیشتر زحمت کشیده و چیزهائی دیگر که از پیشینیان به ما رسیده بود، باقی بگذاریم و فرار 

  را بر قرار ترجیح دهیم.

های بسیار خوب است آیندگان بدانند که ده کروگان، باالترین ده جاسب است و در اطراف کوه

شد، در مسیرش شش عدد آسیاب کوه که جاری می دامنۀبلند دارد. کروگان قناتی گوارا داشت و از 
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طور ها که همانرسید. اولین و دومین خانه متعلّق بود به آقایان مهاجریآبی قرار داشت تا به ده می

ها و علی یزدانیعلی آن را صاحب شد. سومین و چهارمین خانه به مشهدی حسنکه گفتم، صادق

ای بود که به سید باقر تعلّق داشت. بزرگان تعریف ق بود. بعد یک خانهپنجمین به آقایان رزّاقی متعلّ

گفت: اگر اآلن خود حضرت رسول نشست و میآمد و درب مسجد میکردند که سید باقر میمی

ها آب نبود و کنم. آن زمان در خانهبیاید و بگوید که این دین بهائی درست است، من قبول نمی

از باالی ده بردارند و برای شست و شو یا ریختن، از همان سر کوچه ظرفمردم باید آب خوردن را 

رفتیم یک آفتابه آب گی میکردند که ما اگر در روزهام تعریف میهایشان را پر کنند. مادرم و خاله

آورند که آب خواهند روزه بخورند و آفتابه میگفت که اینها میداشتیم، فحش و ناسزا میبرمی

خواستیم روزه گی خودمان، وقتی میگفتند که ما با پدرمان در روزهام میباز مادر و خالهدارند. بر

خواستیم بخوابیم، قدری نان و پنیر کردیم چراغ روشن کنیم، شب که میبگیریم، سحر جرأت نمی

خوردیم و روزه خواند در تاریکی میگذاشتیم و سحر که خروس میو مغز گردو زیر متکا می

خبر، هیچ اسم و رسمی تیم. سید باقر دارای دو دختر و یک پسر بود و اکنون از آن مرد بیگرفمی

آب  العابدین که مجبور بود در تاریکی با قدری نان خشک و کاسۀنمانده است، ولی از آن زین

روزه بگیرد، اآلن صدها نوه و نتیجه در رفاه و همه در بهترین شهرهای جهان به زندگی خود ادامه 

  دهند.می

اله نراقی بود که او نیز بهائی بود و وقتی گروهی برای میرزا اسد سید باقر، خانۀ روبروی خانۀ

چپاول به نراق رفته بودند، او از ترس فرار کرده و در کروگان ساکن بود. در همسایگی او  فردی به 

رضا. خودش کرد که مخصوصاً به خراسان رفته بود که به او بگویند مشهدی نام رضا زندگی می

امالک مّ علی نراقی را داشت و چند سالی هم کدخدایی ده را به او داده بودند، ولی مرد ساده 

های زیاد بود. ولی یک پسر برادر به نام حسین داشت که معاون و آرامی بود و دارای سه زن و بچه

ارند و به دستور آن گذرضا حدّادی بود و هر کجا آب بود، شناگر خوبی بود. با سختی امورات می

  دین، امالک آقای رفرف را صاحب شد و حاال یک مسلمان حقیقی امروزی شده است. آخوند بی

رسیم. آقا ولی مردی ساده بود و علی) میآقا ولی و عمو ابراهیم (پسر مشهدی حسن بعد به خانۀ

م مصیب یزدانی داشت پسرِ عمو قربان بود و کاری به کار کسی نداشت. عمو ابراهیم یک پسر به نا

اکبر که زن مسلمان که با هم زندانی بودیم. پسرها بهائی بودند و یک پسر هم داشت به نام علی
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سید  گرفت و به قول مردم مسلمان امروزی شد. ببین تفاوت ره از کجا تا کجاست. سپس به خانۀ

شد، او در فوت میدوزی مشغول بود و زمانی که کسی رسیم که این مرد به شغل لحافعلی می

پایه و اساس آزاری بود. زیاد تحت تأثیر سخنان بیخواند و تا حدودی مرد بیمسجد قرآن می

حسین و حسن که حسن های غالمداشت به نام گرفت. اما دو فرزند پسرها و دیگران قرار نمیآخوند

رفت، ادی به جمکران میحسین فرق داشت. زمانی که رضا حدّآزار بود، اما غالممردی ساده و بی

ها ها رفتم و دیدم چند بچه در وسط گندمکرد. یک روز من به نزدیک زمینها را تحریک میاو بچه

کنید. همه ها را خراب میجا جای بازی است، شما که گندمکنند. گفتم: آخر ایندارند بازی می

شد. همین رضا به او دماغ میخون حسین بود که دائمفرار کردند و یکی از آنها پسر همین غالم

دماغ شده و او را نزد دکتر گوید: برو و شکایت کن که فالنی دنبال پسر من گذاشته و پسرم خونمی

ام. یک روز درب خانه آمدند و گفتند: برای شما شکایت بردم و دویست و پنجاه تومان خرج کرده

دماغ شده است. من را با به زمین خورده و خون ای و اوفالنی را دنبال کرده اند که تو بچۀکرده

جا پس از بحث زیاد، قرار شد من پولی را که او به یکی از دوستان به پاسگاه دلیجان بردند. در آن

دکتر داده، بپردازم. مجبوراً پول را در حضور رئیس پاسگاه پرداختم. آری این بود یکی از 

  آوردهای چاه جمکران.دست

های سید نصراله بود که جناب سید آقای نصراللّهی. ایشان هم یکی از نوه خانۀ رسیم بهبعد می

مّحسین مدّت سه شب در منزلش مردم را به ظهور جدید دعوت کرد. از وابستگان سید نصراله 

ای؟ چون این مرد ریزاندام ای درِ خانه جمع شدند که تو چرا بهائی شدههمین یکی بهائی بود. عدّه

شوم. فوری برای او جشن گرفتند و هر کدام برایش ترسید و گفت: باشد من هم مسلمان می بود،

کرد و مشغول کار بود، هدیه آوردند. روز دیگر پسرش علی آقا فهمید و چون در طهران زندگی می

 شبانه آمد و او را با مادرش برد. بعد پسر ماشاءاله نصراللّهی گفت: چون این با ما فامیل بود،

  رسد و خانه را صاحب شد. اش به من میخانه

لی عنند که کوچکترین آنها به نام سلطاها بود. آنها شش برادر بودباقری سید آقا، خانۀ روبروی خانۀ

مردم چه مسلمان و چه  آزار بودند و با همۀبهائی بود، ولی پنج برادر دیگر مسلمان و تا حدودی بی

بهائی رفت و آمد خوبی داشتند. هنوز پای آخوند و فدائیان باز نشده بود، ولی یکی از آنها یک 
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کرد و البتّه ی میپسر داشت به نام دخیل پسر رجب که او از همه عیبی برکنار نبود و در طهران زندگ

  از پیش از انقالب مرید ناطق نوری بود که قبال مطالبی راجع به او نوشتم. 

گفت که اگر اآلن نشست و میرسیم به یک مسجد که  نوشتم سید باقر همیشه درب آن میبعد می

 کنم. بعد به خانۀخود حضرت رسول بیاید و بگوید این دین بهائی درست است، من قبول نمی

کرد، رسیم که همیشه صدای مناجاتش که در خانه با صدای بلند تالوت میاله رضوانی میبیبح

شد. سه دختر و یک پسر داشت. دخترهایش را به مسلمان شوهر داد و همه مسلمان شدند، شنیده می

های سالی بر اثر بیماری سرطان حنجره درگذشت و بچهولی پسرش به نام حسین رضوانی در میان

طور کنند. آناکبر و محمد همه در ظل امر و در طهران زندگی میاو به نام محمود و احمد و علی

خواستند شوهر بدهند، قرار بود در دختری او را می کردند، موقعی که نوۀکه بزرگترها تعریف می

مشب گویند االه میشب شهادت حضرت اعلی جشن عروسی را تشکیل بدهند. در محفل به حبیب

کنم که حرفی بزنم. باالخره دهد: من جرأت نمیصالح نیست که شما جشن بگیرید. او جواب می

او را  رود و بچۀکند و سر زا میکنند و پس از ده ماه همان دختر وضع حمل میجشن را برقرار می

النّسل ند مقطوعگویکنند و اآلن بزرگ شده و ازدواج کرده و میدایه بزرگ می که پسر بود، به وسیلۀ

  شده است. 

آزار و به کار خودشان مشغول بودند. رسیم که مردمانی بیها میها و هاشمیعظیمی بعد به خانۀ

رسیم. او مردی زورگو بود، علی میشیخ حسین گفتند که پدربزرگ اینها بهائی بود. بعد  به خانۀمی

گفت: کرد که شیخ میداشت، تعریف می نزدیک ها. عمو مهدی که با او رابطۀبخصوص به بهائی

خواهد در ده خانقاه بسازد و پول زیاد از من درویش هستم. قبال پیش دراویش رفته و گفته که می

کند، به نام خانقاه درست ای را که در آن زندگی میآید و این خانهکند و میآوری میجمع دراویش

کرد که به من خرد. باز عمو مهدی تعریف میون را میها، سردیون و دراشنپول کند و از بقیۀمی

علی هستم. در ده برای اید، من هم حسینعلی ایمان آوردهاید و به میرزا حسینگفت: شما رفتهمی

بستند. از کردند و به چوب میکرد و چند نفر نوکر داشت که مردم را اذیت میخودش سلطنت می

کتک خوردن، ران او شکست و تا آخر عمر پایش لنگ بود و با  جمله، ضیاءاله مهاجر که در موقع

گیرد که چرا سوار خر بودی و مرا دیدی کرد و یک روز هم به عموی من ایراد میعصا حرکت می

کند. مادربزرگ عمویم که خیلی زن زرنگ و کاری زیاد میبرد و چوبو پیاده نشدی! او را می
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اید و یک نفر دیگر به شما زور باید چارقد سر کنید که نشستهگوید: شما الیقی بود، به مردها می

نشیند تا یک روز که شاه میرود و چند روز در مسیر ناصرالدّینبگوید. با پاهای پیاده به طهران می

گیرد و اسب را می رود جلوی دهنۀکند، میجا گذر میشاه سوار بر اسب بوده و از آنناصرالدّین

بندد. فوری علی در ده ما مردم را به چوب میکنی و شیخ حسینجا سلطنت میینگوید: تو در امی

برند. عاقبت در طهران بدرود حیات فرستد و او را به طهران میشاه چند مأمور را میناصرالدّین

  ها.گوید، اما پسرش از پدر خیلی بهتر بود بخصوص با ما بهائیمی

انقالب تا زمانی که انقالب کردند، شب و روز ما آرام نداشتیم. از پیش نوشتم که از دو سال پیش از 

رفتیم که باالی ده و نزدیک کوه بود که اگر اله ناصری میفتح ها همگی به خانۀحتّی مدّتی شب

حمله کنند به کوه فرار کنیم. خوب یادم هست عبداله اسماعیلی که دارای چند دختر بود، هر شب 

 خانۀ«گفتند جا میرفت. در آن نزدیکی، غاری بود که از قدیم به آنده می با دخترها به باالی

اش کنار ده بود، گشتند. چون خانهماندند و صبح به خانه برمیجا میشب تا صبح آن». هاجنّی

شدند. عاقبت عبداله از غصه سکته کرد و مدّت بیست سال در طهران روی بیشتر مزاحم آنها می

علی را که چند دختر داشتند، از اله رضوانی و سلطاناله ناصری، شمسقیه مثل فتحتخت افتاد. ب

  ها را کاشتیم و راهی طهران شدیم. زمین ترس این ملت به طهران فرستادند. ما هم همۀ

اله رضوانی چون شریک آب بودیم و همیشه باهم کار عید که شد و اول بهار، من با شمس

ها در طهران بمانند. یک روز گذاشتیم بعد از سیزده عید به ده برگردیم، ولی زنکردیم، قرار می

زیادی در ایستگاه ماشین مطابق معمول  عازم ده شدیم و در حدود پنج بعدازظهر وارد شدیم. عدّۀ

خود رفتیم و به استراحت گذراندیم، غافل از  آمدی گفتند. هر کدام به خانۀجمع و در ظاهر خوش

اند. صبح از خواب بیدار شدم، مختصری صبحانه خوردم شب در مسجد برای ما نقشه کشیده کهاین

ها خیلی بزرگ و و گفتم بروم در باغچه جای مناسبی درست کنم تا قدری سبزی بکارم. این خانه

پر اثاثیه بود، چون آقای روحانی ارباب ده بود و اثاث زیاد داشت. دائی من هم ارباب بود و اثاث 

ها مدّتی به هایشان به طهران رفته بودند. فقط تابستاناد داشت و همه را تحویل من داده و بچهزی

  نخورده بود. آمدند. من هم به طهران رفتم و تا برگشتم دستجاسب می

 اله فروغی که همسایۀدفعه دیدم درب باز شد و آقای رحمتکردم، یکداشتم باغچه را آماده می

کنی، بلند شو و در یک پناهی مخفی مان شده بود، آمد. گفت: جمالی چه کار میما و تازه مسل
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خودمان  ایم و آمدیم در خانۀکشیدند. گفتم: ما که آدم نکشتهشو، اینها دیشب برای شماها نقشه می

ها بودیم که دیدم صدای تظاهرات بلند شد که به درب خانه آمدند و بمانیم. در این صحبت

بلند شدم که به درب خانه بروم، گفت: نرو، ». هائیان کروگان، یا مرگ یا مسلمانب«گویند: می

ترسی من که ترسی ندارم. به داخل جمعیت رفتم. دیدم تمام اهالی بیرون اعتبار ندارد. گفتم: تو می

زیادی هم چون نزدیک عید بود از شهر آمده بودند که اگر کسی دنبال آنها به مسجد  ده و عدّۀ

کنند. خالصه جمعیت زیاد بود. گفتم: مقصود شما چیست؟ رئیس تظاهرات ، فحاشی و فریاد نیاید

جا بمانید، باید بروید پیش یکی از خواهید اینبه نام شکراله جلو آمد و گفت: شما اگر می

حاال که جا جایی ندارید. ها و اقرار به مسلمانی کنید و عکسی بگیرید و بیایید، وگر نه، اینالهآیت

بهائیان کروگان، یا مرگ یا «گویند: زنند و میمیها هم در یک کنار سینه کنیم، بچهصحبت می

رویم، کاری ندارد، ولی رضوانی که عکس گفتم: خیلی خوب، من و آقای یداله می». مسلمان

عذرت بخواهد. گرفته است! گفتند: نه، او هم دخترش را به بهائی داده و دوباره باید اقرار کند و م

رضوانی رفتند و او هم  رویم. تا حدودی قانع شدند و به طرف خانۀگفتم: باشد، ما صبح به قم می

  همین جواب را داده بود. 

زدیم تا به گاراژ شب را هر طوری بود به صبح رساندیم و فردا عازم قم شدیم. در خیابان قدم می

رضای کاشفی (پسر دفعه به آقای علیاین میان، یک برویم که ماشین بگیریم و به طهران برویم، در

حالش را نوشتم. به ما رسید و گفت: شما کجا علی) برخورد کردیم که قبال شرحهمان شیخ حسین

اید؟ شرح مسافرت و برخورد مردم را برایش گفتیم. خیلی در حقیقت ناراحت شد و گفت: بوده

کس گیرم که هیچبیایید برویم و من از او یک نامه میاله منتظری هستم، آیت جا همسایۀمن این

خواهند، فقط به فکر اموال و امالک شما هستند، جرأت نکند حرفی به شما بزند، اینها دین نمی

روید؟، مگر دیوانه همه آب و ملک و چیزهای دیگر را ول کرده و میحیف نیست که شما این

 دفعۀآییم، ولی من گفتم: آقای کاشفی، شما یکشد، میاید؟ آقا یداله و رضوانی گفتند: باشده

خواهم توانم و نمیای که من از شما خیلی ممنون هستم، اما من نمیدیگر هم به من کمک کرده

خواهند بیایند، اختیار بیایم و مال خودم را دوباره از آخوند پس بگیرم، اگر آقا یداله و رضوانی می

طور با گیرم. موقعی که من ایننیستم و من به جای آخوند از خدا میبا خودشان است، من حاضر 
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همه ملک و آب و چیزهای آقای کاشفی حرف زدم، آنها هم منصرف شدند. گفت: حیف نیست این

  روید؟ گفتم: نه و خداحافظی کردیم و عازم طهران شدیم. گذارید میدیگر را می

خورها، یک روز از آن مالِ مردم ه و هر روز یک عدّۀخبر وقت را غنیمت شمرداین مردم از خدا بی

اند و اموالشان مال ما به ادارات محّت و یک روز به ادارات اراک رفتند که این بهائیان رفته

جات محّت و اراک که هنوز خون انسانیت در وجودشان شود، شما به نام ما قباله کنید. ادارهمی

اند دهند: کسانی که در ایران ماندهطور ، جواب میشده بودند، اینبوده و از دست این ملّت خسته 

اند، بعداً تکلیف آنها معلوم خواهد شد. خوب یادم است یک روز یکی از و کسانی که خارج رفته

توانی خواست به مال مردم تجاوز کند، گفت: فالنی، میها که حقیقتاً مسلمان بود و نمیمسلمان

این شخص متّصل و در  روحانی است، برای من بخری؟ باغ به خانۀ ه ورثۀاین باغ که متعلّق ب

دست من بود. با کوشش زیاد توانستم باغ را برای او خریداری کنم. پس از نوشتن قباله و رد پول، 

رفته بود تا باغ را صاحب شود، افرادی چون رضا صادقی و حسین رمضانی و رضا حدّادی گفتند: 

گذاریم باغ را صاحب شوی. آن بیچاره دو ای؟، این مال ماست و ما نمیا خریدهتو چرا این باغ ر

مرتبه به طهران آمد. گفتم: شما برو اراک یا محّت. خالصه با هزاران زحمت باغ را تصاحب کرد 

اند، باغ و امالک را از کجا کردهو کسی نبود به این افراد بگوید: آخر شما که پدرهایتان گدائی می

آخوند صبح دولتتان بدمد.  ده بودید؟ چشمتان به آخوند خورده بود، پس آماده باشید تا به وسیلۀآور

آخوندی به نام ناطق نوری که من به او می خانه و امالک را به  ، رفته و همۀ»تاریکی«گویم: بعداً 

این جواب را خود جات محّت و اراک بیدین کرده و گفته بود که ادارهخورهای بینام آن مفت

  اند! به شما داده

بافی زن آقای کاشفی، نوراله اسماعیلی بود که قدری خانه و ملک از زحمت و قالی روبروی خانۀ

که خردان دروغگو صاحب شوند. از ترس اینترسید که این بیهایش به دست آورده و میو بچه

و را به مسجد بردند و دخترش را برای دخترش مزاحمت ایجاد کنند، گفت: من مسلمانم. فوری ا

نوراله،  افتاده دادند که نه دختر راضی بود و نه پدر و مادر دختر. کنار خانۀهم به یک پسر عقب

آمد که امشب این آشوبگران گو بود. هر روز میاله صادقی بود که خیلی متقلّب و دروغسیف

دادیم کردیم و به او میور، یک پولی جمع میخواهند شما را نابود کنند و ما هم ساده و زودبامی
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خواستند بردار نبودند. هر شب از شب پیش بدتر، هر چه میتا جلوی آشوب را بگیرد، ولی آنها دست

  رفتند. هایشان میگفتند و آخر شب به خانهمزخرف می

ملقّب به آقای های سید حسن و سید عباس رسیم که دو برادر به نامآقایان حقگو می بعد به خانۀ

کس نداشت، موسی به دین خود و فخر بودند. سید حسن مردی مسلمان بود و کاری به کار هیچ

عیسی به دین خود. اما سید عباس مردی ناراحت بود و از همه دری تو بود. ثروت زیاد از مال مردم 

هایش د، دستگفتن، چون به طوری که می»کوتاهظالم دست«گفتند: جمع کرده بود و به او می

هایش نسبت به قدّش کوتاه است. عاقبت آنچه مال اندوخته بود، گفتند: دستطبیعی نبود. مردم می

  از سوراخ وافور دود کرد. 

که مسلمان بودند، های مصیب و مصطفی بودند. این دو با اینرسیم. دو برادر به نامپل می به محلّۀ

های دو برادر دیگر به نام نماها نبودند. به خانۀمسلمانآزار بودند و مثل ولی خیلی ساده و بی

حیا و متعصب بودند. زمانی که ما ها خیلی بیرسیم که ایناله میمشهدی رضا و مشهدی نعمت

کردند، چون به حضرت سیدالشّهدا خوانی شرکت میها هم در جلسات روضهبچه بودیم، بهائی

  عبدالبهاء چنین لوحی نازل شده است:ایمان داشتند. از قلم مبارک حضرت 

  هواله«

ای دوست عبدالبهاء، قدری در بالیای اولیاء سلَف نظر نما. حضرت سیدالشّهداء، 

روحی لشَهادته الفدا، در دشت کربال در دست اعداء محصور گشته، حتّی آب گوارا 

طهر به خاک را مضایقه داشتند. حنجر مبارک به خنجر ظلم بریده شد و جسدهای م

و خون آلوده گشت. سرهای بلند زینِت رِماح شد و نفوس مقّدسی به تیغ جفا ریز 

تقصیر اسیر ریز گردید. اموال به تاراج رفت و ارواح به معراج شتافت. مخدّرات بی

عشائر و اقوام شد و اطفال معصوم پایمال سم ستوران گشت. ولی عاقبت این موهبت 

موفّق گردید و این نُحوستِ ابدی بود که یزید در آن مستغرق بود که آن حضرت به آن 

گردید. پس معلوم شد که بال در سبیل الهی عین عطا است و عذاب، عذب فُرات و 

  علَیک التَّحیةُ و الثّناء. ع ع

رفتند. یادم است یک روز ما بچه بودیم و درب خوانی میاز این جهت بهائیان به مسجد و روضه

دفعه دیدیم سر و صدا بلند شد. مردم همه بیرون ریختند و گفتند که کردیم، یکبازی می حسینیه
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گفتند: نوشتم. بعدها مردم می خواهند آسید ابوالقاسم فردوسی را کتک بزنند که داستانش را قبالمی

 دود و با لنگه کفش دائم به سر اوسواد تا درب خانه عقب این مرد میهمین مشهدی رضای بی

هایش را بگیرد و فرار را بر قرار شود که روز بعد دست زن و بچهزند و آقای فردوسی مجبور میمی

ها مشغول شود. این بود مختصری از این ترجیح دهد و تا آخر عمر در آران کاشان به تدریس بچه

  دو برادر. 

اکبر مشهدی. عباس دارای لیهای عباس و عهای بعدی متعلّق دو برادر دیگر بودند به ناماما خانه

کرد اله صادقی بود که به هزار تزویر از بهائیان اخاذی میچند اوالد بود، یکی از آنها همان سیف

ها بود و دیگری اسداله که زن بهائی و در پشت سر، شریک مفسدین و  در جلو رو، دوست بهائی

بوراً از دست اقوام ناالیق به طهران فرار گرفت و بهائی شد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت و مج

  هایش اطالعی در دست ندارم. کرد و من از تعداد بچه

کشی گیوه بود و یا اکبر بود که از نراق آمده و شغلش تختدیگر از یک نفر به نام استاد علی خانۀ

بند. مرد گفتند: شکستهبست. به او میشکست، او میاگر کسی دست یا پایش یا هر کجایش می

  آزاری بود و با همه دوست بود.ساده و بی

یادم آمد بنویسم: سه معلّم داشتیم که یکی از آنها جاسبی نبود، ولی دو تای دیگر جاسبی بودند و 

سواد هم نداشتند و هر دو زن و شوهر بودند. دختره پدرش آخوند بود و هر دو را برای آموزگاری 

کرد: صبح که رفت. او تعریف میر داشتم که به این مدرسه میتعیین کرده بود. من خودم یک دخت

دهد که بشویم کثیف دارد به من می کوچک دارد، هر چه کهنۀ رویم، معلّم که بچۀما به مدرسه می

گوید این چون بهائی است، نجس است، دهد که آب بکشند و میو دوباره به دخترهای دیگر می

های ما بچه  شما باید به حال ما گریه کنید که اینها معلّم مدرسۀشما آب کشید که پاک شود. حاال

  بودند.
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  های کروگانروستاهای جاسب و آب و آسیاب

  

ها و زندگی در آن سرزمین بنویسم. از خواهم از اوضاع جاسب از جمله آب وهوای منطقه، راهمی

 شود.آباد راه جاسب جدا میعباسقم که به سمت اصفهان حرکت کنیم، نرسیده به دلیجان، از ده 

شویم. بسیار عمیق به نام ازنا می رسیم و وارد یک درۀکوهستانی می قدری که راه پیمودیم به منطقۀ

رسیم به های بلندی دارد. چند کیلومتر که از وسط این دره بگذریم، میاین دره از دو طرف کوه

دهات به کشاورزی مختصری مشغول  ده هم مثل بقیۀاولین ده جاسب به نام بیجِگان. مردم این 

بندی شده های کوچک با سنگ چین قطعههایش به قسمتهستند و این دهات کوهستانی و زمین

اند از جمله آهنگری های دیگری هم داشتهجا شغلاند، در آنها گفتهطور که قدیمیاست. البتّه همان

رفتند و اغلب به شغل کبابی مشغول یک عدّه به شهر می شدند،و در پاییز و زمستان که بیکار می

های اطراف دیگر چون خیلی به کوه نزدیک بودند، یک نوع درخت در کوه شدند و یک عدّۀمی

آوردند و سبد و چیزهای دیگر ها را میشد و آنها این ترکههایش باریک و بلند میبود که ترکه

بافتند و در دهات مجاور به فروش ها میهم از این ترکه بافتند تا حتی کندوی زنبور عسل رامی

مصرف  های این دهات گردو و بادام بود. سیب و زردآلو هم به اندازۀرساندند. بیشتر درختمی

کنند در حدود هفتصد خودشان داشتند. باید یادآورشوم که تعداد نفوسی که در بیجگان زندگی می

  باشند. نفر می

رسیم. در وشتکان هم اهالی مانند ز ده بیجگان، به دومین ده به نام وِشتکان مییک کیلومتر بعد ا

ده پایین مشغول جزئی کشاورزی هستند. آن ده قدری کوچکتر است و تعداد نفوس در حدود سیصد 

کاری زیاد به فندق کنند. در این ده غیر از بادام و گردو، اهالی عالقۀنفر کوچک و بزرگ زندگی می

ده پائین،  رسیم به وِسقونقان که آن هم به اندازۀقدری که از این ده گذشتیم، میارند. یکهم د

یعنی وشتکان است. پس از وسقونقان، چهارمین ده هرازجان است که آن هم قدری کوچک است 

و در حدود دویست و پنجاه نفر ساکن دارد. پنجمین ده، واران است که باالتر و تا حدودی بزرگتر 

گویند در حدود هزار نفر است و طرف دست چپ، دهی طور که میز همه است. جمعیت آن اینا

کوه قرار گرفته و آن هم در حدود دویست و پنجاه نفر سکنه  کوچک است به نام زُر که در دامنۀ

ها هم مشغول قالی بافی هستند تا بتوانند یک نان بخور اینها جزئی کشاورزی دارند و زن دارد. همۀ
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دیگر را زیاد ندارد، به طوری که صدای اذان هم و نمیری داشته باشند. واران با ده زُر چندان فاصلۀ

  شنوند.می

در طرف راستِ واران، کروگان قراردارد. کروگان در حدود دو کیلومتر و نیم با واران فاصله دارد و 

رسد. اول ده، یک بنا قرار دارد به نام زیارت گذرد تا  به کروگان میکوه می رد از دامنۀراهی که دا

این زیارت چیزهایی نوشتم. مادرم  کند. من قبال در بارۀواردی را به خود جلب میکه چشم هر تازه

ه نیست. این زادشاه است و اصال امامعلیهای فتحگفت: این مدفن یکی از نوهبه نقل از پدرش می

اش جست و جو کنم. وقتی قدری سنم باالتر رفت، گهحرف مادر، مرا تحریک کرد تا بیشتر درباره

های محلّه دور هم جمع بودند، سؤال من این بود که آیا کسی تاریخ این زیارتگاه گاهی که پیرمرد

داند، ت: کسی نمیداند؟ یکی از پیرمردها که نسبتی هم داشتیم و پسرعموی پدرم بود، گفرا می

گفتند که یک موقع ما پای چنار جمع بودیم فقط ما از پیرمردها شنیدیم که به نقل از پدرانشان می

که یک مأمور از طرف دولت آمد و گفت جوی سی یاران کجاست؟ به او نشان دادیم و او از جوی 

غول شوید درست کنید. سی یاران قدم کرد و به این نقطه که رسید گفت اینجا زیارت است، شما مش

دهد و این زیارت هم درست شد و او گفت: اسمش هم شاهزاده حمزه، ابن خرجش را دولت می

  طالب است!عون ابن علی ابن ابی

رسیم. دو کوچه است که یکی از این زیارت و جوی سی یارون که بگذریم، به اول ده کروگان می

رسیم که یکی حسینیه و رفتیم به دو ساختمان بزرگ میرود و قدری که پایین پائین ده می به محلّۀ

شویم و این راهی است که به هرازجان تر که رفتیم، از ده خارج میدیگری آب انبار است و پائین

گذرد، بلکه این راه آید و از دامنه کوه میرسد. این راه راهی نیست که از واران به کروگان میمی

هر دو طرف باغات و اشجار از همه نوع وجود دارد و دو عدد بسیار باصفا و قشنگی است که 

  قنات در بین راه است که آب بسیار گوارایی دارد. 

رود که در این پاچنار می شود. یک راه به محلّۀرود، باز سه راهی میراه دیگر که به وسط ده می

گذرد، دیگر که از وسط ده میام. دو راه آن نوشته محلّه چنار بزرگی وجود داشت که قبال در بارۀ

شود شود و تقریباً یک کیلومتر شاید هم بیشتر باشد که از دشت خارج میرود وارد دشت مییکی می

شود رسد و راهی دیگر که از این راه جدا میو پس از پیمودن تقریباً بیست و پنج کیلومتر به نراق می

رود که پس از گذشتن از محلّه، باال می م به محلّۀرسد. راه سوو پس از هشتاد کیلومتر به کاشان می
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رسد که خیلی جای باصفا و خوش آب و هوایی است و در حدود سه کیلومتر که به باالی ده می

رسد که مردم های سرسبز و باصفا و نهر آب گوارا است، به سرچشمه میاین مسیر پر از درخت همۀ

رسد و تقریباً دویست متر ند. این چشمه آخرش به کوه میکنجا صفا میروزهای تعطیل بیشتر در آن

روی، این آبی که از اند، ولی موقعی که به آخرش میسر پوشیده درست کرده آن را به صورت کورۀ

شود، نهر جایی که ظاهر میآید، البتّه با فشار و آنکوه بیرون می آید، از الی دخمۀآن بیرون می

کند. در این ا اول ده ادامه دارد و تقریباً نصف امالک ده را مشروب میشود که تبسیار بزرگی می

آید و چون از ده تا سرچشمه اند که با این آب به گردش درمیمسیر شش عدد آسیاب درست کرده

اند از اول ده که آسیاب اولی قرار دارد، بقیه را هم پشت سر هم بسازند. خیلی سرباال است، توانسته

خواهند آرد طور آب و آسیابی نیست، تمام گندم و جوی که جهت نان میات دیگر اینچون در ده

  آورند. کنند، به کروگان می

های اله مهاجر بود. لب جو و اطراف آن، درختاله و ذبیحاولین آسیاب متعلّق به آقای سیف

ی بود. بعد از آن، دومین زیادی از گردو که هنوز هم هست، وجود داشت و آسیابان او قنبرعلی مراد

علی حدّادی بود. سومین شناس بود و آسیابان او صادقآسیاب متعلّق به جناب رفرف و آقای حق

علی رضایی بود. چهارمین آسیاب به نام ها و آسیابانش حسینآسیاب متعلّق به فخر و کاشی

سیاب زیرزمینی بود که تعلّق به ها بود. پنجمین آسیاب، آها و وارانیها، متعلّق به محبوبیاربابی

علی داشت که ارث به شکراله یزدانی و دالرام جمالی رسیده بود. ششمین آسیاب، مشهدی حسن

اکبر و مصیب یزدانی بودند. ه یزدانی بود و آسیابان او علیآسیاب درب ده بود که متعلّق به شکرال

ها کردند. آسیابب قنات استفاده میها همه از آای بیش نیست. این آسیابحال همه مخروبه

متر ارتفاع داشت. ته چاالن سوراخ کوچکی داشت که آب  ٥یا  ٤مخزنی  به نام چاالن داشتند که 

عدد بودند.  ٤ها مثل پروانه ماشینی چرخاند. پرهخورد و آن را میهای چرخ آب میبا فشار به پره

ا بنویسم تا آیندگان بدانند که گذشتگان هم به هحاال خوب است قدری در مورد ساختن این آسیاب

  اند. خودشان فکر داشته اندازۀ

سازند. اول به دانستم که چطور آسیاب میکردم، میمن چون خودم آسیاب داشتم و آرد درست می

کنند که یک متر در یک متر گشادی و در حدود شش متر قول خودشان یک چالون درست می

متر متر در بیست سانتیاند که گردی آن بیست سانتیچالون سوراخی درست کردهارتفاع دارد. در ته 
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اند متر که وسط آن را خالی کردهسی سانتی است. این سوراخ را با یک قطعه چوب گرد، به اندازۀ

گویند گویند کوم و آن را در آن سوراخ ته چالون جای داده و دور آن را خودشان میو به آن می

کوبند و درب دهند و میها را محکم در آن جای میگویند گاوه و این گاوهرسماً می حوره، ولی

کوبند که وسط آن آهن به قدری که سوراخی را که بیرون چالون است، یک قطعه آهن پهن می

کنند و با کهنه به او دست برود داخل، باز است. یک چنبره که با ترکه درخت، گرد درست می

درخت و کهنه درست  اندازه دو انگشت وسطش باز است. از این جهت با ترکۀ پیچیند تا بهمی

شود و بعد که رفت داخل کنند که موقعی که بخواهند پشت آن آهن قرار دهند، جمع و دراز میمی

شود او را با همان گیرد و هر وقت که آب کم یا زیاد میآهن، به شکل گرد پشت آن آهن قرار می

کنند، چون باید همیشه چالون پر باشد تا آب که از این چنبره بیرون ا گشاد میها تنگ و یکهنه

  آید، فشار زیاد داشته باشد. می

کنند و دو عدد سنگ آسیاب که کوچک درست می آید، یک اطاقچۀجا که آب با فشار میاین

زنند و بعد با باروت می دهند. البتّه اول چالنمایند، قرار میکوه سنگی تهیه می جا از دامنۀهمان

بزرگ را با کلنگ مخصوص  شود. آن قطعۀبزرگ سنگ جدا می کنند که یک قطعۀکوه را منفجر می

ها تقریباً یک متر در یک متر است و سنگی سنگ کنند. اندازۀبه چندین سنگ آسیاب تبدیل می

تر است، تر و سبکنازککنند، خیلی قطور و سنگین است، ولی سنگ روئی که برای زیر درست می

کوه تا  ها چون باید از دامنۀزیرا سنگ زیرین ثابت و سنگ روئی باید به گردش درآید. این سنگ

شوند و با زور و صدمه زیاد به آسیاب برده شود و راه هم تقریباً دور است، چندین نفر جمع می

دهند. آن اُطاقچه اند، قرار میای که درست کردهرسانند. سنگ زیرین را روی آن اطاقچهآسیاب می

در حدود یک متر و نیم، در یک متر هم است و چون کلنگ یک متر است، مجبورند دو عدد چوب 

کلفت به نام دو برادران که حتماً باید چوب سنجد که در آب دوام زیاد دارد، باشد، روی آن اُطاقچه 

دهند. سپس یک چرخ از چوب محکم دهند. بعد سنگ زیرین را روی آن دو چوب قرار میقرار می

کنند. البته باید گرد باشد و قدّ بلندش هم چهل متر درست میمتر در سی سانتیبه قطر سی سانتی

متری را های نیمکنند که بشود تختهمتر و اطراف این چرخ را دوازده سوراخ در آن درست میسانتی

آهنی در آن جای داد  کنند که یک میلۀاخ میدر آن قرار داد و وسط این چرخ را هم از درازا سور

کنند و یک چوب زیر آن آهن سر پائینش گرد و باریک و سر باالیش را پهن درست می و آن میلۀ
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نصف آجر البتّه سنگ مخصوص باید باشد که در زیر آن میله  دهند. سنگی به اندازۀمیله قرارمی

دهند و باید اند، قرار میسنگ زیرین که کار گذاشتهدوام داشته باشد. سری که باال است از سوراخ 

اند، قرار سر آن میله درست کرده از سنگ چند سانت بلندتر باشد و تیری از آهن که به اندازۀ

کنند و سنگ آن تیر از دو سمت سوراخ سنگ جا باز می دهند و سپس سنگ روئی را به اندازۀمی

روند آن زیر سنگ و دوازده قطعه چوب پهن که نیم متر قد یدهند و مروئی را روی آن تیر قرار می

شوم آن چوبی را که در زیر میله قرار کوبند. یادآور میمتر پهنا دارد، به آن چرخ میو بیست سانتی

گویند کنند که سرش باال بغل همان اُطاقچه است که میاند، یک چوب دیگر به آن وصل میداده

آورد د به چالون و خوب که پر شد، با فشار زیاد چرخ را به گردش در میکنندولیون. آب را باز می

خواهد که گندم را داخل سنگ بریزد. یک چرخد. حاال وسیله میو در این اثر، سنگ رویی هم می

دهند و زیر این خمبه را گویند خمبه، باالی یک قسمت آن اُطاقچه قرار میتقار که خودشان می

کنند و یک ناودان از چوب و یا حلبی به آن ای به آن وصل میکهنه کیسۀکنند و یک سوراخ می

بندند کنند طوری که سرش مطابق سوراخ وسط سنگ باشد. سپس چوبی به آن ناودان میوصل می

بندند که موقعی که سنگ به گردش که یک سرش داخل سنگ است و سر دیگرش را باالتر می

های خورد و دانهکه در اثر تکان خوردن، ناودان هم تکان می دهدآید، آن چوب را تکان میدرمی

اند به حساب ترمز شود. چوبی را که زیر میله وصل کردهریزد و آرد میگندم به داخل سنگ می

دهند. این بود خالصهاست که اگر خواستی آرد را نرم یا زبرتر درست کنند با آن چوب انجام می

  ای از ساختمان یک آسیاب آبی.

خوابیدیم تا بهتر کار کند. اما چند ماهی که ها در آسیاب میکرد، شبما موقعی که آسیاب کار می

کردم که بخوابم، بلکه حتّی این چند به انقالب مانده بود، من دیگر نه تنها در آسیاب جرأت نمی

اله ناصری جمع فتح خوابیدیم و همه خانۀهای خودمان نمیخانواری که در کروگان بودیم، در خانه

کردیم که اگر حمله کنند، به کوه فرار کنیم یا اگر شدیم. آن خانه به کوه نزدیک بود و فکر میمی

کشتند با هم باشیم. در حدود پانزده یا شانزده خانوار بودیم و از سر شب تا صبح در یک اطاق 

اند و رفتم، دیدم شبانه رفته رفتیم. یک روز کههای خود مینشستیم و صبح هر کدام به خانهمی

کاری اند و روی همان سنگ آسیاب کثافتام بردهاند و هر چه داشتهآسیاب را به آتش کشیده

  اند و اآلن از همان آسیاب جز تل خاکی باقی نیست. کرده
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کشی آب است، ولی قبال از همین حاال به موضوع آب بپردازم. اآلن جاسب در تمام منازل لوله

باال از  داشتند. محلّۀخوردن را از جلوی آسیاب در ده برمی شد و مردم آبب ده شروع میآسیا

آب، همین آب سرچشمه است و یک رشته هم سمت باالده   شد. گفتم یک رشتۀهمین جا شروع می

اش هم یک قسمت دشت را رسد. سرچشمهآید که نوشتم به نراق میاست و از همان راهی می

نماید، ولی آب باالده از اول کوه چند د و هم آب خوردن و ریختن ده را تأمین میکنمشروب می

رسد و آید تا به دشت میشود و حدود شش کیلومتر در یک نهر میعدد چشمه است که جمع می

آید و رود و در بیشه بیرون میبسیار آب گوارا و سبکی است. آب آن در کوهسار سرازیر و فرو می

  کشی شد. لوله ١٣٤٢آوری و در سال این آبها جمع دارد به نام چشمه فیلجه. همۀقنات کوچکی 

نامند. آب های مملو از آب را الخرون، شودارون، ولجیا، المارون، دوجِیر، الوِزدا و السنگ میکوه

که جلو نامند گرجی مینامند. سومین قنات، قناتی است که قنات چشمهرا آب باال ده یا سرلوله می

فرستادند. این قنات آن سلخی هست که در موقع کم بودن آب، آب آن را جمع و به دشت پائین می

گذرد و دارای چند چاه هست. در مسیر این آب، محلّی به نام سیفک میرزا هادی می از داخل خانۀ

گردو در آن بردند و آقای فخر مقداری درخت ای آب خوردن را از آن میدرست شده بود که عدّه

بازی ها دیده بود بعضی جوانان عاشق در آنجا عشقحوالی داشت و شوخ طبع بود. بعضی موقع

  جا کیفک است! جا سیفک است، بلکه بگویید اینکنند، گفته بود: نگویید اینمی

های عجیب و غریبی داشت و دارد. مثال قسمتی از دشت که باالی آسیاب رفرف دشت جاسب اسم

گفتند. اسم شد، همه را چهارباغ و یا راستان(راسون) میشد و به کوه امام ولی ختم میشروع می

نامیدند. هر زمین را به نام صاحبش، مثال راستانِ عمه بدیعه یا راستان سید آقا یا راستان سید میرزا می

به کاشفی و مشهدی  ها متعلّقدرصد راستان ١٠ها و ها متعلّق به بهائیها و چهارباغدرصد راستان ٨٠

  اکبر بوده است. علی

رفت که به شد و به طرف دشت میها، جویی بود که از روی رودخانه رد میاز جلو آسیای اربابی

 های رمند (چون گلۀجا را باغ نادی، باغ هاشم و زمینهای آننام جوی ماروین معروف بود. زمین

رمند معروف بود که اآلن ماشین رو شده  تند، به کوچۀرفها به کوه میگوسفندان از وسط این زمین

ها را که از های رمضانیها به نام باغ گدار معروف هستند. زمینگویند. بعضی زمیناست) می
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نامند سیاه میها را کوی بغلهها و چهارباغنامیدند. کوه باالی راستانبوساد میفروغی خریدند، رزگه

  گویند. ولی مییارت است، کوه امامو انتهای کوه که باالی ز

آییم، سمت چپ آن کوهی است که کوه رائینه و کوه زری از قنات سرچشمه به طرف ده که می

ها به زمین علی و اوالدش بوده است و همۀهای آن متعلّق به مشهدی حسننامند و تمام زمینمی

ها را به نام باغ گرگه زمینشده، بعضی جا دیده میرائینه معروف است و چون گرگ در آن

علی بود، به های فخر حقگو که زن اول مشهدی حسنها ارثی بود که از عمهشناسند. این زمینمی

کند ها را داشته و عمو شکراله تصاحب میعلی مقداری زیادی از آن ملکاو ارث رسید. عمو غالم

  دهد.وراث می و پول کمی به بقیۀ

آسفالت است، اسم زمین سنقَره متعلّق به سید آقا و  آییم که اآلن جادۀکه میاز لوله به طرف ده 

اکبر، بند اله یزدانی است. بعد باغ محمدصالح و باغ عمو رمضان، زمین کاشفی، باغ علیرحمت

بوسات، حاج کریم، کال، دنگه، قَلَندره، ختیله، وِینه، رزگهاکبر، چاله کارگاه، خلهاوستاد علی

ها، بویجه، باغ نبات، باغ نصیر، بابِله، باغ حسید (حاج صاحبی، مبارکه، شُوری، درباغچهشاه

بک، ابراهیم، دشت گاه، زمین جمال، چلوار، دال، حسنآباد، زمین خرمنسید)، آقا شرف، بهشت

د تقی، ملَک، سی حلیمه، باغچۀ عطا، باغ خداداد، زینل، خاله خاتونی، باغ زهرا، پاگردوبونۀ

باقر، میرصادق، دشت قنبر، پابید، خرمنون، رشای،  منۀ٩ولی، باغ یادگار، زمین عبداله، کرگون

اللّهی، قُزاق، میره، فرجشورخانه، باغ سید جواد، کلبی، باغ آورده، درباغشاه، درب مردهمبارک

علی، باغ رحمان، باغ خان، باغ محمد رضایی، باغ حاج محمدمیرصادق، فتّاح، باغ حیدرعلی

بندِ بِدین، تلخ زاریه، پشت حصارها، باغ ووالِ مّ علی، دشت باال، سنگهاشم، باغ نادی، شاه

های زیر قبرستان (معروف به سر قبرستان)، کاکاوه (کاکووه)، بلنده، حاج غفورها، سنگاب، زمین

، زیر باغ فرجاکبری، باغاغ سید علیدم قناتِ سرنگون، دم قنات مالو (متعلّق به هرازجان است)، ب

  الدّین، چاله بنبر. فکران، باغچه رشیده، دباخون، تاجعلی، باغ خوشمیره، شیخ غالم

کشه، المارون، قلعه سرخ، الشکار، کونههای کروگان الخرون، شودارون، دوجِیر، قلعهاما کوه

د، دشت گله، قلمبه خونینه، النیره، الجدّا، قَلُو کاسه، برزه کوچکه، برزه بزرگه، درسپیسردیون، گل

کنده، چاله خرسیاه، کوه زری، میانجی کوچکه، قَلُو بزرگه، سنگ سبز، کمرمیانی، قلّه سنگونه، چاله

فراخه، گورو، چشمه سیدی، گل گازُره، الرِیسا، قلمبه بید، عماد، دره عالیر، دودرا، الزردا، قاش



١٣٧ 
 

 ونه، الوزدر بزرگ، الوزدر کوچک، زنجان، قاچ فراخه، فخرآباد (زیر آن مزرعۀغیاثه، در گردوبقَل

آوری ها آب جمعها و چشمهچالو. از تمام درهلو، چشمهخانه، حبشیه، درهفخرآباد و بید است)، رگه

ی بردارلوله، آب باالده آماده بهره آید و به وسیلۀشود و در ویشه (بیشه) از زمین بیرون میمی

چنین در غرب کروگان کوهی به نام بنهدراز واران در غرب جاسب قرار دارد. همگردد. کوه آبمی

  ها ساللت و برزه است.خو در باالی وسقونقان وجود دارد و در شرق کروگان بزرگترین کوه

 های خاصی برخوردار است. خاک آن، چند رنگ است. از اول جادۀهای جاسب از زیباییکوه

های ها و کوهها همه دیدنی، انگار نقّاش نقّاشی کرده است. درهازنا تا آخر ده واران و کروگان، کوه

های بید سرسبز و تا بخواهی درخت زرشک که پائیز ها درختکروگان را که نام بردم، کف دره

ار گوارا و ها آب زالل جاری است که بسیرسد و بسیار خوشمزه است، دارد. کف درهها میزرشک

های گیاهان متنوع و دارویی، انسان را شاداب نوشیدنی است. صدای آب و پرندگان و عطر گل

ام. هر چند درخت ها را در نوجوانی دیدهها و درهاین کوه کند. حیف که جوانی تمام شد. همۀمی

است که جوان بخشی برای افرادی بید مال افرادی است که فعال مورد استفاده هم نیست. لذّت

  بینند. هستند و به عنوان تفریح آنها را می

گون است،  های جاسب را که مملو از بوتۀها و بیابانها و درههای قبل از انقالب، تمام کوهدر زمان

زدند و مقدار قابل توجهی کتیرا را که ها را تیغ میکردند و دست جمعی گونها جمع میاصفهانی

فروختند. ولی چند سالی است چنین کاری نشده نمودند و میاست، جمع میداروی هر دردی 

های جاسب انواع گیاهان دارویی ها بزرگ شده و گل آنها چه بوی خوبی دارد. در بیاباناست. گون

حساب است. به امید روزی که درست از آن محیط خوب استفاده شود. در جاسب وجود دارد که بی

کنند و فراوان، کسانی که زنبور عسل دارند، بهترین عسل طبیعی را برداشت می به خاطر گیاهان معطر

فروشند. جاسب و نراق همسایه و همپایه هستند و کوهی در بین این دو های گران میو به قیمت

برداری متر آن مورد بهره ١٢٠٠محل واقع است که زیر این کوه غار چال نخجیر کشف شده که حدود 

های جاسب برند. این غار هم زیر کوهردشگران خارجی و ایرانی از دیدنش لذّت میاست و تمام گ

  قرار دارد. 

جا بنویسم. کروگان مقدار ششصد جریب ملک و آب دارد. امالک حالیه از امالک و تقسیم آب آن

کنند و هر یک گویند یک من و هر هزار متر را یک جریب حساب میاین ده را هر صد متر را می
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ن هم آب دارد که در موقع خرید و فروش اسم میممین زمین، یک م ن، برند، مثالگویند: پنج م

فالن زمین با پنج من آب و ملک البتّه از هر دو رشته آب و هر کدام از قطعات این امالک اسمی 

یلی این نام گویند: زمین دنگه یا سوخته یا دشت قنبر یا پشت حصار و هر کدام به دلدارد. مثال می

را دارد. مثل زمین سوخته را یک وقت در آن خرمن ساخته بودند که آتش گرفته و یا پشت حصار 

ای بود و دشت قنبر هم یک زمانی از قنبر نامی بوده و به جا در قدیم قلعهگویند، زیرا در اینمی

  همین منوال. 

اشجار است و بیشتر اشجارش بادام ها پر از این امالک بیشتر به صورت باغات و اطراف این زمین

و گردو است. درخت میوه از قبیل سیب و زردآلو و آلو هم کمی دارند. این امالک چون کوهستانی 

اند. بندی کردهچین قطعهاست، به قطعات کوچک درست شده و چون پائین و باال است، با سنگ

گویند: کوه دورتر واقع شده، می جایی که ازگویند ولی اطراف دشت، آنها را دشت میاین زمین

ها صاحبی نیست و هر سال که آب زیاد باشد، یعنی برف و باران زیاد آمده اطراف. برای آن اطراف

رود و در بهار بیشتر هندوانه و کمی های دشت آب زیاد آورد، به اطراف میباشد، هر کس از زمین

کارند، شت با بیل و دست هر چه خواستند، میکارند و در پائیز هم جو و گندم. کشاورزی دلوبیا می

  کارند.ولی اطراف که سنگالخ است، چون با بیل و دست دشوار است، با گاو می

ساز داشته که شود شش هزار من، از قدیم آبحاال برویم سر تقسیم آب. این ششصد جریب که می

آب را دارد، مثال  دو رشتۀاند. هر دو بلوک در هفته یک روز از به چهارده بلوک تقسیم کرده

روز که هر اند به سه نیمهای شنبه یا دوشنبه و جمعه. هر بلوک را تقسیم کردهگویند بلوکمی

روزی را دو چارکه که هر چارکه هفتاد و دو من و یا هفتاد روزی، صد و چهل و سه من و هر نیمنیم

اند و چون کردهروز حساب میشب را یک نیمروز و و یک و نیم آب دارد. زمان قدیم روز را دو نیم

کردند. طریق بستن آب صبح ها قبول میاند، روز را از روی آفتاب و شب را از ستارهساعت نداشته

خو که در غرب جاسب قرار داشت. وقتی صبح آفتاب به به این شکل بود که کوهی بود به نام بنه

گرفتند و کسانی های شنبه آب را تحویل میبلوک ».بند شدآب«گفتند: خورد، میسر آن کوه می

یک چارکه آب داشتند. باز کوهی در شرق جاسب بود و سنگ بزرگی وسط آن کوه بود که آفتاب 

طور در آن گرفت. همینرسید ، کسی که یک چارکه داشت، آب را تحویل میبه آن سنگ که می

ر کوه بود. موقعی که آن سنگ سایه خو، یک سنگ نزدیک سکوهی که در غرب بود به نام بنه
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» شام چارکۀ«گفتند: گاه کوه بود که میو باز سنگ دیگر در نصفه» روزنیم«گفتند: گرفت، میمی

رفت، آنهایی که شب آب داشتند، شد، آفتاب که از سر کوه طرف شرق میو باز غروب آفتاب که می

شاهین و پروین که خودشان حساب مخصوص گرفتند. چند عدد ستاره بود به نام آب را تحویل می

فهمیدند نصف شب چه موقع است و فالن ستاره باید کجا باشد. مثال اول شهریور داشتند که می

اولی  گفتند که امشب لنگۀرسید، میگفتند که پروین باید بیاید کجا یا اول پائیز که میشد، میکه می

  کند. شاهین در نصف شب طلوع می

کنید؟ گفتند آن موقع که بودم، از پیرمردها پرسیدم: چرا روز را دو برابر شب حساب میمن جوان 

که آن کسانی که آب داشتند هر زمینی چراغ نبود، یعنی اصال نفت در جاسب وجود نداشت. با این

کردند که شب روشن کنند یا اینکه رفتند چوب خشک جمع میخواستند آب بدهند روز میرا که می

آمدند از سر تا پا پر از گل بود و چند جای سر و صورتشان تش را داشتند صبح که از سر آب میآن آ

اند، تازه کبریت اند و زخمی شدهاند و نفهمیدهزخم شده بود که در تاریکی زیر شاخه درخت رفته

اگر  اند وهم نبود که با آن بشود آتش را روشن کرد. از این جهت شب را نصف روز حساب کرده

خواست آتش روشن کند با سنگ چخماق آن هم به سختی. حاال چون ساعت آمده، شب کسی می

اند و قرار چه سابق و چه حاال هر کس صبح آب را و روز را به سه تا هشت ساعت تقسیم کرده

بعد شب را دارد. یعنی در گردش است که هر  داشت، هفت روز بعد عصر را باید بگیرد و هفتۀ

وقت شب و روز را به نوبت آب را داشته باشد. این روش آب بستن بود. در ضمن همهکس باید 

روز و چارکه آب نداشتند، قرار بر این بود که هر کس کمتر دارد، هر نُه من زمین، نیمهمه که نیم

که ساعت آب داشته باشد. همین  ن، دو ساعت. قبالن، یک ساعت و سی و شش مطور هیجده م

ساز بودند و ایشان که صعود کردند، تحویل حقیر دادند. زمانی ودم، آقای روحانی آبمن جوان ب

بست و قدری از صد و چهل و سه روز آب میساختم، فرض کن فالن کس یک نیمکه آب را می

روز یا چارکه کردم و او که نیممن کمتر داشت، یکی از آنهایی که ملک کم داشتند، با او شریک می

کرد و همه هفته به او آب طابق هر چه کم داشت، از روی نه من، نیم ساعت حساب میبست، ممی

کشید تا مردم خرید و فروش کردیم، دو سال یا سه سال طول میداد. موقعی که آب را درست میمی

نوشتند که آب را بسازد و کسانی که خرید و فروش ساز میکردند. چهارده سربلوک نامه به آبمی

  ساز را بپردازند. ره کرده بودند، باید اجرت آبیا اجا
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آب ده، هر روز و دو بلوک هر روز آب را  آب باالده و یک رشتۀ از پیش نوشتم که یک رشتۀ

بستند. یک بلوک آب ده را داشت و دیگری باال ده را. بلوکی که این هفته آب ده را داشت، می

بستان که مجبور بودند و بهاره کاری داشتند و همه هفته بعد آب باالده را دارا بود. فقط در تا هفتۀ

ها را گذاشتند که دوازده ساعت با هم عوض کنند که هر کدام از هر دو آبباید بدهند، قرار می

های سردشت، آب گرفت و بعضی از زمینهای باالده، آب ده را میداشته باشند، زیرا بعضی زمین

گرفتند. این بود مختصری از که پائین دشت بودند و هر دو آب را میهایی باالده را، به غیر از زمین

  امالک و آبیاری.

پل که سلخ دارد به نام سلخ مشگون.  باال، محلّۀ های کروگان که معروف است، از شرق به محلّۀمحلّه

ا جای بوده و با مشک آب به آنولی آتشکدهها زرتشتی بودند، سر کوه امامزمانی که جاسبی

. مشک پوست گوسفندی است که در آن قدیم اند. این حوض معروف است به سلخ مشگونبردهمی

ها سید حبیبی پائین، کوچۀ حسینیه، محلّۀ سرسوئه، شمال غربی، محلّۀ کردند. محلّۀآب حمل می

ها، حبوبیم میدان، کوچۀ(که منزل سید عبداله ناشری و سید عباس و سید جواد بوده است)، قلعه

پاچنار که محل معروفی است (منزل مّجعفر در آن محل است که ساختمان جدیدی روی آن  محلّۀ

جا جمع شدند و ابالغ ملک ساخته شده است و اطاقی که جناب مّحسین و عزیزان اولیه در آن

  امر شده است). 

پائین هم یک  پاچنار. محلّۀ ۀباال دو مسجد وجود دارد: مسجد امام حسن و مسجد محلّ در محلّۀ

باعظمتی بود که ان شاء اله از نو ساخته خواهد  انبار هم حسینیۀمسجد داشته و دارد. جلوی آب

کوچه   گزاری شده است.بندی و نامها شمارهشد. جدیداً 

قریباً گفتند که کروگان تاهالی کروگان. همیشه می حاال برویم سر تعداد خانواده و زندگی روزمرۀ

سیصد نفوس سکنه دارد. در بهار و تابستان به کشاورزی مشغولند، آن هم با بیل و دست که به 

جا متعلّق به اربابان غریب بود و اگر مالکین محلّی هم دهند. بیشتر امالک آنسختی انجام می

 مت کشیدۀآمدند و بیشتر زحها میرسید، اربابکردند. پائیز که میبودند، در طهران زندگی می

بسته و یک تنبان پر بردند و به قول خودشان چیزی که باقی مانده بود، یک دستِ پینهاهالی را می

از وصله. از این جهت، مردها مجبور بودند به شهرها یا دکان حلوایی بروند و یا در دهات دور 

کردند پای مردها کار میها در تابستان پا به گی کنند تا یک روزگار سختی سر ببرند. زنطهران عمله
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کردند و ریسی نخ درست میرفتند، در قدیم با پنبه و چرخ پنبهو در زمستان که اغلب مردها می

اند، آن هم چه بافی رو آوردهها به قالیبافتند. حالیه جوانهای خود و مردها کرباس میجهت لباس

تاجرهای قم و کاشان برود. آدم بدبخت  بافی؟ باید آنها زحمتشان را بکشند و سودش در کیسۀقالی

  هر کاری بکند، بدبخت است.

گفتیم ده کروگان دارای سیصد نفوس بود که در حدود هشتاد نود نفر بهائی و بقیه مسلمان بودند. 

گفتند: تا پای آخوند به آن محل نرسیده بود، همه خواهرانه و برادرانه زندگی آرامی داشتند، اما می

شد، دیگر از دوستی و مهربانی خبری نبود. یکی از این جهالی ارض پیدا می کلّۀ زمانی که سر و

آمدند، جا میشدند و سرتاسر ماه رمضان و پانزده روز محرم که آندر تمام سال، هر هفته مزاحم می

کردند که این مردم ندارند و خودشان هم انداختند. دیگر فکر هم نمیخوردند و لنگر میکنگر می

رفتند، برای چه؟ های بیچاره از این خانه به آن خانه میفهمیدند. در تمام ماه رمضان این زنمین

پرسیدیم: خانم مرغ تازه و پنیر تازه و ... و وقتی میتازه و تخم برای ماست تازه و نان تازه و کرۀ

ریم. در صورتی گفت: آخر امشب آقا را داآیی، مگر چه شده؟ میفالنی، چرا ناراحت به نظر می

خوابیدند و اینها باید در به در، قرض و قوله کنند و به یک هایشان شب گرسنه میکه بیشترشان بچه

این ده را از بین ببرد!  در کروگان همه اقوام به هم پیوسته  نفر بدهند که آمده دوستی هزاران سالۀ

ن برایشان بگویند، فقط هر چه الیق که مردم را ارشاد کنند و از دستورات دیبودند و به جای این

کردند. ها و جوانان را علیه بهائیان مغزشویی میگفتند و بچهقطارانشان بود، به بهائیان میخود و هم

  دهند. که اهل ده انجام میای است در برابر دریا و دیگر کارهائیبگذریم، هرچه بگویم قطره

ده  شدند و یک چوپان برای گلۀدخدا جمع میگذشت، چهارده سربلوک با کعید نوروز که می

شود ده را بچراند و هر رأس گوسفند یا بز را یک من تبریز که می کردند که تا یک سال گلۀتعیین می

دادند که اگر گرگ به گله زد و گوسفندی را برد، باید گرگسه کیلو، گندم و جو بگیرد و قرار می

از آن حیوان مفقود را بیاورد، وگر نه عوضش را باید بدهد. خوارش را بیاورد، یعنی یک عالمتی 

کنند که حمام ده را بسوزاند و در عوض هر نفر، چهار یا پنج من در ضمن یک نفر هم معلوم می

طور یک سلمانی که به مدّت یک سال که سرشان را اصالح کند و در گندم و جو بگیرد. همین

طریق، یک دشتبان زای هر نفر، سه من جو و گندم بگیرد. به همینشان را بکشد و به اکیسهحمام هم

نمودند که به مدّت شش ماه در دشت نگهبانی کند. اما طولی نکشید که فاسدین اجتماع انتخاب می
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پاشی را گذاشتند و گفتند که گوسفندها نباید با هم باشند چون گوسفند بهائیان نجس است بنای سم

شود و سلمانی نباید سر آنها را اصالح کند، چون تیغ و ماشین ن نجس میو گوسفندهای مسلمانا

کردند تا بلکه بهائیان را خسته کنند و بیایند و مطیع آنها این کارها را می شود. همۀاو نجس می

که بهائیان دیگر فکرشان مانند آنها نخواهد شد که گول این فاسدین اجتماع را شوند، غافل از آن

ها در دهند مردها که اغلب در ده نیستند و فقط زنکه اهالی ده انجام مییگر از کارهاییبخورند. د

تکانی ها و احشام هستند، یک ماه به عید مانده مشغول خانهدار خانه و بچهپائیز و زمستان عهده

هم خوش آورند. چند روزی هم باآیند و سور و سات عید را میشوند تا عید که مردها از سفر میمی

  ها زحمت بیهوده بکشند. هستند تا به کار کشاورزی مشغول شوند و برای ارباب

دوز و سفیدگر که نوشته بودم، ممکن است آیندگان ندانند که مربوط به چه کسانی اما راجع به پینه

از  نو بخرند توانستند هر سال کفش یا گیوۀشود. در قدیم مردم بیچاره و کم درآمد بودند و نمیمی

آمد و اینها را شد یک نفر از جاهای دیگر میهایشان پاره میاین جهت موقعی که کفش یا گیوه

خودشان  های کهنۀدوز. گیوه هم یک نوع کفش بود که از لباسگفتند پینهزد و به او میوصله می

 ی فرسودۀهادادند و او با آن کهنهکش میکه از کرباس درست شده بود، به یک نفر به نام تخت

ها با نخ پنبه که خود تابیده بودند با سوزن کرد و روی آن را هم زنخودشان تخت گیوه درست می

دوخت و اما راجع به دوز میشد همان پینهکردند و موقعیکه پاره میچیدند و مردها به پا میمی

غذاخوری از قبیل وپز و چه برای هایی که مورد احتیاج بود چه برای پختسفیدگر در قدیم ظرف

خریدند و چون مس طبعاً کاسه و بشقاب و چیزهای دیگر، همه از مس بود که از کاشان آنها را می

گفتند دادند تا سفید کند و به او میقرمز است باید سفیدگر آنها را با قلع سفید کند و به او می

  سفیدگر.
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  اکبر عبدی قبرستان و ماجرای علی

  

رسد. راهی دیگر هم دارد که پس از نوشتم، راهی است که به دشت پائین می پشت حصار در نقشۀ

رسد که به بوشیق مشهور است. باالی این قنات، خرمنون است گذشت از چند زمین به قناتی می

اند: این های ساده و زودباور گفتهکه متعلّق به ده کروگان است، ولی اخیراً شنیده شد که هرازجانی

داده، جا هر وقت سالم به امام رضا میباشیخ است و او مردی بوده که در اینقنات اسمش با

خواستم به این مردم ساده زده است. من میآمده و آب از قنات بیرون میجوابش از خراسان می

های فعلی است. از این رو، با چند جمله ذهن های این به ظاهر شیخبگویم که این هم یکی از حیله

نویسم. آن پیرمرد یک پیرمرد برای شما می و جواب تاریخ این قنات را به گفتۀ شما را روشن

کدام دیگر در قید حیات نیستند، ولی اکبر عبدی نام داشت که پسرش مرتضی عبدی بود و هیچعلی

رضا آباد خشکه نزدیک طهران و یکی دیگر به نام غالمهای او یکی به نام عبدالعظیم، در قاسمنوه

  کنند. ر خارج از ایران زندگی میعبدی د

 رفتم، به همان پیرمرد برخورد کردم. او مرد روشندلی بود و باغچۀروزی از روزها که به خرمنون می

پرسی از او کوچکی با کمک پسرش ساخته و تا حدودی دیگر از کار افتاده بود. پس از احوال

اید، قدری باید پائین را هم بی کاشتههای خوپرسیدم: آقای عبدی، شما که زحمت کشیده و درخت

تواند آباد کند. جا صاحبی ندارد و هر کس بخواهد، میکردید که قابل باشد، زیرا ایناضافه می

جا که نه به کروگان و نه به هرازجان جا قبرستان و گناه است که خراب کنی. گفتم: اینگفت: این

گفت: کار داری یا مثل من بیکار هستی؟  نزدیک است، پس این قبرستان به کجا مربوط است؟

های شما را گوش دهم. گفت: بنشین تا برایت بگویم. در که صحبتگفتم: چه کاری بهتر از این

  طور گفت:سایه نشستیم و این

گفتند بزغاله جا در دلیجان شهر بزرگی به نام خاواران بود که میدر زمان جمشید شاه، نزدیکی این

ور(دِهی در چند فرسنگی دلیجان) پایین رفته، در نیمهبام میدلیجان باالی پشتای که در یا بچه

آمده است. بسیار شهر بزرگی در زمان خودش بوده و شهری بوده که بیشتر سربازهای آن دوره می

پر آب و علف و سبزه بوده و  گویند جاسب، یک درۀجا که میکردند و ایندر این شهر زندگی می

ها و یابوها را برای چریدن اند، در بهار و تابستان اسبکردهن دوران با اسب و یابو کار میچون در آ
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جا که گفتند میراخور، فرستاده بودند در اینکردند و چندین خانوار از کسانی که آن روز میرها می

کم جاسب ها، که کمیا جای اسب» هاجا اسب«گفتند:جا را هم میها را مواظبت کنند. ایناسب

  شد.

ها آلونکی پارچه آبادی بود که به مرور آمدند و هر کدام نزدیک یکی از این چشمه ٩اینها از اول 

ها کم به جمعیت آنها افزوده شد و یا اقوام آنها آمدند و تشکیل آبادیساختند و زندگی کردند. کم

های دیگر یکی شدند. یا با دهپارچه آبادی، دو تای آنها از بین رفتند  ٩کوچک دادند و  از این 

سیاه که مال این ده یکی از آنها نزدیک همین چشمه است و یک مزرعه هم باالتر است به نام گله

کردند و داری بود و از این چشمه استفاده میکوچک بود و اهالی شغلشان گوسفندداری و اسب

ادند و در این قبرستان دفن دوشو می شد، در این چشمه شستموقعی که کسی از آنها فوت می

کردند و معلوم است خیلی پیش از اسالم بوده و مسلمان هم نبودند. گفتم: چه طور شما میمی

تر دانی؟ گفت: قبرهایشان رو به قبله نیست. گفتم: چرا و چه طور از بین رفتند؟ گفت: آن زمان بیش

اند و حالیه هفت ن مرتبه از بین رفتهگفتند چندیاند و از پیش میرفتهاز قحطی یا وبا از بین می

  آبادی مانده و یکی هم باالی واران بوده است. 

شود که ای که در زمان جمشید بود، چه طور میشود که چشمهجاست که برای همه روشن میاین

قدری فکر کرد  ها است. بایددست این شیخ پس از چندین هزار سال بشود به اسم شیخی که ساختۀ

یش بوده و گناه جا قبرستانی متعلّق به چندین هزار سال پگوید که اینک پیرمرد فرسوده میو دید ی

ور قبرستانطدید که امروزه چه آورد و میاست که خراب کنی. ای کاش این مرد سر از قبر بیرون می

اندازه کنند. ببین پستی تا چه که میت تازه در آن هست، خراب کرده و میهای بهائیان را با این

  است.

که حضرت رسول اکرم از جانب خداوند به  نویسد زمانییک موضوع دیگر هم بگویم. تاریخ می

خواستند، آمدند گی مردم نمیماندهپیغمبری مبعوث شد، آخوندهای یهودی و قریش که جز عقب

یک و چندین معجزه از آن وجود مقدّس خواستند. آن حضرت در جواب آن نادانان فرمود: من هم 

    ١».قُل انَّما انَا بشَر مثلُکم«انسان هستم و در قرآن هم مرقوم است: 

                                                             
  از سورۀ کهف. ١١٠آیۀ  .١
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باز نیستم که آورم و پیامم هم همان کتابم است، من که شعبدهفرماید: من از جانب خداوند پیاممی

بازی کنم. حضرت رسولی که از جانب خداوند مبعوث به پیغمبری شد و مأموریت برای شما شعبده

دختری  شود نوۀفرماید من بشری هستم مثل شما، چه طور میبرای ارشاد مردم آن زمان، می داشت

او پس از چند نسل از تمام مردم دنیا خبر داشته باشد و جواب سالم یک شیخی را که وجود 

  نداشته، بدهد.

ام، بنویسم. هجا که دیداو را نیز تا آن نامۀاکبر عبدی نوشتم، خوب است زندگیچون راجع به علی

او مردی بسیار شجاع و دالور بود و در جوانی کشاورزی داشت. در ضمن شکارچی هم بود که با 

اله مهاجر قدری ملک کشاورزی به او داده کرد. شوهر خواهرش آقای سیفتفنگ و تله شکار می

د. آقای مهاجر گذراندنای را میکردند و از درآمد آن، زندگی سادهبود که با پسرش کشاورزی می

کرد و غیر از اقوام ما بود که هر کرد، چون در طهران زندگی میای نمیاز درآمد ملک هیچ مطالبه

  خواستند دو قران بگیرند. قران (ریال) را می

این مرد روزی از روزها دو عدد تله برای گرفتن شکار یا روباه زده بود، زیرا آن زمان پوست روباه 

که حیوان بیند که تله در جای خود نیست و مثل اینرود و مییک روز میخریدند. را خوب می

گردد و به آقا جمال غفّاری که او ها را با میخ بلند از جا کنده و برده است. برمیبزرگی بوده که تله

گوید: بیا، برویم و تفنگت را هم بیاور که اگر زده، میهم غیر از کشاورزی با تفنگ شکار هم می

رسند و چون پای کوه روند تا به مقصد میای باشد، او را با گلوله بزنی. هر دو میدرنده حیوان

جائی که میخ تله کشیده شده، برو تا به او گوید: من از باالتر و تو هم از آنبوده، آقا جمال به او می

عبدی با یک  کنند. یک دفعهبرسی که چه بوده. هر دو، یکی از پایین و دیگری از باال حرکت می

که چشم پلنگ کند که آن میخ تله زیر سنگ بزرگی گیر کرده. به محض اینپلنگ قوی برخورد می

شوند. آقا جمال که کند و هر دو، دست به بغل میگردد و به او حمله میخورد، برمیبه عبدی می

کن است پلنگ دیگر مم بیند اگر دست به کار نشود، تا چند لحظۀکند، میاز باالتر حرکت می

زند سرت را یک طرف بگیر. این در حالی بوده که تمام صورت و عبدی را از بین ببرد. صدا می

کند و آقا جمال از دور گلوله های عبدی را با ناخن کنده بوده است. عبدی سرش را کج میدست

  آید. کشد و پایین میکند و او را میرا در مغز پلنگ خالی می
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عبدی خیلی حالش خراب است. چون نزدیک یک جاده بوده که مردم از واران  کند کهمالحظه می

دهند که بیا گذشتند به پسرش پیغام میجا میاند، کسانی که از آنکردهبه کروگان رفت و آمد می

رود، چون دیگر می پدرت زخمی شده با کمک یکی دو نفر ببریدش. آقا جمال خودش به عقب تلۀ

که با پلنگ رود، از ترس اینها هر کجا بروند با هم هستند. چندین قدمی که میدانسته که اینمی

کشد. کند و به این طریق دیگری را هم میبرخورد کند و به درد عبدی مبتال شود، از دور شلیک می

 آورند که مردم ببینند. ما هم رفتیم و آن زمان علی کوچک بودبرند و آنها را به ده میدو تا االغ می

های و مادرش بغلش گرفت و رفتیم و خود عبدی هم مدّت زیادی تحت معالجه بود و جای ناخن

  گویند.باک میهایش باقی بود. به این افراد، دلدار و بیپلنگ به سر و صورت و دست
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  زنان و مردان شجاع کروگان

  

محمدتقی (پدر ضیاءاله مهاجر) های آقای دو نفر سرشناس به نام خواهم چند جمله در بارۀحال می

آقای ضیاءاله مهاجر، زمانی که آنها در ده بودند،  اکبر) بنویسم. به گفتۀو محمدرضا (پدر دائی علی

که به بهائیان تعدّی کند، نداشت. محمدتقی همیشه تفنگش روی دوشش و کس جرأت اینهیچ

رضا را به سی بود که دو برادرش، غالممحمدرضا هم همیشه شمشیرش در کمرش بود. محمدتقی ک

رضا خواهر اینها بود و با قصد کشتن کتک زدند و من پیش از این ماجرایش را نوشتم. زن آغالم

  محمدتقی دلیر و مؤمن و وفادار به شوهرش و یکی از زنهای خوب و مقید به امر بود. 

رضا مؤمن و وفادار ند همسر آغالمالعابدین که دختر یک آخوند متعصب محلّی بود نیز مانزن زین

تر، آمد و کتک زیادی به رضا، بلکه قدری هم وحشیبود. برادرش همانند برادران زن غالم

خواست ببرد های پهلوی او را شکست. او را هم برادرش میالعابدین زد، به نحوی که استخوانزین

ن خودت را شوهر بده، به من چه که شوهر بدهد و این زن همان حرف را به برادرش زد که برو ز

کار داری؟ چون شوهرش به سختی صدمه دید و در بستر بود، او از غصه و ترس و از شرارت 

هایم آفرین تسلیم نمود. عاقبت مادرم و خالهبرادرش، در بستر بیماری گرفتار گشت و جان به جان

اوالد شدم و سه تا را از دست گفت: دارای چهار به پرستاری از پدرشان مشغول شدند. مادرم می

  کردم به من بخشید.دادم، ولی تو را خداوند عوض دعاهای پدرم که پرستاری می

اکبر در زمان خودش اکبر بود. استاد علیجان، زن استاد علیزنی دیگر که شجاع بود، به نام بیبی

ه دیگران ارباب کرد و نسبت بدوخت. کشاورزی هم میهای مردانه میخیاط جاسب بود و لباس

خانم و عبدالرزاق بودند که لیال، گوهر، حاجیهای امبود. او و زنش دارای چهار فرزند به نام

اکبر که اش به نام علیبه او داده بودند و نوه» عدول«عبدالرزاق مرد عادل خوبی بود و مردم لقب 

  د. کناکبر است، فعال در کانادا زندگی مینام همان استاد علیهم

ای داشت اکبر باغچهدادند، استاد علیزمانی که این مردم نادان بهائیان را به حمام عمومی راه نمی

گفتند از روزی که جا را حمام بسازیم. میکه باالی ده بود. آن باغچه را به امر بخشید و گفت: این

گفتند اول شید. باز میکلنگ اول را زدند تا روزی که برای شست و شو رفتند، نوزده روز طول ک
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اکبر) بود و این استاد علی زنی که در همان زمان وضع حمل کرد، مادر همان امراله رزّاقی (نوۀ

  ای است که به این حمام رفت. امراله اولین بچه

کنند، آن اند و از آن استفاده میها وقتی دیدند که بهائیان چه زود حمام را ساختهخالصه مسلمان

گیرند که یک نوعی آید. چند نفر از آن متعصبین تصمیم میرگ نفهمی و حسادتشان به جوش می

کنند که شبانه شوند و دِیلَمی تهیه میحمام را خراب کنند. تعداد هفت یا هشت نفر هم قسم می

طول  آهنی است به کند، سوراخ کنند. دیلم میلۀبروند و از توی خزینه دیگی را که آب را گرم می

گیرندکه میله را توی خزینه ببرند و  دو نفر شود. تصمیم میپر میهم توی دست  دو متر و گردی آن

  نگاه دارند و دو نفر با پتک بکوبند و چند نفر هم توی کوچه کشیک بدهند. 

گوید که چند نفر خیال جان دوستی داشته، به او میبییک نفر زن که در حقیقت انسان بود و با بی

گوید: کند و میهای بهائی را به خانه دعوت میجان زنبیدارند که این خیانت را انجام دهند. بی

خود  که در خانۀها کاری به مردها نداشته باشید و به جای ایناینها این خیال را دارند، شما زن

هر کدام هم یک خوابند و ها در یک اطاق میزن ما استراحت کنید. همۀ استراحت کنید، در خانۀ

ها را بردارید گوید: منتظر باشید، هر وقت صدا زدم، چوبجان میبیگذارند. بیچوب پهلویشان می

رود که مشرف به کوچه بود و ضمناً به خودشان می و از عقب من بیایید. خودش به سر درِ خانۀ

چندین نفر با وسایل از بیند که ماند. نصف شب گذشته، میحمام هم نزدیک بود و به انتظار می

گوید: چادرها را به کمر ببندید کند و میها را بیدار میرود و زنپایین کوچه پیدا شدند. فوری می

ها را به دست بگیرید و منتظر باشید تا من درب خانه را که باز کردم، به کوچه بیایید. اینها و چوب

آیند و از درب خانه که آن چند نفر میهمه پشت درب و خودش باالی سر در منتظر. به محض این

ها از عقب با صدای کند و خود از جلو و زنشوند، درب را باز میگذرند و به حمام نزدیک میمی

بینند زنند. دو سه نفر داخل حمام شده و بقیه در بیرون میبلند آهای دزد، دزدها را بگیرید، داد می

گذارند و آنهایی شوند. فوری پا به فرار میآنها نزدیک میزیاد زن با چوب دارند به  که یک عدّۀ

ها چندین کنند. این جمع شدن زنکه هنوز در راه پلّه بودند، ملتفت شده و به عقب آنها فرار می

  اند. شب ادامه داشت، ولی دیگر آنها جرأت آن را نداشته

توانستند حقوق یک حمامی را هایی که برای تخریب آمده بودند، خودشان به تنهائی نمیچون آدم

بدهند، با التماس آمده بودند که ما بد کردیم، شما به حمام ما بیایید تا باهم باشیم. بهائیان هم 
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اند که باید محبت کرد، دو مرتبه درب حمام را بسته بودند و دانستهوجدانی خود می چون وظیفۀ

زدند، بهائیان این های مزخرف میای گاهی حرفدّهاند. بعدًا باز عبرای مدّتی دوباره با هم بوده

  دادند. حمام را دوباره روشن کرده بودند و مورد استفاده قرار می

گفت: چون این حمام نزدیکم من موقعی که از سربازی آمدم، پدرم را از دست داده بودم. مادرم می

ن حمام رفتم. خوب یادم است یک روم. من هم به تبعیت مادرم چند مرتبه به ایجا میبود، همین

اصغر اسماعیلی بودند. موقعی که در اله صادقی و علیهای سیفروز رفتم، دو نفر در حمام به نام

حیائی زدن. او که اصغر، بنا کرد به حرف مفت بیصحن حمام نشستم تا خود را تمیز کنم، علی

ات بیایند و نعش تو را ببرند، حاال خفهمشهور به اصغر دیوانه بود، گفت: امروز روزی است که 

گوییم خفه شده است. گفتم: پس چرا حرف مفت رویم و میاندازم و میکنم و توی خزینه میمی

اله بلند حیا بلند شد، لنگ را از کمرش باز کرد تا مرا خفه کند که سیفزنی، مشغول شو. آن بیمی

ها را بکنی، تنها سلمانی، هر وقت خواستی این غلطشد و گفت: دیوانه، حاال معلوم است که تو م

  که هستی بکن. دست او را گرفت و نشانید. ما هم از آن به بعد به آن حمام نرفتیم. 

اله مهاجر گفتم. او داستان ازدواج مدّتی طول کشید تا روزی در حمام این موضوع را به آقای حبیب

در شب شهادت حضرت اعلی برایم تعریف نمود که قبال اله رضوانی حبیب این اصغر را با نوۀ

گفت: من رفت و میام. در این اواخر در حقیقت اصغر دیوانه واقعاً دیوانه شد. همیشه راه مینوشته

ای، گفت: کس را نکشتههمه را کشتم. چندین مرتبه من خودم به او برخورد کردم و گفتم: نه تو هیچ

ام. این بود عاقبت این افراد که به هر طریقی کس را زنده نگذاشتهبینی که من هیچچرا، تو نمی

  سوختند. 

های نامهاله مهاجر که اسم او را در زندگیدوست هم بنویسم. آقای سیفاما از مردان خوب و نوع 

کردند، همیشه در فکر دیگران بود و کمک به دیگران را ام، به طوری که تعریف میعبدی نوشته

کرد. دانست. ایشان در آن زمان چارواداری و به تمام دهات دور و نزدیک مسافرت میمیعبادت 

بخصوص به دهاتی که بهائی داشت. در هر کجا دوستان بسیار داشت. خودش نیتی نداشت، جز 

  قدر مقدور به دیگران کمک بکند. به

کردند. کشاورزی دها کمک میها هم به مردر کروگان کار کشاورزی سه تا چهار ماه بیشتر نبود و زن

ها در رفتند و زننانی به طهران یا شهرهای دیگر می شد، مردها برای پیدا کردن لقمۀکه تمام می
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که همه محتاج و فقیر بودند، کاری نداشتند. آقای مهاجر از این روستاهایی که میاین مدّت با این

افتد که باید کاری بافی دارند، به این فکر میلیبیند که آنها قاآباد، میرفت، امثال جوشقان و فتح

دوان خرد و با یک چلّهرود و وسایل یک قالی را میها پیدا کرد. لذاا به کاشان میبرای کروگانی

رود و دختری به نام رخساره را استخدام ورد. برای استاد قالی هم، به وادقان میآبه جاسب می

 شود که برای کلیۀهائیان و دوستان خودش بود. این کار باعث میآورد که او هم از بکند و میمی

شود و از بیکاری در بیایند. در قدیم همه برای او های ده بخصوص بهائیان کمکی خرجی پیدا زن

گفتند که در حقیقت او آمرزیده بود و هست. روح و روانش شاد. آن دختری که به خدابیامرزی می

آید و از این زوج گرامی، سه اوالد به اله زمانی درمیعقد آقای نعمت نام رخساره آمده بود، به

کند و آباد شاه عبدالعظیم زندگی میاله زمانی است که حالیه در حسنآید که یکی عزتوجود می

اله خانم بود که همسر غیبکنم در خارج باشد و سومی شرافتاله است که فکر میدیگری حرمت

   فروغی شد.

  

  

  

   



١٥١ 
 

  رضا حدّادیسید رضا جمالی به آقا غالم نامۀ

  

  رضای حدّادی حضور دوست گرامی، آقای غالم

  (این بود ثمر خوبی و بدی)

چون مدّتی گذشته و به علّت دوری از هم، نشد با هم تماس داشته باشیم، اینک چون بعضی حرف

اشخاص دیگر، مثل پسر آقا شهاب  شود، الزم شد چند جمله مختصر یاد شما وها از شما شنیده می

دهید؟، اینها آیند، چرا راه میها که به جاسب میبه نام ابوالفضل کنم. شما فرمودید: این بهائی

که مگر مادرت آید. اول آنجا چند سؤال برای ما پیش میجا بیایند. ایننجس هستند و نباید این

هایت هم کردی؟ پدر، مادر و دو نفر از دائیمیدختر بهائی نبوده و تو چندین سال با او زندگی ن

گویند دایی شما سید میرزا طوری که میاند. اینهای سید میرزا و سید احمد هم بهائی بودهبه نام

خواستید یک عمر زحمت کشید و خانه و امالک زیادی را آباد کرد. او را شبانه فراری دادید و می

  خواست بهائی باشد؟ که دلش میچکار کرده بود جز این پسر او آقا مرتضی را بکشید. مگر او

گویند پدر شما به نام استاد عباس، سلمانی دِه بود و محمدعلی هم سلمانی دِه بود. طور که میاین

ها کار کنند و پدر شما گفته ها و دیگری برای مسلمانخواستند که یک نفر برای بهائیاهل دِه می

ای. برادر کوچک تو که خوردهمی ها راکنم. تو یک عمر نان بهائیکار میها بود: من برای بهائی

اله به او کرد. مادربزرگ نجاتاله ناصری کار میای خرج او را بدهی، برای نجاتتوانستهنمی

دهد: پول ندارم که کاغذ و توانی به مدرسه بروی، به اکابر برو. جواب میگوید: حاال که نمیمی

خرد تا بتواند به اکابر برود. ای برایش مینوع وسیلهرود برای خاطر خدا همه. آن پیرزن میقلم بخرم

  های بهائیان! و پرورش شده است. این بود بدی گویند رئیس آموزشطور که میحاال این

ترسی که ممکن است فرزندان مهدی آیند؟ البد تو میجا میها به اینگویی چرا بهائیحاال تو می

ای، بکنند، مانند اشخاص امالکی را که تو از پدربزرگ آنها تصاحب کرده ناصری بیایند و مطالبۀ

اند. نخیر، دیگری همچون صادقی و دیگران که امالک آقایان روحانی و دیگران را صاحب شده

جا همهکدام ادعائی نداشته باشند، چون خداوند در دهم که هیچآنها به تو قول می من از طرف همۀ

های آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر هستند نگهبان آنها بوده و هست. بستگان آنها استاد دانشگاه

اند چه در آمریکا و اروپا و حتّی آفریقا و بعضی هم دارای ها شدهترین شرکتو برخی دارای بزرگ
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نها چندین کشور هزاران کارگر و کارمند هستند. جائی که دیگر در فکرشان نیست، جاسب است. آ

ای. آقای حدّادی مختصری از حال تو برایت نوشتم حال اند و تو هنوز اندر خم یک کوچهرا گشته

  هم قدری از سرگذشت پسر آقا شهاب به نام ابوالفضل که با تو هم صدا شده بنویسم. 

د که ظهور گردیم. موقعی که استاد اجل، سید کاظم رشتی شاگردان خود را سفارش کربه تاریخ برمی

شوید و به حضورش می رسید، همه به اطراف قائم نزدیک است، شما بروید، إن شاء اله موفّق می

کند تا به شیراز و شود. شهر به شهر گردش میشوند، از جمله مّحسین عازم ایران میراهی می

مان آورده و رسد و پس از سؤاالت زیاد به او ایمحمد شیرازی میتصادفاً به خدمت سید علی

یابد که او همان قائمی است که منتظرش بوده است. پس از مّحسین هفده علمای اطمینان می

نویسد، هر کدام به طرفی برای بشارت ظهور قائم شوند و به طوری که تاریخ میدیگر موفّق می

  کنند که بگویند قائم ظاهر شده است. مسافرت می

جا از رود. در آنجا به کاشان و بعداً به نراق میکند و از آنمّحسین به طرف اصفهان حرکت می

گویند سید نصراله مرد دانشمندی است و در جاسب نمونه است. گیرد و میاهالی جاسب سراغ می

دارند، ماند. به طوری که اهالی جاسب اظهار میجا میروز در آنآورد و سه شبانهایشان تشریف می

های میرابوطالب د، ازجمله سید نصراله، سید میرهادی و دو پسرعموی او به نامشونای بابی میعدّه

اکبر و سید محمد بود که های سید محمود و سید علیو میرجمال. میرابوطالب دارای سه پسر به نام

کند و خداوند به آنها یک بچه شوند. سید محمد با یک دختر بهائی ازدواج میهر سه بهائی می

آید، اسم نامند به دنیا می. چون مادربزرگ بچه بهائی بوده و در عید رضوان که عید گل میدهدمی

کند، پسر اولی کند. خالصه میرهادی که ازدواج میگذارند که هنوز در قم زندگی میاو را آقاگل می

سید نصراله گذارند که اسم پدر خودش است که این که به دنیا می آید، اسم او را سید نصراله می

  باشد. دومی پدربزرگ ابوالفضل می

ها دارند، همه بهائی بودند. نصراله چون قدری امالک از وارانیها اظهار میطور که قدیمیاین

کرده، ولی در باطن بهائی بوده است. میرابوالقاسم در باطن داشته، در ظاهر اظهار مسلمانی می

اول محرم  قدری امالک از اوقاف در دستش بود و هر سال دهۀبهائی بود و در ظاهر مسلمان، زیرا 

روند و امالک را فهمند که او بهائی است، نزد اوقاف میداد. دشمنان میخوانی تشکیل میروضه

های آن دارند، حالیه چند نفر از نوهگیرند، ولی این طوری که بهائیان آمریکا اظهار میاز او می
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هم مبلّغ بهائی هستند. شاعر فرماید: هفت شهر عشق  جا و بعضیهای آنهائیخدابیامرز از بهترین ب

  ای. را عطار گشت و شما اندر خم یک کوچه

گویند، شما در قدیم معتقد بودید که امام زمان در چاه سامرا است. دیگر ها میبه طوری که جاسبی

اوالد نداشت که توی چاه سامرا برود.  وقت، امام برادر امام حسن و خلیفۀ فکرنکردید که به گفتۀ

کس را جا برای آنها سودی ندارد و آنعقل دیدند و دیدند آنهای شما شماها را بیباز هم ارباب

رفتی و به تو درس که اصال وجود ندارد به چاه جمکران آوردند. تو هر شب جمعه به سر آن چاه می

ها را خصوص بچهکردی، به آمدی و همه را جمع میدادند و روز دیگر میعلیه بهائیان مظلوم می

توانستند، توانید بکنید و آنها هر کجا میکه علیه بهائیان مظلوم شعار بدهند، تا شما هر کاری می

ها کندند و هر کجا به بهائیهای کوچک را میکردند. از جمله در دشت، تمام درختاذیت می

کردند و این یکی دیگر از تو و امثال های بهائی، فحاشی میها و بچهرسیدند، بخصوص به زنمی

  تو است.  

جا نشسته بودیم. یکی گفت: استاد عباس خدابیامرز مرد خوبی بود آقای حدّادی ما چند نفر یک

ها بود و مادرش دختر بهائی بود و اقوام مادری همه بهائی ها بیشتر از مسلمانو همیشه با بهائی

طوری شد؟ یکی دیگر گفت که این به اصل خود رجوع کرده است! رضا اینغالم هستند، چرا این

ها کارشان آهنگری بود. یکی از روزها جوانی به نام سید محمود غفّاری رهگذر حدّادی این طایفۀ

کند به بیند شروع میشناسد که بهائی است، تا او را میرود. یکی از آنها میبه در دکّان آنها می

دهی؟ ها فحش میاله چرا به بهائی گوید: به جای بسمگوید. غفّاری به او میها ناسزا میبهائی

اله یک جانور را بکشم تا به بهشت بروم. بعد با گوید: امروز خدا خواسته به جای بسم او می

رار ساله، پا به فآید سراغش. او جوان بوده، در حدود بیستچکّشی آهنی که در دست داشته، می

ای که در دست داشت، از عقب. از پائین ده تا سرچشمه دین با حربهگذارد و او از جلو و آن بیمی

شود، شود و موفّق نمیدود که شاید ثوابی کرده باشد و چون خسته میسنگین خود می با حربۀ

کشد. راهش کند که اگر برگردم، ممکن است شب بیاید و مرا در خواب بگردد. غفّاری فکر میبرمی

پرسند: رسد. در وادقان از او میگذرد و تا غروب آفتاب به وادقان میها میدهد و از کوهرا ادامه می

کنم، دشمنان گوید: من بهائی هستم و در جاسب زندگی میآیی؟ میتو چه کسی هستی و از کجا می

برد جا بوده، او را به خانه میجا آمدم. یکی از افراد که آنخواستند مرا بکشند، از ترس به اینمی
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آید، دختری را گذرد و چون از او خوششان میکند. چند سال میو از روز بعد او را مشغول کار می

شود. پنج دختر کند و از این ازدواج دارای شش اوالد میکنند. ازدواج مینیز برای او انتخاب می

  و یک پسر. 

های پسر یکی از دخترهای اوست و آقای مرتضی که یکی دیگر از نوه رضا حدّاد نوۀاین غالم

کند و اآلن بهترین زندگی را در خارج از جاسب رضا و امثال او فرار میاوست که از دست غالم

  دارد. 

سید محمود غفّاری چون دیگر با داشتن شش اوالد در سختی نتوانسته به زندگی ادامه بدهد، به 

اند، رسد، چون دخترهایش بدون چادر و لباس بودهگردد و موقعی که به سرچشمه میگان برمیکرو

ها چادر و لباس بردند و آنها را گفت، بهائیآقای روحانی) می به طوری که خاله جواهر (زوجۀ

 آوردند. بعداً هر کدام ازدواج کردند و دارای فرزندان زیاد هستند و به کارهای بزرگ در خارج

اند. پسرش آقای جمال غفّاری یک آدم نمونه بود و دارای فرزندان زیاد هست، ولی مشغول شده

علی. این های صادقرضا و بچهآید که مانده باشد، جز همین غالماز آن آهنگر کسی در نظر نمی

  بود ثمر خوبی و بدی.
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  آیا بهائیان خودشان از جاسب رفتند؟

  

  که گفته بود بهائیان خودشان از جاسب رفتند. پاسخ به پسر مشهدی غضنفر

  

  به نام خداوند یکتا

خوردگان زمان های او، یعنی گولای از هم پالکیام، پسر مشهدی غضنفر و عدهبه طوری که شنیده

ها را شما شاگردان این حرف». اندبهائیان خودشان رفته«اند که و مغزشوئی شدگان آخوندی، گفته

ها زنید. شما جنایتی نبوده که در حق بهائیان نکرده باشید. تمام درب خانهید و میاشیطان خیلی زده

های آنها نکردید و همه را از بین بردید. فکر نکردید درختی که ثمر را سوزاندید و رحم به درخت

این کارهای غیرانسانی را انجام دادید و من مختصراًچند نمونه  دهد که تقصیری ندارد. همۀمی

  نویسم تا آیندگان بدانند که چرا بهائیان از جاسب رفتند.یم

کردند. در زمان ها را مغزشویی و علیه بهائیان تحریک مییکی از موضوعات این بود که اینها بچه

قدیم، کروگان یک مؤذّن به نام کربالئی سید حسن داشت که مرد خوبی بود و هر روز غروب اذان 

کس نداشت. قبل از انقالب با تحریک آخوندها دستور داده بودند هر گفت و کاری به کار هیچمی

بام اذان کوچک و بزرگ که در ده بود، روزی سه نوبت صبح و ظهر و شام باالی پشت چه بچۀ

راه که الیق مربیانشان الزمان به ظهورت شتاب کن و چند جمله بد و بیبگویند و در آخر یا صاحب

ها داشتند، مورد ها را مغزشویی کرده بودند که آنچه را بهائید. طوری این بچهبود، به بهائیان بگوین

کندند، یا کندند و یا پوست میدادند. از جمله هر چه درخت کوچک بود، میحمله قرار می

پرانی و رفتند، مورد سنگها از خانه بیرون میکردند و یا موقعی که زنبندها را خراب میسنگ

  دادند: بچه هستند! شد، جواب میدادند. وقتی به بزرگترها گفته میمیفحاشی قرار 

یادم است چند ماه قبل از انقالب به پشت خانه رفتم که چند زمین داشتم و کاشته بودم. دیدم چند 

کنید؟، اگر کسی بیاید در کنند. گفتم: چه کار میروند و خراب میها میتا بچه وسط کاشت

حسین ها همه رفتند. پسر غالمشما و این کارها را بکند، خوب است؟ بچههای پدرهای زمین

رضا حدّادی دماغ کردم. غالمحیدری گفته بود: جمالی سر به عقب ما گذاشت، من افتادم و خون

رفت، پدر بچه را تحریک کرده بود ها میکه هر شب جمعه به مسجد قمرود برای براندازی بهائی
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و در دلیجان به ژاندارمری شکایت کرده بود و مرا احضار کردند و او را هم که برو شکایت کن. ا

دماغ کرده و دکتر رفتم و دویست و پنجاه تومان پول دکتر و دوا آوردند. او گفت: پسرم را خون

آمد. خالصه این گفتند که این بچه همیشه دماغش خون میهایش میام. در صورتی که همسایهداده

  ارمری از من گرفت و به او داد تا او رضایت داد.مبلغ را ژاند

از موضوعات دیگر که باید بنویسم، موضوع حمام بود. ما موقعی که حمام داشتیم، به سختی نفت 

که کردیم که نفت تهیه کنیم، از ترس اینکردیم. مدّتی پیش از انقالب دیگر جرأت نمیتهیه می

کردیم. ها را بریزند. مجبور بودیم در خانه حمام میند و نفتها را باز کنآتش بزنند و یا درِ بشکه

کردیم و تخته چوبی یا درب چوبی در سطح یک دیگ آب در طویله که جای گرمی بود، داغ می

  کردیم و این حمام رفتن ما بود. گذاشتیم و حمام میطویله می

اله ناصری که باالی ده بود، جمع حفت ها که در خانۀوقت ما خودمان مدّتی قبل از انقالب شبآن

کردیم که از خانه بیرون برویم. یک روز زنم گفت: بلند شو و آنقدر شدیم و روزها هم جرأت نمیمی

روم، خوب در خانه ننشین، یک سری توی دشت بزن. من هم فرمان بردم و فکر کردم حاال که می

ه افتادم. زمانی بود که قتل و ختم بود و خیلی است یک کود هم ببرم. کود را بار االغ کردم و به را

هایی که زیردست ناطق نوری تربیت شده بودند. قدری از جوانان از طهران آمده بودند. همان جوان

آیند. قدری که نزدیک شدند، صدا زدند: آهای تربیت از عقب میراه که رفتم، دیدم چند جوان بی

غت به فالن زن و مادر و خواهر و هر چه قوم خویش که فالن فالن شده، پدر و مادر فالن بار اال

گویند: ها میداری. االغ را تند کردم و جواب آنها را ندادم، یعنی جرأت نکردم. باز هم این نفهم

ای خاک بر سر شما و آخوندهای شما. خالصه کود را در بین راه ریختم و راهم »! خودشان رفتند«

را از دور دشت دور زدم و راهم را دور کردم تا از پشت خانه به خانه رسیدم و به درگاه الهی عجز 

این اعمال شنیع دهند که دیگر با و البه نمودم که سزای اینها را بده. اکنون جرائم خود را می

بود و با این همه بله، خودمان رفتیم اگر سر موئی حیا در وجود شما می». خودشان رفتند«نگویند: 

  ». خودشان رفتند«گفتید: اعمال زشت، نمی

اند. ما جلوی مسجد رفتیم که اله ناصری را آتش زدهفتح یکی از روزها گفتند که انبار آذوقۀ

آمد. از او خواهش کردیم که بیاید و ببیند. با چند و مغزشویی شما میآخوندی همیشه برای فساد 

کشد، آخوند پررو، نفر از شماها آمد. موقعی که به درب خانه رسید و دید که آتش دارد زبانه می
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هایی که در شهادت های دروغی کردن، همان گریهدستمال را از جیبش درآورد و بنا کرد به گریه

گفتند دین که میحیای بیندهاست. ولی موقعی که به مسجد برگشت، آن بیامام حسین رسم آخو

اید که استاد مدرسه است که در حقیقت استاد شیاطین بود، به شما گفت: بگویید خودتان آتش زده

اسالم را بدنام کنید! کسی نبود که بگوید آخر اسالم را غیر از شما آخوندها چه کسی بدنام کرده 

تواند کاری بکند، چند دختر داشت و از اله ناصری بیچاره، دید که دیگر نمیتحاست؟ حاال آن ف

های او را بدزدید، مجبور شد تمام که شب دیگر شما بیایید، خانه را آتش بزنید و بچهترس این

  زندگی را رها کند و برود. درست گفتید، خودش رفت، ولی چرا رفت؟ 

اش کنار اسماعیلی) چندین مّدت قبل از آشوب خمینی، خانهدیگری خواهرش جواهر (زن عبداله 

شدید. چون چند عدد دختر داشت، هر شب غروب آفتاب، آبادی بود و شما هر شب مزاحم او می

ها است. او در جنّی جا خانۀگفتند آنبرد که میکوه می دخترهایش را به باالی آبادی توی مغارۀ

کوه، به  که برود در مغارۀدفعه به جای آنعاقبت خسته شد و یکآورد تا جا شب را به روز میآن

  آباد طهران رفت و شما برادرِ شوهرش را با فشار مسلمان کردید. خانی

کردیم از خانه بیرون برویم، مگر در دیگری سید میرزا محمدی بود. مدّتی بود که ما جرأت نمی

یم، زیرا باالی آبادی بود که اگر شما حمله کردید، شداله ناصری جمع میفتح ها که همه خانۀشب

رود، چند نفر اوباش به کوه فرار کنیم. یک روز پسر سید میرزا به نام آقا مرتضی از خانه به بیرون می

 کند و در خانۀکشیم. او از چنگال آنها فرار میگیرند که تو باید بد بگویی یا تو را میدور او را می

گویند که او فحش داده است! بیل و شوند و مید. آنها به دور خانه جمع میگیرخودش پناه می

کنند و به شوند. تمام دیوارهای خانه را خراب میآورند و مشغول خراب کردن خانه میکلنگ می

های متعلّق به سید میرزا رسند. آنچه درخت کوچک و به ثمر رسیده که در خانه و زمینساختمان می

بسته ساخته و به ثمر های پینهها را آن بدبخت با دستبرند. این خانه و درختمیبود، همه را 

اله رضوانی چون سروصدا زیاد بود، رفتیم به محل. دیدم دارند رسانده بود. عاقبت من با شمس

تر هستی، جا ایستاده است. گفتم: حاجی شما که بزرگکنند و حاجی اسماعیل هم آنخراب می

جا ه که گناه ندارند. پرسید: میرزا گفته زن هر چه مسلمان است چه کار کردم؟، از ایندرخت و خان

های اش مسلمان است. هرچه گفتیم که حرف اینها را باور نکنید، کسی گوش به حرفتا مکّه همه

سفیدان محل را واسطه کردیم تا آنها دست از این عمل ما نداد. عاقبت رفتیم و چند نفر از ریش
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هایش را شبانه برداشت و رفتند. به ع برداشتند.روز بعد سید میرزا دید دیگر امنیت ندارد، بچهشنی

قدری این پیرمرد گریه کرد که از هر دو چشم کور شد و عاقبت در غربت جان داد. درست گفتید، 

  خودش رفت!

ن برود. زنش که توانست از خانه بیرودیگری سید رضی بود. یک پیرمرد هفتاد و چند ساله که نمی

پرانی و رفت، مورد سنگتر بود، برای آماده کردن قوت و غذا از خانه که بیرون میکمی جوان

اند و او را ها از دختر و پسر دور او را گرفتهگرفت.من خودم دیدم که بچهفحش و ناسزا قرار می

علی رفیعی و مانند سلطانهایش او را بردند. بله خودش رفت. دیگرانی کنند. عاقبت بچهاذیت می

رضوانی، از ترس  اله رضوانی که هر کدام دو دختر داشتند، پس از به آتش کشیده شدن خانۀشمس

  هایش، هرچه داشتند، گذاشتند و رفتند. بله، خودشان رفتند!به ننگ کشیدن بچه

جمالتی که در حاال اگر بخواهم شرح سرگذشت خودم را بنویسم مثنوی هفتاد من کاغذ شود. این 

حق دیگران نوشتم، یک صدم آن صدماتی که شما مرتکب شدید، نبود. حاال دو جمله مختصر ذکر 

ام و اسبابم را آتش زدید و خراب کردید و هرچه داشتم که دو عدد درب خانهکنم. پس از اینمی

 درب خانۀ انداختید. یک شب به پشتخوردگان هر شب تظاهرات به راه میشبی بردید، شما گول

های اطاقآقای روحانی ساکن بودم، درب خانه را آتش زدید و شیشه من آمدید. چون من در خانۀ

ها را با سنگ شکستید و شعارتان این بود: کور باطن بلند شو و ببین خمینی توی ماه است. تا صبح 

پرانی ت، مورد سنگرفزنم نخوابید و کارش گریه بود. هر چند روز یک دفعه که از خانه بیرون می

  گذشت. آن شب دیگر طاقت نیاورد و با دخترش به طهران رفت.گرفت، ولی میقرار می

پدرم که دائی پسر  در حدود سی و پنج سال قبل از آشوب خمینی حقیر ازدواج کردم. عموزادۀ

ی با کمک اله هاشمی و مصیب یزدانباشد، کدخدا بود. مرا با دو نفر به نام سید حبیبغضنفر می

اند، ولی پسر خودش به آخوندی به نام موحدی به زندان انداخت که اینها ازدواج غیررسمی کرده

نام احمد به کارهای نامشروع مشغول بود. پدر من هم که اعتراض نمود که این کارها درست نیست، 

از چند روز احمد برادر کوچکش را تحریک کرد تا از باالی باغچه سنگی به سر او زد و او پس 

اکبر و شکراله یزدانی های مشهدی علیدرگذشت. من موقعی که از سربازی آمدم، چند نفر به نام

آییم و گواهی آقا احمد به من گفتند: پدرت را هادی کشت و تو اگر شکایت کنی، ما می و ارباب

طور پسرم در ینشود. گذشتم. همشود و دشمنی زیادتر میدهیم. من گفتم: پدر من زنده نمیمی



١٥٩ 
 

سربازی بود و آمده بود تا پدر و مادرش را ببیند و به سر قنات برای گردش رفته بود. همان 

 پسرعموهای خودم به قصد کشت او را زده و تمام بدنش را زخمی کرده بودند. موقعی که به خانۀ

اندازند. ا به زندان میدائی آمده بود، او گفته بود: تو سپاهی و سرباز هستی، اگر شکایت کنی آنها ر

ها بود. أال لعنة گفته بود: لذّت گذشت از انتقام بهتر است. این یک هزارم از کارهای این عموزاده

گویید که خودشان رفتند. درست است، به قول شما ما اله علی القوم الظالمین. حاال شما می

  ای از ما بود. خودمان رفتیم! این مختصری از سرگذشت عدّه

های عمومی. حمام ما را که خراب کردید، ما مدّت زیادی در خانه توی حاال برویم سر موضوع

کشد. خودتان که هیچ کردیم. اُف بر شما. از گفتنش هر عاقلی خجالت میها حمام میطویله

کردید تا پس بدهد. خرید، او را اذیت میکردید، اگر از دهات کسی چیزی از ما میای نمیمعامله

اله رضوانی به نصف قیمت خرید. آید یک نفر از واران آمد و دو گونی لوبیا از شمسیادم می

ها را پاره کردید و تمام آن هفتاد کیلو تان چاقو زدید گونیجمع شدید در همان زیر زیارت تقلّبی

که بگویم  کشمهای خود را آب کشیدید. دیگر من خجالت میلوبیا را در بیابان پاشیدید و بعد دست

گفتید نجس است به دستور ابوجهل زمان یعنی ناطق چرا این اموال خانه و ملک و زندگی که می

غرند، شما ها سر یک حیوان مرده به هم میهای وحشی که در جنگلتاریکی (نوری) مانند سگ

  غریدید؟زدید و میهم سر اموال نجس بهائیان به هم می

های پدرم برایت های پسر غضنفر و عموزادهری از جنایات دائیها قدخوب است پس از این حرف

هایت، سید هدایت فکران تو گوش شنوا دارید، خوب بفهمید. یکی از دائیبنویسم تا اگر تو و هم

گذاشت، در ظاهر میش و در باطن بست و یک کاله سبز هم به سرش میکه شال سبز به کمرش می

ای بود، گول شال و کاله سبز او را خورده بود. ی که مرد سادهگرگ درنده بود. حاجی محمود کاش

کردند. دلش به رحم آمد و قدری ملک رفتند دکان حلوایی او برایش کار میها میآنها در زمستان

ها را بکارید و آب خرید و به دست اینها داد و گفت: من باید سهم سادات را بدهم، شما این ملک

خواست، د. اینها هم با ظاهر آراسته و باطن کاسته هر کاری دلشان میخواهد اجاره بدهیو نمی

  کردند. می

گرفتند که چرا زن از روز اول با پدر من سر ناسازگاری داشتند. هر روز در خانه یک ایرادی می

که به یک مال مفت رسیده و پول ای؟ یک جهت دیگر اینما را نجس کرده ای و محلّۀبهائی گرفته
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خواست پدر و مادر مرا خسته کنند و آن خانه پدری را که ای دور خود دیده بودند و دلشان میو پله

کرد و خانه را نشینی میداشت، از او بگیرند. در زمان حیات او موفّق نشدند و او رفته بود و اجاره

  به آنها نداد.

ها ماعیل که روزها ما بچهساله بودم. او پسری داشت به نام اسآید که شش یا هفتدیگر یادم می

گوید: با رضا بازی نکنید، چون ها گفت که پدرم میکردیم. یک روز پسرش به بچهباهم بازی می

های دیگر با من بازی کنند. گذشت تا او به چهارده سالگی رسید. گذاشت بچهشوید. نمینجس می

ز حاجی محمود گرفت و آورد تا با کوبی شد و آن مرد ریاکار به کاشان رفت و قاطری ازمان خرمن

آن قاطر خرمن خودش را بکوبد و قاطر لگد زد و آن پسر را جادرجا کشت. باز هم بیدار نشد. او 

ساله از دِه ذُر بود، در صورتی که خودش در مدّت عمر سه زن گرفت که سومی آنها یک دختر بیست

رایش آورد که آخری آنها پسری به نام خلیل هفتاد و چند ساله به باال بود. این دختر چندین بچه ب

داد. عاقبت او را از مدرسه تشخیص نمی» پ«را از » ب«بود که مدّت ده سال به مدرسه رفت و 

نماز مسجد شده است. خدا دهر، عمامه به سر گذاشته و پیش اخراج کردند، ولی اآلن همان عّمۀ

  اله شد.را شکر که آبادی ما هم دارای آیت

پدر حقیر، به نام سید نظام است که او را کدخدا هم کرده  ومین دائی پسر غضنفر و عموزادۀد

بودند. در این مدّت کدخدا بودن، مرا به سربازی فرستاد، چون مادرم بهائی بود، ولی خودش پنج 

آن دیگر کشتند و من در پسر داشت که هیچ کدام به سربازی نرفتند. در عوض پدر مرا با یاری هم

موقع در شهر بهبهان که بد آب و هواترین شهرهای ایران در آن زمان بود، سرباز بودم. پس از 

سربازی که ازدواج کردم، او کوشش کرد با کمک آخوندی به نام موحدی مرا به زندان انداختند. 

ز جمله، کردند. اآمدند و هزار جور شایعه درست میهای آنها هر روز میما در زندان بودیم که زن

های آن روز ساده و زودباور گفتند: قرار است آنها را به بندرعباس ببرند و به دریا بریزند. زنمی

  بودند و به قدری گریه کرده بودند که چشمانشان از دید افتاده بود. 

 سومین دائی تو، شخصی به نام سید نصراله بود. او به یادی من، پیرمردی ساده بود و کاری به کار

کسی نداشت، ولی چند پسر داشت که من از بزرگ آنها خوب یاد ندارم. دومین پسرش هم خیلی 

سال بود و زدند. دو تای دیگر اسداله و ماشاءاله بودند که ماشاءاله با من همها برایش میحرف

که . به عنوان ایندِه معرفی کرده بودند و از هر رذالتی روگردان نبودند کارۀاین دو خودشان را همه
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ها بود، زدند. چون سر و کارشان با زنها سر میخانه ها سرِ دار کنند، توی همۀقالی برای زن چلّۀ

  از هر کاری فروگذار نبودند. 

رفتند و از آخوندهایی که در مرکز فساد بودند، کار این دو برادر همیشه این بود که هر روز به قم می

که کردند. یکی از سفرهاییای بود، اینها رهبری میگرفتند و هر فتنهظلوم میدستور علیه بهائیان م

من از طهران عازم جاسب بودم، زمانی که رسیدم درِ ماشین جاسب، با همین آقا اسداله در یک 

طلب و ناراحت اهل اکبر که فردی آشوبماشین بودیم. شخصی در ماشین بود به نام سید علی

ط راه این آقا اسداله با فرد دیگر به نام دخیل رجب که او هم با اسداله از یک وسقونقان بود. وس

اکبر را تحریک کردند تا علیه من آنچه الیق خودشان بود، بگوید. او قماش بودند، سید علی

تو را باید حیوانات بیابان بخورند یا دوستانت  گفت: این سفر آخری است، در این راه یا جنازۀمی

ای محمد و عباس افندی بد بگویی. اولِ جاسب، رودخانهکه باید به سید علیند و ببرند و یا اینبیای

گذرد. در وسط رودخانه راننده را مجبور کردند و او به نام ازنا است که از بین دو کوه بلند می

ا باید بد اکبر دست مرا گرفت و از ماشین پیاده کرد و گفت: یماشین را نگاه داشت. سید علی

دهم جانوران بخورند. چون دخترم کوچک بود ات را میکنم و الشهات میجا خفهبگویی، یا همین

و مادر عبدالکریم صادقی هم با ما همراه شده بود، قدری شکالت خریده بودم که توی ماشین به 

ن شیرین مرا خفه آن بچه بدهم. چند عدد شکالت از جیبم درآوردم و گفتم: اینها را بخور تا با ده

کنم. ات میکنی. آنها را گرفت و پاشید که اینها نجس است و گفت: تو باید بد بگویی و ا خفه

دستمالش را از جیبش درآورد که مرا خفه کند. راننده به نام امیر آمد و گفت: فکر کن تو آمدی و 

یگر بودند، پائین آمدند که وقت من مسؤول هستم. چند نفر دیگر هم که از دهات داو را کشتی، آن

خواهی بکنی؟ گفت: او نجس است و ماشین را نجس کرده ای احمق این چه کار است که تو می

است. گفتند: تو برو خود را آب بکش و دست از سر او بردار. همان اسداله و دخیل در ماشین 

گفت: مادر عبدالکریم می کردند. بعدهاخندیدند و مادر عبدالکریم و دخترم گریه مینشستند و می

های این دو نفر مرا خیلی ناراحت کرده بود. خالصه من از کشتن تو ناراحت نبودم، ولی خنده

  مسافرین مانع کشتن من شدند، ولی تا پایان راه هرچه الیق خودشان بود نثار من کردند. 

هم از پدرت حاال که مختصری از جنایات دائی و پسرانشان برایت نوشتم، خوب است قدری 

 غضنفر روبروی هم بود و یک کوچۀ حقیر با خانۀ مشهدی غضنفر برای اطالع تو بنویسم. خانۀ
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گذشت. اطاق محل زندگی او چسبیده به دیوار سمت کوچه بود که روبروی باریک از وسط می

خوابید. حقیر می بام روبروی درب خانۀشد. چون تابستان بود غضنفر در پشتحقیر می درب خانۀ

مرا آتش زدند و پاک سوزاندند.  های مصیب قربانی و اصغر و رضا خولی، درب خانۀشب بچه

های های آهنی. صبح که آمدم، دیدم فقط خاکستر زیاد با میخدرب بزرگ با چوب سخت و میخ

آمد، کردم. هر کس میها را از وسط خاکسترها جمع میآهنی از آن به جای مانده است. میخ

هایش درست خواست بفهمد که بچهطور شده؟ بخصوص مصیب قربانی که میگفت: چرا اینمی

گفتم: خدا را شکر. گفتند: چرا دیگر خدا اند یا نه! من جواب مردم میمأموریت خود را انجام داده

سوخته را به جدّم را آتش زدند و درب نیم کنی؟ گفتم: تاریخ تجدید شد. درب خانۀرا شکر می

سوخته ندارد که به پهلوی من بزنند. کنم که درب تماماً سوخته و نیملوی مبارک زدند. شکر میپه

برد. گفتم: اگر من آن مقام را ندارم و همان مصیب قربانی گفت: ببین مقامش را چقدر باال می

  مقامم پائین است، شما که الحمدله مقام آن را دارید که درب را بسوزانید.

طور سوخته؟ گفتم: از شما بام اطاقش آمد و گفت: این چرا اینه باالی همان پشتهمان غضنفر ب

بام خوابیده بودید. طولی نکشید که همان غضنفر رفت حمام را باید پرسید که شب در همین پشت

گفتند که توی تابوت مثل گردو جزغاله شده بود و در تابوت قرار بسوزاند و دیگ بخار ترکید و می

مانند پدرش که داماد همان خورد. پسرانش هنوز در خواب غفلت هستند و گرفت و غلت مینمی

  گویند خودشان رفتند. درست است، خودمان رفتیم. سید هدایتِ چند چهره بود که می

خوب است قدری از تاریخ برایت بنویسم تا خوب شیر فهم شوی که چرا رفتم و بعد از تاریخ 

ی که در نویسم. در دو هزار سال پیش حضرت مسیح (ع) خانه و زندگهای دیگر دارم که میحرف

شهر داشت، رها کرد و در بیابان رفت و در زیر درخت منزل کرد و قوت و غذای مبارک علف 

بیابان بود. ایشان هم خودش با دوستانش رفت. بله خودش رفت. حضرت رسول اکرم با دوستانش 

آرام خانه و زندگی خود را در مکّه رها کردند و پناه به کوه بردند. در همان وسط کوه حتّی او را 

  نگذاشتید. مجبور شد به شهر مدینه هجرت فرماید. درست است خودش رفت. 

آن حضرت، امام حسین، با متجاوز از یک صد و سی نفر  در حدود سال شصت هجری بود که نوۀ

جا هم خدا پناه ببرد. آن از اقوام و بستگان و دوستان، خانه و زندگی را در مدینه رها کرد تا به خانۀ

 ز جانب شما احساس کرد و راهی کوفه شد. در کربال راه را بر او و یارانش بستید و همۀخطر را ا
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طور که شما به دستور یزید زمان خوبان جهان را شهید کردید و اموالش را به تاراج بردید. همین

ز ترس های معصوم را به اسارت گرفتید. بله، ما رفتیم، ااموال بهائیان را تاراج کردید و زن و بچه

هایمان اسیر نشوند. امام حسین هم خودش رفت، ولی شما مانع رفتن آن حضرت که زن و بچهاین

  شدید و نگذاشتید به منزل برسد، امابه کوری چشم شما، ما به منزل رسیدیم.

پدرم برایتان بنویسم. آنها چهار برادر بودند که  حال پسرهای خالۀحاال خوب است قدری از شرح

رود؟ روند، چرا نمیشمنی را با پدرم داشتند که چرا زن بهائی گرفته و راهی که آنها مینهایت د

گرفت که گفتند روباه مییکی از اینها به نام اسداله، یک دزد مشهور بود و شغلش آن روزها می

 من خوب یاد ندارم. پسرش احمد، از پدرش بهتر که نبود، بدتر بود. دیگری میرزا حسین که شغلش

کرد. زنی هم بود. خیلی در ظاهر دعوی شبانی میسینه خوان دستۀقصابی بود و در ضمن نوحه

هایی که آخوند در کرد و شبزمانی که من ازدواج کرده بودم، آقا اسداله مرا به خانه دعوت می

مرا  کرد تا به قول خودش امر به معروف کرده باشد کهمنزل میرزا حسین بود، باز مرا دعوت می

ارشاد کند که مثل خودش باشم. من دیدم این راه بسیار ناهموار است. تیرش به سنگ خورد. در 

های نصراله و مشهدی رضا، های زمان خودش بود. دو فرزند دیگرش به نامحقیقت از آن نادرست

ی است کاشتند. نصراله پدر همان مصیب قربانهر دو کشاورزی داشتند و امالک زن باقربک را می

  ام. که نامش را در این نامه نوشته

آخوندی در ده ما بود به نام   حاال خوب است قدری از این زن باقربک هم مختصری بنویسم. قبال

ام است. هر وقت حرفی از این مّی های خالهمّ ابوالقاسم. ناگفته نماند که این جمالت از گفته

مّ ابوالقاسم در زمان ». آن لعنتی هستم من نوۀ«گفت: می». این لعنتی«گفت: شد، میآبرو میبی

کرد، هر روز چند االغ که ام تعریف میآزار بود. به طوری که خالهخودش خیلی زورگو و مردم

او بسته شده بود تا به دهات خود  صاحبانش حق امام برای این امام دروغگو آورده بودند، درِ خانۀ

گرفت و از این راه خالف، آب و ملک فراوان سب به زور حق امام میبازگردند. او از هفت ده جا

های زمان، به نام محمد آقا که هر روز سوار اسب به دست آورده بود. پسری داشت از آن نانجیب

دوانید و فحش و آنچه الیق خودش بود به شد و چندین مرتبه از سر آبادی تا پایین آبادی میمی

رود و دست پدرشان می کردند که یک روز به خانۀام و مادرم تعریف میهداد. خالبهائیان می

خواهم تو را شوهر کنی، بیا برویم میگوید: تو با این حرامی زندگی میگیرد و میخواهرش را می
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جا شوهر دارم. او وقتی گوید: برو و زن خودت را شوهر بده، من اینمسلمان بدهم. او در جواب می

زند که دهد، به قدری به شوهر خواهرش کتک میخواهرش گوشی به حرف او نمیبیند که می

  گفت که چند ماه در رختخواب خوابید، زیرا پهلویش شکست و او تا آخر عمر ناالن بود. مادرم می

دهد. پس از چندی مرگ این رود و یک زن به این پسر میدین به نراق میخالصه این آخوند بی

رسد. از این ازدواج پسری به و تمام این اموال نامشروع به این پسر اراذل می رسدآخوند فرا می

رسد، او هم با یک مریضی جزئی دنیا را از وجود آید و چون عمر آدم اراذل زود به پایان میدنیا می

هرچه «جائی که رسد و از آندو ساله می سازد. تمام این اموال بادآورده به آن بچۀخودش پاک می

شود و این اموال به مادر ، این پسربچه هم به پدر و پدربزرگش ملحق می»را باد آورد، بازش برد باد

کند و کند و در نراق با مردی به نام باقربک ازدواج میرسد. مادر هم احساس تنهایی میبچه می

فتند: زن باقربک. گچون باید نام آخوند مّ ابوالقاسم از گیتی محو شود، از این جهت به او می

شود. این زن با دو کند و این زن به نام زن باقربک مشهور میباقربک هم عمرش دوامی پیدا نمی

دهند. کنند و یک سهم از برداشت را به او میماند و این دو هم در این امالک کار مینفر رعیت می

های دیگر، یضی و یا به علتکند و عاقبت به علّت مراو چون خرجی زیاد نداشته، همه را جمع می

  کند. بندد و دنیا را وداع میچشم از همه برمی

اش در اطاق بوده که فردی به نام سید عباس حقگو که شرح زندگی او را هم خواهم هنوز مرده

رسد. گوید: این زن دائی من است و این اموال مال دائی و پدربزرگ من بوده و به من مینوشت، می

پردازند، در صورتی که هنوز نعش در وسط اطاق بوده است. با او به مشاجره میها این رعیت

گوید: باید با هم بسازید و من برایتان درست میکند و میآخوندی به نام موحدی پادرمیانی می

جا گویند این درست است، در اینکنند و میآخوندها که هر راه راستی را کج می کنم. مانند همۀ

کند و آبرو، آنها را در همان اطاقی که مرده در میان بود، گرد هم جمع میدین بیهم آن بی

نویسد به نام آن زن که من این اموال را به این سه نفر دادم. انگشت مرده را هم ای مینامهوصیت

دند، سواد بودند و همیشه مطیع آخوند بوزنند و به چند نفر از اطرافیان که بینامه میبه پای وصیت

  سپارند.کنند و مرده را به خاک میدهند امضاء میمی

دهد که اینها برای مرده یک نفر که هوش و حواسی داشته، مخفیانه به دادگستری اطالع می

کند با شاهدها که از شاهدها، استاد عباس نجار اند. دادگستری همه را احضار مینامه نوشتهوصیت
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نامه را امضا کردی، قاضی از من پرسید: تو موقعی که این وصیت کرد کهبود که خودش تعریف می

این زن مرده بود یا زنده؟ گفتم: مرده بود. گفت: پس چرا امضا کردی؟ گفتم: امام رضا هم 

خواست انگور بخورد، ولی به خوردش دادند! آنها هم یک قدری از این اموال حرام به نمی

های حال پسرخالهکنند. این بود شرحمالی مییه را ماستدهند و قضاندرکاران دادگستری میدست

  پدرم. 

حاال خوب است چون وعده دادم، شرح حال سید عباس حقگو را بنویسم. او به فخر مشهور بود و 

زد. این شخص از هر نوع بدی که بود، داشت. فقط در جز به ناحق به هیچ کار دیگری دست نمی

کالهی سر دیگران بگذارد و از سوراخ وافور بکشد تو! از جمله، به  فکر این بود که چه کار کند که

تر بود. پسر حاجی بود و هایش از دست طبیعی کوتاهمشهور بود، چون دست» ظالم دست کوتاه«

رفتند عقب کار برای یک لقمه نان، ولی او به درِ در جوانی بیکار و ولگرد. اهالی محل روزها می

کرد، فردی بود که شد. به طوری که ضیاءاله مهاجر تعریف میها میم زنرفت و مزاحها میخانه

رفت. این دوزی بود و روزها به دهات مجاور برای در آوردن یک لقمه نان میشغلش لحاف

اله مهاجر مواظب گفت که یک روز برادرم، ذبیحرفت. ضیاءاله میاش میانصاف به خانهبی

بیل در شخص مذکور و پس از چند دقیقه، با یک دسته رود در خانۀیشود تا موقعی که او ممی

بردند. خالصه او را با پای مردم از او حساب می اله خیلی قوی بود و همۀرود. ذبیحهمان خانه می

گوید: اآلن این چوب را به فالن زند و میخورد، کتک مفصلی به او میگیرد و تا میلخت می

دیگران  حیا، مگر تو خواهر و مادر نداری که همیشه مزاحم زن و بچۀبی رسوختۀکنم، پدجایت می

افتد که دیگر کارم نداشته باش و اگر دیگر این کارها را شوی؟ پس از کتک زیاد به التماس میمی

کند. از آن روز به بعد کردم مرا بکش. خالصه پس از التماس زیاد با توسری او را از خانه بیرون می

کرد. عاقبت هم به عذاب الیم رسید، بهائیان را اذیت میو کتک خوردن، هر کجا که دستش می

  گرفتار شد. 

زندگی او و  اله مهاجر برده شد، خوب است مختصری در بارۀحاال چون نامی از آقای ذبیح

د مؤمن، امری، های ضیاءاله، بنویسم. او خیلی مرهایش، از آنچه در ذهنم دارم و یا از گفتهبچه

گویند، قوی و دارای چندین پسر و دختر بود که همه الحمد له در ظل امر بودند. به طوری که می

ها اند، ولی نوه و نتیجهآنها زیاد است و به غیر از یکی دو نفر، بقیه به ملکوت ابهی صعود کرده عدّۀ
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صعود خود آقای مهاجر، پسر بزرگش کنند. پس از همه ثابت هستند و در خارج از ایران زندگی می

کرد، به جاسب آمد. خانه و امالکی که پدر داشت، دست به نام یداله که در طهران زندگی می

دادند. برادرها به او گفته بودند: تو برو جاسب کاشتند و یک سهم به او میکشاورزان بود که می

کرد و این امالک زندگی مختصری میکه جای پدر خالی نباشد. او هم کاری نداشت و با درآمد 

  حالیه تا حدودی پیرمرد شده بود. 

در جوانی با یک دختر مسلمان به نام خدیجه ازدواج کرد در آن زمان که این آخوندها در ده ما 

کردند و هیچ دلتنگی از هم نداشتند اهالی خواهرانه و برادرانه زندگی می رفت و آمد نداشتند، همۀ

کردند. من و توئی در بین نبود. در همان جوانی پس از بهائی با هم ازدواج هم میو چه مسلمان و 

ازدواج به طهران رفت و مشغول کار شد دارای چندین اوالد شد که چون مادرشان مسلمان بود، 

ها هم از امر اطالعی پیدا نکردند و یا نخواستند که بفهمند. او موقعی که به جاسب آمد، تنها بچه

ها همگی بزرگ شده و ازدواج کرده و هرکدام دارای خانواده شده بود و خانمش و بچهخودش 

بودند. او مردی قوی با اندام چاق و سنگین بود. مدّت چند سالی به این منوال گذشت تا یک روز 

خان مهاجر سکته کرده و از دنیا رفته است. اآلن به درستی تاریخش یادم نیست، گفتند که یداله

ها نماها شکمشان سیر شده بود و به قول بعضیدانم زمانی بود که یک قسمت از مسلمانمی ولی

زدند، بخصوص راجع طلب به تب آنها دامن میدانستند چه کار کنند و آخوندهای فاسد ریاستنمی

گ بر مر«دیدند، اگر یک دفعه ها یاد داده بود که در کوچه زمانی که ما را میها. به بچهبه بهائی

کردند ای ما را اذیت میگفتند. هر روز با یک بهانهمی» هامرگ بر بهائی«گفتند، دو دفعه می» شاه

  ها دست به عصا راه برویم. و ما مجبور بودیم به قول قدیمی

کردیم که او را به دستور بهائی موقعی که او از دنیا رفت، ما هیچ تکلیفی نداشتیم و جرأت هم نمی

جا نبود و با مشورت قرار شد یک نفر به دلیجان برود و به پسرش ریم. وارثی در آنبه خاک بسپا

ها از او اطالعی نداشتند. آقا عبداله اسماعیلی را مأمور کردیم تا برود و به تماس بگیرد، زیرا بچه

م خواههایش اطالع بدهد. ایشان رفت و شب بعد پسرش آمد و گفت: من مسلمان هستم و میبچه

نماها هم خیلی خوشحال شدند و آن را فتح بزرگی دانستند پدرم را به دستور اسالم دفن کنم. مسلمان

ای و صلوات و با عزت زیاد برداشتند. مردهو از او استقبال کردند. جمع شدند و مرده را با سالم 

ناظر بودیم. خالصه پس از که تا زنده بود از او متنفّر بودند، ولی حاال عزیز شده بود. ما هم از دور 
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خوان و تشریفات زیاد او را خاک کردند و در مسجد مراسم مفصلی برایش تشکیل دادند. قرآن

تر ختم را به پایان رساندند. موقعی که پسرش قصد مدّاح برایش ترتیب دادند و با اعزاز هر چه تمام

س از سه روز یکی از این شاگردهای کامل به عمل آوردند. پ رفتن به طهران را داشت، از او بدرقۀ

کدام شیطان مطابق عادت همیشگی آمد. ناگفته نماند که جاسب دارای هفت آبادی است و هیچ

وقت از وجود این جنس آید، ولی این ده ما هیچنه خودشان آخوند دارند و نه از قم برایشان می

  روند، بروند. می اند از راهی که آنهاخبیث راحت نبود، زیرا چند نفر نخواسته

جائی که این مرده را گوید: آنرود و میآید و همان شب اول به باالی منبر میخالصه، آخوند می

گوید و از سوزند! این مطالب مزخرف را میاید، تا هفتصد متر از هر طرف در آتش میخاک کرده

رویم و مرده را کنند که ما میمیآید. در همان جلسه چند نفر آمادگی خود را اعالن منبر پائین می

شوند بروند، محمود مشهدی کسانی که حاضر می زنیم. از جملۀآوریم و آتش میاز قبر بیرون می

رضا حدّادی و حسین رمضانی زن باقربک اسمش برده شد) و غالم رضا (پسر همان رضا که در قضیۀ

دارند و با بیل و کلنگ ت را برمیجات بودند که همان وقت یک حلب نفو یکی دو تا از خولی

که در اسالم نبش قبر حرام است. آنها ریزند، در حالیها را بیرون میروند و تمام خاکسر قبر می

اند بیرون وار اجرا کند. چون جسد سنگین بود، نتوانستهخواهند که دستور اسالم را آخوندیمی

کنند و ریزند و روشن میا حلب نفت را روی او میجاند بیرون بیاورند. همانبیاورند و یا نخواسته

روند. های خود میاند، به خانههای آخوندی را انجام دادههر کدام با دل خوش که یکی از فتنه

  ماند. سوزد، ولی جسد حتّی کفنش هم بدون آسیب میها مینفت

ای که به دهات جاده ماند و چند روز در دید مردم بوده، بخصوص لبطور باز میاین قبر همین

دیگر رفت و آمد بود. پس از دو روز مردم واران که یکی از دهات نزدیک به کروگان است و 

آیند که این چه قانونی است که شما مرده را در نزدیک همان قبرستان است، به سر و صدا در می

که دخالتی بکنیم. عاقبت  کردیمها هم جرأت نمیاید؟ ما بهائیطور رها کردهته قبر گذاشتید و همین

  کنند. روند و قبر را پر میپس از فشار دهات دیگر، یک شب می

خواهم قدری از سرگذشت غالمرضا حدّادی ذکر کنم. قمرود دهی نزدیک قم است. خیلی حاال می

قبل از انقالب، آخوندها شایع کردند که بابای مسجد قمرود در خواب دیده که امام زمان به خوابش 

خوانم. این موضوع سراپا دروغ را ه و گفته است که من هر شب جمعه در این مسجد نماز میآمد
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نامه کرده، در پاکت گذاشته و به تمام دهات و بعضی از شهرها فرستادند. یک صفحه هم به خواب

نامه به دست هر کس رسید، اول یک نسخه بنویسد و این شرح نوشته و یادآور شدند که این خواب

اند و به هرکس ها با خط خودشان نوشتهاطرافیان بدهد! هر روز ما شاهد این بودیم که بچهبه 

خواهد با امام زمان نماز های جمعه میدهند. در ضمن یادآور شدند که هرکس شبرسند، میمی

  بخواند، به این مسجد بیاید. 

کار و  شنبه همۀر آخوندها، پنجنامه از هر دهی مردمان ساده و زودباور و طرفداپس از این خواب

درآوردی نماز بخوانند. از جمله شدند تا با امام زمان منکردند و راهی قمرود میزندگی را رها می

شد. ناگفته نماند که از روستاهایی که رضا حدّادی از ده ما راهی دیدن امام زمان میهمین غالم

دادند تا بتواند بیشتر مردم ل اضافی به او میرفت، خرج مسافرت و پوبهائی داشت، هر کس که می

رفت و جمعه با یک خورجین شنبه میرا علیه بهائیان مغزشوئی کند. حدّادی یکی از آنها بود که پنج

که آموخته بود، داد و فسادهائیای تشکیل میگشت و همان شب، در مسجد محل جلسهفساد برمی

  کرد. به دیگران تفهیم می

اند، کردیم، معلوم بود که فرق کردهرفتیم، به هر کدام که برخورد میما از خانه بیرون میروز بعد که 

ما یک درخت توت بزرگ  گرفتند. یادم است که در خانۀها بیشتر تحت تأثیر قرار میبخصوص بچه

امام آمدند که توت بخورند، ولی پس از پیدا شدن این بود و در موقع تابستان همیشه چند بچه می

ها آمد. وقتی از این بچهای غیر از یکی دو تا نمیزمان و رفتن حدّادی به دیدن او، دیگر بچه

هایی گویند: نجس است. این بچهدادند که میآیند؟ اینها جواب میپرسیدیم که چرا دیگر نمیمی

وقتی به خود غالمفکر بودند و با همه فرق داشتند. آمدند، پدر و مادرشان تا حدودی روشنکه می

گرداند که به کردیم، صورت نحسش را برمیرضا حدّادی چه در کوچه و چه در دشت برخورد می

ها و غالم بودن در بین آخوندها رقصیکرد و از این خوشما نگاه نکند. تمام فسادها را او رهبری می

  مشهور شده بود. 

ر راجع به همین رضا. اینها سه برادر بودند که حاال این را داشته باشید تا بپردازیم به مطالب دیگ

هایش داده بود. اینها چون درآمدی نداشتند، خیلی پدرشان سلمانی ده بود و عمرش را به بچه

دست بودند. برادر کوچک به نام اصغر، از اثر نداری در طفولیت یعنی به سن هفت بیچاره و تهی

اله ناصری کند. در همسایگی خودشان آقای نجات یا هشت سالگی، به جای مدرسه مجبور بود کار
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اله به نام اله شده بود تا لقمه نانی بخورد. مادربزرگ نجاتکشاورزی داشت و او شاگرد نجات

گفتند، اینها ها میگزار بود و به طوری که قدیمیگوهر خانم رضوانی، زنی بسیار مهربان و خدمت

گزار و خوب بودند که مادرشان خیلی در زمان خودشان خدمت چند خواهر و برادر بودند و پدر و

گوید: این بچه حیف است اگر فرصتی شد خدمات آنها را هم خواهم نوشت. این گوهر خانم می

ها به اکابر بروی. کنی، خوب است شبگوید: تو روزها که کار میسواد بماند. به او میکه بی

شود کتاب و کاغذ و مداد بخرم. آن زن خیرخواه حاضر میدهد: پول ندارم تا وسیله و جواب می

رود و تا حدودی خواندن و نوشتن را مخارج اکابر را بپردازد. او مدّتی به کالس اکابر می که کلیۀ

  رود تا بلکه بتواند پول بیشتری پیدا کند. گیرد. بزرگتر که شده به طهران مییاد می

رفتند، مرکزشان گمرک و شغلشان حلوایی و ران میهای جاسب آن روزها که به طهمسلمان

شود. البتّه رود و به همین کارها مشغول میکنی بود. او هم میفروشی و سرکه درستترشی

جا جمع خوانی آندهند که در ختم و جلسات روضهها در همان محل مسجدی ترتیب میکروگانی

دادند و آخوندی که برایشان روضه می خوانی تشکیلهای  جمعه مجلس روضهشب شوند و همۀ

  خواند، جناب ناطق ظلمانی! بود. حیف است بگویم نوری! می

شود. کند و با این ناطق ظلمانی هم آشنا میگاهی همین حدّادی هم در آن جلسات شرکت میگاه

و کشد رسانند. مدّتی طول میهای این فرد فاسد را به گوش همه میرقصیآخوندهای دیگر خوش

شود کاره میرسانند و این ناطق همهها، انقالب را به ثمر میها و ظلمانیبا کوشش این نوع حدّادی

دارد. به قول یکی از رفقا که صالح نیست اسم او را ببرم، تعریف خوانی برمیو دست از روضه

کرد دنیا را ل میدادیم، خیاخواند و ما پنج تومان به او میکرد: موقعی که این فرد روضه را میمی

گفت که امشب به منزل بنده تشریف بیاورید تا برای اند، بخصوص اگر کسی به او میبه او داده

شناخت، ولی حاال اگر از بین چندین پاسدار گذشتی و به شام با هم باشیم، دیگر سر از پا نمی

  دفترش رفتی و سالم دادی، به آسانی حاضر نیست جواب سالم را بدهد. 

اند. بعد از رضا و برادرش اصغر با او آشنایی کامل داشتهخوانی این غالمه در موقع روضهخالص

کنند تا کاری برای اصغر درست کند و او به یکی از مدارس دستور انقالب از او خواهش می

هایی یاد ها جملهکم او در بین بچهدهد که اصغر را برای دربانی یا نظافت استخدام کنند. کممی

گویند که کالس اول را درس بدهد! یعنی کسی که خواندن گیرد و بعد به دستور ناطق به او میمی



١٧٠ 
 

برند و باالتر می کم در سایه شیطان او را به رتبۀو نوشتن را به سختی یاد گرفته بود. خالصه، کم

شده است.  حالیه به طوری که به من اطالع داده شد، او رئیس آموزش و پرورش شمال شهر طهران

ها و معلّمین باسواد در آن منطقه باشند که الخالق. حاال باید در فکر فرو رفت که اگر لیسانس ّجل

حتماً هم هستند، باید از او دستور بگیرند و او با چه معلوماتی، چه جوابی دارد که بدهد؟ روزگار 

ا و امثاله و رؤسایی همچون هجمهور مانند خاتمیجات و رئیسها با این رؤسا و ادارهما ایرانی

  ها به کجا خواهد انجامید؟ مگر خدا به فریادمان برسد. إن شاء اله. حدّادی

خوب است یکی دیگر از جنایات این شاگردان شیطان را یادآوری نمایم. زمانی که ما را صدمات 

ل بعضی از هزارم آن را بیشتر به خاطر ندارم، مجبور شدیم و به قوزدند که من یکزیاد می

فرسا زحمت کشیدیم و وسایل زندگی تهیه کرده بودیم، شدگان خودمان رفتیم! هر چه طاقتمغزشویی

کشیدند، با خوشحالی زیاد هر های ما که انتظار آن روز را میدهاتیهمه را گذاشتیم و رفتیم. هم

جات مند شوند. هر روز مزاحم ادارهکردند تا از این غنائم بادآورده بیشتر بهرهکدام کوشش می

ها روند و با آنها میشود؟ آیا معامله با اینها درست است که بعضیشدند که تکلیف ما چه میمی

  کنند؟ معامله می

شوند، رئیس بنیاد مستضعفان به نام سید مصطفی زده به هر کجا متوسل می، چون اینها شتاباول

کند که بیست نفر از مالکین بهائی که در ثبت اسناد دلیجان و حومه از شهرستان محّت، اعالن می

منقول مالکیت دارند، اموالشان توقیف و در اختیار بنیاد مستضعفان است و چنانچه افرادی اموال 

افراد مزبور  و غیرمنقول از آنها خریداری نموده یا بنماید، عاطل و باطل است و اسناد امضاء شدۀ

.سید آقا حسینی ٣.عبدالحسین یزدانی ٢اله . فتح١اعتبار ندارد و نام تمام افراد به شرح زیر است: 

د رضی مسعودی .سی٨.محمد رضوانی ٧.احمد رضوانی ٦.رضا جمالی ٥.یداله نصراللّهی ٤

اله .رحمت١٣محمدعلی روحانی  .ورثۀ١٢محبوبی  .ورثۀ١١.سید میرزا محمدی ١٠.امراله رزّاقی ٩

 .ورثۀ١٨ها وجدانی .ورثۀ١٧اله رضوانی .شمس١٦مهدوی نراقی  .ورثۀ١٥.ضیاء مهاجر ١٤یزدانی 

یکی  امناء. این ورقه که به وسیلۀ .شرکت٢١معتقدی  .ورثۀ٢٠.عبداله اسماعیلی ١٩اله مهاجر سیف

  از رفقا به دست من رسید، موجود و در دست است. 

برده، در حدود پنجاه سال تا بیست سال پیش، از جاسب به طهران نام ناگفته نماند که چند خانوادۀ

 گیرند و خرم و خوشحال که این خانه و امالک و اساس دیگراند. خالصه، این نوشته را میرفته
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مال ما شد. اما دادستانی و دادگستری مرکز، یعنی اراک، که تمام کارهای اداری ما زیر دستشان 

اند، هر کس کنند که کسانی که خانه و امالک و زندگی خود را رها کرده و رفتهبود، رأی صادر می

التکلیف اند، تا تصمیم بعدی بدر ایران است متعلّق به خودشان است و کسانی که به خارج رفته

زنند، یعنی کار قرن میشود. لذا دست به دامن جنایتجا کوتاه میماند. اینها دستشان از اینمی

گویند: همان ناطق ظلمانی! که شناسائی کامل از اینها داشته. ناطق، در جوابِ آنهایی که می

سدار محافظ جا کرده است. خودش با چندین پاگوید: دادستانی محّت بی، می»خودشان رفتند«

رود و تمام امالک و خانه و آنچه را که به نام بهائیان بود، با بیست درصد قیمت قباله به جاسب می

  رود. دهد و میدین میکند و به این مردم بیمی

خالصه، درست به خاطر ندارم که چه سالی بود، ولی یادم است که اینها از هر جهت که بود، روز 

کردند، مانع افراد دهات آورند. خودشان که با ما معامله نمیر زیادتر وارد میبه روز به بهائیان فشا

ایستادند تا قصاب شدند. مثال روزهایی که نوبت قصابی بود دو نفر درب دکّان او میمجاور هم می

علی بود. به من گفت: اگر بیایی به ما گوشت نفروشد! قصابی در واران، ده مجاور، به نام هرات

دهم. گفتم: من که یکی نیستم و از طرفی مردها هم هر روز سرکار ران من به شما گوشت میوا

توانم، شما هر چند توانند تا واران بیایند. گفت: من میها است و آنها نمیروند و این کارِ زنمی

ران تا ما کنار آبادی بود و به وا کیلو گوشت مصرفی دارید، شبها بیاورم به تو بدهم. چون خانۀ

حدودی نزدیک بود، یک شب در میان چند کیلو گوشت در ساعت دوازده شب که همه به خواب 

دادیم. ببین تفاوت ره از داد. البتّه حق زحمت او را هم میآورد و به من میمرگ رفته بودند، می

  نیم! گفتند که مسلماهای ما هم میکجا است تا به کجا. این یک فرد مسلمان بود و هم آبادی

که آقای طور هر روز از دیروز بدتر بودند تا این، همین»خودشان رفتند«گویند: آنهایی که می

زمان خودشان بودند، مسلمان شد. این مرد نفهم  های نمونۀاله فروغی که پدرانش از بهاییرحمت

اشت. او در قدیم به خاطر جزئی سودی که از امالک بادآورده به دست آورده بود، همه را زیر پا گذ

ثبت احوال درآمد و قدری که پول بادآورده به دست آورد، از این پول جزئی  به استخدام ادارۀ

ملک خرید و خیلی به این امالک بادآورده دلبستگی فراوان داشت. همچنین ماشاءاله نصراللّهی، 

ش که از من کوتاه شد، ام، دستاش نوشتهپدرم در باره های عموزادۀهمان فردی که در شرح نوه

  اله رفت و یک روز گفتند: فروغی و ماشاءاله به قم رفتند و مسلمان شدند. سراغ همین رحمت
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ما آمد و گفت: دیدی فروغیان هم مسلمان  بعد از دو روز که مراجعت کردند، ماشاءاله به خانۀ

ویم تا دیر نشده فکر خود گگوئی؟ گفت: به تو میشد. گفتم: مبارک باشد و تو چرا به من می

باشی، دیروز در قم پیش آقای شریعتمدار رفتیم، اقرار به مسلمانی کردیم، عکس گرفتیم، دادیم 

اش. گفتم: باشد، اوال او اختیار دارد خودش هر کاری روزنامه چاپ کردند و اینهم روزنامه

گویند ز یعنی چه؟ گفتم: میخواهد انجام دهد، در ثانی من انسان هستم بز که نیستم. گفت: بمی

پرند، چون آنها حیوان هستند و عقل ندارند و فکر آن را بزها می یک بز که از جوی پرید، بقیۀ

کنیم که ممکن ها عقل داریم و فکر میطرف جوی چه طوری است، ولی ما انسانکنند که آننمی

توانیم کاری که جهت ما نمیاست آن طرف جوی چاهی باشد و یا دزدی کمین کرده باشد، از این 

  کنند، بکنیم. دیگران می

افتادند. یک روز نوراله اسماعیلی را به خالصه اینها دست بردار نبودند و هر روز با یکی در می

مسجد بردند و به قول خودشان مثل خودشان کردند، چون در بهائی بودن هیچ اطالعی از نماز و 

خواستند به او نماز یاد بدهند. یک  که مسلمان شده بود، میروزه و دستورات امری نداشت! حاال

دهد. این مصیب برادر رفتم، دیدم کنار کوچه با مصیبِ جواد نشسته و دارد به او نماز یاد میروز می

همان غضنفری است که زنده زنده آتش گرفت و سوخت. اینها سه برادر بودند. برادر بزرگ غضنفر، 

ای نداشتند. عقل و شعور هم نزد اینها مرتضی بود. اینها از سواد بهرهعلیکوچکتر مصیب و دیگری 

نایاب بود. با ما همسایه بودند و یادم است یک روز به آنها گفتم: شما با جناب مّ جعفر نسبتی 

خبر نسبتی نداریم، او باعث ننگ دارید. همه منکر شدند که ما هیچ وقت با یک شخص از خدا بی

گویید، تاریخ هم باید تجدید شود، یک زمانی ابوجهل هم حرف شما را میدرست میبود. گفتم: 

ها عّمه و مربی نوراله شده گفت که پسر برادر من باعث ننگ است. حاال یکی از اینزد و می

  اند. دیده، زیر دست اینها آموزش»انداینها خودشان رفته«گویند: بود! پسر غضنفر و دیگران که می

  این دومین فتح بود که اینها به قول خودشان یک نفر دیگر را مثل خودشان کرده بودند. 

علی درآوردند. این حبیب بعداً آخوند به عقد پسر حبیبِ غالم نوراله دختری داشت که به وسیلۀ

علی هم اسمی ببرم. اله شد و حالیه حاجی شده و خوب است از این حبیب غالممشهدی حبیب

متر از ابروی او جلوتر بود و اش چند سانتیفردی بدقیافه و با پیشانی دق بود، یعنی پیشانی این

که همیشه در وقت خواب یا بیداری این روی آن چیزی به شکل یک نعل نقش بسته بود. مثل این
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خواند! دیگر هر چه از مالد تا مردم بگویند که او خیلی نماز میپیشانی مضحک را به خاک می

ها، با یک دنیا نخوت و این توصیف ام. با همۀبدی او چه در ظاهر و چه در باطن بگویم، کم گفته

کس را در هیچ کاری قبول نداشت. دختر نوراله را به پسرش که عقب افتاده و خودخواهی، هیچ

  ن شود. خود پشیما یک پایش شل بود، داد. پسر، او را به دلیجان برد که نکند نوراله از کردۀ

اینها با این دو فتحی که کرده بودند و مصیب نوروزی را هم در وسقونقان مثل خودشان کرده بودند، 

فشار و اذیتشان چندین برابر زیادتر شد که ما نه در خانه و نه در دشت امنیت نداشتیم. امالک و 

دختر امجدی گاوش را اند و هایمان در امان نبودند. یک روز رفتم، دیدم درب باغ را شکستهزمین

وسط باغستانِ پر از انگور برده و بسته بود. گفتم: چرا اینجا؟ یک دختر چهارده ساله به من گفت: 

  ها را مغزشویی کرده بودند. طور بچهشما تمام شده است. اینها این ها، دیگر دورۀبروید پدرسوخته

کردند که هر وقت خمینی بیاید، شما را از دم اینها همه قبل از انقالب بود. همیشه ما را تهدید می

مان اطاعت از گذراند. ما همیشه در برابر تهدیدهای آنها حرفمان این بود که ما وظیفهشمشیر می

یه اگر حکومت است و هر کس حکومت هر کشوری را داشته باشد، باید ما مطیع او باشیم و حال

 خمینی آمد و حکومت کشور را به دست گرفت، هرچه گفت، ما مطیع هستیم. با این حرف اوال

خواهد همه را تنبیه کند و او إن کردیم که خداوند رویش را از ملّت ایران برگرداند و میفکر نمی

تیم، چون او گذاششاء اله نخواهد آمد، در صورتی که در زمان شاه هم، ما سر راحت بر زمین نمی

  داد. خودش یک فدایی اسالم بود و روی خوش به بهائیان نشان نمی

کردیم شدند و مواظب بودند که ما از آبادی خارج نشویم. ما فکر میتر میاز این جهت، اینها جری

ای فراهم شود بلکه ما بتوانیم خودمان را از دست این که تا موقعی که او خدا نکرده بیاید، وسیله

صفتان نجات دهیم. اما موفّق نشدیم و آنها هم با کوشش فراوان و کمک بیگانگان خاکی که گرگ

باید بر خود بریزند، ریختند و خمینی را آوردند و در جایگاه قدرت جلوس دادند. اینها بر فشار 

مام خود افزودند که شما قول دادید که هر چه خمینی گفت، اجرا کنید و حاال بیایید به قم حضور ا

که قرار شد از ما دو نفر به قم برود و هر چه او گفت، انجام بردار نبودند، تا اینبرویم. دیگر دست

دهیم. آنها گفته بودند: جمالی و رضوانی باید بیایند. بیشتر صدمه زدن و اذیت برای ما بود، تا 

ی سوزاندند و به کلّ های ما دو نفر را آتش زدند. بخصوص من که آسیابم را بهحتّی درب خانه

گوسفندان هم ترحم نکردند و چند عدد گوسفند که در باغ داشتم، سم ریختند و کشتند. بیشتر  طویلۀ
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که یک قسمت از اقوام نزدیکمان مسلمان نماها بودند و اینها ما دو نفر مورد توجه بودیم. یکی این

تند اینها رؤسای آنها هستند و اگر گفکردند. از جهت دیگر میبودند که بیشتر مردم را تحریک می

  توان اغفال کرد. نباشند، دیگران را می

خالصه آقای رضوانی آمادگی خود را اعالم کرد ولی من هرچه واسطه آمد، قبول نکردم. حتّی 

آیید جا بود، آمد و گفت: چیزی نیست، کاری به کار شما ندارد و اقال شما میآخوندی که همیشه آن

دانستم که این جز دامی بیش نیست، به کنید. من چون میرا از نزدیک زیارت میو صورت امام 

وجه راضی به رفتن به قم نشدم. عاقبت دیدند که این سنگی است که میخ آهنی در او کارگر هیچ

شود. گفتند: پس یک نفر دیگر بیاید. آقای عبداله اسماعیلی حاضر شد که با آنها به قم برود. نمی

  هاست، راهی قم شدند. شیطان گفتند معلّم همۀ، با همان آخوندی که میروز بعد

رسند. گفتم به رسیدن به قم، سر راست با گذشتن از بین صدها پاسدار به دربار ضحاک زمان می

های تاریخی ضحاک زمان، باید ببخشید، چون ضحاک را بدنام کردم. ضحاک به طوری که از نوشته

برید تا بتواند مارهای خود را سیر کند، ولی این شخص هزاران نفر را سر میپیداست، روزی دو 

گناه را های اعدام و در زمان خالفتش چندین میلیون جوان بیگناه را به جوخهانسان مظلوم و بی

خطی که دورش جمع شده بودند، های دشمن فرستاد. ولی باز این مارهای هفتبرابر توپ و خمپاره

و پس از مرگش، خودشان با تقلید از آن نانجیب، دست از سر بریدن و سنگسار کردن سیر نشدند 

  اند. گناه انداختن برنداشتند و باز هم سیر نشدهو طناب دار به گردن هر پسر و دختر جوان بی

خالصه این آخوندی که یکی از مارهای ضحاک بود، بدون تجمالت، به قول خودشان، خدمت 

افتاد و چندین بار آمد، به خاک میگفتند: هر کس که میطوری که این دو نفر می رسد. بهامام می

جا باشد، ولی ما که رفتیم، بلد نبودیم دست بوسید تا به او اجازه بدهد آندست و پای او را می

بوسی و تعظیم و تکریم گفت که اماما، طور ایستادیم و آخوند همراه ما، پس از دستببوسیم و همین

سواد ها تقصیر ندارند، ساده و بیاند. گفت: ایننها از بهائیان جاسب هستند، خدمت شما آمدهای

ها آوردند، شما درآوردی که انگلیسیدانند که این دین نیست و این چیزی است منهستند و نمی

  کند. خوب است که بروید و تحقیق کنید. همین و آنها را مرخصشان می

گوید: شود، میشود و موقعی که از دربار خارج میبا این حرف امام قانع نمیفطرت این آخوند پست

ها را پیش آن نادرست خوب است یک سری خدمت ابن زیاد زمان، یعنی گلپایگانی بزنیم. بچه
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گوید: کسی که کاری به شما ندارد شما را به راه اشتباه حیا میبرد و پس از مشرف شدن، آن بیمی

گویند: ما که مخالفت الیه یک کلمه شهادت بگویید و زندگی خوبی داشته باشید. میاند و حبرده

گوید: خوب است، شما اقرار به اسالم اطهار نیستیم و همه را قبول داریم. می حضرت رسول و ائمۀ

دهند روزنامه تا چاپ کند. گیرند و میآورند و از این دو نفر عکس میکردید. فوری عکّاسی می

 دهند. همۀشوند و همان شب در منزل عبداله جلسه تشکیل میا هم روز بعد راهی جاسب میاینه

  زیادی از مفسدین محل هم همراه آخوند آمده بودند.  ما را جمع کردند و عدّۀ

طور که عادت آخوندهاست، مشغول وراجی شد و خطاب به آن مریدان احمقش گفت: اول همین

او بیاییم و یا چای او را بخوریم،  کرد، محال بود که ما به خانۀر کاری میاگر مشهدی عبداله ه

شهادت به زبان جاری  که کلمۀخوریم، برای اینایم و چای هم میولی اآلن روی تشک او نشسته

دولت آزاد شوید. گفتیم: ما که به شهادت را بگوید و از هفت کرد، شما هم خطاب به ماها کلمۀ

کامل داشته و داریم و خیلی  اطهار عقیدۀ د و رسالت حضرت محمد و والیت ائمۀبزرگی خداون

ای از آنها از این کنند، ایستادگی بیشتر داریم. عدّهجا میبیشتر از اینهایی که در ظاهر ادعای بی

 ای از آنها مشاجره هم کردند. آخوند نادرستای از ما و عدّههای ما ناراحت شدند و عدّهحرف

گفت: اینها همه مسلمان هستند و از جای خود بلند شدند و رفتند و روز بعد در قم روزنامه چاپ 

  بهائیان جاسب مسلمان شدند.  کردند که کلیۀ

ما خیلی از این موضوع ناراحت بودیم که این آخوند نارو زد، ولی برای ما تا حدودی آزادی دادند 

های خودمان را کاشتیم که ای ویم و آن سال هم تمام زمینهای خود برتوانستیم به مسافرتو ما می

کاش نکاشته بودیم، چون برداشت محصول به دست آنهایی شد که انتظارش را داشتند. گاو و 

نگاهداری نداریم، تا حدودی به نصف  اند و ما دیگر قوۀها رفتهکه بچهگوسفندها را به عنوان این

ها را بستیم و راهی طهران رسید و همه یکی به یکی درب خانه کم پائیز فراقیمت فروختیم. کم

  شدیم. درست گفتند خودمان رفتیم. 

پائیز و زمستان را پشت سر گذاشتیم و در این مدّت عبداله از فکر و غصه که برادرش به کجا رفت 

سال تمام  آباد طهران مدّت بیستکه گول آخوند را خورده بود، سکته کرد و در خانیو دیگر آن

اله رضوانی هم خیلی ناراحت بود از این کرد. آقای شمسروی تختخواب خوابید و نفرین می

کالهی که سرش رفته بود. من چون دیدم خیلی ناراحت است، به او گفتم: ناراحت نباش، این 
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نزل شود کرد؟ گفتم: بیا برویم مدردی است که همه داریم و باید به عالجش کوشید. گفت: چه می

منشی محفل و تقاضای بخشش کنیم و شرح حال را بگوییم. گفت: شما خوب است مدرکی به 

کنیم. این موضوعات را تعریف می اند. گفتم: همۀاید، ولی ما دو نفر عکس ازمان گرفتهدست نداده

را بردند. باالخره آدرس محفل ملّی راضی شد تا برویم، ولی آن روزها همه در ناراحتی به سر می

جا نبود. یک نفر مستخدم بود و گفت: این گرفتیم و راهی شدیم. دفتر را که پیدا کردیم، کسی آن

آید. ما شاد شدیم. مدّتی صبر مقامی روزها میشود، ولی آقای قائمروزها محفل کم تشکیل می

م. شرح رسیدند. ما هم زیاد مزاحم ایشان نشدیکردیم تا تشریف آوردند. خیلی ناراحت به نظر می

 حال را جسته و گریخته گفتیم. ایشان فرمودند: کاله بزرگی سرتان رفته است و این عادت همۀ

که باعث شدند که شما ای نیست، جز اینآخوندها است، حاال کاری بوده که گذشته و دیگر چاره

ممکن است  اید، شما دو مرتبه بنویسید که اینها بهائی هستند. آقای رضوانی گفت: آیامسلمان شده

  ای بنویسند؟ گفتم: غیرممکن هم نیست. اینها چنین جمله

آمدند و از مالکین، باغ و آمد، پنهانی میما که در طهران بودیم، آن کسانی که از ما بدشان نمی

محمد اسماعیلی ها خرید و علیوجدانی خریدند. از جمله خلیل اسماعیلی یک باغ از ورثۀملک می

آقای روحانی که هر دوی اینها دست من بود و با وساطت  ود، یک باغ از ورثۀکه پسرعموی او ب

کرد که موقعی که رفتم محمد اسماعیلی خودش برایم تعریف میها انجام شد. علیحقیر این معامله

ای، ما ام، رضا صادقی گفت: این باغی که تو خریدی، پولت را دور ریختهو گفتم باغ را خریده

  ای، باید پس بگیری. یریم و تو پولت را به هر کس که دادهگباغ را می

رضا حدّادی و بسیار جات بودند. پیرو آخوندها و غالمها چند برادر و مشهور به خولیاین صادقی

بنیاد مستضعفین شد که هر کس امالک از بهائیان  ناراحت بودند. برادر بزرگ به نام اصغر، نمایندۀ

ها را کرد. این برادرهای صادقی هیچ نداشتند. امالک بهائیو امضاء میخواست بخرد، باید امی

عبدالحسین یزدانی را صاحب شد و همه را تبدیل به تل خاکی  کاشتند و عاقبت همین رضا، خانۀمی

نمود و طولی نکشید که به سرطان حلق دچار شد و در اسفل السافیلن قرار گرفت. یک مرتبه به 

های شرکت نونهاالن را به او داده بودند، برخورد کردم. یک قطعه از زمین یکی از اشخاصی که

پرسیدم: تو که خودت ملک داشتی، دیگر چرا این قطعه را خریدی؟ گفت: به روح پدرم و به خدا 
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قسم که به زور به من دادند، اصغر به من گفت چون نزدیک زمین تو است باید بخری، وگر نه، 

  نقالب است و بهائی شده و مجبورم کردند. گوییم فالنی ضدّ امی

ها، اینها آرام نگرفتند و هر روز به نوبت در راه محّت بودند خالصه، پس از چندی از این معامله

کنند. روند و امالک آنها را خریداری میاند و یک عدّه سودجو میاید که بهائیان رفتهکه چه نشسته

کنند. او که خودش از وند که رئیس بنیاد مستضعفان را خسته میرای آنها به محّت میبه اندازه

و یک خانوار هستند که خانه و امالک را نویسد که اینها بیست آن فدائیان دوآتشه بود، رسماً می

ها) معامله کند، حرام و امضای اند، اگر کسی با اینها (یعنی بهائیرها کرده و به طهران یا خارج رفته

اصلی همان  کنند. یک نسخۀمحلّی قم هم چاپ می اعتبار خارج است. در روزنامۀ آنها از درجۀ

  محمد که اسمی از او نوشته شد، برای حقیر آورد. علی

دادیم، ولی با ترس و دلهره. تا عید شد و حقیر و ما همه در طهران به زندگی غربت خود ادامه می

که سری به خانه و زندگی بزنیم. چون حاصل هم زیاد  رضوانی و آقا یداله، هر سه نفر فکر کردیم

کاشته بودیم، عازم جاسب شدیم. یک روز صبح زود حرکت کردیم و بعدازظهر به کروگان رسیدیم. 

ای در ایستگاه ایستاده بودند و یک رسیدن به خیر زورکی به ما گفتند. هر کدام مطابق معمول عدّه

یش درست بود. شب را به صبح رساندیم و صبح حقیر از خود رفتیم و همه چیز سر جا به خانۀ

کاری مشغول شدم. خواب بلند شدم. پس از اندکی صبحانه، رفتم توی باغچه و به جزئی خرده

اله فروغی که مسلمان شده بود و تا حدودی عزت و احترام دیدم درب خانه باز شد و همان رحمت

هائی بود و امروز در مسجد برای شما سه نفر حرفداشت، پهلوی حقیر آمد. گفت: جمالی، دیشب 

توانی یک جائی چه شما و چه آن دو نفر تا شب که خواهند علیه شما تظاهرات کنند، اگر میمی

ایم که باید مخفی شویم و شب فرار کنیم؟، ما اگر رسید فرار کنید. گفتم: مگر ما چه کار کرده

طور که دیشب صحبت جا نیامده بودیم. گفت: نخیر، اینخواستیم فرار کنیم و مخفی شویم که اینمی

ایم و منتظر هر پیشبود، ممکن است شما را اذیت کنند. گفتم: ما که مثل شما ترسو نیستیم، آمده

اند و دیگر بدی نبوده آمد که کردهآمدی هستیم، مگر چه خواهند کرد؟، هر کاری از دستشان برمی

را خبر کنم. گفتم: سالمت باشی، ما مثل شما نه ترسو و نه در بند  که بکنند. گفت: من آمدم تا شما

  مال و زندگی هستیم. 
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گفتند. بلند شدم و گفتم: در این حرف بودیم که صدای تظاهرات بلند شد که مرگ بر بهائی می

گویند. گفت: نه، درست نیست بروی. حقیر گوشی ندادم و به درب منزل رفتم. بروم ببینم چه می

زیاد هستند که اغلب اهالی را مجبور کرده و گفته بودند که هر کس نیاید، بهائی است. همه دیدم 

های دروازه زیادی از این الت را به زور آورده بودند و چون تعطیالت عید هم بود، از طهران عدّۀ

های دروازه گمرک هم یک یادگاری تلخ دادم که خجالت گمرک زیاد آمده بودند. از این الت

  کند تا به روی صفحه کاغذ بیاورم. کشم و قلم حیا مییم

رضای حدّادی به نام تظاهرات بود، یعنی شاگرد غالم خالصه، جلو رفتم و همان کسی که سردستۀ

های آخوندی، گفتند: شما به ما دروغ گفتید و به گوششکراله صادقی و چند نفر دیگر از حلقه به

به بهائی شوهر داده و تو هم قسمتی از امالک بهائیان را  طهران رفتید، رضوانی دخترش را

اند. گفتند: آنها دیگر توانم امالک کسی را بفروشم، خودشان فروختهای. گفتم: من که نمیفروخته

ای. گفتم: آنها اقوام من ای و با آنها رابطه داشتهجا ملکی ندارند تا بفروشند و تو واسطه بودهاین

وقت دروغ اند، ما هیچگویید دروغ گفتهابطه داشته باشیم و در ثانی شما میاند و باید ربوده

گوییم، ما گفتیم که خدا را قبول داریم و حضرت رسول را پیغمبر و حضرت علی و اوالدش را نمی

به والیت قبول داریم، حاال هم همین فرمان است. گفتند: باید بروید عکس بگیرید و در روزنامه 

جا حق اند و رضوانی هم دو مرتبه و ا اینطور که آقای فروغی و نوراله گرفتهینچاپ کنید، هم

رویم و ان شاء اله که کاری ندارد، اآلن که ماشین نیست، فردا به قم میندارید بمانید. گفتم: این

  که کاری ندارد. آورم، اگر اشکال همین است اینعکس هم برای شما می

های مرا قبول و آقا یداله بغل هم بودند. او از خانه بیرون نیامد، ولی آنها حرف حقیر البتّه خانۀ

طور به آنها جواب داده بود و شب را به صبح کردند و به خانه رفتند. آقای رضوانی هم همین

گذراندیم. صبح دو مرتبه راهی قم، مرکز فساد، شدیم. رسیدیم و پیاده شدیم تا نهاری بخوریم و 

رضا کاشفی که او هم یکی زدیم، برخورد کردیم به آقای علیهران شویم. در خیابان قدم میراهی ط

گفت، با طور که ضیاءاله مینماها نداشت. پدرش اینخوشی از این مسلماناز مالکین ده بود و دل

 ها خوب نبوده، ولی این، برعکس پدرش خیلی با ما خوب و رفتار خوشی داشت. به مجردیبهائی

که چشمش به ما افتاد، پرسید کجا بودید؟ گفتیم: رفتیم جاسب، ولی نگذاشتند بمانیم، حاال دیگر 

گذارم بروید، حیف نیست این همه آب و ملک و زندگی را رویم. گفت: من نمیبرای همیشه می
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قای رها کنید و بروید؟، بیائید اآلن پیش منتظری برویم. آن روز منتظری مقام بلندی داشت و با آ

یم که کسی جرأت نکند گیرکاشفی هم دوست صمیمی بود. گفت: برویم، من یک نوشته از او می

به شما بگوید باالی چشمتان ابروست و حتماً همین حاال بیایید برویم. آقا یداله و رضوانی قدری 

اهم، خوسست شدند و گفتند: خوبست برویم هر چه بادا باد. حقیر گفتم: من از آخوند چیزی نمی

آخوند بروم،  آیم. آنها هم وقتی دیدند من حاضر نیستم به خانۀآن هم مال خودم را، اصال نمی

سست شدند. هرچه آقای کاشفی اصرار کرد که این زندگی شما حیف است، ول نکنید و بروید، 

اگردان خواهم و نه دیدار عرب. خداحافظی کردیم و به گاراژ رفتیم. حاال شمن گفتم نه شیر شتر می

زندگی را رها  کنند که آنها چه کردند که ما همۀ، دیگر فکر نمی»خودشان رفتند«گویند: شیطان می

  کردیم و رفتیم. 

خوب یادم است که در حدود هفده یا هیجده سال بعد، ما چند نفر به جاسب رفتیم تا سری به 

های ای ماشین بود. همه از کردهزادگاهمان بزنیم. موقعی که از ماشین پیاده شدیم، جمعیت زیادی پ

گفت: شما رفتید، تظاهرات بود، به ما می خود پشیمان بودند و حتّی همان شکراله که سردستۀ

برکت هم رفت. پسرم ابوالفضل به او گفت: دعا کنید تا خداوند برای شما بسازد. او گفت: دعا 

  ها. ، به قول احمقهم دیگر ثمر ندارد. این بود شرح مسلمان شدن بهائیان جاسب

اند و کسی حق ندارد چیزی آخر احمق نفهم، اگر بهائیان مسلمان شدند، چرا تو نوشتی بهائیان رفته

اند و از شما از آنها بخرد؟ اگر به قول شما که پاالن به این بزرگی را آخوندها به پشت شما گذاشته

دست برای  ا هر چه یک عمری با پینۀ، چر»اندبهائیان مسلمان شده«گویید گیرند، میسواری می

کوری و پیری جمع کرده بودند، چه منقول و غیرمنقول، تاالن و تاراج کردید؟ چرا موقعی که رفته 

بودند و برگشتند آنها را راه ندادید؟ از همه بگذریم، من از روزی که چشم به جهان گشودم، تا 

دم و سرم به کار خودم بود، ولی آنی از موقع انقالب که پنجاه و اندی سال داشتم، زحمت کشی

مسلمانی شما. اف بر  دست شما راحت نبودم. نه شب خواب داشتم، نه روز آرام. این بود طریقۀ

» خودشان رفتند و بعد مسلمان شدند«گویند که میجا جواب آنهائیاین نوع مسلمانی. در این

نویسم. به امید اجازه داد، باز جمالتی میام رسید و ذهنم مختصر نوشتم. ان شاء اله اگر حوصله

  دیگر.  بهتر تا نامۀ خداوند و آیندۀ
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  عقب افتادگی برخی از اهالی کروگان

  

زاده رضا نوریشد و آقای علیدادم. راجع به انتخابات صحبت میدیروز تلویزیون را گوش می

دیگر  اند و عدّۀمجبور بودهای محتاج و اند، عدّهگفت: کسانی که در انتخابت شرکت کردهمی

داری نکنند و آخوندها اینها را در حماقت به آنها اجازه نداده است که از آخوندها طرف

ای که در جواب پسر اند که نتوانند آزادانه رفتارکنند. یادم آمد از نامهگی نگاه داشتهافتادهعقب

جور کلمهها ایناد گرفته بود که در نوشتهغضنفر نوشتم و آنها را احمق خوانده بودم. ابوالفضل ایر

ها درست نیست. حالیه میبینم یک نفر دکتر و باسواد دنیاگشته، آنها را با حماقت به جاسب آورده 

  ماندگی اینها بنویسم. خواهم چند کلمه راجع به عقببود! حاال می

در کروگان با بهائیان افتادگی غرق شده بودند که مدّت صد و شصت سال اینها به طوری در عقب

کردند. به مجردی جا می آمد، به آرامی باهم زندگی میهمسایه بودند و زمانی که کمتر آخوند به آن

آمد، فوری رفتار اینها زیرورو میشد. این هیچ نبود جز خرافات. که یکی از این جهالی ارض می

دادند، بقیه در همان منجالب غیر از قلیلی که خود را از قید اسارت و بندگی آخوندها نجات 

  ور بودند. غوطه

هر بهائی  کردیم که وظیفۀکردیم و یا در کاری به آنها کمک میی ما به آنها محبت مییااگر در ج

ترسند، برای همین کار گفتند: اینها میکس محبت کند، ولی آنها در پشت سر میاست که به همه

پسر سید نصراله، رو راست و صادقانه به خودم گفت:  دهند. یک روز سید شهاب،خیر انجام می

نویسم تا شما بدانید ترسید و اگر نه، راهتان کج است. چند جمله میکنید، میشما اگر کار خوب می

  که اینها را تا چه اندازه در جهل و نادانی نگاه داشته بودند. 

ت چند پسر داشت که ما با هم بزرگ کردیم. سید هدایما چند نفر بودیم که در یک خانه زندگی می

بازی بودیم. پدرشان به آنها گفته بود: با رضا بازی نکنید، زیرا مادرش بهائی است. در شدیم و هم

صد و شصت سال پیش، پدر بزرگشان به نام همان کوچکی، آنها را مغزشویی کرده بود. در یک

ین این جهالی ارض، اینها بدتر از بد شده دار مّحسین بود، ولی از اثر تلقسید نصراله، مهمان

رفتیم که ممکن بود به هم برخورد بودند. طوری مغزشویی شده بودند که اگر ما از یک راهی می

  کردند تا با ما روبرو نشوند. کنیم، آنها راهشان را کج می
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مسافرت کردم.  خوب یادم است موقعی که در آفریقا بودم دو سفر و یک سفر هم از استرالیا به ایران

های حسین و عباس رفتم و درب را زدم. آن دو برادر به نام در هر سه سفر مخصوصاً به درب خانۀ

ها گفتم: به آنها بگویید: درست است که شما های آنها آمدند و گفتند: اینجا نیستند. به آن زنزن

تر آنها به نام خلیل، هر مرا دوست ندارید، ولی من شما را دوست دارم. یکی از برادرهای کوچک

کرد انداخت و پشتش را به ما میکردیم، آب دهن میوقت که ما در کوچه و دشت به هم برخورد می

دهی، آیا چه دفعه به او گفتم: تو زیاد گوش به حرف این آخوندها میگذشت. یادم است یکو می

اند و به آنها الهام پوک کرده بینی؟ گفت: این آخوندها یک عمر در حوزه استخوانعیبی در ما می

آموختند و این هیچ های مغزشویی را میکه این آخوندها در حوزه رواج راهشود. غافل از اینمی

های خودشان دادند و بچهکه پدران اینها گمراه شده بودند و به این آخوندها سواری مینبود جز این

ها اگر جایی بهائی بود که دهند، قدیمیمی که گفتم سواریکشیدند. اینرا هم به عقب خود می

گفتند: فالنی هم پاالنش کج است! زیرا گفتند، میخواستند او را معرفی کنند، او را بهائی نمیمی

  دادند. ها به آخوندها سواری نمیبهائی

ندگی خواست با اینها زگذراندیم. پدرم چون میمادرم بهائی بود و در این خانه زندگی سختی را می

گفت که مسلمان است. یادم است من چهار یا پنج سال داشتم و موقعی که پدرم کند، در ظاهر می

هایی که این روی؟، این حرفگفت: چه فایده دارد که میخواست به روضه برود، مادرم میمی

د و کننزنند و همیشه تکرار میاند و میزنند، هزار و چهارصد سال است روان کردهآخوندها می

های مادرم، مرا به آخوندها بدبین کرد که هر دیگر حرف حسابی که بلد نیستند. از آن روز حرف

  کردم با یک غول برابر هستم. دیدم، خیال میرا می» فاسدین اجتماع«کجا این به قول مادرم 

سینیه راه ها را در حرفتم، ولی ما بچهرفت و من هم با او میباز یادم است که پدرم به روضه می

دادند، چون فضای این ساختمان را کردیم. خوب بود که راه نمیدادند و ما در بیرون بازی مینمی

ها کرد. بعضیدود چپق و سیگار پر کرده بود. هر نفر یک چپق یا سیگار که در دستش بود، دود می

ها مثل کباب ی که چشمکشیدند و تمام این فضا را دود گرفته بود، به طورهم با آخوندها قلیان می

کردیم، دیدیم ها بازی میسوخت. برای آنهایی که ایستاده بودند، بدتر بود. یک روز که ما بچهمی

دوند ای عقب او میکند و عدّههایش را در دست گرفته و فرار میآقای سید ابوالقاسم فردوسی کفش

من و مادرم تعریف کرد که آقای جالل که به او کتک بزنند. موقعی که به خانه رفتیم، پدرم برای 
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زد و آقای سید ابوالقاسم بلند شد و گفت: آخوند در باالی منبر راجع به بهائیان حرف ناجور می

زنی؟ سید مرد ناحسابی در قرآن چند جا راجع به این ظهور گفته شده، تو چرا حرف مفت می

ب بود و در این اواخر یک مولوی به سر جاس ابوالقاسم در فیضیه درس خوانده و تنها سواددار همۀ

سواد بنای فحاشی گذاشته و مردم را تحریک نموده بود حیای بیگذاشت. خالصه آن آخوند بیمی

شوراند تا او را کتک بزنند و او کفشکند. مردم را میکه این آمده و به قرآن و اسالم توهین می

گفتند که مشهدی رضا کند. میوحشی فرار میگیرد و از دست این مردم های خود را به دست می

شکند. مادرم گفت: نگفتم این زند که سر چپقش مینامی بود که طوری چپقش را به سر او می

  آخوندها جز فساد و فتنه چیزی بلد نیستند. 

افتاده و خرافاتی نویسم که مردم بدانند که اینها چقدر عقبام، میچند جمله که به چشم خود دیده

هستند. یادم است زمانی که در جاسب بودم در بین دو زمین که متعلّق به دو نفر بود و درختی سبز 

داد، سر این داد که فوقش دو کیلو بادام میشد و موقعی که این درخت بادام میشد و بزرگ میمی

حتّی کردند و هر کدام مدّعی بود که درخت مال من است، تا درخت هر دو نفر با هم نزاع می

های شد، تا عاقبت به قول خودشان به خبرهکاری منجر میگاهی سر این یک کیلو بادام کار به کتک

رفتیم و پس از تحقیق، به طوری که کردند که یکی از آنها من بودم. موقعی که میمحل مراجعه می

  کردند! آمدیم و آنها هم قبول میدادیم که شریک باشند و میمرسوم محل بود، رأی می

خواهم از این نتیجه بگیریم کسانی که گذشت از یک درخت که فوقش دو کیلو بادام حاال می

داد، نداشتند، دیدند که این بهائیان با داشتن چقدر از این اشجار گردو و بادام و زمین و آب و می

خود بیدار نشدند  گیافتادها که داشتند، گذشت کردند و رفتند و آنها از آن خواب عقبتمام زندگی

و به همین خاطر تا آخر عمر در جهنّمی که خودشان خلق کردند، خواهند سوخت. یک ساعت به 

یک ساعت فکر از هفتاد سال عبادت بهتر «اند: فکر فرو نرفتند، در صورتی که حضرت امیر فرموده

ز خواب غفلت بیدار ها ااینها را آخوندها نگذاشتند تا فکر کنند و بفهمند که البد بهائی». است

سد به این دنیا است، چه ر اند که قیمتش مافوق همۀاند و شاید به یک گنجی دست یافتهشده

  امالک و اشجار ناقابل.
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  اله رضوانی، خطاب به سید رضا جمالیها و اشعار شمسنامه

  

٢٥/٤/١٣٨٧  

  سرور مهرپرور محترم مکرم، برادر عزیز ارجمند

  جناب آقا رضا، روحی فداک

پس از ستایش آستان جمال اقدس ابهی، از ساحت قدس موالی علیم عّم عاجزانه و متضرعانه و 

فرجام و توسن مرادت رام و لطفت همیشه عام و وجود اقدست مبتهالنه خواهانم که ایامت خجسته

، موفّق و مؤید و پیروز بیش و سرکار خانم محترمه و آقازاده و خانواده، در کمال سالمتی و صحت

بخش مسرت گونه ماللت و نقاهتی نباشد. مژدۀافروز باشید و هیچاز پیش و مهر رخشان جهان

خانم رسید که باعث نشاط و خرمی و توش و توان و روح و روان طاهره سالمتی شما جمعاً به وسیلۀ

محفوظ بدارد. شبستان دلت روشن و  این ناتوان گردید. یاد ما بودی، خدا همیشه یادت و از بال

گلستان جانت پر گل و یاسمن باد و عواطف عالی مهرآمیزت که بالاستحقاق نثار این مور ضعیف 

بینوا. شاکریم موالی عالمیان  شد، آیتی از روح بزرگ ایمانی شماست، نه لیاقت و استحقاق این پشۀ

 و رمز عشق آموخت و از الطاف عالیۀ مؤمن و مخلص خود چون شما، درس محبت را که به بندۀ

  خود محروم نساخت.

 اله رضوانیشمس
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  نیکی پیر مغان بود که چو ما بد مستان                 هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود

کنی. بنده خانم رسید. دست شما درد نکند. ما را شرمنده میدر ضمن، مرحمتی شما توسط طاهره

خانم را مخصوصاً عرض تکبیر نم محترمه، خواهر عزیزم مهینهمه محبت نیستم. سرکار خاالیق این

کنم خداوند إن شاء اله به رسانم و إن شاء اله کسالتشان برطرف و صمیمانه متضرعانه دعا میمی

محترمه و آقای عالءالدّین  ها، آقا محمدرضا خدا از او راضی و خانوادۀدیگر ببخشد. آقازادههم

محترم  محترمه و آقای ابوالفضائل و خانوادۀ حترم و آقا مهدی هادی با خانوادۀم اعلی با خانوادۀ

  خانم، دختر خوش اخترم را با همسر مهربان به عرض تکبیر ابدع ابهی مفتخرم. و سعادت

ها و آقای لقاخانم و آقا ناصر و آزیتاخانم و بچهجا، عطاءاله و خانواده و آقای یزدانی و مهاز این

اله، خانم، روحخانم و همسر و اقدسها، آزادهها، نوهها، پسرها، عروسی و آذردخت و بچهناصر

ها و والد همگی صحیح و خانم و همسر و مازیار و همسر و مهری خانم و آقای امینی و بچهشکوه

سالم، خدمت شما به عرض تکبیر ابدع ابهی مفتخرند و خودم، آقای جمالی، مریض و شکسته و 

آباد رفته و بنده ها به سعادتآباد نقل مکان کرده و عطاءاله با بچهآباد به نازیآسم دارم و از خانی

زنند، ولی مثل اینست که به بیمارستان مالقات آیند و سر میها میدر یک آپارتمان تنها هستم و بچه

خانم، هر دو سر کار انم و آزادهخآباد شکوهروند و در نازیمریض و یا زندان به مالقات زندانی می

  روند و هر کسی بیش از خودش گرفتار است. می

از جاسب بخواهی، آب خیلی کم است. نهم عید یک سفر اضطراری به جاسب رفتم. ساختمان 

اند و خط نراق ــ جاسب آسفالته و خیلی خوب است، ولی امنیت ها ساختهآجری خیلی طهرانی

خورد و حاج مرده و خیلی خلوت و از سکنه خالی است و به درد نمی ها همهدیگر نیست. قدیمی

تیرماه به رحمت ایزدی پیوست و نوراله اسماعیلی و مصیبِ  اصغر صادقی تقریباً نیمۀعلی

کشت به حالت جنگل است و بنده اند و دشت خرابه و بیجوادمحمد که مدّتی است مرحوم شده

کنم. خیلی دوستت دارم. فدای تو شوم، خوانم و یا کاغذ حرام میهم از بیکاری و تنهایی کتاب می

  مرا ببخشید.        

  قربانت 

  اله رضوانیشمس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  همتابه نام یکتای بی

  سرور مهرپرور و برادر عزیز و ارجمند، یار نازنین و بهترین گل روی زمین 

  روحی فداک

پس از تقدیم عرض تکبیر خالصانه و ارادت صمیمانه از ساحت قدس موالی علیم و عّم، 

فرجام و توسن مرادت رام و لطفت متضرعانه و مبتهالنه خواهان و خواستارم که ایامت خجسته

و سالم و موفّق و مؤید و پیروز و در انجمن خانواده و دوستان مهر رخشان جهانهمیشه عام صحیح 

  افروز باشد.

  هزار عـرض تکبیـر گویـم ای محتـرم          که مخــدومی و مـــــن یکـــی خادمم

  جمالـــی، جمـــال تـــو را عـــاشقـم          ز هجـــرت فـــرو رفتــه در بحــــر غم

  ائــــــم بــه فکــر تــوام          تـــو استــــــــادی و ســــــرور محتــرمشب و روز د

  مـــرا خــادمـــی بـایـــــــدم از قدیـم         نشـــایـد ز تــــــــو ســــــروری دل کنم

  کرممــــرا یــــــادم آیــد ز عهــــد قــدیم          سخـــی طبـــع بــــودی و صاحب

  ه دوست و به دشمــن بـدی مهربان         میــــان رفـیقــــــان عـزیـــــــــــز دلـــمب

  شریک آب و هـم بیـــــل بـودیم هم          صـــد افســوس نداشته وقت را مغتنم

  ایم          گنـــاهش شنـــاســم چــو بـــــر گردنمعجـــب قــدر هـــــم را نــدانسته

  کسموفا          چنـان است طهــــــران که من بیانــد بـــــیان همـــه گشتـهرفیقـــ

  همــه عـاشق پــول و دنیـــــای دون           بخــواهـم که خــــود را بــر آتش زنم

  ز دین و ز آئیـن نمــــاند غیـــر اسم           ریــا هست، گـــوید که اصلــــــی منم

  کـه رستم شده پهلوان           بـه ملــک و بـه ثــروت شهنشــــه منمغـــرور است 

  همــــه پهلـوان           مــرا بایـــدم جــــامـه بـر تــــــــن درممـن خستــه پیـــر این

  و رضوانـــــی پیــر شــــــده زیــر پـا           خـودم معتـــــــرف کوچــک کـل منم

  ستــی، بســـــــی شاکـرم           نـدانــــــم چـگـونـه تـواضـــــــــع کنممـرا یــار ه

  هـــزار آفــریـن بـر تــو و شکــر حق           تـوانــــم کــــــه عـــــرض ارادت کنم

  خــانم خواهرمســـــــالم و ارادت پسـرهــای تــــو           خصـوصــــاً مـهیـــــــن
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  سعـــادت صبیـّــه چــو بـدری منیـر            بـبـوســــم، بـدانـــــــم یـکـــی دخترم

  مــــرا مـدّتـی بـــا تــو بــــودم رفیق            که در عطــر و بـــو چـون گل قمصرم

  مترمبـــــدادی مـــــرا درس فــرزانـگـی            و گـر نـــه مـن از مـــــــور هــم ک

  مــــــرا روی مــــاهـت شـــده آرزو            نــدانــــم چــــه خاکی کنـــــم بر سرم

  خطـاهـا زیـاد و عطـایــا کــم است            و نـا اهــل زبــــان بـــــاز شده محترم

  ده یاورمنـدیـــدم نـه بـیـنـم در اینجــا کسی            بـه جــز آن خــــدا کــه شـــــ

  رواج است بـــازار کــذب و دروغ            نبـاشــــــد کالمــــــی شـــــــود باورم

  تـو را شعـر مــن باشـدت یـادگـــار            امیـــــدی نـــــدارم بـر ایـــــن ماندنم

  مبـاشــــــد روان و تنـــــــو بـه نــزد بـزرگــان کـــــــم از ارزنـم            فــــدای ت

  

  سالم عـرض ادب دارم بــه خــانم         که چون عطر گل است از بهر مردم

  امــــاءاله طـــاهــــر زر نـاب است         پـی اعمـال خیـر، کار صواب است

  سرور جناب جمالی، به قول شاعر:

  تادگی رامن از آب آموختم سادگی را         من از خاک آموختـم اف

  من از بـاد آموختم آزادگی را         من از مجنون آموختم عاشقی را

  ات.های خالصهبه فدای خودت و محبت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٢/٣/١٣٨٧  

  

  ی سرور مهرپرور و برادر عزیز و ارجمند، جناب آقای جمال

  روحی فداک

ها، از ساحت ترین ارادتقربان محبت و صفا و وفایت گردم. پس از تقدیم عرض تکبیر و صمیمانه

قدس موالی علیم عّم عاجزانه و متضرعانه و مبتهالنه خواهانم که در پناه حضرت حق، همیشه 
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ت عام و عمرت فرجام و توسن مرادت رام و لطفدرست، ایامتان خجستهصحیح و سالم و خوب و تن

  افروز باشید. مستدام، موفّق و موید و پیروز بیش از پیش در جمع خانواده مهر رخشان جهان

نثار استفسار فرمایید، با کهولت و پیری و چند نوع مریضی دست و پنجه چنانچه لطفاً از حال جان

جناب شائبۀهای بیمحبتکنیم و قضایای الهی را شاکر و حامدیم و همیشه یاد گذشته و نرم می

  عالی بوده و هستم.

  روی از یادهمیشه یاد تو هستم و نمی

  مـــرا یــارای شرح و گفتنم نیست         ز هجرت شب وقت خفتنم نیست

  به یاد روی مـاهت دل خـوشم من         سعــادت از بــــرای دیدنم نیست

  دانم چـه گویم؟ گفتنم نیستنمیامیــدوارم کــــــه تـــو زنده بمانی         

که امر آن بخشید، بنده شعور شاعری ندارم، ولی برای اینباری از بنده شعر خواسته بودی، می

  سوادم و شاعر نیستم. بزرگوار را اطاعت کرده باشم، چند برگ نمونه تقدیم شد که بدانی بی

پرسی بفرمایید و خدا ید و احوالسرکار خانم محترمه [را] از قول بنده عرض تکبیر مخصوص برسان

 ها، آقا محمدرضا و آقا مهدی و آقاداند به جای خواهرم مثل خواهر، او را دوست دارم. آقازادهمی

شان فرد به فرد سالم و تکبیر صمیمانه، عاشقانه و ابوالفضائل و آقا عالءالدّین اعال را با خانواده

غ و روی ماهشان را ببوسم و از نیابت بنده ببوسید و مخلصانه برسانید و عرض ارادت بنده را ابال

خانم گل همه را از جان و دل دوست دارم و بزرگواران همه در قلب کوچک من جا دارید. سعادت

  گالب را با همسر مهربانش عرض تکبیر برسانید. 

عطاءاله و خانواده جمعاً و ها و لقاخانم و آقای یزدانی و آقا ناصر و آزیتاخانم و بچهجا مهاز این

اله و خانم و روحها و آزاده و همسرش و اقدسها و نوهآقای ناصری و آذرخانم و پسرها و عروس

ها و والد، خانم و آقای امینی و بچهخانم و همسرش عطاءاله و مازیار و همسرش و مهریشکوه

اند. خیلی معذرت میر و متباهیهمگی الحمد له خوبند و خدمت شما به عرض تکبیر مفتخ

جناب بود، بنویسم. به فدایت کسی که خواهم، با عجله [و] بدخط نوشتم و نتوانستم آنچه الیق آن

  رسانند.ها همه خوبند سالم مخصوص میشما را دوست دارد. همشهری همۀ

  ارادتمند 

  اله رضوانیشمس
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

١٠/١٢/١٣٨٨  

  

  سرور مهرپرورم، از جان شیرین بهترم، جناب آقا رضا جمالی 

  روحی فداک

قربان صفا و وفای شما گردم. پس از تقدیم عرض ارادت و تکبیر به محضر آن یار باوفا، از ساحت 

فرجام و لطفت النه عاجزانه خواهانم که ایامت خجستهقدس موالی علیم عّم متضرعانه و مبته

همیشه عام، در کمال صحت و سالمت موفّق و موید و پیروز و در جمع خانواده و فرزندان و دوستان 

نثار گونه اغبرار و کسالتی نداشته باشی و از حال این جانافروز باشی و هیچمهر رخشان جهان

  استفسار فرمایید، خدا را شاکرم.

  گـفتــــــا بـــه یـکـــــی کــه عـاشقـی چـیـست

  گفتـا کــــه چـــو مــا شوی بـدانی پیری است

  و 

  هزار عیب بقول معروف خودت دست به گریبانی

  بـا کــه گــــــویم غــم دل را کــه تو خود مثل منی

  من در ایــن شهـــــــر غریبـــم و تــو دور از وطنی

رسند و چون خانم آقای هایم خوب به من میکه از فضل پروردگار بچه ولی هزار شکر خدا را

ای عرض ارادت کنم که از جمله محوشدگان نوروزی عازم استرالیا بود، الزم دانستم چند کلمه

  دارم:نباشم و چند سطر شعر نارسایی تقدیم حضورت عرضه می

  تو خالی دلم تنـگ است برایت ای جمالی         به هر محفل روم جای

  دانـــم کـــه تـو اندر چه حالی         الهـــی نـایــــدت هـرگـز ماللینمی

  نـدیــــدم مثـل تـــو نیکو خصالی         تـو گـل هستی بـه دنیــای مثالی

  ای شیــر حاللی         تو خود دریایی از فهم و کمالیز پستــان خــورده

  ز درد و رنــج و غـم هرگز ننالی         به عجـز از حـق نمـایم من سؤالی
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  امیـــدم هست بــا تــو روز وصالی         گـل رویت را بــر رویــــم بمالی

  نـداری بـا کســی جنگ و جدالی         سیـــه رو دشمنــت مثــل ذغالی

  ای شش نونهالی         کـــه تا روز ابــــد گویند جمالیبـه باغـت کشتـه

  خالیچهجایشاستعالیرا بـــود همســـری استاد قالی         مقامشتـو 

  ایم در خشک سالی         حاال بـایـد رویـم با دست خالیزراعت کرده

  رضـوانـــی شد کمــان مثل هاللی         تـو را در خــواب بیند هـر لیالی

سالم، خوب و خوشحال [و] گل و خانم محترمه را مخصوصاً عرض سالم و ادب دارم و امیدوارم 

ها، آقا محمدرضا با خانواده و آقا عالءالدّین اعلی و آقا مهدی و خانواده و آقا بلبل باشید. آقازاده

عزیز هر یک [را] از قبل این حقیر  خانم و همسر مهربان و صبیۀابوالفضائل با خانواده و سعادت

  د. عرض تکبیر خالصانه و مخلصانه ابالغ فرمایی

ها خانم و آقای ناصری و بچهلقاخانم و آذردختجا عطاءاله و خانواده و آقای یزدانی و مهاز این

ها و خانم و آقای امینی و بچهخانم با شوهر و پسر و عروس و داماد و دختر و مهریعموماً و اقدس

تند و خودم از راه جناب بوده و هسپرس و مشتاق زیارت آنوالد، همگی صحیح و سالم و احوال

  بوسم و قربانم.دور روی ماهت را می

  محبت ایــن زمـانه کیمیا شد         غم و غصه نصیب جان ما شد

  رسانیحدّ مهربانی          سالمـــم بـــر احبـا میتو که بر بنده بی

  ها و دوستان اگر کسی را مالقات کردی، سالم مخصوص ما را برسان)(از همشهری

  تمند اراد

  اله رضوانیشمس
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  مقاالت جناب ابوالفضل جمالی
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  کروگان به سیارون وجه تسمیۀ

  

که مردم جاسب شیعه قبل از این

شوند، پیرو مذهب دیگری بودند و 

با شیعیان سر سازش نداشتند تا آن

جا که نهایتاً تصمیم به قلع و قمع 

گیرند و شیعیان را وادار شیعیان می

به تقیه، تغییر مذهب و یا فرار 

کنند. با این حال سی نفر از می

شیعیان که ثابت و مستقیم 

مانند، برای حفظ جان خود به می

محل  که امروزه زیارتگاه اهالی» واران«در » سی جون«یا » سی جوان«غاری معروف به غار 

  شوند. است، پناهنده می

گیرند و به ده اول که امروز به اهالی ساکت ننشسته و آن غار را محاصره کرده و آنها را گروگان می

و از کنار  ١است» سیارون«و لب جویی که نامش  معروف است، آورده» کروگان«یا » گروگان«نام 

سردابی قدیمی و مخروبه که  ر باقی ماندۀبرند و اجسادشان را دگذرد، سر میزاده حمزه میامام

جامانده از زمان زرتشتیان است، انداخته و راه آن را مسدود ای بهگویی انبار سوخت برای آتشکده

  کنند. می

                                                             
شدم. چقدر نشستم و به آن خیره میشد، میکنار این جوی پر از آب که از کوه مثل آبشار سرازیر میمن در فصل بهار  .١

زیبا بود مثل اینکه ارواح آن سی نفر هنوز زنده و حی هستند و به این زیبایی و لطافت از البالی این جریان آب سرود 
  :گویندخوانند و همچون ژاله اصفهانی میحق، حقیقت و امید می

 چه بــاران؟ آبشــاران خــواهد آمد  ز ابــــر تیــره بـــاران خـــواهــد آمـد 
  زاران خـواهد آمدصفــــــــای سبزه  بشوید خار و خـس را از در و دشت 
  ســاران خـــواهد آمدزالل چشمـــه  بـه کـــــــام تشنگــــان پــــر تکــاپــو 
 هــزاران راه نــو روی زمیـــن است  زمــــان، شــور و تکــاپو آفرین است 
  چــه خرم روز گــاران خــواهد آمد  و قـــرن آبستـن نظمـــی نــوین است 

 اران جاسبو –غار سی جون ( سی جوان ) 
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دهند و شیعه در زمان حکومت صفویه که اوضاع تغییر کرده، اکثر مردم جاسب تغییر مذهب می

نمایند. جای آن بنا میای بهزادهکنند و اماما بازسازی میشوند، شیعیان جمع شده و این محل رمی

آمدند. پایین آن، این مکان در زمان زرتشتیان نیز مقدّس بوده و مردم برای زیارت به این کوه می

کوچکی بوده که امروز به نام چارطاقی معروف است و باالی قبرستان فعلی قرار دارد. البتّه  آتشکدۀ

، تا زمانی که آقای سلیمی، باقی بود ١٣٤٠های این چارطاقی تا سال قایا و دیوارحدوداً نیمی از ب

ها را این دیوار تر کردن جاده، بقیۀپهن ابتدایی کروگان جاسب در پی تصمیم معلّم و مدیر مدرسۀ

  امروزه از چارطاقی چیزی باقی نمانده است.  کند. به همین دلیلنیز خراب می

بزرگی بوده که حتّی  گویند، آتشکدۀمعروف است، نیز می» ولیامام«که به کوه در باالی این کوه 

 ١٣٣٠های آتش آن را ببینند. تا سال توانستند زبانهنیز می» ورنیمه«و » محّت«و » دلیجان«از 

خود، باالی  ولی باقی بود و مردم برای ساختن دیوار یا خانۀبقایای این آتشکده در سر کوه امام

انداختند. یادم هست که بعضی های دیوار آن را برداشته و پایین میرفتند و سنگولی میه امامکو

خود را از  از مردم، از سید میرزا محمدی به خاطر بغض مذهبی شکایت کرده بودند که  چرا خانۀ

  ها ساخته است.این سنگ

هایی وجود سط و باالی آن آتشکدهآری، این کوه برای زرتشتیان چنان مقدّس بوده که در پایین و و

شوند، اسم این کوه را که گویا به اسم یکی از داشته است. زمانی که مردم جاسب مسلمان می

امام«دهند و آن را به اسم بوده، تغییر می ١به معنی خدای آتش و نور)بزرگان زرتشتیان (میتراگان، 

جا دفن بوده، امامکه اجساد آن سی نفر در آن دامنه کوه کنند. در محل آتشکدۀگزاری مینام» ولی

  کنند.زاده حمزه بنا میای جدید به نام امامزاده

کنند. اول سعی زاده حمله میه به این امامـشبی، گویا دزدان اشیای عتیق ١٣٤٥یا  ١٣٤٤در سال 

زاده آمده و امشوند. لذا به داخل امموفق نمیکرده از پشت کنده و راهی به سرداب پیدا کنند که 

روند، زیرا معروف بوده که سر آن سی نفر کف صحن بغل ضریح را سوراخ کرده و به سرداب می

زنند. آیا چیزی ها دست به این دزدی میروی سی بشقاب طال قرار دارد، پس به طمع این بشقاب

روند و زیارت می کنند یا نه؟ خدا عالم است، ولی روز بعد اهالی برای دیدن این وقایع بهپیدا می

                                                             
کنند در زمان قدیم در این منطقه دهی وجود داشته سنگ قبرهای یافت شده، حکایت می های قدیمی وکند و کاوش .١

  .خواندند که البته امروزه دیگر اثری از آن باقی نمانده استمی گان، یا مترِگونکه آن را میترا
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ها بینند. بعضی که تعداد جمجمهها را میبعضی از همان سوراخ پایین رفته و انبوهی از استخوان

نویسند. ها را سی عدد میاند و هنوز حی و حاضر هستند، تعداد جمجمهرا دقیق شمارش کرده بوده

  یقت نبوده است.توان گفت که داستان سی جون و سی یارون خالی از حقبه این خاطر می

این بود نیمی از داستان، نیم دیگرِ داستان، تکرار تاریخ است و آن داستان سی جون یا سی یارون 

گیرد. ای و اعالن ظهور قائم آل محمد توسط او شکل میدومی است که با آمدن مّحسین بشرویه

ها) به جمیع اهالی جاسب هیسید نصراله (بزرگ خاندان سید نصراللّ زمانی که مّحسین در خانۀ

قمری، قائم آل محمد در شیراز ظهور کرده و اهالی جاسب را دعوت  ١٢٦٠کند که در سال اعالن می

دهد؛ مردم جاسب به سه گروه کند و این خبر را به آنها میبه ایمان به آیین جدید و پیروی از او می

اعتنایی از این کنند و تعدادی هم با بیمی ای ردنمایند، عدّهشوند: یک گروه قبول میتقسیم می

  گذرند.بزرگ تاریخی به سادگی می واقعۀ

نفر از بزرگان و اعیان جاسب دعوت حق را لبیک  ٣٠بعد از مناظره و مکالمه و مشاجره و بحث، 

ها، ها، وجدانیتوان به بزرگ خاندان (یزدانیاین سی نفر می شوند که از جملۀگفته و مؤمن می

ها، ها، روحانیها، صادقیها، محبوبیها، فردوسیها، ناشریهاشمی ها،ها، محمدیهاجریم

ها، ها، رضوانیها، زمانیها، اسماعیلیها، نصراللّهیها، جمالیها، ناصریها، فروغیمسعودی

...) اشاره  ها وها، شیرازیها، امجدیها، اعالئیها، رفرفها، عظیمیها، رزّاقیها، امینیرفیعی

  داشت که شرح حال هر کدام به اختصار در قسمت بهائیان جاسب و تاریخ جاسب آمده است. 

کردند، تا های چهارم و پنجم این سی خانواده در کروگان زندگی میشود و تا نسلزمان سپری می

کنند که جزئیات آن به تحریک علما، اهالی جاسب علیه بهائیان قیام می ١٣٥٧که در انقالب این

حمالت نیز در بخش تاریخ کروگان جاسب با اسناد و مدارک مستند به تفصیل توضیح داده شده 

شوند، بعضی از ترس جان و مال تقیه است. در این بگیر و ببند و آشوب و غوغا بعضی فراری می

ها اقی ماندند، روزها مورد آزار و اذیت قرارگرفته، به نحوی که در کوچهنمایند و آنانی که بمی

نهایتاً از روی ناچاری بهائیان ». برادر بهائی، یا مرگ یا مسلمان«زدند: مردمانِ اغفال شده فریاد می

 باال جمع شده و از شب تا صبح از ترس جان و آیندۀ اله ناصری در محلۀهمگی در منزل فتح

کشید، خواب به چشم نداشته و منتظر بودند که اگر اهالی حمله می که انتظارشان را مینامعلو

هایی که های اطراف فرار کنند. از همین رو خانوادهکردند، از پشت خانه به کوه بغله سیاه یا باغ
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غار  مردمان به ناموسشان، آنان در ها را برداشته و از ترس حملۀدختران جوان داشتند، بعضی دختر

  باالی سرچشمه مخفی کرده بودند و خودشان جلوی غار ایستاده و منتظر هر بالیی بودند.

گونه رسند که اینکه همگی به این نتیجه میگذرد تا آنروزها به این منوال با ترس و اضطراب می

گیرند که ده امکان زندگی وجود ندارد، چرا که امنیت جانی و مالی ندارند، از این رو تصمیم می

نفر بوده که  ٣٠هایی که تا آخرین لحظه مقاومت کرده بودند، را ترک کنند. تعداد آخرین بازمانده

اله ی، شمساله ناصری، سید رضی مسعودی، سید آقا حسینی، سید رضا جمالاز آن جمله (فتح

یزدانی، عبدالحسین یزدانی، سید مرتضی محمدی، سید میرزا محمدی و ...) بودند. یکی از آن 

ای بود به نام عبدالحسین یزدانی و همسرش که کامال خمیده بود و هنگام راه ساله ٨٠افراد پیرمرد 

 نفر  بهائی جاسب که ناچار به ترک موطن خویش گشتند به قلم سید رضا جمالی ٣٠اسامی آخرین 
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گویند و به را ترک می رفتن صورتش با زمین فاصله چندانی نداشت. اینان با این حال شهر و دیار

کوه و بیابان زده و در سرمای زمستان، سه شبانه روز در برف و بوران در سر گدار نراق توی برف 

که نهایتاً خودشان را به کاشان گردند، تا اینشماری را متحمل میگیر کرده و بالیا و صدمات بی

  رسانند.می

  به زیردستان پرستـان         واماند جهانرفتند کیان و دین

  ١آن قوم کیان و این کیانند         بر جای کیان ببین کیانند

ی در پی آمدن قمر ١٢٦٣ایم که در سال تسمیه کرده» سی یارون«به این خاطر کروگان جاسب را به 

ای سی نفر مؤمن به دیانت جدید گشتند. برای یکصد و سی سال حدود سی مّحسین بشرویه

ه همراه جمعی بحل مقیم بودند. پیکر عنصری سی نفر از بزرگان و بانیان آنها بهائی در م خانوادۀ

علیا با جنود  است و ارواح آنان در عالم باال و ذروۀاز اخالف خود در این خطه در خاک خفته 

أیید تمالء اعلی به امر باری تعالی منتظر و مترصد و مأمورند تا نفسی به میدان خدمت در آید و به 

کنده از جوو ت ر و وفیق و تعزیز او قیام نمایند و روزهای آخر نیز سی نفر با دلی شکسته  و قلبی آ

  جفای اهالی محل و اطراف، جالی وطن کردند. 

این در حالی است که هم اکنون اوالد و بازماندگان آن سی یارون، سی هزارون هستند که در چهار 

اوهام  ه تبلیغ کلمة اله، بسط شریعت اله، تنویر افکار و ازالۀاقوال ب وو به اعمال  دنیا پراکنده گوشۀ

  .اندیت فداکاری و جانفشانی مشغولخدمات در نها و ارائۀ

  ٢هنرور چنین زندگانی کند         جفا بیند و مهربانی کند

ریشه بی چرا که اگر اینان پیرو حق و حقیقت نبودند و درختی» این هنوز از نتایج سحر است«و تازه 

داست خو اصل بودند، حال اثری از آنها با این همه بالیا و محن و رزایا نمانده بود و چون روز، روز 

، هر حرفی و عملی و عددی که از »ما در آن روزیم و آن آخر نشد«و روز خدا آخر بشو نیست، 

 ن همیشه و در همۀو باقی و ابدی است. بنابرای حق باشد، دائمی روی خلوص نیت و در راه ارادۀ

  میراث گذشتگان باشند. دوران در جاسب سی یارونی خواهند بود که پاسدار و ادامه دهندۀ

   

                                                             
  ی.نظام .١
  ی.سعد .٢



١٩٨ 
 

  ١ار باده ناخورده در رگ تاک استگمان مبر که به پایان رسیده کار مغــان         هـز

***  

  ٢ام ــۀشما         او ندانست که حق بود در اندی مدّعی خـواست که از بیخ کند ریشۀ

***  

  ٣ستمگــــر چو برف و ستمکش چو کوه         بســـی رفت برف و بسی مــاند کـوه

  

اند، نه بعد از روزی بازماندگان این مظلومان همانند ابناء کلیم که به چهار گوشه عالم پراکنده شده

راه خیل های اصلی و اشغالی خود باز خواهند گشت و به همها که به زودی، به سرزمینقرن

اند، مزارع و بیابان و شماری از هموطنان خود که تازه از خواب غفلت چند صد ساله بیدار شدهبی

رد، همچون گل خندان خواهد صحرا و مراتع س«ساران را بازسازی و آباد خواهند کرد و چشمه

باء و اجداد ای از آدر هر گوشه و کنار و در زیر هر سنگ و خشتی سراغ، اثر و یا نشانه ٤».شکفت

آنها را برآورده  خود خواهند گرفت و پای را جای پای آنها خواهند گذاشت و امید و آرزوی دیرینۀ

سورنگون در  خواهند ساخت. حظیرةالقدس را در کمال اتّحاد و اتّفاق و روحانیت در سر چشمۀ

ود، بر پا خواهند خانم و شهید مجید امینی بپشت حصار که متعلّق به رضوانی و جمالی و شایسته

االذکار مجلّلی در دامان کوه برزه در سردیون یعنی همان مسیری که از آن راه مّحسین نمود و مشرق

وارد جاسب شد، خواهند ساخت. کتابخانه و چاپخانه و ایستگاه رادیو و تلویزیون و روزنامه باز 

ن موزه و مقبره و محل زیارت بنا ولی به عنواکوه امام خواهند کرد و ساختمان یادبودی در دامنۀ

ها بود و فعال روحانی رضا و خانوادۀهای کاکوو که زمانی جزء اموال آقا غالمخواهند نمود. زمین

انرژی روحانی برای تعلیم و تربیت  اند، مرکز و هستۀغصب شده و به قول خودشان دانشگاه ساخته

گان به همه نشان خواهند داد که آن روزی که و اطالعات نسل حال و بعدی خواهد شد. بازگشت

 عمومی با کهولت سن دست روی سر سید رضی که پسر بچۀ احبا در جلسۀ رضا در جلو همۀآغالم

                                                             
  اقبال الهوری. .١
  مولوی. .٢
  فردوسی. .٣
  تورات، کتاب اشعیاء. .٤
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چند ساله بود، گذاشت و گفت به زودی دنیا بهشت برین خواهد شد، به وضوح و مثل روز روشن، 

  آینده را دیده بود. 

تگان برپا خواهند کرد و از هر نوع تعریف و تمجید و تحسین گذشهای بزرگ جلسات و کنفرانس

سانی بودند که مظهر ک خود کوتاهی نخواهند نمود، چه که آنان از سابقون بودند و اولین دیدۀستم

 وظهور را شناختند، پرستیدند و از هستی و نیستی و راحت و آسایش گذشتند و نهایتاً جان باختند 

اطراف  یکایک آنها را بازسازی خواهند کرد و پیام و حرف دل آنها را در همۀ ۀبه حق پیوستند. خان

» طرحی نو در خواهند انداخت«ارتباط جمعی پراکنده خواهند ساخت.  و اکناف به وسائل مختلفۀ

  و با زبان سر و سر خواهند گفت:» زنان خواهند رفتگل نعره تا سراپردۀ«و 

  گل         نخــوت باد دی و شوکـت خار آخر شد اقبـال کله گــــوشۀشکــر ایـزد کـه به 

  حدّ و شمار آخر شددر شمـار ار چه نیاورد کســی حــافظ را         شکر کان محنت بی

  ١بعدازاین نور به آفاق دهیم ازدل خویش         که به خورشید رسیدیم و غبـار آخر شد 

  

  

  

   

                                                             
  حافظ .١
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  جاسباله منتظری به سفر آیت

  

مرتبه نیز وقتی که در وشنوه در حضور یک«

اله العظمی بروجردی بودم و در مرحوم آیت

کردم، جمعی نوشتن رجال به ایشان کمک می

خدمت ایشان رسیدند و » کروگان جاسب«از 

جا ها در آنهای بهائیاز تبلیغات و فعالیت

شکایت کردند و باالخره آقایان حاضرین 

ری برای این امر متعین گفتند آقای منتظ

بهائیت مطالعاتی دارد  باشد، چون در رشتۀمی

جا بودم و االغ به طرف کروگان رفتیم و مدّتی در آن و من به معیت خانواده با آن جمع به وسیلۀ

ها را دعوت کردم که در مجلس شرکت کنند و با زبان لین و استداللی از روی کتابرسماً بهائی

چنین قبال در چادگان جا و همهای من در آنکردم و بیشتر صحبتآنان صحبت می های خود آنان با

کردند. ها زیاد نفوذ پیدا کرده و تبلیغ میو اسکندری فریدن در مبارزه با بهائیت بود، چون بهائی

کرد. من هم در جا بهائی شده بود و از مبلّغین آنان پذیرایی میدر چادگان خان بزرگ و مّک آن

این رشته مطالعات زیادی داشتم و روی این اصل نیز وقتی که آقای حاج عزیزاله روحانی نجف

باشد، بهائیت، دین پدری خود را  ترک کرده بود آبادی که از دوستان و مرد متدین و متعهدی می

ل آنان و محفل تهران اصرار داشتند او را برگردانند، از من دعوت شد شبی به تهران رفتم و در محف

با سه نفر از مبلّغین آنان که خیلی هم پرحافظه و زبردست بودند، مواجه شدم و بحث کردم و در 

چاپ و » مان و بهائیمسل مناظرۀ«ای به نام بحث آن شب را به صورت کتابچه همان هنگام نتیجۀ

   ١».منتشر کردم

اسب داشته و در این خصوص ای به سفر خود به جاشاره» خاطرات منتظری«آقای منتظری در کتاب 

مطالبی را نوشته بودند. از این رو طی یک ایمیل از ایشان درخواست شد تا در خصوص سفر خود 

                                                             
  .١١٦خاطرات منتظری، صفحۀ  .١
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که چندین بار تا به حال به آن منطقه سفر کرده بودند؟ و یا اینبه آن منطقه به سؤاالتی از قبیل این

سفرشان به آن منطقه چه  و در کل نتیجۀ جا مالقات کرده بودند، چه بوده؟که نام افرادی که در آن

  ای ارسال نمودند که متن آن چنین است:بوده است؟ پاسخ بدهند و ایشان در جواب، نامه

  باسمه تعالی«

جا پس از سالم، دعوت کنندگان من اهل کروگان بودند و سفر من بعد از ماه رمضان بود. در آن

ها پهلوی چنار محمد رفرف که تبلیغات داشت. من شبافراد بهائی که وجود داشتند، از جمله علی

ها خواندم و در رابطه با حضرت حجت و ادعای غلط بهائیرفتم و جماعت هم میقدیمی منبر می

  ها دعوت کردم که شرکت کنند، ولی نیامدند. کردم، با لحن خیلی دوستانه و از بهائیصحبت می

های اسداله و آقا ی بود و دو برادر بودند به نامرضا کاشفاز اشخاص معروف محل سید علی

ماشاءاله که زیاد با من مربوط بودند. برادر سوم آنان آقانظام بود که زن بهائی گرفته بود. مردی به 

نام میرزا حسین بود که مرد خوبی بود و با من رفت و آمد داشت. برادر زنش، صادقی دوافروش، 

یل پیدا کرده بود و من با او زیاد صحبت کردم. جوانی به نام آقا ضیاء در تهران که به بهائیت تما

گرفتم و من به عنوان اعتراض به مردم بود، به من گفت: در ماه مبارک رمضان فقط من روزه می

کس تکذیب نکرد و باالخره حدود دو ماه با خانواده در این کالم را در منبر از او نقل کردم و هیچ

بعد با ماشین باری از راه کرمجگان به قم برگشتم و به نظر من تبلیغات من نسبتاً کروگان بودم و 

آوری کنند و که آقای کاشفی عنوان کرده بود برای من گندم جمعموثر بود، مخصوصاً بعد از این

  گیرم و چیزی از مردم نگرفتم.  من گفتم به عنوان مزد تبلیغات من چیزی نمی

١٩/٦/١٣٨١  

  »علی منتظری][مهر: حسین
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  اله منتظریدعوت بهائیان کروگان به مسجد توسط آیت

  

اله منتظری در کتاب خود اشاره آیت

کند که به سفرش به کروگان جاسب می

ای از اهالی کروگان شکایت از عدّه

اله بروجردی بهائیان جاسب به آیت

قم  آوردند و چون هیچ کس در حوزۀ

دانست، بهائیت نمی من از به اندازۀ

اله بروجردی از من خواست که آیت

برای مقابله با تبلیغ بهائیان به جاسب 

رسید، ایشان مرا نویسد معموال هر جا شکایتی از تبلیغات بهائیان به حوزه میسفر کنم. ایشان می

رفتم و منبر مینویسد که دو ماه در جاسب بودم و هر روز به نمود. ایشان میمأمور به آن نقاط می

دار رضا کاشفی مهمانجا علیخواستم که به مسجد بیایند، ولی کسی نیامد و در آناز بهائیان می

  من بود.

اهمیت نیست. اولین نویسم که از نظر تاریخی بیبیانات ایشان می جا چند مطلب در بارۀدر این

ای عجیب ایشان است. من خودم چندان آدم بدحافظه چیزی که قابل تمجید و تحسین است، حافظۀ

دیدم و او را از ام و همیشه جناب کاشفی را میسال در جاسب زندگی کرده ٢٠نیستم و حدود 

های سال که از وطن دور بودم، اسم اول او را فراموش کردم. شناختم. اتّفاق افتاد سالینزدیک م

ای به جناب منتظری نوشتم. وقتی که نامهخود فشار آوردم، به جایی نرسیدم، تا این هر چه به حافظۀ

ت خواندم که در جاسب چه دیدی و چه گفتی؟، ایشان محبجاسب می که خاطرات او را در بارۀ

ای رضا کاشفی بودم و اسم عدّهکرده و جواب را فوری نوشت که، بله من در جاسب مهمان علی

سال پیش به دهی رفته و اسم  ٦٠نهایت تعجب کردم که ایشان از اهالی را نیز نوشته بود. من بی

او  ها و وسائل و مدارکنوشت، تمام کتابوقت که جواب میداند، در حالی که در آنهمه را می

را ضبط کرده و به غارت برده بودند و چیزی جز یک قلم و کاغذ در اختیار نداشته است. من به 

ماند، آن ام، ولی اصال اسم و رسم کسی یادم نمیها را دیدهام و خیلیصدها ده از شهرها سفر کرده
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سفری به  نویسد کهعجیب، در خاطراتش می سال بعد. همین جناب منتظری با این حافظۀ ٥٠هم 

این دو مبلّغ بهائی  جا از محفوظات و حافظۀطهران برای مباحثه با دو مبلّغ بهائی رفتم و در آن

بهائی و مسلمان را بنویسم. دومین مطلب که قابل  تعجب کردم و این باعث شد که من کتاب مباحثۀ

ی که با بهائیان داشته و عجیب و مطالعات وسیع و تمام گفتگوهائ تأمل است، ایشان با این حافظۀ

  با تجارب گذشته، چرا انتظار داشته که بهائیان برای شنیدن سخنان او به مسجد بیایند؟

در طول بیشتر از صد سال کشت و کشتار و قتل عام و توهین و تحقیر و غارت و ضرب و شتم که 

های رمضان و عزا هشد و حتّی نزدیک شدن به مساجد در ماآنها معموال از مساجد شروع می همۀ

اند به مسجد توانستهو حتّی در محل زندگی کردن برای آنها خطرناک بوده، چه طور بهائیان می

اند که بهائیان نجس هستند، چطور اشخاص نجس را بیایند؟ مگر تمام علمای اعالم فتوی نداده

بوده است که هر  خواسته در مسجد بیاورد؟ مگر مسجد محل صلح و صفا و نقد عمل و تسامحمی

گل و شربت و شیرینی از او پیشواز و کسی احساس آزادی بکند، تصور کند که همه با دسته

نوازی خواهند کرد؟ بهائیان از مسجد روگردان و گریزان نیستند، مسجد اگر جای ذکر حق و مهمان

باشند. چه شده  دعا و مناجات باشد، جای مقدّس و مبارکی است و بهائیان نباید از آن روگردان

که ورق برگشته و اگر آنها را با زور به هم بخواهی به مسجد بیاوری نخواهند آمد؟ حاال که هیچ، 

  هفت صد سال پیش حافظ فریاد برآورد:

  جا بودنشین بودم و مست         آنچه در مسجد امروز نبود، آنکه خراباتیاد باد آن

جا هست، حق و روحانیت و صفا نیست و آنچه آنزند که دیگر در مسجد ذکر حافظ فریاد می

معموال توطئه، بغض، غضب، غفلت و انکار هست. قبال نوشتم که آقای سلیمی، مدیر مدرسه، گفته 

جا تنها صحبتی که هست، این است که چه طور حال روم، چون در آنبود: من دیگر به مسجد نمی

جا انه برو و فریاد بزن و گوسفندان بیچاره را به آنخو مال و جان بهائیان را بگیرند. شما سّخ

  جا نخواهد گذاشت.دعوت کن، هر کاری بکنی صد سال یکی از آنها پا آن

اند. اند و ضرب و شتم روا داشتهچقدر از بهائیان را در این مساجد سّخی و توهین و تحقیر کرده

کرد، چون یکی از حتّی نخل کول میرفتند، پدر من در گذشته بهائیان کم و بیش به مسجد می

ها سردسته و خوانیهای نخل متعلّق به پدرش بود و منشی محفل استاد حسین رنگرز در روضهپایه

خوانان بود. ابوالقاسم فردوسی که آخوند بود، در قم تحصیل کرده و بهائی شده بود، هنوز از نوحه
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کند. سواد، شروع به توهین و فحاشی میبی رفت تا روزی که سید جالل وارانی مدّاحبه مسجد می

کنند ایستند و قصد حمله و قتل او را میکند. تمام حاضرین روبروی او میسید ابوالقاسم اعتراض می

کند. مکان میشود و از جاسب به آران کاشان نقلو او مجبور به فرار از مسجد و ترک محل می

دوند ها دنبال او میمه از سرش افتاده و مردم در کوچهگفت که با چشم خود دیده که عماپدرم می

 رضا از علمای عصر بود و پدرش نائب حکومت و همه کارۀکه او را بکشند یا بزنند. مّ غالم

اش را آنها داده بغل خانه انبار را آنها ساخته بودند. زمین حسینیۀجاسب بود. مسجد جلوی آب

اند. در زمستان جلوی همان مسجد و حسینیه او را سزایی داشتهبودند و در ساخت حسینیه سهم به 

ریزند. شوهر خواهرش مّجعفر از اقوام نزدیک مّ زنند و خونش را بر زمین میبه قصد کشتن می

انبار گفت، از منبر او را پایین احمد نراقی بود. چند کلمه درست و حسابی در مسجد نزدیک آب

اش مّ م و توهین از ده فرارش دادند و عاقبت طبق فتوای پسرخالهکشیدند و بعد از ضرب و شت

  محمد نراقی جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

پایین، از جلوی مسجد جلوی سلخ مشکون  محلّۀ باال به طرف خانۀ به یاد دارم که یک روز از محلّۀ

پرانی کردند. هر و سنگ های حاجی اسماعیل تا مرا دیدند، شروع به فحاشیشدم. بچهرد می

داستان را برای پدرم تعریف کردم. فوراً از جا بلند شد و گفت:  طوری بود، به منزل رسیدم و همۀ

هایش را بگیرد. هر چه گویم که باید جلوی بچهروم و رک و راست میحاجی اسماعیل می به خانۀ

ل نکرد و روانه شد. یک ساعت بعد مادرم اصرار کرد که جان خودت را در این کار نگذار، او قبو

برگشت. مادرم پرسید: چی شد؟ گفت: وقتی وارد منزل حاجی اسماعیل شدم، دیدم اطاق پر از 

آدم است و مّیی باالی اطاق نشسته، این صحنه را که دیدم، گفتم فعال وقت مناسبی نیست و 

  موکول به وقت دیگری کردم!

پدر یا پدربزرگ بهائیان ساخته شده است. مسجد  وسیلۀ اکثر مساجدی که در ده ساخته شده، به

ها ساخته است. سید آقا حسینی را حاجی اسماعیل، بزرگ خاندان یزدانی باال، مقابل خانۀ محلّۀ

ها ساخت. مسجد حسین، بزرگ خاندان روحانیانبار و حسینیه را نائب غالممسجد جلوی آب

پایین  حسین بود. مسجد محلّۀرضا بود، ساخت نائب غالممآغال حالل و جالل که جنب قلعه و خانۀ

 اند. مسجدی را که در دروازۀها بنا کردهاله رضوانی را اجداد ایشان و محبوبیشمس نزدیک خانۀ



٢٠٦ 
 

ها که از نشلگ آمده بود، ساخت که بعداً پاچنار هست، میر مهدی، بزرگ خاندان سید نصراللّهی

  شوند.ی و بهائی میهای او بابخیلی از بچه

ای که در جاسب به راه افتاد، توسط مّ ابوالقاسم ساختند. اولین مدرسهبهائیان تنها مسجد نمی

مالک اشتر یا مّ جعفر را بهائیان ساختند. اولین حمام بهداشتی در  فردوسی بود و بعداً مدرسۀ

بهائیان ساخته شد، زیرا حکم  بقیۀ علی واکبر رزّاقی و مشهدی حسنجاسب به اهتمام استاد علی

ها و کثافات است. اولین مریضی کتاب اقدس بود که به حمام خزینه نروید که مرکز و شیوع همۀ

کتابخانه را بهائیان به وجود آوردند که در زمان انقالب تمامی آن به تاراج رفت و قسمت بیشتر آن 

یوارها پنهان ساختند که بعداً پیدا کردند و همه را آتش الی درا در زیر زمین دفن کردند و یا در البه

اله زدند. کشاورزی آنها بهترین نوع خود بود و در محل، کشتزارهای رضوانی و جمالی و عنایت

  زد همه بود.اعالئی و .... زبان

دعلی جدید در جاسب بهائیان بودند. اولین رادیو را که نفتی بود، محم گزاران هر پدیدۀبنیان

آمدند شد، همه برای شنیدن خبر به خانه او میروحانی به جاسب آورد. یادم هست غروب که می

کشید که چراغ نفتی رادیو را روشن و صبر کند که باطری آن شارژ شود و و او یک ساعت طول می

ر تمام مناطق رادیو به راه بیفتد. اولین تلویزیون را سید رضا جمالی به جاسب آورد. اولین کسی که د

محمد رفرف بود. ایشان جاسب و دلیجان و محّت و حتّی اراک و نراق به دانشگاه رفت، علی

بیست و هشتمین لیسانسیه در سراسر ایران بودند که از دانشگاه طهران فارغ التّحصیل شد. دایی 

همه موسیقی را حرام دان در تمام آن حوالی بود و وقتی اله زمانی بهترین هنرمند و موسیقینعمت

های نواخت، به نحوی که حتّی مردم از شهرای میتار را به صورت حرفهدانستند، او تار و سهمی

آمدند. آقا میر ها به جاسب میدیگر مثل کاشان و غیره برای دعوت او به مراسم و عروسی

تگی به این قنات وسقونقانی بهترین قنات را در جاسب حفر کرد که هم اکنون وجود این ده بس

ها را از بافی را به جاسب آورد و تمام جاسبیاله مهاجر برای اولین دفعه صنعت قالیدارد. سیف

بیکاری و فقر نجات داد. آقا جمال غفّاری در فن خوانندگی در ردیف بهترین خوانندگان و 

ها، آب تمام قنات داری، تجارت، خیاطی، حساب و کتاب، تقسیمهنرمندان آن زمان بود. مغازه

ها، همه و همه ها و قضاوتها، قراردادها، حل و فصل اختالفات و مشکالت، داورینامهقباله

  شد.توسط بهائیان انجام می
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اله آری دعوت این افراد با این سطح علم و شعور و توانایی به مسجد برای ارشاد توسط آیت

نشگاه به کالس اکابر برای یادگیری الفبا است. وقتی منتظری مانند دعوت کردن تعدادی اساتید دا

ها و سیستم اداری جدید را بنیاد نهاد، این بهائیان جاسب خانهرضا شاه انواع ادارات و وزارت

ها شدند. به بودند که به وزیری پادشاه رفتند و به عنوان منشی و مدیر و مشاور راهی این وزارتخانه

  قول سعدی:

  ای فرا رفتندای در شام              هر کس از گوشهوقتی افتـاد فتنه

  روستــــا زادگــان دانشمند              به وزیــــــرى پــــــادشا رفتند

  پســران وزیر ناقص عقـــل              به گـــــــدایی به روستا رفتند

ت مبارزه با مواد مخدر، اله روحانی در وزاراله فروغی در وزارت ثبت احوال، قدرترحمت

ها در وزارت بهداشت و بسیاری دیگر که از محمد رفرف در وزارت آموزش و پرورش، یزدانیعلی

این مقاله خارج است. اولین مطب پزشکی را به طریق نوین دکتر محمودی بنیاد گذاشت.  حوصلۀ

اندازی شد. ه فردوسی بود، راهالشرکت عباد که متعلّق به فتح اولین اتوبوس و ماشین به وسیلۀ

گزاران آن بنیان مابقی مظاهر تجدّد از لباس و خوراک و تشکیل جلسات و کفن و دفن و غیره، همۀ

گردم کنم و بر میبهائیان بودند که به خاطر کوتاهی وقت از نوشتن و توضیح بیشتر صرف نظر می

  به اصل موضوع.

و مؤسس و بانی مطب و کتابخانه و حمام و مدرسه و ...  اینها که این فکرهای خّق را داشتند

غیره بودند، برای چه به مسجد بروند؟ به مسجد بروند که چه چیزی یاد بگیرند؟ بروند و بنشینند 

  و گریه کنند؟ صد سال پیش مّ جعفر در مسجد فریاد زده: 

  م شد سپریگری         ایام عزا گذشت و غخوان، بس است این نوحهای مرثیه

رانی را از فراز منابر آیا ایشان اطالع داشت که حضرت بهاءاله صعود بر منابر و موعظه و سخن

حرام اعالم کرده و اعالن داشته که در جلسات با کمال روح و ریحان بر صندلی و نه بر زمین 

روی زمین نشستن، بنشینید و تشکیالت مّئی و روحانیت کامال باید ملغی گردد؟ رفتن به مسجد، 

گریه کردن، پای منبر نشستن، به حرف آخوند گوش کردن، توطئه و یا پخش خرافات کردن، همه 

مخالف کتاب اقدسشان است. ایشان که اطالع بسیاری از آئین بهائی داشت، باید این تعالیم اولیه 

وقت آداب را از هیچ کرد. با این حال بهائیاندانست و از دعوت کردن به مسجد احتراز میرا می
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دست نداده و امکان ندارد که دعوت کسی را که از روی خلوص نیت باشد، قبول نکنند، چه که 

  حکم کتاب اقدس است که اگر از شما دعوتی به عمل آمد، قبول کنید.

درختان با بهائیان خلوت کرده و بهائیان با او صحبت  اله منتظری در دشت و در سایۀهمیشه آیت

کالس و رفیق او بود. قم هم علمیۀ کنند. مخصوصاً ارباب آقا احمد محبوبی که گویا در حوزۀمی

کرد که او را با اند. ارباب آقا احمد که تازه بهائی شده بود، سعی میهمیشه این دو با هم بوده

فکرتر  شنها بود که باعث شد ایشان نسبت به مراجع دیگر روتعالیم بهائی آشنا کند. همین مالقات

ها اعتراض کرده و عاقبت شده و تسامح بیشتری داشته باشد و بتواند به بسیاری از مظالم و نابرابری

دانم اگر مخالفان او در زمان حصر او، او را دعوت به نشین شود. نمیشود که خانهمجبور می

  رفت یا خیر؟کردند آیا او میمسجدشان می

اش خارج خواستند او را از خانهایشان توجه کنید که مخالفان می انگیز حمله به بیتبه داستان غم

خواهند او را با طناب به بیرون بکشند که ایشان کند، حتّی میو به زور بکشند و ایشان قبول نمی

اله منتظری تنها چند کلمه جا بکشید. آیتخواهید بکشید، همینگوید که اگر میکند و میقبول نمی

طور رفتار کردند، حال تصور کنید بهائیان که صدها بل هزاران جلد و با او این حرف درست زد

  کردند. ها که نمیکتاب حرف درست دارند، با رفتن به مسجد با آنها چه

اله صادقی و سومی اله صادقی، دیگر سیفمشهدی عباس صادقی سه پسر داشت: یکی ذبیح

اله بود. وقتی برادرش اسداله صادقی ر و دشمن بهائیان، ذبیحتاسداله صادقی که از همه متعصب

ها برسید که خوابش را شود که به داد ما صادقیاله منتظری میشود، دست به دامان آیتبهائی می

دیدیم که یک عمری با بهائیان بجنگیم، حال بهترین برادرمان برود و ناگهان بهائی بشود. هم نمی

گوید: فقط من و دهند. اسداله میبحثی ترتیب می آید، جلسۀمنتظری به جاسب میاله وقتی آیت

شما، سرچشمه بهتر است دو به دو صحبت کنیم، چه که در جمع همه منتظر فساد و تشنّج هستند. 

کنند. در آخر جناب منتظری او را خطاب ها با هم صحبت میاله و ایشان در سرچشمه ساعتآیت

ای، ای، از من بشنو، خوب به آنچه ایمان آوردهگوید: حال که سفت و سخت بهائی شدهساخته و می

که اقوام و بستگان را هم کس نکن که راهت درست است، برای اینبچسب و گوش به حرف هیچ

جا برو. طوری راضی کنی، اآلن برو دو تا گوسفند بخر و قربانی کن، بده همه بخورند و از اینیک
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 داستان او و برادران و بقیۀ شود که به آمریکا برود و بقیۀرود و بعداً مجبور میطهران میایشان به 

  ای جداگانه خواهم نوشت.ها را در ضمن مقالهصادقی
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  های ابتدائی کروگان دبستان

  (دبستان شمس، دبستان مّ جعفر جاسبی، دبستان مالک اشتر)

  

تأسیس شده بود. ساختمان آن متعلّق به سید عباس فخر بود و  ١٣١٦دبستان ابتدائی شمس در سال 

 ٤٠و  ٣٠های سال از این مدرسه استفاده کردند. در سال ٣٤دود ـبه دولت کرایه داده بود و ح

ها دخترهای خود را به مدرسه رفتند. خیلیبچه به مدرسه می ١٢٠شمسی، کم و بیش حدود 

ها فرستادند، مدرسه رونق بیشتری داشت. بعضی وقتر میها اگفرستادند، مخصوصاً مسلماننمی

کردند. مثال در یک اطاق، کالس دوم یک طرف ها کم بود، دو کالس را یکی میبچه چون عدّۀ

ها نشست. از هرازجان و واران و حتّی از وسقونقان هم بچهو کالس سوم در طرف دیگر می

های ا اگر داشتند تا کالس چهارم بیشتر نبود و برای کالسآمدند. این دهات یا مدرسه نداشتند یمی

  فرستادند. های خود را به کروگان میبچه ٦و  ٥

درجه به طرف  ٩٠ آمد و با زاویۀفخر می وسط مدرسه یک حوض آب بود که آب از طرف خانۀ

آورد. توی این حوض همیشه یک دسته رفت و سر از سلخ مشکون درمیاند میمرتضی کُل خانۀ

ها خورد که برای استفاده، تر و تازه باشند. یادآور خوبی برای بچهبلند درخت سنجد خیس می ترکۀ

بود که این جا جای شوخی نیست. دست از پا خطا کنید کتک، دیر بیایید کتک، زود بروید کتک، 

کتک، تکلیف انجام ندهید کتک، بهائی باشید کتک اندر کتک! چیزی که زیاد بود درس نخوانید 

کتک. حتّی اگر بیرون از مدرسه هم سنگی پرت کرده یا وارد باغ یکی شده یا حتّی کسی شکایت 

  خوردند. اصال مدرسه بیشتر از درس، جای کتک بود. کرده، باز هم کتک می

کردند که فالن بچه ها شکایت میآمدند و از بچهکه اهالی مییکی از کارهای مدیر مدرسه این بود 

ها عاصی بودند، شکایت آنان این کار یا آن کار را کرده. حتّی پدرها و مادرها وقتی از دست بچه

یشان برسد. مدیر هاخواستند که حسابی به حساب بچهبردند و از او میرا پیش مدیر مدرسه می

ای بود و اگر شکایت زیاد بود، به جای ترکه به دست، او را دمر ترین بهانهمدرسه هم منتظر کوچک

ها رضا، پسر استاد محمدعلی را فلک کردند. نعرهکردند. چندین دفعه علیکرده و فلک می

زدند و ول کن نبودند تا وقتی مدیر مدرسه با کشید. دو نفر سر فلک را گرفته و بد جوری میمی

که کردند، تا اینگفتند که قبل از ما حتّی دخترها را هم فلک میکنید. می گفت: ولشاشاره می
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جا که محفل بهائیان شدیداً مخالف این کار بود و از کتک زدن طبق تعالیم حضرت عبدالبهاء تا آن

توانستند، سعی کردند که جلوی این کارها را بگیرند و فقط موفق شده بودند که دیگر دختران می

، بعضی یواشکی »ای ایران ای مرز پر گهر«دادند: نند. وقتی سرود ملّی یاد میرا فلک نک

  خوانند: ای ایران ای مرز پر کتک!می

های فراوان دیگری هم وجود داشت. گذاشتن مداد الی انگشتان و غیر از کتک زدن، مجازات

دلی روی سر گرفتن آنقدر فشار دادن که فریاد طرف به آسمان برسد. روی یک پا ایستادن و یک صن

آمد. توی دوالب زدند که آه از نهادش درمیرسید، چنان او را میکه اگر پای خاطی به زمین می

جا را جا را تمیز کن، آنها بیگاری بود. مثال اینزندانی کردن و بیگاری کشیدن که بیشترین تنبیه

  های معلّمین را بشور و از این امور. بکن، لباس

ران یا معلّمان مختلفی را طی سالیان دراز داشت، اولین مدیر آقای امیری بود. بعد این مدرسه مدی

به بعد آقای خطیبی معلّم  ١٣١٨های از او آقای صنیعی که نسبتاً مدیر خوبی بود. بعد از او در سال

دیگری  مقصری را گرفته و از بچۀ زد، از جمله که بچۀها میترین تنبیهمدرسه بود و دست به شنیع

خواست که تف توی صورت او بیندازد، ولی بهائیان به شدّت جلوی انجام این کار او را گرفتند می

و ایشان را از مدرسه اخراج کردند. به جای او آقای رضوی آمد که زیاد اهل تنبیه شدید نبود و بعد 

ای سلیمی آمد که شرح حال زاده و بعد از او آقگفتند شیطاناز او آقای پیغمبرزاده آمد که به او می

  ام.او را در جای دیگر نوشته

ها به دنبال بچه شد. در این مدّت همۀمهرماه باز می ١٥خرداد تعطیل و تقریباً  ١٥مدرسه معموال از 

اکبر رفتند. جلوی مدرسه روبروی سلخ مشکون، منزل و دکان استاد علیکار و کشاورزی می

آزاری بود. با این که مسلمان بود، کاری به کار کسی رد خوب و بیکش قرار داشت که بسیار متخت

زد و ها خیلی قشنگ سورنا میکرد. توی عروسیبندی میکشی و شکستهها تختنداشت. قدیم

شاه را کشتند من در طهران بودم. شاه را به یاد دارم و وقتی ناصرالدّینگفت: من ناصرالدّینمی

التّحریر باز کرده بود و در ضمن، قوطی کبریت و نوشابه و چیزهای دیگر  اش دکّان لوازمجلوی خانه

آورد، بین مردم ها را از وارون گرفته، میفروخت. این اواخر پستچی هم شده بود و نامههم می

  جا به جاسب آمده بود. االصل بود و از آنگرفت. اصال نراقیکرد و چیزی میتقسیم می
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اند که هرچی بجوی و بخوری تمام ران چیزی برای سهیل یزدانی فرستادهیک روز گفتند که از طه

شود و خیلی شیرین و اسمش آدامس است. من باور نکردم که هی بخوری و بجوی و تمام نمی

نشود. خیلی با من رفیق بود. پیش سهیل رفتم. گفت: مادرم از طهران به انضمام لباس و چیزهای 

گفتم: یکی بده. گفت: فقط سه عدد فرستاده که هر سه را یکی کرده  دیگر، این را فرستاده است.

خواستند. سهیل قول داده بود که به جوم. همه مثل من دنبال سهیل بودند و آدامس میو دارم می

داد. یک روز پیش او رفتم و گفتم: همه دارند ها میهمه بدهد تا بجوند و نوبتی هر روز به خیلی

غیر از من، نامردِ نالوطی این شد رفاقت؟ گفت: بیا، همین اآلن مال توست. ما خورند، آدامس می

خورد. گفتم: سهیل، تو را پیش یکی که از وارون آمده و دماغش بیرون بود، برد که آدامس می

خواهی از این بگیری به من بدهی؟ آدم قحطی بود که باید به این بدهی؟ صد سال من این می

. گفت: من که ندادم، من به یک نفر دیگر دادم و او به این حیف نون داده، خواهمآدامس را نمی

خورم و بعداً تو بیا بگیر. شویم، یک ساعت خودم میگیرم، میولی غصه نخور، اآلن از او می

کند و اصال مزه باالخره نوبت من شد. چند دقیقه جویدم، دیدم نه شیرین است نه آدم را سیر می

خورد. رفتم و به او پس دادم و عاقبت افتادم حالم به هم مییاد آن پسر وارانی میندارد و وقتی 

ای بود که ما آدامس را مزه کردیم که ای نفهمیدم که باالخره آن آدامس چی شد. این اولین دفعه

  کاش مزه نکرده بودیم.

س ششم را جمع کرد های کالوقتی سال آخر رسید و بعد از امتحانات، روز آخر آقای نامداری بچه

که خداحافظی کند. خیلی معلّم خوبی بود. رو به همه کرد و گفت: امیدوارم موفق شوید، من تا آن

ام، ام و اگر کوتاهی شده ببخشید، هر چند سعی کردهجا که ممکن بود، وظیفه خودم را انجام داده

راه هم بگویید. بعد پرسید: بی ولی مطمئنم که بعضی از شماها زیاد راضی نیستید و حتّی شاید بد و

کسی هست که به من فحش   کسی هست که از من راضی نباشد؟ کسی حرفی نزد. گفت: اصال

شان کرد که من گفتم: آقا اینها همهداده باشد؟ هیچ کس چیزی نگفت. داشت به همه نگاه می

من فحش  دادند، مخصوصاً این پسر اباسطل (اباصلت)! پسر اباصلت گفت:همیشه فحش می

گوید. آقای شماها. رو به آقای نامداری کرد و گفت: او دروغ می دادم؟ گفتم: بله تو و همۀمی

شناسم، او تا حاال به من دروغ نگفته است. وقتی دید که شما را خوب می نامداری گفت: من همۀ
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را کف  آبرویش رفته، پیش من آمد و یواشکی گفت: فقط منتظر باش و ببین که چه طور حقّت

  دستت خواهیم گذاشت، امروز نباشد حتماً فردا خواهد بود. 

فردا نزدیک زیارت بودم که دیدم تقریباً بیست تا سی تا بچه با دوچرخه و چوب و زنجیر از طرف 

آیند. فوراً فهمیدم موضوع از چه قرار است. فرار را بر قرار ترجیح داده ما می وارون به طرف خانۀ

کشیدند زدند و فریاد میها پنهان کردم. آنها دور خانه دور میرفتم و خودم را زیر کاه و به انبار کاه

جا را وارسی جا نیست، قبول ندارید بیائید همهگفت: او اینآمدند. مادرم میو از دیوار باال می

سال دانم، اگر هم بدانم، صد جا نیست، پس کجاست؟ گفت: واله من نمیکنید. گفتند: اگر این

کنید؟ از آنها داد و بیداد و از مادر من گویم، حاال بچگی کرده، شما چرا ول نمیبه شما نمی

گری مادرم رفتند و من نفس راحتی ساعت با التماس و میانجی ٢صحبت و دلداری. باالخره بعد از 

  کشیدم. 

رم به وارون رفتم. دفعه برای آرد کردن گندم با پدمن از دست این اباسطل دل خوشی نداشتم. یک

ها با آسیاب موتوری بود، به من گفت: برو و از مغازه اباسطل موقعی که او مشغول آرد کردن گندم

اباسطل رفتم، خانمش توی مغازه بود. پرسید: پسر جون  چند تا باطری برای رادیو بخر. به مغازۀ

م: دو سه تا. گفت: چرا دو خواهی؟ گفتم: باطری رادیو. گفت: شما مگر رادیو دارید؟ گفتچه می

خرد. گفت: سه تا؟ گفتم: یکی نفتی بود که قدیمی شده، هر وقت مدل جدید بیاید، پدرم یکی می

خرد؟ گفتم: موسیقی و آهنگ و اخبار و این چیزها را خیلی دوست دارد، برای چی رادیو می

باطری نداریم. گفتم: کند. گفت: ما خوانند، کیف میمخصوصاً وقتی مرضیه یا دلکش و ایرج می

های رادیوی ماست. توی قفسه پر از باطری است. گفت: اینها برای رادیو نیست. گفتم: مثل باطری

گو هستند، ها چه قدر دروغگفت: بچه برو، باطری نداریم. برگشتم پیش پدرم و گفتم: این آدم

خواهم، اگر قوه میچراغ گفتی باطری برایگویند نداریم. پدرم گفت: باید میباطری دارند، می

دانند و فروختن باطری رادیو هم حرام است، دهند، زیرا اینها رادیو را حرام میبگوئی رادیو نمی

 قوۀکه چراغخواهم. برگشتم. گفت: باز برگشتی. گفتم: برای اینقوه میبرو و بگو باطری برای چراغ

خواست پول خرد را ن پول را پرداختم. وقتی میها را داد و مما هم باطری ندارد. او همان باطری

ها را روی آن گذاشت که بردارم. از پدرم که پس بدهد، چارقدش را روی دستش انداخت و سکّه

  که دستش نجس نشود و یا به نامحرم نخورد! پرسیدم: این دیگر چه کاری است؟ گفت: برای این
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ساله بخورد به دست یک  ٧ پسر بچۀ این است حاصل تمدّن هفت هزار ساله که اگر دست یک

گویند که ما معلّم و مربی و پیغمبر شود. بعد هم میپیرزن هفتاد ساله، آسمون و زمین کن فیکون می

احتیاج نداریم. هزارگونه مرض و درد دارند و دنبال همه چیز هستند، غیر از دوا و درمان. پیغمبر 

خبر جا بیاز همه کنند، ولی یک طلبۀل نمیکند، ادعایش را قبوعظیم الشّأن خدا ادعای بابیت می

کند کنند که انسان فکر میرساند و آنقدر تعریف و تمجید میخدایی می را به مقام امامی و سایۀ

  پیغمبران سرتر است.  که از همۀ

گفتند ششمین مدرسه در سراسر ایران به دولتی در جاسب و حتّی می شمس اولین مدرسۀ مدرسۀ

فقط تا مقطع چهارم را داشت که بعدها دو مقطع دیگر نیز اضافه  ١٣٢٢ید بود. تا سال سیستم جد

های پنج و شش فقط شد. دخترها اجازه نداشتند که بیشتر از کالس چهارم بخوانند و کالس

تحصیل  رفتند و از ادامۀکردند، همه به دنبال کار میرا تمام می ٦مخصوص پسران بود. وقتی سال 

  د. خبری نبو

خواستند که را تمام کردند، پدرانشان می ٦وقتی که عطاءاله رضوانی و محمدرضا جمالی کالس 

اله تحصیل بدهند و چون رفتن به طهران یا جایی دیگر آسان نبود، این بود که شمس آنها ادامۀ

ای این دو رضوانی و سید رضا جمالی با آقای نامداری یکی از معلّمین مدرسه صحبت کردند که بر

اش خصوصی درس بدهد و آخر سال به قم بروند و در امتحان متفرقه نفر کالس هفت را در خانه

روند و کالس هایشان برای اولین دفعه به دبیرستان میکه بچهشرکت کنند. پدر و مادر این دو، از این

آقای نامداری  به خانۀقدر ذوق زده بودند که هر روز غروب که آنها اند، آنهفت را شروع کرده

رفتند، معموال به انضمام کتاب و دفتر و قلم، یک کاسه ماست یا کره و یا مقداری بادام و گردو می

بردند که آقای نامداری تشویق شود و بیشتر و بهتر با دل و جان درس یا نخود و لوبیا هم با خود می

دانند. آخر سال عطاءاله یک ضرب ان میخوردند، خودشبدهد. حاال چقدر از آنها را وسط راه می

ای و محمدرضا با یک تجدیدی، نهایتاً قبول و برای کالس هشتم راهی طهران شدند. دیگران عالقه

گفتند بچه باید اهل کار باشد، درس به چه دردی هایشان نداشتند و میتحصیل بچه به ادامۀ

  خورد؟ می

تحصیل اول در طهران بعد  ل کرد، ولی محمدرضا برای ادامۀعطاءاله بعد از چند سال ترک تحصی

 سالگی  ٦٥به خاطر انقالب، راهی بنگالدش شد و سپس به استرالیا رفت و گویا هنوز هم در سن
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مشغول تحصیل است. حال قرار است با این همه تحصیل و کالس و درس و مدرسه و دانشگاه به 

  داند. کجا برسد، خودش می

رفتم، اولین کارم یش که راهم به استرالیا افتاد، معموال وقتی برای گشت و گذار بیرون میچند سال پ

فروشی عکس فروشی یا کتابخانه بزنم. از قضای روزگار توی روزنامهاین بود که سری به روزنامه

گهی تبلیغاتی خیلی نظرم را گرفت که نوشته بود: برای تمام مشکالت مالی و سرمایه ری گزایک آ

ها را در اسرع وقت در اختیار شما و مالیاتی و غیره، با رضا جمالی تماس بگیرید و او بهترین راه

دار و میلیونر بشوی باید خواه خواستی واقعاً پولقرار خواهد داد. طوری تبلیغ شده بود که اگر می

ر از این و آن بپرس ناخواه در اسرع وقت سراغ رضا جمالی را بگیری. روزنامه را خریدم و در به د

سراغ ایشان را گرفتم و نهایتاً به آرزوی خود رسیدم و ایشان را پیدا کردم. کلّی تعجب کردم که این 

شناختم. گفتم: بابا تو که رضا نیستی چرا همان محمدرضا جمالی است که خیلی خوب او را می

شد و وقت چندین تلف نمی ای؟، اگر محمدرضا نوشته بودی، چند روز وقتماسمت را عوض کرده

ها هاست، زیرا برای اینگرفتم، پدرم درآمد تا تو را پیدا کنم. گفت: به خاطر این فرنگینفر را نمی

خواهم عوض کنم. گفتم: ای، رضا را هم میمحمدرضا سخت است تلفّظ کنند، تازه کجا را دیده

نباشد دنبالت بگردم. گفت: قرار است  بعد چند روز الزم اون دیگه چه اسمیه؟، اآلن بگو که دفعۀ

شنوند، ها تا اسم رضا و محمدرضا و حسن و علی و جعفر میاسمم را رابرت بگذارم، چون این

آیند، رابرت بهتر است. از تجارت و کار و پول اینها صحبت شد. من سراغ آدم برای کار و بار نمی

ز یک ساعت صحبت، از میلیونر شدن که دیدم، بعد اکه میلیونر شدن را در دو قدمی خودم می

هیچ، قید آن را زدیم و تازه فهمیدیم که همین نان خوردن را هم که داریم بخوریم باید خدا را صد 

  مرتبه شکر کنیم. 

ای به معلّمی مّ ابوالقاسم فردوسی و خانمش درست شمس، بهائیان مدرسه قبل از تأسیس مدرسۀ

حاجی اسماعیل و باغ آورده بود. همه برای تحصیل به آن خانۀ کرده بودند که ساختمان آن جنب

شمسی، رضاشاه تمام مدارس بهائی را بست و دیانت بهائی را  ١٣١٣که در سال رفتند تا اینجا می

غیر قانونی اعالم کرد و دستور داد تمام اماکن بهائی مهر و موم شود. از این رو، این مدرسه را 

کرد و بعد از مدّتی خودش را هم از خودش تدریس می ی فردوسی در خانۀبستند. بعد از آن آقا

شمسی درِ آن مدرسه به کلّی بسته بود و حاجی اسماعیل  ١٣٥٠های جاسب فراری دادند. تا سال
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کرد و جا پرت میخود به حیات آن هرچه لباس کهنه و پالستیک و آشغال داشت، از باالی خانۀ

که محفل از آقا یداله نصراللّهی خواست که اسماعیل شده بود. تا اینمدرسه، ظرف آشغال حاجی 

  جا را به عنوان منزل استفاده کند. آن

شمسی ادامه  ١٣٥٠بعد از بسته شدن آن مدرسه، دولت دبستان شمس را افتتاح کرد که تا سال 

چون هر سال گفتند که همیشه دولت با سید عباس فخر سر این مدرسه مسأله داشت، داشت. می

شد. به ای نداشت، زیرا جای مناسب دیگری پیدا نمیخواست و دولت هم چارهکرایه بیشتری می

بایست از سوراخ وافور به هوا کرد، چون روز بعد میهر حال پول دولت هم دردی از او درمان نمی

اهالی ساختند، به جدید مدرنی برای  بفرستد. این بود که بهائیان به فریاد دولت رسیدند و مدرسۀ

  گزاری شود. که به اسم مّ جعفر جاسبی نامشرط این

شمس قدیمی و در حال خراب شدن بود که  داستان آن از این قرار است که ساختمان مدرسۀ

شاهنشاهی شروع شد. یکی از کارهایی که شاه پیشنهاد کرده بود این بود که  سالۀ ٢٥٠٠های جشن

وطلبانه توسط مردم خیرخواه ساخته شود. بهائیان جاسب این فرصت را ابتدائی، دا مدرسۀ ٢٥٠٠

غنیمت شمرده و تصمیم گرفتند که در این کار خیر شرکت کرده و دبستانی بسازند و آن را به نام 

گزاری کنند. جناب رفرف در طهران احبا را در جریان گذاشت و این پیشنهاد مّجعفر جاسبی نام

خان مهاجر و بقیه فوراً قبول کردند قا شمس عظیمی، عبدالکریم صادقی و امرالهرا به آنها داد و آ

های جاسب یک مدرسه تقبل کنند. آن وقت تخمین زده بودند که مخارج آن کار، که برای بچه

هزار تومان است. احبا این مبلغ را تهیه کردند و جناب  ٤٠تا  ٣٠بدون احتساب قیمت زمین، حدود 

  پیدا کردن زمین مناسب به جاسب آمد.  رفرف برای

ه، ـرین نقطـه این بود که بهتـالح همـورت، صـن نشدند. بعد از مشـاضر به دادن زمیـانان حـمسلم

سید میرزا محمدی است، چه که اوال سر راه اصلی است، ثانیاً به  بغل خانۀ» جوب سیارون«زیر 

خانم محبوبی حاضر است زمین آن را مجانی شایستهتر است و ثالثاً های دیگر نزدیکوارون و ده

کردند که از میان این همه سید و حاجی و کربالیی و مشتی و مرد خدا تقدیم کند. همه تعجب می

دهند و شب و اندازد و مرغ و پلو به هر مّیی و آخوندی میکه شب و روز دسته و روضه راه می

آید، خبری از آنها کنند، وقتی پای کار خیر به میان مییها مروز توی راه مکّه و مدینه چه خرج

کند، چنین زمین بزرگی تا بچه قد و نیم قد که خودش با سختی زندگی می ٩نیست و یک پیرزن با 
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خدا  نامۀکه برحسب تصادف نظرم به وصیتها گذشت تا آندهد. سالرا در اختیار دولت قرار می

خانم افتاد. آنجا بود که حقیقت روشن شد، چه که ، همسر شایستهبیامرز ارباب آقا احمد محبوبی

آن خرج مدرسه و  جاسب و درآمد ساالنۀ هایش وقف مدرسۀایشان وصیت کردند که یکی از زمین

هزار تومان را به سازمان مربوطه داده بود در آن زمان این  ٣٠های کروگان شود. جناب رفرف بچه

تومان  ٦٠٠خدمت، فوقش  ها سابقۀای بود، با سالکارگر یا رانندهمقدار خیلی پول بود. اگر 

   ١گرفت.می

                                                             
کرد یا به جهت تنبیه میخود و بیها بد بود و بیبهائیدر همان زمان من سربازی بودم، فرماندۀ گروهان ما خیلی با  .١

ها های او این بود که باید شب نخوابی و پاسداری کنی. من وقتی شبفرستاد. یکی از تنبیههای خطرناک میمأموریت
ها که ارتشیگفتند کردم. یک روز نگاهم به فیش حقوقی او افتاد. میدر دفتر او بودم، بعضی از کاغذها را زیر و رو می

گذشت تومان بود. تنبیه او در پادگان هر طوری بود، می ١٨٠٠بود، پایه حقوق او  ٢که ستوان گیرند. با اینخیلی حقوق می
که ما را روانه مرز برای جنگ با عراق کردند. آن وقت در مرز دهلران و کردستان عراق ارتش ایران شدیداً درگیر تا این

کردند. در این ها تا کیلومترها در خاک عراق پیشروی میکرد و بعضی شبرزانی حمایت میبود و از مّ مصطفی با
انداخت و امید برگشتی در کار نبود. وقتی بعد از چند روز مثل جا که عرب نی میها چندین دفعه ما را فرستاد آنجنگ

دورۀ ما بود. او در سن و همطفی قربانی همکرد. آن زمان قاسم قربانی، پسر مصگشتم، تعجب میدسته گل محمدی برمی
حملۀ هلیکوپتری وقتی از یک سنگر به سنگر دیگر در حال فرار بود، هدف تیر قرار گرفت و کشته شد. در جاسب به 

اش بوده، بغتتاً فشنگی که در تفنگ جا مانده اش گفته بودند که وقتی در آسایشگاه مشغول تمیز کردن اسلحهخانواده
دهد، به پدر و مادرش کند. یکی جانش را برای وطنش میلّیک شده و او را کشته است. انسان تعجب میبوده، ش

حضرت همایون، شاهنشاه آریامهر، بزرگ گویند که تقریباً خودکشی کرده است! این بود از کرامات مثال خدایگان اعلیمی
  ارتشتاران، رهبر خردمند ملّت ایران! 

 وهای دهلران، فرماندۀ قسمت همۀ گردان را جمع کرد د، روز پایان خدمت در اردوگاه در بیابانوقتی که خدمت تمام ش
کرد. در آخر پشت میزی قرار گرفت و از آنهائی که خدمت را تمام کرده بودند، خداحافظی و تعریف و تمجید می

و گفت برو باال. رو به همه کرد و سید، روی همان میز یک صندلی گذاشت انصافی را از دست نداد و به من که ربی
 گفت: کسی که واقعاً دینش را به کشورش ادا کرده این است. چند دفعه برای مأموریتی که برگشت در آن نبود، او را

  فرستادم و موفّق و سالم برگشت. 
رت ما جلوگیری در خارج از ایران به سفارت ایران نوشتم. گفتم: چی شده از تجدید پاسپو ١٩٨١موضوعی که در سال 

الدّین اسدآبادی از مدیر مدرسه، آقای فراست، خواندم، هر سال در دبیرستان سید جمالکنید؟، تا موقعی که درس میمی
شد داد. یکی از آنها نصیب من مینامه را میآموز، فقط به سه نفر این سپاسدانش ٢٠٠٠گرفتم. از بیشتر از نامه میسپاس

ام و حال شما از رفتم از فرماندۀ قسمت، تائیدی گرفتم که در خدمت به ملّتم دینم را ادا کردهو وقتی که به سربازی 
ای؟ گفتم: ما انقالب کردیم، کنید. سفیر آقای آقایی بود. گفت: برای انقالب چه کردهکوچکترین حق، ما را محروم می

ش دیم که انقالب کردیم. گفت: بعدش چی؟ گفتم: بعدها زیر سر ما بود و این ما بوما نسل انقالب هستیم، همۀ انقالب
را به هم هیچی، انقالب ما را کرد آواره و در به در و محتاج هر آقایی و غیر آقایی! ایشان که به کلّی دمق شده بود، م

 سال دبیرستان ۶اطاق خودش برد و گفت: ببین برادر، خوب گوش کن، دو سال لب مرز بودم و جلوی صدّام ایستادم، 
خواهی باید بدون چک و چونه مسلمان بشوی، نه تنها ها کشکه، پاسپورت مینامه گرفتم، تمام ایناز آقای فراست سپاس

دهم، خالصه هر چه خواستی واپیما برای ایران هم میهدهم، بلیط رفت و برگشت نامه هم میدهم، امانپاسپورت می
  تر کن. فقط لب

ها را تر کردم و یک ته لیوان آب هم تر کردن برایم کاری نداشت، دو سه دفعه لب من که دهانم آب افتاده بود و لب
اگر چهار تا  ،»همه قبیلۀ من عالمان دین بودند« خواهی من مسلمان بشوم؟،خوردم که گلویم هم تر بشود و گفتم: تو می
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الشّرایط بود، یکی رضا مجتهد جامعها هستند، پدربزرگ من مّ غالممسلمان درست حسابی در دنیا باشد، همین بهائی

که های من، حاجی اسماعیل از ایران تا مکّه را پای پیاده رفت و فقط یک روز دیر رسید، برای ایندیگر از پدربزرگ
که متمول بود، جا ماند تا در مراسم حج سال بعد شرکت کند و با اینمراسم حج را درست انجام دهد، تمام سال را آن

جا خرج این و آن کرد. پدربزرگ سوم میر مهدی، پدر سید نصراله بزرگ، صاحب کرامات و خارق تش را آنهمۀ ثرو
رفت و هم راهنمای همه بود، پدربزرگ دیگر من حاجی درویش هر سال در راه کعبه بود، هم خودش می  عادات بود،

کردند آمدند و این صندوق را قرض میرد، میکهمیشه در خانۀ ما یک صندوق بزرگ قرآن بود که وقتی کسی فوت می
  دادیم. که در جلسات ترحیم هر کسی یک قرآن داشته باشد، ما بودیم که قرآن دست مردم می

  نشانه نه از تاک نشان بود و نه از تاکک         بودم آن روز من از طایفۀ دردکشان
موی خیرالمنفعه در محل بود، ساخت آباء و اجداد ما بود، های عانبار و قنات و ساختمانهرچه مسجد و حسینیه و آب

زاده و مسجد حالل شد توی مسجد و حسینیه و درِ دیگر به باغچۀ رحمان و امامحتّی خانۀ ما دو در داشت، یکی باز می
و حرفش بیشتر زاده بود، آقای آقایی، از اسالم فقط دو جالل، دور تا دور خانۀ ما چهار مسجد، یک حسینیه و یک امام

تای آن را ندیده و  ١١دانید ولی بیشتر از امامی می ١٢حرف دیگر نیز نزد ماست، شما خودتان را  ٢۵پیش شما نیست، 
ها جلد کتاب و ادعیه و تفسیر داریم، خداوند اید، این ما هستیم که هر دوازده تا را قبول داریم و از دوازدهمی، دهنشنیده

ر کسی بعضی اقاویل را به ما نسبت دهد و ادعای نزول آیات کند، ما با دست راست شاهرگ اگ«فرماید: در قرآن می
) اقاویل چیست؟ سید باب ۴۶تا  ۴۴(سورۀ الحاقه، آیات ». دهیمکنیم و تار پودش را بر باد میحیات او را قطع می

یشتر از صد سال او را نگرفته و نابود ها جلد کتاب آورد، چه شد که خداوند بادعای قائمیت و نزول آیات کرد و ده
(سورۀ آل » انَّ الدِّین عنْدَ اله اسَم«فرماید: نکرده، بلکه روز به روز ترقی و تعالی داده است؟ خداوند در قرآن می

ا بهائیت، در ) دین در نزد خدا اسالم است، خواه این دین مسیحیت باشد، یهودیت باشد، اسالم باشد ی١٩عمران، آیۀ 
قرآن اسالم، اسم عام است و اسم خاص نیست که مخصوص دین مخصوصی باشد، دین یهودیت هم اسالم است، دین 

فرماید که ابراهیم مسلمان بود، موسی مسلمان بود، مسیحیت هم اسالم است، دین بهائیت هم اسالم است، در قرآن می
) در تعارض ۶سورۀ کافرون، آیۀ ( »لکم دِینُکم و لی دِین«غیر از این باشد با  یعنی تسلیم در برابر امر و ارادۀ حق، اگر

ایم و شما مخالفت است، خداوند پیغمبر خودش را به نام باب و بهاءاله فرستاده، ما تسلیم امر پروردگار شده و قبول کرده
سلمانید یا ما. معانی و احادیثی از قرآن و اخبار اید. حال به من بگو شما مو دشمنی که هیچ، بر قتلشان هم قیام کرده

دانند حتی اعلم علمای شما روحشان هم خبر نداره. بروید مصابیح هدایت و کتابهای استداللی و آثار و تاریخ بهائیان می
ساله بودم، شبی به بیت تبلیغی اشرف خانم محبوبی  ١۵آید آن موقع که (یادم می بهائیان را بخوانید و ببینید چه خبر است.

کرد. در حین محاوره، آن ای به انضمام یک آخوند کالهی هم بود و آقای احمدی مبلّغ بهائی صحبت میرفتم. عدّه
د و بعد از چند دقیقه، با قرآن ای که تو خواندی در قرآن اصال نیست. آقای احمدی قرآن را باز کرآخوند گفت: این آیه

اید و من این قرآن را قبول ندارم. بلند شد و آیه را به او نشان داد. او در جواب گفت: این قرآن را شما بهائیان چاپ کرده
قرار بر این شد یکی از آنها برود و از مسجد محل یک قرآن بیاورد. قرآن را آوردند باز آقای احمدی به آنها نشان داد. 

گردند. سورۀ بقره، آیه (اینها كرانند، الالنند، كورانند و باز نمى »صم بكْم عمي فَهم  يرجِعونَ«چون خداوند فرموده: 
آن شخص دستش را به سرش کشید و گفت: حاال این را ول کن برویم سر مطلب بعدی! به خاطر روشن شدن این ) ١٨

نویسد من همیشه با بهائیان در حال نویسد، تکرار کنم. ایشان میدر خاطراتش میمطلب داستانی را که جناب منتظری 
خواندم. روزی در حال خواندن کتاب فرائد، به حدیثی که ابوالفضائل های آنان را میمراوده و جر و بحث بودم و کتاب

الیواقیت و «نویسد که در کتاب ابوالفضائل می کند، بر خوردم که اصال ندیده بودم و نه باور کردم.گلپایگانی ذکر می
شوند جز یک نفر که نهایتاً در اراضی مقدّسه و او کشته می ذکر شده که وقتی قائم ظاهر شود، تمام اکابر یاران» الجواهر

ن کتاب را نشنیده بودم. از هر کسی هم در حوزۀ علمیه پرسیدم، خبر نداشت. وقت اسم ایمن هیچ عکا مستقر خواهد شد.
اله ای؟ جواب منفی داد. به پیش آیتاله بروجردی رفتم و گفتم: این کتاب و حدیث را داری و شنیدهبه پیش آیت

ها بعد بر حسب تصادف این که مدّتخبری کرد. تا آنمرعشی رفتم که بزرگترین کتابخانه را داشت و او هم اظهار بی
اله بروجردی بردم و آن کتاب را پیدا کردم و با کمال تعجب این حدیث را در آن دیدم. کتاب را برداشته و به خانۀ آیت

های آنها این بود اله خمینی کنار او نشسته بود. وقتی کتاب و حدیث را دیدند، جوابکتاب و حدیث را نشان دادم. آیت
کنند. حدیث نبوی است که وقتی قائم ظاهر شود، همۀ اکابر پیروان او را تحریف می ین بهائیان چقدر همه چیز که ببین ا
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که بعدها د سالی ادامه داشت تا آنها ساخته شد و چنجدید با پول بهائیان در زمین محبوبی مدرسۀ

قدر کم است که اهالی ها آنبچه به خاطر مهاجرت اهالی و کمبود بچه، بسته شد و اکنون عدّۀ

کنند. اینها مدرسه را از بهائیان گرفتند و خداوند ده واران می های خودشان را روانه مدرسۀبچه

آمدند، حاال دهات به خاطر مدرسه به کروگان می برکت را از آنها  گرفت. در گذشته از همۀ

  ها باید برای مدرسه به دهات دیگر بروند.کروگانی

  سوزداگر سوزد شبی، اما شب دیگر نمی       سوزد   چراغ ظلم ظالم تا سحرگاهان نمی

خواستند که مّجعفر اند، نه آنچه بهائیان میاسم این مدرسه را نه اسم قبلی که شمس بود گذاشته

مالک اشتر. مالک اشتر چه شرکتی در ساخت این  اند مدرسۀجاسبی باشد. گوئیا اسم آن را گذاشته

سه بوده است؟ آیا معلّم این مدرسه بوده است؟ آیا در مدرسه داشته است؟ آیا شاگرد این مدر

  ١ها کرده است؟ خدا داند.ه جاسبیکرد؟ یا خدمتی بجاسب زندگی می

به هر حال نهایتاً مدرسه بسته شد و امروز از آن، جز اسمی باقی نمانده است. آن اسم هم بر اثر 

ها، ها و بغضهای خرافات و دشمنیگردش روزگار، باد و باران از بین خواهد رفت و از زیر توده

                                                             
کنند شود. حاال داد و فریاد میشوند غیر از یک نفر که آن یک نفر هم نهایتاً در فلسطین و در شهر عکا مستقر میکشته می

) به هر حال به آقای آقایی گفتم: با این تفاصیل، ل بیگانه و اسرائیل هستند!ها عوامکه مرکز بهائیان چرا در عکّاست و این
  این ما هستیم که باید شما را به راه مسلمانی بیاوریم نه شما، چه به جا گفته مولوی:

  حنه را دزد آورد بر دارهاش          مدّتی معکوس باشد کارها
شناسد، دی. گفتم: خدمت به وطن و مردم که مسلمان و بهائی نمیگفت: حرف همان است که گفتم و گرنه شتر دیدی ندی

ایم و جلوی شوید، به خاطر سینۀ ماست که مقابل دشمن سپر کردهاگر شما در امن و امان هستید و سفیر و وکیل و وزیر می
کرد نمی دیم، صدّام جرأتتوانستیم به ایران برگربودیم و در خارج پاسپورت داشتیم و می ایم، تا در ایرانآنها ایستاده

ایران  نگاه چپ به ایران بکند، حال که نه در ایران هستیم و نه پاسپورت داریم که برگردیم، ببین صدّام جرأت کرده و به
حمله کرده و صدها کیلومتر خاک این مملکت را هم گرفته است. آقای آقایی چند برگۀ روزنامه آورد و نشان داد که 

داد که وای به روزی که امام حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد، عارها را نشان میصدام کورخوانده و ش
کنی فتنه و فساد از سراسر عالم، جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ شرف ماست، جنگ حیثیت ماست، جنگ جنگ تا ریشه

ر حکم جهاد دادند، برای هشت سال باکنیم. بگذریم از این موضوع که صدها به زودی عراق که هیچ دنیا را فتح می
  د.سانت نتوانست جلو برو ٢ن های پلو و خورش سبزی و بادمجون فرستادند و لشکرشاکامیون

مالک اشتر اصال یمنی بود و در راه مصر مسموم شد و جزو آنانی بود که خانۀ خلیفۀ سوم عثمان را محاصره کردند و  .١
داشتند، گفتند: ببینید، حتّی قرآن آلود را از جلوی او برمیخواند، کشتند. وقتی قرآن خونمیبیچاره را در حالی که قرآن 

گویند ها میخیلی گذارند.درصد مسلمانان دنیا او را قبول دارند و به او احترام می ٩٠ ای کههم به خون او تشنه بود. خلیفه
داشت. و یاور صمیمی بود، او را در مرکز خالفت نگاه می که حضرت علی هم دل خوشی از او نداشت و اگر واقعاً یار

چون ظن این را داشت که طغیان کند و باعث مشکالت فراوان شود که شد، او را به مصر تبعید کرد و چون از او راضی 
علی هم بزرگتر   نبود، در فرمانی که به اسم او صادر کرد، هزار جور پند و اندرز به او داد که در پایۀ شخصی مثل او که از

  رسید.بود و از یاران اولیۀ پیغمبر، این پند و اندرزها زیاد الزم به نظر نمی
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طور که شیعیان روایت ها، آننهایتاً حق و حقیقت ظاهر خواهد شد. مالک اشتر حقیقی جاسبی

ت که مظهر شهامت، شجاعت، های مختلفی وجود دارد، مّجعفر جاسبی اسکنند هر چند روایتمی

  فداکاری و علم و دانش بود.
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  ساختنش داستان آقای سلیمی و جاده

  

گفتند آقا ولی علی را آورد که کمره کوه را چاله بزند و با باروت منفجر کند. میآقا ولی، پسر قربان

های پدرم تراشی ماهر و یکی از عموزادهکسی بود که تمام عمر از جاسب بیرون نرفته بود. سنگ

دستار و سرکو و سنگ کروگان و واران مشغول ساختن وسائل سنگی مثل  بود. همیشه بین جادۀ

آزاری بود. از صبح تا شب با یک کار و بیآسیاب و سنگ قبر و وسائل دیگر بود. مرد بسیار سخت

کشید که یک سنگ کرد. چند ماه طول میکوزه آب و کمی نان خشک کنار جاده پای کوه کار می

غلطاندند. دند و میدابردند، چندین نفر هل میآسیاب بسازد و وقتی سنگ را به طرف آسیاب می

که سنگ ساخته شده در طول این مسیر شکسته شود، زیاد بود و بیچاره اگر سنگ شکسته امکان این

ای نداشت و آزارش به کسی چند ماه کارش یعنی هیچ. ولی شکایت و گالیه شد، نتیجۀمی

  رسید. نمی

زد. بعد از ظهرها روت میوقتی جاده ساختن آقای سلیمی شروع شد، صبح تا شب برای او چاه با

ها را پر کنند که اتوبوس رفتند که سنگ جمع کنند و شن بکشند و پشت دیوارهای مدرسه میبچه

رفتند از این پس از روی چارطاقی بروند. من که بچه ها که تا حال از زیر چارطاقی میو ماشین

زیر چارطاقی که  یست؟، جادۀکردم که این همه کار و بیگاری و مشکل برای چبودم، تعجب می

آورد هم آورد؟ گویا بزرگترها با او موافق نبودند و ضمناً اگر میها را میخطرتر است و چرا بچهکم

توانست به بزرگترها هم داشت، نمیکردند و اجحافی که به بچه روا میزیاد حرفش را گوش نمی

رود، نزدیک ای که از زیر میگفتند جادهها میروا دارد. علّت دیگر تغییر مسیر این بود که بعضی

  احترامی به آنهاست! آورد و این بیها و دود از سر آنها در میقبور است و خاک روی سر مرده

چشمی بگیرد، یکی خواست زهرهها را درآورده بود. هر وقت میبه هر حال آقای سلیمی پدر بچه

 کردند. اول که معلّم مدرسۀها از همه بیشتر کار میین بیچارهکه ازد، با اینها را میاز بچه بهائی

های بهائی را به قصد کشت جهت بچهخود و بیها بد بود، بیجاسب شده بود، خیلی با بهائی

کردم من (مهران یزدانی) را زد که فکر نمی بیچارۀ زد. یک روز به خاطر هیچی آنقدر پسرخالۀمی

زنم. او گفته بود: آقای سلیمی، اگر مردی بزن ی تهدید کرده بود که تو را میزنده بماند. آقای سلیم

ها او را زد که اگر یکی دو تا از بچه اش را خیلی خوب ثابت کرد. آنقدر جلوی همۀو او مردی
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های سال بعد مهران معلّمین مثل آقای نامداری واسطه نشده بودند، او را ناقص کرده بود. سال

  او آمده بود و با یکدیگر مالقات و مکاتبه داشتند. رد که آقای سلیمی در طهران به خانۀکتعریف می

که لحظاتی یک روز که آقای نامداری غایب بود، آقای سلیمی سر زده وارد کالس شد. بعد از این

رای را ب» ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی«به همه نگاه کرد، از مهران خواست که بیاید شعر 

ای در کار است. مهران هم آقای سلیمی معلوم بود که امروز برنامه همه بخواند و معنی کند. از قیافۀ

بدون ترس بلند شد و آمد جلوی کالس، بغل بخاری روبروی همه ایستاد و مشغول خواندن شعر 

زبانی گفت: شد و از اول تا آخر آن را بدون غلط خواند و رو به آقای سلیمی کرد و با زبان بی

کیف کردی، دیدی چه قشنگ خواندم. آقای سلیمی سری تکان داد و از نگاهش معلوم بود که با 

رسد. برای همین از او خواست که شعر را گفت: صبر کن، نوبت کیف کردن تو هم میخود می

 کردم که این شعر خیلی ساده و سلیس و روان است و نیازی بهمعنی کند. من پیش خودم فکر می

معنی کردن ندارد، با این حال منتظر این بودم که معنی آن را از مهران بشنوم و از طرفی هم ترس 

العمل آقای سلیمی چه خواهد بود. مهران شروع کرد داشتم از این که اگر مهران اشتباه کند، عکس

  خیلی با اطمینان گفت:

  تو گویم، آقای سلیمیآقای سلیمی، ملکا ذکر تو گویم، یعنی، آقای سلیمی، ملکا ذکر 

  که آقای سلیمی، تو پاکی و خدایی، آقای سلیمیکه تو پاکی و خدایی، یعنی این

  نروم جز به همان ره، یعنی، آقای سلیمی 

  نروم جز به همان ره، آقای سلیمی که تو هم راه نمایی، آقای سلیمی

یمی را اول و آخر هر کلمه خالصه در طول چهار بیت نه تنها شعر را معنی نکرد، بلکه اسم آقای سل

ای برای تنبیه مهران بود، گفت: این چه نوع معنی چند بار تکرار کرد. آقای سلیمی که منتظر بهانه

ای؟، تو اسم سلیمی را بیش از پنجاه بار در این چند بیت تکرار کردن است؟، ما را مسخره کرده

رسید، به حساب و تا دستش می ای، این هم شد معنی کردن شعر؟ سپس دست به چوب بردکرده

دار انگیز از ظلم آقای سلیمی و خندهدار. غمانگیز بود و هم خیلی خندهایشان رسید که هم خیلی غم

  از سبک جدید معنی کردن اشعار که آن روز از مهران آموختیم و هنوز هم یادمان هست. 

که درسشان از همه بهتر بود، رفوزه کرد. حتّی از حدود سی های بهائی را با اینسال، تمام بچهیک

هایش همه نفر یکی هم قبول نشد. من به خانه آمدم و مادرم خیلی ناراحت بود. چهار تا از بچه
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ها داد که پدرم رسید. پرسید: چی شده؟ گفت: بچهخدا می رفوزه شده بودند! آقای سلیمی را حوالۀ

گی مال بچه مدرسه است نه برای من گفت: برای چی ناراحتی؟، رفوزهاند. پدرم همه رفوزه شده

اند، ها که کاری ندارند، بگذار بروند مدرسه، حاال که رفوزه شدهاند، ایناند که شدهو تو، رفوزه شده

روند و مدرسه برایشان بهتر است. برادر من آنقدر درسش خوب بود که وقتی کالس سه بیشتر می

کرد آن سال او هم باالتر معلّم نداشت، آقای سلیمی او را معلّم کالس چهار می بود، اگر کالس

  رفوزه شده بود!

شد. یک آقای سلیمی این اواخر مدیر مدرسه شده بود. در هر کالسی اگر معلّم نبود، او معلّم می

کار را بکنید، ها اگر ایستاده این داد که بچهها توضیح میشوئی رفتن را برای بچهروز آداب دست

گذارد که از کف پای شوید و خداوند روز قیامت آتشی روی سر شما میبه عذاب الهی دچار می

رفتم، به ما ها درس اخالق میکند. من که جمعهآید و این کار را چندین بار تکرار میشما در می

تر است و تمام این اندادند که خداوند ارحم الراحمین است، از هر پدری به انسان مهربیاد می

کائنات را با این نظم و ترتیب و زیبایی و لطافت خلق کرده و انواع و اقسام آالء و نعم را برای 

دهد، چه طور به خاطر کار به ها قرار داده و حتی گرگ بیابان را هم فراموش نکرده و غذا میانسان

کردم ؟ از این رو من تعجب میکنداین کوچکی، یک طفل معصوم را بدین وحشتناکی مجازات می

ها را دهد این اشخاص بیایند و این خرافات را پخش کنند و ذهن بچهکه چه طور دولت اجازه می

گیرد. هیچ تومان حقوق می ٦٠٠گفتند آقای سلیمی ماهی خراب کنند و کلّی مواجب هم بگیرند. می

گفتند کدخدا خیلی انداز کند. مینست پستواقدر نمیمعمولی در ده حتّی در طول سال این خانوادۀ

  تومان بود.  ٦٠٠گیرد. حقوقش سالی حقوق می

واران روبروی  به هر حال جاده درست کردنش بهتر از درس دادنش بود. وقتی در مسیر جادۀ

کنند. آن روز ها دست راست مشغول کندن خاک بود، استخوان یک نفر را پیدا میقبرستان بهائی

که گفتند که به محض اینسازی نرفته بودم و به چشم خودم ندیدم، ولی بقیه میادهمن برای ج

ها پیدا شد، آقای سلیمی آن را خاک کرد و گفت که احترام مرده واجب است و از استخوان

اند ایننظر نمود. از بزرگترها که پرسیدم گفتند که آنها هم شنیدهبرداری در آن منطقه صرفخاک

ستان بوده است، ولی مطمئن نبودند که مال چه مذهبی و چه گروهی بوده است. آیا جا یک قبر

کردند یا گروهی جا خاک میها اینها، آیا زرتشتیها بود، آیا قبرستان قدیمی شیعهقبرستان سنّی
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کس جواب درستی نداشت، ولی این معلوم و حتمی است که هیچها بودند؟ هیچدیگر مثل یهودی

  ١ .انددست نبودهاسب یکوقت مردم ج

                                                             
گفتند اند. بزرگترها میهای مختلف اسالم، حتّی در این اواخر در بیجگان چند خانوادۀ یهودی مقیم بودهگذشته از فرقه .١

زمان به خاطر ظلم اهالی تقیه یا تغییر دین داده یا کشته یا فراری ها بود که به مرور از هفت ده جاسب، بیجگان ده یهودی
ها شیخی، بعضی صوفی اهالی به سه گروه تقسیم شده بودند. بعضی اند. همین کروگان خودمان تا آمدن مّحسین،شده

اقعاً دنبال دین و احکام ها، بسیار کم بودند آنان که ودانستند. از این گروهو درویش و بقیه خودشان را شیعۀ خالص می
   آن بودند.

اند آمدن مّحسین هم یک دلیلش این بوده که گروهی شیخی مذهب و پیرو شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی بوده
ها ها یا بزرگان قربانیتوان شیخ ابراهیمیکشیدند. از این گروه میهر لحظه انتظار ظهور موعود را می ١٢۶٠که در حوالی 

ه بزرگ خاندان دروازهو سیحسین به خانۀ آنها رفته و موفّق میاید نصرالّه و ها را نام برد که مد نصرالشود که سی
اش میرابوطالب و میرجمال و همگی را مؤمن کند که متأسفانه بعدها به خاطر تضییقات و پسرش میرزا هادی و برادرزاده

ئی و مؤمن هستند با این حال هنوز گروهی از این خاندان بها اند.فراموش کرده چیز رافشارهای زیاد، تبری جسته و همه
نهایت از ت نیز بود و بیگویند صاحب کرامید نصراله عالم بود و میس اند.و از بوتۀ امتحانات سرافراز بیرون آمده

هایش، یعنی میرزا هادی و میرابوطالب و صدرالدّین کند. به افتخار بچهنوازی کرده و دعوتش را قبول میمّحسین مهمان
  کند.الواحی از حضرت عبدالبهاء نازل شد، ولی شیخ ابراهیم قبول نکرده و مخالفت می

  ) ه هیزم که نشکافدش جز تبر (سعدین           پریشان شود گل به باد سحر
فهمند و با گیرند وحقیقت را میأثیر قرا میاند و خیرخواه عموم، زود تحت تنیتها که قلب صافی دارند و خوشبعضی

ها بگذرد، بخشکند و بیفتند و وقتی که لها هم باید ساشوند. بعضیترین نسیمی، مثل گل شکفته و خندان میکوچک
که بارها کنند. من هنوز جا نماز میر جمال را دارم. پدرم با اینینه باز میخواهند حوالۀ آتششان کنند با تبر روزگار سمی

گفت که این جا نماز وقت این جا نماز را از خود دور نکرد و میهمه چیز او را بردند و غارت کردند و آتش زدند، هیچ
     مال میرجمال بود. 

لی، پدر کاشفی، رئیس عراویش بودند که شیخ حسیناند، گروهی جزء صوفیه و دنوشتم که مردم جاسب یک دست نبوده
که  آنها بود. خانقاهی داشت که پدربزرگش شیخ عبدالرحیم ساخته بود. شیخ عبدالرحیم کلّی پول از عبدالصمد همدانی

 سازد و بعد به دست پسرشزرگ میآید و خانقاهی بگیرد و به خاطر بسط فرقۀ صوفیه به جاسب میدر عتبات بوده، می
قمری زنده بود. بعد تمام این دم و دستگاه را  ١٣٠۵ و تا سال  های صوفیهز قطبسپارد که یکی اشیخ محمد جاسبی می

  کرد! سپارد و این شخص در ظلم و جور و ستم و نامردی باید جایزۀ نوبل را نصیب خود میعلی میبه پسرش شیخ حسین
مدرک از شکایات اهالی جاسب از این مرد به اولیای امور و مجلس شورای  نویسندۀ این مطالب حدود چند صد صفحه

نی ها را از شیخ عبدالصمد همداملّی در اختیار دارد که گواه این امر است. پدربزرگ او، شیخ عبدالرحیم وقتی پول
کنند، در روز عید بال حمله میها به کرقمری وقتی وهابی ١٢١۶راز اول عتبات بود و در سال طگیرد که یکی از علمای می

ها را به او پس بدهد و همه مال خودش وسیله شانس آورده و کسی نبوده که دگر پولشود، عبدالرحیم بدین غدیر کشته می
س از پسازد، سردیون را گرفته و کند و کلّی امالک و مزرعه و کاخ میشود و دم و دستگاهی در کروگان درست میمی

ها هر وقت به پول و قدرت و جاه و مقامی رسیدند، جنایتی نبوده که نکرده کلّی چیزهای دیگر. این صوفیآن درآشنون و 
ی باشند. همانند شاه اسماعیل که او هم صوفی بود. در گلستان الهی این قوم صوفی از هزار سال گذشته همیشه حکم خار

  اند.اند که بالی جان مردم بودهرا داشته
کنند و در عرض های سعودی با دوازده هزار سوار غدّار به کربال حمله میقمری، وهابی ١٢١۶ر سال بلی روز عید غدی

کنند و به خانۀ شیخ کشند. مرقد امام حسین را کامال خراب میچند ساعت هفت هزار نفر از علما، طّب و اهالی را می
نمایند. این عبدالصمد اش میالفور روانه سرای باقید و دم در فیزنند که از خانه بیرون بیایعبدالصمد رفته و او را صدا می

علی جاسبی به دو شاگرد معروف داشت. یکی حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم ایران و یکی هم پدر بزرگ شیخ حسین
و اسکان آنها  شود، میرزا آقاسی زن و بچۀ او را برداشته و برای حفاظتنام شیخ عبدالرحیم. وقتی عبدالصمد کشته می

کالسی و شود و ببینید شیخ عبدالرحیم همشود. حاجی میرزا آقاسی بعد از چندی صدر اعظم ایران میروانۀ همدان می
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 باال آمد که محلّۀ اش را هم عوض کرد. به محلّۀآقای سلیمی این اواخر به کلّی عوض شد و خانه

اله یزدانی را عمه بدیعه، بغل منزل رحمت ها رفت و بعداً خانۀوجدانی ها بود. اول به خانۀبهائی

و به حمام دوشی که مال رفت ها بود، نمیپایین که مال مسلمان کرایه کرد. دیگر به حمام خزینۀ

رفت. کلید مدرسه را از روی اعتماد به منوچهر رفیعی سپرد و خودش و زنش دیگر ها بود میبهائی

رفتند. وقتی پرسیده بودند، گفته بود: این مسجد فقط جای توطئه است و جای روحانیت مسجد نمی

                                                             
شود که رفیقش صدر اعظم ایران شده و به حمایت او در جاسب این پدر و پسر و نوه چه جنایاتی رفیق او چه ذوق زده می

علی و پدرش شیخ محمد را بعداً کنند و صدر اعظم، ایران را. داستان شیخ حسیناب میکنند. اینها جاسب را خرکه نمی
ها مخالفتی نداشت. هر چه پدر و به تفسیر توضیح خواهیم داد، ولی پسرش کاشفی این اواخر متنبه شد و با بهائی

آمد، برای بهائیان انجام از دستش میپدربزرگ جمع کرده بودند، از سوراخ وافور به هوا فرستاد. با این حال اگر کاری 
  داد. می

ها بعضی از این دراویش دعوت مّحسین را قبول کردند و بعد بهائی شدند، مانند حاج درویش (بزرگ خاندان ناصری
نفر از بهائیان در طی  ١۶ علی آنقدر او را زد که در زیر شکنجه فوت کرد و این مطلب راها) که شیخ حسینو اعالئی

کنند که نهایتاً کسی ترتیب اثر نداد. تقاضای کمک می و انداند، به مجلس شورای ملّی نوشتهای که همگی مهر کردهنامه
اند، به دیانت جدید روگان کنار هم بودهه و شیعه که در کای از هر سه گروه شیخیه، صوفیخالصه با آمدن مّحسین عدّه

رسد و باید حق از ناحق و کاه از گندم و طال از خاک جدا شود، مردم کروگان شوند و چون روز امتحان فرا میمؤمن می
شان خیلی بیشتر است طرفدار شمر و خولی و ابن زیاد و گروه کمتر که به هزاران قتل، شوند. گروهی که عدّهدو دسته می

  شوند. و حقیقت و پیام مّحسین می شده و طرفدار حقرت و بال دچار و نهایتاً در محل آواره غا
  ـرده را زیشـان حیاتست و نمام         هین که اسـرافیل وقتند اولیا

  بر جهــــد ز آوازشان اندر بدن         های مرده اندر گـور تنجان
آمد همه برخـاستیم گبان         ما بمردیم و به کلّی کـاستیم  حق  

آید مسجدی که در ایستگاه اتوبوس بغل خانۀ امجدی و روبروی باغ آورده بود، مردم تصمیم یادم می ١٣۴٢تقریباً در سال 
ای بیش نبود، جزو ایستگاه کنند. بعد از مقداری گرفتند که ایستگاه اتوبوس را بزرگتر و قسمتی از مسجد را که خرابه

سرداب مسجد رسیدند و دیدند که سرداب پر از استخوان است. فوری درِ سرداب را بسته و از گسترش برداری به خاک
کند؟ سید جواد ارشدی همه استخوان زیر سرداب مسجد چه کار میها پرسیدند که اینایستگاه منصرف شدند. از بزرگتر

مردند، یابان بودیم و در قحطی بزرگ که همه میمیالدی آس ١٨٩٠های حوالی گفت: من و سید علی جمالی در قحطی سال
ها چند تا کردیم. بعضی وقتها را جمع میما دو نفر به خاطر داشتن آسیاب، نان بخور و نمیری داشتیم و در ده مرده

 بستیم و توی این سردابگذاشتیم و با یک طناب میمرده را که جز استخوانی از آنها چیزی نمانده بود، روی هم می
گفتی که پسرت مرده و کاری گذاشتیم، زیرا کسی توان کندن قبر و دفن کردن نداشت. اگر به پدری میآوردیم و میمی

  گفت: چه کنم؟، من خودم هم توان بلند شدن ندارم.بکن، می
  ه یاران فرامـــوش کــردند عشقک         چنان قحط سالی شـد اندر دمشق

  ه لب تـر نکـــردند زرع و نخیلک         لچنـــان آسمان بر زمیـن شد بخی
  مـــاند آب، جـــز آب چشم یتیمن         هـــای قدیمبخشکیــد ســرچشمـه

  گـــر برشـــدی دودی از روزنــیا         نبـــــودی به جــــز آه بیـوه زنـــی
  سختو درماندهسستبازوانویق         برگ دیدم درختچو درویش بی

  لـخ بوستــان خــورده مردم ملخم         کــوه سبـزی نه در بـاغ شخ نه در
  ز او مــانده بر استخــوان پوستیا         در آن حـال پیـش آمـــدم دوستی
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ا بگیرند. به پدرم گفته بود: اگر کنند که چه جور مال و حال و جان بهائیان رنیست، فقط توطئه می

های او در بچگی آنها بهائی هستند. اکثر بچه چهار تا آدم درست حسابی توی این ده باشد، همۀ

ها خاک کرده بود، ولی این اواخر که شدند، حتّی یکی را پایین اطاقش توی باغ وجدانیفوت می

ها را بچه خواست همۀها نمیمثل قدیم هایش بزرگ شده بودند و دیگرمحب شد، چند تا از بچه

خواست مسلمان کند و به مسجد ببرد. از این ها را میآید یک روز بچه بهائیمسلمان کند. یادم می

های کدام از بچهرو همه را در حیاط مدرسه جمع کرد که وضو بگیرند و به مسجد بروند، ولی هیچ

  خواند:این شعر را می زد وبهائی این کار را نکردند. هی قدم می

  از خیـره سری بگذر             پابنـــــد اطـاعت شو

  خواهی نشوی رسوا             همرنگ جماعت شو

کرد. با کسی گوش نکرد و چون دید تیرش کارگر نیست، دیگر تکرار نکرد. چقدر ساده فکر می

را به زور به مسجد برد. من  شود کسیدرخت سنجد که نمی زور و توپ و تشر و تکان دادن ترکۀ

شدیم، یا آمد. موقع عزاداری هر وقت از جلوی مسجد رد میدر بچگی زیاد از مسجد خوشم نمی

کردند که کردند. طوری چپ چپ نگاه میکردیم، دنبال میزدند یا توهین یا اگر فرار میسنگ می

ها وضو بگیرند. انسان را یاد قصاب زدند کهها را باال میزد. موقع نماز آستینهر فکری به سرت می

انداخت که آستین باال زده تا کارد و چاقوی خونین را در آب بشویند. این دو صحنه بسیار به می

زدند، قَمه در کشیدند، زنجیر میها در مسجد میهم شبیه بودند. وقتی موقع عزاداری بود، چه نعره

های خشمگین ریختند، با آن قیافهمسجد بیرون میها با سر و سینه خونین از دست مثل آن قصاب

    ١های نتراشیده. واقعاً وحشتناک بود.و عرق کرده و ریش

                                                             
  انداخت:انسان را به یاد شعر فردوسی در بارۀ حملۀ اعراب می .١

  بهرگانبیدانایی و شرم  ز          چهرگاناز این مارخوار اهرمن
دهد، این کارها را طوری عزاداری کرد؟ انسان عزیزترین کس خود را از دست میشود، باید اینحاال یکی کشته می

البنین و دایی حضرت عباس بود. دائی زده مشک خواهرزاده را سوراخ کرده، دائی ما گویند شمر برادر امکند. مینمی
ین ارده، کرده، این کارها دردی را دوا نمی کند. هیهات، هیهات که این قوم با هم بهتر از این نبود. حاال هر کاری ک

ها کردند. از آن ملک آریایی که مرکز و منشأ علوم و فنون و مدیریت و کشورداری بود که همه حسرت مملکت و ملّت چه
  ایم.بردند، ببین به کجا رسیدهخوردند و حسادت میمی

  بــوم سراسر غــــم و محنتن خــاک کهنای         ه، نعمتزدخاک فالکتبردند از این
  جا ماندیک بــاغ پــر از آفت و بیمــــــار به         جا مانداش آوار بهاز هیبت تــاریخی

  جا ماندکــه صــد مــرد عــزادار به فســوسا         از طایفــۀ رستــم و سهراب و سیاوش
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ترسیدم، ولی او را دوست داشتم. حق معلّمی بر که خیلی از آقای سلیمی میمن این اواخر با این

سلیمی نهایتاً ف و جدّی بود. آقای کش بود و انسانی منصگردن یکایک ما داشت. خیلی زحمت

وجودش تبدیل  ها مأنوس و معاشر بود و چون کم کم داشت غورۀتغییر روش داد و بیشتر با بهائی

شد، اهالی بیکار ننشستند و توطئه کردند و دولت را مجبور کردند که منتقلش کنند. من به انگور می

  دیگر او را ندیدم و نفهمیدم که نهایتاً کجا رفت.

راه اوست، ولی همیشه این خاطره از او به یادم هست. سال  عای خیر ما بدرقۀکه همیشه دبا این

ششم که سال آخر بود، معلّم آقای نامداری بود و چند روزی به مرخصی رفت. آقای سلیمی جای 

گفت خودش بیشتر از کالس چهار نخوانده، ولی کالس پنج و شش را هم داد و میاو درس می

اشت که چه معلّم ما رفته بود، سر کالس حاضر شد. چون برنامه ند داد. آن روزی کهدرس می

شوید، دوست دارم بدانم که در آینده التّحصیل میها امسال شما فارغتدریس کند، گفت بچه

  خواهید چه کاره بشوید؟، این تکلیف فردای شماست، این انشاء را بنویسید و بیاورید. می

ه کاره بشوم، چیزی به فکرم نرسید. پیش پدرم رفتم و از او خواهم چمن هرچه فکر کردم که می

خواهید چه کاره شوید. او فوری گفت: پرسیدم که آقای سلیمی از ما خواسته که بنویسید در آینده می

خواهم خادم عالم انسانی بشوم. گفتم: خادم عالم انسانی یعنی چی؟ هر چه پدرم گفت، بنویس می

گفتم: کلمه به کلمه بگو من بنویسم. او گفت و من نوشتم. فردای آن روز من کمتر فهمیدم. باالخره 

موقع خواندن انشاء رسید. اول نوبت من بود. از اول تا آخر خواندم، نه خودم فهمیدم چی خواندم، 

العمل او بودم که چه خواهد گفت. ام. منتظر عکسکه آقای سلیمی فهمید من چه نوشتهنه مثل این

                                                             
  جا ماندهل و غضب و غفلت و انکار بهج         ر و شریعتدر مملکت فلسفــه و شعــ

خواستند تعزیه بخوانند، تنها مشکلی که داشتند این بود که چه کسی امام حسین بشود. کسی که در نقش شمر و وقتی می
جمالی برای  گفتند:خولی و سنان باید نقش بازی کند، داوطلب زیاد بود. پیدا کردن آدم برای امام حسین مشکل بود. می

خواستند انتخاب کنند، این نقش بهترین کس است، ولی حیف که بهائی است. حتّی وقتی کدخدا یا رئیس برای ده می
ها را کردند. صادقیگذاشتند و نفر بعدی را که بهائی نبود اعالن میآورد، ولی فوری او را کنار میاو بیشترین رأی را می

اش نگاه داشته خانه ، یعنی همان کسی که در صحرای کربال سر امام حسین را شب در تنورهاگفتند خولیکه همه علناً می
رضا صادقی که نویسد که روز آخر، شکراله صادقی و علیبود که ببرد پیش یزید و جایزه بگیرد. جمالی در خاطراتش می

رضا صادقی همان ز یکی باید کشته شود. علیمروای زیادی شدند و به خانۀ ما ریختند که دو برادر بودند، سرکردۀ عدّه
شد، تبدیل به تل خاکی کرد و اش تشکیل میکسی بود که خانۀ زیبای عبدالحسین یزدانی را که جلسات بزرگی در خانه

کاشت و بعد حمام بهائیان را که جنب این خانه بود، خراب کرد و کدوزارش را بعداً صاحب شد و تا مدّتی کدو می
  د و گویا دنیا به او زیاد وفادار نبود و ناکام مانده و تخم کدو نخورده راهی سرای باقی شد.توسعه دا

  پند گیرید ای سپیدتان دمیده بر عذار                پند گیرید ای سیاهیتان گرفته جای پند
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ها را یکی یکی صدا زد که شد و چیزی نگفت و با دست اشاره کرد برو و بنشین. بچهبه من خیره 

خواهم به طهران بروم و در خواهید چه کاره شوید. یکی نوشته بود که میبیایید و بگویید که می

فروشی عمویم کار کنم. دیگری دکّان حلوایی برادرش در قم را نوشته بود. دیگری میدکّان ترشی

خواهد شاگرد شوفر بشود که امنیه بشود و یکی مؤذّن. داوود هاشمی نوشته بود که می خواست

خواهد کند. پسر حاجی هدایت نوشت که میباالخره شد و گویا هنوز هم در جاسب شوفری می

  کنم هنوز هم در جاسب همین کاره است.متولی مسجد بشود که فکر می

نمونه به کلی دمق شده بود، رو به همه کرد و گفت: یکی جناب سلیمی که با خواندن این انشاهای 

خواهم ادامه تحصیل بدهم؟ سرجایش نشست و زیاد خوشحال نبود که از شما نباید بنویسد که می

شور بود. دور افتاده تربیت یک مشت مؤذّن، امنیه و مرده ها در این نقطۀحاصل عمرش در این سال

دارتر بود، گفت که تو نصیر که از واران آمده بود و از همه هیکلاز جایش بلند شد و به پسر میرزا 

خواهی چه کاره شوی؟ او آمد و به سرعت سه صفحه را خیلی ای؟، تو بیا بخوان ببینم میچه نوشته

قشنگ خواند. موضوع انشاء او تعریف بهار بود. وقتی تمام شد، آقای سلیمی گفت: این هیچ 

خواهی چه کاره بشوی؟ او گفت: من چون بهار را ای که میوشتهربطی به موضوع نداشت. تو نن

جا را تر و تازه کنم. جا را سبز و خرم کنم، همهخواهم مثل بهار بشوم، همهخیلی دوست دارم، می

آقای سلیمی گفت: آفرین، آفرین، چقدر قشنگ خواندی، چه ربط قشنگی دادی. حاال انشایت را 

بدهم که بروی به پدرت نشان بدهی. پسر میرزا نصیر گفت:  ٢٠ و نمرۀبده که یک صد آفرین بنویسم 

بیست هم باالتر است.  که اینقدر تعریف کردید، برای من بس است و از نمرۀخیلی ممنون، همین

از آقای سلیمی اصرار که انشاء را بیاور و از او اصرار که نه الزم نیست. آقای سلیمی بلند شد و سه 

د. چون آقا پسر حتّی یک ها افتاد، ماتش زکه نگاهش به صفحها نمره بدهد، همینورقه را گرفت ت

سه صفحه را از بر خوانده بود. آقای سلیمی کمی ناراحت شد و گفت:  کلمه هم ننوشته بود و همۀ

تو که چهار کلمه درست و حسابی خواندی، آن هم دروغ بود و هیچ ننوشته بودی؟، برو مرتیکه، 

دانم، شد. جا که من میخواست بشود، تا آنبشین. به هرحال هر کسی هر چه می برو سر جایت

انشایت چه گفت؟ گفتم: اصال نفهمید که من  وقتی به خانه آمدم، پدرم گفت: آقای سلیمی دربارۀ

ام. گفت: مگر چه طور خواندی؟ گفتم: اتّفاقاً خیلی خوب خواندم. گفت: پس چرا چه نوشته

ام، شما نباید طوری انشاء بگویی که که خودم هم نفهمیدم که چه نوشتهرای ایننفهمید؟ گفتم: ب
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توانید خدمت کنید که تا میمردم نفهمند. آخر این خادم عالم انسانی یعنی چی؟ گفت: یعنی این

ترین شخص فرمایند که شخص بهائی باید مهربانو خدمت یعنی محبت و حضرت عبدالبهاء می

  روی زمین باشد.

  هـــا زریــن شودهــا شیــــریـن شود         وز محبت مساز محبت تلخ

  از محبت دردهــــا صافـــی شود         وز محبت دردهـا شافــــی شود

  شودها مـل میشود         وز محبت سـرکهاز محبت خارهـــا گـــل می

اش گفتی. گفت: اولش هم آنچه گفتم، خالصهمی و تا آخر مثنوی را خواند. گفتم: خوب این را اول

همین بود. گفت: بهترین انشاء را چه کسی نوشته بود؟ گفتم: پسر میرزا نصیر. گفت: آقای سلیمی 

چه گفت؟ گفتم: چند تا فحش داد و شانس آورد که کتک مفصلی نخورد. گفت: مگر چه نوشته 

  نوشته بود.بود؟ گفتم: انشایش بهترین انشاء بود، چون هیچی ن
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  پهلوان حسن مینویی قمی

  

فرستاده » سپید و سیاه« این رپرتاژ جالب و کوتاه را آقای محمود نامجو (قهرمان جهان) برای مجلّۀ

  است.

  

سالگی با  ٧٠پهلوان حسن قمی در «

دست ورق را پاره یک حرکت، یک

برق را به  های برهنۀکند و سیممی

با بدن خود گیرد و [المپ را] دست می

  کند!روشن می

اسم او پهلوان حسن مینویی قمی است 

و بیش از پنجاه سال است که به ورزش 

 ١٣١٣باستانی اشتغال دارد و در سال 

قمری در شهرستان قم به دنیا آمده 

سالگی  ٢٠است. پهلوان مینویی در 

 ٥٠شروع به گرفتن کشتی کرد و تا 

سالگی، پشت بزرگترین دالوران تشک 

کشتی را به خاک رسانید و اکنون یکی 

از یادگارهای مسلّم ورزش باستانی 

گذرد. سال از عمرش می ٧٠ماست که 

پهلوان چهار فرزند دارد که در تهران و 

   باشند.آمریکا مشغول به تحصیل می

من در ایران کسی را سراغ ندارم که در 

های پهلوان حسن باشد. او هنوز در های محیرالعقول نظیر نمایشرای نمایشسالگی قادر به اج ٧٠

کند و چندی قبل در حضور واال های جعفری و بانک ملّی و چند باشگاه دیگر ورزش میباشگاه
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انگیزی انجام داد که مورد توجه قرار گرفت. از رضا پهلوی، عملیات حیرتحضرت شاهپور غالم

دست ورق را با نخ بست و آنگاه با یک حرکت آن را از وسط بود که او یک این عملیات، آن جملۀ

پاره کرد. در باشگاه جعفری او یک سینی مسی ضخیم را گرفت و با چند حرکت آن را قطعه قطعه 

ولت را گرفت و مدّت چند دقیقه  ٢٢٠ترین کار او آن بود که سر سیم نمود، ولی بدون شک، عجیب

های لخت این سیم رق داشت در دست خویش نگاه داشت. او حتّی به وسیلۀآن را در حالی که ب

که در دستش بود، یک المپ معمولی را روشن کرد و سپس المپ را به بدن خود گذاشت و عجیب 

  شد، زیرا دو سر برق در دستش بود. گذاشتند، روشن میکه المپ را به هر جای بدن او میآن

سالگی کمترکسی به  ٧٠مؤمن، پاک و نیرومند است و در سن  پهلوان حسن مینویی قمی مردی

  ١ »های باستانی است.کشد و مورد احترام اغلب پهلوانان ورزشقدرت او کباده می

  

  پهلوان حسن مینویی قمی  در بارۀ

  

ایشان از بهائیان سرشناس قم و بسیار مورد 

احترام اهالی در سراسر قم و حتّی شهرهای 

ان بودن، پهلو ایشان به واسطۀمجاور بودند. 

نفوذ بسیار باالیی در بین اولیای امور داشتند و 

آمد که هر موقع مشکلی برای احبا پیش می

دادند، ایشان را به ناحق مورد محاکمه قرار می

نمودند. از جمله ایشان آن را حل و فصل می

این که احبای جاسب را چندین بار از زندان 

   نجات داد.

طور که در خاطرات آقای سید رضا همان

خوانیم، باالخص در داستان ازدواج می یجمال

                                                             
  .١٣۴٧ماه بهمن ١۶چهارشنبه  ،٨٠٠چاپ شده در مجلّۀ سپید و سیاه، شمارۀ  .١
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افتند، اله هاشمی و مصیب یزدانی به زندان میایشان، زمانی که  سید رضا جمالی، سید حبیب

اهالی برای  ایشان از نفوذ خود استقاده کرده و بعد از مدّت کوتاهی ایشان را که به ناحق و با توطئۀ

  کنند.ت سه سال به زندان افتاده بودند، از زندان آزاد میمدّ

چنین پهلوان حسن قمی اولین کسی بود که با ماشین به جاسب سفر کرد. روایت است که در هم

شکنان به جاسب آمد و ماشین ایشان ایشان با یک ماشین کامان کار آمریکایی از راه نعل ١٣٢٢سال 

  ١.آمدتا آن زمان به جاسب میود که در واقع اولین ماشینی ب

  

  

  

   

                                                             
تند .... انبار .... وِرجون .... بیباشد: قم .... همواری آبشکنان به شرح زیر میبه جاسب از طریق نعلمسیر قم  .١

شکنان .... چهارراهی (وارون، کروگان، هرازجان، قم). قابل ذکر کـَهک .... کرمجگون .... درباغ .... گدار .... نعل
  کیلومتر است. ٢۵کیلومتر و تا دلیجان  ١٨کیلومتر، تا نراق  ٧٢اشان کیلومتر، تا ک ۴۵است که از این چهارراهی تا قم 
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  پزشکان و معلّمان بهائی جاسب

  

های نه چندان دور، همیشه های سراسر کشور در زمانبار، در روستادر طی سالیان سال زندگی مشقّت

های مختلف بودند. نبودن کش شاهد وفات عزیزانشان بر اثر بیماریروستاییان فقیر و زحمت

تر نبودن فردی که بتواند طبابت کند و بیماری افراد را تشخیص از همه مهمبهداشت، نبودن دارو و 

ها و از بدهد و تجویز مناسبی در جهت بهبود حال روستاییان بکند، عاملی برای این مرگ و میر

ساله افراد بسیاری  بر اثر یک دست رفتن این عزیزان بود. در روستاهای جاسب و کروگان نیز همه

چک و یا یک خراش جزئی و یا نیش مار و ... جان خود را به آسانی از دست سرماخوردگی کو

ایاب و ذهاب برای بردن بیماران به شهر نبود و حتّی در روستاهای مجاور  دادند، چرا که وسیلۀمی

  تر بودند نیز دکتر حاذقی وجود نداشت.که نزدیک

روزه در رو به پیشرفت نهاد و همه» علم«بعد از پیدایش دیانت بهائی و ظهور حضرت بهاءاله، 

که به مرور علم به خدمت بشر درآمد و بسیاری از شد، تا اینتری پیدا میعلم تغییرات چشمگیر

مشکالت را سهل و آسان نمود. از آن جمله دانش پزشکی در صد و پنجاه و اندی سال گذشته، 

جایی که ها باشد. از آناین پیشرفت تواند منکرکس نمیپیشرفت شگرفی نموده است و امروزه هیچ

در دیانت بهائی بهداشت و سالمت دارای جایگاهی خاص و بسیار حائز اهمیت است و تعالیم 

بسیاری توسط حضرت بهاءاله در خصوص حفظ نظافت و سالمت جسمانی نازل گشته، بسیاری 

یت بهداشت، از شیوع کردند تا با رعاکردند، سعی میاز بهائیان در هر کجا که زندگی می

دیگر مهر و محبت و خدمت را های مسری جلوگیری کنند و به جای انتقال بیماری، به همبیماری

پرداختند و با ساخت ها و روستاهای خود میانتقال بدهند. از این رو بهائیان به نظافت شهر

نمودند. بسیاری ها میکن نمودن بیماریهای دوش سعی در ریشههای جدید  امروزی و حمامحمام

کرده تا بدین  شهر و روستای خود نیز در این میان سعی در فراگیری علم طب ،وسیله به مردم محل

های خود تالش نمایند و نهایتاً در خدمتی نموده و برای بهبود سالمت و بیماری عزیزان و همسایه

  کردند. بهبود و سالمت همگان نقش مؤثری را ایفا می

کردند، افراد به همین منوال زندگی را ی کروگان جاسب نیز که بهائیان بسیاری زندگی میدر روستا

دیگر ها و علوم پزشکی که بر اثر تجربه و سینه به سینه به یکگذراندند و بسیاری از افراد با طبابتمی
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سب بعد رساندند. روستای کروگان جاکردند و یاری میدیگر کمک میانتقال داده بودند، به یک

از پیدایش دیانت بهائی، دکترهای بسیاری را به خود دید که اگر این عزیزان و خدمت آنها به هم

های مختلف جان خود را از شهریان و یا افراد این روستا نبود، شاید بسیاری از افراد بر اثر بیماری

کردند و یا برای میهایی را که یا در جاسب زندگی دست داده بودند. در زیر اسامی تک تک طبیب

کنیم تا یادی باشد از ها خدمت کردند، ذکر میآمدند و به جاسبیمداوای بیماران به جاسب می

  این عزیزان و خدمتی که به مردمان این سامان نمودند. 

ها خدمت هایی که به جاسب و جاسبیصد و بیست سال تمام طبیبقابل ذکر است که بیش از یک

کردند، همگی بهائی بودند و اگر در زمانی یکی از این افراد در ده حضور نداشت، هیچ دکتر می

  غیر بهائی در جاسب نبود تا افراد بتوانند به او مراجعه کنند و تحت درمان قرار بگیرند. 

  

  جاسب بودند:صد و بیست سال در خدمت اهالی اسامی اطبایی که برای یک

  

گیاهی، بزرگ خاندان رضوانیمّ ابوالقاسم کاشی ‐١  ص طبها.: متخص  

از وادقان بود که در کروگان جاسب ساکن شد و مطب باز کرد و سالاله محمودی: دکتر فتح ‐٢

  ها دکتر جاسب بود.

گیاهی، ایشان عروس آغالمجواهرخانم روحانی:  ‐٣  ص طباین علم رضا جاسبی بود و متخص

  را از ایشان آموخته بود.

اهل روستای آمره از توابع شهرستان خلجستان استان قم و مقیم نراق بود و  خانی:دکتر عادل ‐٤

شمسی  ١٣١٢خان نراقی ازدواج کرد. وقتی در سال حسینآمد. دخترش با غالممرتّب به جاسب می

خانی، فرزند مّ محمد علی عادلکتر حسناندازی شد، داولین درمانگاه به نام صحیه در نراق راه

هاشم، پزشک حاذق این درمانگاه بود. ساختمان درمانگاه، منزل استیجاری حاج محمدعلی بود 

روستای «چنین در وبالگ و هم» سلحشوران شهر نراق«وبالگ  که اکنون تخریب شده است. در

اش همگی که او و خانوادهتأسفانه از ایناند، ولی مدر مورد او و خانواده و فرزندانش نوشته» آمره

  اند، هیچ اسمی برده نشده است.بهائی بوده



٢٣٥ 
 

آمد و هم اهالی جاسب برای درمان مقیم نراق بود که هم به جاسب می دکتر عباس شیمیائی: ‐٥

  رفتند.به نراق، نزد او می

ها نیز برای از جاسبیآمد و بسیاری از کاشان هر سال برای طبابت به جاسب میدکتر برجیس:  ‐٦

رفتند. نهایتاً ایشان در کاشان در راه خدمت به مردم به شهادت مالقات و درمان نزد او به کاشان می

  رسید.

  دکتر شکوهی: در واران جاسب. ‐٧

  چند سال در منزل مصیب نوروزی در وسکنقان بود.دکتر لقائی سنگسری:  ‐٨

  مدند. ایشان با اولین اعضای محفل ملّی شهید شدند.آاز کاشان میاله روحانی: دکتر حشمت ‐٩

  دکتر شکسته بند و بسیار ماهر.  آقا جمال غفّاری:  ‐١٠

روند و افراد زیادی به ایشان جهت درمان ایشان  کماکان به جاسب می دکتر ایرج فروغی: ‐١١

  کنند.مراجعه می

  تهران مطب داشتند.ایشان دکتر دندانپزشک بودند و در دکتر پرویز روحانی:  ‐١٢

  

کردند، باید از افرادی هم نام برد و قدردانی نمود شماری که در جاسب زندگی میدر میان افراد بی

پرداختند و نقش بسیار که تحت عنوان معلّم و یا استاد، همیشه عاشقانه به خدمت اهالی روستا می

نمودند. همکودکان روستا ایفا می مهمی در ترویج علم و دانش و باسواد کردن اهالی و جوانان و

های معتبر چنین عزیزان دیگری نیز بودند و هستند که در خارج از کشور در مدارس و یا دانشگاه

چنان نیز به تدریس مشغول هستند که اسامی برخی از این عزیزان تقدیم اند و همدنیا تدریس کرده

  گردد.می

ـ ٤محمد رفرف در ایران، ـ علی٣خانم فردوسی در ایران، ـ طلعت٢ـ ابوالقاسم فردوسی در ایران، ١

ـ شهین ٧ـ پروین روحانی در ایران، ٦ـ ماشاءاله وجدانی در ایران، ٥عبدالحسین روحانی در ایران، 

ـ داریوش یزدانی ١٠ـ منوچهر مهاجر در آمریکا، ٩ـ سهراب روحانی در آمریکا، ٨روحانی در آفریقا، 

اصغر رزّاقی در کانادا، ـ علی١٤امراله، اسداله و نصراله هاشمی در پاناما، ـ ١٣، ١٢، ١١در ژاپن، 

 اله مهدوی (نوۀـ فضل١٧ـ منیره جمالی در استرالیا، ١٦ـ امید جمالی استاد موسیقی در آمریکا، ١٥

ریکا، ـ رامین امجدی معلّم موسیقی در آم١٩ـ کورش محبوبی در ایران، ١٨التّجار) در جاسب، معاون
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ـ فروغیه فروغی استاد زبان انگلیسی و اقتصاد ٢١ـ باهره شفیعی معلّم و رئیس مدرسه در ایران، ٢٠

ـ منوچهر صادقی استاد ٢٣محمد فروغی) در جاسب، مّ علی ـ احمد فروغی (نوۀ٢٢در ایران، 

ـ مهدی جمالی ٢٦ا، اکبر رزّاقی در آفریقـ علی٢٥ـ پدرام محبوبی در اسپانیا، ٢٤موسیقی در آمریکا، 

ـ مهناز مهاجری در ٢٩ـ رزا رزّاقی در بوتسوانا، ٢٨ـ ابوالفضل جمالی در بوتسوانا، ٢٧در استرالیا، 

ـ سعید ذکایی در ٣٢ـ فرید یزدانی در ایران، ٣١ـ رامین رزّاقی استاد موسیقی در کانادا، ٣٠آفریقا، 

اله اسماعیلی) معلّم (همسر لطف ـ شکوه شریفی٣٤ـ مهندس دانش امجدی در ایران، ٣٣ایران، 

ـ حامد روحانی در آفریقای ٣٦ـ دکتر پرویز روحانی در ایران، آمریکا و جامایکا، ٣٥زبان در ایران، 

ـ ٣٩ـ مهین محمودی در ایران، ٣٨ـ اکبر امجدی استاد علوم کامپیوتری در آمریکا، ٣٧جنوبی، 

  منوچهر یزدانی استاد موسیقی در آمریکا

  

  

  

   



٢٣٧ 
 

  مبلّغین و ایادیان امراله به جاسبسفر 

  

بسیاری از مبلّغین طراز اول و شهداء و حتّی 

ایادیان به خاطر تبلیغ و یا تشویق و دیدار احباء به 

اند و با احبای جاسب دیداری جاسب آمده

روزی از جناب فروتن پرسیدم که آیا به اند. داشته

اند؟ که جاسب را دیدهجاسب سفر کرده و یا این

گاه به ایشان در پاسخ گفتند که خیر، من هیچ

دانم که محفل جاسب جاسب نرفتم، ولی می

اله مهاجر پرسیدم که آیا ایشان ها بود. همین سؤال را از جناب دکتر رحمتترین محفلیکی از قوی

 ١٨اند؟ ایشان پاسخ گفتند زمانی که حدوداً سب سفر کردهبه جا

روند، ولی در آن زمان جاسب سالشان بوده، به جاسب می ١٩یا 

بسیار ناآرام بوده و اهالی برای احبای جاسب مشکالت زیادی 

درست کرده بودند، از این رو همان شب مجبور شده تا شبانه از 

به جاسب آمده بودند به نراق همان راهی که سوار بر االغ از نراق 

اله بروجردی ایشان به بلوا، رفتن مردم پیش آیت برگردند. اشارۀ

باشد که در آن زمان محفل صالح و گرفتن حکم قتل می

جا مدّت زیادی بمانند و ایشان خیلی بیند که ایشان در آننمی

گردند. از جمله مبلّغین دیگر، سید عباس علوی است زود برمی

اله روحانی در اند. آقای قدرتایشان نیز به جاسب آمدهکه 

کند که وقتی که جناب سید عباس علوی این خصوص نقل می

نطق و صحبت ایشان مانند  کرد، نحوۀدر جلسات صحبت می

  آورد.تنور پر آتش در و دیوار را به وجد می

جناب علی ممتازی فاضل یزدی و جناب فاضل مازندرانی نیز 

اند. وقتی جناب فاضل مازندرانی م به جاسب سفر کردههر کدا

ه مهاجرجناب دکتر رحمت ال 

د عباس علویجناب سی 

علی ممتازی فاضل 
 یزدی
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دهد که گویا ای از تاریخ وقایع امری جاسب، به او میآید، محمدعلی روحانی دفترچهبه جاسب می

ایشان در نوشتن کتاب ظهورالحق در بخش مربوط به جاسب، برخی از مطالب نوشته شده در کتاب 

  نگارند.ه میرا بر اساس مطالب و مضامین آن دفترچ

اند، جناب ثابت شرقی، عبداله توان به جناب ابن ابهر که بارها  به جاسب آمدهاز مبلّغین دیگر می

آبادی خود در آبادی اشاره داشت که میرزا حسن نوشمطلق، محمد ناطق و میرزا حسن نوش

  نویسد که بارها به جاسب رفته است.خاطراتش می

اه شمسی، بیشتر مبلّغینی چون جناب منوچهری از کاشان و جناب های سی و چهل و پنجدر سال

کردند. البتّه مبلّغین محلّی همانند جناب آمدند و در جلسات صحبت میآیین به جاسب میبهین

اند. رضا همیشه در محل بودهرفرف، ارباب آقا احمد محبوبی، جناب ابوالقاسم فردوسی و مّغالم

اله مهاجر در طور که جناب ذبیحاند، هماندیگری که به جاسب آمدهاز جمله مبلّغین مشهور 

العلما است که شرح حال برگرفته شده ایشان از کتاب مصابیح نویسد، جناب صدیقخاطراتش می

  هدایت، در قسمت بالگ سایت ذکر گردیده است.

  نظـــــران خواهد بودصاحب هـا قبلـــۀبـر زمینــی کـــه نشـــــان کف پـای تو بـود         سال

  بــرو ای زاهـد خودبین که ز چشم من و تو         راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

  

  مبلّغین اولیه

  العلماـــ جناب صدیق

  ـــ جناب ابن ابهر

  ـــ جناب فاضل مازندرانی

  

  مبلّغین قبل از  سال سی شمسی

  علوی ـــ سید عباس

  ـــ جناب ثابت شرقی

  ـــ جناب عبداله مطلق

  ـــ جناب محمد ناطق
 آبادیمیرزا حسن نوش
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  آبادیـــ میرزا حسن نوش

  ـــ جناب علی ممتازی فاضل یزدی

  اله مهاجرـــ دکتر رحمت

  

  های سی تا پنجاه شمسیمبلّغین محلّی و سال

  ـــ جناب منوچهری از کاشان 

  آیینـــ جناب بهین

  ـــ جناب رفرف (مبلّغ محلّی)

  ـــ ارباب آقا احمد محبوبی (مبلّغ محلّی)

  ـــ جناب ابوالقاسم فردوسی (مبلّغ محلّی)

  رضا (مبلّغ محلّی)ـــ مّ غالم

  ـــ جناب عباس محمودی (مبلّغ محلّی)

  

  

  

  

   

 جناب عباس محمودی
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  حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد

  

  اله اعالییداستانی از جناب عنایت

  

دو سه نسل پیش، زندگی بسیار سخت بود و تا 

 این مخصوص فقرا نبود. حتّی اعیان و مثال

گفتند ثروتمندان هم وضع درستی نداشتند. می

در جاسب ارباب حسین وضعش از همه بهتر 

است. یکی که از نزدیک زندگی او را دیده بود، 

گویند؟، دم پرسیده بود: چرا به شما ارباب می

گویند نیست. ر که مردم میطودستگاه شما آن

دولت  ١٣٤٢گویند ارباب! حتّی در زمان شاه، سال گفته بود: از بس مردم گدا هستند، به من می

کند که خواهد، دولت آمریکا درخواست ایران را رد میایران چند میلیون وام از دولت آمریکا می

  ممکن است دولت ایران نتواند پس بدهد. 

شد، بیشتر صادرات خواندیم، وقتی صحبت از صادرات ایران میو جغرافیا میوقتی من دبستان بودم 

گفتم که با پشم و ایران پشم و روده و پوست و پسته و قالی بود. من که بچه بودم، پیش خودم می

شود کشور را اداره کرد. این بود که در دهات و شهرها اکثر مردم با روده و مغز گردو و پشم که نمی

 ١٣٤٣کردند و پر بود از کور و کچل و معیوب و فقیر و بیچاره. وقتی در سال ندگی میفالکت ز

های قم گدا بود و نزدیک صحن و برای اولین بار به قم آمدم، تعجب کردم چقدر توی خیابان

  روها پر از مریض و گدا بود که روی زمین افتاده بودند. شد راه رفت. تمام پیادهاطراف آن نمی

علمیه با این همه علمای اعالم و دانشمندانِ مثال به نام، هیچ اختراع و اکتشافی نبود تا  حوزۀدر 

علمیه از  حوزۀ مردم جاهای دیگر که هیچ، حتّی خود شهر را از فالکت و فقر نجات بدهد. در بارۀ

اش جودیگفتند که صادراتش آخوند است و بالمآل خرافات، وارداتش مرده و گدا و موقدیم می

تنها شپش است.  چند سال بعد که برگشتم، همه چیز عوض شده بود و از گداها به خاطر باال رفتن 

  قیمت نفت و ازدیاد صادرات آن خبری نبود.



٢٤١ 
 

  کرد که خالی از شنیدن نیست:خان اعالیی تعریف میالهداستان زیر را جناب عنایت

را به جاسب بیاورد، اهالی وضعی نداشتند. زمستان  بافیاله مهاجر قالیکه جناب سیفقبل از این

ها کافی برای زن و بچه شد، از اواخر مهرماه تا نوروز هیچ کاری در ده نبود و غذا به اندازۀکه می

رفتند و علّت رفتن، بیشتر این بود که سربار خانواده نباشند و در نبود. اکثر مردان از ده به شهر می

دادند و پول و مزد و مواجبی در کار نبود و اگر دند، فقط غذای آنها را میکرشهر هر جا کار می

کردند و تنها چیزی که برای بود، بیشتر از خرج غذا نبود و معموال همگی شب عید مراجعت می

آوردند، فوقش یکی دو تا نان بربری یا سنگک یا چند تا قوطی خالی برای انبار حبوبات خانواده می

بافی بودند ها مشغول قالیها و بچهبافی به جاسب آمد، اوضاع عوض شد. زنی قالیو غیره. وقت

دادند و دیگر کمتر به شهر برای کار داری را در زمستان مردان انجام میو کارهای خانه و دام

  رفتند.می

  کرد: ایشان تعریف می

آورد. یک سال وقتی میکرد، معموال یکی دو عدد نان با خودش شب عید که پدرم مراجعت می

برگشت، با خودش یک دست فنجان قشنگ که روی آن عکس ناصرالدّین شاه چاپ شده بود 

آمدند و از پدرم پرس و ما می آورد. طبق معمول همگی برای عید دیدنی و دید و بازدید به خانۀ

د و نشان همه آورفنجان را می شد و جعبۀجو که چه خبر؟ پدرم پس از مقداری گفتگو، بلند می

داد و این کار را بارها و بارها تکرار کرد و به این صورت بود که آن را توی رف گذاشته بود. می

رفت روی رختخواب و بعد روی طاقچه و از ته رف با زحمت جعبه را آمد، میهر کس می

کرد. می نشست و جعبه را بازگشت روی لحافِ پای طاقچه و میداشت و از روی طاقچه برمیبرمی

داد و بعد از مالحظه، دوباره جعبه را بسته و به کاغذها را یکی یکی باز و آن را نشان مهمان می

  گذاشت.همان منوال ته رف می

ها بار رفت روی از صبح تا غروب اکثر اقوام و بستگان آمدند و این کار پدرم بود. بارها شاید ده

لحاف، روی طاقچه، ته رف و برگشت و تکرار کرد. آخر روز که مادرم عاصی و خسته شده بود، با 

: این ای! و به تندی گفتپرخاش و عصبانیت به پدرم گفت: بسه دیگه مرد، با این هنری که کرده

که اینقدر تعریف نداره. پدرم که با شنیدن این حرف به کلّی حالش گرفته شده بود و مشغول چای 
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خوردن بود، چای را زمین گذاشت، دستش را روی پیشانی گذاشت و چند لحظه صبر کرد و مثل 

  گفت:که مانند موالنا، با خود میاین

  ی هست چون سی صد هزاریک جفا از خویش و از یار و تبار          در گران

یک دفعه بلند شد و روی لحاف رفت، بعد روی طاقچه و قد کشید و جعبه فنجان را از ته رف 

برداشت و پائین آمد و به طرف پنجره رفت و پنجره را باز کرد و از طبقه دوم اطاق آن را به طرف 

دن از شکستن) شد و این بود عمومی بود پرت کرد و همه آنها پول پول(تکّه تکّه ش بیرون که جادۀ

  پنج ماه کار در شهر. نتیجۀ

 شمسی که به طهران رفت، دیگر برای عید برنگشت. در کارخانۀ ١٣١٨در سال بعد، یعنی سال  

حدّاد که مشغول کار بود، بر حسب تصادف و سقوط آهن از بین رفت و شب عید که همه با هزار 

بودیم، خبر آوردند که محمدکاظم از بین رفته است. عید ما  تا بچه قد و نیم قد منتظر او ٨اشتیاق 

ما سرازیر شدند و به سر و صورت  به عزا تبدیل شد. تمام احبا و دوستان و حتّی اغیار به خانۀ

مادرم از همه بلندتر  رفت و در آن میان نالۀزدند و گریه و زاری و ناله و شیون بود که به هوا میمی

  خواند:زد، بلند نوحه میه سر و صورت میکه در حالی که ب

  آیی؟آیی          گل عالم تمام شد کی میخودت گفتی که فصل گل می

الی انگشتانم با یک چشم شاهد و من هم در حال گریه، دو دستم را روی صورتم گذاشته و از البه

گفتم: چه ا خود میمادرم بودم و ب های سال گذشتۀسرایی و با چشم دیگر شاهد حرفاین نوحه

دیگر بیشتر محبت دانستیم و به همدیگر را بیشتر میکه دیگر دیر شود، قدر همخوب بود، قبل از این

  نمودیم.چه که دیگر خودداری میکردیم و از ایراد و توهین و تحقیر و نیش زبان هممی

  دیوانی است حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد           زمانه را قلم و دفتری و

 تذکّر، بعضی از متعصبین مسلمان به منزل ما نیامدند. این بود که در مسجد پاچنار جلسۀ برای جلسۀ

اله مهاجر با صدای بلند و رسا مناجاتی در کمال تذکّری برای آنها و احبا گرفتیم و جناب حبیب

مناجات بودند که باعث تحسین روحانیت و حزن خواند و تمام آنها در موقع تالوت سراپا گوش به 

  و تذکّر و تعجب بسیاری از اغیار شد.

ترین آنها محمدکاظم موقع فوت هشت فرزند به یادگار گذاشت. سه پسر و پنج دختر که کوچک

های سال، حتّی تا هفتاد سال بعد، وقتی که عبداله اعالیی شش ماهه بود . دخترهای او تا سال
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گرفت افتادند، حزن و اندوه شدیدی آنها را فرا میشد و به یاد او مییصحبت از داستان پدرشان م

، نه از »یکی داستانی است پر آبِ چشم«افتادند. نگارش جزئیات این وقایع که خود و به گریه می

  این مقاله است. به قول فردوسی: قلم کسی ساخته است و نه در حیطه و حوصلۀ

  به زیر گل اندر چه جوید همی          که داند که بلبل چه گوید همی    

  همـی نالـــد از مرگ اسفندیار               ندارد بـه جــز نالـه زو  یادگار
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  حسن باد از کروگان جاسب 

  

خانم (همسر اول محمدعلی ناصری) بوده که در لیست شهدای جاسب، اسم خواهر او معصومه

خانم خواهر حسن باد، مادربزرگ بسیاری از احبای جاسب ایم. معصومهخانم را نوشتهمعصومه

ها و ها و یزدانیباشد و خود حسن باد هم پدربزرگ بسیاری از احبای جاسب مانند اعالئیمی

  باشد. ها و غیره میها و ناصریها و اسماعیلیها و امجدیها و زمانیها و هاشمیجمالی

کس به گرد پای او نرسیده است. اگر امروز در المپیک بود، تمام دویدن، تا کنون هیچ ۀدر مسابق

کرد و کیلومتری را نصیب خود می ٤٢چنین ماراتن متر و هم ٨٠٠متر، ... و  ٢٠٠متر،  ١٠٠های مدال

ه که او قدر او در دویدن سریع بودشد. آنپیچید و قهرمان مسلّم جهان میاسم او در سراسر عالم می

کردند و هر جایی که کاری فوری و سریع در میان بود، به او رجوع را به اسم حسن باد صدا می

  گشت.رفت و مثل باد هم برمیکردند و او مثل باد میکرده و او را مسؤول می

افتد و نایب حکومت در جاسب باید فوراً موضوع را با حاکم کاشان ای میبار اتّفاق غیر منتظرهیک

دهد. نایب در میان بگذارد و تعیین تکلیف کند و گر نه کار از کار گذشته و مشکل بزرگی رخ می

گوید: باید فوراً این حکومت در جاسب نامه را نوشته و غروب آفتاب حسن باد را صدا کرده و می

امه را گرفته، نامه را به کاشان برده و به حاکم کاشان بدهی، جواب گرفته و فوراً برگردی. حسن باد ن

کند، رود، مقداری آب و نان برداشته، هوا تاریک بوده که بدون چراغ حرکت میمثل باد به منزل می

رساند، در اسرع وقت دود، نامه را به حاکم کاشان میها در تاریکی میها و درهتمام شب در کوه

مه را تحویل نایب حکومت گردد و قبل از طلوع آفتاب جواب ناجواب گرفته، از همان راه بر می

کند که چه طور حسن آقا در تاریکی شب اندازه تعجب میدهد. نایب حکومت بیدر جاسب می

ها گذشته، به کاشان رفته و برگشته و جواب آورده است. رفتن به کاشان ها و درهها و تپهاز میان کوه

 ١٥٠ان هم مدتی با حاکم بوده، یعنی کیلومتر هم برگشته و در کاش ٧٠کیلومتر است و  ٧٠بیشتر از 

ها، به این معنی که اگر امروز حسن آقا ساعت دویده آن هم در کوه و بیابان و دره ١٠کیلومتر را در 

کرد، ولی آن های مختلف دومیدانی نصیب خود میهای طال را در ردهدر المپیک بود، تمام مدال

شد و از آن به بعد، همه به او » باد«ه دریافت یک بود و مفتخر ب» باد«او یک  زمان تنها جایزۀ

  گفتند: حسن باد! می
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اله مهاجر) بود. تقریباً در سال گرفت، نوراله مهاجر (پسر سیفنفر بعدی که حتماً مدال طال می

سالگی در لوکزامبورگ در ماراتن موفّق به کسب طال شد. در جاسب که بود کسی به  ٤٠در  ١٩٦٣

ها را با دویدن و دنبال رسید. در دشت و کوه و بیابان آنقدر سریع بود که کبکنمیگرد پای او 

کند: روزی در جاسب به منزل او اکبر رزّاقی حکایت میکرد. جناب علیکردن، زنده شکار می

شود زنده کبک وحشی را در قفسی دیدم، تعجب کرده، پرسیدم کبک را که نمی ١٥رفتم، حدّاقل 

ام. در صورتی که گرفتن مرغ ای راندن گرفتهمام اینها را با دنبال کردن و به گوشهگرفت؟ گفت: ت

اله ناصری چنین قبال در مورد آقا جمال غفّاری و فیضخانگی در فضای باز کار آسانی نیست. هم

خط برداری در تمام کشور موفقیت آنها نوشتیم که در تیراندازی و پرش و وزنهاله مهاجر و حبیب

  ها بود. اول روزنامه
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به حاج درویش بزرگ خاندان  علی درویش، معروفسندی دال بر به شهادت رسیدن حاجی حسن

  ١ هاناصری

  

  شمسی] ١٣[٠٣صفر  ٢٠

  مقام منیع مجلس مقدس شورای ملیه، شیده اله ارکانه، مشرف و فائز

  کروگان جاسب فدویان رعایای قریۀ عریضۀ

تان شرق و غرب ایران را احاطه نموده پرستیقانون و وطن محترم و ای کسانی که ادارۀای آقایان 

علی جاسبی و از و نسیمی از ریاض عنایتتان به این پشت جبل نوزیده. امان از دست شیخ حسین

قانون بلند نبود، دست تعدّی [دراز] نمود و  تعدّیات او، من جمله در شش سال قبل چون آوازۀ

خود برده، چوب زده و شکنجه نمود و به درخت آویخته و هر یک را مبلغ  ن را به خانۀفدویا

بود، از بس صدمه به او  ٢علیمرد که موسوم به حاجی حسنخطیری جریمه نمود و یک نفر پیره

باشند. سکوت نمودیم و من بعد زدند، به همان صدمه فوت شده که تمام اهالی جاسب مطلّع می

خان کاشانی به جاسب آمده و تمام دارایی فدویان را به حسینراهم آورده که نایبهم اسبابی ف

غارت برده، باز هم سکوت نمودیم و بعد بنای بر تعدّیات دیگر گذاشته، باز هم سکوت کردیم، تا 

مان طاق شده و مالیاتش را هم در این ایام که بنا کرده دست به ناموس هر یک دراز کرده، طاقت

دهد. ناچار به قم رفته و به تمام ادارات عرایض خود را کرده، به تمام ادارات و آقایان نمی نداده و

شماها خواهد شد. به  معلوم گردیده و حکم فرمودند که به والیت عود نمایید، حکمی در بارۀ

د، باشفدویان می چینی و صدمۀپی اسباب روزهوالیت آمدیم و حکم قطعی نفرمودند. باز هم همه

رد و خواهش از آقایان محترم گیچون سالی سیصد تومان بلکه تجاوز از دولت به اسم مستمری می

گیری؟ ژاندارمی؟، قزاقی؟ داریم که از آقا شیخ مذکور جویا شوید که این وجه را به چه جهت می

  نبرند؟ سرکرده هستی؟ یا خطه[ای] از ایران به شما سپرده که مال عابرین را سارقین به سرقت 

باشد. روزه در صدد صدمه زدن [به] رعیت غارت شده میبلی چون مشغول هیچ کاری نیست همه

کنیم. آیا اگر شبانی گوسفندی داشته باشد حال عرایض فدویان این است یک شرحی هم عرض می

                                                             
١. اشتباهات امالیی وجود داشت که تصحیح شد.هدر متن شکوائی ،  
  علی.در نسخۀ اصل: حسین .٢
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 و بیابان در چرا مشغول باشد، گرگ خونخواری میان گوسفند بیافتد، تکلیف شبان چه خواهد بود؟

که پشت سنگی خود را پنهان کند تا تمام اغنام باید همتی نماید که گوسفندانش راحت باشد یا این

  را از میان بردارد؟ های های الزم است که علی الحساب چند روزی اغنام راحت باشند. 

گی فرمایید؟ این است شرح فدویان، ای ای آقایان محترم، مگر شماها اغنام خود را نباید رسید

که فدویان را با شیخ مذکور به هر محلّی امر جال الهی و امناء رحمانی، مستدعی از آقایان اینر

فرمایید، طرف جواب [و] سؤال بشویم، هر طرفی مسؤول واقع شد، مجازات فرمایید. شماها را قسم 

رسیدگی دهم به غیرت حضرت ابوالفضل که رفع تعدّیات و ظلم را از سر فدویان بفرمایید. هرگاه می

ها شکایت هر یک از آقایان را به حق جل جالله خواهیم کرد. باقی امر امر نفرمایید، در شب

  مبارکتان.

  نفر از رعایای بهائی جاسب] ١٦[مهر 
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  حسین کاشینایب

  

  حسین کاشی به کروگان جاسب برای قتل و غارت بهائیانلشکرکشی نایب

  

  

مسلّح خودسر ولگرد را تشکیل  های گوناگونش یک دستۀپسرش و اقوام و فامیل ٩حسین با نایب

رسید که نه تنها کاشان و اطراف آن را خراب کردند، بلکه داده بود که گاهی به چندین هزار هم می

توان گفت آتشی برافروختند که تمام ایران را سوزاند و دلیل آن هم اوال ضعف حکومت مرکزی می

  مردم آن زمان بود. کسبی عامۀکاری و بیطرفداری علمای معروف و متنفّذ و ثالثاً بی و ثانیاً

زاده حبیب بن موسی با سنگربندی و دفاع از خود در مقابل حکومت حسین کارش را از امامنایب

شروع کرد و بعد از دو روز با کمک و پادرمیانی علما، مورد عفو حکومت قرار گرفت و علما 

به او دادند و هر زمان » ساالر اسالم«کمک کرده او را راهی کربال کردند و در بازگشت لقب 
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میالدی،  ١٩٠٨شد، در قتل و غارت روزمره، همانند قیام مردم کاشان در سال تنگ می عرصه بر او

  نشست. زاده معصوم قم بست میبرد و یا در امامبه علما پناه می

پسرش، ماشاءاله خان، در قتل و غارت و جنایت دست پدر را از پشت بسته بود و به او لقب 

دینی بود و بیشتر نماز ظهر و عصر را در مالء عام و در  دادند و بسیار مذهبی و» سردار اسالم«

زدند، وصیت کرد مردم به دار می خواند. وقتی او را در میان هلهلۀمساجد برای جلب نظر مردم می

را داشت. بله، این » سیف االسالم«شاه عبدالعظیم دفن کنند. برادر بعدی لقب  که او را در مقبرۀ

های اسالم با هم نشستند و نقشه برای نابودی االر اسالم و سردار و سیفها و ساالسالمهمه حجت

ای از جزئیات این موضوع از این بهائی در جاسب کشیدند که گوشه و قتل و غارت چند خانوادۀ

  قرار است:

علی، زد و شیخ حسین در سر یک موضوع کوچک خانوادگی، بین اهالی هرازجان و دار و دستۀ«

خواهی از طرف شیخ مأیوس دهد و اهالی هرازجان نه تنها از هر نوع عدالتخوردی رخ می

گیرند. ناچار علمای هرازجان شوند، بلکه مورد ظلم و ستم و ایذاء و اذیت بیشتر او هم قرار میمی

جا خواسته که برای تنبیه شیخ و اطرافیان او متوسل به به مشهد اردهال و کاشان رفته و از علمای آن

دیگری ریختند که چگونه با  حسین کاشی شوند. علما از فرصت سوء استفاده کرده و نقشۀنایب

یک تیر دو نشان بزنند، یکی تنبیه شیخ و دیگری قتل و غارت و تار و مار کردن احباء کروگان 

  جاسب. 

تفنگ حسین را تشویق و راهنمایی و همراهی کرده و او با چند صد نفر پیاده و سوارنهایتاً نایب

تصاحب حکومت  خان آن زمان نقشۀحسین و ماشاءالهشوند. نایبشب راهی جاسب میدار، نیمه

پروراندند. حال چرا از آن کار خطیر گذشته و آن را موکول به بعد از و خلع احمدشاه را در سر می

ه بودند که اگر خبر به او قول دادکنند، شاید علمای اعالم و دراویش از خدا بیحمله به جاسب می

بالی جان بهائیان شوی، حتماً در کارزار بعدی، حق به فریادت خواهد رسید و موفّق خواهی شد 

گونه رقم زده بود که بهائیان جاسب که دست تقدیر اینو در ضمن ثوابی بزرگ خواهی برد. مثل این

دم محل و اطراف که هیچ، احباء زهر هر بالیی را بچشند. از مخالفت و دشمنی مر نیز همانند بقیۀ

 ریز زندگی آنها را به باد دهد و فلسی باقی نگذارد. به محض حملۀاین بار باید سردار خون

حسین، مردان ده بدون هیچ مقاومتی به کوه و بیابان فرار کرده و زنان و نایب شبانۀ غافلگیرانۀ



٢٥٠ 
 

ده حمزه از ترس هتک حرمت پناهنده زادختران با خراشیدن و مالیدن گل به سر و صورتشان به امام

  شوند.می

زاده به نظر قدرشناسی زاده، ما به این اماماین امام های ضد و نقیض دربارۀبا تمامی این حکایت

ای از اماء بهائیان جاسب هولناک برای مدّتی پناهگاهی امن برای عدّه نگریسته چه که در این واقعۀ

گذشت (جوی سیارون) ده و جوی زیبایی که روزگاری از کنار آن میزابوده و از آن گذشته این امام

  جاسب بوده است.   گذاری سایتی در بارۀبخش نامالهام

آمد، حسین از خوردن و بردن و سوختن و ضرب و شتم و ایذاء و اذیت هر آنچه از دستش  برمینایب

برند، ر و با هتک حرمت به نزد او میرضا را دستگینابینا آغالمکوتاهی نکرد. یارانش پیرمرد نیمه

کند که نیمهاو نیز با تهدید به تیرباران پسرش، محمدعلی روحانی، از او تقاضای پول هنگفت می

  کند.آسا محمدعلی روحانی به همکاری چند نفر خیرخواه محلّی فرار میشب معجزه

گویی کرده بود که به زودی ان پیشاز علما گذشته، حتّی نورعلی شاه، رئیس دراویش ایران در آن زم

خان، احمدشاه را کنار زده و خود شاه ایران خواهد شد. علمای اطراف کاشان و دراویش ماشاءاله

او به  گنجیدند که به زودی به جاه و مال و منال خواهند رسید. حملۀایران در پوست خود نمی

او به کلّی نقش بر آب  اطرافیان، نقشۀ هایگوییها و پیشجاسب باعث شد با وجود تمام حمایت

نمود، شاید گرفتار جزای این اگر چنین نمی«فرمایند: شود. در همان موقع حضرت عبدالبهاء می

و همان شد که » قریب پریشان و بی سر و سامان گردد، نام و نشان نماندگشت، عنرفتار نمی

   ١حضرت عبدالبهاء فرمود.

  

  ب حسینیآبادی درباره نات میرزا حسن نوش خاطرا

های تعدّیات و شرارت باری در سال شصت و نه که در خدمت اخوان صفا به کاشان آمد، به واسطۀ«

حسین کاشی و پسران و نوکرهایش، این صفحات یعنی کاشان و اطراف بسیار ناامن  و منقلب نایب

فته بودیم قمصر، فصل تابستان بود و مردم از مال و ناموس و جان در امان نبودند. چنانچه وقتی ر

کردند. شبی که ما از قمصر آمدند و مردم را لخت میحسین سر راه میبود. هر شب سواران نایب

                                                             
  صورت کامل این لوح در همین کتاب، در بخش الواح مبارکه، درج شده است. .١
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رفتیم، دیدیم شخصی را برای هشت قرآن کشته و به کاشان با مرحومان ناطق و اخوان صفا می

را روی االغ خود انداخته به شهر اند و ما رسیدیم و نعش مقتول جسدش را در جاده انداخته و رفته

ها از قبیل اسب و یابو و رساندیم و در این سفر که آمدم، دیدم هیج کس از خود چیزی ندارد. مال

اند. جوان های مردم را به حکم قاطر، هر کس داشته از او گرفتند و اسلحه را هرچه بود، جمع نموده

جاهای مرغوب و خوش آب و هوای اطراف را چه  اند. خیلی ازاجبار نوکر و نظامی خود قرار داده

اند و اختصاص به خود داده در دهات و چه مزرعه از تحت مالکیت صاحبانش به زور به درآورده

آوردند مرد، فوراً زن یا دختر او را به عقد نکاه دائمی یا موقّتی خود درمیبودند. هر متمولی که می

ها احدی در آن سرزمین اختیار چیزی را نداشت. حسینیبخوردند. خالصه جز نایو مال او را می

هزاران سوار پا به رکاب مسلّح داشت و مسلّط بر جان و مال و ناموس مردم بود و با برخی علما 

  دست بود. هم

چاپید و برای آنها هم در تهران پشتیبان و حامی از ارکان دولت و وزرای مملکت داشت، می

گاهی داد. این بود که مأمورین دولتی که گههای خود میدستو به هم کردفرستاد، غارت میمی

آمدند، برای قلع و قمع او از مرکز می

خوردند و یا بدون تصادف شکست می

گشتند. چه یا در و زد و خورد، برمی

شدند و یا افراد مرکز مانع حرکت قوا می

انگاری در نمودند که سهلرا راضی می

د و بدین سبب بود که انجام وظیفه نماین

این مرد شریر متجاوز از سی سال با 

گری کرد و با دولت کمال اقتدار یاغی

طرفیت نمود و قلع و قمع نشد، در 

صورتی که چهل فرسخ بیشتر دور از 

  مرکز نبود.

طغیان و اقتدارش،  باری در بحبوحۀ

حاج مّ علی گنابادی پسر مرحوم حاج 
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شعبه حاجی مّ سلطانی وارد کاشان شد. قوا و استعداد ماشاءاله علی، رئیس دراویشمّ سلطان

قریب تو سلطنت به او داد و به  او گفت: عن گویی و وعدۀخان، پسر نایب حسین، را که دید، پیش

خان از شوی. ماشاءالهکنی و خود شاه میگیری و احمد شاه را خلع میروی و پایتخت را میمی

  کند. آید و نسبت به آقا اظهار ارادت میاین خبر خوشش می

این مسأله که انتشار یافت، سبب تجری و قدرت دراویش شد و جمع کثیری از اهالی آن صفحات 

رسیدند این وعده و نوید مرشد را ذکر ارادت پوشیدند و هر جا می اظهار درویشی کردند و خرقۀ

دادند. از طرف دیگر گفتار را ترقیات و اقتدار روز افزون سردار قرار میکردند و دلیل صدق این می

بهائیان را در جاسب به غارت داد و هرچه  خان به نراق و جاسب هجوم آورده و محلّۀحسیننایب

  بود، برد.

زده، واقعه را به ساحت اقدس حضرت عبدالبهاء معروض داشتند. در لوحی که در احبای غارت

ها را بیان دهند و علّت بروز این گونه طغیانکه قدری تسلّیشان مینازل، پس از آن جواب آنان

قریب از او نام و نشانی نماند و محو و نابود فرمایند، عنفرمایند، به کمال صراحت و وضوح میمی

ر گردد. این لوح مبارک نیز در همان ایام چاپ عکسی به خط زیبا شد و منتشر گردید و به دست یا

 گفتند: مرشد ما وعدۀکردند و میو اغیار افتاد و بعضی از دراویش مطلع با بهائیان محاجه می

خان سردار داده است، ببینید که چگونه آثارش ظاهر است و پیشوای شما خبر سلطنت به ماشااله

کیست. پس  جا معلوم است که حقدهد و هیچ اثری از آن نیست و از ایناز نابودی و زوال او می

برادران و بستگان او  از چند سال که همان سردار سر دار رفت و پدرش در پی او روان شد و همۀ

در  ١٢٩٨راه عدم گرفتند و تمام دارایی و هستی و امالک او در زمان وزارت وثوق الدوله در سنه 

میدند که حق ضبط دولت درآمد و به مصداق بیان مبارک نام و نشانی از او نماند، آن وقت فه

  کیست و حقیقت چیست.

  

  حسین تا گرفتار شدن و اعدام او  واپسین روزهای نایب

گاه شدن نایب از گرفتاری ماشاءالهبا آن خان شبانه و ناگهانی به که ژاندارمری کاشان پیش از آ

دار و حسین همیشه و در هر حال بیآباد که توقّفگاه نایب بود هجوم بردند، ولکن چون نایبفرح

العبور با های سخت و صعبکار خود بود، از چنگ مهاجمین فرار کرده و چند روزی در کوه آمادۀ
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 و گریز بود، تا نمودند در جنگطورجدی و با تاکتیک نظامی او را تعقیب میهایی که بهژاندارم

  ١آنکه از پای درآمد و گرفتار شد.

  

  

  

   

                                                             
  کاشان در جنبش مشروطۀ ایران. .١
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  یزدانیمقاالت جناب مصطفی 
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  آزار و محب بهائیان در جاسبنفوس بی

  

کردند، افرادی هم بودند که همیشه با بهائیان شماری که در جاسب زندگی میدر میان افراد بی

کردند، بلکه تعصبی نیز نداشتند. یکی جاسب دوست بودند و نه تنها هیج مخالفتی با بهائیان نمی

نمود، این بود که این افراد یا به از ظالمین جاسب جدا و متفاوت می از دالیلی که این افراد را

رفتند، اعتنایی به تحریکات که اگر میها تحریک شوند و یا اینرفتند که توسط آخوندمسجد نمی

توان این افراد سان میدادند. بدینگاه اقدامی علیه بهائیان انجام نمینمودند و هیچضدّ بهائی نمی

توان به افراد آزار و محب بهائیان کروگان جاسب دانست. از آن جمله، میدیف نفوس بیرا در ر

  زیر اشاره داشت:

  رضا کاشفیـــ علی

در شرح حال افراد و تواریخ کروگان جاسب آمده و شفاهاً از لسان اهالی ده نیز شنیده شده که پدر 

ه خلق جاسب ستم روا داشته و هر علی) تا توانسته برضا کاشفی، (شیخ حسینجناب آقای علی

چقدر قدرت داشته، بهائیان مظلوم آن ده را مورد ضرب و شتم قرار داده است. بدنی از احباب 

جاسب نبوده که از ضربات ترکه و فلک او در امان مانده باشد. همگی به نحوی مورد ستم و ظلم 

ها کنیز و کلفت او باشند. م او و خانماهالی در آن زمان باید برده و غال اند. همۀاو واقع گردیده

  اند:نصیب نبودند. از قدیم گفتهمسلمانان نیز از ظلم او بی

  گر به قدرت برسی، مست نگردی، مردی         گر به ذلت برسی، پست نگردی، مردی

  این دست نگردی، مردی دست هوسـند         گر تو بازیچـۀ اهــل عالــم همــه بازیچــۀ

های ایشان ساختمان بسیار بزرگ و زیبایی که سقف آن کاله فرنگی بود، درست نموده و اطاق

های وارده و کلفت و نوکرها ساخته و امالک بسیاری خریداری نموده بود. هر بسیاری جهت مهمان

های گردن کلفت خود را خواست از حرف او سرپیچی کند، نوچهکس چه بهائی و چه مسلمان می

دادند تا شیری را آوردند و حسابی بدن او را با چوب و چماق نوازش میاد و طرف را میفرستمی

ایران که  که از مادر خورده بود، فراموش کند! آه و انین همه بلند بود. در آن ده مانند همۀ

شد، یای هم نوشته مای یا عریضهوائیهالطوایفی بود، دادرسی وجود نداشت و اگر چنانچه شکملوک

  کرد.علی با نفوذی که داشت، خنثی میشیخ حسین
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رضا و سه دختر داشت. بعد از فوت او، پسر ش هر کار زشتی علی یک پسر به نام علیشیخ حسین

خانم که خانمی پارسا و را که پدر کرده بود، بر عکس، با محبت جبران نمود. با خانمی بنام اقدس

و به شغل معلّمی یعنی تعلیم و تربیت پرداخت. نوکرها  ماهروی و بافضل و کمال بود، ازدواج نمود

کردند، بعد از فوت شیخ هایش کار میها و کشاورزان، که چه در دشت و چه در مزرعهو کلفت

نفس راحت کشیدند و از وجود این مرد نازنین که پسر او بود، فیض بردند. با همه با ادب و وقار 

گفتند: هرچه صدمه و بال از پدر مردان تاریخ جاسب، میزرگها، بنمود. مهاجریو سکون رفتار می

  کشیدیم از پسرش لطف و محبت دیدیم.

فهماند کرد و با نگاه و لسان به همه میها مشورت میجناب کاشفی در کارهای خود اکثراً با بهائی

بود، تمام  که بنده شما را دوست دارم. این مرد عاقل و نازنین پس از تحصیالت که در قم معلّم

خانم، اش به روی همه باز و خانمش، اقدستعطیالت و تابستان را در جاسب بود. درب خانه

باز، باگذشت و مهربان رو، دست و دلنظیر برای خلق جاسب بود. از این خانم گشادهالگویی بی

ک افتخار ای بدی ندید. اوالدی تربیت نمود که همه باادب، باسواد، باکالس و هر یکس ذرههیچ

  جاسب هستند. 

های او مصطفی قربانی، محمد قربانی، امیر شیرازی، حسین اسماعیلی، قبل از انقالب، رعیت

محمد شاطری و کل خانواده و دیگران که در خدمت ایشان حسین رفیعی و خانم، باباعلی و علی

همه از این زوج محترم . »خانم«گفتند خانم میو به اقدس» آقا«گفتند بودند، به آقای کاشفی می

دیگر به نام کاووسیه، غیر از گندم، جو،  سردیون و دراشنون و یک مزرعۀ راضی بودند. در مزرعۀ

ها کاشتند. جناب کاشفی به رعیتلوبیا، نخود و عدس، مقدار زیادی هندوانه و خربزه و طالبی می

هر کس در مسیر راه بود، به او چند هندوانه آورید، کنید و به ده میبار را جمع میگفته بود: وقتی تره

ای ما بیاید، باید هندوانه و خربزه ببرد. ببینید چه کار زیبا و خداپسندانه بدهید و هر کس در خانۀ

بود. اوالد آقای کاشفی، امیرهوشنگ، بیژن، کاووس، بزرگمهر، سیامک و دخترهای نازنین او، هر 

  داشتنی و مهربان داشتند.های دوست گلی بودند و چهرهیک دسته

خانم، خانمی گفت که چقدر اقدسجناب کاشفی بود و همیشه می مصیب یزدانی روبروی خانۀ خانۀ

ترند. خوشا به محترم و آقای کاشفی مردی بزرگوار و اوالدش هر یک از دیگری ممتازتر و دلنشین

های ده را دوست ان، بچهحالش، این افتخاری بود که نصیب همسایگان گردیده بود. این عزیز
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آموختند. مهاجر کردند و بقیه ادب از آنها میزبانی صحبت میداشتند و با همه با محبت و شیرین

خوب، همسر خوب و مرکب خوب دارد، یعنی همه چیز دارد و  گفت: هرکس خانۀبزرگ می

همه دارند، تو هر چه خوبان «خوشبخت است. جناب کاشفی همه را دارا بود. به قول معروف: 

  ».جا دارییک

آورد که برای زمستان انبار ها را میچنانی و کاه و علوفههای آنباری، جناب کاشفی وقتی خرمن

کرد. این های بهائی را صدا میکرد. او برای کارگری بیشتر بچهکند، چند کارگر باید اضافه می

شفی، ظهر، همان غذایی که برای خودشان کردند، زیرا خانم کاها عاشقانه و خوشحال کار میبچه

اید از سر سفره کرد که تا سیر نشدهداد و سفارش میدرست کرده بود، با خوشرویی به کارگران می

خانم به بنده کرد: ناهار را که خوردم، تشکّر کردم و کنار رفتم، اقدسکنار نروید. جوانی تعریف می

پیرمردی سر سفره مشغول خوردن است، کنار نرو، چون  با زبان مالیم گفت که پسرم، تا زمانی که

توان این عروس را و او مجبور است گرسنه کنار رود. ببینید فهم و کمال تا چه حدّ باال بود. آیا می

  همسرش را با شیخ مقایسه کرد؟ آنها دقیقاً تعالیم حق را اجرا کردند. 

شهربانی به پایان  خان تحصیالت را در رشتۀاما از اوالد آقای کاشفی بگویم. جناب امیرهوشنگ

رسانید و افسر شهربانی گردید. در طول خدمتش جز راستی و وفاداری به مملکت و خدمت به هم

پوشید و خیلی ساده با همه آمد حتّی لباس شهربانی را نمینوع هیچ هدفی نداشت. جاسب که می

بیان بود که در هیکل و خوشل و زیبا و خوشنمود. به حدّی این جوان خوشگبا مهربانی رفتار می

قلب همه جای داشت. اول انقالب سرهنگ تمام و رئیس شهربانی مالیر بود. مجبور گردید به 

 رتبۀخارج برود. هر کجا هست به سالمت باشد. دومین پسر او جناب آقای بیژن، مهندس عالی

آزارش به موری نرسیده و باعث افتخار  پرست کهشرکت نفت بود. انسانی باصفا، باتجربه و وطن

داشته و نگذاشته که پدر را باز و نام پدر و مادر را جاویدان نگه هاست. او هنوز درب خانۀجاسبی

شان وطنان بود. جلو خانهسخن عشقش همد است. آقای کاووس آن بلبل شیرینآن خانه ویران شو

پرسید انی مماشات می نمود و احوال همه را میکه سکّویی داشت، با جوانان و نوجوانان با مهرب

داشت. در طهران در ساختمان مسکونی فرهنگیان ساکن بود و اهالی و حرمت اهالی را نگه می

اش احترام خاصی قائل بودند. روحش شاد عمر او کوتاه بود، برای این معلّم واالمقام و خانواده

  داوند طالبیم.ولی فطرت او بلند و درجات عالی برای او از خ
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حال ذکری بشود از آقای بزرگمهر که مثل بزرگمهر حکیم، پدر و مادرش در چهره او یافته بودند که 

او پزشکی حاذق و توانا خواهد بود. او درس پزشکی خواند و خادم عالم انسانی گردید و در کشور 

آقای کاشفی بود و  ما روبروی خانۀ کرد که خانۀژاپن ساکن است. آغابیگم هاشمی تعریف می

ام به نام اشرف داخل خانه حوض بزرگی داشتیم. روزی وارد خانه شدم، دیدم که دختر سه ساله

گفت: داد زدم که دست و صورت خود را که با صابون شسته، ناگهان به داخل حوض افتاده. می

وض پرید و اشرف به دادم برسید، آقا بزرگمهر و آقا کاووس درب خانه بودند، بزرگمهر به داخل ح

ها از دهان او بیرون آمد و به او تنفس مصنوعی داد و را بیرون آورد و او را سرازیر کرد که آب

دهم که دیدم اشرف نفس کشید، گفت که خانم مشهدی مصیب نترس، من او را نجات میمرتّب می

ه تأیید شامل خدا حفظش کند، این جوان اگر نبود اشرفی هم نبود و دعا کردم این جوان همیش

خانم رفتم که گفت: فردای آن روز ظرفی عسل برداشتم و خدمت اقدسحالش باشد. آغابیگم می

آوردند، ام را از آب بیرون نمیرسیدند و بچهخدا پدرت را بیامرزد با این پسرهایت، اگر به دادم نمی

فه بود، ولی چرا شما عسل اند. بزرگمهر هم گفته بود: اوال وظیکردم؟، گفت: کاری نکردهچه می

اید؟، عسل را ببرید به همین دختر بدهید که قوی شود. آغابیگم گفته بود: این شیرینی برای ما آورده

  ام را نجات دادید. است که بچه

تغاری ایشان، تابستان اسب یا االغ را ، آقا سیامک پسر ته»گل«ها اما، آخرین پسر به قول جاسبی

های نورانی و زیبا و از نظر این عزیزان چهره رفت. همۀین مزرعه به آن مزرعه میشد و از اسوار می

گذاردند. وقتی جناب این عزیزان به بهائیان احترام می درجات و همۀفهم و کمال در اعلی

های باال مشغول کار بود، به یکی دو نفر از خان که در امور مالی تأمین اجتماعی در دهسیامک

نوع خود را که آنقدر باادب و ها بیزارم که همآور جاسبیفته بود: من از این کار شرمبهائیان گ

ترین کاری بود که خلق جاسب انجام دادند، گفت: این زشتمظلوم بودند، از ده بیرون کردند. می

آن نوع ستم روا دارند؟حال هر کس به آنها یاد داده باشد، اینها وجدانشان کجا رفته بود که به هم

ام با این کار زشت گفت: بنده شرمندهدوست، شجاعت داشت که میقدر این جوان برومند و انسان

داد که شما هم خدایی دارید و شهری شده است. حتّی دلداری مینوع و همو ناپسند که به هم

  نگران نباشید.



٢٦١ 
 

، به همه گفته بود: اله منتظری هم دوست بودجناب کاشفی، پدر این عزیزان، چون با جناب آیت

ای قدر به شما اذیت نکنند. این مرد نازنین و خانمش مزرعهگویم که سفارش کند تا آنبنده به او می

هم در قم داشتند و بسیاری از امالک را فروختند و خرج تحصیل اوالد کردند که آنها حال هر یک 

م چقدر خوبی و مهربانی خوب درخشانی چه در ایران و چه در خارج هستند. مقایسه کنی ستارۀ

ها است. به یاد دارم وقتی جناب کاشفی از اسب افتاده و دستش شکسته و سخت مریض بود، بهائی

  روند. ها نمیخواندند. هرگز این عزیز و خانمش از خاطرهبرای او دعای شفا می

جهت اندنی است. بیپس ما باید به خود آییم و بدانیم ظلم پایدار نیست و نیکی پایدار و به جا م

ای ابنای غفلت، به پادشاهی فانی دل «فرمایند: نیست که حضرت بهاءاله در کلمات مکنونه می

باغی در کمال اطمینان بسراید  مبندید و مسرور مشوید. مثل شما مثل طیر غافلی است که بر شاخۀ

او اثری باقی نماند. پس پند  و بغتةً صیاد اجل او را به خاک اندازد. دیگر از نغمه و هیکل و رنگ

ای ظالمان ارض، از ظلم دست خود را کوتاه نمایید «فرمایند: چنین میهم». گیرید ای بندگان هوا

ام از ظلم احدی نگذرم و این عهدیست که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به که قسم یاد نموده

مثل جناب کاشفی و خانواده، به  پس باید تا وقت باقی است، به خود آییم و». خاتم عز مختوم

  خلق خدمت کنیم. روح این عزیزان شاد و اوالدشان موفّق و در پناه حق محفوظ و مصون.

  

  اله هرازجانیـــ حبیب

بنیه و بلندقد بود. اله هرازجانی، فرزند مشهدی جواد، از اهالی آبادی هرازجان و مردی قویحبیب

نمود. ایشان در خوبی داشت و با آنها حشر و نشر می با این که مسلمان بود، ولی با بهائیان رابطۀ

ای که بر اثر یک سوء تفاهم بین او و شمسی در اثر اختالف فامیلی و مشاجره ١٣٢٢حدود سال 

شود، به این ترتیب گیرد، مورد سوء قصد واقع میپسرعمویش سر استفاده از آب قنات صورت می

گیرند که کتک مفصلی به های ایشان بعد از دعوا و مشاجره، به قصد تالفی تصمیم میکه فامیل

رضا علی شوند که در کروگان به خانۀد. برای این منظور او را دنبال کرده و متوجه میاله بزننحبیب

  کاشفی رفته است.

کند که حال دیر شود، کاشفی اصرار میکاشفی بلند می وقتی او شبانه برای برگشتن به منزل از خانۀ

ر هرازجان منتظرند و فکر گوید که خانواده دمن بمان. ولی او می جا خانۀوقت است و نرو و همین
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افتد. در بین راه کند که اتّفاقی بیافتد. پس خداحافظی کرده و به سمت هرازجان به راه مینمی

ای که سورنگان او را گرفته و در رودخانه بازگشت، بستگان و دوستانِ تحریک شده، در زیر چشمۀ

کنند که مرده، او را همانی فکر میشود. وقتزنند که او بیهوش میآب نداشت، به قدری او را می

  گردند. طور در بیابان رها کرده و به هرازجان برمی

روند بینند که او دیر کرده و هنوز نیامده، به سمت کروگان میاله وقتی میحبیب از طرفی خانوادۀ

، خانواده خود را آیداله میحبیب که ببینند چه اتّفاقی برایش افتاده است. در بین راه، صدای نالۀ

بینند که اصال در وضعیت خوبی نیست، از این رو او را به هرازجان باز رسانند و میبه او می

کند که چه اله که اصال حال مساعدی نداشته، در بین راه داستان را تعریف میگردانند. حبیبمی

د. ولی متأسفانه وقتی او به خانه اناتّفاقی برای او افتاده و چه کسانی او را به این روز درآورده

کند و کند.خانواده اقدام میرسد، از فرط ضعف و ضرباتی که به او وارد شده بود، فوت میمی

 علی در مدرسۀاله به نام عباسکنند. پسر حبیبمسببین این ماجرا را از طرف دولت دستگیر می

برادر کوچکترخود را که سه یا چهار ساله  شمس کروگان مشغول درس بوده و بعد از این ماجرا، او

اند؟ گوید که جواب این کودک را بدهید که چرا پدر او را کشتهبرد و میبوده، به دادگستری می

کند که چند سال این مجرمین را بازداشت نموده و خالصه دادگستری وقت موجباتی فراهم می

رر و زیان و خسارات بسیاری برای مجرمان نماید که همین امر باعث شد که چند سال ضگرفتار می

کند. از این رو، مجرمین غیر از جزا و کم قضیه کهنه شده و خاتمه پیدا میکه کمایجاد گردید تا این

  العاده در این قضیه شدند.کیفر خداوندی که در پی آنها بود، متحمل ضرر و زیان فوق

  

  رزند عمو قربانگذار اهالی جاسب، آقاولی فـــ هنرمند و خدمت

نظیر که تمام اهالی جاسب مدیون او معروف به آقاولی سنگ تراش یا آقاولی آسیابان بود. مردی بی

های وطنو مرهون این مرد فرزانه، باغیرت، باهمت و قوی بودند و باید تا دنیا هست، از چنین آدم

ربالئی حسن داشت. به طوری دوست به نیکی یاد کنیم. آقاولی همسری به نام ربابه کدوست و نوع

خانم یک برادر به نام گفتند، پدران و جدّه آنها از دهی به نام سوسکندر آمده بودند. ربابهکه می

خانم تنها زن در مشهدی رضا رمضانی و برادر دیگری به نام مشهدی تقی شجاعی داشت. ربابه

سوادی نداشت، مانند دکترها هر که رو بود و با اینکشید. خانمی سبزهجاسب بود که قلیان می
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گفت: تُل بچه را بردار، چون خرخر آوردند، میمریضی را غیر از کروگان از هرازجان و واران می

مالید و انگشت خود در گلو فرو ها را میخدابیامرز گلوی بچه کند. ربابۀکند و گلویش درد میمی

شدند یا نه، ها خوب میدانم بچهحال بنده نمیآورد. برد و چیزی مانند استخوان را بیرون میمی

گفت: چهارتخم، خاکشیر و گل گاوزبان بدهید. در هر صورت مردم او را قبول داشتند. خدا داند. می

علی و ماهرخ داشتند که همگی بسیار خوب و علی و غالمهای قربانآقاولی و ربابه سه اوالد به نام

  والد او همیشه موفّق باشند. کنم که امهربان بودند و آرزو می

کرد. بسیار سخت رفت و تا یک متر و نیم عمق را گود میآقاولی سر چهارتاقی، با دیلم، به کوه می

ها دستکش کار وجود کیلویی آهنی و در زمستان سرد. آن زمان ٦ – ٥بود. در تابستان گرم دیلم 

نمود و به هر چال کَند و با باروت پر میها را دو عدد به فاصله یک و نیم متر مینداشت. این چال

دوید و کوه تر میکرد و سریع صد متر عقبنفتی آتش می گذاشت و هر دو را به وسیله کهنۀفتیله می

ها جدا کرد و سنگها کار میدانست. وقتی چاشنیها را میگردید. البتّه اندازهدفعه متالشی مییک

د. ما آمو خنده بر لبانش می» هی هی«گفت: کشید و میمی آبی را که داشت، سر شد، کوزۀمی

رسید، اما دوست ها هم بعضی اوقات دوست داشتیم به او کمک کنیم، ولی زورمان به دیلم نمیبچه

ها خواست فتیله را روشن کند و سنگ منفجر شود، زودتر به بچهداشتیم که تماشا کنیم. وقتی که می

آمدیم. متر در آمد و ما هم به تماشا میشد، میروید. کار که تمام میگفت: به سمت زیارت بمی

ها را برای گرفت. بزرگترین سنگها را اندازه میدانست سنگها را میکار نبود و با نخی که اندازه

  کرد. سرکو انتخاب می آسیاب، کوچکترها را برای سرکو یا هاونگ و کوچکترین را برای دستۀ

ها دو سنگ کرد که تمام دهات آسیاب آبی داشتند. آسیابها را درست مییابوقتی سنگ آس

داشت، سنگ زیر و سنگ رو. سنگ زیر باید کلفت، ضخیم، دو برابر و سنگ رو سبکتر باشد و 

ماند و سنگ رو باید مرتب با بود چون سنگ زیر باید زبرتر بود و ثابت میباید بسیار ظریف می

گردید، در اثر چرخش گردید. گندم و جو که از باال به طور منظم وارد میسرعت روی سنگ زیر می

شد. وقتی سنگ در گردش بود، آرد به دست آمد و مقداری نرم بود. اگر آرد نرم و آرد حاضر می

نمود تا آرد دلخواه به دست مشتری شد یا زبر بود، آسیابان تنظیمی از نظر سرعت میزیاد نرم می

علی حدّادی، آقا رضا جمالی و مرحوم مصیب یزدانی، هر سه جناب صادق یا صاحبش بدهد.
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کردند آسیابان بودند. از زمانی که یک طرف سنگ آماده و وسط آن سوراخ شده بود، کمک او می

  گرداندند تا پشت آن را هم درست کند. و سنگ را برمی

ی دور بود. چند نفر به کمک تراشی خیلها تا محل سنگدانند که آسیاباهالی جاسب می همۀ

ل سوراخ وسط آمدند و چوبی قوی مانند چوب ونو یا ون به طول دو متر داخها میخود آسیابان

بردند تا وارد آسیا شود. به حدّی این کردند و سنگ را ایستاده، مانند الستیک ماشین میسنگ می

رسد، نشکند یا کسی به آسیا میخواست که تا سنگ کار سخت و دشوار بود که آقا ولی از خدا می

شود، ولی را نکشد یا زخمی نکند. در سر باالیی آسیای رفرف و مهاجر، آدم پیاده هم خسته می

جاسب  کردند، زیرا این کار آقاولی خدمت به کل جامعۀجاسب شیرمردانی قوی داشت که کمک می

  بود. 

کندند که در هر گندم و جو پوست می اما سرکو دو نوع بود یک نوع سرکوی بزرگ که فقط در آن

رسید و کیلو می ٦٠تا  ٥٠ای، یک دانه مشترک برای اهالی بود و وزن آن حداقل به محلّه و کوچه

بود، چون ها باید میکیلو بود. سرکوی کوچک، سرکویی بود که در تمام خانه ٧تا  ٥آن از  دستۀ

دیگری نبود.  شد، زیرا چرخ گوشت یا وسیلۀگوشت و پیاز و زردچوبه و نخودچی در آن کوبیده می

فروخت و هرکس پول نداشت، این مرد با تمامی زحمات به قیمت ناچیز این سرکوها را به مردم می

گفت: هر وقت داشتی بده. آقا ولی در طول عمرش دلی را نیازرد و کاری به کار کسی نداشت. می

های خیر آقاولی باعث ترقّی و است. یقیناً قدم این مرد نجیب و فداکار، حاج شاپور محمدی نوۀ

  هایش بوده است. تعالی نوه

دویدم تا ملخ را بگیرم. به زمانی که بچه بودم و همسایه بودیم، روزی دنبال یک ملخ قشنگ می

گفت: مصطفی ملخ به تو چه کاری دارد؟، گناه است و اگر کسی تو را اذیت کند خوبست؟ من می

های وارسته و مظلوم و با ها انسانمورد احترام تمام اهالی جاسب بود. آسیابان گفتم: نه. همیشه

آمد، ها میها برقی شد و آرد از شهرستانآنها شاد. وقتی آسیاب انصاف و باادب بودند و روح همۀ

جا ماند. ناگفته نماند های خرابه و خاطراتش بهکشت گندم و جو به اتمام رسید و فقط آسیاب

آقاولی  های زحمت کشیدۀبند چهارتاقی سنگکردند، سنگکروگان را درست می که جادۀ زمانی

خواهم بنده را که یک عمر گفت. از روح پاک او میشد به او خدابیامرز میبود و هرکس رد می
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همسایه بودم، اگر اشتباهی از من سرزده ببخشد و روحش را قرین رحمت کند. مسلمانی صالح و 

  و مهربان بود و حتماً جای او در بهشت است.آزار بی

داشت که راه نرود. ها را بار االغ کنیم و داداشم باید سر االغ را نگه میخواستیم گونروزی ما می

گذاردم. االغ راه کردم و روی پاالن االغ میبنده باری را که در سراشیبی بسته بودم، بلند می

شد و دوباره جمع ها همه در سرازیری رها و پخش میشد و گونرفت و داداشم حریف نمیمی

بستیم، اما باز های ما رفت و دوباره بار را به همین منوال میهای بسیار به پا و دستکردیم. تیغمی

ها را گرگ یا گوید که نکند بچهشود و میمادرم نگران می سه یا چهار، پاشید. ساعتبار از هم می

گوید: چه شده است؟ ولی میکند. آقانشیند و شروع به گریه میاشد. میپلنگ در بیابان خورده ب

اند؟ گفت: فخرآباد. به مادرم اند. گفت: کجا رفتهاند، هنوز نیامدهها رفتهگوید: صبح که بچهمی

  روم تا ببینم چه شده است.گوید: ناراحت نباش، اآلن میمی

کردیم، اما دیدم های پخش شده را جمع میم، باید هیزمخواستیم بار را ببندیبرای سومین بار که می

ام. گفت: داداش بیا برویم. اما غرورم هایم زخم است و گرسنه شدهکند که دستامراله گریه می

عرضه و حیف نون، دو نفر نتوانستید بار هیزم را به خانه برسانید. داد که مادرم بگوید: بیاجازه نمی

شده در شب تاریک که نور را ببیند، دیدیم اوست. ور رسید و ما مانند گمولی از دناگهان آقا

خوشحال آمد و سالم کردیم و ساس و رسنه را پهن کرد. آن دستکش چرمی به قول جاسبی الجک 

را دست کرد و بار را بست و بار االغ کردیم. دیدیم نزدیک غروب است و امراله که کوچک بود 

ش سوار کردیم. بنده هم به دنبال او روان شدم. مادرم تا سر قنات سرچشمه و خسته و ناالن پشت سر

آمده و ترسیده بود که باالتر بیاید. مادرم گفت: دق مرگ شدم. آقاولی گفت: عیب ندارد، در 

  هایت مانند پدرشان مرد خواهند شد.عوض بچه

اهل قم داشتیم به نام سروش  ام بود. کالس سوم دبستان معلّمیسالگی ٩دومین خاطرات مربوط به 

ها ارزشی قائل نبود و به که یک چشمش کور و مردی مغرور و از خود راضی بود. برای ما دهاتی

گفت: آتش داخل بخاری را در منقل کنید، زود به منزل من بروید، زیر کرسی ما شاگردها می

که با ما همسایه و تازه آمده ایننشست با اله وجدانی میبگذارید و بیایید. معلّم سروش منزل فتح

شد. شنیده بود که در این ده دانست خانه کی کجاست و با اهالی ده اصال قاطی نمیبود، اما نمی

های سوم و چهارم و پنجم و ششم، دو معلّم دو دسته را دو مذهبی است. در هفته یک روز کالس
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ها باال و پائین است تا ورزش کنیم. دستبردند که اآلن شهرک ساخته شده به خرمنون واران می

اله عظیمی را رحمت کردیم. خدا فضلکرد و بعضی مواقع هم توپ بازی میبود و نشست و بلند می

پرسد: کند، کالس ششم بود و بنده کالس سوم و تقی آنها کالس چهارم بود. سروش در مسیر می

دهند. وقتی ورزش کردیم، اکبر رضوانی را نشان میها بهائی هستند؟ بنده و علیها کداماز این بچه

ساده فوری گفتم: بله. به  نزدیک تمام شدن بود که به ما دو نفر گفت شما بچه بهائی هستید؟ بندۀ

دانست که تنبیه خواهد شد. به تر از من بود و میاکبر هم گفت، ولی او هیچی نگفت، عاقلعلی

ئی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی. گفت: چه کسی این من گفت: بهائی یعنی چه؟ گفتم: بها

فسقلی یاد داده است؟ گفتم: آقا رضا. گفت: دیگر چه چیزی یاد داده است؟  حرف را به تو بچۀ

ای یک بار بار پاهایتان را بشویید و هفتهگفتم: گفته در تابستان هر روز و در زمستان هر سه روز یک

ر چه؟ گفتم: مناجات یاد داده و گفته خدا و پیامبران خدا را دوست ها را بگیرید. گفت: دیگناخن

  داشته باشیم و هرگز دروغ نگوییم. 

در آن سرمای زمستان، سر بدون کاله قابل تحمل نبود. استاد محمدعلی سرش را ماشین کرده بود 

و ما باید حرکت ها را برد که معلّم بچه ٦ – ٥و موئی در سر نبود. ورزش هم کرده بودیم، کالس 

انصاف داشتند، به من گفت: دستت را بگیر. من های بیمعلّم بادامی که همۀ کردیم، او با ترکۀمی

برد که رسید. کند. در همان موقع آقاولی بار گندم از واران جهت آسیا میفکر کردم شوخی می

محکم  ناگهان دو ترکۀ وقتی گفت که دستت را بگیر، من نگرفتم و ترسیدم بزند، چون درد داشت.

کنی؟ با پرروئی به او گفت: به تو بر سر لخت بنده زد. آقاولی دید و به او گفت: مرتیکه چه می

زنی. گفت: کاری نکن خود طفل معصوم را می کنی که بچۀربطی ندارد. آقاولی گفت: غلط می

و معلّم سروش جرأت نکرد و  زنم. آقاولی گفت: مردی بیا جلو. آقاولی بسیار قوی بودتو را هم می

گفت: مرد خجالت بکش. آقاولی گفت: تو خجالت بکش، در این سرما زورت به این بچه رسیده 

  است؟

ها هم ناراحت بودند و زیر ها خوشحال بودند که کتک خوردم و بعضیبه جز آقاولی، بعضی بچه

ولی او را تهدید کرد که صه آقاگفتند: جرأت دارد به ما بزند. خالدادند و میلب فحش به او می

آوردم. بعد به مادرم گفته بود که معلّم، مصطفی اگر این بچه را اذیت نمایی، شب پدرت را در می

ریخت. مادرم چادرش را سر کرده بود ات مانند ابر بهار اشک میرا زد و دلم خیلی سوخت و بچه
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ساله  ٢٨ – ٢٧آید. مادرم در آن زمان میکاشفی که رسیدیم، دیدم مادرم هراسان  و نزدیک خانۀ

درخت به سر بچه بنده زدی و فکر کردی که او  بود. زمانی که رسید، گفت: سروش تو با ترکۀ

کس و کار است؟ گفت: خوب کردم و اختیار شاگردانم را دارم، چون خیلی خیلی پرررو شده بی

رت او زد که برق از سرش پرید. بود. وقتی گفت خوب کردم، مادرم با دست راست چنان به صو

ها همه جمع شدند و همه به طرفداری از مادرم بلند شدند و سروش معلّم دنبال سوراخ موش همسایه

گشت تا مخفی شود. آقای سید رضا جمالی گفت: آغابیگم تو که اهل سر و صدا نیستی. مادرم می

ده است. وقتی آقا رضا سر من را ام زده و ورم کرگفت: سر مصطفی را ببین با چوب به سر بچه

هوشی عقل و بیدید، گفت: اسم شما چیست؟ با ترس گفت: سروش. گفت: تو بسیار آدم بی

کیلو بیشتر  ١٥خواهی انجام دهی، این بچه هستی و فکر کردی شهر هرت است که هر کاری می

اگر با برادر تو و یا  کند؟، عقل و شعور پیدا کن، کسینیست و آدم درست و حسابی این کار را می

دهد کنی؟، حیف که قابل زدن نیستی و دینم اجازه نمیای که نداری چنین کاری بکند، چه میبچه

کردم که شبانه به قم برگردی. خالصه ختم به خیر شد و دست روی تو بلند کنم و گر نه کاری می

فرستید، او اشتباه کرده است. اله و تقی عظیمی) گفت: صلوات بسلطان (زن آقا محمد، مادر فضل

ای از این قضیه گذشت، یکی دو نفر معلّم جدید آمد و همه رفتند و ما هم به خانه رفتیم. یک هفته

  سروش را به قم فرستادند. از سر تقصیر او گذشتم و روحش شاد باشد. 

ناقصم نرسید  گذاشتم. تا وقتی زنده بود و در جاسب بودم، عقلبنده به آقاولی همیشه احترام می

 های او روبروی خانۀعلی گفتم. اطاقعلی و قربانهایش غالمکه واقعاً از او تشکّر کنم. ولی به بچه

بام ما پشت ای بود. در تابستان جای همۀهای او یک طبقهما دو طبقه و خانه و اطاق ما بود و خانۀ

ها، ها، حاج اسماعیلیها، جمالیآقاولیگردد. امثال آقاولی بود. خوشا آن روزها که دیگر بر نمی

اند که فیلسوف و عارف و خادم و اکبرها نایاب شدهها، استاد علیاکبرها، مهاجریمشهدی علی

  نظیری بودند و به اندازه توانایی خود خدمت کردند. یادشان گرامی باد.های بیاستاد و معلّم

  

  آزار و محب بهائیان جاسباسامی دیگر نفوس بی

  هاــ باقری

  آقا رضا باقر  •
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  آقا رجب باقر  •

  علی باقر  •

  حسین باقر  •

  هاــ عظیمی

  سید محمود عظیمی و فرزندان  •

  آقا احمد عظیمی •

  آقا محمد عظیمی •

  )علی حدّادیهمسر صادق( طمه عظیمیفا •

  آقا کمال عظیمی  •

  آقا حسین عظیمی  •

  علی عمو رضاــ حسین

  ممدلی برادر کربالیی ابوالقاسم شاکری)غالم (مششاهــ مشهدی محمدعلی 

  محمد ثانوی  •

  اسماعیل ثانوی  •

  ــ کربالیی ابوالقاسم شاکری

  اسکندر شاکری  •

  عبداله شاکری  •

  اکبر، فرزند کربالیی حسنــ مشتی علی

  علیــ مانده

  ــ شیخ محمد قربانی

•   اس صادقیماهرخ، همسر میرزا حسین قربانی، دختر مشهدی عب  

  ــ سید حسن هاشمی

  ــ آقا حسین نصراللّهی، برادر آقا رضا امجدی

  ــ بابا علی، کارگر کاشفی

  ــ حسن بهزاد
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  ــ مش رضا (مشهدی رضا کد خدا)

  کشاکبر تختــ استاد علی

  ــ عزیز اسماعیلی و برادران، حسین و عباس

  قلیــ وهب

  هاــ میر ابوطالبی

  خدابخشــ مشهدی محمود، پدر 

  ــ شیخ علی حیدری و پسرش شیخ حسن حیدری

  ــ آقا رضا امجدی
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  ساخت حمام عمومی جاسب

  

عمومی در  در اوایل امر، حمام خزینۀ

پاچنار کروگان وجود داشت که  محلّۀ

مسلمان و بهائی با هم به آن حمام 

  رفتند. می

ای متعصب به عدّهبعد از چند سال که 

کردند که بعضی از بهائیان اعتراض می

تر از ما در صحن حمام شما باید پائین

اکبر بنشینید، بزرگان جاسب استاد علی

علی یزدانی، رزّاقی، مشهدی حسن

ها و ابوالقاسم کاشی و غیره، با هم پیمان رضا، پدربزرگ فروغیالعابدین، محمدتقی، آغالمزین

سازند. این حمام با سنگ و آجر و آهک ساخته اکبر حمام میدر زمین استاد علیبندند و می

  گیرد. برداری قرار میشود و مورد بهرهمی

ها خزینه بود و امر بهائی ورود در خزینه را به خاطر غیر بهداشتی بودن آن، حرام در آن زمان حمام

باشد. بنابراین به ناچار آب مخازن حمام را از کشی هم نبود که فشار داشته دانست و آب لولهمی

نمودند. در زیر اند و داخل آب انبار و به تدریج داخل خزانه میکردهها پر میجوی آب در شب

کیلو وزن آن بود.  ٥٠نام داشت و شاید  (Tiyonخزانه، ظرف ضخیم و کلفت مسی بود که تیون (

شد و یک نفر مسؤول آن بود. مابین سوخت، گرم میچوب و هیزمی که می زیر این تیون به وسیلۀ

آب مصرف شده، دو مرتبه  آب  آب گرم، شیری بود که مسؤول حمام به اندازۀ مخزن آب و خزانۀ

  نمود. اضافه می

متر از کف جاده یا جوی  ٦الی  ٥احبای جاسب حمام را طوری درست کرده بودند که مخزن آب 

شدیم. متری بود که وارد ابتدای حمام میسانتی ٣٠ ۀپلّ  ٩ی درب حمام تر بود. از ورودآب پائین

ها بود. ها بودند و زیر سکّوها جا برای کفشچهار سکّو ساخته شده بود که جهت درآوردن لباس

خواستیم لباس بپوشیم، پاها را وسط حمام حوض بزرگ دایره مانندی ساخته شده بود که وقتی می

 میدر قد نهیخزحمام  ۀنمون
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پوشیدیم. کنار این سالن، توالت هم قرار داشت. از زدیم و لباس میدر آن حوض داخل آب می

شدیم که ابتدای آن حوض کوچکی بود. داخل آن حوض ابتدای حمام وارد قسمت بعدی می

شدیم. بعد از آن سالنی جهت شستشو بود و شیر شدیم و پاها را در آن آب شسته و بعد وارد میمی

عدد  ٣رفتیم. پلّه بود که به سمت پائین می ٩شد. از آن سالن خزانه آب داخل آن می آبی که از

م که حوض آب گرم از خزانه وارد آمدیشستیم و به سالن باال میدوش بود که اول خود را می

زدیم و هایی که مشربه نام داشت، آب به بدن خود ریخته و کیسه و صابون مید. با ظرفشیم

ترها میکشیدند. سکّویی دراز جلوی خزانه بود که بزرگو بدن پیرمردها را کیسه می جوانان کمر

دادند. آن روزها صفایی داشت. در کنار خزانه اطاقک کوچکی بود نشستند و خود را شستشو می

 ٦صبح برای استفاده مردان و تا  ٨گفتند. حمام از صبح زود تا ساعت کش میکه به آن واجبی

شد. دکترهای جاسب و ها بود و شب دوباره برای آقایان آزاد میخانم ستفادۀغروب جهت ا

آمدند و از آنها پولی فکران که بهائی نبودند، در این حمام میمسمانان جاسب و بعضی روشن

  شد. دریافت نمی

 هزینۀ توانستند سالیانه جهتجمعیت، هر مقدار که میهای بهائی چه پرجمعیت و چه کمکل خانواده

نمودند. این حقیر به یاد دارم تعمیر، احبای تهران هم مقداری تقبل می دادند و برای هزینۀحمام می

بندی کردند. مرغ آن را آبتخم ٣٠نمود. با مقداری آهک و سفیده دور تیون سوراخ بود و چکّه می

کردند و آن استفاده می پشت حمام، قسمت شرقی انباری از هیزم و چوب بود که برای گرم کردن

دادند آورد و سالیانه به او حقوق میگفتند. آقا احمد عظیمی خدا بیامرز، از کوه، بوته میرا تون می

و خیلی هم رضایت داشت. زمانی که نفت سیاه یا گازوئیل آمد، سبک گرم کردن حمام عوض شد 

لیتری را جوانان آن  ٢٢٠های ن بشکهخریدند و ایو با ماشین چندین بشکه نفت سیاه یا گازوئیل می

پیرمردان و افراد سالخورده  آوردند و شکایتی نداشتند و مالحظۀروز تا درب حمام بدون خستگی می

  کردند. را می

متر سانتی ٣٠تا  ٢٥هایی با ابعاد جا از باال سوراخناگفته نماند در سقف حمام و صحن آن، همه

ار داده بودند که در سرمای زمستان یا گرما نشکند. دیوار سرتاسر ساخته بودند و شیشه ضخیمی قر

های حمام به طور ها مزاحم نباشد. سقفحمام و باالی ساختمان کاه گلی بود که بوته و دود آن

 گنبدی، با سنگ و آهک خیلی عالی ساخته شده بود. آب مصرف شده و فاضالب حمام، به وسیلۀ
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رسید و فرو شد و به زیر رودخانه میای عبدالحسین یزدانی رد مییک لوله، از داخل منزل آق

  ریخت. می

کرد بلکه به جهت بهداشت عمومی که در آن زمان این حمام نه تنها مزاحمتی برای کسی ایجاد نمی

خواستند به افرادی که می هیچ امکاناتی نبود، بسیار مفید بود. باور کنید اگر این حمام به وسیلۀ

شد، اآلن یکی از آثار تاریخی بود و ارزشش از حمام ن ساختمان درست کنند، خراب نمیجای آ

کشی بود، فین کاشان کمتر نبود، اگر قضاوت صحیحی باشد. قبل از انقالب که آب به صورت لوله

آقای عبدالحسین یزدانی ساختند که متأسفانه به آجر و آهن آن  احباء حمام جدیدی در داخل خانۀ

ای از این دو حمام چیز دیگری وجود ندارد و به جای حمام، ساختمان م رحم نشد و جز ویرانهه

زیبایی ساخته شده، حمامی که متعلّق به یک جامعه بوده و تنها گناهشان دین و آئین آنها بوده 

  است. 

ور الدّم یا نجس نویسند و یکدیگر را مهددانند و ردیه میدیگر را باطل و کافر میاکثر ادیان هم

طاهره و همه معتقد  خوانند، ولی خداوند همه را پاک خلق کرده است. همه از یک درخت طیبۀمی

اند و همه به سوی پروردگار دعا و ها بودهپیامبران چراغ راه ملّت به یک خداوند هستند. همۀ

رحمن است. حمام  خوانند و ساجد و شاکرند که خداوند رزّاق و مهربان و رحیم ومناجات می

نماید. کند، اما یاد خدا روح انسان را تمیز و صیقلی میجسم آنها را با شامپو و صابون پاک می

داند کند، مال کسی را مال خود نمیکند، غیبت نمیقلبی که در آن نور الهی باشد، هرگز بدی نمی

کند و هر بندگان خدا دعا می داند. انسان خداپرست در حق همۀخدائی را نجس نمیو هیچ بنده

وطنان را مثل خواهد. ما بهائیان جاسب همخواهد، هرگز برای دیگران نمیچه را برای خود نمی

کنیم که همه سالم باشند و توجه بیشتری به خواهر و برادر دوست داریم و در حق همه دعا می

به جای ما قرار بدهند. از این دنیای های الهی کنند و زیاد دل به مال دنیا نبندند و خود را حکمت

کس جز نام نیک چیزی با خود نبرده است و انسان باید رضای خدا را در نظر بگیرد. فانی هیچ

رضای خلق خدا همان رضایت خداوند است. همه حمام و غذا و پوشاک دارند و همه خانه دارند. 

کار ما آگاه است، آن قلب  بر همۀای است که در آن نور الهی است. خداوندی که قلب ما خانه

صالحان و منصفان عالم حتّی دشمنان باید دعا کرد  پاک جائی جز حب خدا ندارد. در حق همۀ

  ایم.کس بدی نکردهکه همه را دوست داشته باشند. البتّه ما دشمنی نداریم چون به هیچ
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  له در گلستان جاوید جاسب ااسامی متصاعدین الی

  

  هواالبهی

های پاک از زندان خاک آزاد شدند و به جهان تو پرواز آمرزنده و مهربانا این جان

 جوی تو. در زمان زندگانی به نفحۀ کردند. نیکخو بودند و مفتون روی تو و تشنۀ

بینا یافتند، گوش شنوا داشتند، از هر بستگی آزاد بودند  رحمانی زنده شدند، دیدۀ

دلشاد. حال به جهان راز پرواز نمودند و در جوار  و  پیوسته به عنایاتت خرم و

طوبی النه و آشیانه سازند و به نغمه و ترانه پردازند. خدایا این  رحمتت بر شجرۀ

نفوس را گناه بیامرز و از چاه به اوج ماه برسان. در گلشن الطاف راه ده و در چمن 

ان درآر. بازماندگان را مقرب عفو و غفران پناه بخش. سرور آزادگان کن و در حلقۀ

نوازش فرما و آسایش بخش و زیور عالم آفرینش کن تا به ستایش تو پردازند و به 

  عتسبیح و تقدیس تو. توئی عفو، توئی غفور، توئی آمرزنده و مهربان. ع

  

  ــ آقا محمدمهدی ناصری(عم مدی) + سکینه خانم١

  )٢سلطان (نم) + خا١خانم (ــ آقا محمدعلی ناصری + معصومه٢

  اله وجدانی و برادرش محمدنصیراله وجدانی + پسرش حبیبــ آقا فضل٣

  رضا + فاطمه خانمــ آقا غالم٤

  ــ آقا محمد تقی + آغابگم٥

  ــ آقا عبدالرزاق + رقیه (مادر امراله رزّاقی)٦

  الرزاق)جان (مادر عبدبیاکبر (پدر عبدالرزاق) + همسرش بیــ استاد علی٧

  خانمالعابدین + سکینهــ آقا زین٨

  نبات)خانم (عمهــ آقا حاج خلیل + نبات٩

  ) + فاطمه خانم + دو دخترش (کوکب و صاحب)١علی+ هاجر خانم(ــ آقا مشهدی حسن١٠

  خانمــ آقا ابراهیم (پدر مصیب یزدانی) + همسرانش هاجرخانم و حلیمه١١

  خانم)+ همسر دوم (مادر مرضیه و زبیدهسلطان علی) + خانممشهدی حسنــ آقا اسماعیل (پسر ١٢
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  ــ آقا سید مصطفی (پدر سید میرزا) و دو برادر سید علی و سید مهدی١٣

  همسر و دخترش سید نساء (مادر آقا یداله) ــ سید محمود سید غفار +١٤

خانم د عبداله ناشری) + سلطنتــ زیورخانم (همسر سید جواد ارشدی) + قمرخانم (همسر سی١٥

  (مادر آقارضا امجدی)

  برادرش (یداله رضوانی) خانم +اله رضوانی) + سکینهــ آقا شکراله (پدر شمس١٦

  سلطانهمسرش خانماله (پدر حسین رضوانی) + ــ حبیب١٧

  حسین (پدر رضوان و زن عمو مهدی)ــ غالم١٨

  کراله رضوانی) + خدیجه خانمــ آقا ابوالقاسم (پدر ش١٩

  خانمــ آقا محمد وادقانی + رخساره٢٠

  خانم (همسر مّ جعفر جاسبی)ــ فاطمه٢١

  اله (پسر ضیاءاله مهاجر)اش بدیعها) + نوهاکبر + سکینه خانم (پدرفروغیــ دایی علی٢٢

  اکبر فروغی)خانم (پدر دایی علیــ دایی محمدرضا + خاتون٢٣

  اله و دایی ابوالقاسمــ دایی نعمت٢٤

  علی، حاجی درویش (پدر محمدعلی ناصری) + همسرش شهربانوــ آقا حسن٢٥

هایش عروس خانم (مادر سید جواد ارشدی ) + پسرش سید عباس +اله + اقلیمــ آقا سید حبیب٢٦

  خانم و نرگسمرصع

  و پسرش میرزا اسداله معتقدیخانم باجیشاهــ میرزا صادق معتقدی + ٢٧

  خانم (مادر سید رضا جمالی)ــ دالرام٢٨

ـ آقا سید مسعود (پدر سید رضی مسعودی) + ربابه خانم و پسرش سید قاسم و همسرش ربابه٢٩   خانمـ

  علی صادقی (پدر عبدالکریم صادقی)ــ سلطان٣٠

  صفتــان مجلس آرا رفتندافسوس کــه مردمـــان دانا رفتند               نیکـو 

  اینهاست که آنها رفتند اند               از غصۀآنها که در این زمانه آدم شده

رفتند، در های مجاور میو برای درمان به شهر بسیاری از احبای اولیه که قبل از فوت بیمار شده

ر نام آنها در این شدند. به همین خاطصورت وفات به حکم کتاب اقدس در محل فوت دفن می

  لیست نیامده است.
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  ه دادم در ایــن نامه زیشان نشانکشان           کهمه نامداران و گردن

  همه مـــرده از روزگار دراز            شد از گفت من نـامشان زنـده باز

های دیگر ایران به خاک بیشتر آنها در طهران و شهر و کم نیستند از نسل دوم، سوم و چهارم احبا که

اند و بسیاری از نسل سوم و چهارم احبا که سپرده شده

خود «که »  سطوت غضب خاقانی«مجبور شدند از 

نه تنها از موطن اصلی »  داستانی است پر آبِ چشم

وطنان در بلکه از کشور کوچ کرده و از جور و ظلم هم

مثل وین و پاریس و لندن و سیدنی های دیگر دنیا شهر

و ملبورن و تورنتو و اوتاوا و جای جای اروپا و 

استرالیا، آمریکا، آسیا و حتّی در قبائل وحشی آفریقا 

جا اند و برای همیشه در آنپراکنده و پناهنده شده

بیارامند. آثار آخرین بقایای آنها همچون پرچمی در 

ها و سرزمین اهتزاز بوده و باعث برکت و نعمت آن

عبرت دیگران شده و محل توجه ادعیه و مناجات و 

زیارت دوستان و آشنایان گشته و به وضوح ثابت کرده 

 اگر در تراب مستور شویم از جیب رحمت رب«که 

  ». االرباب سر برآریم

شدند و دهی تحمل نمیکردند و در کورهمحقّری زندگی میکوچکی از ده  کسانی که در گوشۀ

های عظیم سر برآوردند ها و شهرای داشتند، چه شد که از ماورای بِحار و اقیانوسدگی بسیار سادهزن

های و مورد اعزاز و احترام جهانیان قرار گرفتند و عالم را وطن خویش ساختند و در آخرین سال

  ؟ ١»چنان غرق وطن بودند که غربت را نفهمیدند«زندگی 

  

   

                                                             
  هادی خرسندی. .١

 آرامگاه سید رضا جمالی در استرالیا
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  طراحی گلستان جاوید بهائیان لوح حضرت عبدالبهاء در خصوص

  محفل روحانی، علیهم بهاء اله االبهی

  هواله

  ای یاران الهی 

اند. این قضیه اند و حال نیز آب آوردهاز قرار معلوم، زمین قبرستان بمبئی را مدّتیست حصار کشیده

الخصوص که باید قبور علیسبب سرور قلوب گردید که الحمد له احبا اهتمام به امور الزمه دارند. 

احبای الهی به ظاهر ظاهر نیز مانند قصور باشد. از قرار معلوم زمین قبرستان عرضش بیست وار و 

ها باید بر این منوال باشد: چهار خیابان وسیع مانند طولش شصت وار است. ترتیب عموم قبرستان

سط چهار خیابان حوض آب شکل صلیب در وسط و عرض هر خیابان اقلّش دو وار باشد و در و

ساخته شود و به این قرار عرض زمین چهار قسمت میشود. هر قسمتی را به همین قسم باید تقسیم 

نمود به شکل صلیب هر قبری را از طرفین یمین و یسار و فوق و تحت یک وار گل کاری باید بشود 

چنانچه اطراف قبرستان و اطراف یعنی قبور متّصل به یکدیگر نباشد. هر قبری در گلزاری باشد و اگر 

های باصفایی غرس شود آن نیز محبوبست. باری اصل ترتیب این است که باید قبور حوض درخت

از هم منفصل و در نهایت انتظام و ترتیب و اطرافش گل و ریاحین باشد. دیگر هر نوعی شما 

  مصلحت بدانید، همانست.

  ع ع
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  الواح مبارکه
  بهائیان جاسب نازل شده استکه به افتخار 
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  دادند؟چگونه حضرت بهاءاله جواب عرایض احباء را می

  

میرزا آقاجان در آن زمان به حضور ارسال  آمد از اطراف، به واسطۀعرایضی که می«

گشت و اذن گشت. عرایض را میرزا آقاجان به دست گرفته، در محضر مبارک حاضر میمی

فرمودند: قلم گرفته، جواب بنویس. جمال مبارک به مبارک میخواند. جمال گرفته، می

نوشت. فقط چیزی که بود، این است که تا فرمودند و او میزبان میرزا آقاجان جواب می

رسید به این کلمه که من مکتوب را حضور مبارک خواندم و این لوح مبارک از قلم اعلی می

القلم بودند که ای ایشان سریعنمود، به درجهمینازل، وقتی که به نوشتن تنزیل آیات شروع 

ین بود که یک مشت شد هنوز هواله اول صفحه خشک نشده بود. مثل اصفحه که تمام می

مو را در میان مرکّب بزنی و در روی کاغذ بکشی. هیچ حروفش معلوم نبود. احدی 

آورد حضور میتوانست بخواند، توانست بخواند مگر خودش. خودش هم گاهی نمینمی

االمر میرزا آقاجان به خط خودش نوشته به اطراف نمود و حسبمبارک لوح را تکرار می

  ).٣٩ارسال می گشت. (محبوب عالم، ص 

  

احباء باخبر بودند و زائرانی که با  حضرت عبدالبهاء نیز از وضع و مشکالت و مصائب روز کلیۀ

یدگان دتمحضور، ایشان برای قوت قلب س یارت و فیضرفتند، بعد از زپای پیاده به حضور ایشان می

فرستادند. هیچ زائرین برای آنها می و راهنمایی که محبت به خلق نمایند، الواحی صادر و به وسیلۀ

جواب نبود. ایشان بیش از هزار لوح، جهت یاران باوفایشان ارسال نمودند مکتوبی در نزد ایشان بی

کدام مشابه تفاوت است و سبک نوشتاری خاص خودش را دارد و هیچکه متن هر کدام با دیگری م

  دیگری نیست.
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  الواح نازله از قلم اعلی
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  ، علیه من کل بهاء ابهاه١اسم اله، م ه

  

  بسم ربنا األقدس األعظم العلی االبهی

حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس مقدّس از عرفان اهل ارض و سما، حضرت مقصودی را الیق و سزا 

و [...]  غافلین، امر خود را نصرت فرمودکه باب مراسالت را به اصبع قدرت بگشود و به ایادی 

، از اهل جاسب فرموده بودند. این آیات باهرات مخصوص ٦٦٩٢چنین ذکر جناب آقامیر، علیه هم

  ن از سماء معانی نازل، قوله جلّت عظمته:ایشا

  بسمی الشّاهد العلیم

رهانه یا میر، یذکرک المظلوم فی حین احاطته األحزان بما اکتسب ایدی الذین انکروا حجة اله و ب

عظم و کفروا بنعمائه، أال انّهم فی غفلة و ضالل. انّک ال تحزن من شیء، ان افرح بهذا الذّکر األ

من قلمی، ذکّرک المالء االعلی و اهل ملکوت األسماء. کذلک یبشّرک مولی الوری  الذی اذا جری

  لتکون من الشّاکرین. 

بقی ییا احبائی فی الجاسب، قد ورد علیکم فی سبیل اله ما ورد علینا. سوف یفنی ما عند القوم و 

ه انّه الیعزب عن علمما عند اله مالک یوم المآب. انّا کنّا معکم و سمعنا صریخکم و ضجیجکم، 

وتی من شیء، یسمع و یری و هو العزیز البصار. طوبی لمن وفی بمیثاقی و سمع ندائی و اقبل الی ملک

ه و نکبر علی و فاز بالصبر فیما ورد علیه فی سبیل اله فالق األصباح. انّا نبشّرکم بعنایة اله و فضل

مة سماء سجنی علیکم و علی الذین فازوا باالستقاوجوهکم من هذا المقام. البهاء الظاهر من افق 

  الکبری، قاموا و قالوا اله ربنا و رب من فی االرضین و السموات. انتهی.

الحقیقه از ذکر و بیان خارج است، احدی بر احصاء الحمد له فیض فیاض به مقامی است که فی

  وب.یعرف ما یقول و هو الحق عّم الغی بحور رحمت و شموس الطافش قادر نه. انّه یعلم ما یفعل و

.[...]  

   

                                                             
  م ه = مهدی. اسم اله م ه = آقا سید مهدی دهجی. .١
  = علیه بهاءاله. ٦٦٩، بنابراین، علیه ٦٦و اله =  ٩بهاء =  .٢
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  مالحظه فرمایند. ٦٦٩رضا، من جاسب، علیه دوست مکرم، جناب مّ غالم

  

١٥٢  

  

  بسم ربنا األقدس األعظم األبهی

یزل و الیزال از نفحات قلم اعلی اهل ملکوت زوالی را الیق و سزا است که لمحمد محبوب بی

هدایت نمود و بما ینبغی لشأن االنسان تعلیم فرمود. طوبی از برای نفوسی که انشاء را به بحر علم 

به صریر قلم اعلی فائز شدند و به انوار افق ابهی منور گشتند. امروز روزی است که طور به قد ظهر 

الظهور ناطق و سینا به قد أتی مالک األسماء صائح. جمیع اشیاء از حرارت نار محبت الهی مشتعلند، 

ولکن نفوس غافله از اسرار یوم محجوب و ممنوع. جمیع کتب قبل به ذکر این یوم ناطق، قد اخبر 

فرماید: بیان می چنین نقطۀو هم ١».یوم یقوم النّاس لرب العالمین«به الرحمن فی الفرقان بقوله، 

کل شیء «  أنا رب ه ال إله اشأن انّنی أنا ال ذی ینطق فی کلخلقی أن یا و انّ ما دونی انّه هو ال

  ٢».خلقی ایای فاعبدون

ذلک بعضی از غافلین به اغوای رئیس خود در جمیع کتب این یوم به حق جل جالله منسوب، مع

اند. قد أخبر اله بهم فی کتابه بقوله: اند و بر اعراض و اعتراض قیام کردهانکار این مقامات نموده

قسم به اشراقات انوار شمس حقیقت، رئیس را که متابعت  ٣».و هم فی مریة من لقاء ربهم«

اند، قابل ذکر نبوده و نیست و نفوس غافله از او اطالع نداشته و ندارند و اراده هم ندارند نموده

کما فعل عباد من قبل،  ٤»یجعلون اصابعهم فی آذانهم«حق  مطلع شوند، چه که حین القاء کلمۀ

، ال و رب العرش و الثّری هم عباد الیشعرون، قد ٥»سبون انّهم مهتدونو یح«یتکلّمون و الیفقهون 

اتّخذوا النّاعق ألنفسهم رباً من دون اله، کذلک سولت لهم انفسهم الخبیثة. انسان متحیر است، آیا 

                                                             
  .مطففین ۀسور از ۶آیه  .١
  باب اول از واحد اول کتاب بیان فارسی. .٢
  از سورۀ فصلت. ٥٤آیۀ  .٣
  از سورۀ بقره. ١٩آیۀ  .٤
  سورۀ اعراف.از  ٣٠آیۀ  .٥
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اند و در ناس از بصر محرومند و یا آذان از اصغاء ممنوع؟ چه شده که بحر عذب حیوان را گذارده

  منتنه به غایت ساعی و جاهد؟ قطرۀتفحص 

سبحانک یا مجری األنهار و فالق األصباح و مرسل األریاح، اسألک ببحر بیانک و سماء علمک 

و بالنّور الذی اشرق من األفق األعلی بأمرک و ارادتک، بأن تخرق باصبع قدرتک سبحات خلقک 

طهرهم عن ذکر دونک، لیتوجهوا و حجبات بریتک. ثم انزل علیهم یا الهی من سحاب رحمتک ما ی

به قلوبهم الی افق منه اشرقت انوار شمس وجهک و یسمعوا بآذانهم ما تنطق به سدرة المنتهی بین 

بریتک. ای رب اسألک بآیاتک الکبری و الرحمة التی سبقت الوری بأن تحفظ احبتک من طغاة 

ار سدرتک و اطفاء نور امرک. ای رب خلقک الذین زینوا رؤوسهم بالعمائم و قاموا علی اخماد ن

انت الکریم ذوالفضل العظیم. اسألک بأن تعرفهم ما اردت لهم بجودک و احسانک ثم اشرب 

احبائک کوثر االستقامة علی شأن الیمنعهم ما فی العالم عن اسمک األعظم الذی ینطق بین األمم، 

  العلیم.انّه ال اله ا هو الظاهر النّاظر الشّاهد السمیع 

و بعد، مکتوب آن جناب وارد و چون به ذکر دوست یکتا مزین بود، کمال بهجت و انبساط حاصل 

 ر باشید و از رحیق مختوم به اسم حقه الزال از تجلیات انوار شمس معانی منوگشت. ان شاء ال

حضور و  جل جالله بیاشامید و چون اطالع حاصل شد قصد مقر محبوب عالمیان نموده، بعد از

اذن، تمام مکتوب در ساحت امنع اقدس عرض شد، هذا ما نطق به لسان الرحمن فی ملکوت 

کبریائه:  البیان، قوله جل  

  هو الشّاهد السامع البصیر 

یا غالم قبل رضا، قد حضر کتابک، وجدنا منه عرف خضوعک و خشوعک له و اقبالک الی األفق 

اء و العرفاء ا من شاء اله مالک الوری و رب العرش و الثّری. األعلی فی ایام فیها اعرض عنه العلم

کذلک قضی األمر من لدی اله رب االرباب. قد سمعنا ما نادیت به اله و اجبناک بهذا الکتاب 

الذی ال ینقطع عرفه بدوام اسمائه الحسنی و صفاته العلیا، یشهد بذلک من عنده ام البیان. طوبی 

م و اسمعکم نداء المظلوم الذی دعا الکل الی اله مالک الرقاب و طوبی لمن سمع لمن ورد علیک

ندائه و عرف مقامه و اعترف بما نطق به مکلّم الطور فی هذا المقام الذی جعله اله مطاف المالء 

بک األعلی و سکّان الفردوس فی العشی و االشراق. لعمر اله یا غالم، یجد المخلصون من کتاب ر

عرف المعانی و البیان و اهل البهاء ما ال یذکر بالکالم. ذکّر احبائی فی هناک من قبلی و بشّرهم 
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بشمس عنایتی التی انارت منها اآلفاق. قل انّ المظلوم یذّکرکم لوجه اله و یعرفکم ما یقربکم الی 

ر الذی اذا ظهر اشرقت األرض اعلی المقام و نوصیکم و الذین آمنو باالستقامة الکبری فی هذا األم

بنوره و هدر العندلیب علی األغصان الملک له المقتدر العزیز الوهاب. کذلک الح افق سماء البیان 

  و اشرقت شمس البرهان، طوبی لمن سمع و رأی و ویل لکل غافل مرتاب.

ی ال به لسان پارسیا غالم رضا، الحمد له به آیات الهی که به لغت فصحی نازل شد، فائز شدی. ح

احلی بشنو، شاید از نفحات بیان گمگشتگان را به صراط مستقیم هدایت نمایی و تشنگان را از 

کوثر معانی بنوشانی. امروز آفتاب فضل مشرق و بحر عنایت مواج، مع ذلک اکثری غافل و 

قر عباد ه سبب نعیق از رحیق الهی محروم و برخی به ندای احشوند. بعضی بمحجوب مشاهده می

منتهی ممنوع. بگو ای مردگان، کوثر حیوان ظاهر، بشتابید و وقت  از صریر قلم اعلی و حفیف سدرۀ

 را غنیمت شمارید. در این ربیع معانی خود را از فضل و عنایت الهی محروم ننمایید. امروز کتاب

وثر کمنتشر. باید از  علّیین ظاهر و همچنین کتاب سجین باهر. الواح نور مشرق و همچنین اوراق نار

بیان رحمن به شأنی سرمست شوند که مادونش را معدوم و مفقود شمرند. امروز روز استقامت است 

  و امروز روز خدمت و ظهور مقام انسان.

دوستان آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان و به آنچه از قلم اعلی نازل شده مسرور دار. بگو، 

ده و نیست. لسان دنیا در جمیع احیان به فنای خود خبر می دهد و ندا ای دوستان دنیا را وفا نبو

گوید: یا مأل األرض این القرون الخالیة و األعصار الماضیة و این سطوة الفراعنة و نماید، میمی

عزة األکاسرة و صفوف الجبابرة و این عساکرهم و اعالمهم و این خزائنهم و رایاتهم؟ ان اعتبروا و 

که جمیع آن را شنیدند و بر  ١خان وزیر ایران بودمن الغافلین. یک ندای دنیا میرزا حسینالتکونوا 

گاه گشتند. اذکّرکم یا احبائی بما انزله الرحمن فی الفرقان:  کل من علیها فان و یبقی «فنای او آ

آن روز امروز است، چه که انوار وجه از افق ظهور مشرق و الئح   ٢».وجه ربک ذوالجالل و االکرام

 مبارکۀ و جمیع من علی األرض حکم فنا بر او صادق، مگر نفوسی که بعد از فنای اشیاء به کلمۀ

                                                             
شاه بود. شرحی از احوال او در خان سپهساالر، ملقب به مشیرالدّوله است که صدراعظم ناصرالدّینمقصود میرزا حسین .١

  ) مندرج گشته و منابع مطالعۀ حیات او ارائه شده است.٩٢ – ٩١، ص٩المعارف تشیع (جدایرة
  از سورۀ رحمن. ٢٧آیۀ  .٢



٢٨٤ 
 

فرماید و ید بیضا آمنت بک یا مالک األسماء ناطق گشتند. امروز دست قیوم رحیق مختوم عطا می

  . به اسمش بگیرید و به یادش بنوشید. هنیئاً لکم ثم مریئاً لکم. نمایدکوثر بقا عنایت می

خان، در این سنین اخیره امری که سبب حزن شود، از او ظاهر نه، وزیر مذکور، یعنی میرزا حسین

او  خیر در بارۀ نمود. لذا باید احدی جز به کلمۀالجمله در حق احبا به معروف عمل میبلکه فی

قلوب احبا باید مقدّس از کدورات عالم باشد. إن شاء اله تا وقت باقی باید دوستان تکلّم ننماید. 

کسب مقامات باقیه نمایند تا ذکرشان در کتاب الهی مخلّد ماند، األمر بیده یمنع و یعطی و هو 

  الفضال الباذل الکریم.

میر، ان استمع النّداء من  و نذکر من سمی بآقامیر، لیفرح بذکر المظلوم و یکون من الشّاکرین. یا

شطر السجن انّه یذکّرک بما یقربک الی اله العلی العظیم. قل لک الحمد یا الهی بما عرفتنی مطلع 

امرک و مشرق آیاتک و هدیتنی الی صراطک المستقیم. البهاء علیک و علی ضلعک و امها و علی 

  الالئی آمن باله الفرد الخبیر.

قبل مهدی و نبشّره بآیات اله رب العالمین، ان افرح بذکر المظلوم ایاک و نذکر من سمی بسید 

سبح ربک مالک هذا الیوم البدیع. هذا یوم اخبر به رسول اله فی الفرقان و نزل ذکره فی التّوریة و 

االنجیل، ایاک أن یمنعک شیء عن هذا األمر الذی اذا ظهر تزعزعت األرکان و نسفت الجبال و 

طربت افئدة الغافلین. نعیماً لک و لضلعک و للّذین ما منعتهم سبحات الجالل عن اله العلیم اض

  الحکیم.

أن یا قلم األعلی، ان اذکر من سمی بسید علی، لیسمع صریرک و یتّخذ الی اله سبیال. یا علی، أن 

بین األرض و السماء،  اشکر اله ربک بما ایدک علی هذا األمر و اسمعک ندائه األحلی اذ ارتفع

انّه لهو العزیز الوهاب. ضع العالم و ما عند األمم و تمسک بما امرت به من لدی اله مولی األنام. 

  التکبیر و البهاء من لدنّا علیک و علی ضلعک و علی کل موقن بصار. 

الذی به ذلت  و نذکر فی هذا المقام من سمی بحسن قبل علی و نوصیه باالستقامة علی هذا األمر

الرقاب. خذ کأس االیقان باسم ربک الرحمن انّها تقربک الی اعلی المقام کذلک نطق لسان 

المظلوم اذ کان مسجوناً بین ایادی الذین نبذوا عن ورائهم ما انزله الوهاب فی الکتاب، کبر من 

  ه منزل األیات.قبلی علی وجه التی آمنت بربها و اجابت اذ سمعت النّداء من لدی ال
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أن یا قلم، ان اذکر من سمی بزین العابدین، لتجذبه آیات ربه الی مقام التمنعه شؤونات األرض و 

ال اشارات من علیها عن اله المقتدر العزیز العّم. خذ کأس البقاء باسم مالک األسماء، ثم اشرب 

ذی به فتحت األبواب. ال تنس عهد البر منها بهذا الذّکر اله و میثاقه، أن اعمل بما امرت به فی الز

و األلواح. هذا یوم فیه نطق کل ناطق و شهد کل شاهد و سمع کل سامع و ظهر ما کان مستوراً فی 

کنائز علم ربک مالک المآب. تمسک بحبل التّقی، ثم اذکر ربک فی الغدّو و اآلصال. البهاء علی 

الئی آمن باله الواحد المختار.اهل البهاء و علی ال  

و نذکر من سمی بسید علی، لیحمد ربه فی هذا الیوم الذی فیه نطق لسان العظمة الملک له الفرد 

الواحد العلیم الخبیر. یا علی، ان اقبل بقلبک الی األفق األعلی المقام الذی فیه تنطق سدرة المنتهی 

ه ربو تنادی معه األشیاء فی هذه اللّیلة البلماء و یدعوک العالمین. یا علی، ینادی المظلوم  العظمة ل

الی اله العزیز الحمید. ان استقم علی األمر و قل: یا اله األسماء و النّاظر من األفق األبهی اسألک 

بنفحات قمیصک و هزیز اریاح فردوسک بأن تؤیدنی فی کل االحوال علی االستقامة علی حبک. 

ضتک ملکوت السموات و األرضین. ال إله انت الغفور الرحیم. کبر من ای رب انت الکریم و فی قب

  قبلی علی التی سمعت و اجابت ربها النّاطق السامع البصیر.

یا ابا القاسم، ان اشهد بما شهد اله قبل خلق السموات و األرضین، انّه ال إله ا هو و الذی اتی 

و المسطور من قلمی و المکنون فی کنز مشیتی التی احاطت  علی السحاب انّه لهو المذکور فی کتبی

کل صغیر و کبیر. طوبی لک بما اقبلت الی اله اذ اعرض عنه کل غافل بعید و افتی علیه کل عالم 

مریب. ایاک ان تمنعک شؤونات االرض عن مالک السماء، دع ما عند األمم و خذ ما اوتیت به 

عک فی کل عالم من عوالم ربک المقتدر القدیر. کذلک نطق لسان من لدن مالک القدم، انّه ینف

الرحمن فی ملکوت البیان. طوبی لمن سمع و قال لک الحمد یا بهاء من فی السموات و االرضین. 

البهاء المشرق من افق ارادة ربکم مالک االنام علیک و علی کل ورقة آمنت باله الواحد الفرد 

  العلیم.

رک مولی العباد من شطر السجن و یدعوک الی اله المهیمن القیوم. ان افرح بهذا یا جواد، یذک

الذّکر األعظم، تاله ال تعادله کنوز األرض کلّها، ان احمد ربک عالم الغیب و الشّهود. قد حضر 

، کتاب من اخیک و کان مذکوراً فیه احبائی، ذکّرنا کل واحد منهم بما ال ینقطع عرفه عن العالم

یشهد بذلک مالک القدم الذی اتی من سماء الوحی بکتاب مسطور. ان اشکر اله بهذا الفضل 
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األعظم، ثم اذکره فی األصیل و البکور. البهاء علی اخیک و علیک و علی ضلعک. کبر من قبلی 

  علیها و بشّرها بما نزل لها من القلم األعلی فی هذا الرق المنشور.

یذکرک المظلوم من شطر منظره األکبر بما یقربک الی اله العزیز الودود. ایاک یا علی قبل اکبر، 

ان یمنعک ما عند البشر عن مالک القدر، دع ما عند القوم و خذ ما اتاک من لدی اله رب ما کان 

 و ما یکون. انّا نوصیک و احبائی باالستقامة الکبری علی هذا األمر الذی به ناحت قبائل االرض و

نسف کل جبل مرفوع. تمسک بالعروة الوثقی و تشبث بذیل ربک مالک یوم الموعود. بشّر من 

  قبلی التی اقبلت الی اله العزیز المحبوب.

ان یا قلمی، نسمع صریرک فی اللّیالی و األیام فی ذکر اله و احبائه، طوبی لک و لمن فاز بطرازک 

اب مبین، کأنّک شربت کوثر الحیوان و اخذک جذب آیات و سمع صریرک انّه من المقربین فی کت

ربک علی شأن التمنعک شؤونات العالم عن ذکر مالک القدم، تنطق فی کل األحیان و تنادی من 

فی االمکان و تبشّرهم بما ظهر و الح من افق ارادة اله رب العالمین. طوبی لک یا قلم و نعیماً لک 

ت به قد ثبت بالبرهان بأنّه ال تأخذه سنة و ال نوم انّا نراک مزیناً بطراز اشهد انّک ما قصرت فیما امر

االیقاظ علی شأن لم ینقطع صریرک عن اذن المقربین. قد نراک قائماً علی خدمة موالک و ناطقاً 

  بثنائه الجمیل.

ر الکریم. ان اذکر من سمی بالخلیل و بشّره بآیات الجلیل التی نزلت من سماء عنایة ربک الغفو

ایاک ان تمنعک األحزان عن ربک الرحمن، دع المعتدین عن ورائک و تشّبث بذیل عنایة ربک 

الرحیم. انّه فی السجن دعا الکل الی اله العزیز الحمید. من النّاس من اقبل و من هم من اعرض انّ 

  مع و ویل للغافلین.ربک لغنی عن العالمین. کذلک نطق اللّسان بأعلی البیان البهاء لمن س

ان یا قلم، ان اذکر من سمی به محمد قبل تقی، لیسمع ندائک فی هذا االمر الذی به ناحت النّفوس 

و زلت األقدام. تاله قد ظهر ما کان مسطوراً فی کتب اله رب األرباب، انّه هو الذی شهد له المالء 

ی العشی و االشراق. قد ناح بظهوره الجبت و األعلی و اهل الفردوس ثم الذین یطوفون العرش ف

تزعزعت األرکان و انصعقت األصنام. ان احمد اله بما ذکرک فی هذا المقام األعلی بآیات اذ 

نزلت، خضعت لها األقالم. انّا نکبر علی وجهک و علی احبائی فی هناک و علی الذین کسروا 

  بعضد الیقین هیاکل األوهام.
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ا، قد توجه الیک قلمی األعلی و یبشّرک و احبتی بما قدّر لکم فی ملکوت ربک یا محمد قبل رض

الغنی المتعال. کن طائراً فی هوائی و ناطقاً بثنائی و مقبال الی افقی و عامال بما امرت به فی 

الکتاب. کذلک نطق المظلوم اذ احاطته األحزان من کل االشطار. ضع الموهوم  باسم ربک القیوم 

خذ الرحیق المختوم بهذا الذّکر الذی سجدت له األذکار، ستفنی الدّنیا و زخارفها و آالئها و یبقی و 

  ألحبتی ما نزل من لدن مقتدر عزیز وهاب.

ان اقبل یا قلمی، الی أمتی التی سمیت بفاطمة فی ملکوت األسماء و بشّرها برحمتی و عنایتی التی 

 أمة اقبلت و اجابت مالک الغیب و الشّهود. کم من عالم منع عن سبقت الوجود. طوبی لک و لکل

  المعلوم و انت اقبلت و شربت من ید عطائه رحیقه المختوم.

و نذکر فی هذا المقام عبادی الذین ما ذکرت اسمائهم انّ ربهم الرحمن لهو الغفور الکریم. انّا 

ب العالمین. یا اهل البهاء، تاله هذا یومکم لو نوصیکم بالصداقة و األمانة و ما یرتفع به امر اله ر

انتم من العارفین. ایاکم ان تمنعکم سطوة الظالمین عن هذا النّباء العظیم. ان اخرقوا حجبات األوهام 

باسم ربکم مالک األنام و سبحوا بحمده فی کل حین، البهاء المشرق من افق عنایتی علیکم و علی 

  سمعن نداء اله النّاطق المقتدر العزیز األمین، الحمد له رب العالمین. (انتهی).امائی الّئی اقبلن و 

الهی نازل. ان شاء اله  منیعۀ مخصوص هر یک از نفوس مذکوره در کتاب آن جناب، آیات بدیعۀ

ه مثل را بدانند و به کمال استقامت به خدمت امر قیام نمایند. امروز هر نفسی بقدر این نعمت بی

طیبه و اعمال حسنه و اخالق مرضیه ناطق و عامل و مزین شد، او ناصر امراله بوده و خواهد  کلمۀ

بود. ان شاء اله موفّق شوید بر آنچه سزاوار این یوم بدیع است. جمیع اسامی معروضه لدی الوجه 

ی که به طراز عرفان مزینند، الهیه فائز گشتند، چه که جمیع، یعنی نفوس حیاً و میتاً به عنایات نامتناهیۀ

اند. جهد نمایید شاید علیلی را به اسم حق شفا بخشید و یا گمراهی در ساحت حق زنده و پاینده

را به صراط مستقیم کشانید. این مقام بسیار عظیم و بلند است. اگر نفسی را موانع دنیا منع نماید، 

ی اای را به اسم حق حیات بخشد و یا آوارهدهکه وکیلی از برای خود اخذ کند که شاید مرمحبوب آن

حق حی و حیوان است، نافذ و جاری و ساری و  را به وطن اصلی هدایت نماید. لعمر اله کلمۀ

طلبم ابصار را از رمد نفس و هوس مطهر فرماید که شاید متحرک، طوبی للنّاظرین. از حق می

  ستور است.مشاهده نماید آنچه را که از اعین غافلین م
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نماید، تا وقت ض میدارد و عراین خادم فانی خدمت جمیع دوستان تکبیر و سالم معروض می

اید. البهاء علیکم و الرحمة فوت نشده، جهد نمایید شاید فائز شوید به آنچه که از برای او خلق شده

شّاربین من کوثره المنیر و علیکم و التّکبیر علیکم، یا اهل البهاء و النّاظرین الی األفق األعلی و ال

  الحمد له العلیم الخبیر.

  خ ا د م 

  ١٢٩٩ الثّانی سنۀربیع ٤فی 
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  هو الشّاهد الخبیر

شَهِد اله انّه ال اله ا هو و الذی اتی بِالحق انّه ال یحتاج بذکر احد و ال بتصدیق نَفس، انّه کان 

بآیاته و ناطقاً فی ملکوته، لم یحط بظهوره علم الکائنات و غَنیاً بغنائه و مهیمناً بسلطانه و ظاهراً 

ادراک الممکنات قد جعل اله ظهوری و بروزی و استوائی علی عرش العظمة و االقتدار و کرسی 

الرفعة و االختیار، منزهاً عن العقول و االدراک، لم ازل کنت محیطاً و دونی محاط، یشهد بذلک 

شرب رحیق حبی من کأس عطائی، انّه من اهل هذا المقام العزیز الرفیع. من طار فی هواء عرفانی و 

نشهد انّک فزت فی اول االیام بعرفان اله رب العالمین و اقبلت من قبل و اخری فی هذه االیام 

التی فیها تنادی سدرة المنتهی الملک له مالک یوم الدّین طوبی لک بما اخذت کتابی و طرت فی 

و شربت رحیق عنایتی و حضرت امام وجهی، کل ذلک من فضل اله علیک انّه هو  هواء حبی

الفضال الکریم. قم علی خدمتی ثم ادخل العباد فی ظل قباب عظمتی نسأل اله ان یؤیدک و یمدّک 

 و ینصرک بجنود الحکمة و البیان. انّه هو المقتدر العزیز المنّان. البهاء المشرق من افق سماء ام

  الکتاب علیک و علی الذین سمعوا ما نطق بلسانک فی امر اله مالک المبدء و المآب.
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  احباء اله فی جاسب

  

  هو األقدس األعظم األبهی

  یا اولیاء اله فی الجاسب

قد ورد علینا فی سبیل اله ما ورد علی بعض اولیائی فی هناک، یشهد بذلک من عنده ام الکتاب. 

الفردوس بما ورد علیکم من الذین بدّلوا نعمة اله کفراً و احلّوا قومهم دار البوار. قل  قد ناح اهل

ایاکم ان یمنعکم ظلم األعداء او سطوة العلماء ان انظروا ثم اذکروا ما ورد علی اولیاء اله من قبل، 

ارض الطاء و  الذین قاموا علی خدمة األمر فی القرون و األعصار. قد حبس الغافلون اسمی فی

اصفیائی األخری، اال انّهم فی مریة و شقاق. لعمر اله قد اشتعلت نار البغضاء فی صدور العلماء و 

  هم معادن الظلم و مطالع النّفاق و بهم ذرفت عیون المأل األعلی و عین العظمة فی اعلی المقام.

لک بما ورد علیک من مظاهر یا غالم قبل رضا، ان استمع نداء ربک األبهی انّه ذکرک و ناح 

الشّیطان. قد کنت تحت لحاظ ربک فی ایام فیها ناد المناد الملک له مالک االیجاد و نذکر اخاک 

و نبشّره بذکری و عنایتی التی سبقت األخیار و نذکر احبائی فی هناک الذین ما منعتهم لومة الّئمین 

خافوا اله و ال تدحضوا من اتاکم بحجج األنبیاء و بما و ضوضاء الغافلین عن اله رب األرباب. قل 

ال رأت شبهه عین االبداع. کذلک غردت حمامة األمر علی غصن البقاء. طوبی لمن سمع و اجاب. 

  النّور الّئح من یدی البیضاء علیک و علیه و علی الذین تمسکوا بحبل اله مالک الرقاب.
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  ط

  جاسبرضا، من ارض جناب غالم

  

  بسمه المستقر علی عرش العظمة و االقتدار

قد جری کوثر الحیوان من قلم الرحمن، ولکن القوم اعرضوا عنه بما اتّبعوا کل غافل مریب. تاله 

کینونة الکلمة تنادی بأعلی النّداء بین األرض و السماء ولکن النّاس یتصامون عن اصغاء هذا النّداء 

کینونة الوجود شوقاً الی المعبود ولکن القوم فی حجاب مبین. هل من األبدع الملیح. قد سرعت 

احد یقوم علی األمر باسم اله و سلطانه و یتقرب الی مطلع الظهور منقطعاً عن العاملین. طوبی لمن 

فاز الیوم بنفحات المحبوب و الفوحات التی تضوع من قمیصه المنیر. قد حضر کتابک الذی ارسلته 

بد الحاضر لدی العرش و فاز بهذا المنظر الکریم. وجدنا منه عرف االقبال الی الغنی المتعال الی الع

و نزلنا لک هذا اللّوح البدیع. کن ناطقاً بذکر اله و خادماً ألمره الذی احاط من فی السموات و 

. ان اشکر األرضین. ایاک ان تحجبک اشارات القوم او تمنعک شبهات الذین کفروا بیوم الدّین

  اله بما فزت بلوح اله و ذکرت لدی عرش العظیم.

انّا نذکر فی هذا المقام عبدنا الذی سمی بالحسین، لتجذبه آیات ربک الغفور الکریم. ان یا حسین، 

ان استمع نداء المظلوم انّه ال اله ا هو العزیز الحمید. طوبی لک بما نبذت ما عند النّاس و اخذت 

ه من لدن مقتدر قدیر. ان استقم علی األمر ثم ذکّر النّاس بهذا الذّکر الذی به قرت اعین ما امرت ب

  العارفین. قل الحمد لک یا محبوب العالمین.
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  هو السامع المجیب

الهی الهی، هذه أمة من إمائک و ورقة من اوراقک، قد وجدت عرف ظهورک و شهدت بما شهد 

ه ال اله ا انت. ای رب اسألک باألیام التی فیها مرت نسائم فضلک به لسان عظمتک بأنّک انت ال

علی من علی األرض بجودک و الطافک و بنفحات وحیک فی ایامک، بأن تؤیدنی علی ذکرک 

و ثنائک و خدمة امرک. ای رب ترانی متشبثة بذیل کرمک و متمسکة بحبل عنایتک. اسألک بأن 

لی و تکتب لی اجر إمائک الّئی طفن عرش عظمتک. انّک انت الذی تقدّر لی خیر اآلخرة و األو

شهدت بکرمک الکائنات و باقتدارک الموجودات، تفعل و تحکم و انّک انت اآلمر الحکیم. ال 

  اله ا انت العزیز العظیم.

  

  

  

   



٢٩٣ 
 

  هو الظاهر من األفق األبهی

تبک و صحفک و زبرک و الواحک و الهی الهی، اشهد هذا الیوم یومک الذی کان مذکوراً فی ک

اظهرت فیه ما کان مکنوناً فی علمک و مخزوناً فی کنائز عصمتک. اسألک یا مولی العالم باسمک 

األعظم الذی به ارتعدت فرائص األمم بأن تؤید عبادک و امائک علی االستقامة علی امرک و 

زمام األشیاء، تحفظ من تشاء القیام علی خدمتک. انّک انت المقتدر علی ما تشاء و فی قبضتک 

  بقدرتک و سلطانک. انّک انت القوی الغالب القدیر.
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  امة اله التی حضرت و فازت

  

  به نام دوست یکتا

نماید و شهادت میای کنیز من و دختر کنیز من، لسان عظمت و عنایت از افق اعلی تو را ذکر می

و مشاهده تو در ایامی که سجن اعظم مقر عرش  دهد بر هجرت و سفر تو فی سبیل اله و به حضور

بوده این شهادت عند اله اعظم است از کل اشیاء. مقامش را بشناس و قدرش را بدان. امروز هر 

یک از اماء که به اقبال و حضور فائز شود، او از اوراق سدره لدی اله مذکور و از قلم اعلی مسطور. 

ر برسان و به اشراقات انوار آفتاب حقیقت بشارت ده. کل را وصیت کنیزان حق را از قبل مظلوم تکبی

طلبیم اذیال کل را مطهر دارد و بر اعمال طیبه و اخالق نماییم به تنزیه و تقدیس و از حق میمی

  مرضیه تأیید فرماید. اوست بخشنده و مهربان.
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  الواح نازله

  از قلم حضرت عبدالبهاء
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  آقامیر، علیه بهاء اله االبهی جاسب، جناب

  

  هواالبهی

  ای آقامیر

امیر کشور فلک اثیر شخص خطیریست که الیوم حامی عهد و پیمانست و محامی در میثاق حضرت 

رحمان، شمع پر نور انجمن استقامت است و سرو خرم آزاد بوستان موهبت. پس از خدا بخواه که 

در آن اطراف و اکناف به این خدمت عظمی موفّق گردی و به این تاج امیری عالم معنوی مکلّل 

روب گذشته است و این عبد به تحریر به تعجیل مشغول است، در خط معذور بدارید و شوی. غ

  البهاء علیکم. 

  ع ع

   

  

   



٢٩٧ 
 

  

  
  ای خطی از لوح نازله به افتخار آقامیر جاسبی توسط حضرت عبدالبهاءنسخه

  اصلی این لوح در حیفا موجود است. که نسخۀ

  

  

  

   



٢٩٨ 
 

  جناب معاون التّجار به واسطۀ

  حمدتقی کروگانی، علیه بهاء االبهیجناب آقا م

  

  ای ثابت بر میثاق

حقّا که مستقیم بر امراللّهی و مستقر در محبت اله، اریاح افتتان تو را نلغزاند و شدّت امتحان تو را 

اضطراب ندهد. مانند جبل عظیم راسخ و متینی و بمثابه علَم مبین در نهایت ثبوت و تمکین. تأسی 

نمودی و تحمل بالیا و مشقّت کردی، موهبتی اعظم از این نیست و مسرت و به جمال مبارک 

  بشارتی اَتَم نه، پس در بین ابرار فخر و مباهات نما و علیک البهاء االبهی.

  ع ع

  

  

  

   



٢٩٩ 
 

  جناب امین، علیه بهاء اله االبهی به واسطۀ

  اعضاء محفل روحانی جاسب، علیهم بهاء اله االبهی

  

  هواله

  بندگان آستان جمال کبریاای 

هر چند در این مدّت حرب مخابره منقطع، ولی قلب و روح پر فتوح، احساسات وجدانیه کامل و 

انجذابات رحمانیه متواصل. الحمد له که صولت حکومت شوکت اشرار را درشکست و از برای 

محافل به  احبای جاسب و نراق راحت و آسایش حاصل شد. پس به جان و دل بکوشید تا در

نفحات قدس مألوف گردید و مدرسه را ترتیب و تنظیم تام دهید. احبای آن صفحات جمیع مشمول 

نظر عنایتند و مظاهر الطاف حضرت احدیت. به جمیع فرداً فرداً از قبل من تحیت ابدع ابهی ابالغ 

این نامه ارسال  التّجار در جوفپایان برسانید. مناجاتی در حق حضرت معاوندارید و اشتیاق بی

  شود. و علیکم البهآء االبهی.می

  ، حیفا١٣٢٨ع اول،  ٢٢

  عبدالبهاء عباس

  

  

  

  

   



٣٠٠ 
 

  محفل روحانی جاسب به واسطۀ

  مناجات در حق حضرت معاون التّجار ، علیه بهآء اله االبهی

  

  هواله

تضرع الیک بکرةً و الهی الهی، انّ عبدک هذا عبدک لیال و نهاراً و تجد لک غدواً و آصاال و 

عشیاً و ابتهل لدیک غدوةً و اصیال. لم یزل یدعو الکل الی معین رحمانیتک و یبشّر الوری بطلوع 

شمس الهدی الی ان هجم علیه عصبة االشرار و رموه بسهام الظلم و العدوان، الی ان هرقوا ثاره 

شهیدٌ و وفی و معفی، قد اختار البالء فی  بقساوة ثار منه الغبار الی اوج االسرار. رب انّه مظلوم و

سبیلک یا رب الملکوت األعلی و انفق روحه حباً لجمالک و شوقاً الی ملکوت األبهی. رب اجعل 

 ا و رنّحه بصهبآء العطا فی ملکوت الوفاء. انّک انت الکریم له مقاماً علیا و قدّر له مقعد صدق بهی

  الرحیم العزیز الوهاب.

  عباسعبدالبهاء 

  ، حیفا١٣٣٨ع اول، ٢٣

  

   



٣٠١ 
 

  

  هواالبهی

  ط

  خانم، علیها بهاء اله االبهیموقنه، حاجیه فاطمه ورقۀ

  

  هواالبهی

  موقنه ای ورقۀ

در این اوان که آیات الطاف یزدان الواح کائنات را تزیین و رشک بهشت برین نموده و شهد میثاق 

استقامت چنان بنما که نظر عنایت شامل گردد و مذاق اهل اشراق را شکرین و شیرین کرده، پای 

ر محفل اماء الرحمن به ذکر حضرت یزدان محبت چنان برافروز که نور هدایت بدرخشد. د چهرۀ

که قلوب پر جوش و خروش گردد و به پیام سروش همدم شود. حضرت ثمره،  چنان به هیجان آ 

کنند. این مدح و ستایش نمایند و ستایش میمیعلیها بهاء اله االبهی بسیار اظهار رضایت از شما 

باال در ره میثاق سبب روح و ریحان گردد. امید از الطاف حق چنان است که تو و صبیه، خانم

 فشانی نمایید که دیگران را به وجد و طرب و شور و شعف آرید. صبیۀمحبوب آفاق چنان جان

  نماییم و البهاء علیک. جناب خان مخابره میمکرمه را تکبیر ابدع ابهی ابالغ دارید و با 

  ع ع

  

  

  

   



٣٠٢ 
 

  هواله

  مقصود ای قاصد کعبۀ

 از وطن مألوف احرام حل و حرم کبریاء بربستی و عازم مطاف قدسیان گشتی و به جان مشتاق بقعۀ

رب االشراق بودی، ولی اطاعت نمودی و با وجود التهاب نار شوق، مراجعت فرمودی. این  مقدّسۀ

نمود. ای وع عین ورود است و این اطاعت حقیقت زیارت است، زیرا حکمت چنین اقتضا میرج

پایان است و آثارش باهر در جهان مستقیم بر امراله، شکر کن به امری موفّق شدی که نتایجش بی

جاودان و آن اشتیاق تقبیل آستان حضرت یزدان و تضرع عبدالبهاء به جهت قبول این زیارت در 

ه رحمن. پس به جان و دل بکوش در خدمت بارگاه یزدان و این خدمت انقطاع است و درگا

  انجذاب و اشتعال است و اکتساب رضای حضرت رحمن و علیک البهاء و الثّناء.

  ع ع

  

  

  

  

   



٣٠٣ 
 

  هواله

  رضای کروگانی، من محال جاسب، علیه بهاء اله االبهیجناب غالم

  

  هواالبهی

  عنایتای منجذب به شمیم نسیم 

افروز بزرگی و حقیقت و دریای عبودیت اکتشاف نما و پرتو جهان سر یزدان و راز رحمن را در آینۀ

آزادگی و رستگاری را در مطلع بندگی و خاکساری آستان پروردگار مشاهده کن. در حیز امکان تا 

مقدّسه جز به  عنان المکان بلندی و صعود و ترقّی جز به بال و پر عبودیت نتوان و قربیت حضرت

تحریک جناح رقّیت ممکن نه. پس بدان که منتهی آرزوی این مرغ بی پر و بال پرواز در اوج 

بندگی است نه آزادگی و طیران در حضیض چاکری است نه فلک سروری. پس تا توانی مرا به این  

دم، اسم صفت بخوان و به این نعت ستایش کن تا دلم خرم گردد و جانم به شادی همدم. جمال ق

اعظم، روحی الحبائه الفداء، تاج بندگی را بر تارک این عبد از اکلیل سروری ترجیح داده، چه که 

  به این مفتخر و متباهی بوده و هستم. 

  ع ع

  

نجل سعید و ضلع و ضلع نجل سعید را و جمیع یاران را تکبیر ابدع ابهی ابالغ فرمایید. امیدوارم 

  مقیم باشند.  که کل بر صراط مستقیم ثابت و

  ع ع

  

  

  

   



٣٠٤ 
 

  هواالبهی

  رضا، من اهل جاسب، علیه بهاء اله االبهی مالحظه نمایند.جناب مّ غالم

  

  هواالبهی

یا من تحمل البالیاء و الرزایاء فی سبیل اله و اشتدّت اریاح االمتحان علیه فی محبة اله و ثبتت و 

طوبی لک ثم طوبی بما فزت بعنایة اله و شربت من عین رسخت قدماه علی عهد اله و میثاق اله. 

التّسنیم و کأس السلسبیل فی حدیقة الرب الجلیل من فیض رحمة اله. لعمرک لو علمت ما قدّر لک 

فی الملکوت االبهی، لطرت بجناح الشّوق و اباهر االنجذاب وقوادم االشتیاق الی الرفیق االعلی و 

  ١».و لسوف یعطیک ربک فترضی«الی: . فسبحان ربی االبهی، قال تعاالفق االنوار االسمی

 ای الهی را صالی حیاحب  علی الموهبة العظمی، حی ء ز المنحة الکبری، حیّن علی العطیة الج

و بگو این عصر قرن حضرت کبریاست و این عهد زمان شدّت سطوع انوار مالء ابهی، وقت جوش 

در قطب عالم قدَم. قَدم در سبیل رحمن نهید و علم بر اعلی قلل و خروش است و زمان اشتعال 

جبل آفاق زنید. از اشراق نیر اعظم جهان پر غم را فرح و سرور بخشید و آتش عشق به جان عالم 

روشنی گردید و در فلک نجات مأمن و مسکن گزینید.  و آدم زنید. هر یک در فلک هدی ستارۀ

م مکنید و این جوهر نفیس را تبدیل به شیء خسیس ننمایید. فضل این ایام را فدای آمال پر آال

عظیم است و جمال قدم، روحی الجسام احبائه الفداء، رحیم و کریم. فاستخیروا ما تریدون من 

له افضل ربکم الرحمن الرحیم و البهاء علیکم یا عباد الرحمن و علی کل ثابت مستقیم علی عهد 

  و میثاقه الغلیظ. 

  عع 

  

  

   

                                                             
  از سورۀ ضحی. ٥آیۀ  .١



٣٠٥ 
 

  هواله

  جاسب

  

رضا و نجله السعید، جناب آقا جواد و ضلعه، جناب آقا سید هادی و ابنه آقا سید جناب میرزا غالم

حسین، جناب مّ مهدی و ابنه مّ میرزا، جناب میر ابوالقاسم [...] و آقا سید مسعود، جناب آقا 

علی و ابنیه آقا آقاجان، جناب حاجی حسناله و ابنه آقا سید میرزا هادی، جناب میرزا حبیب

اله ـ جناب محمدخلیل ـ ابراهیم ـ علی و ابنائه فرجمحمدعلی و آقا مهدی، جناب مشهدی حسن

علی ـ اسمعیل، جناب آقا زین العابدین و ابنه آقا محمدنصیر، جناب آقا محمدتقی، جناب آقا غالم

حسین و آقا حسن، جناب آقا علی اوالد مرحوم ا غالماکبر، جنابان آقمحمدحسین، جناب آقا علی

آقا ابوالقاسم کاشی، جناب مشهدی حسن سلمانی، جنابان میرابوطالب و آقا سید عبداله، جنابان 

  آقامیر و اخیه آقا سید علی، علیهم بهاء اله االبهی.

  

  هواالبهی

  ای دوستان آن یار مهربان

ت پرتوش جهانگیر است و بخششش بر شرق و غرب آن آفتاب حقیقت نیر اعظم فلک رحمانی

نظیر. نیسان عنایتش در ریزش است و ابر رحمتش در پرورش. ابواب فیوضاتش مفتوح مبذول و بی

بخش است و شمیم مرحمتش جان مشتاقان است و قواء تأییدش نفحات روح. نسیم موهبتش حیات

خورشید فیضش درخشیده، کل از بحر روی دلکش. پس امیدوار باشید که صبح امید دمیده است و 

  عطایش مستفیضیم و از دریای وفایش مستفید. 

اگر روی پنهان نمود، خوی آشکار کرد. اگر تن ستر نمود، جان به یاران همدم راز فرمود. چون 

اختران انوار بدرخشید و چون نوبهار به طراز گلزار جلوه نمایید. چون ابر بگریید و چون برق بخندید. 

نسیم به هر اقلیم بوزید و مشام طالبان معطر نمایید. کل یاران او هستید و همدم اسرار او. چون 

دمساز رازید و مرغان خوش آواز. پس بسرایید و بنوازید که در گلشن عرفانش عندلیبان خوش الحان 

فّق، ها واقف راز. اوست مؤید، اوست موها باز گردد و دلگردید و طوطیان هند یزدان، تا گوش



٣٠٦ 
 

اوست مجلّی، اوست متجلّی. خوشا به حال ما که چنین دلبری داریم و چنین مهربان سروری و 

  البهاء علیک.

  ع ع

  

  

  

  

   



٣٠٧ 
 

  هواالبهی

  رضا، من محال جاسب، علیه بهاء اله االبهی، مالحظه نمایند.جناب غالم

  

  هواالبهی

  رضارضای حق، غالم ای بندۀ

رضا، علیه السالم است و این مقبول و محبوب، ولکن معنی  حضرت واضع این اسم، مقصدش بندۀ

رضای الهی. اگر چه این دو معنی الزم و  رضا، یعنی پرستندۀ شود و آن بندۀدیگر نیز مفهوم می

دیگرند، ولی ثانی اعم است. پس بدان الیوم رضای حق نشر نفحات قدس است و اعالء ملزوم یک

و بشارت به موهبت اله. اگر خواهی به جمیع قواء ملک و ملکوت مؤید  کلمة اله و ظهور آیات اله

گردی، در کمال ثبات و رسوخ به عهد و میثاق اله شب و روز به نشر نفحات اله مشغول شو و در 

نهایت استقامت و رکوز بر اعالء کلمة اله قیام کن. لکن حکمت امر را نیز مالحظه نما. حکمت 

ای آرام نجویند ست، نه خوف و رخاوت و فتور. احبای حقیقی آنی نیاسایند و دقیقهاتقان در امور ا

و سر و سامانی نطلبند و راحت و آسایشی نپسندند. آیا شرط وفا این است که شب و روز در بستر 

اولی، جمال اعلی، روح الوجود لتراب  که حضرت نقطۀراحت بر بالین آسایش بیارمیم و حال آن

اء، در راه خدا صدر مبارک را هدف صد هزار رصاص فرمود و جمال قدم، روحی الحبائه اقدامه فد

فداء، در تحت سالسل و اغالل و در زندان جفا و حبس بال ایام را بگذرانید. ال وله، دیگر چقدر 

قلب پر قساوت الزم که با وجود این، طلب آسایش و راحت کند و یا بالین آسایش و استراحت 

  البهاء علیک. جوید و 

  عبدالبهاء ع

  

  

  

  

   



٣٠٨ 
 

  هواله

  جناب آقامیر زائر به واسطۀ

  رضای جاسبی، علیه بهاء الهجناب آقا غالم

  

  هواله

  الهی ای بندۀ

کلمه، حقایق اشیاء را به اهتزاز و حرکت آورده و در چنان دهکده شکر کن خداوندی را که به قوۀ

مالحظه نما که در مدائن کبری و سوادهای اعظم شهرهای عالم ای چنین ندائی بلند فرموده. دیگر 

قریب سطوت امر الهی چنان ارکان عالم را احاطه نماید که چه غلغله و جوش و خروش است. عن

  ندائی جز ندای حق نماند و صوت تهلیل و تکبیر به فلک اثیر رسد و علیک التّحیة و الثّناء. 

  ع ع

  

  

  

  

   



٣٠٩ 
 

  جاسب

  ضا، علیه بهاء اله االبهیرجناب مّ غالم

  

  هواالبهی

  ای مستضیء از مشکاة هدی

چشمی بگشا و انوار ملکوت ابهی مشاهده نما. گوشی بگشا و ندای الصال از افق اعلی استماع 

کن. تأییدات الهیه است که از ملکوت ابهی متتابع است و توفیقات رحمانیه است که از جبروت 

  بکوش تا به این فضل فائز گردی.  اعلی مترادف است. پس شب و روز

  ع ع

  

  

  

  

   



٣١٠ 
 

  رضا، علیه بهاء اله االبهیابن جناب غالم

  

  هواالبهی

  درگاه الهی ای بندۀ

در این باغ بهشت چون طیور قدس به انواع نغمات مشغول شو و به ابدع الحان به محامد و نعوت 

برافروز و در این تنگنای عالم حضرت مقصود تغنّی نما. در این ظلمات امکان چون شمع رخشان 

  فزای رحمانی نما و البهاء علیک. فضای جان فانی تهیۀ

  ع ع

  

  

  

  

   



٣١١ 
 

  طهران

  حضرت ابن ابهر به واسطۀ

  علی جاسبی، علیه بهاء اله االبهیجناب آقا غالم

  

  صادق الهی ای بندۀ

سروران یابی. این را خدمت یاران کنی و سروری دو جهان یابی. عبودیت آستان کنی، برتری بر 

بدان در این عصر الهی و قرن ربانی، بندگی پادشاهی است و چاکری جهانبانی. در این جهان و 

جهان الهی حمد خدا را که به آن فائزی دیگر چه غم داری؟ در حق خویش و پیوند و منتسبانت به 

  ة و الثّناء.درگاه احدیت عجز و نیاز نمایم و طلب عفو و غفران کنم و علیک التّحی

  

  

  

  

   



٣١٢ 
 

  جناب ابن ابهر به واسطۀ

  علی، علیه بهاء اله االبهیجناب آقا غالم

  

  ای طالب رضای الهی

قریب ملوک ارض در بستر در این جهان فانی کسی را بقائی نه و نفسی را ثبات حیاتی نیست. عن

نه مستمند ماند نه  رنگ آیندیک خاک بخسبند و مملوک نیز نجات نیابد. کل در زیر این خیمۀ

ارجمند، نه امیر ماند نه فقیر، نه وزیر ماند و نه اسیر. بینایان کور گردند و زندگان اسیر گور شوند. 

خوشا به حال کسی که رضای الهی جوید و راه هدایت پوید و اسرار حقیقت گوید تا نفس آخر که 

این جان پاک تابناک. پس  الطاف گردد. این شخص بزرگوار است و مطاف است، فاتحۀ خاتمۀ

شکر کن خدا را که ابواب جهانی باقی گشود و نفوس را به نفس رحمان کامرانی داد و تو را به 

هدی هدایت کرد و به موهبت عظمی داللت فرمود تا زندگی آسمانی یابی و از حیات ابدی  شریعۀ

  نصیب بری و علیک التّحیة و الثّناء.
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  هواله 

  کروگان جاسب

  

  اماء اله علیهن بهاء االبهی

]امةاله ٥]امةاله ماهرخ، [٤]امةاله قدسیه، [٣]امةاله جواهرسلطان، [٢جان، []امةاله فاطمه١[

جان، ]امةاله خانم٩]امةاله صدیقه، [٨]امةاله سید نساء، [٧]امةاله خاورسلطان، [٦شمسیه، [

]امةاله ماهرخ، ١٤]امةاله جمالیه، [١٣لیال، [اله ام]امة١٢به، []امةاله طی١١]امةاله مرضیه، [١٠[

]امةاله ١٩]امةاله سکینه، [١٨]امةاله سروریه، [١٧]امةاله معصومه، [١٦]امةاله شهربانو، [١٥[

ساء، ن]امةاله فاطمه٢٣جان، []امةاله صاحب٢٢]امةاله خاتون، [٢١]امةاله سکینه، [٢٠خانم، [

]امةاله ٢٨]امةاله خاور، [٢٧]امةاله شمسیه، [٢٦]امةاله گوهرسلطان، [٢٥]امةاله خدیجه، [٢٤[

]امةاله ٣٢]امةاله حوریه، [٣١]امةاله هاجرخانم، [٣٠سلطان، []امةاله کوکب٢٩سلطان، [فاطمه

]امةاله ربابه، ٣٦سلطان، [ه آرامال ]امة٣٥له نازنین، []امةا٣٤]امةاله بیگم، [٣٣جان، [صاحب

]امةاله ٤١]امةاله لیال، [٤٠جان، [بی]امةاله بی٣٩لقا، []امةاله خجسته٣٨]امةاله زهرابیگم، [٣٧[

خانم، ]امةاله سکینه٤٥]امةاله جواهر، [٤٤]امةاله ماهرخ، [٤٣]امةاله حاجیه، [٤٢رقیه، [

]امةاله ٥٠]امةاله شهربانو، [٤٩]امةاله هاجر، [٤٨خانم، []امةاله نبات٤٧[]امةاله فرخنده، ٤٦[

]امةاله ٥٥]امةاله منور، [٥٤]امةاله بیگم، [٥٣]امةاله روحانیه، [٥٢]امةاله بدیعه، [٥١زبیده، [

]امةاله ٦٠سعادت، []امةاله ٥٩]امةاله عزت، [٥٨]امةاله صغری، [٥٧]امةاله مریم، [٥٦ماهرخ، [

  ١نصرت

                                                             
)همسر آقا جمال ٤)دختر جواهرالسلطان، همسر محمدکاظم اعالیی، (٣العابدین، ()دختر زین٢)همسر آغالمرضا، (١( .١

)همسر ٧ی، (اله یزدان)همسر شمس٦اله یزدانی، ()همسر رحمت٥غفّاری (پسر آقا سید محمود که از وادقان آمده بود)، (
) دختر سید محمود غفّاری ٩محمد رفرف، () دختر میر ابوالقاسم و همسر علی٨، (سید عباس، مادر آقا یداله نصراللّهی

) همسر ١٢)؟، (١١اله یزدانی، () یکی از دختران اسماعیل و نوۀ مشهدی و همسر شمس١٠(همسر سید حسن مسعودی)، (
علی، )همسر اسماعیل پسر مشهدی حسن١٥)دختر میرزا حسین، (١٤خان، (الهتر فرج)دخ١٣اله مهاجری، (ذبیح

)همسر محمداسماعیل فرزند مشهدی، ١٩اکبر، ()زن دایی علی١٨) ؟، (١٧)همسر محمدعلی ناصری، دختر ماهرخ، (١٦(
)همسر ٢٣واج نکرد)، ()دختر دایی محمدرضا، (ازد٢٢)همسر دایی محمدرضا، (٢١)همسر صدرالدّین (صدری)، (٢٠(

 )دختر استاد٢٥اله رضوانی)، ()مادر شکراله رضوانی (مادربزرگ شمس٢٤اکبر، (ضیاءاله مهاجر و دختر دائی علی
)دختر بزرگ ٢٩علی، ()همسر مشهدی حسن٢٨علی، ()یکی از دختران مشهدی حسن٢٧) ؟، (٢٦اکبر رزّاقی، (علی

علی، )همسر مشهدی حسن٣٠مسر عمو هاشم) و نازنین (همسر الیاس)، (خانم (هعلی، مادر حوریهمشهدی حسن
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  هواله

  ای کنیزان عزیزان جمال ابهی 

در کور سابق، رجال بر نساء فائق بودند و ذکور بر اناث غالب، لهذا اماء رحمن چندان مکلّف 

 نبودند، اما در این دور روحانی سنوح رحمانی شامل عالم انسانی است، خواه ذکور و خواه اناث،

یات فتند. پس باید ربات الحجال گوی از میدان رجال بربایند، یعنی ترتیل آبلکه نساء حکم رجال یا

اله، آللی صدف اله گردند و بینات محبتتوحید کنند و بیان اسرار کتاب مجید، آیات معرفت

ملکوت تنزیه،  افق تقدیس شوند و سرج المعۀ دریای عفّت، نجوم ساطعۀ عصمت گردند و دردانۀ

بعوث شوند که جهان امکان را نورانیت آسمانی بخشند و عالم ناسوت را معرض به روحانیتی م

یة اسرار ملکوت کنند تا مالء اعلی به ستایش زبان بگشایند و توصیف و تحسین کنند و علیکن التّح

  و الثّناء.

  ع ع

  

  

   

                                                             
)نوۀ ٣٤)همسر محمدتقی، (٣٣علی، ()یکی از دختران مشهدی حسن٣٢اله مهاجر، ()دختر عبدالرزاق، همسر حبیب٣١(

لعابدین، ا)یکی از دختران زین٣٦العابدین، مادر سید رضا جمالی، ()یکی از دختران زین٣٥علی، (مشهدی حسن
اکبر، )مادر عبدالرزاق، همسر استاد علی٣٩)دختر میرزا صادق معتقدی، (٣٨)مادر خوشفکران، همسر محمدنصیر، (٣٧(

امراله )همسر اول عبدالرزاق، مادر علی٤١)دختر سید قاسم، نوۀ سید مسعود، (٤٠دختر آقا محمد (برادر مشهدی)، (
)دختر سید ٤٤رضا، ()همسر عمو جواد، برادر آغالم٤٣اله وجدانی، (همسر فضل اکبر،)دختر استاد علی٤٢رزّاقی، (

)همسر ٤٦اکبر، زوجۀ اول عمو مهدی ناصری(عم مدی)، ()دختر استاد علی٤٥مصطفی، همسر استاد عباس سلمانی، (
علی )همسر حاجی حسن٩٤علی، ()همسر محمدابراهیم، فرزند مشهدی حسن٤٨)همسر حاج خلیل، (٤٧اول سید جواد، (

) ؟، ٥٢اله، خواهر محمدعلی روحانی، ()همسر فرج٥١)یکی از دختران اسماعیل و نوۀ مشهدی، (٥٠درویش، (
) ؟، ٥٧) ؟، (٥٦)نوۀ عبدالوهاب صادق، (٥٥)همسر سید رضی مسعودی، (٥٤)دختر مّ ابوالقاسم کاشی، (٥٣(
اله یزدانی (پسر )دختر محمدتقی، همسر نعمت٦٠العابدین، (دختران زین )یکی از٥٩العابدین، ()یکی از دختران زین٥٨(

  مشهدی)
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  هواالبهی

  جاسب

  االبهی، مالحظه نمایند. رضا و احبای حضرت کبریاء، علیهم بهاء الهجناب میرزا غالم

  

  هواالبهی

  ای دوستان حضرت رحمن 

احبای جاسب ولو این که معدودی قلیل بودند، ولی همیشه در ساحت قدس رب جلیل مذکور و به 

عین عنایت منظور بودند و چون مورد چنین الطاف الهی و مظهر چنین اسعاف نامتناهی بودند، 

ء کلمة اله ید بیضائی بنمایند و باب فتوحی بگشایند و شمع حال باید در نشر نفحات اله و اعال

های اوهام را بال و پر بسوزانند. درخت امیدی بنشانند و گلشن تقدیسی روشنی برافروزند و پروانه

بیارایند. ریاض معرفتی تزیین دهند و محفل موهبتی ترتیب کنند. نفحات معطری منتشر کنند و 

  د، تا برهان قاطع و دلیل ساطع عنایات و مواهب حضرت قیوم گردند. نسمات معنبری منبعث نماین

ای والهان جمال رحمن، مطمئن به فضل و جود سلطان وجود باشید و متیقّن بر تأییدات و توفیقات 

رب ودود. کمر همت بر خدمت امر بربندید و قامت استقامت برافرازید و به جان و دل بکوشید که 

ظمی و رحمت کبراست. و البهاء علی اهل البهاء الذین ثبتوا علی عهد اله هنگام غنیمت موهبت ع

  و میثاقه االعلی.

  عبدالبهاء ع
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  هواله

  کروکان جاسب 

  

  احبای الهی، علیهم بهاء اله االبهی

اله، جناب آقا محمدجواد، رضا، جناب آقا محمد علی، آقا عباس، آقا قدرتجناب آقا میرزا غالم

اله، جناب آقا مهدی، آقا سید حسین، آقا سید فضلاله، جناب آقا سید اله، آقا عزتآقا عنایت

اکبر، آقا سید علی، آقا سید مصطفی، جناب آقا مّ مهدی، آقا میرزا حسین، جناب استاد علی

آقا علی، اله، آقا غالمعلی، آقا محمدخلیل، آقا فرجعبدالرزّاق، جناب مشهدی حسن

اله، آقا اسداله، آقا عبدالحسین، آقا محمداسمعیل، آقا محمدابراهیم، آقا شکراله، آقا نعمت

علی، آقا محمدعلی، آقا محمدکاظم، آقا محمدمهدی، آقا نصراله، آقا عباس، جناب حاجی حسن

له، آقا عطاءاله، جناب آقا االعابدین، آقا محمدنصیر، آقا فضلاله، جناب آقا زیننصراله، دیانت

اکبر، آقا اله، آقا ضیاءاله، جناب آقا محمدرضا، آقا علیاله، آقا ذبیحمحمدتقی، آقا سیف

حسین، جناب آقا صدرالدّین، آقا سید عباس، جناب آقا اله، آقا غالمابوالقاسم، آقا نعمت

ن، جناب آقا شکراله، جناب آقا سید هاشم، حسیعلی، جناب آقا غالممحمدعلی، جناب آقا سلطان

  اکبرجناب آقا علی

  

  

  محفل مشاوره، علیهم بهاء اله االبهی اجزاء روحانیۀ

  اجزاء محفل شورا

رضا، جناب آقا مّ مهدی، جناب مشهدی العابدین، جناب آقا میرزا غالمجناب آقا میر زین

العابدین، جناب استاد مهدی، جناب آقا زینعلی، جناب آقا سید علی، جناب حاجی حسنحسن

  حسیناکبر، جناب آقا غالمعلی

  وکال

اله، جناب آقا جناب آقا محمدخلیل، جناب آقا محمدعلی، جناب آقا میرزا حسین، جناب آقا فرج

  اکبرمحمدعلی، جناب آقا محمدنصیر، جناب آقا سید حسین، جناب آقا عبدالرزاق، جناب آقا علی
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  ینمعاون

جناب آقا محمدتقی، جناب آقا محمدرضا، جناب آقا سید قاسم، جناب آقا محمدمهدی، جناب 

علی، جناب کربالیی اله، جناب آقا ابوالقاسم، جناب آقا غالمآقا محمداسماعیل، جناب آقا سیف

  جعفر

  

  همتا ای مجذوبان روی دلجوی آن دلبر بی

وه نمود و در انجمن عالم چهره برافروخت، یاران را جالل جل مرکز حسن و جمال چون در آئینۀ

فشانی کرد و گهی در زندان بال اسیر زنجیر جفا رسم عاشقی آموخت. گهی در میدان فدا جان

گشت. دمی ضرب شدید دید و روزی معرض تهدید دشمن عنید گردید. یومی سرگون به عراق شد 

شمار به سر برد. امی در زجر و عقوبت بیو روزی تبعید آفاق گشت. گهی نفی به بلغار شد و ای

ر مقدّسش کشیده نگشت و نهایت مبارکش نخورد و خنجری نماند که به حنج تیری نماند که به سینۀ

از ایران به ارض کنعان افتاد و در اقلیم سریان در این سجن اعظم در زندان مظلم مقر یافت و جمیع 

م عاشقی بیاموزد و یاران را شروط محبت بنماید. پس ما این بالیا را تحمل نمود تا عاشقان را رس

که آشفتگان آن روی منوریم و دلدادگان آن موی معطر پیروی او کنیم و در منهج او رفتار نماییم تا 

  شمع وفا گردیم و نور هدی شویم و علیکم التّحیة و الثّناء.
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  کروگان جاسب قریۀ

  هواله

  مانی، جناب آقامیر جاسبیرح زائر عتبۀ به واسطۀ

اله و ضیاءاله، جناب آقا محمدخلیل و ولدانشان اله و ذبیحجناب محمدتقی و انجالش سیف

علی، جناب اسداله، جناب غالماله، جناب مشهدی حسینعبدالحسین و علی، جناب آقا فرج

اکبر، جناب آقا اب استاد علیاله و شکراله، جناب محمداسمعیل و دو طفلشان، جنعلی، نعمت

علی، جناب آقا سید مهدی، العابدین، جناب آقا صدرالدّین، جناب سلطانعبدالرزاق، جناب زین

جناب آقا سید حسین و اطفالشان، جناب آقا سید مصطفی، جناب آقا[میرزا هاشم]، جناب آقا سید 

حسین، جناب محمدعلی، جناب اکبر، جناب مّ مهدی، جناب آقا میرزا محمود، جناب آقا علی

اکبر، جناب آقا علی، جناب آقا محمدعلی، جناب محمدرضا، جناب آقا علیحاجی حسین

حسین، جناب شکراله، محمدمهدی، جناب آقا میرزا محمد، جناب آقا میرزا محمد، جناب آقا غالم

  علیهم بهاء اله االبهی

  

  هواله

  ای یاران باوفای جمال ابهی 

خردان برپا نمودند، در مشکالت عظیمه افتادید و به صدمات شدیده این غوغا و ضوضا که بیدر 

مبتال گشتید. گروه ظلوم جهول برخاستند و جنگ و جدل خواستند و میدان ستم را به خیل و حشم 

ند و هر طغیان آراستند. کلّما اوقدوا ناراً للحرب اطفأه اله. آنچه در قوه داشتند، کم و کسر نگذاشت

اذیت و جفایی روا داشتند. الحمد له نصرت الهی در آن میدان جلوه کرد، نیران فتنه و فساد را 

غضب درندگان را مخمود کرد. عون و عنایت الهی حفظ و صیانت نمود و  خاموش نمود و نائرۀ

ور را متنبه حراست و حمایت کرد تا حزب الهی منصور و مظفّر شد و الهامات غیبیه قلوب اولیاء ام

و بیدار نمود تا عدل و انصاف مرعی دارند و ظلم و اعتساف را از میان بردارند و الطاف 

  پناهی مجسم گشت و حقّانیت ظاهر و محقّق شد. حضرت شهریاری و عدالت جناب صدارتاعلی

کار به عدوان مقابلی ننمایید و در دفع مضرت دست تطاول حال ای یاران الهی با حزب ستم

نگشایید. جفا را به وفا مقابلی نمایید و در مقابل اذیت به محبت رفتار کنید. نهایت مهربانی و 
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بردباری و صبر و تحمل و خوش رفتاری را مرعی و مجری دارید. حزب طغیان آنچه کنند، نتایج 

دد. مانند نفسی که سنگی را به خط مستقیم رو به آسمان به مرغ بیاش به خود آنها راجع گرمضره

  گناهی بیندازد. آن سنگ از هوا بر سر خود او فرود آید. 

پس باید به حزب طغیان رحم نمود و مروت فرمود، زیرا آنان بر نفس خویش جفا نمودند و مغلوب 

اند، باید مرحمت نمود و رحم کرد و دیدهخود گشتند. ستم و مقهور و مغدور و مظلوم نفس امارۀ

چنان به وفا قیام نمود که مرهم زخم آن بیچارگان گردد و دوای درد آن دردمندان شود. مالحظه 

نمایید که چقدر مظلومند. در دست دشمنی گرفتارند، یعنی نفس اماره که مانند عقاب کاسر که 

اندازه ایلغار نماید و این بیچارگان نیز لتی بیمظلوم نماید، این نفس اماره با صو هجوم بر صعوۀ

دستگیر و ذلیل و حقیر ماندند و تا ادنی مراتب ذل و هوان و خذالن ابدی مجیر و بیاسیر و بی

  افتند. پس اسیران را باید دستگیر شد و بیچارگان را باید معین و مجیر گشت. 

اصحاب غوغا به نهایت مهر و وفا برخیزند، مقصود این است که یاران الهی باید با ارباب ضوضا و 

بلکه ان شاء اله سبب تنبه و تربیت ایشان گردد. سبحان اله جاهالن چون تعدّی کنند، خود را 

که مغلوبیتی و مقهوریتی اعظم از این نیست. آیا هیچ ذلتی و حقارتی غالب و مظفّر شمرند و حال آن

اً لهم من هذا الخسران اعظم از تطاول بر نفوس است؟ ال والندگان افتخار نمایند. تبه. لکن در

  المبین. 

شما ای یاران الهی در هر دمی صد هزار شکرانه به بارگاه احدیت تقدیم نمایید که الحمد له در 

  خردان و علیکم التّحیة و الثّنا.سبیل الهی مورد ستم جاهالن گشتید و در راه حق معرض تعدّی بی

  ع ع
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  جناب میرزا عبدالمجید فروغی واسطۀ به

  جاسب

اکبر، جناب آقا قاسم، جناب آقا ضیاءاله، جناب آقا محمدعلی، علیهم بهاء اله جناب آقا علی

  االبهی

  

  هواله

  ای یاران عزیز عبدالبهاء 

بائه شکر کنید خدا را که تأسی به حضرت اعلی، روحی له الفداء و اقتدا به جمال مبارک، نفسی ألح

الفداء نمودید. جام بال نوشیدید و زهر اذیت و جفا چشیدید. به کمال روح و ریحان چوب و دگنک 

و ضرب و کتک نوش جان فرمودید. هنیئاً مرئیاً. این جام نهایت آرزوی خاصان بود و این صهبا 

اد تا بدانید بها را بر سر شما نهغایت خواهش اولیا، ولی فیض اعظم و الطاف مبارک این تاج گران

که چقدر مقربید و معزز و یقین کنید که در ملکوت الهی عزیزید و در نزد عبدالبهاء یگانه دوست 

  باوفا و علیکم البهاء االبهی. 

  ع ع
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  جاسب

علی و جناب رضا و نجلشان، جناب آقا محمدعلی و جناب آقا مشهدی حسنجناب آقا میرزا غالم

اله و جناب آقا شکراله و جناب آقا محمدعلی آقا اسداله و جناب آقا نعمةالعابدین و جناب آقا زین

  و عموم احبای الهی، علیهم بهاء اله االبهی.

  

  هواله

  ای یاران ممتحن عبدالبهاء 

از قرار معلوم، شخص شریر در آن صفحات بر غنی و فقیر هجوم و ایلغار نمود و یار و اغیار اذیت 

تاالن و تاراج نمود و باج و خراج گرفت. نفسی را معاف نداشت و فلسی نگذاشت. و آزار کرد. 

کبری چه که یاران در محنت و زیان افتادند و بیگانگان در  فی الحقیقه مصیبت عظمی بود و بلیۀ

قریب پریشان و نمود شاید گرفتار جزای این رفتار نمی گشت. عنپایان. اگر چنین نمیمشقّت بی

امان گردد، نام و نشان نماند. ولی جمیع این مفاسد از شآمت سوء تدبیر و خطا و تقصیر بی سر و س

آیات منسوخه حصول و رسوخ یافت و از فتاوای حجج غیر بالغه این صاعقه ظهور و بروز نمود. با 

نمایند. دست و دامان بوسند و در آتش فتنه و فساد وجود این، باز گروه نادان پیروی آنان می

  ند. بسوز

باری، احبای الهی باید از بالیای نامتناهی ملول نگردند، محزون نشوند. زیرا در حمل بال شریک 

و سهیم جمال ابهی شوند، چه که هر چند آن مه تابان عموم خلق را رحیم و رؤوف و مهربان بود، 

اغالل مبتال حیا سوختند که آن مرکز جمال به سالسل و  ولی نادانان چنان آتش افروختند و پردۀ

روز و شبانه دید. سرگشته و سرگردان کوه و هامون شد و نفی و سرگون  شد و ضرب تازیانه و شکنجۀ

و محبوس و مسجون گشت. بیست و پنج سال در زندان بود و معذّب و مهان. پس باید یاران شکر 

  حضرت یزدان نمایند که تاالن و تاراج شدند و سهام ظلم و ستم را آماج گشتند.

جمال مبارک را در مازندران دوازده هزار سپاه ظلوم هجوم نمود. چنان تاراج کردند که اثری  قریۀ

از امتعه و اموال حتّی غلّه از برای اهل قریه نگذاشتند. کاه را نیز آتش زدند و نفت را سوزاندند. 

آوردند و به زندان گناه را شهید کردند و جمیع رعایا را اسیر زنجیر نمودند و به طهران نفوسی بی

انداختند. حضرت روح االرواح، مّ عبدالفتّاح را ریش با چنه بریدند و با زنجیر با پای برهنه تا 
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که پیری ناتوان بود، عوانان رحم نکردند، ولی آن روح مجرد در تحت طهران کشیدند. با وجود این

وجود این، تا نفس اخیر آن اسیر  ریخت، بارفت و خون از زنخ بریده میسالسل و اغالل پیاده می

نمود که در سبیل جانان مورد تاراج و تاالن کرد و شکر رب اآلیات میبه صوتی جهیر مناجات می

نمود و به وصول طهران در گشت و اسیر کند و زنجیر شد و با محاسن به خون رنگین قطع طریق می

ور و خندان فدای آن مه تابان گردید، نعم زندان جان به جانان داد و قربان یار مهربان گشت و مسر

  ما قال الشّاعر:

  ماند آن خنده بر او وقف ابد             همچو جان پاک احمد با احد

باری، یاران باید شکر حضرت رحمن نمایند که از بالیا بهره و نصیب بردند و صبر و تحملی عجیب 

و این ابر کثیف را افقی لطیف از عقب. این  کردند. البتّه این شام ظلمانی را صبحی نورانی در پی

سم نقیع را شهدی فائق و این زخم شمشیر را مرهمی نافع در پایان، به عون و عنایت حضرت رحمن 

  و علیکم البهاء االبهی. 

  ع ع
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  طهران

  علیآقا غالم به واسطۀ

  جاسب

  جناب اسداله، علیه بهاء اله االبهی

  

  ای ثابت بر پیمان 

علی مرقوم نموده بودی، مالحظه گردید. الحمد له که ثابت عهدی و ه ای که به جناب آقا غالمنام

راسخ میثاق و به عبودیت جمال مبارک متباهی. در مالء آفاق ما را چه لیاقتی و چه استعدادی؟ 

موهبت اوست که دستگیر گردیده، الطاف اوست که شامل حال شده و ا چگونه چنین سراجی در 

فشانی کنیم و زجاج قلوب افروخته گشت؟ پس باید شب و روز شکرانه نماییم و در این سبیل جان

  خان در جوف است، برسانید. علیای به حضرت فارس میدان، عربنامه
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  جاسب

  خان، علیه بهاء اله االبهیعلیحضرت عرب

  

  هواله

  ای تاج عرب و سراج عجم 

محبت اله افروزد و مانند پروانه حول سراج الهی پر و بال بسوزد، او  هر نفسی که امروز رخ به نور

تاج آفاق است و سراج اشراق. شکر کن خدا را که افروختی و بال و پر سوختی و نزد ادیب عشق 

دوختی. محبت و رعایت آن جناب به احبای الهی سبب  حقائق و معانی آموختی و دیده از ما سوی

  لطاف بی پایان و علیک البهاء االبهی.عزت سرمدی است و ا

  عبدالبهاء عباس
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  هواالبهی

  جاسب

  جناب آقا سید مهدی و آقا سید علی، علیهما بهاء اله االبهی، مالحظه نمایند.

  

  هواالبهی

  ایها الصنوان المبارکان فی ریاض محبة اله 

اگرچه تا به حال قلم، رقمی به نام این دو کوکب اوج محبت اله به ظاهر نزد، اما هویت قلب که 

لوح منشور و کتاب مسطور حب رب غفور است، به نام و نشان یاران منقوش و مرسوم. از فیض 

مان از مشرق روشن افق ای جلیل ملکوت ابهی، روحی ألحبائه الثّابتین فدا، امیدوارم که آن دو ستارۀ

ایقان چون فرقدان چنان بدرخشند که جمیع آن حوالی و نواحی به نور معرفت پروردگار منور و 

مشامشان به نفحات اله معطر گردد. الیوم از مطلع عالم، نیر اعظم دین اله و کوکب اکرم محبت 

ثاق. فاستبشروا یا اولی اله طالع و الئح است. وقت اشراق بر آفاق است و یوم قیام بر عهد و می

الوفاق من موهبة اله التی نعمة لألبرار و بهجة لألخیار و بشارة لألحرار و منحة ألهل األسرار و 

  البهاء علیکما و علی الذین سعوا بأرواحهم فی اعالء کلمة اله. 

  ع ع
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  حضرت ولی امراله توقیعات مبارکۀ
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  محفل روحانی قم محترمۀاعضای  به واسطۀ

  احبای الهی و اماء الرحمن در قم و آمره و جاسب و نراق و سایر نقاط مجاوره، طراً مالحظه نمایند.

  

  روحی لوفائکم الفداء 

عنصری متواری  مثال محبوب و موالی مهربان از دیدۀالحقیقه در این ایام مظلمه که جمال بیفی

لیف غم و اسف و حسرتی شدید فرموده، آن برادران و خواهران گشته و دل مهجوران مشتاق را ا

ضعیفند، به تمام قوی متوجهاً الیه، متوکّال علیه،  روحانی که هر یک معین و ناصر و ظهیر این بندۀ

دونه، به اجرای تمنّا و آرزوی حضرت عبدالبهاء قیام فرمودند و شرط وفا را به أتمها و  منقطعاً عن

مقربین داخل شدند.  حمرا محسوب گشتند و در زمرۀ داشتند. از اهل وفا در صحیفۀاکملها مجری 

اجرشان عند اله جزیل است و مقامشان در ملکوت ابهی عظیم و رفیع. امیدم از درگاه خداوند 

عالمیان چنان است که روز به روز بلکه آناً فآناً بر ثبات و روحانیت و همت و خلوص بیفزایند، 

لب را به سلسبیل عرفان الهی برسانند. هر هدایت کبری را در آن خطه برافروزند و عالم تشنه شعلۀ

یک آیت هدی گردند و هادی جمی غفیر از غافالن و محرومان عالم شوند. به حکمت کبری 

ز مجامع تبلیغ بیارایند و علم مبین یا بهاء االبهی را در قطب آن اقلیم برافرازند. قلوب متنفّره ا

یکدیگر را التیام و ارتباطی حقیقی دهند و احزاب و ملل متباغضه را به صلح و آشتی دائمی دعوت 

نمایند. به اعمال نفوس را تقلیب نمایند و به سلوک و رفتار، نام بهائی را عزیز و صیت امر مبارک 

تحکیم اساس  را مشتهر سازند. از شر ظلمات تعصبات، عالم مادی را رهایی دهند و به تعمیم و

تربیت خدمت به عالم انسانی نمایند. مختصر، تعالیم حضرت بهاءاله یک یک تأسیس کنند و در 

صعب مشکلی. تقالید و  حیات خویش مشخص نمایند. این چه امر مهم الزمی است و چه وظیفۀ

تعالیم بهاء  قاهرۀ تعصبات در نفوس مخمر و اغراض و امیال شخصی در کل نفوس موجود، جز قوۀ

این تعصبات را محو ننماید و این مفاسد قویه که جسم امکان را مسموم و علیل نموده، اصالح 

  محبت اله و حرارت خلوص و انجذاب تبدیل ندهد.  ننماید و به شعلۀ

فشانی و سعی و جهد در نجات و استخالص وقت خدمت یاران است و ایام، ایام خدمت و جان

د به افراد بشر پرداخت و به تربیت نفوس ابتدا و قیام کرد، تا ملل عالم که مرکّب عالم انسانی. بای

از افرادند و دول که از اجزای ملّت محسوب، هر دو تقلیب گردند و هدایت شوند و به این واسطه 
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نظر احبا باید تربیت وحدت عالم انسانی تأسیس شود و نجاح و فالحش تحقّق پذیرد. الیوم نقطه

رنگ یک و تثقیف افکار و تحسین اخالق نفوس باشد تا به تدریج هیئت اجتماعیه تغییرپذیر و خیمۀ

عالم انسانی مرتفع شود. باید در این ایام به امور اساسیه پرداخت و ارکان این بنیان مشید را در 

دند، امر ترویج تحقّق یابد و نفوس افراد مستحکم ساخت. چون افراد راسخ و کامل و ثابت گر

  انتشار سریع امراله ممکن گردد. 

ایند، نهایت مهم و الزم است، در آن اهمال ننمتربیت اطفال به حسب تعالیم مدونه در کتب الهیه بی

عالیه و اطالعات روحانیه و خوض و تعمق در الواح و آثار  چه که اس اساس است. علوم مادیۀ

از  اسلوب تبلیغ و تاریخ ادیان و تحصیل کتب مقّدسه از انجیل و تورات و قرآن کل مبارکه و تعلیم 

تربیت اطفال و جوانان است و چون به این تحصیالت موفّق شوند، باید کالم و بیان  مبادی اساسیۀ

یرین ق سارا به افعال الیقه و اعمال طیبه مزین دارند و اثبات نمایند تا از مادون ممتاز گردند و سرمش

شوند و چون چنین شود، فوج فوج نفوس اقبال نمایند و هدایت گردند. از آستان مقدّس دعا و 

خویش  استدعا نمایم که اطفال و جوانان و سایر احبا از رجال و نساء کّ به ایفای وظائف مقدّسۀ

  قیام نمایند و در اقدامات و مساعی خود مؤید و موفق شوند.

  ١٩٢٣ /  ٢ ٢ک  /١٣،  ١٣٤١  ١ ١ج  ٢٨

  آستانش شوقی بندۀ

  

  

  

   

                                                             
  = جمادی االول. ١ج  .١
  = کانون ثانی. ٢ک  .٢
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  طهران

  اله مهاجر جاسبی، علیه بهاء اله مالحظه فرمایند.جناب آقا ذبیح

  

  روحی فداک

به ساحت قدس مبارک ولی امراله، ارواحنا لمظلومیته فدا،  ١٣٤٥ حجۀذی ٤ مورخۀ مرقومۀ عریضۀ

ده بر آن حضرت از زجر و نفی و حبس در سبیل الهی وارد و به لحاط انور فائز. بالیا و مصائب وار

ها، جمیع این وقایع، و پریشانی و سرگردانی و دوری و مهجوری از دیدار اهل و عیال و نور دیده

سبب تأثر و احزان هیکل مبارک گردید، ولی از جهت دیگر، خوشا به آن ثبوت و استقامت و رسوخ 

اهل عناد و کین را فرمودید. الحق این متانت و رزانت  که چون جبل آهنین، مقاومت ظلم و عدوان

و صبر و استقامت موهبتی مخصوص است از برای خاصان و برگزیدگان حق و البتّه به یقین تام، 

نَفَس خالص در راه حق ضایع نشود و قدمی که در سبیل الهی برداشته شود، اثرش مفقود نگردد. 

د بر آن حضرت، چون به اسم حق و در راه حق بوده، الی پس ثابت و محقّق است که بالیای وار

مسرور و مستبشر به تأییدات الهیه «االبد در بساط قدس الهی ذکرش دائم و باقی است. فرمودند: 

علیا دعا نمایم که هر دو آرزوی شما تحقّق  باشید و مطمئن به عنایات رحمانیه. در مقامات مبارکۀ

ال و اطفال آسوده و مستریح شوید و ثانیاً اسباب راحتی و آسایش و یابد. اوال از جهت فکر عی

  ».اطمینان خاطر فراهم گردد

  حسب االمر مبارک مرقوم گردید.

  نورالدّین زین

  ]١٣٤٦جمادی االول  ١٢، [١٩٢٧نوامبر  ٧

  آستانش شوقی. مالحظه گردید. بندۀ
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  فرهنگ لغات جاسب
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  فرهنگ لغات جاسب

  

  

  آ

  آبخوری = لیوان

  مزه، کمرنگآب زی پو = آب بی

  آخاله = پسر خاله

  آدم همه جا حساب = فرد مورد احترام

  = فک و چانهآرواره 

  آزگوله = گریه و التماس

  آسه = یواش

  آسمون قرمبه = رعد و برق

  آغ عمو = پسر عمو

  نوزائیده آغوز/ آغُز = شیرِ مادۀ

  آالباش = زود باش

  آله افتادن = دراز کشیدن

  آله = نصف، نیم

  آلشی = اشتباهی

  آالل کردن = بازی کردن

  آله وا اُمده = بی عرضه

  را حسابی کندن آورده کردن = زمین

  آونگان کردن = آویختن

  

  الف

  اجباری = سربازی

  اختالط = صحبت

  اخ خ = خیلی بد

  از دستی = عمداً 

  ازَسر = از اول

از همه دری تو بودن = در همه عیبی استاد 

  بودن

  عرضهدست و پا، بیاَشوی لی = بی

  روی؟اغور بخیر = کجا می

  افلیج = فلج

  اَلجک = دستکش

  = غربالاَلک 

  الگ = هلو

  دست و پا بودناَل گوِشی = بی

  امنیه = سرباز

  انجه انجه شی = تکه تکه بشوی

  اندِ تَموم = قرار نهایی گذاشتن

  بامگل کردن پشتاَندو = کاه

  اَنقَذه = این مقدار

  اُنوق = اخمو

  اورو = نوعی نان مغزدار

  اوروسی = کفش

  جااون گوله = آن

  اجاین گوله = این

  این چینی = اینجوری
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  ب

  باب جونی = پدربزرگ

  بادوم بونه = درخت بادام

  بادام بادوم جی = چغالۀ

  مسی بزرگ بادیه = کاسۀ

  های مسافرتبار و بنه = نیازمندی

  گیاه گندم بافه = دستۀ

  بِجِّه = عجله کن

  بِچپون = فشار بده

  آخر یا لوس و نُنُر ته طاقاری = بچۀ بچۀ

  بِدَم = به تو بدهمبِد 

  برغَلتید = غلتیدن

  برقَسور = جهاز عروس

  برپری = نوعی نفرین، بمیری

  بسق = نوعی شیرینی

  کوچک بسو = کوزۀ

  بِش کَش بریم = سرسری انجام دادن کار

  بِشش گفت = به او گفت

  بِشم گفت = به من گفت

  بِشتَم = به او گفتم

  بِکَپ = بخواب

  بِلومبون = بخور

  بنه = بار، اثاث منزل

  بوجار = خرمن پاک کن

  بوریا = گلیم پاره

  بیاقون = فشار بده

  بی همه کس شده = نوعی دشنام

  

  پ

  پابیرون = اسهال

پاتمرگ/ پامیر = دستور بلند شدن از مکانی 

  با ناراحتی

  پاتیل = دیگ

  پاشیدون = بلند شوید

  پاره پوره = لت و پار

  پِخ کردن = ترساندن

  = پروانهپر پریچه 

  پسا = دفعه

  پستو = صندوق خانه

  پشم و پغار = مو

  پشوه = نوعی گیاه

  پقَر = کود، پِهِن

  پک و پوره = تنقّالت

  پک و پوز = لب و دهان

  پیت = ظرف حلبی روغن

  پیش کردن درب = نیمه باز کردن درب

  پنداری = گویی، انگار که

  کهپندری = مثل این

  پنگاندن = بافتن

  دونه = پونهپی
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  درخت پوشه = هستۀ

  ریسیدن پشم و پنبه پیلی = وسیلۀ

  

  ت

  تاس = کاسه

  تبا کردن = سقط جنین

  تخسیر = تقصیر،کوتاهی کردن

  تخم و ترکه = بچه/ اوالد

  زردآلو تُرشاله = برگۀ

  تُرشباله = آبکش

  باریک درخت تَرکه = شاخۀ

ّتفره = تق  

  شده از چوبسر طناب ساخته  تَقَل = حلقۀ

  تُک = نوک هر چیزی

  تُکِ پا = یک لحظه

  ای از چوبتالش = تکّه

  کوه یا زمین تله = سینۀ

  تلیت = نان در آبگوشت ریختن

  تلیده = له شده

  تَندَه   = بادام تلخی که شیرین شده

مندرس برای تمیز  پارچۀ تنور ماله = قطعۀ

  کردن تنور

  دمگن تَویجه = سبد بافته شده از ساقۀ

  تومون = تنبان، شلوار

  

  ج

  جاز = جهاز

  جبه = لباس نوزاد

  شودای که از درخت ترشّح میجت = مایه

  جخد/  جخدی = تازه ، هم اکنون

  جعدَه = جاده، راه

  جلَب = بدجنس

  جلّه = لباس کهنه و کثیف

  جوال = بافتنی ضخیم جهت حمل علوفه

  جوالدوز = سوزن بزرگ

  جوجاک = خسیس

  = مادر بزرگ جوجون

  جونَبر = جانور

  مرگ شدنجونَّمرگ شده =  جوان

  

  چ

  چالوم = چاه آب آسیاب آبی

  چه = چوب بازیچپ

  چراغ را فوت کن = برق را خاموش کن

  سفید = لجبازچشم

چشمت بابا قلی شَه = چشم تو از حدقه بیرون 

  بزند 

  چک و چیله = چوب ریز

  چالغ = دست و پا شکسته

  دماغو چلمو =
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  دانمچِمدُنم = نمی

  چنگول = نیشگون

  رسیچوخط = چوب خط برای حساب

  چوون = خرمن کوب

  چوسونک = سوسک صحرایی

  چهار صفه = خمیده یا طاقدار

  چیله = چوب نازک

  چینه = دیوار

  

  ح

  گری = زیرکی منفیزادهحروم

  حکماً = حتماً 

  حناس = زور زدن

  

  خ

  خار کردن = نرم کردن

  خل = گرد و خاکخاک و 

  خاله وارس = فضول

  خدا دیبوندا بکنه = نوعی نفرین

  گرایانهخر رنگ کردن = اقدامات موذی

  خرگوش گیره = تیغ

  خرناس = زیاد خندیدن

  خره = لجن

  خسرو = مادر زن

  خشم کردن = قهر کردن

  خال / پیشاب = مستراح / توالت 

  خمبه = خمره

  خندُرگری = مارمولک بزرگ

  خونه خواه = دوست خانوادگی

  خیک زدن = مشک زدن

  خیگوله = ظرف چرمی برای نگهداری شیر

  

  د

  دایی قزی = دختر دایی

  دبر = بز نَر دو ساله،کَل

  جهت ایراد گرفتندبه در آوردن = بی

  در گرفت = گر گرفت

  بیابان درمبه = خار و خاشاک، بوتۀ

  درو  = فرار کن، راه قرار کردن

سار  = آسیاب کوچکد  

  دس به آب = توالت

  دس قاله = داس

  دش تون = دشت بان

  ای یه بار = دقیقهای یکباردقَّه

  دل آب = بد عادت

  دل له = آبشار کوچک

  دِلنگون = آویزان

  دمادون = سوراخ تنور

  دمبل = دوشبد، دمل

  دمرو = به پشت خوابیدن
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  دم نده = حرف نزن

  دن = دهان

  شماره = مارمولکدندون 

  دن یابه = خمیازه

  دوری = بشقاب

  دوغی = رنگ صورتی پررنگ

دوکارت = ابزاری برای چیدن پشم 

  گوسفندان شامل تیغ دو دهنه

  دوالب = تورفتگی درون دیوار

  دولو = چوب دو سر

  دون رفتن = شیر قرض دادن

  دید زدن = تخمین زدن

  دیزو  = زودپز

  

  ر

  لباسرجه = طناب برای آویز 

  رخت = لباس

  رخ کوبه = چوب کوبیدن رخت هنگام شستن

  رسنه = طناب

  نزدیک سقف رف = تاقچۀ

رِگا = زمانی که بره یا بزغاله را از مادر جدا 

  کنند تا دیگر شیر نخوردمی

  روبیدن = کندن بادام و گردو از درخت

  روده بر = زیاد خندیدن

چهارپا ای که به پشت پاالن رونَکی = تسمه

  شودبسته می

  رونه قبرستون = سر مزار مردگان

  رونه کردن = فرستادن

  ریجه = شپشک

  ریسمون = ریسمان

  

  ز

  زاله ریز شدن = ترسیدن

  زبونتو پیش گیر = صحبت نکن

  زِجاب = آب ماست

  زَغّون کردن = خوردن غذا با ناراحتی  

  زقّوم = خیلی تلخ

  زن زیسبون = زنی که تازه وضع حمل کرده

  زنگاری = رنگ سبز مایل به آبی

  زَوره = اخم کردن، تند حرف زدن، عصبانی

  زوک زوک کردن = دل دل زدن

  زهر هالهل = خیلی تلخ و کشنده

  زیرِش کشیدن = آواز خواندن

  

  س

  سجلت = شناسنامه

  سـدّه کردن = سرماخوردگی

  سرزیری = سرازیری

  سرسوسات = لوازم خانه
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  کنددرک میسرِش میشه = موضوع را 

  سرکو = هاونگ

  سق = سقف دهان

  سلخ = استخر

  سم ور = سماور

  سنجت = سنجد

  سنگله = پشکل خشک شده

  سوراخ و بِرین = نقاط مخفی داخل منزل

  سوقولمه = مشت زدن

  سوقومت = آرام شدن

  سیاچه = خیلی سیاه

  کوزه شکسته سیاله = تکّۀ

  سیفال = علف گندم

  سیلو = تغار خمیر

  ه = تغار بزرگسیل

  

  ش

  شاپره = پروانه

  شاغال = شغال 

  شتر کردن = تقسیم خربزه

  شَفتر = شبدر

  شفته = کوفته

  شَق و رق = اتو کشیده و مرتّب 

  شکمبه = سیرابی

  شمال = نسیم

  شوخی باردی = الس زدن

  لباس شُوره بستَنَه = بقچۀ

  شوشول = لوس کردن

  شوم = شب

  شونه بسر = هدهد

  کردن = پهن کردنشیت 

  

  ط

طاقاره = ظرف سفالی بزرگ که قدیم بیشتر 

  در آن خمیر درست می کردند

  طناف = طناب

  طویجه = سبد چوبی

  

  ع

  عطاری = ادویه

  عم قزی = دختر عمه 

  عنق = عصبانی

  

  غ

  غاذی = ساندویچ صبحانه 

  غُر و لند = اعتراض

  

  ف

  فاش = فحش

  فعلگی = کارگری
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  ق

  غذای محلّی (ماست و شیر)قاتق = نوعی 

  بافی قدیم قالبافخونه = محل قالی

  قاقال = پوست گردو و بادام را کندن

قُپ شدن = حالت مرغ وقتی که روی تخم 

  خوابدمی

  قَدیفه = لنگ

  قُراب = پز ، تعریف بیش از واقعیت

  بزرگ قرابه = خمرۀ

  قره مونی بگیری = بمیری   

  قلبیل = غربال

  ع کردن، متورم شدنقُلُمبه = جم

  قناره = جوال یا گونی بزرگ

  قوتولو = چاق و فربه

  قوقوچه = اولین گل بهار که آبی رنگ است

  قوه = باطری

  قی = استفراغ

  

  ک

  کِ تا کِ = از زمانی تا زمان دیگر

  نارس کالک = خربزۀ

  کَبوده = یک نوع صنوبر

  کَردو = کرت کشاورزی

  در = پاشنه در کُرۀ

  بغل کَشه =

  کفت = کتف 

  کفگیرک = نوعی بیماری

  سالهکَل = بز نر یک

  کُالتیکَنه = جوجه تیغی

  کُل تَکن = جوجه تیغی

  کلن دون = قفل پشت در باغ

  کَلَک = اجاق

  قرارکلّه کوفته = بی

  دارکُماجدون = ظرف مسی دسته

  کَنده = آغل، طویله

  کن دی نه = کندو

  ارزشکُنه = پارچه بی

  کاهوکُو = 

  کُوجه رو = آبله رو

  کودو = کدو تنبل

  کُوره = پل کوچک

  بستهکَوره = از چرک پینه

  های خرمن نشدهکوزَل = خوشه

کوکوله = سهم گرفتن مردم محتاج زمان 

  خرمن محصول

  کوله = نان خشک

خمیری که از تنور جدا  کوله مال = تکّۀ

  شودمی

  کون آب زَنه = سنجاقک 

  قرمزکون همکَشه = سنجد 
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  کیسه = جیب

  

  گ

  گایی گدار = گاهی اوقات

  گردآلود = گردباد

  چشم و روگربه کوره = بی

  گردو بونه = درخت گردو

  گـُر و گــُر = دسته دسته

  گرم = گردن

  گلوبند = گردنبند

  گلوش هم اومده = گلو درد

  گله = مکان 

  گلَه سلخ = چوب استخر

  حمل کود گواله = وسیلۀ

  کالفگوندَله = 

  گول = نوعی حصار

  گوتوره = نوعی سوسک

  گورونده = سردرگم شده

  گوره ماست = قاطی کردن شیر با ماست

  گوگل = گله گاو

  کوچک گول جی = خانۀ

  گوموره = ور رفتن

  گوبجه = گوجه

  روبندگیجه = چوبی که گردو و بادام را می

  

  ل

  الپـُـرت = خبر دادن

ر سر لچک = دستمال سه گوش که زنان ب

  بندند می

  لحد = سنگ قبر

  لغمه = لرزیدن

  لقَت = لگد االغ

  لغُز = حرف نامربوط

  لک و لوچه = پوزه

  لمپا = گردسوز

  لوجی = نان گرد و کوچک

  لوچ = کسی که چشمش انحراف داشته باشد

  لوراب = آب پنیر

  لوکه پشت = الک پشت

  لونج = بغض

  

  م

  مال و هال = گاو و گوسفند

 = ِثمانندم  

  کوچک مجری = جعبۀ

  مــَجمــِـه = سینی مسی بزرگ

  مزنه = میزان ، قیمت

مس مس کردن = کاری را با حوصله زیاد 

  انجام دادن

  معجر = نرده
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  مقبول = قشنگ

  مل = گاو نر

  مل و مست = سکسی

  مالج = فرق سر

  ای = رنگی است بین زرد و نارنجیملّه

  ممر = محل عبور

  ای جمع کردنآب در نقطه منداب =

  موال = توالت

  موجیله = شاخه مو

  مورونه = موریانه

  بایستمی باس = می

  

  ن

  نا = چوب بزرگ تو خالی، نی

  نالی = تشک

  نباتی = رنگ کرم

نچیده ورچینی = هنوز ازدواج نکرده بدبخت 

  بشوی

  نردون = نردبان

  ناتنی نزاد = بچۀ

  دانمنمدُنم = نمی

  نوا در آوردن = ادا در آوردن 

  نون دستی = نوعی نان محلّی

  نهال به زمین خورده = جوانمرگ شده

  نیفه = خشتک

  و

  واردی کردن = شوخی کردن

  واله = جوب را بریدن و باز کردن

  کندوردنَه = چوبی که خمیر را پهن می

  حمل کود ورزِگوال = گواله/ وسیلۀ

  شودورگندو = کسی که زود ناراحت 

  ورگو = حاضر جواب

  سالهیک مادۀ وِشتَر = گوسالۀ

وصله پینه = لباس وصله کردن، تکّه تکّه به 

  هم وصل کردن

  عارولنگ و واز = راحت و بی

  ویرامونی نداشتن = سیر نشدن

  ویره = معده یا روده

  ویگآب = دهان

  ویلون و بالمون = آواره و سرگردان

  

  هـ

  الکیهر دم بیل = همینطوری، 

  همباریه = زمین هموار

  هم بر نَرو = معطل نکن 

  پاچه = باجناقهم

  همش گیرید = او را احاطه کنید

  همه = گون



٣٤٢ 
 

دسته = وقتی همه کارام آراسته، کاردِ کُلَم بی

اهمیت کسی کار مهمی را رها کرده و کار بی

  دهدانجام می

  هوق = هوو

  غهیشا سقط مرده = فرمان ایست به اال

  

  ی

  یاده = جاری، زن برادر شوهر

  یتیم چه = نوعی غذا

  یتیم غوره = بدبخت

  یخته = میزان کم

یخته سیفال به قنارش ولویدم = وقتی کسی 

  کنندرا خر می

  سالهیه بر = بز نر یک

  دفعهیهو = یک
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