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 پدرپيام
 فضل اهللا صبحي مهتدينوشته

 http://www.cheshmandazjavan.blogfa.com جوان ديگر از گروه چشم اندازكاري

و خرد  به نام خداوند جان

 سخنان من بـه زيرا پس از آنكه, شادمانم كه شما را به اين نام بخوانم! فرزند گرامي من

و به كار بستيد دلبستگي و اندرزها كه در ميان افسانه ها گفتم، شنيديد و پند گوشتان رسيد

و پرورش خود دريافتيد، بي آنكه كسي بـه شـما يـادآور  و پيـشنهادي مرا به آموزش  شـود

و باختر، به داوري نهاد پاك فرمـان و كنار خاور و يا كنكاشي در ميان آيد، از گوشه بكند

و هم در  و اين سرافرازي را به من داديد و جان خود، مرا پدر خوانديد دوردل وزهايي كه

و هـر سه تن از دشمنان ما كه پيرو آئين بي فروغ دورويي هستند، از سر نـو بـر مـن تاختنـد 

و در و دوسـتي خـود افزوديـد گونه سختي را در زندگي برايم فراهم ساختند، شما بر مهـر

و هر جا كه به من برخورديد با گـشاده  و بازار و كوچه و در پيرامـون انجمـن شـديد رويـي

و سخنان مرا پذيرفتيد شادي و. ها كرديد اميدوارم كه روز به روز پيشرفت شما را در دانش

و زناني راستخوي پسنديد و در آينده مردان و درست كردار باشيده افزون شود .گفتار

و دوستان من ده! اي فرزندان و و دورو بسياري از شما كه بيزاري مرا از مـردم نادرسـت

و بركنــاري مــرا از آن گــروه ديــده زبــان شــنيده  كــه از ايــد، از مــن خــواهش كرديــد ايــد

و درياف و آنچه ديده آن تـه سرگذشت خود هـايي كـه از نيرنـگو ام در دفتـري بنويـسم تـا

افسون اين دسته آگهي ندارند بدانند كه در اين روزگار چگونه مردمي ناجوانمرد پيدا شده 

و فريـب سـاده  و سـخناني دوپهلـو كه براي برهم زدن آسايش مردمـان دالن آيينـي سـاخته

و در ميان مردم هياهويي انداخته !اند پرداخته

و پخـش هر و چـاپ چند در بيست سال پيش من دفتري بـه نـام كتـاب صـبحي نوشـتم

و نمي كردم، ولي آن به كار امروز شما نمي  آن توانم پاسـخ پرسـش خورد هـاي شـما را بـه

مي نوشته و از شـما خـواهش دارم در ايـن ها واگذارم؛ از اين رو به نوشتن اين دفتر پـردازم

ب سخنان كه پاسخ پرسشهاي .اريك بين شويدتان است

و نامش حاج مال علـي در نخست ميگويم نياي من يكي از دانشمندان مسلمان بود اكبـر،

و دو دختـر. شاه ميزيست شهر كاشان در برزن پنجه  زنش كه از بابيان بود، از او چهـار پـسر
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و و هر چند كيش خود را در خانه شوهر آشكار نميكرد، ولـي شـوهر بـو بـرده بـود داشت

و. نمودي دلتنگي مي گاه و سـپس بهـائي درآورد آن زن، فرزندان خـود را بـه كـيش بـابي

و يكي از فرزندان خود نخـست بـه  پس از درگذشت نياي من به نام رهسپاري مكه با داماد

و آنگاه به عكا رفت  زن. مكه خـانم نـام هـاي بهـاء كـه گـوهر اين را هم بدانيد كه يكـي از

و در ميان بهائيان به  ة مادربزرگ من بود، از ايـن نامبردار بود، برادرزاد» حرم كاشي«داشت

» خـانم حـاجي عمـه«و پس از رفتن به مكه» خانم عمه«رو بهاء از زبان زن كاشي خود او را

.خواند مي

 روزي كه مادربزرگ من از كاشان بيرون رفت، مردم شهر شورشي به پا كردند كـه زن

و به نام مكه به عكا رفته است؛ اكبر درگذشت شوه حاجي مالعلي ر خود را بازيافتي دانسته

و بـر بـاالي و خواستار شدند كه پسر دومش مالمحمدجعفر كه آخوند بود به مسجد بيايـد

و مادر خود نفرين كند و بر سيد باب و همـراهش پـدر. منبر برود مالمحمدجعفر را سـواره

و به باالي منبر كشي  و آنچـه ميخواسـتند از زبـانش شـنيدند مرا پياده به مسجد كشاندند . دند

.شناسانم براي اينكه سخنان مرا خوب دريابيد بزرگان اين كيش را به شما مي

و بيست خورشيدي، شخصي كه به او سيدعلي و دويست محمـد ميگفتنـد در سال هزار

و خود را برگزيدة پيشواي دوازدهمين شيعيو بازرگان  ان خوانـد زاده بود از شيراز برخاست

بيو در اين زمينه سخن  و سرانجام مـن همـان كـسي هـستم كـه«: پرده گفت ها بر زبان راند

و پيشواي دوازدهمين شماست .»شما چشم به راه او هستيد

و شـگفت آور و پنج سال سـن داشـت  اين سخنان را در حالي گفت كه كمتر از بيست

و مي و آيينـي بيـاورد گروهـي از هـر! مـردم را بـه آن بخوانـد نمود كه چنين جواني كيش

و چون خودش را بـاب مـي دسته و سخنانش را پذيرفتند را به او گرويدند خوانـد پيـروانش

و. گفتند بابي مي  و دفترهـاي بـسيار بـه زبـان تـازي در روزگار كوتاه زنـدگاني خـود، نامـه

و هم آگهي داد كه  و پانصد يا دوهزار سال«: فارسي نگاشت  ديگر، مـردي بـه پس از هزار

اهللا«نام و بگويد» من يظهره و هر گاه بيايد و چرا بپذيريدبي» من يظهرم«خواهند آمد چون

.و به او بگرويد

و و كشور پديد آمد، به ناچار او را به بند نهادنـد و آشوبي كه در كيش  از پيدايش باب

و چــون پيــروانشد و بــه زنــدان انداختنــد ر چنــد شــهر بــا مــسلمانان بــه آذربايجــان بردنــد

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



3

و در آن روز كشمكش آغاز كردند، به فرمان ناصرالدين شاه قاجار در تبريز به دارش زدند

پيش از آنكه جان خود را از دست بدهد، يكي از پيروان خـود را جانـشين. سي سال داشت 

و بنـدگي او نهنـد  و ديگران را فرمود تا سر بـر فرمـان آن كـس ميـرزا يحيـي. خويش كرد

و بـه» وحيـد«،»حـضرت ثمـره«،»صـبح ازل«فرزند ميرزا بزرگ نوري بود كـه بـاب، او را 

و دسـتور داد كـه. هاي ديگر ميخوانـد نام و بـه او نوشـت بـاب، پايگـاه او را بلنـد گردانيـد

و چنـان. كارهاي او را به پايان برد  پس از كشته شدن بـاب، صـبح ازل بـر جـاي او نشـست

و كمبـودي داشـت بـه انجـام» بيان«و كرد كه باب فرموده بود  راكه دفتر دينـي بابيـان بـود

.رسانيد

و نامش ميرزاحسينعلي بود، ولي  صبح ازل برادري داشت كه از سال بزرگ تر از او بود

و آشـكار ناميد؛ در آغاز كار فرمان خود را بهاء اهللا مي و گماشتة او بود و دستورپذير ازل بر

و نگهبان  و در برابر بـرادر فروتنـي مـي خود را پيرو كـرد؛ ولـي پـس از چنـدي او ميخواند

و گفت  و گفتـه اسـت: سربرآورد من آن كسم كـه بـاب از پيـدايش او آگهـي داده اسـت

و شما را به سوي خود خواند، زنهار آنچه بر سر مـن آورديـد بـر» من يظهر«هرگاه كه  آمد

و چرا فرمانش را بپذيريد و بي چون .سر او نياوريد

و دسته و گفتنـد گروهي از بابيان او را پذيرفتند او: اي زيـر بـارش نرفتنـد آنكـه بـاب از

 اگر چنين بودي نيازي بـه.نه اكنون. سخن گفته هزاروپانصد سال يا دوهزارسال ديگر بيايد 

را! جانشين نداشتي به جاي او تو را برمـي انگيخـت و دسـتورهاي او وانگهـي هنـوز فرمـان

ك  و آن را از ميان بردارد كسي به پـذير بـرادر تـو تـا ديـروز فرمـان. ار نبسته تا ديگري بيايد

و سر بر آستان او مي  و خيـره سـري آغـاز بودي سـودي، امـروز سـر سـروري بلنـد كـردي

 نهادي؟

و آن در در اينجا بابيان دو دسته شدند؛ آن دسته كه دنبال سخنان بهاء رفتند بهائي ها كـه

ميپيروي ازل ما  و چون بهائيان مردم شيعه را به كيش خود خواندنـد ندند ازلي ناميده شدند

:ها ميگفتندو به آن

او« و چـون بايـد پـس از شما چشم به راه پيشواي دوازدهم بوديد، سيد باب همـان بـود

به اين جهان بازگردد، ميرزاحسينعلي بهـاء بازگـشت، حـسين) امام حسين(فرزند شاه مردان 
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ك ميهو گاهي :گفتند ديگران را به اين كيش ميخواندند

اي بـه جهـان خواهـد آمـد كـه سيد بـاب آمـد تـا مـژده دهـد كـه مـرد بـزرگو سـره«

و گرنه خود او مژده  و او بهاء بود كه آمد دهـي بـيش نبـود همچـون خداوندگار همه است

و عيسي، پس هر چه هست از بهاء است .»يحيي

و هنگامـه ايي در اين كيش به آساني پيدا نشد، سخن اين جد هـا بـه پـا هـا بـه ميـان آمـد

و پيـروان ازل، بـه دسـت كـسان بهـاء كـشته خاست، خون  و بسياري از بابيـان ها ريخته شد

و دراز آن را برايتـان خـواهم  شدند، كه به خواست خـدا در دفتـري جداگانـه داسـتان دور

.نوشت

ـ دوگـانگي پس از درگذشت بهاء ني ـ كه از دو يا سـه مـادر بودنـد ز در ميان فرزندانش

و. پديد آمد؛ بيشتر بهائيان پيرو عبدالبهاء شدند و نـامش عبـاس عبدالبهاء فرزند بزرگ بهاء

.خواند ولي او خود را عبدالبهاء ناميدمي» غصن اعظم«بهاء او را 

مر. اي نيز از پي سخنان برادرش رفتندو دسته د دومين پسر بهاء بود كه به جا ماندهو آن

و از مـادر بـا عبـدالبهاء جـدايي داشـت؛ نـامش مح و بهـاء او را مـ بود » غـصن اكبـر«دعلي

و نـام دسـته دوم. خواند مي » بهائيـان موحـد«نام دستة نخست به گفتة خودشان بهائيان ثابت

آن بود؛ ولي دسته نخست دستة ديگر را ناقصو اين . ميخواندندها را مشرك ها هم

و. پس از عبدالبهاء نيز گفتگو بسيار شد گروهي از بزرگان بهائي از اين كيش برگـشتند

را دسته و گروه بسياري به دنبال شوقي، دخترزادة عبـدالبهاء كـه خـود اي سرگردان ماندند

و چون شـوقي از دانست، جانشين نيايش مي  و دورويـي را پيـشة افتادند راه مـردم برگـشت

و گردآوردن دارايي افتاد چندان كه در اين راه از مهر مـادر خو و در پي آزمندي د ساخت

و همـه را از خـود رانـد، دسـته و خويـشاوندان چـشم پوشـيد و بـرادر و خواهر ازو پدر اي

و باختر به رهبري بهائيان براي رسيدن به آرمان  هاي خود او را رها كرده پيرو كاروان خاور

و اين سهراب از مردم اصـفهان اسـت، ميرزا احمد سهرا  ب كه اكنون در آمريكاست شدند

و در اين كيش رنج و اكنون به آنچـه ميگويـد دلبـستگي از پيروان عبدالبهاء بود ها كشيده

و سازمان  و در پنجـاه كـشور، دارد هاي بسياري در بيشتر كـشورهاي جهـان بـه راه انداختـه

و روز بـ  و كوشـش كانون كـاروان را فـراهم آورده و روش خـود در كـشش ه روز در راه
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 بر سر سخن خودبازگرديم؛ آن روزها كه در كاشان آن شـورش بـه پاشـد پـسر بـزرگ

و حاجي عمه خانم كه ميرزامهدي نام داشت در تهران بود؛ از اين پيشامد آگاهي پيدا كـرد

از. را نزد خـود نگهداشـت سزاوار نديد كه مادر به كاشان رود، همين كه به تهران رسيد او 

و خانـه آن پس كم كم فرزنـدان حـاجي مالعلـي اكبـر از كاشـان بـه تهـران كـوچ كردنـد

.گرفتند

و و عبدالبهاء او را ميرزا حسين از» ابـن عمـه« پدر من كه نامش محمد حسين ميخوانـد،

و در تهران زن گرفت  و. همه كوچكتر بود و دينـدار بـود  او نيـز پدر زنش مـردي مـسلمان

و پسر خود را بـه كـيش و در نهاني دختران مانند نيايم زنش بهائي بود، ولي آشكار نميكرد

و همه دختران را به شوهر بهـائي داد   پـيش از مـن از پـدرم دو دختـر مـادرم. بهائي درآورد

يك سال پس از بـه جهـان. آورد كه آن دو نماندند؛ پس من بزرگترين فرزندان پدرم شدم

و از او دختري پيدا كرد كـه دو سـال از مـن كـوچكتر آمدن من،  پدرم زن ديگري گرفت

و هما  زن دوم ديري در خانة پدر نپاييـد. روزها از مادر من نيز دختر ديگري پيدا كردنبود

و رهايي يافته شوهر ديگر كرد، چنانكه پـيش از پـدرم نيـز شـوهر ديگـر داشـت؛ ولـي زن 

و خوش گشاده آن رو و تا و زباني بود جا كه من به يـاد دارم بـا مـا بـه مهربـاني رفتـار ميكـرد

.خوي زن پدر نداشت

. اين زن يكي دو شوهر از پيش كرده بـود. پس از چهارسال، بازم پدرم زن ديگر گرفت

و اندوه مادرم شد؛ با اينكه در يكجا با هم نمـي زيـستند آمدن اين زن به خانة پدر، ماية رنج

به( و اين در اندرون بود او در بيرون سراي گذاشـت،، ولي مادرم را آسوده نمـي) سر ميبرد

.تا كار به جايي كشيد كه مادرم فرمان رهايي گرفت به خانه پدرش رفت

و شش سال بيشتر نداشتم از آن روز ديگر زير دست زن سال ديگر زن پـدرم. پدر افتادم

و ماه به جهان آمدنش  را من در پشت ديوان سـعدي نوشـتم براي من برادري زاييد كه سال

.امو هم نوشتم كه در اين روز من هفت ساله

در همان روزها روزي پيش از نيمروز، من در كنار باغچه پاي ديـوار روي! فرزندان من

و به آسمان نگاه ميكردم ناگهـان در آسـمان پـاكو بـي  ابـر تختي چوبي دراز كشيده بودم

و كـاله ديدم مردي سوار با اسب با  و زره همچـون ابـر آسـمان پيمـايي شمشير برهنـه خـود

و مي و درست مانند كند اي بود كه از شاه مردان ديده بـودم؛ پيكره شيري هم همراه اوست
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و بيـنم، خـوب چـشم با خود گفتم پرت مـي به دلم گذشت كه خود اوست هـايم را ماليـدم

چ دوباره نگاه كردم ديدم چنان است كه ديده  و دمي ند كه چشم به آسمان دوخته بـودم ام

شد او را مي  و از ديده ناپديد از اين پيشامد شادمان. ديدم تا گاهي كه به كنار آسمان رسيد

و كنار باغچه به راه افتادم  و از تخت به زمين جستم چون آن روز همـرازي.و شنگول شدم

و پـس از آن نيـز بـه   گمـان اينكـه بـاور نداشتم، آنچه به چشمم آمده بود بـه كـسي نگفـتم

و مرا دروغ زن به شمار خواهند آورد، آن راز را آشكار نكردم؛ تا اكنون كـه نخواهند كرد

نويسم تا روزي از راه دانش دريابيد كه ماية آن پنداشت چه بوده اسـت؛ ولـي براي شما مي 

و نيرويي در من دميد .براي من بسيار سودمند بود

و تار شـد بر سر سخن رويم؛ روزگار من پيوسـته مـن.و خواهرم پس از رفتن مادر تيره

و دلتنگي مي  آوردم؛ پدر گـاهي ايـن اي بر زبان نمي نمودم، ولي گله در انديشة مادرم بودم

اي يـك بــار هفتـه. را درميافـت، ولـي كـاري از دسـتش سـاخته نبـود؛ زن بـر او چيـره بـود 

مي شب ر هاي آدينه به ديدار مادر و و آن شب و فراموش هاي وز براي ما شب رفتيم  خوش

آ. نشدني بود و براي ما افسانه غوش مادر مي شب در و بـه خفتيم و شيرين ميگفـت هاي نغز

اهللا«: شبي كه مرا بسيار انـدوهگين ديـد گفـت. كرد آينده اميدوارمان مي  آه نكـش،! فـضل

و مر  ا به نزد خـود اندوه مخور، به زودي بزرگ ميشوي، سرگرم كار ميشوي، خانه ميگيري

زن مي و از دست .»پدر رنج نخواهي ديد بري، ديگر از هم دور نيستيم

و ديگـر خويـشاوندان كـه بـا او بودنـد، نامـه هـاي پرشـور به ياد دارم گاهي براي مـادر

و با دست يكي از نزديكـان خـود كـه در نزديكـي مـا خانـه گرفتـه بـود برايـشان مي نوشتم

راهفراموش نكرد. فرستادم مي و او ام كه در آن خانه مرغ سياهي بـود كـه كـرچ شـده بـود

و جوجهاخواب و من در يكي از نامه نده بودند يك ها درآورده يك را درود فرسـتادم، ها كه

و جوجه  هايش را نيز نام بردم وگفتم اي كاش ما در اين دنيا به انـدازة آن جوجـه مـرغ مرغ

و در نزد از خوشي زندگي بهره . مادر بوديمور بوديم

و كمتـر كـودكي تـاب مـي در ميان اين همه رنج آن ها كه مـن كـشيدم آورد، يكـي از

و مايه دلخوشي من بود، سخن  سرايي بود كه گاهي سخناني چيزها كه مرا نگهداري ميكرد

مي مي و ماية شگفتي همه از! سـرايد اي كم سال چنين سخناني مـي شد كه بچه گفتم روزي
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د و چامه دوري مادر و نياز پرداختم اي ساختم كـه درآمـدش ايـن لتنگ شدم با خدا به راز

:بود

بي اي خدا و بي ياور منم در فراق يار ديرين، دور از مادر منم اندر جهان  يار

و سـرگردان مانـد كـه ايـن مايـه را ايـن فرزنـد هر كس آن را خواند انگشت بـه دهـان

ه است؟خردسال از كجا آورد

دگي كمك خوبي به دانش من كرد كـه سـخنان بزرگـان را خـوب اين پيشامدها در زن

و. دريافت ميكردم  روزي در آموزشگاه شادروان، ميرزااسداهللا خان مصباح كه استاد سخن

و بـه زنـدان رفتـنش بـراي مـا  و سرگذشـت زنـدگي او دبير ما بود، از مسعود سـعد سـلمان

و ما يادداشت مي  و در پايان ايـن چكامـه را از بـر خوانـد كـه مـا يادداشـت ميگفت كرديم

:كرديم

ز دل چو ناي من اندر حصار ناي  پستي گرفت همت من زين بلند جاي نالم

 هاي زار چه آرد هواي ناي هاي زار جز ناله آرد هواي ناي مرا ناله

 عمر من نشدي نظم جانفزاي گردون به درد رنج مرا كشته بود اگر پيوند

 از ديده، گاه پاشم درهاي قيمتي وزطبع گه خرام در باغ دلگشاي

اي آوخ كه پست گشت مرا همت بلند زنگار غم گرفت مرا تيغ غمزه

و غم از رمح آبداده، وز تيغ سرگراي كاري و جانم بال  تر است بر دل

 بيچارة ضعيف گيتي چه جويد از من درماندة گداي گردون چه خواهد از من

 اين سراي اي تن، جزع مكن كه مجازي اين جهان وي دل غمين مشوكه سپنجي است

 اي بپاي اي محنت ارنه كوه شدي ساعتي برو وي دولت ار نه باد شدي لحظه

 را فضل كم نمايدشمن فضل است روزگار اين روزگار شيفته! مسعود سعد

×××××× 

و پرسيدند شاگردان انگشت » چگونه پيوند عمرش نظم جانفزاي شد؟«: ها را بلند كردند

و چون ديد من دست بلند نكرده را مصباح نگاهي به همه كرد ام، پرسيد مگر تو اين سـخن

»چگونه؟«:گفت.»ام نه تنها دريافتم، بلكه به آزمايش نيز رسانده«: گفتم» اي؟ دريافته

روزگار مرا در هفت سالگي از مادر جدا كرد؛ مادري كه دلبستگي بسيار به مـن«: گفتم

داد، تنها چيزي كه در برابر آن رنج به مـن نيـروي داشت؛ انديشة دوري از مادر مرا رنج مي 
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و توان مي آن تاب و سـرگرمي مـن بـه . هـا را خوانـدمآن.»بخشيد، گفتن اين سـخنان بـود

ميمصبا و گفت راست و سري تكان داد .گوييح آب در ديده گرداند

انـد؛ مادر به فرزند مهر بسيار دارد، نه تنها مردمـان كـه جـانوران نيـز چنـين! فرزندان من

و در نـزد مـن زبـان فارسـي مـي  خوانـد، كارمنـد شاگردي داشتم كه از مـردم آمريكـا بـود

و شنيد سخن از مهر مـادر بـه ميـان آموزشگاه دخترانة آمريكايي بود؛ روزي در  ميان گفت

هاي چوبي بـسيار در كشور هلند ساختمان«: ت؛ گفت كه در جانوران نيز اين پديده اس آمد

و از اين رو با اندك بي  هـا گيـرد؛ روزي يكـي از ايـن سـاختمان پروايي زود آتشمي است

و مردم به سراغ آتش نشان رفتنـد؛ در بـاالي آن گلدسـته  از آتش گرفت  ماننـدي بـود كـه

و در آنجا لك و جوجه چوب ساخته بودند ها درآورده بود؛ چـون خانـه لكي آشيان ساخته

و زبانه  مـردم نگـران. لـك درآشـيان نبـود هاي آتتش بـه گلدسـته رسـيد لـك آتش گرفت

لك جوجه و در ميان زبانه هاي بي لك بودند ناگهان ديدند سر رسيد و هراس هاي آتش بيم

آنجهبر روي جو  ها كند؛ پس از آنكه آتش را خـاموش ها نشست تا جلوگيري از سوختن

چـون نزديـك شـدند. هـا نشـسته اسـت لك همچنان بـر روي جوجـه كردند ديدند كه لك 

و تاب آتش او را بي  جان كرده، ولي اندامش برجاست، چون بر او دسـت زدنـد ديدند تف

و در زير اين خاكستر  و به زمين ريخت بينندگان! جوجه ها را تندرست ديدند خاكستر شد

) فـداي(از ديدن اين پيشامد از مهر مـادري در شـگفت شـدند كـه چگونـه خـود را برخـي 

آن. فرزندان نمود و مهر .ها را به دست فراموشي نسپاريد پس مادران را گرامي داريد

؛ ما را زود بـهشد بيمارمكه مادر من در آستانة يازده سالگي بودم روزگار، چنين نپاييد،

بردند تا روزي پيش از نيمروز ما به ديدنش رفتيم، نوزده ماه رمـضان بـود، زود به نزدش مي

در من ديدم همه خويشاوندان مادري من آنجا گرد آمده  اند، ما را به اتاقي بردند كه مـادرم

و هرگـاه كـه مـا مـي  و كسانش پيرامونش بودند اسـتيمخو آن خوابيده بود، مادر وخواهران

و نزديك مادر مي  نـشاندند براي بازي از اتاق به باغچه سرا برويم ما را به اتاق برميگرداندند

زادة خـود كـرد وبـا دانستم اين كار براي چيست؛ در اين ميان مادرم رو بـه دايـيو من نمي 

و افـسوس بـه.»خاله خانم چشمم سو ندارد«: آهنگي آهسته گفت  از اين سـخن همـه بـا آه

و از يكديگ و ناگهان همه گريه را سر دادند؛ دانسته شد كه مادرم درگذشـت ر نگاه كردند

و اندوه زندگي رهايي يافت پدر را آگهي دادند، جوانمردي كرد؛ آمـد او را چنانكـه. رنج
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از آن پـس. شايسته بود در امامزاده معصوم كه آن روز گورستان بهائيان بود به خاك سپرد

آ  خـواهر. هاي آدينه به نـزد مـادرم بـود بركنـار شـديمن رفتن شب ما از يك دلخوشي كه

و ما در خانـة پـدر، دو بـرادر سـه خـواهر. ديگرم همچون مادرش شوهر كرد  به نزد ما آمد

در. شديم و خواهر كه مادر باالي سرشان بود روزگاري خوش داشتند، ولي مـا، يك برادر

تايي دست به دست يكـديگر يم كه سه اي كه يك روز آهنگ آن كرد رنج بوديم به اندازه 

و از خانه سر به بيابان  و چند نامـه نوشـتيم، يكـي. بگذاريمبدهيم كارها را رو به راه كرديم

و يكي را توي مردنگي  در)اي نـوعي فـانوس شيـشه(را زير تشك پدر گذاشتيم و يكـي را

ب«: اي نوشتيم طاقچه و توانايي اينكه در اين خانه و هر شـب زن پـدر پدر ما ديگر تاب مانيم

و بي  و بچـه. گناه ما را كتك بزني نداريم چغلي ما را به تو بكند و اين زن مـا. هايـت اين تو

.»رفتيم

و يكـي از آن نوشـته نمي و دانم چه پيشامد كرد كـه مـا نـرفتيم هـا بـه دسـت پـدر افتـاد

را نمي. اندوهگين شد  و كنـار زنـدگي كـودكي خـود بـراي شـما خـواهم گـزارش گوشـه

و آن گله كنم، زيرا همه رفتـه  و از اين و نـشاني از خـود نگذاشـته بنويسم انـد، جـز يـاد انـد

و اگر ميدانستم روزي خواهد آمد كـه شـما فرزنـدان مـرا پـدر تلخي؛ وگرنه سخن  ها دارم

و درد دل  و از من درمان بجوييد، با خوشي به پيـشواز بخوانيد هاي خود را براي من بگوييد

ر آننجآن و و ميگفتم ها را به چيزي نمي هاي ناخوش ميرفتم :شمردم

 رنج راحت دان چو مطلب شد بزرگ گرد گله توتياي چشم گرگ

و  گذشته از اينكه در خانة خود خوار بوديم، در نزد خويشاوندان ديگر نيز زبـون بـوديم

.نگريستند ما را به چشم ديگر مي

و چهـار. تان بگوييم تاني براي در اين زمينه داس برادرزادة پدرم كه آقا حسين نام داشـت

و آميـزش بـا زنـان سال كوچك  تر از پدر بود، چون در جواني خوش گذراني بسيار كـرده

در هايي شده بود كه بيشتر فرزندانش بـر جـاي نمـي هرجايي داشته، گرفتار بيماري  ماندنـد؛

او. را روي او گذاشـتند» علي اكبر«آن روزگار داراي پسري شد كه نام نيا  پـس از چنـدي

و درمـان كردنـد بهبـودي  و هـر چـه پزشـك آوردنـد نيز چون فرزندان ديگرش بيمار شـد

و چون پسر بود ميخواستند بماند، براي ماندنش كارها كردند  در آغاز شـبي خـشتي. نيافت

و چهار گوشـة خـش  و پولي گذاشتند و بر روي آن اسفند ريختند هـايت را چـوب آوردند
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و آن را آتـش زدنـد، ماننـد  نازك كه كهنة آلوده به نفت بر آن پيچيده بودند فـرو كردنـد

و زبانه داشت، گرد سر بيمار گرداندند  اين كار را بـرادر زن آقـا. فروزانة كوچكي كه دود

و در دكـان بازرگـاني  و به او ميرزا بـاقر ميگفتنـد حسين كرد كه برادرزادة پدر من هم بود

و در ميـان راه گذاشـتند؛  پدرم شاگردي ميكرد؛ سپس خشت را از خانـه بـه كوچـه بردنـد

كودكاني كه در خانه بوديم به كوچه براي تماشا رفتيم؛ مـن ديـدم كـه بزرگترهـا پـچ پـچ 

اهللا«: كنند، سپس ميرزاباقر به من گفت مي مـن».برو آن پول را از ميان خـشت بـردار! فضل

ر  نميخـواهم،«:ا بـردارد بيمـاري بيمـار را نيـز پذيرفتـه اسـت؛ گفـتم دريافتم كه هر كه پول

.تا اين اندازه چون مادر نداشتيم در نزد نزديكان خود بي ارزش بوديم.»خودت بردار

و آن دفتـري اسـت كـه بـه گفتـة ها در نزد پدر ايقان مـي در شش سالگي شب خوانـدم

و روزها نزد زني ميرفتم تـا خوانـدن هاي دايي سيدباب بهائيان، بهاء در پاسخ پرسش  نوشته،

و. ياد بگيرم  و فرزندي همسال من به نام احمد داشت و اصفهاني بود اين زن نامش اقا بيگم

و بـه گفتـة كاشـي هـا. در آن خانه هر كه بود بهائي بود  پنـداري ديـروز«خوب به ياد دارم

را يكي از آموخته احمد. ميكرديمكه روزي در سراي خانه با احمد بازي» است هاي خـود

كاف كوفي عين مربع هر جا ديدم بشناسم اگر نـشناسم صـد تـا چـوب«: با آواز بلند خواند 

.»كف دستي بخورم تا بشناسم

. خدا نكند نور چـشم مـن كـف دسـتي بخـورد«: تا اين را خواند، مادربزرگش فرياد زد

.»دستش بشكند آنكه تو را زند

و بـه خودنمـايي پرداخـت، فـيس احمد بادي به برو و دست از بـازي كـشيد ت انداخت

و آهسته آهسته گام برميداشت و گمان كردم هر كس اين. ميكرد من به احمد رشك بردم

پس از دمي من نيز آنچه احمد خوانـد. سخن را بخواند پاسخش همان است كه احمد شنيد 

و چشم به راه خدا نكند بودم كه پيرزن به بانگ  همين اسـت، اگـر يـاد«: بلند گفتخواندم

و برتـري بيجـا كـه.»!نگيري صد تا نه، هزار تا چـوب ميخـوري  مـن از شـنيدن ايـن سـخن

و ديگـر  و مـرا دلتنـگ كـرد گريـه گلـويم را گرفـت مادربزرگ احمد در مورد او داشت

و به پدرم گفتم  .»ومر من ديگر نزد آقابيگم خـانم نمـي«: نتوانستم آنجا بمانم، به خانه آمدم

 مرا به آموزشگاه تربيت كه بهائيان آن را به راه انداخته بودند هر چه كردند نپذيرفتم، ناچار

و دبيـران خـوبي. رفتند بردندو خويشاوندان ما نيز همه آنجا مي آن آموزشگاه آموزگـاران
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و از همه خوب  در الـرئيس مـي تر مردي بود طالقاني كه به او شيخ داشت گفتنـد؛ ايـن مـرد

و آنچه امروز دانشمندان دربارة آموزش درسـت ميگوينـد آم و پرورش مانند نداشت وزش

و به كـار مـي  آمـد، شـاگردان هـر روز بامـداد بـه آموزشـگاه مـي. بـرد او آن روز ميدانست

و اندرز مي  و بيشتر شاگردان را به سـخنوري گردش چنبره ميزدند، آنگاه زبان به پند گشود

.واميداشت

: ميخواندنخست خودش

و پروردگار حي توانا اول دفتر به نام ايزد دانا  صانع

 آنگاه آنكه در دست راست او ايستاده بود بايستي از گفتة ديگران سخني بخواند كـه بـا

:الف آغاز باشد چون

 سزد گر جفا بيند آموزگار اگر گم كند راه آموزگار

با شاگرد ديگر كه :آغاز شده باشد مانند)ر( پهلوي او بود بايد سخني خواند كه

 باش رخ ماهت به چنگ ننگ مخراش اگر چه عاشقي هسته مي

:آغاز كند)ش(و شاگرد سوم بايد از

 باش شاخ گل هر جا كه ميرويد گل است اگر چه عاشقي آهسته مي

:پاسخ دهد)ت(و چهارمي بايد با

 تا تواني ميگريز از يار بد يار بد بدتر بود از مار بد

ميو چون شاگرد ته چنبره مي در رسيد پاسخ او را همان شاگرد و داد كه سر چنبره بود

و همچنـين ايـن كـار دور مـي دست راست استاد  از ايستاده بود و از ميـان آن دسـته گـشت

رفـت تـا سـرانجام دو تـن بيـشتر بـاقي بيـرون مـي توانست پاسخ بدهد از ميـدان نميكسي 

آن نمي و مي ماندند و آفـرين ها هم چندان سخنوري كردند تا يكي بر ديگـري چيـره شـود

و از بر كردن سخنان استادان سخن. استاد را بشنود  از اين رو در شاگردان خواست خواندن

مي پديد مي و همه دنباله اين كار را و ديو شد و دفتر .خوان مي شدندانگرفتند

و دل دوسـتش بودنـدمي اين بود كه همه او را گرامي و بـه جـان ندانـستم كـه. داشـتند

هـا هـم ديـده بهائي بود يا نه؛ اگر چه سخن ناسازگاري به بهائيان نگفت، ولـي در ميـان آن 

و گفته  آن نشد و بـزرگ نمـي ها را بـه چيـزي نمـي هاي و همچنـان در كـار شـمرد دانـست

و ستيزه رو به نام محمدعلي آمو و پرورش شاگردان كوشا بود تا روزي كه مرد بدخو زش
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و چون با شيخ  اي نداشـت الرئيس ميانـه خان بهائي در آموزشگاه كارها را به دست گرفت؛

و كار را به جايي رسانيد كه شيخ به بهانه  الرئيس را بر آتش خشم نشانيد تـا جويي برخاست

و دوري خـود نمـودو پي كار خود رفتآموزشگاه را رها كرد  .و شاگردان را گرفتار رنج

اش در كـالس ميـان شـاگردان مزه اينجاست كه محمد علي خان پس از دو روز سـرو كلـه

و  و چنـين كـردم و زبـان بـه سـتايش خـود گـشود كـه بـراي پيـشرفت شـما چنـان پيدا شد

در خوبي نكردي، شيخ كار«: شاگردان گفتند. الرئيس را آموزشگاه بيرون كرد شيخ الرئيس

و ما هرگز خوبي هاي او را فراموش نمي نزد ما از پدر گرامي  او تر بود و هر جا باشـيم كنيم

و پرستنده .ايم را بنده

و هم محمد باري هم شيخ و در زير خـاك الرئيس علي خان هر دو بدرود زندگي گفتند

و از آن ب خفتند .ر جا نماندها جز يادي به ستايشو نكوهش

و پرورش سخن از روش شيخ هـا دارم كـه اگـر بـراي الرئيس در آموزشگاه در آموزش

و دراز ميشود .شما بنويسم دفتر دور

مي چند سالي گذشت، من در آموزشگاه دانش و در بيرون آموزشگاه در نزد ها خواندم

و  و آئين تازه فرا ميگرفتم  خود را آماده ميكردم كه به جان بزرگان بهائي رازهايي از كيش

و آن اسـتادان مـن در ايـن رشـته ميـرزانعيم سـدهي. ها را به ايـن كـيش بخـوانم مردم بيفتم

و شيخ كاظم سمندري قزوينـي بودنـد  . اصفهاني، فاضل شيرازي، ميرزاعزيزاهللا خان مصباح

ع و و بسياري از سخنان بهـاء بـدالبهاء را از در ميان شاگردان ايشان من سر پر شوري داشتم

و ســخن پــردازي ميكــردم هــا مــي بــر كــرده در انجمــن  در آموزشــگاه نيــز. خوانــدم

و در ايـن راه چنـد بـار چـوب هاي خود را به كيش بهائي راهنمايي مـي همشاگردي كـردم

.خوردم

و  رفته رفته دانشم در اين روش چنان شد كه هر بـار بـا هـر مـسلمان كـه روبـرو ميـشدم

و ناتواني مي گفتگو ميكردم از درمانده ميشد و ميكـرديم كـه و چنان گمـان ميكـردم نمود

و هـر پانـصدهزار سـال  و آييني چون اين آئين پديد نشده روز پيدايش گيتي تاكنون كيش

و فرمان  هايش با ترازوي خرد برابـري يك بار چنين كيشي پديدار ميشود كه همه دستورها

و براي آسايش مـردم گيتـي بهتـ  و چنـان در رگو مي كند و روشـي نيـست ر از ايـن، راه

و هيچ آونـدي هاي ما اين انديشه جا گرفته بود كه نمي ريشه خواستيم جز اين چيزي بدانيم
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و در اين كار تردستي را نمي  و تيـره پذيرفتيم اي سـخن هايي داشتيم؛ چنان كه با هـر گـروه

ب چنان مي  و چون روا آن گفتيم كه با پذيرفتة او جور در بيايد از ها كه ما بـه رو ميـشديم نـه

و نه از نيرنگ  ما آئين مسلماني آگاه بودند هـا را روا كه براي پيشرفت ايـن كـيشآن(هاي

آن) داشتيم مي مي سخنان ما در و .توانستيم گروهي را به اين كيش درآوريم ها ميگرفت

زي ها، زندگي من به خوشي نمي ها سرگرمي با همه اين هـا همـين را بيـشتر شـب گذشت؛

زن كه به خانه پدر مي  مي آمدم و بهانه پدر او را بر من مي شوراند را اي به دست او داد تا مـا

و ناسزا گويد  و. دشنام دهد و چون راه به دست آوردن دانش روز به روز به جلو مي رفتـيم

مي هاي ديگر آگهي از دين گ خواندم كه آئينو مي آورديم ها به دست ذشـته بـه ويـژه هاي

و  و خوي مردم را در اندك روزگاري دگرگون نمودو كردار آئين مسلماني چگونه روش

مي رفتار بهائيان را مي  مگر براي اين! شگفتا اين كيش: گفتم ديدم كه چگونه ستم مي كنند

و فرزنـدان پيـروان بـي آمد كه خانمان  و زن و مـردم كـشته شـوند سروسـامان ها بر بـاد رود

ما به جاي سالم بگوييم اهللا ابهي، يا به جاي روزة نـوزده روز بـه نـوزده مانـده روزه شوندتا 

و به جاي پرداخت پنج يـك از درآمـد خـود، صـد  ، يا بهاء بگوييم و به جاي علي بگيريم

و به جاي نماز به سوي خدا، به سوي كـشور  و خواسته پيشكش عبدالبهاء كنيم نوزده از زر

و به جاي  و نفرين بر بي فلسطين برويم و به جـاي مـؤمن دينان، نفرين به دشمنان خود كنيم

و بـه جـاي ديـدن  و به جاي دعاي كميل، لوح احمد بخـوانيم و اغيار بگوييم كافر، احباب

و يكـدلي  و به جاي يكرنگـي خانة خدا در مكه، به ديدن خانه ميرزا موسي در بغداد برويم

و به جا و ده زبان باشيم و در كيش، دو رو و ناقص بگوييم و سني، ثابت »؟.....ي شيعه

آن اين سخن دل ها را بيشتر با و شكـسته بودنـد در ميـان هـايي كـه چـون مـا رنجكـشيده

مي مي و به انديشه فرو آن نهاديم رفتيم كه چـون پيغمبـر اسـالم برانگيختـه شـد، تازيـان در

و سـتم روزگار گرفتارخوي  و تباهي و ناداني و در هـر هاي نكوهيده و چپـاول بودنـد گري

و  و ناتوان؛ در اندك روزگاري چگونه پرورش يافتند كه دست از هـر نـاداني چيز درمانده

و نزديـكو مـردم جهـان  و بـر كـشورهاي دور و پاكي رسيدند و به دانش پليدي كشيدند

آن چيره شدند؟ يكي از زشت  و ها اين بود كه از فرزندان دختر ننگ داشـتند ترين كارهاي

پيغمبـر آنـان را از ايـن كـار! كردنـد توانستند، دختران خود را زنده به گور مـي آنان كه مي

.زشت بازداشت
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آ. ران او قيس پسر عاصم بود گويند يكي از يا  نكـه بـه كـيش مـسلماني درآمـد پـس از

و كارهـاي نابهنجـار خـود سـخن ميگفـت كـه  روزي در پيشگاه پيغمبر از روزگار گذشـته

و  بيهچ چگونه پيغمبـر از آن سرگذشـت. گناه خود را زنده به گـور كـرد سان هفت دختر

از. گريان شد  و آمـرزش خواسـت بـا آنكـه گنـاه قيس پشيماني از گناه را بـه ميـان كـشيد

بايد در برابر آن گناه بزرگو كشتن هفـت دختـر هفـت«: روزگار پيشين بود پيغمبر فرمود 

خد«: قيس گفت».بنده آزاد كني   هفت شتر بايد در راه خدا: پيغمبر فرمود. ند شترانماومن

.بدهي

و روسپي آنو هم هرزگي هـا را از ايـن كارهـاي بازي ميان اين گـروه روا بـود، پيغمبـر

و بـه  ناستوده بازداشت تا مردم دريابند كه پـذيرفتن كـيش مـسلماني تنهـا بـه گفتـار نيـست

و جـز مـردم راسـت كردار است، جز رفتار پسنديده چيزي پذير  و بـي فته نيست آزار گفتـار

آن كس گرامي نه؛ ولي مـن مـي  زدنـد، گـري مـي هـايي كـه دم از بهـائي ديـدم بـسياري از

و بيدادگري پيشة آن  و ستم آن كرداري پسنديده ندارند و با آنكه ميشود ها را بـه راه هاست

و شگفت اينجاسـت راست راهنمايي كرد در اين باره كوتاهي مي  همـة هـا بـا كـه ايـن شود

.كارهاي ناستوده، در نزد خداوند كيش گرامي بودند

و نمـي من مي و ديگران پند نمي دهنـد زن«: گوينـد گفتم چرا به پدر من گـرفتم كـه از

و فرزندان خردسالتان چه گناهي كرده  و او را رها كرديد انـد كـه بايـد خود خرسند نبوديد

ب  و در اندوه به سـر و دلتنگـي رنج ببينند برنـد؟ در همـان روزهـا كـه مـن رنجـور دل بـودم

اي سـمي حـضرت«: اي از عبدالبهاء براي پدرم رسيد كه در آغاز نوشته بود نامه نمودم، مي

دو جانم فداي نام تو باد علي قول شيخ سعدي نام! مقصود و عاشقان بشنيدند هـر تو ميرفت

و قائل  د. به رقص آمدند سامع هـايي از سـوير دست داشتن چنين نوشته من باخود گفتم با

مي كسي كه او را برانگيخته برگزيده خدا مي  هـاي ناشايـست تواننـد از هـوس دانند چگونه

:اند ها مانند آن افسانه است كه آورده خود دست بكشند، كار آن

و نـام گويند در روزگار هارون، خليفه ستمگر عباسي كه برمكـي مي هـا را از ميـان بـرد

درخ و مردم اين كشور هميشه او را به نفرين ياد ميكنند، مـردي ود را در تاريخ ننگين كرد

و شـد در آن خانـه گربـه. كـرد اي كوچـك زنـدگي مـي كنار شهر بغداد در خانه  اي آمـد

و از نان خشك هم نمي  و شـوهر را بـه. گذشت داشت كه كارش دزدي بود چنان ايـن زن
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و بـه رودخانـه دجلـه ستوه آورد كه سرانجام گربه  و در جوالي كوچك كردنـد را گرفتند

و هرگز گمان نمي  كردند كه بـار ديگـر آن گربـه انداختند كه ديگر نتواند به آن خانه بيايد

مي. دزد در خانه را ببيند  و پايين و از زنـدگي گاهي كه گربه در رودخانه در آب باال رفت

و نزديك بود خفه شود، ناگها  ن هارون با يكي دو نفر از نزديكان خـود كـه نوميد شده بود

و رو ميـشد در كرجي نشسته بودنـد بـه آن هـارون تـا. جـا رسـيدند كـه گربـه در آب زيـر

و به درون كرجي بردند، گربه تكـاني بـه خـود  چشمش به گربه خورد، فرمود او را گرفتند

و بر خود انداخت  و نگاهي به دور و خودش را خشك كرد فت كـه گربـه هارون دريا. داد

آن. اند از دست او آسوده شوند را از آن رو به آب دجله انداختند كه خواسته  براي آنكه از

و بـر  پس كسي را ياراي اين نباشد كه به گربه آزاري برساند دستور داد تا فرماني بنويـسند

ك  و بـه هـر چيـز«:هگردن گربه بياويزند كـه به فرمان خليفه اين گربه به هر جا پا گذاشـت

و. دست دراز كرد كسي نبايد به او آزاري برساند  اين فرمـان را بـه گـردن گربـه آويختنـد

و پيش رفت تا سر از خانه آن مرد درآورد تا چـشم.رهايش كردند  گربه راه خود را گرفت

و زن به گربه خورد، انگشت به دهان ماندند كه گربه را چـه كـسي از رودخانـه بيـرون  مرد

ا  و به خانة زن ها فرستاده، نزديكينكشيده و فرمان خليفه را كه ديدند شـوهر بـه تر آمدند

كـشيديم، تا روزي كه فرمان خليفه در گردن اين جانور نبود ما از دستش رنـج مـي«: گفت

اكنون كه فرمان هم دارد چگونه مي توان در برابـرش ايـستادگي كـرد؛ يـا او بايـد در ايـن 

اي خانه باشد يا ما،  ن فرمان نميشود از ايـن خانـه بيـرون كـرد، پـس برخيـز تـا مـا او را كه با

مي. برويم و و به جاي ديگر كوچ كردند در چه داشتند .توانستند باخود بردند

آن ها كه خود به خود بـه مغـز مـا مـي اين انديشه. بر سر سخن خود برويم و مـا از آمـد

پ خوشنود نبوديم ما را رنج مي  آورد؛ چـه از روز نخـست ديـد نمـي داد، ولي در مـا لغزشـي

خواندنـد كـه آزمـايش خـدايي بـزرگ بزرگان اين دين پيوسته به گوش پيروان خـود مـي 

آورد تا هر كـس كـه سـزاوار ايـن دسـتگاه نباشـد است، او دستي دستي چيزهايي پيش مي 

و همة اين   از اين رو پيروان كيش بهاء هر چيزي. ها براي آزمايش بندگان است بيرون برود

و دانش رأي مي شان درست در نمي كه با خرد و چنان كـه آمد گفتند براي آزمايش ماست

را«: خداوند كيش فرمود  و بـه زمـين گـويم آسـمان، كـسي اگر من به آسمان بگويم زمين
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و چرا كند  و از آزمـايش ما هم نباشد انديشه.»نرسد كه در كار ما چون اي به دل راه بدهيم

.بد در بياييم

كرد تا آنجـا كـه كمتـر پيـروي اين كارداني به خوبي از لغزش بيچارگان جلوگيري مي

در پيدا مي  و و كـردار سـروران ايـن ديـن را بـسنجد و دانش، گفتار شد كه با ترازوي خرد

و سخني بگويد كـه آنـان را خـوش نيايـد؛ مگـر دليرمـردي كـه بـه يـاري  برابر آنان بايستد

بدپيخواست نيرومند خود خردمندي  و بداند كار بد، و شه كند اسـت از هـر كـه سـر بزنـد

و هر آينه اين گونه مردمان كم .اند گفتار ناهنجار ناستوده است از هر دهاني كه درآيد

مي بينيد مردي كه به نام اكنون مي خواهـد شوقي لگام اين گروه را به دست گرفته چون

پيمردم را بفريبد؛ به زبان از يگانگي مردمان  و و مهرباني به همه جـوييو بيزاري از دشمن

و بركناري از ناس  و پيروي از خرد با زاگويي دم مي دانش  همـه دشـمني زند، ولي در كردار

مي مي و شايسته و از كارهاي ستوده و بدگويي ميكند و جـز آزمنـد ورزد ي چيـزي گريـزد

و بـر در پيش چشم ندارد كار را و مـادر و همـة خويـشاوندانه جايي رسـانده كـه پـدر ادر

و سنگدلي را در برابر همة مردمي كه با او بودند به كـار بـسته كـه در  نزديك خود را رانده

.جاي خود خواهيم گفت

 چون به يكي از پيروانش بگويي اين كارهـاي ناشايـست چيـست كـه از ايـن مـردم سـر

و چرا شما او را آگاه نمي مي مي زند خ: گويند كنيد؟ هـا همـه بـراي بـريم، ايـن دا مي پناه به

و چرا كنيم، خـدا آن  و چون گونـه آزمايش ماست، ما هر چه مي بينيم نبايد سخني بگوييم

.خواسته است

گذشـت از تـرس هـا بـه دلـم مـي تـا ايـن انديـشه. باري در آن روزها من نيز چنان بـودم

و لغزش، از خدا خواهش آمرزش مي  و روزها گذشت، مـاه. كردم آزمايش هـا سـپري شـد

و هر دم دلتنگي من بيشتر ميشد، به ناچـ سال ار پـدرم مـرا بـا يكـي از دوسـتان ها به سر آمد

و در قزوين خانه گرفته بود بدان شـهر روانـه كـرد زر چهـل روز. دشتي كه برزو نام داشت

و چيزها ديـدم كـه بـه گفـتن نمـي  آيـد، ولـي در مـن من در ميان بهائيان قزوين به سر بردم

و سرانجام يكـي از دگ و استوار بودم و همچنان در كيش بهائي پابرجا  رگوني پديدار نكرد

و پـس از چنـد روزي مبلغين بهائي كه نامش ميرزا مهد ي اخوان الصفا بود بـه قـزوين آمـد
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و آذربايجان شد  هاي بلنـدتري من نيز كه آرزومند بودم در راه اين كيش گام. روانة زنجان

ك و هم كيسه وهمراه شدمبردارم با او هم .اسه

و يك روز در زنجان مانديم وو چون اين شـهر يكـي از كـانون. چهل هـاي بابيـان بـود

و در روزگار باب  و خـونريزي جنـگ بابيان پرشوري داشت هـا در آنجـا رخ داده بـود، هـا

و چند تن از پيـروان صـبح ازل را كـه مـردم هنرمنـدي بودنـد ديـدم  و بررسي بسيار كردم

و در آنجـا نمـاز مـي و مسجدي كه حجت زنجاني به گفتة بابيان كه سرور آنان بود خوانـد

و  و از ميان تل خاكي كه دورش را ديوار كـشيده بودنـد هم آنجا كه سنگر بابيان بود ديدم

.»هاي توپ هنوز آنجا بود از چشم گذراندم گلوله

ن من تا آن روز مبلغ و از ايـن پيـشامد بـي هاي اين گروه را از نزديـك انـداز ديـده بـودم

و آن  و شناسايي ايـن كـيش دسـتي دارنـد شادمان بودم كه با مردان خدا هايي كه در دانش

آن آشنا مي  و از مي شوم و بهره ها سودها مي گيرم و با آنكه دانش من بر ميرزا مهـدي ها برم

او به او نزديـك فزوني داشت، از راه پاكدلي بندگي او را برگزيدم؛ ولي هر چه  تـر ميـشدم

و نادان  تر يافتم، اين مرد هيچ ماية دانشي نداشت جز آنكه سخناني از گفتارهـاي را نارساتر

و به نام خود در هر جا مي  و عبدالبهاء را از بر كرده بود خواند كه شنونده گمان ميكرد بهاء

زاهـد يكـي. بـوديم روزي در زنجان در خانة مردي كه زاهد نام داشت رفته. از خوداوست 

و  و بـه ايـن كـيش سـخنان ايـن مـرد خداپرسـت را بـشن دو نفر را خوانده بود كه بيايند وند

آ. بگروند و آن در پـس از و از ايـن در و دوفنجـان چـاي خـورديم و نشـستيم نكـه آمـديم

هـاي خـود دربـارة آنكـه خواهـد آمـد بزرگان ديـن در نوشـته: سخن پيوستيم، زاهد پرسيد 

ميو نشانيها گفته سخن هـا آمـده خوانيد با همان نشاني ها داده اين كس كه شما ما را به او

و گفت  و لبخندي زد و آگاه باشـيد«: است؟ ميرزا مهدي سري تكان داد دوستان من بدانيد

و اوليـاي او  و جاهل ميزان معرفـت حـق و اعمال عباد را از عالم اگر عبد بخواهد كه اقوال

و حكمـت سـلطان ان معرفت رب قرار دهد هرگز به رضو  و به عيـون علـم العزه داخل نشود

و ادانـي كـه هميـشه  احديت فائز نگردد؛ ناظر به ايام قبل شويد كـه چقـدر مـردم از اعـالي

و اوان مترصـد  منتظر ظهورات احديه در هياكل قدسيه بودند به قسمي كه در جميع اوقـات

و تضرع  و دعاها ميو منتظر بودند كه ها و نمودند  شايد نسيم رحمت الهيـه بـه وزيـدن آيـد

و چـون ابـواب عنايـات مفتـوح جمال موعود از سرادق غيب به عرصة ظهور قـدم گـذارد

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



18

مي مي و شمس غيبت از افق قدرت ظاهر و غمام مكرمت مرتفع شد، جميع تكذيب گرديد

.»نمودند مي

و بـه نـام» ايقـان« اين سخنان را كه از كتـاب خواندنـد، چـون خـود مـي از بركـرده بـود

و آميخته به واژه  و روان خوانده ميـشد، در شـنوندگان كـودن رخنـه ميكـرد هاي تازي بود

و سرگردان مي  و هماننـدهايش ايـن. ماندند ديگر ياراي پرسش نداشتند بيشتر هنر اين مـرد

دم، بـه بردند به جاي خـون تازي، پارسي به كار مي هاي توانستند به جاي واژه بود كه تا مي 

و پرسـش  جاي مس نحاس، به جاي بيدار بودن تيقظ، اين نيز كمك بزرگي بود تا شنويده

و نتواند دم بزند  را. كننده بهراسد و ديگر مبلغين از اين رو ها با مردم روبـهه اين ميرزا مهدي

مي مي و شنود و گفت .كردند شدند

و اين مرد گذشته از اين و از خوانـدن دفترهـاي دانـش خودنماها بسيار خودپرست  بـود

و چو و هـر شـب با بيزار و يـد نوشـتهن ميديد كه من هـر روز هـايي از زيـر چـشم بگـذرانم

و شـهر. آورد شد، ولي به روي خود نمي بخوانم برآشفته مي  هـاي ديگـر از زنجان بـه تبريـز

.ام ارش آن را در كتاب صبحي نوشتهآذربايجان رفتيم كه گز

و آذربايجان نادان بهائيان تب بي ريز و خردتر از جاهاي ديگر بودند، ولي در پاكـدامني تر

از بـاري در تبريـز كارهـاي. از برخي شهرهاي ديگر جلو بودند  و مـان را رو بـه راه كـرديم

جلفا در مرز اسـت، بخـشي. آهن به جلفا رهسپار شديمو با راه آنجا آهنگ بادكوبه كرديم 

و  و رودخانـة ارس ايـن دو بخـش را از از آن در خاك ارس بود بخشي در سـرزمين ايـران

و افزار راه. كرد يكديگر جدا مي  مان را از گمـرك گذرانيـدم، پس از انكه به جلفا رسيديم

و بـه يـاد. نزديك فرو رفتن آفتاب بود  و نگاهي بـه آن افكنـدم من به كنار رود ارس آمدم

و آن را خواندم :چامة حافظ شيرازي افتادم

و مشكين كن نفسا ي صبا گر بگذري بر ساحل رود ارس بوسه زن بر خاك آن وادي

و اندوه خوردم كه چـرا مـا و به ياد روزگار گذشته افتادم و رويي با آب شستم و دست

و تا اينجا پاي خود را پس كشيديم باري چـون. آن كشور پهناور را به اين گونه درآورديم

و تابستان بود نزديك اي  و بامداد روز ديگر بـه راه افتـاديم ستگاه راه آهن شب را گذرانديم

و اوج كليسا. به الكساندر پول رسيديم  و ايروان در) هـا كـانون ارمنـي(و از آنجا به نخجوان

و از جنگل و خرم گذشتيم تا به تفليس رسيديم چند روز گذر كرديم تفلـيس. هاي سرسبز
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و روزي در خانـة احمـداف. تـر ترسـا شـد همانجاست كه شيخ صنعان دلـدادة دخ  هـا شـب

و يكسر به مسافرخانه آمـديم  و از آنجا روانة بادكوبه شديم چـون بـدانجا رسـيديم. مانديم

و كنار در آنجا گرد آمده  اند مانند سـيد اسـداهللا قمـي، ديديم كه مبلغان بهائي از هر گوشه

م سيدجالل سينا، منيرنبيل  و زاده، ميرزاعبدالخالق كه از و چنـد تـن ديگـر ردم بادكوبـه بـود

پس از چندروزي حاجي امين هم از ايران به آنجـا آمـد كـه گزارشـش را برايتـان خـواهم 

.گفت

و با خـود گفـتم من از ديدن اين سـپاس خـدا را كـه بـه آرزوي خـود«: ها شادي نمودم

و يا در دانش كمبودي دارد،  و كاستي هست ها چنـين اينرسيديم اگر در ميرزا مهدي كم

».نيستند

و انـدامي ميان اين دسته سيداسداهللا قمـي مـرا در و او ريـش سـفيد برفـي  بيـشتر گرفـت

و و در هفتـاد و شـيرين داشـت و زباني چـرب و رخي پرفروغ و برازنده پـنج سـالگي شـاد

آ  و با و نوشـتن در جـواني چيـزي نياموختـه بـود گـاهي خندان بود نكه جز سـواد خوانـدن

مي چامه !سرود اي

و 1262و اين همان كسي است كه در سال و بـه زنـدان رفـت  خورشـيدي گرفتـار شـد

و پس از آنكه عبـدالبهاء آزاد شـد و چاكر آستان بهاء شد پس از آن خود را به عكا رساند

.و به آمريكا رفت، از همراهان او بود

و و گاه و گفته چند روزي كه در بادكوبه بوديم با هم بوديم هاي بيگاه سخن سخنوران

آن ديگران براي هم مي  و ها كه مزة اين كار را دريافتـه بودنـد در نـزد مـا مردمـي خوانديم

و كم دانش بودند چيزي كه در آنجا بر شـگفتي مـن افـزود ايـن بـود كـه مبلغـان بـا بي مزه

ين بـود كـه او را نبيـل به ويژه ميرزامنير پسر يكي از بابيان قزو. يكديگر ميانة خوبي نداشتند 

و از خانواده. قزويني ميگفتند  هاي كهنة بابيـان بودنـد نبيل برادر زاده شيخ كاظم سمندر بود

و بانمك بود، بهاء بـراي يكـي از پـسرهايش ميرزاضـياء اهللا  و دختر سمندر را كه خوشگل

و اين روز اين خاندان در چشم بهائيان گرامي و برادر تني ميرزا محمدعلي خواست  شـدند

و عبدالبهاء بر بـرادران خـود پس از درگذشت بهاء كه ميان فرزندانش كشمكش درگرفت

و  و آنان را راند، شيخ كاظم سمندر، از ترس عبدالبهاء نـامي از دختـر خـود نبـرد چيره شد

و زنش نزد35ديگر نامه به او ننوشت تا ميرزا ضياء اهللا در جواني به سن   سالگي درگذشت
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و پس از چندي سمندر به عكا رفت برادر تني  اي دسـته يك روز كه بـا. شوهر ماندگار شد

آ و پـسرش ميرزاغالمعلـي دنبـالش بـود، ناگهـان از پيروان عبدالبهاء به رامگاه بهاء رفته بود

آ ديد و به سوي او دويد، سمندر دستپاچه شد كه اين زني با سرو روي باز در ستانه پيدا شد

و دختـر.»رجان، اين خواهر من استپد: زن كيست؟ پسرش گفت  همين كه خواستند پـدر

و خود را به كناري كشيد، ولـي آن دسـته  ديداري تازه كنند سمندر از سرانجام كار ترسيد

و كشمكش بين دو دسته درگرفت تا پـاي فرمانـدار  كه با او بودند هياهويي به راه انداختند

و سمندر به سود پيروان عبدا  و دسته غصن اكبر عكا به ميان آمد و دار و به زيان دختر لبهاء

و دور گواهي داد؛ اين كار سمندر در نزد عبدالبهاء گرامي  و در پيش پيروان دو آتيـشه و تر

و بر نيرومندي ارجمند .اش افزود تر نمود

آ و ايـن سمندر ديگر و زيبا را كه روزي ماية سـرفرازي او بـود نديـد ن دختر نازپرورده

و آن دختر كه در جواني بي آرزو را و فرزندي هـم نيـاورد كـه مايـه به گور برد شوهر شد

مي دلخوشي او باشد، سال  من. برد ها در عكا نزد خاندان شوهرش به سر در آن روزگار كه

و بهجي رفـتم؛ در نزديـك كـاخ پيرزنـي را ديـدم كـه رو بـه كـاخ  در حيفا، روزي به عكا

و مي دختـر: اين زن كيـست؟ گفـت از من آشناتر بود پرسيدم رفت، از آنكه همراه من بود

و از او سراغي بگيـرم، ولـي.»سمندر زن ميرزاضياء اهللا  خيلي دلم ميخواست كه نزد او بروم

خواست كـه پيـروانش بـا خويـشان بـرادرش ديـدن ترسيدم؛ براي اينكه عبدالبهاء هيچ نمي 

و در پنهان بازرسان گماشته بود كه اين اگر در  هـا ميان راه يا جايي ديگر كسي بـا آن كنند

.روبه رو شود يا گفتگو كند، او را آگاه سازند تا آن بيچاره را از درگاه براند

و برادرش شـيخ احمـد بـه عـشق و چـون پس از چندي ميرزا منير  ميرزامنيـر آبـاد رفتنـد

و گف تگـويي مردي زرنگو پشت هم انداز بـود در عـشق آبـاد بـين بهائيـان نمـودي كـرد

و دربرابر آن دستة نيرومنـد  و چند نفري به دورش گرد آمدند آزادي زنان را به ميان كشيد

و شگفت اينجا بود كه هر يـك از ايـن دو  و اين كار را ناستوده پنداشتند ايستادگي كردند

و درستي سخن خود را از گفته  آوردنـد، ماننـد ايـن هاي عبدالبهاء گواه مـي دسته بر راستي

. در تهران هم رخ گشودپيشامد

و در شهرها گردش مي و پس از درگذشت عبدالبهاء ميرزامنير يكبارگي مبلغ شد كـرد

.خواند تا درگذشت مردم را به كيش تازه مي
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از. اكنون سيدجالل يا به گفتة ميرزا منير سيدجنجال را به شما بشناسانم  دو بـرادر بودنـد

و در ســر خــرمن بــه ســراغ بــه دور سـر مــي اهـل ســدة اصــفهان كــه شــال ســياهي  پيچيدنــد

و به نام اينكه ما فرزند پيغمبريم پنج يكمي كشاورزان مي  خواسـتند؛ مـسلمانان هـم، رفتند

كردند؛ سرانجام ايـن دو نفـر بـه دامـن شان بود به اين گونه مردم كمكمي چنان كه روش 

و از مبلغان شدند  ر. بهائيان افتادند و كوچك برادر بزرگتر خود تر سينا، سـينا سـها نير ناميد

و  پسر داشت كه پسر مياني همين سيدجالل است كه از مبلغان شد، با آنكه دانشي نداشـت،

و رخي تيره بود بـه دسـتياري رهبـري مـردم بـه  و داراي اندامي خشن مردم خوشرويي نبود

و اين كيش به جنبش درآمد تـا سـر از عـشق  و در آنجـا مانـد دختـر يكـي از آبـاد درآورد

و سـينا سـخنوري  و اين را هم بدانيد كه ايـن نيـر بهائيان يزدي را كه مردي دارا بود گرفت

و چون گوينده هم مي  اي به نام مصطفي قلي سيناي اصفهاني داشـتيم گـاهي سـخنان كردند

:زدند او را به اسم اين جا مي

 گفتمش گل رخش دميد كه من گفتمش غنچه لب گزيد كه من

منگفت  مش كيست بندة قد تو سرو از باغ سركشيد كه

 گفتمش ابروي تو را كه غالم قامت ماه نو خميد كه من

 گفتمش كيست بهتر از خورشيد پرده از روي خود كشيد كه من

 گفتمش در هواي تو كه پرد؟ مرغ هوش از سرم پريد كه من

و منگفتمش بوي زلف تو كه دهد باد از بوستان  زيد كه

 گفتمش كيست بيخود از غم تو گل به تن پيرهن دريد كه من

 گفتمش كيست چون منت سينا از همه چيز دل بريد كه من

 اين چامه از شادروان سيناي اصفهاني است نه سيناي سدهي

و چـون بـه انـدازة خـود سخن از سيداسداهللا بود كه آن روز مرا به شگفتي وامي داشـت

و او هـم پاسـخ هـايي مـي مرد بود، من از او پرسـش آزاد و از گـزارش هـايي مـي نمـودم داد

و سختي مي زندگي .گفت هايي كه كشيده بود چيزها

 بيشتر بهائيان به ويژه بزرگان اين گروه از راه رشك از او خشنود نبودنـد، چـه از هـر رو

ر بر آن در.ا از همـه ربـوده بـود ها افزوني داشت، تنها ريش سفيدش گوي پيـشي او گفـت

و آن 1300سال  و به زندان انداختند مـرا هـم گرفتنـد  قمري كه بهائيان را در تهران گرفتند
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مي اسداهللا ارسي روز مرا سيد  گفتنـد؛ چـه كـارم ارسـي دوزي بـود، در تبريـز هـم دوز قمي

دا  و رويي و به سيدباشماقچي بلند آوازه بودم بر هـا شـيفته شـتم، زن سرگرم همين كار بودم

و من دلدادة شاهزاده عين من مي  و الدوله بودم كه در آن روزگار جواني نيـك شدند چهـره

الدوله سواره از جلوي دكـان مـن كـه در راسـتة هرگان كه عين. فرمانفرماي آذربايجان بود 

و سر راه او بود مي  مي بازار و بسا پياده در ميان چاكرانش گذشت، من مات رخسارش  شدم

روزي در ستايش شاهزاده بـه پيـشواز چامـة منـوچهري. اش برسم افتادم تا به خانه به راه مي

 رفتم

:گويد منوچهري مي

ش و عذاب استآمد و از خواب مرا رنج ب

 اي دوست بيار آنچه مرا داروي خواب است

و چه خفته كه بيدار نباشي  چه مرده

و اين را چه جواب است  آن را چه دليل اري

بيمن جهد  اجل خويش نميرم كنم

و چه ثواب است  در مردن بيهوده چه مزد

ز ديده به مي ناب ربايم  من خواب

 آريي عدوي خواب جوانان، مي ناب است

 سختم عجب آيد كه چگونه بردش خواب

 آن را كه به كاخ اندر، يك شيشه شراب است

 تر كه خورد باده پي جنگ وين نيز عجب

ب استنغمه چنگش به مي ناب شتا بي

 اسبي كه صفيرش نزني مي نخورد آب

و نه مي كمتر از آب است  ني مرد كم از اسب

و فزون نه  در مجلس احرار سه چيز است

و رباب است و كباب است و آن هر سه شراب است

و ني نرد  نه نقل بود ما را ني دفتر

 وين هر سه بدين مجلسما، در نه صواب است

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



23

و نقل به با  زاردفتر به دبستان بود

 وين نرد به جايي كه خرابات خراب است

و ربابيم و كبابيم  ما مرد شرابيم

و كباب است و رباب است  خوشاكه شراب است

و انجامش در يادم مانده : سيد اسداهللا سپس غزل خود را خواند كه اغاز

ز بس مست شراب است  چشم تو به خواب است

 بختم شده بيدار كه اين فتنه به خواب است

ز اشعار چه خواهيا  ين حيرت جانانه

 موزه بزن بخيه كه بغداد خراب استبر

.بود» حيرت« نامي كه براي خود در سخن گزيده بود

سيد اسداهللا قمي ميگفت من در زندان تهـران از مبلغـان ايـن. باري از سخن دور افتاديم

آن گروه چيزهايي ديـدم كـه شـرمم مـي  ي آيـد كـي آنكـه بـه جـز مـال هـا را بـازگو كـنم؛

و در  و سيدمهدي دهجي، همه از بهـائيگري بيـزاري جـستند محمدرضا محمدآبادي يزدي

مي زندان چون خردساالن از يكديگر بهانه  و سر به سر همديگر و جويي ميكردند گذاشـتند

و خـوراكي مـي گاهي كه براي يكي از آن  آوردنـد ها كه در تهران كس وكار داشت ميوه

به پشتش و آنچه آورده بودند به تنهايي مي را خورد، مانند كودكـاني كـه هم زنجير ميكرد

مي. اند با يكديگر خشمگين  و من به عكـا رفـتمو نيز گفت پس از آنكه از زندان رها شديم

و در آنجا ماندني شدم، پس از چند سالي عكسي كه در زندان از ما گرفته بودند بـه دسـت 

و براي عبدال و سخن هر يك را در پشت آن نوشته بهائيان افتاد و چون نام انـد بهاء فرستادند

و پـاره  و ناسزاست، خشمگين شـد آنو سخنان برخي زننده و چيـز اي از هـا را پـاك كـرد

.ديگر نوشت

و سيدمهدي را به شما بشناسانم المحمدرضـا بهـائيم. اكنون بد نيست كه مالمحمدرضا

آ  و و از كسي نمـي ائيشكارا دم از به پابرجايي بود و داسـتان هـا در ايـن گري ميزد ترسـيد

:گويندمي. كنند باره از او نقل مي

دانـي؟ تو ميرزاحسينعلي بهاء را چه مـي: ميرزا فرماندار تهران از او پرسيد روزي كامران

را«: پرسـيد.»دانـم چنانكه خوداو گفته اسـت او را خـدا مـي: گفت همـه بابيـان بهـائي ايـن
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در اين ميـان فرمـان داد.»همه در اين سخن با من همراهند«: ويند يا تو تنها؟ پاسخ دادگ مي

و رو بـه روي مالمحمدرضـا از آن  هـا پرسـيد كـه چند نفر ديگر را از زندان نزدش آوردند

و بندة پروردگـار«: را چه ميدانيد؟ گفتند ميرزاحسينعلي كـامران ميـرزا رو بـه.»آفريدة خدا

و گفت مالمحمد رضا  و تـو چيـز ديگـر، مگـر ها چيز ديگر مـي بيني اينمي«: نمود گوينـد

. هـا دو دسـته هـستند بهائي. دوگانگي در ميان نيست,نه: دوگانگي در ميانتان هست؟ گفت 

و بهائي پاي قاپق اند، وقتي سـماور اين ها بهائي سماوري) پاي ميدان دار.(بهائي پاي سماور

ر و قــوري چــاي و بــر رويــش مــيا دم مــيرا آتــش ميكننــد و گرداگــردش كننــد گذارنــد

مي مي و جـا مـي گويند كه مـن ايـن نشينند، همين سخناني را گـويم، ميرزاحـسينعلي راخـدا

دانند، اما اكنون كه بيم رفتن پـاي قـاپق هـست او را بنـده كمتـرين خـدا آفريننده جهان مي 

برادر شاه رسيد كه مال محمـد گويند چون اين سخن به گوش فرهاد ميرزامي».شمارند مي

و گفت رضا بهاء را خدا مي  مي«: داند، برآشفت، او راخواست در تو كسي را خدا داني كـه

و نـاروا از او سـرزد كـه سـزاوار  و ديگران كارهاي ناشايـست مرغ محلة شميران در نزد من

:و گفـت مالمحمدرضا بر سـر زانـو نشـست»!تا چه رسد به خدا؟. بندة برگزيده خدا نيست 

و خشنود شدي، پس سخن تو پذيرفته نيست، تو بزه« كـاري تو گناه خود را به زبان آوردي

.»آاليشو او پاكو بي

با دختر: اند كه پذيرفتن آن دشوار است؛ گفتند دربارة مالمحمدرضا سخنان ديگر گفته

و چون او را سرزنش كردند، گفت  با«: خود آميزش كرد ره بازداشـتي در اين كيش در اين

و به فرمان خرد باغبان، خود ميتواند از ميوه درختي كه با دست خـود كاشـته اسـت  نرسيده

.»بخورد

و همـة مـا از تـرس زنـدانبان سيد اسداهللا مي گفت در زندان بوديم كه ماه روز سررسيد

مي روزه دنـد، مـن روزي در زندان پاسـداران مـا نبو. خورديم دار بوديم، ولي در نهان روزه

خـورم چـون نمـي«: گفـت. آلو ميخوردم به مالمحمدرضا گفتم كه بيا از اين آلوهـا بخـور 

را«: گفت.»از نگهبانان كسي نيست كه ببيند«: گفتم.»روزه دارم  ميـدانم، ولـي چـون خـود

دار نشان دادم نادرستي نميكنم، اگر بخورم نزد نگهبانـان آشـكار هـم خـواهم خـورد، روزه

و نيرنگ بازي را خوش ندارمزيرا من دوروي .»...ي
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و از كـساني بـودميدي سيدمهدي كه او را سيدعلي اكبر يز  خواندند از اهل دهـج يـزد

و در سـال  و عكـا رفـت و 1261كه از بغداد همراه بهاء تا اردنه  خورشـيدي بـه ايـران آمـد

و در زندان رنج و پابرجا بود گرفتار شد  گرفت، اسم اهللا المهديو از بهاء پاي نام. ها كشيد

و خواسـتگاران.و همچنان گرامي بود تا بهاء درگذشت چون عبدالبهاء چهار دختر داشـت

ها را براي پـسر خـود زيادي چشم آز به اين دخترها باز كرده بودند، سيدمهدي يكي از آن 

كه سيد حسين مي  و دخترها را به ديگران داد  از پايه خواست؛ عبدالبهاء به اين كار تن نداد

و كارهاي ديگـر بـر عبـدالبهاء و در اين كار و جاه از او كمتر بودند؛ از اين رو دلتنگ شد

و به نام خرده گيري از كارهاي عبدالبهاء به بهائيـان نوشـت ها در خرده نامه» نبذه«ها گرفت

و اينكه او را به دو نام مي  ر زن او خوانند از ايـن راه بـود كـه پـدو از پيروان غصن اكبر شد

از سيد و گماشتة بيگانگان بود، براي اينكه از نـام او سـودورزي كنـد بعـد مهدي نام داشت

و نام پدرزن را برگزيد .درگذشت او به فرمان بهاء نام خود راكنار گذاشت

تـازه( چند روزي ديگر در بادكوبه مانديم سـپس بـا ميـرزا مهـدي روانـة كراسناودسـك

و از آنجا سوا) شهر و رو بـه عـشقر راه شديم و در راه ديـه. آبـاد گذاشـتيم آهـن شـديم هـا

و روزگاري در خاك ايـران بـود آبادي چـون بـه عـشق آبـاد. ها ديديم كه همه ديدني بود

و االذكار نماز مشرق رسيديم در گوشة  و بـاغي و زيبـا خانه بهائيـان كـه سـاختماني باشـكوه

و دوستان به . ديدن ما آمدندگلستاني دلگشا داشت خانه گرفتيم

و فرمـانروايي روس و شهرهاي ديگر مسلمان نشين، همه بهائيان آزاد بودند  در اين شهر

االذكـار نمازخانـه ها را در هر كار باز گذاشته بود؛ چنان كه بـه نـام مـشرقآن تزاري دست

و كنـار كـشور ايـران مـردم در آن شـهر گـرد  و از روز نخست كـه از گوشـه ساخته بودند

و اگرچه گزارش آن را در دفتر ديگر نوشته  ام ولـي آمدند زهر چشمي از مسلمانان گرفتند

:باز بد نيست كه يادآور شوم

و كار بازرگـاني در عـشق و چون بازار داد وستد آبـاد گـرم بـود، بـسياري از مـردم يـزد

و خراسان روي بدان شهر  ر آذربايجان و فرمانفرمايـان و پادشـاهان وز بـه بهائيـان ها نهادنـد

رو كمك شاياني مي  و چون سازمان ها براي خواندن مـردم بـه راهي داشتند انجمنبه كردند

و چيـزي از مـردم نهـان  كيش بهائي برپا نمودند، ولي چـون در كارهـاي خـود آزاد بودنـد

آنو مـردم بـر همـة كارهـاي درون داشـتند نمي و نمـيو بيـرون توانـستند هـا آگـاه بودنـد
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و جوفروشي كنند، كسي كه از مـسلمانان عـشق نماي گندم آني و ديگـر شـهرها بـه هـا آبـاد

.نگرويد

خواسـت در ميان بهائيان مردي بود به نام حـاجي محمدرضـا اصـفهاني كـه هـر چـه مـي

مي مي و پـس گفت به مسلمانان بسيار زخم زبان زد، تا آنكـه حـاجي محمدرضـا را كـشتند

و گف يكسره او«: تند به ديوانخانه رفتند چون اين مرد به بزرگان دين ما زبان درازي كرد مـا

و اكنون آمديم كه شما را آگهي دهيم تا بدانيد خون او را تاوان نيـست  بهائيـان.»را كشتيم

و گفتند  و پا افتادند و اين چنين نيست، اين«: به دست ها از روي دشمني آن مـرد را كـشتند

ر  گفتگـو زيـاد شـد،.»داننـد يخـتن خـون مـا را روا مـي اين شيوة ديرينة مسلمانان است كه

ميرزاابوالفضل. سرانجام از كانون پادشاهي روس چند نفر براي بررسي به عشق آباد آمدند 

و سخن. گلپايگاني هم آن روزها در عشق آباد بود  و در پايـان هياهو به پا كردند ها ساختند

را دشـمن هـا بـا مـا گفتند ما گواه بـسيار داريـم كـه مـسلمان  و از روي دشـمني حـاجي انـد

.اند كشته

و شيخ احمد نام داشت گفـت پيشواي مسلمانان كه مردي كم آن: دانش بود هـايي تمـام

مي گواهي مي كه به سود بهائيان  گويند يك مسلمان بيايـد دهند مسلمان نيستند، اگر راست

و گـواه از مـسلمانان پـذي مـا ايـن سـخن را مـي:ميرزا ابوالفضل گفـت.»و گواهي بدهد  ريم

بي چون مسلمان. آوريم مي مي ها دهـد دانستند كه هيچ مسلماني گواهي به دروغ نمي گمان

و پـدر. پذيرفتند زنـش از سرشناسـان بهائيـان آنگاه استاد محمدرضا يزدي را كه بهائي بود

و سرانجام در اين راه كشته شد  و برانگيختند تـا در دادسـراي بگويـد مـن مـ يزد بود سلمانم

و كينـه كـشتند گواهي مي  چـون سـروكلة. دهم كه حـاجي محمدرضـا را از روي دشـمني

ايـن مـسلمان«: استاد محمدرضا به نام گواه در ديوانخانه پيدا شد، شيخ احمـد فريـاد كـشيد 

ميرزا ابوالفضل به ديوانيان گفت از اين مرد بپرسيد كه چه نـشاني دارد.»نيست، بهائي است 

ب  اگر اين مـرد مـسلمان بـود دختـر از بهـائي بـه«: شيخ احمد گفت» هائي است؟كه اين مرد

زد.»گرفت، كجا مسلمان دختر جز از همكيش ميگيرد؟ زني نمي  ميرزا ابوالفـضل لبخنـدي

بي«:و رو به ديوانيان گفت  مي ببينيد چگونه و سخنان نادرست مـي آزرمي شـما. گويـد كند

مي همه خوب مي  و ديگر كيش توا دانيد كه مسلمان و جهود همه. ها بگيرد ند دختر از ترسا

مي«: گفتند مي درست و اين مرد بيهوده و ميـرزا.»گويـد گويي شـيخ احمـد دسـتپاچه شـد
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و بار ديگر به ديوانيان گفت  از اين مرد بپرسيد كه مسلمان دختر به جـز«: ابوالفضل دلير شد

و لگا» دهد؟ مسلمان مي  . دهـد مـي:م از دسـت داده، گفـت شيخ احمد كه آسيمه شده بود

و.»چنين است«: همه گفتند.»دهد مگر آنگاه كه مسلمان باشد نمي«: ميرزا ابوالفضل گفت

آن از اين راه و زنـداني شـدن ها بر و ديوانيـان فرمـان بـه دار كـشيدن دو نفـر هـا چيـره شـد

ما از خون خود كـشتة«:ندگفت در اينجا بهائيان نيرنگي ديگر به كار بردند،. ديگران را دادند 

و آن خواســتند آن دو نفــر را بكــشندو روزي كــه مــي.»هــا را بخــشيديم خــود درگذشــتيم

بهائيان از خون كشتة خـود«: همچنان كه در پاي دار ايستاده بودند، دادگستري روس گفت 

و خواهش رهايي آن  ند ها كه بايد كـشته شـوآن. پذيريم اند، ولي ما نمي ها را كرده گذشته

مي به زندان مي  و آنان كه هميشه بايد در زندان بمانند پانزده سال در زندان نگه . داريم روند

و تاب خواندند هاي سـاختگي ما زير بار نيكويي«: ولي مسلمانان گفتند. اين فرمان را با آب

ن را دادگستري اين سـخنا».ها نيازي نداريم رويم، ما را بكشيد كه به اين نوازش بهائيان نمي 

و همه را به سيبري فرستاد .نشنيده گرفت

 اين سرگذشت را من در عشق آباد از خود همين استاد محمد رضا كـه بـه دروغ گفـت

و گواهي مي محمدرضا را از روي دشمني كشتند شـنيدم، دهم كه حاجي من مسلمان هستم

و در آن روز بـا خوشـي بـه سـخنان او گـوش مـي آن هم با چه خودنمـايي  او اي و بـر دادم

مي آفرين مي  و نـه مـن، هـر كـس كـه» چنين كنند بزرگان چون كرد بايد كار: گفتم گفتم

مي مي و درسـت گفت، شنيد به او آفرين و در نـزد مـردم راسـت ولي امروز بـه چـشم مـن

.دروغ به هر رويي كه گفته شود ناپسند است

او در تهران با بهائيان دمـساز شـد. سانمشنا اكنون ميرزاابوالفضل گلپايگاني را به شما مي

و پرسشي كه در زندان از او كرده.و پس از آن گرفتار شد :اند بشنويد بد نيست پاسخ

ـ پدر شما كيست؟ س

.ـ ميرزا محمد رضا مجتهدج

ـ شما تحصيل كرده  ايد يا خير؟س

ـ بلي؛ و كـالم را ديـدهج و اصـول حكمـت ام، در اصـفهان تحـصيل را خوانـده ام، فقـه

.كردم مي

ـ مدت مكث شما در اصفهان چقدر بود؟ س
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ـ تقريبا سه سال .ج

ـ چند وقت است كه در تهران مي  باشي؟س

ـ در اول ماه مبارك .ام وارد دارالخالفه شده1290ج

ـ باعث آمدن شما به تهران چه بوده؟ س

ـ بعض آمديم در تهـران كـه مطالبـة.ي تعديات در گلپايگان احتشام الملك كرده بودج

.مطلبي كه از او داشتيم بكنيم

و از آنجا به تهران آمديد؟س ـ از گلپايگان يكسره به تهران آمديد يا به اصفهان رفتيد

ـ از گلپايگان يكسره به تهران آمدم .ج

ـ عيال داريد؟ س

.ـ خيرج

ـ در اين مدت ده سال كه در تهران هستيد چه كسب داشتيد؟ س

ـ تقريبا سه سال در مدرسه حكـيم هاشـم كـه معـروف بـه مدرسـه باشـد» مـادر شـاه«ج

و به نوع طلبگـي امـورم مـي تحصيل مي  گذشـت، بعـد از آن آقـا محمـدهادي نـامي كردم

و با بنده آشنايي پيدا نمـود، بنـده را صحاف از طايفة بابيه از اصفهان آمده بود  به عكا برود

و فضالي طايفة بابيه گفتگو كردم، در  و به توسط او با بعضي علما به دين بابيه دعوت كرد

و سـه واقـع شـد؛ چـون  و اين احـضار در نـود اين اثنا بنده را حضرت واال احضار فرمودند

ا  مر مشتبه شد، بنده را حكم بـه حـبس يكي از اين طايفه به غرض در حق بنده شهادت داد،

فرمودند، شش ماه حسب االمر اعلي حضرت اقدس شهرياري محبوس بـودم بـا يـازده نفـر 

و بعضي منكر، پس از شش ماه به مرحمتي قبله عالم مرخص شـدم  ديگر، بعضي مقر بودند

و اشنايان  داشـتند سابق از معاشرت بنده اجتنـاب بعد از مرخصي به واسطة اينكه اهل اسالم

.ناچار با بعضي از طايفة بابيه معاشر بودم تا كنون كه به همان حال باقي هستم

ـ در اين مدت كه با اين اي زدند كه شما را در ترديـد ها معاشر بوديد چه حرف تازهس

 انداخت؟

ـ حرف .ام ها كـرده ها مشهور است، آنچه الزمه گفتگو بوده است با اين هاي تازه اينج

مي آن مي ها حرفي كه و او ميرزا علـي محمـد شـيرازي زنند گويند قائم موعود ظهور كرده

و ميگفتم كه قائم موعود محمـد  و براهين رد ميكردم و من به ادله است در تبريز كشته شد
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چه دخلي به ميرزا علي محمد شيرازي دارد كـه. بن حسن است كه پيغمبر ما به ما خبر داده 

.وي بكندبيايد همچو دع

ـ آن  اند؟ ها چه دليلي بر رد قول شما اقامه كردهس

ـ آن ميج مي گفتند، ها و همچنان كه حضرت اميرالمومنين و موسـي فرمود مـن عيـسي

و در كتـابش نوشـته  و گفت من محمد بـن حـسن هـستم حضرت يحيي هستم اين هم آمد

.است

ـ حضرت كه مي مو: فرمودس و و يحيـي هـستم بـر صـدق قـول خـود مـن عيـسي سـي

و مار شدن معجزات آن  و انداختن بيل چهآن. ها را ظاهر ميكرد از قبيل مرده زنده كردن ها

 دادند؟ جواب مي

ـ ميج  حجه اعظم كتاب اسـت، ثانيـاً او هـم داراي ايـن معجـزات دادند كه اوالً جواب

.بود

ـ كي ديده؟ س

ـ بنده نـه ميـرزا و نـه عكـا رفتـهج ام كـه ميرزاحـسينعلي را ببيـنم علـي محمـد را ديـدم

.تشخيص اين مطلب موقوف به فرمان دولت است

ـ  شما در اين مدت محمدي بوديد يا خير؟س

ـ تاكنون كه باقي هستم .ج

و بر ضد شريعت يـا بـر طبـق ـ يكي از عقايد متشرعين اين است كه اگر كسي بيايد س

و خرق عادت كشف كرامـت بـر همـه شري و برهان و نتواند او را به داليل عت دعوي بكند

 كس معلوم بدارد همچو كسي كافر است؟

ـ بدون گفتگو اين حرف صحيح است .ج

ـ بر شما كه در اين مدت به اقرار خودت حقيقت اين ها معلوم نشده چگونـه معاشـرس

و حال آنكه معاشر بودن با   اين همه به قانون شرع حرام است؟بودي

ـ در صورت الجاء بود معاشرت با اين .هاج

ـ بطالن اين  ها را دراين مدت فهميدي يا ترديدي داريد؟س

ـ ترديد ندارم، ولي اگر روبه روي اين ها بخواهيد اين كلمه را بگـويم بـه حكـم تقيـهج

.نخواهم گفت
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ـ آنچه بر خودت معل  ميس به كني، پس اين وم شده از قرار اين تقريري كه ها باطلند تو

 كني؟ چه جهت پيروي كرده معاشرت مي

ـ بله عرض كردم، اصل معاشرت بنده از راه الجاء بوده بـراي حفـظ نفـس كـه ناچـار ج

.تواند معاندت كرد يك طلبة فقير با دو طايفه بزرگ نمي

و داخل ـ اگر تو تبري كني و از بابيه كناره كنـي البتـه در پنـاهس در اثني عشري باشي

و بيشتر از اذيت محفوظ مي .شوي خواهي بود

ـ معلوم است در صورت اطمينان به آنچه فرموديد من از صـميم قلـب تبـري خـواهم ج

.كرد

و حال اينكه اين استنطاق سند خواهد شد، اگر قبال داخـل ـ در اينجا كه كسي نيست س

 كني؟ نيستي تبري مي

ـ خدا لعنت كنـد رئـيسو مرئـوس ايـن درج و  هـا را، همـان اسـت كـه عـرض كـردم

.صورت اطمينان

ـ اگر في و الحقيقه اين گفتگو را از روي تقيه مـيس و مـذهب بـابي داري نتـرس كنـي

و ممكن است يك حدي بـراي شـم. بگو ا قـرار زيرا كه از اين بابت شما را نخواهند كشت

و كـسي هـم بـه و در آنجا ساكن باشـيد بدهند، مثل ساير ملل كه هر يك يك محله دارند

 كار شما كاري نداشته باشد؟

ـ چون وثوق به عدالت دولت دارم بدون تقيه عرض كردم تكليف دولت بـا ديگـران ج

.دخلي به بنده ندارد

م  حمدرضا مجتهد محل امضاء ميرزا ابوالفضل گلپايگاني پسر حاجي

و پاسـخ كـه بخـش ميرزاابوالفـضل را نوشـتيم در روزگـاري كـه شـادروان  اين پرسش

بـه دسـتياري ميـرزا حـسن خـان» نظميـه«كامران ميرزا وزيرجنگو فرمانرواي تهـران بـود

و دست نوشتة ميرزا مهـدي منـشي بـه جـا مانـده  پـس از رهـايي از زنـدان، ميـرزا. مستنطق

و در سالآ ابوالفضل به عشق  و بخارا رفت و سمرقند و 1237باد  خورشيدي بـه عكـا رفـت

و در آنجا بود تـا درگذشـت و پس از چندي در مصر جايگزين گشت در آنجا ماندني شد

و سرانجام از اين گـروه  و فارسي دفترها پرداخت و بهائي به زبان تازي و دربارة كيش بابي

و سال و كارها دلسرد شد .يش به پايان نرسيدها خاموشي برگزيد
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زيرا گذشته از اينكه به نام تركو فـارس بهائيـان. در عشق آباد بسيار به من بد گذشت 

و مغز يكديگر مي  و ميان مبلغ كوفتند، دچار خوي هر روزه به سر هـا هـم هـر هاي بد بودند

پـس از آنكـه چنـد.ام روز جنگو زد وخوردي بود، چنـان كـه در كتـاب صـبحي نوشـته 

در وزي در عشق آباد مانديم با راه آهن به سوي شهرر و روزهـا هاي ديگـر بـه راه افتـاديم

و دوستان پـاك  و قهقهه در ميان ايرانيان به سر برديم و تخته بازار و يولتان و تجن شهر مرو

دو. نهاد به دست آورديم  و از مرو شاهكان به چارجو كه در كنار رود جيحون است رفتـيم

و از خربزه سه روز در  بي آنجا مانديم و نازكي مانند است خورديم؛ هاي آن كه در شيريني

را) بخــاراي نــو(ســپس از رود جيهــون گذشــته بــه كاكــان  رســيديم رود حيجــون كــه آن

و  .اند پلي بزرگو آهني بر روي آن ساختهآمودريا گويند رود پهناوري است

را راهگذشـتم سـر از اتـاق آنگاه كه از آن ميـان مـي آهـن بيـرون آوردم تـا پهنـاي رود

و تـاب داد بـه ميـان رود  و در آسمان چرخ بنگرم، ناگهان باد كاله پوست مرا از سرم ربود

و در كنار آن بر روي آب گذاشت  مي. برد آب كردم مانند خالي بر چهـرة از دور كه نگاه

ك مي جاسـت؟ اگـر كـاله نمود؛ اگر در جهان هيچ چيز نـابود نمـي شـود، آن كـاله اكنـون

!است، بر سر كيست؟ 

و با خود خوش زمزمه مي :كردم باري به ياد سخنان خداوندگار افتادم

و تيز  رو نهاد آن عاشق خونابه ريز دل تپان سوي بخارا گرم

 ريگ آمو پيش او همچون حرير آب جيحون پيش او چون آبگير

مي آن بيابان پيش اون چون گل گل ستان  ستان فتاد از خنده او چون

و امي عرو به ياد داستان رودكي وضي سمرقندي در دفتـرر نصر ساماني افتادم كه نظامي

.چهارمقاله آورده است

و مردم از هر سو بـدان از شب هنگام به ايستگاه بخارا رسيديم و جـا گـرد آمـده بودنـد

مـرا از ديـدن آن گـروه شـگفتي. مداد روشـن شـده بـود بسياري چراغ شب تاريك مانند با 

و در بر جامه   كه بسيار زيبـا هاي رنگارنگ ابريشمي داشتند پديد آمد، چه همه بر سر دستار

و دستار را سله مي و از نـشانهو نيكو بود و مسلمانان بايـد بـر سـر سـله بگذارنـد هـاي گفتند

.مسلماني يكي اين بود
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و هنـوز از رنـج راه نياسـوده5خانة توران اتاق شمارة در گاگان دو مهمان   خانه گـرفتيم

و بـا بوديم كه جواني بهائي از مردم يزد به نام ميرزاعلي اكبر شهيدزاده بـه مهمانخانـه آمـد

و  و با خـود بـرد ميرزامهدي همشهري خود گرم گرفت، او را به سراي خود به ناهار خواند

.تنها گذاشتمرا در آنجا كه آشنايي نداشتم 

و سـاختمان و نـشاني باري فرداي آن روز در شـهر گـردش كـرديم را هـا هـاي باسـتاني

و چون كار ديگري نداشتيم از بخارا روانة سمرقند شديم  در راه آهـن بـا مـاهرويي. ديديم

و دانش دوست بود برخورد كردم تتاري كه دوشيزه  و سـپس بـا. اي پاكيزه نخست بـا نگـاه

ي  اش فارسي نبود به اين زبان شـيرين سـخن با آنكه زبان مادري. كديگر اشنا شديم لبخند با

و ديگر سخنوران پرسش. گفت مي و حافظ شيرازي و سرزمين سعدي مي از ايران و ها كرد

و خاك بسي افزود پاسخ مي  و نام او چكامه. شنيد كه بر مهرش به اين آب اي ساختم به ياد

:كه درآمدش اين بود

دلب ميا يكي از دلبران شوخ  روم از بخارا آرا سوي سمرقند

و بگــذرم بعــد از نيمــروز از رود ســيحون كــه آن را ســيردريا. ايــن داســتان را بگــذارم

و به شهر سمرقند رسيديم  در آنجا در خانه مردي يزدي كه نامش ميـرزا. ميگويند گذشتيم

و پول دوست بودبا آنكه پيرمرد بود. حسن قناد بود مانديم .آزمند

و زبان مردم آنجا فارسي است و در روزگـار. سمرقند شهري است نيكو همچنين بخـارا

و سـمرقند در هـر. انـد باستان سخنوران نامي از اين سـرزمين بـسيار برخاسـته  مـن در بخـارا

مي دكاني كه مي  و خوب درمـي رفتم به فارسي سخن  در ميـان شـهر سـمرقند. يافتنـد گفتم

و گرداگردش دكان و چارسويي است هاست كـه همـة فروشـندگان بـر كـف دكـان گنبد

و در باالي آن در گردي توي گنبد، آن روز اين سخن چون مردم بازار ايراني نشسته  هـا اند

:نوشته شده بود

 صد شكر خداي را در اين كو تعمير بيافت طاق چارسو

 نيكوهوش در ديدة اهل اين طاق چه طاق دلفريب است

آن در آن سرزمين، تيره روزي مـن. گوينـد ها نقشبندي مـي اي از درويشان هستند كه به

و كنيـز خواند، در جلوي مسجد خانم درويشي را ديدم كه مثنوي مي  به ياد داسـتان پادشـاه

؟ در مثنوي خوانده«: افتادم؛ پرسيد  آن«: گفت» آري؛«: گفتم» اي كوي غانقران هنوز هم به
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اي درويـش سـخن نارسـا«: گفتم».گويند ولي چه سود كه يار دلبند در آن كوي نيست مي

و به دوست نرسيده مي در گويي و هنوز در راهي يار دلبند ما ».همه جا هستاي

و به دنبال خود رفت . درويش بنا به درويشي خود خستو شد سر خويش پيش گرفت

در. ند رفتيم از سمرقند به تاشك تاشكند همان شهر چـاچ اسـت كـه در روزگـار باسـتان

مي جا كمان آن و بيـشتر مـردم زبـان تركـي. اند كرده ها راست در آنجا فارسي بازاري نبـود

و با اين هم از زبان شيرين فارسي دور نبودند جغتاي سخن مي  و بـوم. گفتند بهائيان آن مرز

و از مردم آن شهرها كسي بـدين آئـين هايي بودند كه از ايران بدين همه آن  جا آمده بودند

در تاشـكند هـم. جز در سمرقند كه يك نفر افغاني را به ما بهائي شناسـاندند. در نيامده بود 

آن. چند زن روس هر جايي ديدم كه شوهر ايراني داشتند  هـايي در تاشـكند بيـشتر بهائيـان

و رفتارشـان پـسنديدة بهائيـان عـشق  آن بودند كه كـردار و و آبـاد نبـود هـا را رانـده بودنـد

و سمرقند بيشتر بود  آن. شمارشان از بهائيان بخارا كـه بهائيـان! هـا ديگـر چـه بودنـد؟ ببينيد

 چنان كـه گفـتم بـر سـر هـم در آن سـرزمين فـراخ. ها را از خود رانده بودند عشق آباد آن 

و آئـين خـود را نهـان نمـي و كيش و رفتارشـان سـتودةكر چون بهائيان آزادي داشتند دنـد

آن ديگران نبود،  مي با آنكه فرمانروايان روسي كمك شاياني به آن ها و دست در كردند هـا

و سخنگويان زبردست به آن  و شـد داشـتند، بـا ايـن همـه نـه تنهـا هر كاري باز بود جا آمد

از كسي بهائي نشد بسياري هم از بهائي  و چند تن هـم دودل ماندنـد كـه  آن گري برگشتند

اكبر روحاني بود، در عـشق آبـاد از كـيش گروه بود شيخ احمد ميالني؛ اين مرد برادر علي

در بهائي روي  و گردان شد، فرزندانش نيز پيروي از او كردند؛ پس از چنـدي پـشيمان شـد

و فرزنـدانش ديگـر پيـروي او را  و زن و دوبـاره بهـائي شـد و باز برگشت ميان بهائيان آمد

و در مس  و گفتند نكردند مي«: لماني پابرجا ماندند شـوي؛ روزي بهـائي تو هر روز دگرگون

و بـه مـسلماني بـاز ميگـردي، مـا بـه سـخن تـو گـوش هستي، روز ديگر پشيمان مي  نمـايي

. آباد بـوديم بهـائي بـود، پـس از آن ندانـستم چـه شـدو آن روز كه ما در عشق».دهيم نمي

گ و مسلماني از سر و دسـت بـه دامـن پيـشواي هـشتمين شـيعيان گفتند به خراسان رفته رفته

.شده

كـرد كـه چـرا شـما گرفتـار گيـري مـي در ايران درآن روزگار هر كس به بهائيان خرده

مي خوي و كارهاي زشت هستيد؟ پاسخ هـا را از مـسلماني كـه شنيد كه مـا ايـن هاي ناپسند
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و بـي دين پدران ما بود ارمغان آورده  چنـين نخواهنـد شـد؛ مردمـي گمـان فرزنـدان مـا ايـم

و ناسـزا بيـزار، نيكخـواه همـة مردمـان، انـدوه  و درست كردار، از دروغ خـور راست گفتار

و به زودي خواهيد ديد كـه روزي  و تن آدميان خواهند شد بيچارگان، پرورش دهندة جان

.زمين فردوس برين مي شود

و زاد سـوم ولي در عشق آباد اين سخن بيهوده آمد، زيرا مـا كـساني  را ديـديم كـه زده

و تبـاهي ماننـد نداشـتند، چـون فرزنـدان ميـرزا زيـن العابـدين بهائئي بودند، ولي در ناپاكي

و مسلمان بود، پس از بهائي شدن به عشق آبـاد  كحال؛ اين مرد چشم پزشك بود، كم آزار

و زن گرفـ  و حـسين ميـرزا آقا.و داراي سـه فرزنـد شـدتآمد ميـرزا. جـان، ميـرزا كـاظم،

و نـام  و ترسا شـد و از بهائي گري دست كشيد آقاجان با يك زن روسپي روس پيوند كرد

و از قـانون سـرپيچي  و الكساندر گذاشت؛ ميرزا كاظم در پي دزدي افتاد خود را برگرداند

و تفنگو فشنگ به تركمن  مي كرد و سالي چند ماه در زندان بـه سـر مـي ها بـرد، فروخت

و در ميـان مـردم بـه گـري مـي اهللا كه از نـامش بهـائي رضوان اين مرد پسري داشت  ريخـت

و كارهـاي نامور بود؛ اين پسر كه دو پشتش بهائي بودند بـه انـدازه» رضوان بابي« اي دزدي

ناسزا كرد كه به فرمـان اسـتانداري تيربـاران شـد؛ حـسينش از همـه بـدتر كـه دانـسته نـشد 

.سرانجام به كجا رسيد

و نـام روزنامـه در تاشكند با اش روزنامه نويسي برخورد كرديم كـه نـامش عبـدالرحمن

بود؛ از كيشو آئين بهائي بـا ايـن مـرد سـخن گفتـيم ولـي نـه چنـدان كـه بـه» االصطالح«

به: گفتيم. گوشش خوش نيايد  و بيشتر كوشش بهاء اين بود كه مردم به يكتاپرستي گرايند

و عثمان  و عمر او. ناسزا نگويندسه جانشين پيغمبر ابوبكر و از رفته رفته با او دوست شـديم

او هم روزگاري سرگرم اين كـار. اش چاپ كند خواهش كرديم مقالة سياح را در روزنامه 

و در ستون برابر ترجمان آن را از پارسـي بـه تركـي جغتـايي. بود يك ستون از مقالة سياح

دفتر كه در پـشت آن ايـن سـخن بد نيست مقالة سياح را بدانيد چيست اين.دكر پخش مي 

:نوشته شده است

»مقاله شخصي سياح كه در تفصيل قضية باب نوشته شده است«

و نـه دوسـتي،  نويسنده در آن دفتر به نام يك جهانگرد كه نه دشمني با اين گـروه دارد

و مي و پايـ سرگذشتي نگاشته وهخواهد به مردم بگويد كه صـبح ازل جانـشين بـاب نبـوده
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هــاي ديگــر او را بــزرگو گرامــيو اينكــه در تــاريخ. جــايي در ايــن آئــين نداشــته اســت

اند بيهوده بوده، نويسندة اين دفتر خود عبدالبهاء بوده است، ولي نام خـود را آشـكار دانسته

و زودتر باور كنند .نساخته تا در مردم سخنان او بهتر بگيرد

بو ديدني پس از چندي كه در تاشكند بوديم و بخارا در. ازگـشتيم ها ديديم به سمرقند

او اين هنگام با ابوالقاسم حسن اف اسكويي برادر ميرزا علي حيدري اسـكويي كـه از پـيش

و با هـم بـوديم هـر روز كـه بـه بـازار مـي  رفـت مـن نيـز بـه را به شما شناساندم آشنا شديم

و فروش همراهش مي  و خريد و ستد و تماشاي داد ميرفتم اينـك. كـردم بازاريان بخارا را

:براي شما داستاني بگويم

هـا يك روز در بازار، ابوالقاسم مشغول خريد پوست بره بود، در برابر دكاني كه پوسـت

و يكـي از خربـزه را بررسي مي  هـا را جـدا كرد خربزه فروشي بود، من به نزد آن مرد رفـتم

و در بهاي آن نيم تنكه پول بخاراي  ك: دار گفتمي دادم، آنگاه به دكان كردم ه من آيا ميشود

و اين خرب من به باالي دكان رفـتم،. دار گفت بفرماييد دكان. زه را بخورم باالي دكان بيايم

و مـن سـرگرم قـاچ كـردن خربـزه دكاندار سفره  اي پهن كرد سپس از دكـان بيـرون دويـد

و آن سو با چشم دنبال من  گـشت تـا مـرا در دكـان آن مـردميبودم، ابوالقاسم كه اين سو

اي صبحي چه كردي؟ چرا به دكان اين مرد رفتي؟ آزار او را روا داشتي؟ آئين: ديد گفت 

و چـه در دكـان بايـد اين ها چنين است كه چـون كـسي بـر آنـان فـرود آيـد چـه در خانـه

و دار برگش در اين ميان دكان. آنكه پولي از او بگيرند خوردني پيش او بگذارند بي  ت، نـان

و شادمان بود كه به نزد او رفته  و چاي براي من آورد و خربـزه.ام گوشت برياني باري نـان

و چيـزي نـداديم، زيـرا اگـر بهـاي آن چيـزي مـي  و چاي را خـورديم راو برياني داديـم او

آن از اين گونه خوي. دانستيم جوانمرد نمي  مردمـي. هـا بـسيار بـود هـاي پـسنديده در ميـان

و  و ناپـاكو پليـد در ميـان آن راست و خوشـخوي بودنـد و پـاكيزه . هـا كـم بـود درسـت

.»اند اند يا دگرگون شده دانم آيا امروز هم چنين نمي

و ســخن از ايــن كــيش بــه ميــان در آن ســرزمين بــا هــر كــسي كــه گفتگــو مــي كــرديم

مي مي بـسيار«:گفتنـد، مـي»پيشواي مسلمانان كه چشم به راه بوديد آمـده«: گفتيم آورديم

و سـخنش چيـست؟ مـي  و سـخنش«: گفتـيم خوب خـوش آمـده بـه كجـا آمـده در ايـران

و دهش است  هـا را مـا سپاس خـدا را كـه همـة ايـن: گفتندمي».خداپرستي، نيكمردي، داد
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و ميـان مـسلمانان آشـكار شـدي، آنچـه  داريم از ما به او بگوييـد بيهـوده بـه ايـران آمـدي

و اگر راسـت مـي. اند پيش بر ما گفته ميخواهي بگويي هزار سال  گـويي بـه فرنگـستان بـرو

آن آن و به و كارهاي نيك بخوان ها بگو كه كمتر سر بـه سـر مـسلمانان ها را به يكتاپرستي

و آزار برسانند، و آنان را رنج »خاور زمين بگذارند

زاده، سـيد اسـداهللا از بخارا بار ديگر به مرو آمديم؛ چون به مرو رسيديم ميـرزا منيرنبيـل

و هر شب انجمن داشـتند  و چند نفر مبلغ ديگر در آنجا بودند و سيدمهدي گلپايگاني . قمي

و دانـشو سيدمهدي قاسم و از همـه مبلغـان اف از بستگان ميرزا ابوالفضل گلپايگـاني بـود

و فروتني پيشي داشت  و بـا سـيد در روز نخست به اسم بازرگاني به عشق .. هوش  آباد رفت

شد مصطفي صادق و در نهـان مبلـغ. اف اصفهاني همراه و ستد چاي سبز ميكرد اشكارا داد

و همچنين با مردي روس به نام كنستنتين ميخـاييلويچ فيـدورف همـراز شـد  ايـن مـرد. بود

و روزنامه روسي سالي ده  اي به اسم مجموعه مـاوراء بحـر هزار منات از دربار تزار ميگرفت

و به ايران مـي خزر به زبان پارسي  و پخش ميكرد در. فرسـتاد چاپ ميكرد ايـن سـيدمهدي

و ماهيانـه مـي  و زيـان ايرانيـان سـخن آن روزنامه كار ميكرد و بـه سـود آنـان هـايي گرفـت

و ترجمان مي مي نوشت مي مردي خوش. كرد ها و چنان كه و باده سخن بود گفتند با چرس

مياالذكا هر شب در مشرق.و افيون سروكار داشت  و سخنر مرو جمع گفتـيم ها مـي شديم

ميو خوشمزگي .كرديم كه در اين فن سيدمهدي سرآمد همه بود ها

او شبي سخن از شيرين كاري هاي ميرزا عنايت علي آبـادي بـه ميـان آمـد؛ هـر يـك از

و بـدين گونـه از ميـرزا عنايـت علـي. چيزي گفتند تا رشتة سخن به دست سيدمهدي افتـاد 

:ستان گفتآبادي دا

و در آنجا با علي در روزگار ناصرالدين و دوسـت شاه به تهران گذارم افتاد آبـادي آشـنا

و تماشا كـرديم. شدم و دو تن از دوستان آهنگ گشت از. روزي به همراهي او چهارتـايي

و چهـار خـر بـه كرايـه  و به دروازه شاه عبدالعظيم رفتـيم سر قبرآقا كه خانة ما در آنجا بود

و روزي خوش باشيم گرفتيم كه در باغ  نرسـيده بـه بـازار. هاي شاه عبدالعظيم گردش كنيم

اي ديـديم كـه روش بـاز بـود، گفتـيم بهتـر اسـت در اينجـا انـدكي در دست راست باغچه 

و كشيدن قليان پرسه  و پس از نوشيدن چاي و پيش از فرو رفتن آفتاب بـه بياساييم اي بزنيم

و سرايداري نديديم، پيش آمديم تا ميان باغچـه بـه گـوري تو رفتيم. شهر برگرديم  ؛ دربان
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اي در اتـاق رسيديم كه هنوز آن را پا نگرفته بودند، روي آن گور نشستيم ناگهان از گوشه 

و اينجا چـه كـار كاه و فرياد كشيد آهاي مردم شما كيستيد و سري بيرون آمد گلي باز شد

و روي گـورش نشـسته اه نمـيو چرا پاس اين مرد بـزرگ را نگـ ميكنيد ايـد؟ ميـرزا داريـد

مگر نميدانيد اينجا گورستان شادروان ميرزا محمدصادق سنگلجي«: عنايت در پاسخ گفت 

و پيشواي همه ما  و جانشين پيغمبر مگر چـه. ما نميدانستيم«: ميرزا عنايت گفت.»است؟ دانا

و پشت به گور آقا: مردك گفت» شده؟ و رويش ننشينيدپاس آقا را نگه داريد .نكنيد

و كاري به اين كارها نداشـته بـاش اين سخن«: ميرزا عنايت گفت تـو. ها را كنار بگذار

و شيرين كن تا ببينم چه پيش مي  در. آيد كام ما را گرم و چـاي را سماور را به جوش بياور

ب قوري دم كن، قند را بشكن،  و مرتب توي سيني و نعلبكي را بشور را چـين، استكان  قليـان

و پنج قـران كـه در آن روزگـار بپـول.»دانيم چه كنيم هم چاق كن، ما هم مي اين را گفت

و به او داد  و. بسياري بود از كيسه درآورد و به تاخت به بازار رفت مردك پول را برداشت

و قليـا. خواستيم فراهم كرد هر چه مي  و چاي دم كـشيد ن پس از آنكه سماور به قلقل افتاد

و يكي به قليان زديم، ميرزا عنايـت نگـاهي و هر كدام يك فنجان چاي خورديم آماده شد

و سپس گفت  و خوب او را ورانداز نمود چند روز است آقـا بـه زيـر گـل«: به مردك كرد

.»هنوز چهل روز نشده«: رفته است؟ مردك گفت

 اي؟ـ تو اينجا چه كاره

.ـ پاسبان گور آقا

ميـ پي  كردي؟ش از آنكه پاسبان گور آقا باشي چه

.فروختمـ گوشت مي

ـ چگونه از گوشت فروشي به پاسباني گور رسيدي؟

و گفت و داغم را تازه نكن«: مردك آهي كشيد .»دست به دلم نگذار

.ات را براي من بگو گزارش زندگي.ـ چگونه داغ دلت را تازه نكنم

و دراز استـ سرگذ . من نزديك خانة آقا دكـان گوشـت فروشـي داشـتم. شت من دور

و از سـود آن بـه خـوبي گـذران مـي روزي پنج شش گوسفند سـفيد سـرمي . كـردم بريـدم

و دست به نـسيه رفته از رفته پسر بزرگ آقا، آقا احمد با من آشنا شد و پـس بـري گذاشـت

 كه آقا ميرزا احمد از خانه بيـرون آمـد يك روز. سه هفته سه گوسفند من به خانة آقا رفت 
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و پس از كرنش باال بلندي پول خواستم گفت  مـا مـال مـردم شـتاب مكـن،: به نزدش رفتم

و هر چه بـه آقـا ميـرزا احمـد گفـتم ... خور نيستيم  پس از چندي دو سه برابر بستانكار شدم

و فردا كرد  و به ناچار روزي كه آقا بـه مـسجد رفـت جلـوي االغـش. امروز و سـم دويـدم

و گفتم  مي: دست خر آقا رو بوسيدم و تاكنون چند ماه است كه آقا زاده از من گوشت برد

و فردا مي  و امروز مردكة نادان گوشتي را كـه آقـا احمـد: آقا گفت. كند يك شاهي نداده

بسيار خوب جهـنم شـو، مـن: گفت. اند براي خانة شما برده: برده من پولش را بدهم؟ گفتم 

و به يكي از همراهانش گفت به آقا احمد بگوييـد سپارم بدهي مد آقا مي به اح  اش را بدهد

و بـا. اين مرد را خاموش كند  و به سراغ مـن آمـد چون اين پيغام به آقازاده رسيد برآشفت

و لورده كرد، چنان كه  و لگد پهلوي مرا له و همسايهمشت و به زمين افتادم ها بيهوش شدم

و با قنداغ به هوشم آوردند برايم دلسوزي كرد دردسـرتان نـدهم، دو سـه بـار ايـن كـار. ند

و هر چه خاك اوست سال زندگي شما باشد  . پيش آمد كرد تا آنكه آقا از اين جهان رفت

و گفت من(يكري: روز هفتم آقا احمد به دكان من آمد گوشت ديگر به مـا بـده) چهار

يـكري. پـردازيم مـان را يكجـا مـي بـدهي پـس از آن همـه. كه هفتة آقا را برگزار كنـيم 

و آنچـه داشـتم. گوشت ديگر هم گرفتند  باري كار مـن بـه جـايي رسـيد كـه افـزار دكـان

و توان گرسـنگي نداشـتم،  و بچه دادم چون ديگر تاب و به نان زن  نـزد آقـا ميـرزا فروختم

و گفتم بيچاره شده و بچه احمد رفتم بي ام، زن و نوا هستند ام جا سر مرا ببر كه بـانهمي. نان

و بچـه نـروم  و گفـت. دست تهي پـيش زن نـاني تـوي: آقـا ميـرزا احمـد سـري تكـان داد

و بارگـاه ات ميگذارم كه براي هفتاد پـشت بـس باشـد؛ مـي سفره خـواهيم بـراي آقـا گنبـد

و بچه بروي آنجا پاسـبان سـر گـور آقـا بـشوي  ديگـر نانـت تـوي. بسازيم، بهتر است با زن

و بچه را هم آورده از آن روز به بعد به آنجا آمده. روغن است  انشب.ام ام زن و ها اين در

و نان در مي  و پشت درها برمي زنم و هوا كـه تاريـك مـي هاي خشك را از كنار شـود دارم

و بچـه مـي ناشناس گدايي مي  و نميري بـراي زن و بخور آورم گـاهي هـم ماننـد شـما كنم

كه بزرگواراني پيدا مي  بـه مـن نگـاه كـن: ميرزا عنايت گفـت. كنند بخششي به ما مي شوند

و اين! ببينم تو گفتي كه ما روي گور چنين پفيوزي ننشينيم؟ نادان  و يزيد بدترنـد ها ازشمر

دانـي؟ ميـرزا عنايـت بـه ناسـزا گـويي هـا را گرامـي مـي دلسوزي به كسي ندارنـد، تـو ايـن 

و در ناسزاگويي همـدم گزارش رفته رفته مردك هم از كارهاي زشت آقا. پرداخت ها داد
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ميان اين گور پليدي ميكنم شـما چهـار نفر جور است ما پنج اكنون كه اين: ميرزا گفت. شد

چون شب آدينـه اسـت كـسو. مردك گفت امشب خوب نيست. نفر هم چهار گوشه آن 

مي كارش مي  و مي آيند و مرا آزار و از اينجـا بيـرون مـي بينند زا عنايـت ميـر. كننـد رسـانند

تر ميكنيم پنج نفري روي گور آقـا چون شب آدينه است كار كوچك. بسيار خوب: گفت

و پنج نفري اين كار را كرديم از در باغچه بيـرون آمـديم هنـوز ..... مي مردك خشنود شد

و مرد بـه باغچـه آمدنـد  مـا در كنـاري بـه. گامي دور نرفته بوديم كه ديديم يك دسته زن

از. چه ميشود زنگ بوديم ببينيم  و و نگاهي كردنـد و كار آقا به سر گور رفتند ديديم كس

و ميان گور آقا چرا تر است؟ مردك دستپاچه شـد گفـت بـه  مردك پرسيدند چهار گوشه

دانم توي اتاق نشسته بودم ناگهان ديدم پنج نفر سر گور آقا سـبز شـدند تـا آمـدم خدا نمي 

شا«: زن جوان آقا گفت. رفته بودند  و بـر سـر گـورش گـالب.د باد روانش پنج تن آمدنـد

»!اند پاشيده

گفتند پـنج تـن بـر سـر هنوز هم به تهران نرسيده بوديم كه در شهر مردم به يكديگر مي

!اند گور آقا ميرزاصادق گالب ريخته

و نه تنها سيدمهدي، بلكه بيشتر مبلغان سرگذشـت هـاي سـاختگي از سـروران مـسلمانان

د  و مي انشمندان به ميان مي بزرگان و از اين راه آن گذاشتند و نادرسـتي خواستند بدكيـشي

.را گوشزد مردم ساده كنند

. آبادي به ميان آمد بد نيست كه او را بـه شـما بـشناسانم چون سخن از ميرزا عنايت علي

و باالتر از اين انديش بهائيان او را از خود مي ميهشمردند، ولي ديگران او را بدتر دانـستند ها

و هـر  و ميگفتند از رندان روزگار قلندران سينه چاك بود كه سر به هيچ كس فرود نيـاورد

از. كس را به بازي گرفت روزي در عكا سـخن از ايـن مـرد آمـد، يكـي از پيـروان بهـائي

و شيرين سخني مي خوشمزگي آن اش چيزها :ها اين بود گفت كه يكي از

و با آنكـه مـي روزي ميرزاعنايت به او پيشگاه بهاء رفت بايـستي چـون ديگـران در نـزد

و اين را خواند و خاموش باشد، گستاخي كرد :فروتن

 اي بار خدايي كه خدايي است ترا كم آنان كه خدايند تو را بندة محكم

و گه ريمي ريم رم  حاال كه چنين است من بندة بي غم گاهي ريمي ريم ريم كنم
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و ديگران كه نزدش بودند لب گزه رفتند خنده بهاء ميرزا عنايت: بهاء گفت. اش گرفت

و«خواهي بگويي؟ ريمـي ريـم رم چيـست؟ گفـت چه مي  ميخـواهم بگـويم كـه از شـكوه

و خوشمزگي دربارة مثل.»كنم بزرگي خدايي تو من رم مي  در ها هاي ميرزا عنايـت چيزهـا

.انه استدست است كه خود نيازمند يك دفتر جداگ

و شب دربـارة تـاريخ كـيش بهـائي و هر روز  در شهر مرو يار ديگر سيداسداهللا را ديدم

مي سخن آن يافتم كه بـسيار چيزهـا مـي آموختم، ولي درمي ها هـا دريـغ دانـد كـه از گفـتن

آن مي و چنين پندارد كه اگر من از مي كند .شوم ها آگاهي يابم در كيش بهائي سست

و پنج از مرو و تخته بازار و يولتان و نزديـك مـرز به تجن ده كه كانون تركمانان سـارق

و سري هم به قهقهه زديم  در قهقهه مردي بود به نام عبـدالرحيم پـسر. افغانستان است رفتيم

و اين  را آقا محمدتقي خراساني ها از نژاد جهودان بودنـد كـه در نهـان كـيش پيـشين خـود

ميداشتند، ولي خود را مسل  و پس از چندي بهائي شدند مان اين عبدالرحيم مـردي. نمودند

و سالخورده بود، شـيفتة دختـر ميرزامنيـر شـد، از او خواسـتگاري كـرد،  و تنومند غول آسا

دخ چندان پول چون ندادند  . تر زيباي خردسال خود را بـه او داد نياز دختر كرد تا ميرزا منير

و گفت سيداسداهللا كه از اين كار ميرزا مني اي بـي ديـن پـول:ر ناخشنود بود بانگ بر او زد

و آئين رواسـت كـه بـه زور دختـرت را بـا چنـين مـردي  پرست اين كار تو در كدام كيش

و كـور. كابين ببندي؟ اين دختر به اندازه ران عبدالرحيم نيست  ولي پول، ميرزا منير را كـر

و به بانگ بلند ميگفت به شما چه؟ من هر كار ميكرده بود ميي كه خودم .كنم خواهم

و هاي ديگر تركمن مانند انو، بزمعين، كودك تپه، بهـره از قهقهه به كانون زن، گـردش

و در پاييز به عشق آباد رسيديم و درازي كرديم .دور

و ميرزا مهدي روي داد ديرگاهي بود كه از دست ميـرزا. در آنجا جنگ سختي ميان من

و از او گريزان بودم؛ نخست آنكه دريافتم هيچ دانشي ندارد وخواهان مهدي به ستوه آمده 

و هم دلش مي در دانش هم نيست خواهد روش من با او چون چاكران با خواجگـان باشـد،

و از سـخنان سـخنوران نـامي گذشـته چيـزي  هر انجمن كه او نشسته است من سخن نگويم

و چند جـا بـا  و چون زبان تركي را آموختم و شـنودگان نخوانم آن زبـان سـخنراني كـردم

و رشكش افزود؛ همة اين  و خشم و شادماني نمودند بر تيرگي ها دسـت بـه دسـت هـم داد

شبي چند نفـر از دوسـتان گـرد. گشتيم كه هر چه در دل داريم بيرون بريزيم دنبال بهانه مي 
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و نامه  به هم نشسته بوديم كه پاكتي از تهران رسيد ائيان درآن بـود كـه اي از عبدالبهاء براي

و چـون روزگـار  عبدالبهاء آن را از عكا با دست حاجي رمضان نامي به تهران فرستاده بـود

و دو سه سالي بود كه از عكا آگاهي نمي  رسيد، آن نامـه در نـزد بهائيـان جنگ جهاني بود

و گرامي بود؛ آن نامه را خواندند سپس شيخ محمد علي قايني كه سرور بهائيان عشق آبـاد 

پ و درشـت مردي و تندخو و پاكدامن و بهـائي مـسلمان اكيزه و بـاو خـوش آوا مـنش بـود

س  و محمد حسين عبـاس خاندان ما هم پيشينة دوستي داشت رو به و وي من گفـت اف كـرد

و تندتر مي  و از روي آن بنويسيد، هر كدام از شما بهتر مـن نويسيد اين نامه را با خود ببريد

و بـراي ايـن گفـتم كـه آن نامـه در نـزد مـن باشـد گفتگـو از شايد من بهت: گفتم ر بنويـسم

هـا يكـي صـبحي هنرهـا دارد كـه از ايـن«: محمد گفت خوشنويسي به ميان آمد، شيخ علي

و چون انجمن برهم خورد هـر.»خوشنويسي است  ميرزا مهدي از اين گفتة شيخ دلگير شد

و ميرزا مهدي هم روانة خان. يك به سويي رفتند  و من ه شديم، ناگهان درميان راه برآشفت

دانـي نمي: گفت.»از چه رو؟«: گفتم! مغزي تو چه اندازه نادان وسبك«: به بانگ بلند گفت

آنجـا تـو«: گفـت.»مـن كجـا خـود را سـتودم؟«: گفـتم. ستايد كه هيچ ناداني، خود را نمي 

دا» نويسم؟ نگفتي كه من خوب مي  و دشـنام دن گرفـت كـهو به دنبـال سـخن خـود ناسـزا

و از خود بي  و سيلي سـختي بـر رويـش زدم ناگهان من دگرگون خود شدم، از جاي جستم

من«كه  كه گفت تـو را بـر مـن برتـري اسـت؟ تـو هنـوز .... به گور پدر هرچي مبلغ است،

و دل را پاك اي خود را از آلودگي نتوانسته و روان را تابناك كنـي؟ مـردم ها بركنار داري

و بـدخوي خواني؟ مردم بيايند بهائي بشوند تا مانند تو تيرهميرا به چه چيز و خودپـسند دل

مي بشوند؟ از جان اين  مي» ....خواهي؟ ها چه او همچنان اين سخنان را و مغـز و بر سر گفتم

و يكـي دو نفـر آسـيمه سـر ها كه از بهائي كوفتم تا آنكه در يكي از خانه مي ها بود باز شـد

ديدند چيزي نيست جنـگو سـتيزي اسـت. گمان اينكه شورشي برپا شده بيرون جستند به 

و آسـايش كنيـد. كارها خوب نيست اين: ميان مبلغان؛ با نرمي گفتند  ».به خانه خود برويـد

و تنهـا و دار در شگفتم شدم كه چگونه جنگ مبلغان را به چيزي نـشمردند من در آن گير

س از بررسـي دانـستم كـه در ايـن شـهر جنـگپـ. پند دادند كه دنبال آسايش خود برويـد 

و آشتي خواهان جهان بـا و پيشامده تازه اي نيست؛ پيوسته مبلغان مبلغان كار بزرگي نيست

مي هم گالويز مي و مغز يكديگر و بر سر مي شوند و جنجال به پا .كنند كوبند
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ا آبـاد را در كتـاب صـبحي نوشـته گزارش جنگو ستيز بهائيان عشق  و كنـون دوبـاره ام

و در عـشق. كنم، در آنجا بخوانيد گويي نمي  آبـاد مانـدم او روانـة از ميرزا مهدي جدا شدم

و در اصفهان با خوردن داروي آلـشي درگذشـت  شـيخ محمـدعلي بـراي اينكـه. ايران شد

و بيكار نمانم نوشته  و دفترهاي ميرزاابوالفضل گلپايگاني را به من سـپرد تـا آن را بخـوانم ها

هاي ميرزاابوالفضل شيخ محمد قايني به مـن آنچه از نوشته. اي از آنها رونويسي كنم پارهاز 

آن داد، آن  و هـا هـم بـراي عبـدالبهاء فرسـتاده هايي بود كه به چنگ بهائيان مصر افتاده بود

آن. بودند ها چند دفتر ناتمام بود كه در پاسخ يكي از دشمنان بهائيگري كـه شـايد در ميان

و يك دفتر در سرگذشت كيش بهائي بود كه به حاجي مح  مدخان كرماني بود نوشته شده

و دفترچــه در پاســخ  و چنــد نامــه فرمــان شــيخ محمــد علــي مــن از آن، رونــويس برداشــتم

آن. ها بود پرسش و در گوشـه چند روزي مـن سـرگرم خوانـد اي در كـار نوشـتن هـا بـودم

.ها آن

آت شبي در خواب ديدم كه عشق و زبانه آباد هـاي آتـش كـه بـه آسـمانش گرفته است

مي مي و همه چيز در آتش و سرخ رنگ است » يابهاء البهـي«هاي نوشته. سوزد رفت پردود

مي» االذكار مشرق«هم كه گرداگرد گنبد و. سوخت بود بامداد نزد شـيخ محمـدعلي رفـتم

 شـهر بـه هـم ولـي دو سـه روز نگذشـت كـه.»اي ديشب پرخـورده«: گفت. خوابم را گفتم 

و مـردم دسـته و هياهو بـه راه افتـاد اي هـم بـه دسـته دسـته بـه هـر جـا سرميكـشيدند، خورد

و آموزشگاه و زنش را از باالي اتاق پايين كشيدند و عكس پادشاه روس هاي بهائي آمدند

و چيزهـا گفتنـد كـه آن روز مـا دريـافتيم چـه سخن به سوي ميدان كليسا رفتند،  ها راندنـد

و چه مي گوي مي و برابري بود. خواهند بكنند ند  هـا شـادي بزرگان تـركمن. سخن از آزادي

و چند نفر روس فرياد زده مـي مي از ايـن پـس مـا بـا بـرادران تـركمن خـود: گفتنـد كردند

و برابريم  آن ها مـي از اين گونه سخن.»جدايي نداريم هـا سـردر گفتنـد كـه مـردم از گفتـة

و كاالهاي دكانباري نان نايا. آوردند نمي آن ها به خانهب شد ـ و بيشتر مردم هـايي ها رفت

و همه چـشم بـه راه كـه چـه پيـشامدي در پـس  ـ سرگردان ماندند و خواسته داشتند كه زر

اي بود كه عبدالبهاء دربارة پادشاه روس آفرين گفتـه در نمازخانه بهائيان نوشته. پرده هست 

ر  و از خدا خواسته بود كه پرچمش و سايه بود وا برافرازد و باختر بگـستراند اش را بر خاور

آمدند، شيخ محمـد علـي آن را بـا آواي هر بامداد كه شاگردان آموزشگاه در آن خانه مي 
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مي خوش مي  و پس از خواندن و از خـدا خواند گفت از ته دل بر اين مـرد آفـرين بگوييـد

و بخواهيد كه همه در سايه  را ... اش بيارمند اف بـسيار زيبـا محمـد حـسين عبـاس آن نوشته

و در بـاالي تـاالر مـشرق االذكـار آويـزان نوشته بود  و جام پرزيـور جـاي داده و در شيشه

و دربـاره. كرده بودند و ديگر ياراي آن نداشـتند كـه شـاه روس را بخوانـد از برداشتند اش

.خدا گشايشو فيروزي بخواهند

كه بهائي و سرگشته بودند اش آفـرين چگونه تزار روس كه عبدالبهاء درباره ها هم مات

و خوشــبختي از بــراي وي خواســته بــود گرفتــار چنــگ  و فرمــانروايي جاويــد گفتــه بــود

و چون اين گروه شيوه  و زيردستان خود شد شان اين بود كه از هر پيشامدي شادماني كننـد

ا: آن را به سود خود دانند گفتند  و آيندة كيش بهائي ين پيـشامد سـزاوار بـود؛ براي بزرگي

و دست ما را در هر كار باز گذاشت چه كه در روزگار تزار با همة مهرباني  ها كه به ما كرد

اكنـون. توانستيم مردمي كه پيـرو كليـساي ارتـدكس بودنـد بـه كـيش بهـائي بخـوانيم نمي

ن صدهزار بار خدا را شكر كه از اين پس آشكارا همة پيـروان كليـساي ارتـدكس را بـه ايـ 

.»خوانيم كيش مي

مي هر كس به هر كس مي و پرسيد تازه چه داري او هـم پاسـخ مـي رسيد گفـت چنـين

و نمي چنان مي مي گويند .شود دانيم سرانجام چه

و. ولي در شهر آرامش بود و خـروش افتادنـد چندي نگذشت رفته رفته مردم به جوش

دا از آزادي سخن مي  خواهـان دند كه يكيش سرگذشت آزادي گفتند، يكي دو نمايش هم

و فرمـان  و دربار عبدالحميد بود كه سرانجام آزادي خواهان پيروز شـدند در كشور عثماني

اين نمايش را در فيروزه دادند كه روزهاي گرم تابستان را عشق آبـادي هـا. آزادي گرفتند 

فـ در آنجا مي  راهم كـرده گذراندند يك نمايش هـم از كارهـاي راسـپوتين كـه در مـسكو

بودند در روي پرده دادند؛ آن هم ديـدني بـود كـه مـردي بـا ريـش انبـوه چگونـه بـا زنـان 

در ايـن گيرودارهـا حـاج امـين بـه. پادشاه روس آميزش داشـت) حرمسراي شاه(مشكوي 

آن هر چند در كتاب صبحي از اين مـرد سـخن رانـده. عشق آباد آمد  و بـه ناچـار بايـد را ام

در بخوانيد، مي اينجا نيز دوباره ولي اين مرد جـانور شـگفتي بـود در آن روزهـا. كنم گويي

و نيكخـواهي نزديك به هشتاد سال از زندگي  و نيكوكـاري اش گذشته بود، از پرهيزكاري

و به هيچ چيز دلبستگي نشان نمي بهره از داد جز آنكه از هر راهي كـه مـي اي نداشت توانـد
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و به عكا بفر  و آن پول بگيرد اگر ميديـد كـسي دربـارة كـسي. ستد، امين عبدالبهاء بود اين

مي دلسوزي مي  و نـه خـوان مهمـاني«: گفت كند خشمگين مي شد و نـه بپوشـيد نه بخوريد

مردي پست نهاد وتباه بود، بـا آنكـه در پايـان.»ها را به من بدهند هزينة همة اين بگسترانيد،

تـ عمر بود پيوسته مي  افـت، زنـي شـوهرش مـرده بـهيا در مـي خواست با زنان آميزش كنـد

مي سراغش مي  و شوخي و دست به سرو پستانشمي رفت و در ايـن گونـه امـور كرد ماليـد

و نزديك بهائي. داد شرم نشان نمي  ترين مـردم بـه او بـود، يـاراي ها هم چون امين عبدالبهاء

از در اينگونه پليـدي. آن رانداشتند كه او را از اين كار بازدارند  انـد هـا آورده او داسـتان هـا

.كنيم ها نمي كه ما يادي از آن

و همة بدنش زخم شد، چنان كـه اش به سختي گذشت چند سال زمين پايان زندگي گير

و نزدش بنشيند كسي به آسودگي نمي  تنها كسي كه تـا دم واپـسين. توانست نزديكش برود

و پايگـاهمي»امين امين«را چاكري او را بر گردن گرفت حاجي غالمرضا بود كه او  گفتنـد

.حاجي امين را پس از درگذشتن به او دادند

و از آنجا به بادكوبه آمديم از عشق آباد با حاجي امين به تازه حاجي امين بـا يكـي. شهر

و مـي از داراهاي بادكوبه كه نامش موسي نقي  از گفتنـد روزي هفـده اف بـود هـزار تومـان

اين مرد پير بود، ولي زن گرجي جوان بسيار. برد دوست بوده سود مي هاي نفت بادكوب چاه

دسـتگاهي داشـت چـون دسـتگاه. دو سه بـار بـه خانـة او بـه مهمـاني رفتـيم. زيبايي داشت 

و با همة دارايي كه داشت يك شاهي در راه دين نمي  از پادشاهان و هرگاه حاجي امين داد

مي او چيزي مي :گفت خواست

بي كه من به او گرويده آن كسي« او من نيازمند او هستم زيرا مـن بنـده. نياز است ام و ام

.»خداوند

در موسي نقي اف فرزندي كه جايش را بگيرد نداشت؛ پسري به نام اسمائيل داشت كـه

و شوهر ها بهائي نبودند و يكي دو دختر كه به خانة شوهر رفته بودند .جواني از بين رفت

و از آنجا بـه پس از و از آنجا به آستاراي روس  هفت روز از بادكوبه با كشتي به لنكران

و روانـة رشـت و پس از يك روز مانـدن در آسـتارا بـه انزلـي آمـديم خاك ايران پانهاديم

و پس از چند روزي به تهران رسيديم .شديم
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و خويشاوندان از ديدارم شادي  : آزموده پرسيدم، گفتند از مبلغان كار. ها نمودند دوستان

و در تهران كسي نيست« بـ.»شاگردان حاجي صدر هر يك به سويي رفته ه پـس از چنـدي

و مـاهي ده تومـان پافشاري پدر در آموزشگاه تربيت  كه روزي شاگرد بـودم، اسـتاد شـدم

مي. گرفتم ماهيانه مي بـسياري از بهائيـان آرزومنـدي رفـتن بـه. رسيد جنگ جهاني به پايان

و ديـدار عبـدالبهاء را داشـتند عكا  در. وحيفـا و و روز در ايـن انديـشه بـودم مـن نيـز شـب

مي نيمه و نياز و مـي هاي شب با خدا به راز . خواسـتم كـه مـرا بـدين آرزو برسـاند پـرداختم

:اي آمد كه درآمدش اين بود روزي از ديوان حافظ فالي در اين باره زدم، چامه

ميحاشا كه من به موسم گل ترك مي  زنم اين كار كي كنم كنم من الف عقل

. كـه از راه فلـسطين بـه حيفـا بياييـد البهاء بـار خواسـتيم دسـتور داد در آن روزها از عبد

 اصـدق از تهران بـا ابـن. نخستين كارواني كه از تهران آهنگ آن سوي نمود كاروان ما بود

روچند روزي در آنجا در خان. به رشت رفتم)اصدق يا اين( به راه شـدة ابتهاج بودم تا كارم

و ابـنو به همراهي شيخ اسداهللا بارفروشي كه فاضلش مي  و جـواني ديگـر از گفتند اصـدق

و بـه بادكوبـه رسـيديم  در ايـن رهـسپاري. بـار دوم بادكوبـه را ديـديم. انزلي به راه افتاديم

رف اف دارايي بادكوبه، بادكوبة پيشين نبود، موسي نقي  و خودش درگذشته بود، اش به باد ته

و بيمارستان كرده بودند ساختمان همـه اين كار را تنها بـا او نكردنـد،. هاي او را آموزشگاه

العابـدين زيـن داراها را از ميان بردند؛ تنها كسي كه در ميان اين گروه تندرست ماند حاجي 

و بينوايا نقي ون كمك مي اف، بود؛ چون مردي بود كه در روزگار خود به كارگران كـرد

و بيمارستان ساخت، او را آزاد گذاشتند تا در يكي از پاليزهاي خـود  براي آنان آموزشگاه

و در مسافرخانة بادكوبه چنـد روزي. زندگي را به پايان برساند  مانـديم آنگـاه روانـة گنجـه

.تفليس شديم

مـ امروز گنجه را گيراف آباد مي و من در شگفتم اين شهر كه و نامند يهن نظـامي اسـت

و ديوان  و در دفتر سرايان زبانزد بود، چگونـه هاي سخن از روزگار پيش به اين نام نامي بود

و نامي كه در زبان پارسي نكوهيده است بر روي آن گذاشتند .آن را برداشتند

و از آنجا از كنار درياي سياه پس از گذشتن از جلـو شـهرهايي ماننـد  از تفليس به باتوم

و در برزن سـركه و به اسالمبول رسيديم و ترابوزان از تنگة بسفر گذشتيم در سامسون چـي

پس از يك هفته سه روندة ديگر به ما پيوستند كه بـا. شهر خانه گرفتيم اي اسكي مهمانخانه
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و چون دوازده روز از ماندن ما در اسالمبول گذشت با كشتي  اي بـه نـام هم هفت تن شديم

و هر روزي در كنـار شـهري لنگـر قارلسباد آهنگ  حيفا كرديم، چند روز روي آب بوديم

و پيشامد خوبي بود تا همة شهرستان مي از اسـالمبول بـه. هاي كنـار دريـا را ببينـيم انداختيم

و داردانل آمديم، كلي و از آنجا به خاك رودس، پـس از آن بـه بنـدر بلي  از آنجا به ازمير

و بندر و سرزمين قبرس و برخي بندرهاي ديگر آمديم تـا بـه مرسين و طرابلس اسكندرون

و روز سوم از بيروت آهنـگ كـوي دوسـت  بيروت رسيديم؛ دو روز هم در بيروت مانيدم

.كرديم

و رسـاتر از آن را در كتـاب  آنچه تا اينجا برايتان نوشتم به راسـتي ديباچـه بـود، شـيواتر

و كنــار آن را هــم بــه ميــان رويــم اكنــون بــر ســر ســخن مــي.ام صــبحي نگاشــته و گوشــه

.گذاريم مي

دم شادي. آفتاب فرو رفته بود كه ما به درون كشتي رفتيم اي در خود يـافتيم كـه تـا آن

و پـاي كوبـان در بـاالي كـشتي بـه هـر سـو وار، دسـت هيچ گاه نديده بوديم، ديوانه  افـشان

مي مي و :خواندم چرخيدم

 رو رو اي جان زود زنجيري بياربار ديگر آمدم ديوانه وار

 غير از آن زنجير زلف دلبرم گر دو صد زنجير آري بردرم

 فـردا سـر بـر آسـتان امشب پايان روزگـار دوري ماسـت،! گفتم اي ياران با همراهان مي

مي دوست مي و خاك درش را تاج سر مي نهيم و كنيم، رخساري بينيم كه پيمبران گذشـته

آ  و ما بـا هـيچ شايـستگي بـه آن مردان خدا در رزوي ديدارش جان شيرين به رايگان دادند

مي مي مي رسيم، از هستي خود بهره رويم كه سراسر فـروغ يزدانـي گيريم، به پيشگاه كسي

مي. است دل رازهاي ناگفته و درد مي داند مي. خواند هاي نانوشته را و از اين سخنان گفتـيم

و با شتاب پيشميي هم آب دريا را مي كشت. خوانديم سرودهاي شادي مي  . رفـت شكافت

و ستارگان با چشم و بـر هاي خيره بـه مـا مـي تاريكي كران تا كران را گرفته بود نگريـستند

مي خوشي ما كه خود فرسنگ .خوردند ها از آن دور بودند دريغ

كـشتي از برخورد روزگار در همان شب در كشتي دختركي يوناني كه از قبـرس سـوار

و دلبستگي مي  و از نخستين دم با لبخندي با من آشنا شده بود به شده و زبان تركي بـا نمود

و به باالي كشتي برد يكديگر گفتگو مي  و دست مرا گرفت ديدم. كرديم به سراغ من آمد
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و  و چهـار تكـه گوشـت و سه گرده نان و دو جام بلورين روي چمدان خود يك شيشه مي

و مرا به ميگساري مي پنج دانه سيب گذا  و با دستي. خواند شته دست در گردن من انداخت

و نزديك دهانم برد ديگر از شيشه به جام مي  .......ريخت

و همـه چيـز را از ديـده  چيـزي ام دور نمـود؛ پرتو رخسار زيباي او چشمم را خيره كرد

و و او را در بر كشم ا«نمانده بود كه جام را دركشم و مـست شـوم لب بر لب كـه»و نهـاده

و گفتم  مـا! شگفتا اين چه آزمايشي بود كه ناگهان برايم پـيش آمـد«: ناگهان به خود آمدم

و مزة جاويدان هستيم آن را به اين نمي از پي دلبر راستين مي  و خواهان مهر ! فروشـيم رويم

.»!هان اي دل صبحي

و غرق عشقي شو كه غرق است اندراين عشق  آخرينهاي اولين

و بـه پهلـويش و بـه آهـستگي دسـتش را از گـردنم برداشـتم  آنگاه نگاهي بـه او كـردم

و گفتم اين چه سـخني«: شگفتي نمود.»مرا ببخش كه ديگر مرد اين ميدان نيستم: گذاشتم

اكنـون چـه! ديدي پاسخ لبخند مرا با نگاه مهر ميدادي است كه ميگويي؟ هر بار كه مرا مي 

ا  و مـيز من بيزاري مي شده است كه پنـداري نمايي؟ آيا از آن رو كه در چشم تو بد ديـنم

يا كه از آميزش با من پليد شوي يا مرا به هيچ مي  خدا نكند از تـو بيـزار: گفتم» ... شماري؟

اي، از آن رو كه آفريدة دست خدايي هستي كه تو را نمـود نه از تو نه از هيچ جنبنده. باشم

كه آنچه دربارة بدديني گفتي بدان كه اكنون ما بر سر خواني نشسته ولي زيبايي ساخته؛  ايم

و به چشم بيگانگان يكـديگر را نبينـد«: خوانساالرش آوا كشيده  سراپردة يگانگي بلند شده

و برگ يك شاخسار  شب.»همه بار بگذاريد هاي گذشته آغوشي برايت بـاز اگر ديدي در

و بيشتر از امشب دوستي نشا مي ميكردم و سـرودهاي تركـي برايـت مـين از دادم خوانـدم

مي».رسيم دور بودم آنچه فردا به آن مي  . زنم ونامزد دارم گمان كرد دم از دلبري همانند او

و پرهيـز داري؟«: چون گفتم هيچ يك از اين دو را ندارم، گفت مگـر از زيبارويـان گريـز

مي» نه ولي«گفتم نه  دره رسيم كه زيبايي فردا به كسي و بـا دسـت توانـاي خـود ا از اوست

دو هر دم صد زيبا پديد مي و به يك سوي شدم او هم سر خـود را ميـان آورد اين را گفتم

و سرشك از ديده به رخ آورد  ....دست پنهان كرد

و بـر و بـا دوربـين دور و پيش از برآمـدن آفتـاب برخاسـتم  شب را اندكي دراز كشيدم

در رفته، كردم خود را نگاه مي و رفته خشكي پديدار شد، در يـك سـو كـوهي نمايـان شـد
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و گلدسته اي ديگر ساختمان برابر آن در كناره  اين كوه كرمل«: اي پرسيدم گفتند هاي شهر

و گلدستة خانة خـدا  و آن هم شهر عكا را.»است آفتـاب برآمـد كـشتي هـم جنـبش خـود

و همچنان مي  . بـه كنـار حيفـا مانـده لنگـر انـداخت رفت تا به اندازة هـزار گـام آهسته كرد

و كشتي و كرجي بانان گرداگرد كشتي را گرفتند و بر كرجـي سـوار نشينان را پايين آورند

و شادي بيمانندي از كشتي به كرجي. كردند در كنار دريا نزديك گمرك پياده مي  با شور

و همانجا با ميرزا هـادي افنـان، پـدر شـ  وقي افنـدي، برخـوردو از آنجا به كنار دريا آمديم

و ما را سواره بـي  و كاچال ما را از گمرك گذراند آنكـه بـدانيم كرديم او هم كمك كرد

.رويم به سراي عبدالبهاء آورد كجا مي

و ما به گمان اينكه به مسافرخانه آمده ايم در دل اين انديشه داشتيم كه به گرمابـه رويـم

و بوي خوش به خود بزنيم  و پيراهن تازه بپوشـيم آنگـاه بـه آسـتان بوسـي سرو تن بشوريم

ــاييم ــا هــم از شــادي در پوســت خــود. بي و خوشــامد گفتنــد، م ــد دوســتان گــرد مــا آمدن

و گفـت نمي ، ناگهان ميرزاهادي از باالي پلكـان مـا را خوانـد را: گنجيديم بفرماييـد شـما

.دانستيم كه اينجا سراي عبدالبهاء است نه مسافرخانه».اند خواسته

و پيـروانش و عبدالبهاء را نديده بودند، ولي از دوستان  در آن روزگار بيشتر بهائيان بهاء

و و چـشماني گيـرا، و چنان است، رخساري پرفـروغ دارد دربارة او چيزها شنيده كه چنين

و  هر چند آدمي نيرومند باشد در برابـرش يـاراي ايـستادگي نـدارد، كـشش او بـر سـنگدل

مر بي مي دم چيره مي دين ترين و هـر راز كـه شود، هر انديشه كه در دل داري بر زبان آورد

:اش بتواند نگاه كند سازد، تا كنون كسي يافت نشده كه در چهره نهان كني آشكارا مي

 چشم از آفتاب خيره شود خيرگي چون فزود تيره شود

و نـد دگر شـتند چـون بـه نـزدش بـار يافت بسا مردمان كه بـه او گرايـشي ندا گـون شـدند

و برخـي او گـشتند؛ از ايـن گونـه سـخنان چنـدان در  و به او گرويدند آستانش را بوسيدند

مي گوش مي ها .كرد خواندند كه آدمي باور

مي باري چون ما با اين گمان فرزنـدان. گـشتيم ها پرورش يافته بوديم دنبال چنين مردي

و چـه سـان اشـك چگونه ما از پله توانم براي شما بگويم نمي!و دوستان من  هـا بـاال رفتـيم

و تـپش دل، درون مي و اميد، خوشي روان و شرم، بيم و گستاخي و با شادي اندوه ريختيم

و مي  مي خانه شديم و دانـاي راز، روان گفتيم اكنون در برابر كسي رسيم كه كـان بخـشش
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و خشمش دوزخ آتشين مي  و پاداش ده است، مهرش بهشت برين عبـدالبهاء ... باشـد بخش

و بـه خـود بپـردازيم در  و براي ما خوب شد كه دمي چند چشم بـه راه باشـيم در اتاق نبود

و ريـش كـم كشاكش اين انديشه  پـشت ها بوديم كه پيرمردي كوتاه بـاال بـا شـكم برآمـده

و گيـسوان سـفيد ولـي بـسيار  و رخي پـرچين و جبين و ابروان كشيده سفيد برنجي نه برفي

و پـي تنگ دس  در پـي تار سفيدي بر سـر جامـة سـياه آسـتين گـشادي در بـر بـه درون آمـد

و يـك».گفت مرحبا مرحبا خوش آمديد خوش آمديد مي در پشت سـر او هـم يـك مـرد

و. جوان هم بودند  و شـوقي پـسر او و اين دو ميرزا هادي دامـادش آن پيرمرد عبدالبهاء بود

شگ. نوة عبدالبهاء بودند  و نمي من از ديدنش در و فت شدم خواستم او را دراين پيكره ببينم

و هنگـام شناسـايي مـي اگر در جايي غير از آنجا تن به تن او برخورد مي  گفـت مـن كـردم

او. كردم عبدالبهاء هستم هرگز باور نمي  و انـدام زيرا نـه تنهـا بـا آنچـه كـه دربـارة رخـسار

پ شنيده بودم برابر نبود، با عكـس  و يكـر او گرفتـه بودنـد نيـز هماننـدي هـايي كـه از چهـره

مي ما با نشاني. نداشت رو شويم بلند باال با چهـرة خواستيم با مردي روبه هايي كه داده بودند

و روان  و نگــاهي در جــان و گيــسوان افــشان و ريــش ســفيد برفــي انبــوه و پرفــروغ روشــن

.كارگر

و زمـين بوسـي ها چون به درون آمد پيش رفتـيم كـه بـه روي پـا با همة اين يش بيـافتيم

و گفت نمي  و شـادباش بـه. همه بر جاي خـود نشـستيم. شود كنيم، نگذاشت پـس از درود

و براي ما هفـت نفـر» ها چاي بياور براي اين«: شوقي فرمود  و چاكري كرد شوقي برخاست

و دوستان ايراني پرسش  و پاسـخ چاي آورد آنگاه از ايران بـار ديگـر بـه. هـا شـنيد هـا كـرد

داش و گفت وقي دستور آوردن چاي ».هـا را بـا چـاي در بيـاورم خواهم خستگي ايـنمي:د

و سپس گفت ايد برويد باال كمي آسايش كنيد، آنگاه اگر خسته: چاي دوم را هم خورديم

.اين بود نخستين ديدار ما از عبدالبهاء. شما را خواهيم ديد

ا و ما را بـه بـاالي كـوه كرمـل كـه مـسافرخانه از نزد او بيرون آمده راهنمايان به دستور

و چون نيمروز بـود مـا را بـه ناهـار و هر دو يا سه تن را در اتاقي جاي دادند آنجا بود بردند

م. خواندند ازيسر و كمـي آسـايش كـرده پـيش و هندوانه خورديم و پنير ز ناهار رفتيم نان

ا كه نديشه بيرون نمي فرو رفتن آفتاب روانة در خانه شديم؛ ولي من، از اين روم كه كساني

و خـوي عبـدالبهاء آن سـخنان را گفتـه گزافـه  گـو بودنـد يـا خـدا مـا را ديـدة دربارة روي
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در: سرانجام با خود گفتم. خدابيني تباه بود كه او را چنان كه شايد نديديم  چون روزگاري

و پيكر يزداني به سر برده  ديـدار رخـسار يـار را ايم، هر آينه تـاب دوري از آن روي نازنين

و گوشـة چـشمي نمـود تـا مـا  چنان كه هست نداريم، اين بود كه دربارة ما بخششي فرمود

و به ناچار در ما آمادگي پديـد شـود، خـود را چنـان كـه بي و جاي تهي نكنيم خود نشويم

.هست خواهد نمود

و شد مي گفـتم مـاي مـي گـاه. كـرد كرد، ولي مرا خرسند نمي اين انديشه در مغزم آمد

و كاري به بيرون نداشته باشـيم  و چـشم. بايد به درون بنگريم و مهـر مـان بـه دانـشو خـرد

و مردم  و نشانه رازداني و ابـرو دوستي و چشم و باال ... هاي پرورش روان او باشد نه به ريش

و در مسافرخانه با آقاي محمد حـسن نگهبـان آن  و حـاجي ميرزاحيـدر علـي اصـفهاني جـا

مي بوطالب بادكوبه مالا و بيست سال دارد ديدن كـرديم؛ اي كه  بنـده بـا گفتند فزون از صد

آن ايــن مردمــان كــه از پيــشينيان پيــروان ايــن كــيش بودنــد ســر فــرود مــي و را آوردم هــا

و ميگفتم چون اين گرامي و عبدالبهاء بوده ها سال ميداشتم و روز در پيشگاه بهاء انـد ها شب

و دار  و بي همه سره مرد و دل پاك هستند آن اي خوي ستوده بز گمان رگ بايد شمرد ها را

مندي از پيـشگاه آنـان را رسـتگاري بزرگـي اين بود كه بهره ها چشم ياري داشت،و از آن 

از. شمردم مي آن روز تا فرو شدن آفتاب باالي كوه در مسافرخانه بوديم، سپس همه با هـم

كـه از بـاالي. هوا خوب تاريك شده بود. نه آمديم باالي كوه كرمل سرازير شده به در خا 

و.»اند بفرماييد، دوستان را خوانده«: ها كسي گفت پله و جـوش افتادنـد يكبار همه به جنب

و پيش كرده به درون اتاق رفتند  و. يكديگر را پس و هـر يـك بـراي خـود جـايي گرفتنـد

و آن ص بيشتر خواهان جاي پاي در اتاق بودند ندلي جا گيرشـان نيامـده بـود هايي كه روي

و  ميان اتاق بر زمين نشستند؛ چون همه نشستند عبدالبهاء دو دستش را بر چشمش گذاشـت

و خوشامد گفت و نگاه، همه را ديده گذراند .با جنبش سر

و در انديـشه فـرو رفـت و سپس چـشمان خـود را بـست آنهـا كـه. پشت به صندلي داد

و آرا  و دم فـرو بــسته آوايــي از كــسي پيرامـونش بودنــد خــاموش م دسـت بــه ســينه نشــسته

و گفـت. اي در ميانشان نيست آمد، چنان كه گفتي جنبده برنمي : پـس از دمـي سـربرآورده

و در همـه جـا بايـسته اسـت و جـان هـر كـار اسـت . پشتيباني يزدان نيرويي شـگرفي اسـت

و كودك خردسال بودم يك شاهزادة ايرا ني بود به نام تيمـور روزگاري كه در بغداد بودم
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ر ميرزا كه پنجاه سا  يك روز در كنار دجلـه شـكار. گار خود را در شكار گذرانده بودزول

اي هستند كه من در جايي نديـده بـودم جـز چنـد ها دستة ويِژه آن مرغابي. كرد مرغابي مي 

ونو بيـر رونـد انـد، زيـر آب مـي اين ها پيوسته در جنبش. سال پيش در طبريا كنار درياچه 

آن. آيند مي ها را نشانه گرفت، چون تير رها كرد مرغابي زير آب رفتـه تيمور ميرزا يكي از

و اندكي جلوتر سر درآورد هر چه كرد نتوانست يكي از آن  مـن تفنـگاز. هـا را بزنـد بود

و جـايي را نـشانه گـرفتم كـه مرغـابي سـر از آب بيـرون مـي  و بـا ايـن دستش گرفتم آورد

را ابيسنجش يكي از مرغـ  و چهـارمي و سـومي و همچنـين دومـي در. هـا را زدم شـاهزاده

اند ها پيوسته در جنبش شما ديديد كه اين: ها را زدي؟ گفتم پرسيد چگونه اين! شگفت شد 

آنو روي آب نمي  آن. هـا بخـورد مانند تا تير به آب مـن جـايي را نـشانه گـرفتم كـه هـا از

ايـن:ر خـود كـه در پـشت سـرش بـود كـرد وگفـت تيمور ميرزا رو به نوك. آيند بيرون مي 

از پنجاه سال است من شكارچي ها در هر كار پشتيباني يزدان را دارند، بابي ام نتوانستم يكي

آن اين مرغابي  زد ها را بزنم، يك بچه بابي همة و گفت» ها را ببينيـد: سپس رو به همه كرد

و گفـت آنگاه رو به يكـي از بهائ. كند پشتيباني خدا چه مي  : يـان كـه اهـل آبـاده بـود كـرد

و دانشمند نبـود؛ يكـي از چكامـه. بخوان« و سخنور بود ولي خوش سخن اين مرد مبلغ بود

و همه را به ستوه آورد  و درازي خواند پس از آن عبدالبهاء به ديگـري گفـت بخـوان. دور

فـي«: هاء گفـت ان بهاء در سپاس خدا چيزي خواند چون به پايان رسيد عبدالبناو هم از سخ 

 مـا هـم بـه مـسافرخانه. از اين سخن همه از جا برخواستند، هر كس به سويي رفت» امان اهللا 

و گرداگرد ميز شام نشستيم من ديـدم پـيش از آنكـه. آن شب شام قيمه پلو داشتيم. آمديم

و بـراي  و به هـر يـك بـشقابي بدهنـد يـك بـشقاب پـر كردنـد مهمانان شام را پخش كنند

مگـر عبـدالبهاء هـم از شـام مـا«: اي پرسـيدم مـن از آبـاده. بـه در خانـه فرسـتادند عبدالبهاء

نه چون آقا محمد حسن نگهبان مسافرخانه در كار خـوراك مهمانـان«: گفت» خورند؟ مي

و خوراك خوب نمي  و به اندازه پولي كه ميگيرد شام نميدهد و دغلـي نادرستي كرده پـزد

دهـد بـشقابي هـم ند هر شب از آنچه كه به خود مهمان مي كند عبدالبهاء هم دستور داد مي

.»خورند براي نمونه براي او بفرستند تا ببيند مهمانان چه مي

و پـيش از نيمـروز از گرمابـه بـه در خانـه  فرداي آن روز كه آدينه بود به گرمابـه رفتـيم

و به مسجد مي خي گرفتيم سپس كرنش كرديم پاس رود؛ آمديم ديديم عبدالبهاء سوار شده
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از. عبدالبهاء روانـة مـسجد شـد. ايد از شما پرسيدم گفتند به گرمابه رفته: گفت مـا دانـستيم

و كسانش را به عكا كوچانده  و آئين مـسلماني را ماننـد روزه نگـه روزي كه بهاء اند روش

مي مي و خود را به مردم مسلمان و پيرو روش حنفي مـي دارند آد شناسانند و هـر ينـه نماينـد

مي عبدالبهاء به مسجد مي و پشت سر پيشواي مسلمانان مانند ديگران نماز .خواند رود

و باز مانند روز گذشته در فـرو رفـتن باري براي خوردن نهار به باالي كوه كرمل رفتيم

و مانند شب گذشته به پيشگاه عبدالبهاء خوانده شـديم  آن شـب نيـز. آفتاب به خانه آمديم

و رشـتة سخن از پشت  و سرانجام از آخوندهاي ايـران نكـوهش كـرد يباني خدا به ميان آورد

آخونـدهاي پيـشين ماننـد آخونـدهاي كنـوني نبودنـد،«: سخن را به اينجا رسانيد كه گفت 

هـا كـه اكنـون خودنمـايي مـي ها دين داشتند، دانشمند بودند، خداترس بودند، ولي اين آن

چآن. نادانند. كنند دين ندارند  و ها و در دل ون دين داشتند فرمانـشان بـين مـردم روان بـود

ســپس گــزارش ديــدار ســيدمحمدباقر رشــتي را در اصــفهان بــا. جــان همــه جــاي داشــتند

مي. محمدشاه قاجار داد  رفت پيش از هر كـار بدين گونه گاهي كه فتحعلي شاه به اصفهان

ر. كرد از سيدمحمدباقر ديدن مي  و بـه اصـفهان نرفـت روزي كه پادشاهي به محمدشاه سيد

محمـد شـاه بـه. پس از يك هفته سيدمحمدباقر پيغام داد كه من به ديدن شاه خواهم آمـد 

و ســربازها گفــت  ــار و چــاكران درب ــه كــسان خــود اگــر: دســتور حــاجي ميرزاآقاســي ب

و بـا او برخـورد كرديـد بـدو  و از نزد شما گذشت سيدمحمدباقر به اينجا به ديدن شاه آمد

و چنـد نفـر نپردازيد  و رو به سوي او نكنيد؛ ولي چون سيدمحمدباقر كه سوار بـر االغ بـود

و سربازان پادشـان، و چاكران و به سراي پادشان رسيد، درباريان پيرامون او را گرفته بودند

و سـنگيني او را ديدنـد رج  و بـه دسـت بوسـش پيري هـا بـه صـف زده بـه سـويش تاختنـد

و هر كس كه دستش به او نمي شتافتند، چنان كه آشوبي به پا  رسـيد سـم خـر بـا بـه خاست

و خواست از پله. بوسيد جاي دست او مي  ها باال برود تـا بـه چون به نزديك ساختمان رسيد

و روي پله ايستاد؛  و حـاجي ميـرزا آقاسـي بـه پيشگاه شاه برسد ناتواني نتوانست  محمد شاه

و بـه باالخانـه برد و چـون در آنجـا يـك صـندلي بيـشتر زير آمده زير بغلش را گرفتنـد نـد

و تا آوردن صندلي ديگر محمد شاه سرپا بود  .نگذاشته بودند به ناچار سيد روي آن نشست

و گفت شـاه ميرزاي قمي با فتحعلـي«: آنگاه از پرهيزكاري ميرزاي قمي سخن به ميان آورد

آو. هم روزگار بود  شـاه ردند، فتحعلـي يك سال دويست نفر از تركمانان را گرفته به تهران
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از فرماان به كشتن همه داد؛ چون ميرزا آگهي يافت به فتحعلي  شاه نامـه نوشـت كـه دسـت

و اي، اين ها را گرفتار نكرده ها بدار، چه گذشته از اينكه در جنگ اين كشتن اين  ها مسلمان

يزن بهـشت اگر ميرزا باب«: شاه در پاسخ نوشت فتحعلي.»اند، هر چند سني هستند برادر ديني 

مي براي من مي  خدايا تو گواهي كـه ايـن: ميرزا در پاسخ نوشت. گذرم شود از خون ايشان

و او را در برابـر،  كمترين بندگان تو مي خواهد كه بندة ديگـرت را از كـار زشـتي بـازدارد

مي. خواهد بابيزني بهشت را مي  دانم فرداي رسـتاخيز بـر مـن چـه داني كه من نمي خدايا تو

پروردگارا ما را توانايي بندگي! گذشت در بهشت جاي خواهم گرفت يا در دوزخ خواهد 

و بيامرز و از گناه ما درگذر .ده

و گريه مي  تنم خود بگويم يا بگريم چون كنم من ميان گفت

و ثناي گر بگويم فوت مي  گردد بكا ور بگريم چون كنم حمد

در اين سخن آن روزگـار كـسي يـاراي آن را نداشـت كـه از ها از مثنوي است با آنكـه

جـا پايـان داد سخن را عبدالبهاء بدين».مثنوي به گفتار خود گواهي آورد، ميرزا چنين كرد 

و سر همـه را  و مانند شب گذشته به آن مرد سست سخن گفت چيزي بخوان، او هم خواند

و پس از آن، انجمن به هم خورد .به درد آورد

و تياري شوقي بار خواستم كه تنها به نزد عبدالبهاء بروم تا سـپردگاني روز سوم به دس هـا

بار داد رفـتم آنچـه بـود پيـشكش كـردم، بـا. هايي كه دوستان داده بودند پيشكش كنم نامه

و نامه  او مهرباني پذيرفت و بـه و پيراسـته كـنم ها را دستور داد كه همه را بـر برگـي كوتـاه

ن  در پذيرفتم، دليري. كشدبدهم كه در خواندنش رنج و ام از روز نخست زيادتر شـده بـود

در گوينـد نمـي اش دوخـتم تـا ببيـنم آنچـه پيـروانش مـي ميان گفتگو ديـده بـه ديـده  شـود

اش چشمانش نگاه كرد درست است يا نه؛ ديدم چنين نيست خـوب ميـشود ديـده بـه ديـده 

و به چشمانش نگاه كرد .دوخت

خ و شنيد و گفـتم مـن نـوادة حـاجي عمـه خـانم هـستم، در ميان گفت ود را شناسـاندم

و خوشـخوان  و از خديجه سلطان دختر حاجي عمه خانم كه پيرزني سـخنور شادماني نمود

و گفتو در بهائي  و از او ستايش نمود و«: گري استوار بود جويا شد با آنكه خويـشاوندي

و دخترش فروغيه خان» حرم كاشي«نزديكي با  و او خديجـه.م با مـن خـوب نبودنـد داشت

و در دوستي ما پايدار ماند سلطان از پي آن  (ها نرفت حرم كاشي سومين زن پدر عبدالبهاء.
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و در اين زمينه سخن).و فروغيه دخترش بود  ها رانـد باري گفتگوي خانوادگي به ميان آمد

پ. كه اكنون جاي گفتنش نيست  يـشكش ديگـر روز ديگـران هـم هـر آنچـه آورده بودنـد،

.كردند

با دست اصدق بـرديم) به فرموده خودش( يكي از چيزهايي كه از تهران براي عبدالبهاء

اي پيـرو نخست كسي كه در كاشان به گفتار مالحـسين بـشرويه. بود» كشف الغطاء«كتاب 

و در آن روزهـا كـه بـاب را از اصـفهان بـه سـوي  باب شد، حاجي ميرزاجاني كاشاني بـود

و از كاشان گذشته، حاجي ميرزاجاني با برادرهايش از او ديـدن كردنـد تهران مي آو  . ردند

و مي گويند از نگهبانان خواهش كرد كه كاروان باب را سـه شـب در كاشـان لنـگ كننـد

و اين سرافرازي را به او بدهند كه سه شـب مهمانـدار بـاب  براي هر شب صد تومان بگيرند

و چنين كردند .باشد

و سرگذشت او دفتري ساخت حاجي ميرزا جاني نخستين كسي بود كه در پيدايش باب

و نام آن را  سپس در روزگـار بهـاء مـردي بـه نـام ميـرزا. گذاشت» الكاف نقطه«و پرداخت

و به گفته خود از روي آن بـه نـام  » تـاريخ جديـد«حسين همداني آن دفتر را به دست اورد

و پس از او آقا محمد كه به فا و هم نبيل نامور بـود همـين كـار را چيزي نگاشت ضل قايني

.كرد

كه بيشتر بهائيان در آن روز چنين مي هاي فاضـل قـاينيو نوشته» تاريخ جديد«پنداشتند

 خورشيدي با بهتـرين بـرش 1289برابر استت كه ناگهان در سال» الكاف نقطه«و ديگران با 

و» الكاف نقطه«و اندازه و پخـش شـد  ايـن كـار بـه دسـتياري خاورشـناس از چاپ درآمـد

و شاخه. دانشمند پرفسور ادوارد براون انجام يافت هاي آن، كاوش بسيار اين مرد آئين بابي

و در ايران با دسته مي در. هاي گوناگون اين گروه ديدار داشت كرد و در قبرس صـبح ازل

و ترجمان  و دفترها نوشت و چون نـام عكا بهاء را ديد را شـنيده بـود» لكـافا نقطـه«ها كرد

مي دنبال آن مي  و هر چه بيشتر ميگشت كمتر و سرانجام پنداشت كـه آن دفتـر گشت يافت

 خورشيدي در كتابخانه ملـي پـاريس رونوشـتي از 1271از ميان رفته است تا آنكه در سال 

و چند دفتر ديگر، از آن كنت دوگوبينو است كـه و دريافت اين دفتر آن را به دست آورد

و فروخته پس  و اين گوبينو در سال از مرگ او به آنجا برده  خورشـيدي فرسـتادة 1232اند

و درباره ارجمند از طرف ناپلئون پادشاه فرانسه به ايران آمد كه سه سال در ايران به سر برد

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



55

و بابي  و نوشـت باب و دفترها گـرد كـرد آنهها بررسي كرد هـا بـود هـا بـه دسـت داد كـه از

.»الكاف نقطه«

و ها نمود كه آنچه دنبالشمي باري پروفسور براون از يافتن آن دفتر شادي گشت يافـت

و هم شگفتي  و ديگـران تـا ايـن انـدازه نادرسـتي ها كرد كه چگونه ميـرزا حـسين همـداني

و سرگذشت صبح بيهوده و بيدادگري كرده و فزونـي گويي هـا دربـارة ازل را از ميـان بـرده

و نوش و افزون كردهتهبهاء نوشته و كم .اند هاي حاجي ميرزا جاني را به دلخواه خود زير

و بـه دسـت عبـدالبهاء رسـيد، بـه ميرزاابوالفـضل» الكاف نقطه« چون و پخش شـد چاپ

ـ دستور داد پوچ بـودن ايـن دفتـر را بـه گـوش  ـ كه پيشتر او را به شما شناساندم گلپايگاني

كه. همه برساند  االسـالم هفتصد برگي آنچناني در پاسخ شـيخ» فرايد«كتاب ميرزاابوالفضل

و سال قفقاز به گفتة خودش در شش ماه نوشت، ماه  ها تا پايان زندگي خويش را سرگرم ها

و اين كار نشان مي  و دو بـرگ آراسـته و جز صدو سـي و پس از هفت سال درگذشت داد

ك چندين برگ يادداشـت چيـزي بـه جـا نگذاشـت، آن  و هـم دربـاره ارهـاي ادوارد بـراون

و لغزش  و سيدجمال الدين اسدآبادي و شيخ احمد روحي هـاي بدگويي از آقاخان كرماني

و چگـونگي  ميرزامحمدخان قزوينـي در درسـت كـردن چهـار مقالـة عروضـي سـمرقندي

و نامـة او بـه  و بازگـشت سـيد بـاب از گفتـه خـود او گرويدن سيدجواد كرباليـي بـه بـاب

و نكتـه ناصرالدين شاه ولي  و پايگاه بلند او نزد بابيان هـاي ديگـر دربارة جانشيني صبح ازل

.چيزي نگفته

ـ كه او را به شما شناساندم  عبدالبهاء پس از مرگ ميرزاابوالفضل، سيدمهدي گلپايگاني

و چند تن ديگر را دستور داد كـه گـرد هـم و ابن ابهر ابن اصدق و شيخ محمدعلي قايني ـ

و و خرد و خـوش، پـوچ بـودن آيند و بـا سـخناني شـيرين  دانش خود را بـر سـر هـم نهنـد

اين چند روزگاري دراز در تهـران در ايـن كنكـاش داشـتند تـا. الكاف را هويدا كنند نقطه

را. آنكه سـيدمهدي گلپايگـاني بـه كمـك آن چنـدنفر دفتـري بـه پايـان رسـانيد  و نـام آن

ب»الغطاء عين حيل االعداء كشف« و سپس در سـر. علي به عشق آباد رفـتا شيخ محمد نهاد

و سـتيزگي اين دفتر ميان مبلغان كشاكش  و هـا و بـه ويـژه ميـان شـيخ محمـد علـي هـا شـد

و چه در عشق  در سيدمهدي، چه در تهران و روزي كار بـه جـايي رسـيد كـه مـشرق«آباد،

و شيخ محمـدعلي بـر سـر خـشم» االذكار آمـد، در نزد گروهي از دوستان گفتگوشان شد
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و بـري چهارپايه و مغز سيدمهدي بكوبـد كـه دور هـا اي كه پهلويش بود برداشت كه بر سر

و چهارپايه را از دستش درآوردند .ريختند

و بـه مهدي از عشق سيد و در آنجا كار رونويسي آن را به پايان رسـانيد آباد به مرو رفت

و به تاشكند براي چاپ فرسـتاد؛ چـون از   چـاپ درآمـد يـك جلـد آن را نام خودش كرد

براي پرفسور براون به لندن فرستاد، ولي هنوز آن دفتر ميان بهائيان پخش نشده بـود كـه بـه

قبـرس در دسـت: دستور عبدالبهاء از پخش جلـوگيري شـد؛ زيـرا در آن دفتـر نوشـته بـود 

و صبح ازل نيز در آنجاست انگليسي سـ ادوارد بـراون مـي. ها ود خواهـد آن سـرزمين را بـه

و هـم سـخنان ديگـر بـه» ...ها كند تا مردم روي بدان سـو نهنـد گاه بابي ها پرستش انگليسي

و زيان انگليسي و عكـا را گرفتنـد و چـون همـان روزهـا سـربازان انگليـسي حيفـا هـا رانـد

و به او مهرباني  عبدالبهاء هم دربـارة ها نمود، لردالمبي سردار لشكر به ديار عبدالبهاء شتافت

و از خداوند ساية او را در آن سرزمين آفرين انگليس پادشاه  بر سـر همـه گـسترده ها گفت

و پاي نام گرفـت؛ ديگـر سـزاوار نديـد كـه آن و سرانجام از پادشاه انگليس نشان خواست

و انگليسي ها كه سايه بر آن كشور گسترانده .اند ناخشنود شوند دفتر پخش شود

مي خواندن اين كتاب براي آدم شگ هـاي آورد، يكي آنكه ميرزا ابوالفضل بـه بهانـه فتي

و دراز مي  در. خواهد دانش خود را به رخ مردم كشد دور بـراي نمونـه بـشنويد؛ ابوالفـضل

مي آورد كه ما در چند رج از آن شيره چندين برگه سخناني مي  بـا«: گويـد مـي. كنيم كشي

و او در  بارة فلسفه به ويـژه فلـسفه افالطونيـان بنيامين فرانكلين شاگرد امرسن ديداري كردم

و آمدن فيلسوفان رومي به دربار انوشيروان پرسش  و پاسخ نو ها شـنيد كـه در پايـان ها نمود

و گفت چه اندازه ميان دانش اين جوان .» ايراني پهناور استدست بر پشت من زد

خواسـتندو بهائيـان نمـي ديگر نامة سيد باب است به ناصرالدين شاه كه آن نامه را بابيان

و از آنچه گفتـه بازگـشت  پخش شود تا مردم ندانند كه سيد باب سخن خود را پس گرفته

 دفتـر 204آورد در صـفحة پس از آنكه نامـه ناصـرالدين شـاه را بـه محمـد شـاه مـي. كرده

م«: نويسدمي» الغطاء كشف« و التزام پا بـه و استغفار كردن باب هـر چون در اين عريضه انابه

آيد كه صورت دستخط مبـارك سپردن آن حضرت مذكور است، مناسب چنان به نظر مي 

و موازنة آن را بـا الـواحي كـه از قلـم  را نيز محض تكميل فايده در اين مقام مندرج سازيم
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و سـالطين عـالم نـازل گرديـده بـه دقـت اولـي  جمال قدم در سجن اعظم به جهت ملوك

.»البصاير واگذاريم

هند بگويند كه چون سيد باب در آن نامة پا به مهـر آمـرزش خواسـته، مـا آن را خوا مي

و آوريم تا مردم آن نامه را با نامه اينجا مي  هاي بهاء كه بـه پادشـاه نوشـته اسـت برابـر كننـد

.بدانندكه تا چه اندازه بهاء بر باب برتري داشته است

در» روضه مباركـه«به ديدن: پس از يك هفته روزي عبدالبهاء فرمود و مـرا هـم برويـد

ميـرزا هـادي دامـاد. روضة مباركه آرامگاه بهاء در بيرون شهر عكاسـت. آنجا به ياد آوريد 

و به هجي ببرد تا شب را در آنجا بـه روز  خود را دستور داد كه همراه ما باشد، ما را به عكا

و روز ديگر به حيفا برگرديم  كروسـه افـزار سـواري. افتـاديم بامداد با كروسه بـه راه. آريم

و در نيمكـت است كه با دو اسب مـي  و درون آن سـه نيمكـت پـشت سـر هـم اسـت برنـد

در. نشيند نخست راننده مي  و يكسر به سرايي كه بهـاء  آنجـا پيش از نيمروز به عكا رسيديم

و خانه ويژة او را با كاچالش ديديم كـه از ان همـه بـود نيمكتـي زندگي مي كـه كرد رفتيم

و صندلي بهاء بر روي آن لم مي  مي داد و چيزهاي ديگر كه همـه اي كه بر روي آن نشست

و درديده  هـاي بـزرگو كوچـك ها ارجمند نمايد در صـندوق را براي اينكه درست بماند

يك. جا داده بودند  و و بوسـيديم؛ آنگـاه ناهـار يكآن درها را باز كرديم هـا را پـساويديم

و پس از نيم  آن. روز از عكا به باغ رضوان رفتـيم خورديم در آنجـا نيـز اتـاقي كـه بهـاء در

گـاهي هاي آن نشيمن در باغ، درخت توت بزرگي بود كه زير ساية شاخه. ميزيست ديديم 

و پرداختـه بودنـد كـه بهـاء بـر آن مـي  و بعـد از او بـراي اينكـه تخت مانند سـاخته نشـست

هـاي نـازكو زيبـاي آهنـي رادور آن را ميلـه گستاخي پيدا نشود كه بر جاي او بنـشيند دو 

و در ميان آن گلدان .ها گذاشته بودند كشيده بودند

: از باغ رضوان روانة كاخ بهجي شديم؛ نرسيده به كاخ، مهماندار مـا ميرزاهـادي گفـت

و«: آنگـاه گفـت. خواندم! صبحي چيزي بخوان ديـوبگريزد از آن قـوم كـه قـرآن خواننـد

د  و گفت اد كه پياده به سوي ما مي مردي را نشان  از پيش»اين ميرزا محمدعلي است«: آمد

و عبـدالبهاء) غصن اكبر(براي شما گفتم كه ميرزا محمدعلي و هماورد عبدالبهاء بود برادر

او چون خيلي دلـم مـي. اورا از خود رانده بود  و رخـسار خواسـت كـه او را ببيـنم در انـدام

و ژرف در او  و نگريستمباريك بين شدم ، ديدم پيرمردي اسـتت نيرومنـد بـا انـدامي ميانـه
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و گيسوان بلند كه بر شانه  و ريش مشكين كه چهرة گشاده و جامة آستين گشادي ها ريخته

و دست ميگفتند به رنگ سرمه آبه و در زير آن، قبـاي سـفيدي پوشـيده بـود اي در بر كرده

و زل آنكه به ما بپردبي. دستوارة آبنوس در دست داشت  زل چشم بدوزد به نگاه سـبكي ازد

و سنگيني به راه خود رفت و به آرامي .از زيرچشم بسندگي كرد

 اين پيشامد بار ديگر بر شـگفتي مـا افـزود؛ چـرا؟ بـراي اينكـه شـنيده بـوديم كـه ميـرزا

و و پرموسـت و از يك چشم نابيناست، اندامش پـست و نازيبا دارد محمدعلي رخي زشت

و دسته همانند بس  اي از بهائيان ثابت دو آتشه كه در دوسـتي يار به صبح ازل برادر بهاء دارد

و دشمني با ميرزامحمد علـي برنايـشتي  و تعـصب(با عبدالبهاء نمودنـد سـخنان مـي) پـشتي

و زن پـدر بهـاء(گفتند كه فرزندان مهد عليا ناشايسته مي  از) زن دوم بهاء و از بهـاء نيـستند

و چنان در ايـن گفتـه بـي اء مي صبح ازل برادر به  پروايـي نـشان دادنـد كـه عبـدالبهاء باشند

و دروغ بستن  و ترسيد كه اين چفته او) اي كه در ميان بود با پيشينه( دلتنگ شد بـراي خـود

و اين بستگي ازل به شكوي بهاء همه را لكه  دار كند، فرمودو كسانش هم زيان داشته باشد

ندان مهدعليا به ويژه ميرزا ضياء اهللا هماننـدي رسـايي بـه بهـاء از اين سخنان نگويد فرز: كه

.»دارند

بهـاء بـا زن دوم خـود مهـد. باري به كاخ بهجي رسيديم؛ ساختمان كهنة باشكوهي بـود

و فرزندانش آنجا مي  و فرزندانش جايش را گرفتند عليا و پس از او ميرزامحمدعلي زيستند

آ  و پنج سال در وو بيشتر از چهل و تـا عبـدالبهاء زنـده بـود بـا آنكـه بـا بـرادران نجا بودند

آن خويشاوندان ميانه  ولـي. هـا را از كـاخ بهجـي برانـد اي نداشت در اين انديشه نيافتاد كه

.شوقي اين كار نابهنجار را به كمك ديگران كرد

 در جلوي كاخ بهجي سه دستگاه ساختمان است كه يك جـور سـاخته شـده؛ آنكـه در

و چـون بهـاء و زن حـاجي سـيدعلي افنـان بـود كنار افتاده از آن فروغيه خـانم دختـر بهـاء

و تـا روزي  و نام روضة مباركه به آن دادند درگذشت در همان اتاق او را به خاك سپردند

دار روضـة مباركـه كه سيدعلي افنان با عبدالبهاء كه برادرزنش بود ميانة گرم داشـت كليـد 

و پس از به هم  و خوردن دوستي بود شـان عبـدالبهاء كليـدها را از دسـت سـيدعلي بـا جـار

و ساختمان اين سـو مـسافرخانه. جنجال گرفت  ساختمان مياني در دست سيد علي افنان بود

.بود

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



59

و رويـي شـستيمع آنگـاه آهنـگ ديـدن روضـه مباركـه  و دست  ما به مسافرخانه آمديم

و هر كرديم، ميرزاهادي كه راهنماي ما بود جلو او افتاد، ما هم از پي او به راه افتاديم كـار

مي مي و روش ديدن روضة مباركه آگهي نداشتيم كرد ما هم به دنبال. كرديم، زيرا از رسم

كن رسـيديم كـه در پـايين ميرزا هادي از باغچة بيرون ساختمان آهسته گذشتيم تا به كفش 

و آسـتانه را كـه از ها را از پا درآورديم سراي پوشيده بود، آنجا كفش  و به درگاه رسـيديم

و دست بر سينه بـدون اينكـه سـخن بگـوييم آهـسته آهـسته گـام سنگ مرمر بود بوسيديم

و بي  و برداشتيم تا برابر اتاق آرامگاه بهاء رسيديم آنكه به درون اتاق رويم به خاك افتاديم

و ايـستاده آنگاه پس پس برگشتيم تـا بـه پـايين سرپو آستانة در را بوسيديم،  شـيده رسـيديم

و ديگـران زيارت و يك نفر به خواندن رازگـويي دمـساز شـد نامه خوانديم، سپس نشستيم

دادند؛ پس از او نوبت به من رسيد من هم چيزي خوانـدم انگـاه چنـان كـه درون گوش مي 

.شديم بيرون رفتيم

ر و بار ديگر بامداد آن شب به وضـة مباركـه رفتـيم، شب را در مسافرخانه بهجي مانديم

دل رازگويي و درد و نيازمندي ها كرديم و با دريافت خوشـي ها نموديم هاي خود را گفتيم

و حيفا بازگشتيم و روان به عكا .در جان

 پيش از اينكه راه بيافتيم چون شنيده بودم كه عبدالبهاء بوي خوش گل يـاس را دوسـت

و بـا خـود آوردم سـه تـسو دارد يك دستمال از باغچة روضه مباركه از يـك( آن پركردم

و چهار ساعت شبانه روز  از نيمروز گذشته بود كه به حيفا رسيديم؛ يكـسر) بخش از بيست

و گفتم به فرمان سركار آقا. به ديدن عبدالبهاء رفتيم  نـامي(من جلوتر از همه نزديك رفتم

ر) خواندنـد كه براي بهائيان عبـدالبهاء را بـه آن مـي  و سـپس از سـوي نخـست از وي شـما

گل دوستان شما، آستان آن يار بي  و اين هـا را از آن باغچـه رشـك بهـشت همتا را بوسيدم

و اكنون مي  و سـر برين آوردم خواهم از سوي همة ياران ايران پايتان راببوسم؛ اين را گفتم

و از جا برخاسـته بـو  دم؛ انگـاه بر پايش نهادم وتا خواست مرا بازدارد من كار خود را كرده

در.»بيا تا من هم روي تو را از جانب همة دوسـتان ببوسـم«: بفرمود و مـرا دسـت بـاز كـرد

و پيشاني مرا بوسيد  و هر دو گونه و. آغوش گرفت و نوازش كه برتر از پنـدار اين مهرباني

و همگان رشك بردند .گمان همه بود، بر ارج من افزود
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اي از بهائيان آبـادة حيفا رفتيم چند روز پيش از ما دسته به جز كاروان ما كه از تهران به 

و تا دو هفته بـا  فارس كه در شماره بر ما فزوني داشتند از راه هندوستان به آنجا آمده بودند

و همان سخنور بـي ما درمسافرخانه هم  و همسايه بودند اي كـه يـادي ازش سـواد آبـاده خانه

.ها بود كردم از آن

مي بهائيان كه مي به حيفاء كنند، پيش از به راه افتادن براي بدرود آيند به ميهن بازگشت

و جايگـاهاي چون براي آبـاده. روند هم به روضه مباركه مي  هـا فرمـان بازگـشت بـه بهجـي

و عبـدالبهاء مـي غصن و كانون كـارش بـود آن اكبر هـا ترسـيدكه مبـادا يكـي از بهائيـان بـا

و سخناني بشنود  و برخورد كند و فريفته شود، پيوسـته نگهبـان نهـان  كه رو به سوي او كند

و اگر كسي با غصن اكبر يا يكـي از پيـروان او ديـدن گماشت تا ديده آشكار مي باني كنند

آن. كند او را اگاه سازند  و دوسه نفر را بـا . هـا بـه روضـة مباركـه فرسـتاد در اين جا شوقي

و پس از ديد اين و در برابـر كـاخ ها به كاخ بهجي رسيدند ن آرامگاه به مـسافرخانه آمدنـد

و شوقي گفت كه از چامه. كه سراي غصن اكبر بوده رده كشيدند هاي شـورانگيز بخوانيـد

آن كامه و ناسـزاگويي بـه . هـا سـخناني بگوينـد اش اين بود كه در نكوهش هماوردان خود

و چيزها گفت كه من امروز از يـادآوري آن آيـد بـراي شـرمم مـي يكي از آنان آغاز كرد

ام يكـيش را بـراي شـما آنكه سخن بـه گـزاف نگـويم چنـان كـه دركتـاب صـبحي آورده 

آن. خوانم مي مي يكي از ز يك فوج عزازيل غبي«: گفت ها به آواز بلند تر، شد نـاقض واهللا

مي» اكبر خرسند به اين شد كه رئيس البهاء شد  هـي هـي چـه بـه«خواندند آنگاه همه با هم

مي.»جا شد  و اداهاي ويژه و اين سخنان را كه به آواي بلند و كـسان خواندنـد غـصن اكبـر

و دلتنگمي فرزندانش مي  و اندوهگين و خشمگين شدند ولي ياراي اينكه پرخـاش شنيدند

ميبه. كنند نداشتند چه در شماره كمتر بودند .كردند ناچار به خدا واگذار

تـر از يك گروه اهـرمن نـادان» ناقض اكبر«ند به خدا سوگ«: اكنون جان كالم را بشنويد

اش اين بود كه سرور مردم دنگو گول شده؛ چـه انـدازه ايـن كـار بجـا شد تنها خرسندي 

راو چون بهاء ميرزا محمدعلي را پاي نام غصن.»شده اكبر داده بود به اين معنـي كـه خـود

و خدا مي  و ميـرزا محمـدعلي را شـاخة بـزرگ درخت اهللا غـصن«ر درخـت خـداتـ دانست

آن دسته از بهائيـان كـه بـا او بـد بودندبـه جـاي. كه واژه سبكش غصن اكبر است» االاكبر

.گفتند، يعني پيمان شكن بزرگ غصن اكبر به او ناقض اكبر مي
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گفتند در ميان اسـت، سـخنان ديگـري هـم در ايـن بـاره اكنون كه نام غصن اكبر را مي 

:بشنويد

و همه از مردم ايـران بودنـد در حيفاء از مـردم.و عكا نزديك پنجاه خانوار بهائي بودند

بازي به اسـم جميـل كـه بـه گـويش آن سرزمين يك نفر هم بهاي نشده بودند مگر نيرنگ 

و دانسته نشد كـه از چـه نـژادي اسـت؛ در روزگـار جنـگ تازي به فارسي سخن مي  گفت

ج جهاني و به دستياري هودان بهائي در آن روزگار آشـفته از راه نادرسـتي دوم به ايران آمد

تر كه پيروان عبـدالبهاء بودنـد ها دو دسته بودند؛ يك دسته نيرومندآن.و دزدي سودها برد 

آنو خود را بهائيان ثابت مي  و دستة ديگر كه كمتر از و خـود را بهائيـان خواندند ها هستند

م. نامند، چنانكه در ديباچه گفتم موحد مي بي يان اينو و كينه ورزي .اندازه است ها دشمني

و پيـروانش ها كه بيگانه در ميان نبود از بـدرفتاري عبدالبهاء بيشتر در انجمن هـاي بـرادر

مي سخن مي گفت كه ماية ها آن شگفتي همه و چنان پيروان خودرا بر مي شد شوراند كـه ها

از. ها به سـخن درآينـد كه با آن خواستند هماوردان خود را بينند تا چه رسد نمي عبـدالبهاء

و مي  سـخنان ميـرزا محمـد علـي: گفت درگيري سخنان غصن اكبر در بهائيان بيمناك بود

و تندرسـت باشـد زهـر در آميـزة او كـارگر) غصن اكبر( زهر دارد، هر چند آدمي نيرومند

مي است، اگر نكشد بيمار مي  و تن را رنجور از».دارد كند و دوري مـي خود او هـم جـست

و بــرزن بــا او برخــورد مــي و نــژد مــي اگــر گــاهي در كــوي و روي در هــم كــرد دژم شــد

.كشيد مي

مي هاي شگفت عبدالبهاء داستان آورد كـه اگـر بخـواهم همـة آور از غصن اكبر به ميان

آن. ها بايسته استها را بنويسم دفتر آن .يدايم بـشنو هارا كه در كتاب صبحي آورده يكي از

:عبدالبهاء در ميان سخن شبي گفت

و زيبا دوست بود، شـاگرد خوشـگل در عكا گوشت« فروشي بود ترك مردي خوشمزه

و شـددل» غالب«و بانمكي داشت به نام  بستگي به او داشت؛ غصن اكبر به آن دكـان آمـد

مي كرد، من هم گاه مي  را در كشيدم روزي ديدم با خط خوش اين آيـة قـرآن به گاه سري

و بر باالي دكان به ديوار زده : پرسـيدم» ان ينصراهللا فـال غالـب لكـم«:جامي زيبا جاي داده

 دانـم چـه مـي: گفـتم ). غـصن اكبـر(برادر شما محمدعلي افندي: اين را كي نوشته؟ گفت

مانـد، گويد اگر خدا شما را ياري كند غالبي براي شـما نمـيمي: نه گفتم: گويد؟ گفت مي

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



62

را  مي: ستي چنين است؟ گفتم گفت به اين نكتـه را چـون دريافـت. خواهي بپرس از هر كه

و پـي در  و لگدكوب كـرد و به زمين زد و نوشته را از ديوار كشيد و فرياد كشيد برآشفت

».....بيزيم غالبميز كبديور بيزيم غالمبميز كبديور: گفت پي به تركي مي

و با دختري كه چندان زيبا نبود الس مي ميرزا محمد علي را ديدم«: روز ديگر گفت زد

انـد امـا ياست البنات كلهن حلواما انت حكي آخر؛ دختر ها همه خوشـگل«: گفت به او مي 

.»تو چيز ديگري هستي

و آن كـسي كـه گـاهي  اكنون بدانيد كه چرا اين ستيزگي در ميـان بـرادران پـيش آمـد

ب«: گفت مي بينيـد همـه بـار يـك يگانگان يكديگر را مـي سراپردة يگانگي بلند شد به چشم

و برگ اين شاخسار  و» داريد و ميـان فرزنـدان چرا نتوانـست دسـت كـم در خـانوادة خـود

و مهرورزي را پايدار سـازد  انگيـزة بـزرگ ايـن كـار، بـودن. خويشاوندان خويش يگانگي

ن زنـش كـه بهاء يك خانه در عكا داشـت كـه آنجـا نخـستي. فرزندان از دو يا سه مادر بود 

و از بهاء پاي نام نـواب گرفـت مـي و بهيـه. زيـست آسيه خانم نامداشت او مـادر عبـدالبهاء

و زن مي  و هر هفته بهاء يكي دو بار سري به آن خانه در خانم بود زد، ولي جايي كه بيـشتر

و بانوي كاخ فاط آنجا به سر مي  مـه خـانم بـود كـه پـاي نـام مهـد عليـا برد كاخ، بهجي بود

و آقا ميرزا ضياء اهللا گرفت  و صمديه خانم .و آقـا ميـرزا بـديع اهللا بـودو اومادر غصن اكبر

و سومين زن گوهر خانم كاشـي از خويـشاوندان يك خانه هم درجلوي كاخ بهجي داشت

بـه جـز از ايـن سـه زن، دختـري. ما در آنجا بود ودختري از بهاء به نام فروغيه خانم داشت 

و آمادة درگاه بودزيبا به نام جماليه بودك .ه كنيز پيشگاه

و: كارها را بهاء بدين گونه پخش كرده بود و بازديـد بزرگـان شـهر عبـدالبهاء بـه ديـد

و پاييدن  غـصن اكبـر بـه كارهـاي. مردم در بيرون دستگاه سـرگرم بـود آگهي از پيشامدها

و دريافت گزارش از بهائيان ونوشتن نامه مي دروني و آن .داختپر ها به اين

و عبد حاضر لدي العرش ميرزا آقاجان كاشي كه پاي نام خادم اي كـه در برابـر بنده(اهللا

كه پيغام خداست وتازيـان وحـي گوينـد» فرتاب«گرفت، نويسندة) تخت خدا آماده است 

.بود

زنمي. از سخن دور افتاديم هـا كـشمكش خواستم ايـن را بگـويم كـه دوگـانگي ميـان

ر  و شـايد در كـشورهاي ديگـر رئـيس خـانواده چنـد زن فرزندان و درايـران ا بـه بـار آورد
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و كـشاكش بـوده اسـت  در روزگـار بهـاء زنـي كـه زورش بـه همـه. داشته، ايـن سـتيزگي

و گرامي مي و شوهري، خويشاوندي ديگري هـم بـا چربيد تر بود مهدعليا بود كه جز از زن

و بيشتر بهاء روزگار خود را در  و فرزندانش مي بهاء داشت و از اين رو همـه نزد او گذراند

مي به او رشك مي و در سينه كينة او را نهان .داشتند تا روزي كه بتوانند آشكار كنند بردند

آن بهاء براي جلوگيري از دشمني ميان فرزندان، فرمان ها ايـن هايي داده بود كه يكي از

آن اكبر ميرزا شعاعر غصن بود كه روحا خانم دختر عبدالبهاء را به پس  و دو نـامزد اهللا بدهنـد

.ولي منيره خانم زن عبدالبهاء نگذاشت اين پيوند به بار آيد. شدند

و رو كردن گزارش و دگرگـون نمـودن سرگذشـت نويسندگان بهائي كه در زير هـا هـا

از درازدستند، درباره منيره خانم زن عبدالبهاء، چيزها نوشته  بررسي دريـافتم اند كه من پس

و نادرست است  گويند منيره خانم، كه از بـستگان يكـي از سـروران بـزرگمي. كه بيهوده

از بهائي بود، شور ديار بهاء به كله  و پـيش و با برادر خود سـي يحيـي بـه عكـا آمـد اش زد

آنكه به عكا برسد دربارة او بهائ با مادر عبدالبهاء گفتگوها كرده بود كه چنـين دختـر بـي 

مي. انند را كه به اينجا خواهد آمد به نام زني به پسر بدهيدم آنو گويند كه منيره خـانم در

اي از مرواريد گرانبهـا بـر گـردنش روزها كه رهسپار عكا بود شبي در خواب ديد كه رشته 

و خوانچـه  اي از گـوهر هـا در آن ريخـت ناگـاه شـاخه اي در برابـرش، پـس مرواريـد است

آ  و از ديگر مرواريدنگرانبها در ميان و ها به چشمش خورد كه بسيار درخشنده بود ها برتر

انـد، انـد يـا بافتـه ها را يافته دانم اين من نمي. ها بود كه از خواب پريد او سرگردان ديدن آن 

مي ولي نامه و داوري آن با خودتان؛ اينك نامه اي كه به خط بهاء است براي شما :نويسم

 لوح مخصوص بود عبد حاضر بغتة برداشـته كـه بـه عـازمين برسـاند، لـذا هواهللا تعالي؛«

از اخبار تازه اينكه ليل جمعه من غير خبر به منزل كلـيم وارد شـديد. اسم ماند رأس لوح بي

حـال. آقا ميرزا محمدقلي استدعاي توقف نمـود مقبـول افتـاد.و ليل سبت ارادة رجوع بود 

و جاي شما بـسيار خـالي اسـت كه صبح يوم سبت است در منزل اين  اي. كتاب مرقوم شد

و نــسيل«نــواب هــواي حيفــا از قــرار مــذكور نفعــي نبخــشيد؛ و بحفظكــم اهللا بــان يــوفقكم

و بـه مثابـه» ينصركم اي ورقه صمديه اين اصفهانيه يعني منيره عهد شما را فرامـوش نمـوده

و روي توجـه بـه ان شـطر نداشـته  لكـن حـسب.و نـدارد كنة اردنه به غصن اعظم چسبيده

و. الوعده او را هم خواهم فرستاد اي ضياء اهللا از خط خـود  عريـضة معـروض دار بـديع اهللا
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و نسا را تكبير منشي و مستريح باشد، جميع رجال اش در ضل سدره رحمت رحماني ساكن

.»برسانيد، البهاء عليكم

ف» لوح«ها در اين نامه يا به گفتة آن و رزندان نوشته، هنگامي بوده كـه بـه كه بهاء به زن

و ميـرزا محمـدقلي هـر دو از برادرهـاي بهـاء. حيفا رفته بودند  نويسندة سـخنان بهـاء كلـيم

.هاي بهاء بود بودند؛ نواب همه يكي از زن

گفـت هاي پيرو خود آمـه مـي آمديم سر ورقه صمديه نخست بدانيد كه بهاء به همة زن

و گاهي»اهللا يا امه«كه به فارسي كنيز است گاهي  اي كنيز من، ولـي» يا امتي«اي كنيز خدا

و خويشان نزديك خود را ورقه مي  صمديه دختر بهاء. ناميد؛ برگي از درخت خدا فرزندان

و اصفهانيه يعني منيره همان كسي است كه از اصفهان به اندرون بهاء آمـد«از مهد عليا بود 

ازو از اين نامه اين گونه دريافت مي و فرمـانبري صـمديه خـانم شود كه او را براي كنيـزي

فرسـتادند، زيـرا در اينجـا بهـاء چنان كه از شهرهاي ديگـر هـم مـي. اصفهان فرستاده بودند 

و ديگر به سـراغ مي و مانند كنة اردنه به غصن اعظم چسبيد گويد پيمان تو را فراموش كرد

مي تو نخواهد آمد، ولي چون گفته  (فرستم ام او را اردنه يكي از شـهرهاي كـشور عثمـاني.

و بهاء را عثماني  و فزون از پنج بود كه ازل سال در آنجا بودند كنة آنجـا بـه ها بدانجا راندند

و چسبيدن به بدن شناخته شده است  و اين واژه براي منير خانم پاي نـام شـد ). مكيدن خون

و بيـشترو منيره چنـان كـه بهـاء گفتـه بـود چنـان بـه عبـدالبهاء چـسبي د كـه ديگـر وانيامـد

و چنانكه گفتيم نگذاشـت دختـر كشمكش ها كه در اين خانواده پيش آمد به گردن او بود

از بهاء را به برادرزاده  و در ايـن بـاره يكـي و كـشمكش از ميـان بـرود اش بدهند تا دلتنگي

.پسران بهاء دفتري نوشته كه خواندني است

و مـه از اين گذشته از بسياري از شـ رويـان پـاكيزه بـراي هرهاي ايـران دختـران دوشـيزه

مي فرزندان بهاء مي  آن فرستادند تا هر كدام را كه و از ها بود عزيه پسندند نزد خود بخوانند

ولـي ايـن پيونـد. دختر آقا محمدجواد فرهاد قزويني كه او را براي عبدالبهاء به عكا بردنـد 

.نگرفت

مي در اين باره داستان از گويند، كساني كه دخترهـا را بـه عكـا مـي ها رسـاندند، برخـي

آن آن مي ها در ميان راه با و همراز و دانـي بهرمنـد ها همدم و از جواني چنان كه افتد شدند

و به اين شنيده ها را در اينجا نمي گشتند، ولي من اين داستان مي .ها كاري ندارم آورم
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م. سخن به درازا كشيد  و در غصن اكبر و دانـش پـژوه بـود و خوشـنويس ردي هنرمنـد

ي، از شكـسته، نـستعليق، كـوفي، ريحـاني، درختـي، رقـاع، هاي گوناگون فارس نوشتن خط 

و شكستة نستعليق همانندي برايش پيدا نشده وشايدنشود وهمة اين خط  هـا طغرا، نسخ، ثلث

و آشكار ودودانگو شش  مي را نهان چ. نوشت دانگو برتر از آن ند بهائيـان ثابـت نـه هر

مي: گويند بهائيان موحد مي  و او را گرامي تا روزي كه به برادر خود عبدالبهاء فروتني كرد

و كـشمكش آغـاز نهـاد مي و چون در برابر او خودنمايي كرد و دانشي بود دانست، هنرمند

و دانـش  و از گفتـة عبـدالبهاء ايـن سـخن را دربـار همة هنرهـا ه او هـا را خـدا از او گرفـت

:خواندند مي

 چون توگشتي اين همه چيز از تو گشت چون كه گشتي اين همه چيز از تو گشت

و چـون از مـا روگردانـدي: اش اين است معني چون كه از ما شدي همه چيز از آن تو شـد

هنگـامي كـه شـيخ. همه چيز از تـو برگـشت، ولـي ايـن گفتـار در نـزد مـن اسـتوار نيـست 

و به نزد عبدالبهاء بار يافت، يـك پاكـت كـه در او چنـد نامـه محمدعلي قايني به حيف  ا آمد

و گفت و كارهـا در دسـت: بود به او داد برادر من ميرزا احمـد در پـستخانة بيرجنـد اسـت

هـايي كـه است؛ گاهي نامـه) پيروان غصن اكبر(اوستت در آنجا مالعلي خوسفي از ناقضان 

بر آيد بـه او نمـي به نام او مي  و خـود دارد؛ چنـدي پـيش پـاكتي از عكـا از ميـرزا مـي دهـد

و بـه مـن داد  و باز كـرد و نشاني مالعلي آمد، پاكت را به او نداد برداشت محمدعلي به نام

.ام تا نزد شما بياورم اينك آورده

و از دوجـاي آن خـرده و خوانـد گيـري كـرد، دو نامه بود، عبـدالبهاء هـر دو را گرفـت

م آنگاه نامه  و گفت ها را به و» نزد توباشد«:ن داد و رج بنـدي و از خوش خطـي من گرفتم

و بـا خـود گفـتم اگـر همـه چيـزش را گرفتـه  را زيبايي پانوشت آن مات شـدم انـد خطـش

بي نگرفته درنگ گفتم پناه به خدا، خدايا بـبخش چـرا مـن بايـد خـط او را خـوب اند، ولي

 ...ببينم

در باز گفتم خدا هم در اين ميانه كوت اهي كرده؛ چرا هنرهاي او را نگرفته است كـه مـا

و انديشه نباشيم .اين جور جاها در رنج

شـوم آيد پشيمان مـي ميدانيد با آن دو نامه چه كردم؟ كاري كردم كه هرگاه به يادم مي

ان. خورمو دريغ مي  مي يك روز كه به مي ها نگاه و ها آتش اسـت خواندم گفتم اين كردم
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هاي ديگر دارد اين است كه در آتشدان زريـن اسـت؛ سوزاند؛ جدايي كه با آتشو مرا مي 

و هردوي آن نامه و دو نشان هنري را از ميان بردم برخاستم و سوزاندم .ها را پاره كردم

 ميدانيد اينكار را از كجا ياد گرفتم؟ روزي درميالن در خانه احمداف بـودم؛ چنـد تكـه

د از خط هـاي مـن از او پرسـيدم كـه از خـط. اشت كه در جام گرفتـه بـود هاي مشكين قلم

و گفت  بسيار داشتيم، همين كـه پيمـان«: ميرزامحمدعلي چيزي نداري؟ احمداف برآشفت

آن شكن شد روزي از همة خانه  و در ميـان همـين سـرا آتـش روشـن ها ها را گرد آورديـم

و همه را در آن سوزانديم  آن.»كرديم آ آن روز من به و در ياد نگه داشتم تـا ها فرين گفتم

و ديگـران روزي كه خودم آن نوشته  ها را آتش زدم ولي پس از روزگاري بر ناداني خـود

و گفتم بي  مي دريغ خوردم و بيهوشي چه هـاي هنـر را از راه كند كـه بهتـرين نـشانه خردي

كه. برد آدمي از ميان مي تعصب و آن اين بود اگر امروز به يك انديشة ديگر نيز برايم آمد

و از ديـدة پيغمبـر شيعة پرشور دانشي، آيه  و بگويند اين را عثمـان نوشـته اي از قرآن بدهند

و نـاداني آن آيـه را چـون خـط عثمـان اسـت در آتـش گذشته، ان شيعه از راه بـي  خـردي

مي مي خواهند دين خود را بـه مـردم سوزاند؟ نه سوگند به خدا؛ ولي ويژگان اين گروه كه

مين بشناسانند كه با دانشو فرهنگ برابر است كاري كه نادانان شيعه نميچنا !كنند كنند

ميـرزا محمـدعلي كـه در آنجـا او را محمـدعلي افنـدي. اين را داشته باشيد تا به هم برسيم

و پيروانش به گفتة بهاء اهللا غصن اكبرش مـي مي خواندنـد، از همـاوردان خـود سـتم گفتند

.بسيار ديد

بي چند نفر گرد هم نشسته بوديم، شوقي هم بود؛ سخن از ميرزا محمد علـي بـه ميـانش

روزي ميرزا جالل داماد عبدالبهاء بـا چنـد نفـر از جوانـان رو بـه روضـه: آمد؛ شوقي گفت 

و. رفتند مي در يـان راه بـه ميرزامحمـدعلي برخوردنـد گـستاخانه همـه بـه او روي آوردنـد

ب  و دست و گفـت سخنان ناروا گفتند :ه پر شالش بردند، ميرزا محمد علي درمانده شده بود

و شما را اين گونه بار آورده كـه بـه آزار خـويشو پرورشي كه از بهاء يافته ايد اين است؟

مي» بيگانه بپردازيد؟ .رويم اكنون به سر زمينة سخن ديگر

ن بهائيان كه به ديدار عبدالبهاء به حيفا مي وزده روز بيشتر دسـتور مانـدن رفتند، نه روز يا

و پاية پاره. در آنجا را نداشتند  اي چيزهـا دربـارة ايـنو اين روزهاي اندك براي بررسي بن

و روضـة مباركـه  و بزرگانش بس نبود، به ويژه كـه سـه چهـار روز از آن را در عكـا كيش
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و آرامگاه بهاء مي  كا براي ديدن خانه و يكـي دو روز هـم بـه دنبـال رهـاي خـود گذراندند

و بوسـيدن آسـتانه چيـز مي و آرامگـاه بهـاء و چون آرمان همه جـز ديـدن عبـدالبهاء رفتند

و به راستي جز اين هم سزاوار نبود؛ زيـرا بـسيار  ديگري نبود به همين اندازه دلخوش بودند

و نزديكانش، پروان ساده  و روش عبدالبهاء و آشنا شدن با خوي و ماندن دل را از ان پـاكي

آن ختگي كه داشتند بر كنار مي دلبا و مي نمود و به همـين روي بـود ها را سست پيمان كرد

و گروشـي چنـدان نـشان  و عكـا دلبـستگي بهائيـان دورافتـاده را نداشـتند كه بهائيـان حيفـا

و او را رازدان نهانخانة دل خود نمي نمي .دانستند دادند

و انديشه بودم كه چگ و روز در اين فكر مي من شب توانم چند ماهي در اينجا بمـانم ونه

و بر آنچه نميو چنان كه دلم مي  دانم آگـاه شـوم؛ خواهد از نزديك بررسي در كارها كنم

.تا آنكه چيزي به يادم آمد

و روي به سوي حيفا داشـتيم، يكـي از بهائيـان در آن روزها كه دربادكوبه مي گذاشتيم

و مر  و كلفت بـود، روزي در مـسافرخانة بادكوبـه بادكوبه كه بخشعلي نام داشت دي كوتاه

و از كيـسة: به من گفت  كه چون نزد عبدالبهاء رسيدي از او بخواه كـه مـن بـه حيفـا بيـايم

و اي سنگ اند بسازم، زيرا به اندازه خود، آن سوي آرامگاه باب را كه نساخته  هـاي گرانبهـا

و نهان كرده م گوهرهاي تابناك گرد آورده .توانم اين كار را بكنميام كه

و«: فرمود: روزي خواهش او را به عبدالبهاء گفتم بنويس چنان كـه در راه رنجـي نبينـي

و شـيوا من اين سخن كوتاه عبدالبهاء را ميان نامه».سختي نكشي بيا  اي در خور دانش خود

و ماية  و براي اينكه عبدالبهاء بداند كه پايه و دانـشم تـا چـهو رسا با خط خوش نوشتم هنر

و پيغام داد  اين است آنچـه مـن«: اندازه است آن نامه را با دست ميرزاهادي برايش فرستادم

و اگر سركار آقا چيزي در كنار آن بنويسند نيكو است نوشته .»ام

و و آنچه به من گفته بود در آن نامه نوشـت و پسنديد و خواند  عبدالبهاء آن نامه را ديد

و بازگرداند تا براي آن مرد بفرستم به دستين را.ة خويش زيورش داد چون ميرزاهادي نامـه

تو را مژده دهم كه نوشتة تو از هر سو پسنديدة عبدالبهاء شـد! اي صبحي«: به من داد گفت 

و! فرزندان گرامي».و در اينجا خواهي ماند  باور كنيد كه اين كار من براي همين كامه بـود

.د نماندسو كارداني من بي
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و پرستندة او مـي عبدالبهاء پدر خود بهاء را گرامي مي  و خويش را بنده و داشت خوانـد

و چـون بهـاء از روز نخـست توانست در هيچ كاري با او همانندي نمي تا آنجا كه مي  كـرد

ــان كــه مــي  ــژه داشــت كــه ســخنانش را همچن ــسندة وي ــدالبهاء گفــت، مــي نوي نوشــت عب

نوشـت تــا از زيــادي هـا را خــود مــير رفتــار كنـد؛ از ايــن رو نامــه خواســت ماننـد پــد نمـي 

و خميـده مانـد  . نويسندگي باعث شد كه ديگر انگشت كوچك دست راستش از كار افتاد

و و دوستانش درخواست كردند كه ديگر رنج نوشتن را به خود راه ندهـد از اين رو كسان

مي هر چند گاه نويسنده. اي برگزيند براي خود نويسنده .گرفت تا پشك به نام من افتاد اي

و گفت و مـي تند نويسي مـي«: يك روز بامداد مرا خواست » آري«تـواني؟ گفـتم دانـي

و بـه نـزدش چند برگ كاغـذ بـا دوات دوده» نوشت افزار بيار«: گفت اي بـه دسـت آوردم

روي نيمكـت بـر. كـرد شتافتم؛ با هم به اتاقي رفتيم كـه هـر شـب از دوسـتان پـذيرايي مـي 

و در پهلويش نامه  و مرا در برابر خود نشستن فرمود هـاي بـسياري از پيـروانش بـود، نشست

و گفت نگاهي به آن  و پاسـخ مـي ها را مـي يك نامهيك» بنويس«: ها كرد و هـر خوانـد داد

و مـن نوشـتم، از جـاي. نوشـتم يك را بر برگي جداگانه مي  چـون چنـد نامـه را پاسـخ داد

و در  و ايـستاده اتاق به راه افتاد؛ من نيز به پاس گرامي برخاست  داشتن او از جاي برخاسـتم

را» تـو بنـشين«: نوشـتم؛ تـا مـرا چنـين ديـد فرمـود بر روي دست سخنانش را مـي فرمـانش

و«: هاي بسياري را پاسخ داد، آنگاه گفت تا نزديك نيمروز نامه. پذيرفتم همه را دسـته كـن

و».به من بده  و گفتدسته كردم ديگر امروز با تـو كـاري«: دادم، سپس نگاهي به من كرد

.»ندارم

و بـر بـاالي هـر يـك بامداد روز ديگر نامه 9هاي ديروز را كـه از چـشم گذرانـده بـود

و گفت و نويـساندنو باز بـه پاسـخ نامـه» ها را پاكنويسكن اين«: كشيده بود به من داد هـا

و دستورهاي بايسته مان  ديگر كار من درآمد، جز روزهاي. ند روز گذشته پرداخت گفتارها

و جشن  و مـاتم آدينه هـا هـر روز از بامـداد تـا نيمـروز در پيـشگاه عبـدالبهاء آمـادة كـار ها

و پس از نيمروز، نامه  و در پاكـت هاي روز پيشين را پـاكنويس مـي نويسندگي بودم كـردم

مي مي و به نزدش .بردم گذاشتم

و در نامه عبدالبهاء از هاي خود اين نكته را گاه بـه نويسندگي من بارها خوشنودي نمود

مي روزي به پاسخ نامه. گفت گاه مي  و مـن دنبـالش ها در باغچة سرا سرگرم بودم، او . رفت
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و من مي  و اكنـون«: نوشتمع سخن به اينجا رسيد او ميگفت از بام تا شام با ياد ياران دمسازم

صب راه مي و جناب ميروم .»پردازد حي از پي من به نگارش

و دلبـستگي رفته و دوسـتي و از گام نخست، راسـتي رفته رشتة كارها را به دست گرفتم

و پنهان نمي  كرد تا آنجا كـه در كار را پيشة خود كردم، عبدالبهاء هم چيزي از من پوشيده

.گفت رازهاي خانوادگي را نيز برايم مي

و دو سـالگي مـن نمـي خـود بـرايم مـي روزي از زن گرفتن دانـستم گفـت كـه تـا سـي

و در آن نخوابيـده بـودم؛ در تابـستان بـا شـمدي بـه سـر مـي  در رختخواب چيـست و بـردم

كـشيدم، ولـي پـس از زناشـويي گرفتـار زمستان با پوسـتيني كـه داشـتم بـه روي خـود مـي 

.رختخواب شدم

و نامه و چون كارها همه سپرده به من شد مي سپردگانيها آمد، مرا نخـست ها به نزد من

و پـس از  از مسافرخانه به خانة يكي از خويشان خود، عنايت اهللا اصفهاني پسر خواهر زنش

و  چندي به سراي منورخانم دختر كوچك خود كه آن روزها به مصر رفته بودي جـاي داد

.من تا روزي كه در حيفا بودم در آن خانه ماندم

و همه چيز را به من سپرد، كار بر مـن چون عبدالب و نوازش كرد هاء مرا بدان پايه رساند

و افسوس. دشوار شد  مي يك دسته دچار شك شدند خوردند كه اين جـوان هاي ساختگي

و نواخت نيست، ولي چه بايـد كـرد خـدا بـراي نمـودن توانـايي خـود  سزاوار اين همه مهر

و  و بينـوايي را در چـشم مـردم سروران مي گاهي سنگ سياهي را بوسه گاه پادشاهان كنـد

در گرامي مي  سازد؛ هر چه هست از اوست، مگر آدم جز مشتي خاك بود كه فرشـتگان را

.برابرش به خاك افتادن امر فرمود

و اي صبحي، كاش به اينجا نمي«: گفتند دستة ديگر به نام غمخواري مي و آئـين آمـدي

ها كه در اينجـا هـستند داني كه اين تو نمي! بردي ردي مي كيش پاكيزة خود را چنان كه آو 

و آزادي كساني را كه از اينجا دورند ندارند  مي».پاكي و هر كس سخني و دوسـتي گفـت

مي مهرورزي مي  و دلسوزي و يكي از دوستان گفت نمود مانـدن در اينجـا ماننـد راه«: كرد

ل و آينه نشكندرفتن بر روي آينه است، بايد بسيار هشيار بود تا .»غزشي دست ندهد

و و دوسـت شـدم كـه از مـردم آذربايجـان  در اين ميان با مردي به نام اسمائيل آقا آشنا

و همه او را گرامي مي و رازدان عبدالبهاء بود و بعد از درگذشت عبـدالبهاء سرايدار داشتند
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و درمـانش زود آگـاه هم گلوي خود را بريد؛ ولـي نتوانـست درسـت انجـام دهـد،  شـدند

و تا يكي دو سال هم زنده بود  و خـواهرش ورقـة عليـا. كردند اين مركز به جز به عبدالبهاء

و فروتني نمي به ديگران روي خوشي نشان نمي  چـون اينجـا«: روزي به من گفـت. كرد داد

و رازدار خداوند ما شدي،  و همدم بايد سخناني به تـو بگـويم كـه از ايـن پـس اگـر ماندي

آن اين دسته. از كسي ديدي دستاويز لغزش تو نشود چيزي  هـايي اي كه در اينجا هستند چه

آن كه در شهر پراكنده  و چه مي اند و هايي كه خود را از بستگان عبدالبهاء دانند تا دختـران

و نواده  و درمانده بيش نيستند دامادها و تو مردمي ناتوان در پيشمن! هاي او، همه مانند من

كه آن از انـد ومـي ها كه خود را در اينجا به خدا چسبانده اين. دورترند بهترند ها گوينـد مـا

و رگ او هستيم، دو تا پول ارزش ندارند، نهـان  شـان جـز آشكارشـان اسـت، مردمـي خون

و دام  بي افسونگر و و بدآئين گستر و در برابـر چـشم جـز انـد؛ توبـه ايـن دين هـا نگـاه نكـن

ك  و ورقة عليا سي را ميار؛ يكتاپرستي همين است كه بداني خدا با كـسي خويـشي عبدالبهاء

.»و تباري ندارد

در هر شب كه از نـزد عبـدالبهاء پراكنـده مـي شـديم، پـس از شـام مـن بـه اتـاق او كـه

و به گفتگو مـي اشكوب پايين زير اتاق عبدالبهاء بود مي  و چـون عبـدالبهاء رفتم پـرداختيم

و در اندرون سال اندازه به او دلبستگي بي و آمـد مـي داشت و چيـزي ها بود كه رفـت كـرد

و نو، پيوسته مرا آگهي ميـداد  و چنـين دريـافتم كـه چـون ايـن مـرد.نبود كه نداند از كهنه

بي چيزهايي مي مي بيند كه و توان و توانـايي آن را نـدارد تـا بـه بـزه تاب و شود كـاران پنـد

و گره دل بگشايد  رااندرز دهد مي، از اين و از ايـن راه ه، با همرازي چون من درد دل كنـد

و جز اين هم نبود اندكي آرام مي .يابد

 اكنون كه من سرگرم نوشتن اين سرگذشت هستم، سرگردانم كـه آيـا آنچـه اسـماعيل

اي از نزديكان عبدالبهاء برايم گفت در اينجا بنويسم يا نـه، بگـويم آقا از كردار ناپسند پاره

و سـوار بـر اسـب از كه دربارة  و نيكـوچهره بودنـد  پـسران صـادق پاشـا كـه دو جـوان يـل

مي هاي ايراني كوچه مي ها و ابرو و چشم مي گذشتند گويم، زيـرا نه، نمي. گفت نمودند چه

كرد، دست بردن در اين گونه كارها كه نهادي جوانـان گذشته از اينكه اندكي تندروي مي 

.است به مردم چه بستگي دارد

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



71

و ماننـده  و كنـار گـواه از اي مـي در برابر سخنان اسماعيل آقا من نيز از گوشـه و آوردم

و اكنون خود چيزها مي  و مرا در كـار خـود. گفتم گذشته ديگر از كساني كه با من يار شد

و با عبدالبهاء به آمريكا هـم. اين مرد از مبلغان بود. كرد، ميرزا محمود رزقاني بود آگاه مي 

ب .ام سرگذشت او را نيز در كتـاب صـبحي نوشـته. ود؛ كانون كارش در هندوستان بود رفته

و به بستگان عبدالبهاء هيچ . گونه اسـتواني نداشـت اين مردم نيز با اسماعيل آقا هم رأي بود

از به يادم هست كه روزي يك اندازه پولي بـه مـن داد كـه بـه عبـدالبهاء بـدهم، بـي گمـان

بودند، پول را كه به من داد البه ميكرد كه اين را گـاهي بـده كـه از خودش نبود به او داده 

هـا چـون دريابنـد كـسي پـولي پيـشكش دامادها كسي در پيشگاه عبدالبهاء نباشد، زيرا اين 

مي كرده، صدجور هزينه  و به هر بهانه تراشي اي كه شـده آن را از چنـگ سـركار آقـا كنند

و اين كار را هميشه در همهمن اين رأي او را پسنديد. آورندمي در و بـيم انـدازه جـا كـردم

شد عبدالبهاء در اين باره از من سپاس .گذار

و پيشامد از اين سخن مي ها و با خـود مـي ها من سرگردان گفـتم شـگفتا اينجـا چـه شدم

و اين  مي هنگامه است گويند؟ باري كاري به اين كارها نداشتم بـا خـود پيمـان بـستم ها چه

چ  و خويشان مرا برگزيد، بايد بـه آئـين جـوانمردي كه ون عبدالبهاء در ميان اين هم پيروان

و چنين كـردم  و فريب ناكسان را نخورم و درستي كار پردازم او نيـز كـه مـردي. به راستي

و هشيار بود اين نكته  مي آزموده و بيش از پيش مرا ميدان و هر روز يكـي ها را دريافت داد

ف  و رو شدن آفتاب به كنار دريا با هـم بـه گـردش مـي دو تسو پيش از و بيـشتر پيـاده رفتـيم

و من از اين گردش چيزها مي  و بـه راز بـسياري نكتـه گاهي سواره هـا كـه در ايـن آموختم

.كيش بود در ميان سخنان او آشنا شدم

اي روزي به آئين هر روز از خانه براي گردش بيرون آمد؛ آن روز گروه بسياري در سر

و از پلـه او گرد آمده بودند، چون سرو كلـه هـا سـرازير شـد، همـه بـا آرامـي اش پيـدا شـد

و چون به سوي در سراي رفت از دنبالش به راه افتادند  اسفنديار هـم. پيرامونش جمع شدند

و سـرك  كورسه را جلو در خانه آماده كرده بود، من پشت همه بودم از كروسه بـاال رفـت

و مرا در ميا  بيـا«: فرمـود.»اينجـا«: گفـتم» صبحي كجاست؟«:ن مردم نديد آوا كشيد كشيد

آن» باال و مـن از رج شـكافتة . هـا نزديـك كروسـه رفـتم كه ناگهان مردم كوچه وا كردنـد

همين كه خواستم به پـاس بزرگـي او بـه ويِـژه در نـزد پيـروان، پـشت سـرش. گفت بيا باال
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و پهلوي خود نشا بنشينم، و گفت آستينم را گرفت چه«: سپس گفت.»اينجا بنشين«:ند ببين

اندازه به تو مهربانم، منن در روزگار جمال مبارك يك بار با ايشان در كروسـه نشـستم آن 

».نشانم هم پشت سر، ولي تو را هميشه پهلوي خود مي

و گفـت. اين سخن را عبدالبهاء چند بار بر زبان راند : يك بار هم اسـفنديار را خواسـت

و جلــو در خانــه آورد» ميخــواهم بــه بــاغ رضــوان روم« . اســفنديار كروســه را آمــاده كــرد

و با اينكه گروهي پيرامونش دست بـه سـينه زده و سوار شد عبدالبهاء از اندرون بيرون آمد

و در ميان سـخن گفـت  و پهلوي خود نشاند را«: بسته بودند، مرا خواند ببـين چـه انـداز تـو

ميدوست دارم كه هميشه »!دهم پهلوي خودم جايت

و يارانش را به شما بشناسانم دو. بد نيست كه اسفنديار در حيفا ميان چـاكران عبـدالبهاء

و ديگـري بــه نــام خــسرو هنـدي بودنــد،  از ايــن. يكــي بــه نــام اســفنديار هــا را در كــودكي

و گريزانده بودند هندوستان بي  و مادر ربوده مي. آگاهي پدر با«: گفت خسرو و ديگران من

سيد مصطفي رنگوني يكي از مبلغـان بـود كـه.»دست سيدمصطفي رنگوني به اينجا آمديم 

و هـم  و آشـنا و در آن روزگار كه من در حيفا بـودم بـا او بـودم سـخن روش هندي داشت

و بشير را بـاري دادنـد. شدم و اسفنديار و با دستياري ديگران، خسرو اين مرد با دست خود

وو فريفتند  و همچون مرغ شكاري كه فريفتة دانـه شـود و ناگهان به درون كشتي كشاندند

و پس از چندي سر از عكا درآوردند آن. به دام افتد گرفتار شدند من بشير را نديدم، ولـي

و از آن  آن. ها شنيدم ها سخن دو را ديدم و از مهرباني ها بد نمي هر چند در آنجا به گذشت

ب ــدالبهاء بهــره ور دلعب ــي آدم ــد، ول آن ودن ــدن ــازك از دي و اينكــه از كــسو كــار ن هــا

و نام نخـستين خـود را نمـي  زبـان. خـورد داننـد انـدوه مـي خويشاوندان خود آگهي ندارند

و گفتگو مي  و تازي را خوب يادگرفته روي مهمانـان كردند، ولي هنگامي كه روبـه فارسي

و از اين راه برتري مـيميرسيدند با يكديگر به تازي سخن ايراني به هم مي  . جـستند گفتند

و بي و خانـه اسفنديار بسيار ساده و كارش رانندگي هـا اش در اصـطبل نـزد اسـب دانش بود

مي. بود بنـدة درگـاه تـو«: گويد سخني يكي از بهائيان از زبانش ساخته بود كه به عبدالبهاء

و بخشش اميدوارم  كـرديم، اسـفنديار هـمو مي روزي با چند تن گفتگ.»اسفنديارم، بر عطا

و كناري نشست  هاي انگليس بود تا كشيد بـه شـهر لنـدن؛ اسـفنديار؛ سخن از پيروزي آمد
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و درازي: گفــت و چــون راه دور ــتم ــه لنــدن رف ــار هــم از هنــد ب مــن در كــودكي چنــد ب

مي نيست، و براي ناهار برميگشتم بامداد .رفتم

و زرنگو باهوش بود درا. ولي خسرو ناتو و ر خريد در خانه به دسـت او سـپرده شـده

و ناهار ميز را او مي چشمش پاك نبـود، گـاهي كـه در ميـان مهمانـان ايرانـي. آراست شام

و يا زن شوهردار بامزه دوشيزه آن اي زيبا دم آن بيچـاره هـا ور ميرفـت؛ اي ميديـد بـا هـا هـم

.زدند نمي

 را به سراي خود به ناهـار خوانـده بـود؛ يكـي روزي عبدالبهاء چند تن از مهمانان ايراني

آن دو تن هم در ميان آن ها ميرزا رضا خان افشار باجناغ جالل ها بودند كه بهائي نبودند، از

و من در دست  ذبيح، افشار در باالي ميز جاي داشت، شيخ محمد قايني در دست راست او

رو راست شيخ، خسرو دوري  از بـه باغچـه بـاز مـي هاي خـوراك را از بيـرون در، كـه شـد

و بانمــك كــه فاطمــه نــام داشــت مــي  و مــي دختركــي ســبزه و بــر روي ميــز گرفــت آورد

گذاشت؛ در اين ميان ميرزا رضاخان با آرنج خود به پهلوي شـيخ محمـد علـي زد، مـن مي

و من نگاه كرديم ديديم خسرو بي آنكه پروايي داشته باشد كـه شـايد از  هم دريافتم؛ شيخ

چ  و چـشمش كالپيـسه ند تن او را ببينند خود را به فاطمه مي درز در شـيخ. شـود مـي ماليـد

و محمد و سر را روي ميز گذاشت كه نبيند، من هم برآشفته علي تا اين را ديد لب را گزيد

دلتنگ شدم كه چرا بايد اين پيشامد را يك نفر ببيند كه بهائي نيست اگر بهائي باشد بـاكي 

تن. نيست گـشتيم، مـن ها به خانه بازمي ها با عبدالبهاء از مسافرخانة آمريكايي هنگام شب كه

و از اين پس از ايـن  و آبروي بهائيگري نرود گونـه براي اينكه مانند اين پيشامد رخ نگشايد

و هـيچ نگفـت  روزهـا. كارها جلوگيري شود گزارش آن را به عبدالبهاء دادم، همه را شنيد

رضاخان افشار به كشورهاي باختر رفت، شـيخ محمـدعلي ها سپري شد، ميرزا گذشت، ماه 

روزي عبدالبهاء زبان بـه گلـه گـشود كـه سـال گذشـته تـو دربـارة ... به عشق آباد برگشت 

و بــه شــيخ  خــسرو چنــين گفتــي؛ پاســخ دادم كــه مــن چيــزي نگفــتم، افــشار چيــزي ديــده

و ايـن كـار  را ديـد مـن دلتنـگ محمدعلي نشان داد ما هم دريافتيم، چون افشار بهائي نبود

و نخواستم كه اين  و دستاويز رسوايي ما شود شدم عبـدالبهاء. گونه كارها را بيگانگان ببينند

و شيخ محمدعلي پرسيدم، گفتند مـا چيـزي نديـديم«: گفت : گفـتم».همان روزها از افشار

مي« آن كاش همان روزها در سـخن بـه درازا كـشيد.»رو ميكـردم ها روبـه فرموديد تا من با
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ميخواهم اين را همه بدانند كه اگر كسي كمترين چاكران ما بدگويي كند بـه«: پايان گفت 

.»اين را پذيرفتم«: گفتم».خورد ما برمي

: اكنون آنچه ماية گله بود بشنويد

كـاري بجـا«: گفـتم.»خـواهم خـسرو را زن بـدهم مـي«: روزي عبدالبهاء بـه مـن گفـت

و براي او دير مي . ايـن كـار را بـسيار دارد) ميل به چيزي داشتن(هم شده، زيرا تلواس باشد

بايد:و چون جشن زناشويي به پا شد عبدالبهاء به من گفت. آنگاه عبدالبهاء آن گله را كرد

و شوهرهاست تو بخواني  در روز جشن بـا. بر روي چشم: گفتم. گفتاري كه ويژه پيوند زن

و همــه پــسنديدند نگــاه ندانــستم از چــه راه عبــدالبهاء بــه شــيخآ. آهنــگ خــوش خوانــدم

زن«: محمدعلي قايني كه در آنجا بود، گفت  شما هم به آئين مسلماني آنچه شايـستة پيونـد

در شيخ محمدعلي هم ابن.و مرد است بخوانيد  و چنـان كـه اصدق را بـه كمـك خواسـت

از سوي مرد نماينـده ايران ميان مسلمانان شيعه روايي دارد به زبان تازي خواند؛ سپس خود 

و ابن  زن شد مي. اصدق از سوي و به زناشويي«: خواند نخست شيخ محمد علي پيوند كردم

اصـدق ابـن.»رساندم آن كسي را كه من نمايندة او هستم به كسي كه تو نماينـدة او هـستي 

و زناشـويي آن را كـه تـو نماينـده او هـستي«: گفـت هم در پاسخ مي  .»پـذيرفتم بـه پيونـد

ميناب او«: گفـت اصدق هم در پاسخ و زناشـويي آن را كـه تـو نماينـدة پـذيرفتم بـه پيونـد

ها هايي را كه گفتهو شش بار وهر باري واژه.»هستي براي آن كسي كه من نمايندة او هستم 

مي را به هم پيوند مي اصـدق از روي ناچـاري ابـن. رسـاند خواندنـد دهد، ولي يك كامه را

و شيخ محم مي و بيماري اين كارها را خواند دعلي هم چون خوي آخوندي در نهادش بود

مي داشت مي  دلآن. آمد خواند وخوشش هايي هم كه در گرداگرد اتاق نشـسته بودنـد در

مي. خنديدند به كار شيخ مي  را. پاييد عبدالبهاء هم همه را من هـم شـامان كـه سـپاس خـدا

بـ آن و و آرزوي آستانـشيني االتر از خـود مـي هايي را كه من در روزگار ناداني برتر ديـدم

و ميوه به پايـان. درگاهشان را داشتم امروز پيش من نمودي ندارند  جشن با خوردن شيريني

و شوخي بهانه و جوانان براي خنده  ....ها به دست آوردند رسيد

خ از من نمي ط پرسيد كه عاقبت اين خسرو چه شد؟ عبدالبهاء پس از جشن زناشويي به

و آن نامه ايـن گونـه سـخنان و به يادگار اين جشن، نامة باالبلندي دربارة خسرو نوشت من
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و در چاكري كوشيد كه لب از شـير مـادر تـازه«: بود خسرو روزي به اين دستگاه راه يافت

و سخت نشده بود و پايش نرم بود و ناخن دست .»شسته

را بعد از درگذشت عبدالبهاء باخسرو نيـز ماننـد و او ديگـران بـه سـختي رفتـار كردنـد

و از پريشاني خود را كشت  مزه اينجاسـتت چـون ايـن سـخن فـاش. راندند، به بيروت رفت

و برخــي از دوســتان خــسرو پرســيدند از بــس«: خــسرو چــرا خــود را كــشت؟ گفتنــد: شــد

و خود را از ميان برد .»دلبستگي به شوقي داشت، تاب دوري او را نياورد

س و اكنون از برنامهخن اين شب ها را داشته باشيد هـر شـب بـه نـزد: هاي ما بـشنويد هاي

شب رفتيم، عبدالبهاء مي  به جز » مسافرخانه كـوه كرمـل«هاي دوشنبه؛ زيرا در پسين يكشنبه

مي مي و سري و كشيد؛ آنگاه به اتاق بزرگي كه پهلوي آرامگاه بـاب بـود مـي آمد نشـست

ا  مي تاق مي بهائيان نيز گرداگرد و چاي بر. خوردند نشستند و گالبپاشي پس از آن ميخاست

و روي همـه گـالب مـي به دست مي  و بر سر و همـه را بـه درون اتـاقي كـه گرفت ريخـت

مي مي و خودش پشت سر همه دم در مـي گويند گور باب در آنجاست در فرستاد و ايـستاد

مي را مي  و فرمان زيارتنامه هم بوسيد و گاهي و پس از آنكه دريافت خودش مي داد خواند

.من آوايم خوب است اين كار را در همه جا به من واگذار كرد

از ولي چگونه دريافت كه من خوب مي و خوانم؟ شبي با دوستان نـزدش نشـسته بـوديم

».خوانـد صـبحي خـوب مـي«: هر دري سخن در پيوسته كه شـادروان عزيـزاهللا ورقـا گفـت 

را.»بخواند«:عبدالبهاء فرمود و آرزوي آن من كه از ديرگاه چشم بـه راه ايـن فرمـان بـودم

و تابي بي  و با آب و رسـا را بـه اندازه يكي از رازگـويي داشتم، جاني تازه يافتم هـاي شـيوا

و پـس از آن هـر. زبان تازي به آهنگ خوش خواندم  و آوايم را پـسنديد بسيار خرسند شد

را از چامـه! صبحي:ي گفتشب. فرمود كه بخوان شب مرا مي  هـاي بهـاء بخـوان ايـن چامـه

:خواندم

 ساقي از غيب بقا برقع افكن از عذار تا بنوشم خمر باقي از جمال كردگار

...... 

هاي اين سخن همه بـا يكـديگر هـم تـراز دو نكته استكه بايد بدانيد؛ يكي آنكه اگر رج

دوم آنكه بهاء گاهي هم به سـلميمانيه. ايمتهنيستند گوينده چنين گفته است، ما درست نوش 
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و در تكية درويشان با آن  نـامم درويـش محمـد«: گفـت. ها همراز، از نامش پرسـيدند رفت

.هاست كه شايد در جاي خود بگوييم در اين باره داستان.»است

انـدمخو اي از بهاء مـي از آن پس هر شب به فرمان عبدالبهاء چامه. رويم بر سر سخن مي

و پـنجم همـين كـه فرمـان داد گفـتم. تا آنچه در چنته داشتم به ته كشيد  : در شـب چهـارم

و سعدي بخـوانم؟«  خاك پايت شوم از سخنان خداوند چيزي از بر ندارم، از سخنان حافظ

و شادي اين غزل را خواندم. بخوان: فرمود و شور و تاب :آنگاه با آب

و مير قبايل بدت دور اي بديع شمايل ماهچشم و شمع جمع  من

 .......جلوه كنان

و زير آهنگ شورانگيز من چه كرد، هـر نمي و آواي بم توانم براي شما بگويم خواندن

زن! جا گوشي بود خريدار نايم شد  ها نه تنها مردان كه پيرامونم بودند مات نواي من شدند،

و شيفتگ عبدالبهاء هم كه سرشـتش!ي نمودندنيز در اندرون خود را به پشت درها كشاندند

و چشم مايه و كشش بود، چنان دلباخته شد كه تكيه بر نيمكت داد هـا را بـر هـم اي از شور

و در جهاني ديگر فرو رفت  چون خواندن من پايان يافت پـس از دمـي كـه خاموشـي. نهاد

و گفت :انجمن را فرا گرفته بود، ديده برگشاد

اي را برگزيدي، ايـن يكـي از بهتـرين سـخنان ي، خوب چامه غوغايي كرد! اي صبحي«

آنگـاه بـا نيمـه.»...پرسـي مـن ايـن چامـه را دوسـت دارم سعدي است، ولي اگر از من مـي 

و با نرمي پاها را بر زمين مي : كوبيد آهنگ آغاز خواندن نمود

و غم روي دوست آب  حيات من است خاك سر كوي دوست گردوجهان خرمي است ما

 ........له در شهر نيستولو

و  سخن كه به اينجا رسيد چند بـار پـشت سـر هـم آن را خوانـد، آنگـاه چـشم برگـشاد

اهللا«: گفت .»في امان

و رفتند جز ويژگان كه بر جاي خود نشسته بودند؛ عبدالبهاء آزادانـه لـب  همه برخاستند

و درگيري آن در روان آدمي سخن و از موسيقي ما: ها گفت به سخن گشود روزگاري كه

و سـاز او درمـان در تهران بوديم حاجي علي اكبري بود تارزن كه تار بسيار خـوب مـي  زد

و گفتم.»درد من شد :من در سخنش دويدم
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و به همان نـام نيـا بـه حـاج علـي« اكبـر خـان نوادة او اكنون از هنرمندان اين رشته است

.»شهنازي نامور است

و گفت عبدالبهاء :دنبالة سخن را رها نكرد

روزي كه ما به اسالمبول رسيديم يك شب ما را در آن سوي پل تا بامداد نگاه داشـتند«

زد، چنان در من كارگر آمد كه تا دميـدنو نگهبانان بر ما گماشتند مردي در سر پل ني مي 

»....آفتاب به خواب نرفتم

ا. آن شب به ما خوش گذشت :ين چامه را از داناي راز حافظ خواندمشب ديگر

ز بيگانه تمنا ميكرد سال  ها دل طلب جام جم از ما ميكرد آنچه خود داشت

 .....گوهري كز صدف كون

و ديگـران داد، ولـي ماننـد شـب و كششي به عبدالبهاء و آهنگ شور  هر چند اين چامه

و به راستي آن شب نوبر بود .گذشته نبود

شب بار گوي روي به عبدالبهاء ها كه خواستم بخوانم، يكي از بهائيان ياوهي در يكي از

و گفت  و ديگـران بخواننـد بهتـر نيـست؟«: كرد و نبيـل » اگر سـخنوران بهـائي ماننـد نعـيم

و گفت نه و گويندگان فارسي بـه ميـان. عبدالبهاء توي دهنش زد سپس سخن از سخنوران

و يغم  و نامي از قاآني و گفـت آورد و از دادگويي يغما ستايش كـرد از او پرسـيدند«:ا برد

در شهري كه قاآني فرمانرواي سخن اسـت مـن پتـه: تو در سخن استادتري يا قاآني؟ گفت 

و خنديد. نويسي بيش نيستم و يغما چند تكه خواند .آنگاه از قاآني

در برگـشت بـا.ي رفـت روزي پياده براي گردش به كنار دريا رفتيم، هوا هم رو به گرم

و دربارة زمـين يكي از بزرگان شهر روبه  گفـت؛ هـاي دامنـه كـوه كرمـل سـخن مـي روشد

و  گفتگو به درازا كشيد، ديرتر از روزهاي ديگر به خانه رسيديم، آسمان تاريك شـده بـود

و دستور داد كه چون تـشنه اسـت ليموناتـه ستاره ها پيدا بودند؛ يكسر به اتاق پذيرايي رفت

مي(ياورندب و آب آن را مـي در آنجا چند ليمو را آن فـشارند و آب يـخ در و شـكر گيرنـد

مي مي مي ريزند نوشيدني گوارايي ب آن ليموناته و .)گويند شود

از هــاي مرغــي كــه از آشــخوري كوچــك ميــرزا هــادي در يكــي از كاســه و تــر اســت

تان را هم خواند؛ بـه يـادم نيـست از در اين ميان دوس. تر ليموناته آورد خوري بزرگ ماست

صـبحي چيـزي«: پـس از گفتـار گفـت. چه رو سخن دربارة از خودگذشتگي به ميان آورد 
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پل».انبخو و)لـوح(مـة من در زمينة سـخنانش ايـن  رسـاي او را بـه آهنـگو خـوش شـيوا

.خواندم

عن« و اي سرگشتة باديه پيما اگر چه چون باد باديه پيمـايي، ولـي از جـام ايـت سرمـست

و مـي. باده پيمايي  و عهد الـست بـه خـاطر آور پرسـت شـو، پيمانة پيمان الهي به دست گير

و جان در ره جانان نثار كن  به خوش. چشم از دو جهان بپوش تر دمي آن دم كه يم عنايتت

و دل عـزم  و شبنمي از فيض درياي كبرياس به جان اين مشتاقان رسد و خروش آيد جوش

ك  و اشـتياق بـدود كوي دوست و به قربانگاه حق در نهايـت شـوق و به ميدان فدا بشتابد . ند

و جـان بـده در راه عـشق بـاري اي ذبيح ز قربانگاه عشق برمگـرد حـضرت بيچـون ايـن. اهللا

و آسـايشو راحـت  و نعمـت و نـاز و عـشرت بندگان را درگاه احديتش بـه جهـت عـيش

دا. نيافريد و خون دل هر يك به كسي « دند؛ در دايـرة قـسمت اوضـاع چنـين باشـد جام مي

و نالـه يكـي را پيمانـة و يكـي را مـونس آه و پياله نمودند و ساغر و الله يكي را همدم گل

و مجنـون را آه  و ديگـري را چـشم اشـكبار؛ ليلـي را غمـزة دلـدوز دادنـد سرشار بخشيدند

صـفا، جـان پس معلوم شد كه نصيبش عاشقان روي دوست جام بالست نه جاي. جگرسوز

»....آتش است نه آسايش باختن استت نه علم افروختن،

و در جهان نشوه رفت پس از دمي چند به بانگ. از اين خواندن عبدالبهاء دگرگون شد

.»غزل غزل«: بلند فرمود

:الدين بلخي خراساني اين چامه را خواندم من از خداوندگار جالل

 ده دروازة بال را بر عشق باز كردهباز آمد آن مغني با چنگ ساز كر

 ......بازار يوسفان را

و دمي پس از خواندن، عبدالبهاء به من نگاهي كرد آنگاه كاسه اي ليموناته را به لب برد

و كام را شيرين كـن كـه بـراي تـو اسـت  . از آن خورد، مرا به نزديك خود خواند كه بگير

و آن شيخ فرج اهللا زكي كه از مردم كردست و دوست عبدالبهاء و در مصرچاپخانه داشت ان

و به آهنگ بلند گفـت  و«: شب هم در آن انجمن بود، چون ديگران او را نيز شور برداشت

مي» سقاهم ربهم شراباً طهورا اي پروردگـار بـه ايـشان نوشـابه: گويد اين آيه از قرآن است،

را».اي نوشاند پاكيزه به راستي در زمين نبوديم. كم ديدم آن شب هم شبي بود كه مانندش

و شادي كـه هـر شـب دسـت مـي. سوديمو سر به آسمان مي  و اگر بخواهم اين خوشي داد
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. آورد بـراي شـما بنويـسم، نيازمنـد بـه دفتـري پربـرگ هـستم عبدالبهاء را بر سر سخن مـي 

بي نمي دادمنـد چون در پيكر ناتوان من چه چيز نهفته بود همـة آن كـسان كـه دانم خداوند

مي رهنمايي مردم به سوي خدا بودند چون به من مي  و سخن و رسيدند بر سر گفت آمدنـد

و گرمي هر چه مي  مي با سوز و يـا. گفتند خواستند در من دلي آشـناي راز سـراغ داشـتند؟

مي چون روي دل مرا بي  بي آاليشي به سوي خود يـاد. گردنـد دريغ به رازم آشنا مـي ديدند

س   خورشـيدي بـه مراغـه رفـتم، كـه گـزارش آن را برايتـان خـواهم 1311ال دارم چون در

و راهنماي ايشان ديدار كردم؛ او نيز چنان و با سرور درويشان گفت، در خانقاه فرود آمدم

مي. بود مي رسيد سخن چون به من مي ها و درها سـفت كـه مـن همـة آن را اندوختـة گفت

.كردم سينه مي

از پس از آنكه اينگليسي ها در جنگ نخستين جهاني بـه سـرداري لردالمبـي فلـسطين را

و بازديـد شـد، عبـدالبهاء دست عثماني  و لردالمبـي ديـد ها گرفتند در حيفا ميان عبـدالبهاء

آن دربارة امپراتور انگليس ژورژ پنجم آفرين  و به زبان تازي روزي كه ها بـه حيفـا ها گفت

:رسيدند بدين گونه خدا را خواند

و« اللهم ان سرادق العـدل قـد ضـربت اطابهـا علـي هـذه االرض المقدسـه فـي مـشارقها

و الدولـه القـاهره الباذلـه القـوه  و نمدك علي حلول هذه السلطنه العادله و نشكرك مغاربها

و سالمه البريه اللهم ايد االمپراتور االعظم جورج الخامس عامـل النكليزتـرا  في راحه الرعيه

و ادام ظلهـا الـضليل علـي هـذه االقلـيم الجليـل بعونـكو صـونكو بتوفيقاتك الرح  مانيه

خـدايا بـه راسـتي سـراپردة«: گويـدمي.»حمايتك انك انت المقتدر المتعالي العزيز الكريم 

و باختر اين سرزمين پاك ميخش كوبيده شد  مي. داد بر خاور و درود را سپاس فرسـتيم تـو

ف  و رمانداري چيره كه نيروي خود را در آسايش زيردستان بر رسيدن اين فرمانروايي دادگر

خـدايا كمـك ده امپراتـور ژورژ پـنجم پادشـاه بـزرگ. بـردو تن آساني مردمان به كار مي 

و پايدار كـن سـاية گـستردة او را بـر ايـن كـشور انگليس را به كاميابي  هاي بخشايش خود

و پشتيباني خود بل. بزرگ به كمكو نگهباني و و بخشندهتويي توانا و گرامي .»ند

ميو در نامه :گويد اي كه به نام باقراف به تهران فرستاد در اين باره چنين

و مـضطرب تـا« و قلـوب متـأثر اي ثابت بر پيمان، مدتي بود كه مخابره به كلـي منقطـع

ا  و آسـايش و نـور راحـت يـن آنكه در اين ايام الحمدهللا به فضل الهي ابرهاي تيره متالشـي
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و حكومـت عادلـه حاصـل، جميـع خلـق از محنـت  اقليم را روشن نمود؛ سلطة جابره زايـل

و مشقت عظمي نجات يافتند  ....كبري

و حتي سياست دولت فخيمة انگلـيس مكـرر مـذكور، ولـي حـال  در الواح ذكر عدالت

و في و آسايش رسـي مشهود شد .»دندالحقيقه اهل اين ديار بعد از صدمات شديده به راحت

.در پاداش اين نيكوگويي، انگلستان عبدالبهاء را به نشاني سرافراز كرد

در»سر« به همراهي اين نشان، پاي نام و عبدالبهاء كه تا آن روز را نيز به عبدالبهاء دادند

در. ميان مردم آنجا به عباس افندي نامور بود به سر عباس شناخته شد  روزي به ياد دارم كه

و بيـشتر مـردم آنجـا يهـودي(طبريا بوديم  شهري اسـت كـه در كنـار درياچـه آب شـيرين

مي) هستند و من سواره از خياباني كه آن را داشتند سنگفرش مي عبدالبهاء خواسـتيم كردند

مـن«: عبدالبهاء به تازي گفت. بگذريم؛ نگهبان خيابان دست بلند كرد كه از اينجا نگذريد 

.»پس بيشتر از هر كسي بايد قانون را نگه داريد: نگهبان گفت. سر عباس هستم

و پاي نام گرفتن عب ها به ميـان آمـد، گروهـي ايـن كـار را پـسنديده دالبهاء، سخن نشان

و خرده نمي مي دانستند و كردند كه مرد خدايي نبايد در پي اين خودنمـايي گيري هـا باشـد

و بـر نـشان چون پس از پيروزي در جنگ انگليس  ها به چند تن از بزرگان مسلمان آن دور

. هـا بـا عبـدالبهاء بيـشتر زبـانزد شـده بـودو پاي نام دادند هيچ يك نپذيرفتند هم سنخي آن 

هـا نـشان فرسـتادند ولـي بـاز گويند براي شيخ محمود آلوسي مفتي بغـداد هـم انگلـيس مي

و گفت  و از اين رو در نزديـك مـردم بـه ويـژه من زير بار سپاس ديگران نمي: گرداند روم

.»مسلمانان بسيار گرامي شد

ه ها هم بـراي عثماني«:ا به ميان آمد، عبدالبهاء گفت شبي گفتگو از نشان دادن انگليس

ايـن گفتگـو در انجمـن.» ولي من پس از پذيرفتن بـه ديگـران بخـشيدم من نشان فرستادند، 

و در ميان چند تن از ويژگان بود .همگان نبود

آن الدين بلخي خراساني ميانه عبدالبهاء با مثنوي خداوندگار جالل و گاهي از اي داشت

و در ميان سرگذشتم از هـاي آن دفتـر داسـتان يخواند و چـون هـاي نغـز را خـوش داشـت

و شادي مي  خوانـد؛ بـه ويـژه از داسـتان آمد، از سخنان خداوندگار مـي خواندن من به شور

مي» صدر جهان« و پيوسـته شـشو چنان خواند كه هر كس درميافت به شـور آمـده اسـت

ك ميدفتر مثنوي جلد كرده دم دستش بود ميه گاهي چون آسايش .خواند يافت
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هـا كـه خوانـدن ولي در يكي از شـب. خواهم از زبان او از خودستايشي كرده باشم نمي

و خوشي كشانده بود، سرگذشت وصال شيرازي را  سرودهاي شيرين فارسي او را به شادي

و چـون فتحعلـي شـاه بـه شـيراز رفـت، بزرگـان شـهر از دانـش«: بدين گونه گفت كه  مندان

و بازرگانان به ديدنش رفتند  گاهي كه آخوندها در پيشگاهش بـار يافتـه بودنـد. سرجنبانان

اي ندارنـد هـا ميانـه دانست كه آخونـدها بـا درويـش وصال شيرازي هم سر رسيد؛ چون مي 

و گفـت ها كه زورشان زيادتر از درويش براي دلخوشي آخوند  : ها بود روي به وصال كـرد

و خوب مي ام آواز شنيده اش اين بود كه وصال را نزد آخونـدها كامه. خواني خوشي داري

ــي او در پاســخ گفــت  ــد، ول آن: شــرمنده كن و رنجــي در آواز خــوش، خــدادادي اســت

و در راه آن كوشــش كــرده ام، آنچــه خــود بــه دســت آورده نكــشيده و بــه آواز پيونــد ام ام

مي داده از فتحعلي. نوازم ام، ساز است كه خوب و گفـت شاه ! وصـال: پاسخ او درمانده شـد

.»اي روي كرده در گردآوري هنر زياده

و يكي از دانشمندان و پاي نامش ميرزا كوچك از مردم شيراز  وصال نامش محمدشفيع

دل. به نام بود و راهنمايش شادروان ميرزا ابوالقاسم سـكوت يكـي از درويـشان آگـاه استاد

و چون از دوري به نزديكي رسيد بـه فرمـان»مهجور«نخست در سخن نام. بود  بر خود نهاد

و دفترهاي بسيار در دانش» وصال«استاد خود سكوت هاي گوناگون از خـود بـه نام گرفت

مي. يادگار گذاشت  و در هر هنري سرآمده بود هفت گونه خط را خوب هـا از ايـن. نوشت

و فرزنـدزادگاني از فرخنـدگي پـرورش خـو بـه  ايـن جهـان داد كـه مايـة گذشته فرزنـدان

و هستند .سرافرازي ايران بوده

و خشنود بـود كـه بـودن مـن مايـة شـادماني روان  عبدالبهاء رفته رفته با من خود گرفت

و يكـي از آن و به خط خود بر كاغذها نوشت اي هـا نامـه اوست؛ بارها اين را به زبان آورد

و او را از اين راز آگهي :اينك نامه. دادست كه به پدرم نوشت

و به موهبت كبري نايل شـد، عـاكف كـوي  اي بندة بهاء سليل جليل به فوز عظيم رسيد

و بـه صـورت و مستفيض از خوي او گرديـد در ايـن انجمـن حاضـر گـشت دوست گشت

و  و بـه آهنـگ شـور حسن ترتيل آيات نمود، هر شب جمع را مستغرق بحر مناجـات كـرد

و نياز آور  و عليـك شكر كن خدا را كه چنين پـسر روح.دشهناز به راز پـروري بـه تـو داد

.»البهاء االبهي، عبدالبهاء عباس
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و ببينيم در ميان آن  و بر عبدالبهاء بودند آشنا شويم ها اكنون بد نيست با مردمي كه دور

ي دل يافت مي خداوندان كـي شدند يا نه؟ دو دسته مردم در پيرامون عبدالبهاء جاي داشتند؛

و هاي دور به ويـژه ايـران بـدان دستة آنها مهماناني بودند كه براي ديدن او از راه  جـا آمـده

مي مي و چند روزي در مسافرخانه و خدافي. ماندند آمدند و آمده بودند مردمي ساده پسند،

و جاي خود را به  و پس از چند روزي بروند تا مزد ديدار خود را سرماية رفتن بهشت كنند

مي. ان ديگر بدهند آيندگ او گاهي در ميان ايشان رندي پيدا و آميـزش بـا شـد كـه گفتگـو

آن. مزه نبود بي هـا نـه جـا رانـده شـده؛ ايـن هايي بودند كه با بهـاء بـدان دستة ديگر فرزندان

و بي  و نـه دريافـت رنـدان جهـان را، كارشـان داد سادگي آاليشي دستة نخـست را داشـتند

و خودپسن  و گل سرسبد اين دسته، چهارداماد عبدالبهاءبودند كـه. دي بود وستد، مفتخوري

و از پول و فرهنگ جدايي داشتند هايي كه به نام باج، حاجي امين از بهائيان از خرد، دانش

مي مي و به عكا آن گرفت و فرسـتاد هزينـة زنـدگي و پوشـاكو آمـوزش هـا از خـوراك

آن پرورش فرزندانشان داده مي  و كـسي از از نيـك هـا شد و دسـتگيري و مهربـاني خـواهي

.بينوايان نديده بود

و. خانم بود تر از همه ضيائيه عبدالبهاء چهار دختر داشت؛ بزرگ پـس از او طـوبي خـانم

و از همه كوچكتر منورخانم  مي. روحا خانم خواست ميان دو فرزنـدش چنان كه گفتم بهاء

و براي اين كار به ناچار  بايـستي دختـران عبـدالبهاء را بـه پـسرانميبستگي هميشگي باشد

زن(اكبر بدهند، ولي زن عبدالبهاء منيره خانم از اين كار جلوگيري كرد غصن و اين همـان

و چون ناچار بودنـد دخترهـا را بـه شـوهر بدهنـد) است كه بهاء پاي نام كنة اردنه به او داد

و .گفتند كه از افنان استآدم تراشي كردند ضيائيه خانم را به ميرزاهادي دادند

و. اند اكنون ببينيم افنان كيان بهاء كه نزد پيروان خود دادمند خدايي بود خود را درخت

و بستگان سيد باب را افنان؛ بـه گمـان اينكـه اغـصان  فرزندان نرينة خويش را غصن خواند

را هاي كوچك اسـت، هاي بزرگو افنان شاخه شاخه و ولـي در واژة تـازي غـصن شـاخه

و باز گمان كـرده كـه افنـان  و افنان است، و از سه به باال اغصان فنن را شاخة راست گويند

دربارة. تك است، از اين رو به هر يك از بستگان باب به جاي اينكه فنن بگويد افنان گفته 

و ميـرزا  بستگان باب گفتگو بسيار است زيرا باب خويشاوند نزديك نداشت جـز سـه دايـي

و او فرزنـد سيدابوالقاسـم هادي از   فرزندان دايي سيد باب نبود؛ ميرزاهادي پسر سيدحـسين
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و سـالي چهـل تومـان مـزد  سقاخانه است كه سردستة سـينه زنـان شـاه چـراغ شـيراز بـوده

و مي  باب در شيراز گرفت) محمدعلي(گويد با زني كه سيد چاكري آن آستان را ميگرفته

ب  و گروشي چندان و نـه فرزنـدانش در راه بـاب خويشاوندي داشت و نـه او ه باب نداشـت

پــس از چنــدي ميرزاهــادي نــوة او از عكــا. گــامي برنداشــتند تــا چــه رســد بــه جانفــشاني

و با تهيدستي از هر مايه  و شـوقي را بـا اي ضيائيه سردرآورد خانم دختر عبدالبهاء را گرفـت

و هـ  و دو دختر به بار آورد كه امروز هم خـودش م فرزنـدانش رانـدة درگـاه دو پسر ديگر

و آروغ زدن كاري ازش ساخته شوقي و خوردن و جز پول درآوردن از كيسة عبدالبهاء اند

.»تراشد دارد ريشمي«: گفتند. روزي عبدالبهاء او را خواست. نبود، از ريش هم كوسه بود 

مي«: عبدالبهاء گفت ربابـه.»دربابه بايد ريش بتراشـ! تراشد، او كه ريش ندارد ريش كي را

مي زني بود از مردم يزد كه رخت  و جارو پاروي اندرون، را و كرد چهره آبلـه شوري گـون

.»پرمو داشت

و ميـان و سـرتاس بـود  دختر دوم عبدالبهاء را به ميرزا محسن دادند؛ مـردي كوتـاه بـاال

و يـك. دامادها از ديگران فزوني داشت، يك چشم در شـهر كورهـا بـود  او هـم سـه پـسر

سـومين دختـر عبـدالبهاء روحـا خـانم بـود كـه او را بـه ميـرزا جـالل فرزنـد. دختر داشـت

و. السلطان كـشته شـد دادنـد سيدحسن اصفهاني بازرگان كه به دست ظل  از اوهـم دو پـسر

.يك دختر ماند

اداها درآورد تا در سن پيري دختـري. چهارمين داماد عبدالبهاء هم آقا احمد يزدي بود

و نامش منور خـانم بـود گرفـت كه چند   ايـن را هـم بدانيـد در سـر ايـن. خواستگار داشت

هر دختر گفتگو و بسياري رانده شدند تا سرانجام ها شد، از هر گوشه خواستگاري بلند شد

.ها آمد چهار به خانة شوهر رفتند يا درست بگوييم شوهر به خانة اين

و چنـد تـن از ايـشان ديوانـة زنجيـريه اين را هم بدانيد كه بيشتر اين افنان ا چـل بودنـد

مي. شدند و: گويم براي نمونه دو سه تا حاجي ميرزامحمدتقي پـسري داشـت خـوش خـط

در پـي سالگي روزي در آبدارخانـه قليـان خواسـت، پـي22دانش خوانده به نام سيدآقا در 

و سخن نگفت تا چهره  و خـرد را از دسـت داد كشيد و آتشي شـد اجي سـيدحـ. اش سرخ

و زنجيرشـان  و دخترش هر دو ديوانه شدند كه در سرداب خانـه كنـد ميرزاي افنان هم پسر

و در حيفا در نزد عبدالبهاء بـه ميرزا ابوالحسن افنان كه ميرزاهادي برادرزاده. كردند اش بود
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و من او را ديده بودم روزي به كله آسودگي مي  و خـود زيست و به كنار دريا رفـت اش زد

و درگذشترا  .در آب دريا افكند

و او را داراي در ميان نواده هاي عبدالبهاء در روزهاي نخست من بـا شـوقي آشـنا شـدم

و نهاد ويژه  توانم درست براي شما بگويم؛ خوي مـردي در او كـم اي يافتم كه نمي سرشت

و پيوسته مي  و آميـزش كنـد بود و جوانان نيرومنـد دوسـتي و شـب! خواست با مردان ي بـا او

و دكتر ضياء الدين بغدادي فرزند يكي از بهائيان نامور كه در آمريكا كارش پزشـكي بـود

و شوخي  هـاي كـه جوانـان براي ديدار عبدالبهاء به حيفا آمده بود، در عكا گرد هم بوديم

مي يكه مي  و كنند و بازگـشتم كرديم، در ميان گفتگو من براي كاري از اتـاق بيـرون رفـتم

و گفـتم .... زگشت ديدم دكتر ضيا كار ناشايستي كرده در با  ايـن چـه! دكتـر: من برآشـفتم

و گفت اگر تو هم مـردي داري نـشان بـده كاري است كه مي  ! كني؟ شوقي رو به من كرد

و دريافتم بايد كمبودي داشته باشد و ديدم و كارها چند بار از او شنيدم .مانندة اين سخنان

و ميـدانم كـه نبايـد جـز بـه ناچـاري ايـن اين سرگذشت شـرمنده هرچند از يادآوري ام

و بدانيد همانند  هـاي سخنان را گفت، ولي چون نيازمندي دارم كه شوقي را خوب بشناسيد

و كاستي دارند چنان كه نمي  ها را نه در رج مـردان گذاشـت شود اين اين گونه مردمان كم

و نـه) نديآرزوم(و نه از زنان به شمار آورد؛ نه بويه  و مهرورزي زنان را دارند و دلبستگي

و مهرباني مردان را و هوشياري اي اسـت كـه هـاي ويـژه هـا دلبنـدي دراين گونـه آدم. خرد

را دانم شـنيده نمي. دشوار است انسان به آن پي ببرد  ايـد كـه گـاهي كـرت پزشـكي مـردي

مي روي تخت مي  و با كنش پزشكي او را زن ز خواباند و يا هم ني را مرد مي كنند و نمايند

و داراي خوي زنان است مـي  شـود بـر نيـروي آدمي كه پيكرة مردي داد، ولي نارس است،

.اش افزود مردي

و ايـارش يـك پهلـوي اي كاش در جواني شوقي به كرت پزشك دانـايي برمـي خـورد

مي.شد مي و خواهر اينكه و نه اندوه برادر خـورد، نـه رنـجميبينيد نه دلبستگي به پدر دارد

و نگهباني خويش به ياد مي  و نه دوستان جانفـشان را سـپاس مادر را در پرورش گـزار آورد

مي است، فرمان  مي دهد كه كار مرد خردمند نيست، بهانه ها گيرد كه از هوشياري به دور ها

.گيرد است، همه از آنجا سرچشمه مي
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و در بيشتر گردش من با شو  ازه قي دوست بودم ا با هم بـوديم تـا آنكـه چنـد مـاه پـيش

و همان روزها با يكديگر نامه و پيوسته دسـتور مرگ عبدالبهاء به لندن رفت نويسي داشتيم،

و گفتگو با مردم نوشتة دست من به او مي  خـوب بـه. رسـيد عبدالبهاء در چگونگي آميزش

ن از پرفـسور ادوارد اي كه با خـط مـن عبـدالبهاء بـرايش نوشـت، سـخ ياد دارم كه در نامه 

و گفت مي: براون به ميان آورد و آئـين بهـائي بـه ميـان گاهي كه او را بيند سخن از كـيش

و بگويد شما او را چه مي  و هر گاه پرفسور از بهاء بپرسد و در پاسخ بگويـد مـا نياورد دانيد

مي بهاء را استاد خوي  و پرورش دهندة مردمان و. دانيم هاي پسنديده  هـم فرمـود ديگر هيچ

آن كه درگفتگوي خود با ديگران باريك و چيزي نگويد كه با روش در بين باشد هـا جـور

.نيايد

و نواده و سهيل افنان پسران ميرزامحسن . هاي عبدالبهاء دوست بودم جز شوقي با روحي

همچين با منيب شهيد فرزند ميرزاجالل اصفهاني كه امروز يكي از پزشكان ارجمنـد اسـت

مي در بيروت در بيمارستان آمريكاييو  و حسين برادر شوقي كه نزد من فارسي ها كار كند

و بـه بـستگان. خواندند مي اين را هم براي شما بگويم بهاء پسرهاي خود پاي نام غـصن داد

و فرزنـدان  و كال زن باب هم پاينام افنان، ولي در اين ميان به برادران و نزديكو خرد دور

و خوي  و نزديك خود چيزي نداد برادر مزه اينجاسـت كـه سـيدمحمد يـزدي. شاوندان دور

كه نياي مادريش نوة دايي زن باب بود افنان شد كه شاخة خدا باشد؛ ولي ميرزا مجدالـدين 

و شــنيدم كــه مــادرزنش از بهــاء  و نــه از افنــان و دامــاد بهــاء نــه از اغــصان شــد بــرادرزاده

و نداددرخواست كرد كه به او پاي نام غصن  و بهاء دريغ كرد .بدهند

بي«: گفت. روزي در حيفا با يكي از رندان بهائي همين نكته را در ميان گذاشتم دين اي

و بـه: داني همه چيز در دست اوست؟ مگر نفرمـود مگر نمي  اگـر بـه آسـمان بگـويم زمـين

و چـرا كنـد؟ دلـش مـي  ب زمين بگويم آسمان كس را نرسد كـه چـون چـه خواهـد كـه بـه

و به فرزنـد بـرادر هايي كه در خانة ميرزاابوالقاسم سقاخانه به دنيا آمده گربه اند افنان بگويد

و گفـت! نگويد؛ مگر همه چيز در دست او نيست؟ خاموش  بـه چـشم،«: مشت بر دهانم زد

.»هر آن چه آن خسرو بود شيرين بود
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و روز سـرگ. اكنون بر سر سخن رويم  و پـاكنويس چنان كه گفتم مـن شـب رم نوشـتن

و از اين راه، عبدالبهاء را آسـوده دل كـردم كردن نامه  و به راه انداختن چرخ كارها بودم ها

و پاسخ آن در دست من بود .و هر روز شمارة نامه

تـوانم بگـويم هاي بهائيان به عبدالبهاء بود كه مـي شد نامه چيزي كه مايه شگفتي من مي

آن! من مي گذشت ها از زير چشم همة آن  و ها سـرگردان مـيو من پس از آگهي بر شـدم

و كردار پسنديده در اين جهان كرده گفتم اين با خود مي  چه ها چه پيشرفتي در رفتار و اند؟

و شناسايي بـه جلـو رف  و پـوچ گامي در دانش تـه؟ كـه همـه از عبـدالبهاء آرزوهـاي پـست

و چنين پندارند كه اگر هـر كـار ناش خواهان را ايـستي از آن اند هـا سـر بزنـد چـون نامـشان

: براي نمونه يكي را بشنويد. عبدالبهاء بر زبان رانده است در فردوس برين غلت خواهند زد 

دار، ايـن مردي بود از نيستانك نايين، دستار هب سر، نامش مال محسن پسر مال تقي مكتـب

را مرد نيرنگ  و خود و فريفتار از نايين به تهران آمده و باز به نام آقا شـيخ محـسن شناسـاند

و مايه  و ناموري داشت، دانش اي نداشت كه در ميان مـسلمانان چون در سر هواي سروري

و سـخن  و بـه دسـتاويز مثـل و جوش نشان داد و شور چهره كند، خود را به بهائيان چسباند

و در آموزشگاه تربيت، كه ويژة بهائيان بـود، دبيـر تـا  در. ريخ شـد پردازي خود را جا كرد

و پـشت هـم رفته. آن روزگار من نيز از شاگردانش بودم و با تردستي رفته از مبلغان هم شد

اداها. اي بر او رشك بردند اندازي بسياري از مبلغين كهنه كار پيشي گرفت تا آنجا كه پاره 

و كرشمه در مي  مي آورد همـه ايـن. خوردنـد نمود كه همه افسوس پايگاه بلنـدش را مـي ها

و  كارها را براي اين بهره كرد كه دختر ميرزا نعيم سدهي اصفهاني را كـه از مبلغـان بـه نـام

و در نزد انگليسي  مي سخنور بود خواهي اگرمي«: دختر گفت. كرد به زني بگيرد ها چاكري

و ريشو پشم هم بتراشي و كالهي بشوي .»زنت بشوم بايد دستار را كنار بگذاري

و ميرزا محسن خان شـد آشيخ محسن پذيرف و در شب پيوند همه اين كارها كرد در.ت

در ها به نامه آن روزگار من در نزد عبدالبهاء بودم؛ روزي در ميان نامه هاي اين مرد رسيدم،

آن نامه خواهش كرده بود كه عبدالبهاء به او پاي نام دبير مؤيـد بدهـد، ولـي نـه چنـان كـه 

ا  وكرده، چنان پندارند خواستت عبدالبهاء بوده، عبدالبهاء مردم بفهمند اين خواهش را خود

و در پاسـخ بـا خـط مـن نويـساند  : كه اين چيزها در نزدش ارزشي نداشت او را نوميد نكرد

مي« و انشاء گفت من هم به تو دبير مؤيد »....گويم بهاء به قائم مقام امير مدنية تدبير
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و پاسخ عبدالبه  و خواهش او و گفتم چـه انـدازه من چون نامه اء را ديدم دگرگون شدم

و بزرگـي را در ايـن  ما نادان بوديم كه مردمي را كه پايبند بـه ايـن چيزهـاي پـست هـستند

و بازي فريب مي ها مي دانند بزرگمي ها و افسوس پايگاه بلندشان را .خورديم دانستيم

و پاسخ و يـا هاي پيروان به جان شما سوگند اگر بخواهم پرسش ها  اين كيش را بنويسم

مي گزارش دهم كه چه خواهش و چگونه برآورده مي ها داشتند شويد كه چگونه شد مات

و بركنـاري مردمي كه مي  و پيـشرفت دانـشو يگـانگي جهانيـان گويند در راه خوشـبختي

و پليدي آنان از تباهي جانبازي كرديم، در پستي  اگـر بـه ايـن كـار. هـا فـرو رفتـه بودنـد ها

و دفترهاي خنده دست يازم سرگرمي خوشمزهد از اي است داري به ميان خواهد آمد، ولـي

مي آن مي  مي گذرم؛ چه عبدالبهاء را رازدار و چنين پنداشت كه در سـينة مـن بـراي دانست

.هميشه پنهان خواهد ماند

و: اين را نيز بشنويد و از ايـن مـردم ده رو پليـد چند سال گذشت مـن بـه تهـران آمـدم

و بينوابرخوردمع دلم به حـال. كناره گرفتم  روزي در خانة يكي از دوستان به پيرزني ناتوان

و از كجـايي؟ گفـت: او سوخت، گفـتم  و از مـردم نـائينم«: نـام تـو چيـست .»نـامم سـكينه

رفته در ميان سخن دريافتم كه اين بينوا خواهر دبيرمؤيد است از او پرسيدم كه به سراغ رفته

ميميبرادر  و كمكي به تو دهد؛ يكي دو بـار خـواهرم ربابـه مرا راه نمي«كند؟ گفت روي

 به سراغش رفتيم زنش مـا را بـه درون خانـه راه نـداد، او هـم كه از نايين به تهران آمده بود 

و بينوايي را ننگ مي نفرين باد بر ايـن گـروه«: پروا گفتمبي.»داند چيزي نگفت؛ تنگدستي

ك بي و پليد و بـرگ يـك شاخـسار؛ه براي فريب مردمان مي شرم گويند همه باريك داريد

آن ولي در نهان چون خويشاوندان .»دهند ها را به خود راه نمي شان بينوا هستند

هـاي بهائيـان از سـوي عبـدالبهاء بـه پاسخ نامـه: بد نيست كه نكتة ديگري را هم بشنويد

هاي عبدالبهاء را كـه بـه زيـان من بسياري از لغزش دست من بسيار به سود بهائيان بود؛ زيرا 

مي آن و نمونـه. كـردم شـد جبـران مـي ها تمام اي بيـاورم كـه خـوب دريابيـد بهائيـان سـاده

مي كم و از كار همة مردم دنيا آگاه دانش ايران چنين پنداشتند كه عبدالبهاء در آنجا نشسته

و امروز روحـا خـانم اسـت ام كه روزي به ياد دارم گاهي با دايي زاده. است زهرا خانم بود

او سرگرم پوستت كندن باقلي بود از دانـش عبـدالبهاء. گفتيم در اين گونه چيزها سخن مي 

مي سخن مي ميگفت، كه اكنون من دارم باقلي پوست با اين. بيند كنم او كه در عكاست مرا
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گفتنـد او درسـت ار مـي گفت به ناچ گمان پوچ كه در همة بهائيان نادان بود اگر سخني مي 

مي درخانه«: روزي پدرم گفت. گفته است  ه اي كه دو سه نفر بهائيان با هم زيـستند همـه بـا

هـا اي به پيشگاه عبدالبهاء نوشتند كه در پايين نامه نام يكان يكان نوشته شده بود؛ از نام نامه

و زيرنام ميرزا مـؤمن نـام ميرزا مؤمن، آقا بيگم زن ميرزا مؤمن: كه نوشته بودند اين نام بود 

را. خان نوشته بود ميرزا نبي و چـون خواسـت جوابنامـه اين نامه به دسـت عبـدالبهاء رسـيد

و نام يك  يك را بنويسد پرت شد؛ به جـاي اينكـه بنويـسد آقـابيگم زن ميـرزا مـؤمن بدهد

، هـيچ خان؛ اين پاسخ چون به تهران رسيد غوغايي بـه پـا شـد نوشت آقا بيگم زن ميرزا نبي 

آقـا بـيگم زن ميـرزا«: كس نگفت ايـن لغزشـي بـوده كـه از خامـة عبـدالبهاء نوشـته اسـت

و كـشان.»خان نبي و فريـاد بـه راه انـداخت كـشان بيچاره ميرزا مومن كه زمين گير بود داد

و يـاراي اينكـه  و هـم دچـار شـگفتي خود را از خانه بيرون برد، آن دو، هم شرمنده شـدند

 ..... نبوده نداشتندبگويند چنين چيزي

هـا را بـر ها كه گاهي خاندان ها را شنيده بودم نگران بودم كه ااز اين لغزش من چون اين

عبـدالبهاء. ها نامة چند تن از دختران بهائي رسيد روزي در ميان نامه. دهد پيش نيايد باد مي 

و به دور انداخت نام و نامه را پاره كرد ها نام نـسري بـود؛ ميان نامهدر. هاي ايشان را خواند

بگذار ببيـنم خودشـان بـا چـه: دانم نمي: من پرسيدم نصر را با صاد بنويسم يا با سين؟ گفت 

و ننـويس«: گفـت. ها پيدا نـشد هر چه گشت نامه».اند نوشته : گفـتم.»ايـن نـام را خـط بـزن

چو« ن اين نامه به تهراان بنويسم بهتر است خواه با صاد باشد يا سين، براي اينكه اگر ننويسم

و مادر به او مي و نام اين دختر در ميان نباشد همه تا پدر گويند تو در اين دين سـستي برسد

و يا كار زشتي كردهو پيمان  اي كه عبدالبهاء نام تو را ننوشته، ولي اگر با صـاد باشـد شكني

بهو ما با سين بنويسيم مي  اگ! به به تو دلير مانند كركسي گويند و ما بـا صـادو ر با سين باشد

چنين اسـت كـه راستي اين«: باري عبدالبهاء گفت.»گويند ياري خدا با تو است بنويسيم مي

و ميرزانبي خان را برايش گفـتم«: گفتم» گويي؟ مي و آقا بيگم و داستان ميرزامؤمن .»آري

مي: گفت آن. من هم بـا صـاد نوشـتم.»خواهي بنويس اكنون كه چنين است با هر چه اگـر

مي روز اين كار را نكرده بودم، پدر او به گناه بي  و زشتكاري از خانه بيرون او ديني و كـرد

 ....شد هم بدبخت مي
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مي اي بهائيان كه مرا بد مي  و راندة درگاه خدا هاي مرا درباره خـود خوانيد، خوبي دانيد

و مادرتان فراموش نكنيد؛ از اين گونه كارها من بسي  ام كـه اگـر ديگـري بـه ار كـردهو پدر

و از اين رازها آگهي نمـي  چنـان كـه. افتادنـد هـا در رنـج مـي داشـت خـانواده جاي من بود

و در خانة بهاء كـار  افتادند، روزي عبدالبهاء نام كسي را براي من برد كه از پيروان بهاء بود

شد مي .»يگ را تو دزديـديد«: بهاء به او فرمود. كرد؛ همان هنگام ديگي از آشپزخانه گم

پـس از چنـد روز ديگـر ديـگاز. در پاسخ چيزي نگفت، از اين رو همه او را دزد دانستند

و دلبـستگي كـه بـاالي سـخن بهـاء«: جاي ديگر پيدا شد آنگاه گفتند  به به بر ايـن گـروش

هاي خودشان تاب اين آزمايش را نداشـتند از ميـانو بسياري از بهائيان كه به گفته.»نگفت

و گاهي در عكا در نزدعبدالبهاء بودم. فتندر اگر بخواهم گزارش روزگاري را كه در حيفا

و دراز مي  مي بنويسم گذشته از اينكه دور و شود، و مرا دروغ زن بشماريد ترسم باور نكنيد

مي بگوييد الف مي و گزاف .گويد زند

ء را در روزگاري مـن ديـدم كـه عبدالبها: اكنون براي اينكه عبدالبهاء رابشناسيد بشنويد

و دندانهايش بجـا و پنج رسيده بود؛ ولي چشمش بافروغ و سالش به هفتاد در پايان زندگي

و نكته.و گوشش شنوا بود  و با انديشه بود مردي خوش سخن مي. سنج و گاهي جوشي شد

و در پاره برآشفته مي  مي گشت و سخن اي جاها زودباوري نشان و بدگويي  در او چينـي داد

آن كارگر مي و و خويشان پدري خود دوستي نداشـت و چون با برادران هـا را سـخت افتاد

و خرسند نبود كه كسي از پيروانش بـا آن دسـته از بهائيـان كـه سرورشـان دشمن مي  شمرد

و سخن  چـين بهـائي ميـداني غصن اكبر بود ديدن كند، به دنبال اين دودستگي، مردم بدگو

گمـان بـه فالن آدم را نيمه شب نزديك كاخ بهجي ديدم بـي«:ي بگويند داشتند كه در نهان 

مي اين آگهي.»ديدار برادرش رفته  و آزار كـسان ها او را بر آتش خشم و گاهي رنج نشاند

.كرد را فراهم مي

و نيـاز مـي و سـرگرم راز و هر روز پيش از برآمدن آفتـاب از خـواب برميخواسـت شـد

و بيشتر به آهنگو پي خوا يزدان پاك را مي  مي ند سـپس.»يـااهللا المـستغاث«: خوانـد درپي

مي دوباره به بستر مي  و يك تسو از روز برآمده بيدار و يكـي دو زرده رفت شد كمـي شـير

مي تخم مرغ مي  و چـه در زمـستان، خورد، آنگاه به كار و هميشه، چه در تابـستان پرداخت

.ميخوابيد روزها پس از ناهار كمي
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مي  و پشت سر پيشواي مسلمانان سـني كـه روزهاي آدينه پيش از نيمروز به مسجد رفت

مي در آنجا روش حنفي داشتند دست بسته نماز مي  و خود را مسلمان و در مـاه خواند نمـود

مي رمضان هم خويش را روزه  و بزرگـان دار نشان و گاهي كه در انجمني با دانـشمندان داد

ا مسلمان روبه  و چنـان رفتـار مـيز برتري كيش مسلماني سخن مي رو ميشد كـرد كـه گفت

مي مردم آن سرزمين، آن  و گمان نمي ها را مسلمان و دانستند كردند كه ديني تـازه آوردنـد

و دستورهاي ديگر مـسلماني چيـز تـازه فرمان و روزه و به جاي نماز اي هاي قرآن را سترده

و فرمان آورده چـرا خويـشتن رابهـائي«: پرسـيدندو اگـر مـي.دانـ هـاي نـو بـه كـار بـسته اند

به خط مـن.»اي از مسلماني است اي نيست، شاخه بهائي دين جداگانه«: گفتمي» ناميد؟ مي

امـا التـسميته بالبهائيـه كتـسميه«: روزي به يكي كه اين پرسش راكرده بود به تـازي نوشـت 

ن نام نهادن به بهائي«: گويدمي.»بالشاذليه ».هاسـتت هـادن بـه گـروه شـاذلي گـري چـون نـام

اند، ولي نـام شـاذلي را بـر خـود اند كه پيرو كيش مسلماني شاذلي يك دسته از خداشناسان

و بـه سـراغ. اند نهاده من در عكا سـركردة ايـن گـروه را كـه نـامش شـيخ محمـود شـاماتي

و آگـ  اه عبدالبهاء آمده بود ديدم، چون درويشان خودمان بودنـد كـه خـويش را بيـدار دل

.دانستند روان مي

كرد شيعي بودن ايرانيان بود كـه چـون بهـاء از ايـران بيـرون آنچه به اين كار كمك مي

و شيعة ايراني به سه جانشين پيغمبر ناسزا مي  آن آمد و بهاء ها را از اين كار نكوهيـد، گفتند

و جانشينان پيغمبر را دوسـت گرفتنـد بهـائي نام  ايـن. يـده شـدند آن دسته كه پيرو او شدند

و در اين باره از گفتارهاي بهاء، رندان بهائي گواه  هـا سخنان دريافت مردم آن سرزمين بود

و در نامه. آوردند هم مي  و دفتر چه بهاء و هاي خود شـيعه را دروغ ها و بـد آئـين دانـسته زن

را را هـم بـه دنبـالش آورده كـه بـه فارسـي زشـت»شـنيعه«هر جا نام شـيعه را بـرده واژة  كار

و به بسياري از دانشمندان شيعه پاي نام مي هاي زشت داده، چون شادروان آقا نجفـي گويند

و امام جمعة اصـفهان را مـار خـوش  و فرزندش را گرگ و بـسياري را گرگ و خـال خـط

مي ديگر را به نام .گذريم هاي زشت خوانده است كه اكنون از آن

د و كساني كه دنبال رفتنـد، عبـدالبهاء ايـن كـيش را ماننـد ينـداري نمـي در نزد ديگران

و مـي هاي گذشـته نمـي دين و«: گفـت آورد و جنـگو خـونريزي مـردم گرفتـار بـدبختي

مي آزمندي بودند،  و چيزهايي آورد كه به درد مردم آن بهاء آمد و ها را بـه آسـايش خورد
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مي.»رساند مي و مـي گاهي دانشمندان فرهنگ به نزدش شـما بهـاء را چـه: دندپرسـي آمدنـد

و«: دانيد؟ در پاسخ ميگفت مي و پـرورش دهنـدة مـردم جهـان بـه راسـتي ما بهـاء را اسـتاد

و آزادگي مي  و پاكي و برتـر از همـه.»دانيم درستي ديگر سخن از اينه بهـاء فرسـتادة خـدا

و از جهان باال به او كمك مي  و يا خدايي اسـت كـه در جامعـة آدمـي پيغمبران است رسد

و از او ساده. پديدار شده در ميان نبود  بي عبدالبهاء در زندگي مانند بهاء نبود و تر آاليش تر

مي زندگي مي و اگر در ميان پيروانش كسي را و آمادگي دانـش كرد ديد كه هوشيار است

.دادو هنري دارد او را بر نزديكان برتري مي

و نواده و دامادها به هيچ يك از دختران و گـاهي از كـسان خـود گلـه ها پاي نامي نداد

آن مي و از روزي مـن از سـرماخوردگي نـاخوش شـدم چنـان كـه. ها دلتنگـي داشـت كرد

و تنها در آنجـا مانـدم؛  و از بامداد تا روز ديگر آسايش گزيدم نتوانستم از خانه بيرون بيايم

و گفـتم كيـست؟ نزديـك در رفـتم. زنـد گاه فرو رفتن آفتاب ديدم يكـي در خانـه را مـي 

ــت ــدالبهاء گف ــست«: عب ــد كي ــد بگوي ــايد نخواه ــي».ش ــشودم ب ــگ در را گ ــيد. درن : پرس

و نوازش سركار آقـا بـسيار خـوب«: گفتم» اي؟ چگونه« و.»در پرتو بخشش آنگـاه نشـست

و در ميان سخن گفـت  و پاس بر گردن من نهاد ببـين تـا چـه! اي صـبحي: سخن آزاد كرد

خواهـد آمـد.م كه تو را ناخوشي پيش آمده بـه سـراغت آمـدم اندازه مهربانم، چون دانست 

و كسي از تو دلجويي نخواهد كـرد، آنگـاه روزگاري كه تو در همين  جا بيمار خواهي شد

و خواهي گفت  بـه راسـتي چنـين.»فالني تا چه اندازه مهربـان بـود«: به ياد من خواهي افتاد

درو اگر بودم بدتر از آن را مي هر چند من پس از عبدالبهاء در آنجا نبودم. بود ديدم، ولي

و مرا آزار دادند كـه بـراي  و رشك بردند را ايران هم مرا آسوده نگذاشته تـان گـزارش آن

.خواهم داد

و دوستي كه عبدالبهاء به يكي دو تن نشان مي داد، خويشاوندان خود را بـه بسياري مهر

مي رشك مي  و آن گله و گاهي نزد اين ماك آورد ردند كه چرا بايد عبدالبهاء ديگران را بر

و اين را نمي  آن برتري بنهد؟ هـا دارد دانستند كه اين برتري از راه نيازمندي است كه او بـه

و درستي ديده به زبان، گراميو چون از آن  مي ها راستي وگرنـه آنچـه از ايـران(دارد؛ شان

و پيشكش مي  و خواسته خو پول و نـواده فرسـتند همـه بـه كـار و آسـايش دامادهـا هـا شـي

و بـري.سد مي و هر گونه هزينة دور هـاي عبـدالبهاء از پـولي خوراكو پوشاكو گردش
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و از درآمـد خـود صـد نـوزده بـه او مـي بود كـه بهائيـان ايـران مـي  و بـسا فرسـتادند دادنـد

تادند فرسـ ها را با دسـت حـاجي امـين بـراي عبـدالبهاء مـي خويشاوندان كساني كه اين پول 

.گرسنه بودند

و بستگان نزديك عبدالبهاء گاهي از بهاء ياد مـي در از اين رو بود كه دخترها و كردنـد

و«: گفتند ميان سخن مي  آن دلبستگي كه بهاء به خويشاوندان خود داشت عبـدالبهاء نـدارد

 از بـزرگ منـشي بهـاء.»گـذارد گذاشـت ايـن نمـي هم ارزشي را كه او به كسان خـود مـي 

مي سخن كه درسـت دسـتگاهش ماننـد دسـتگاه پادشـاهان بـود، گـاهي بـر اسـب گفتند ها

و گردش سـواره مـي مي و بـه روش پادشـاهان دو تـن از پـسرهاي كـوچكش نشست كـرد

و بـه دنبـالش پيـروان مـي پيشاپيش او مي  او رفتند سپس خود بهـاء و شـكوه بـه و فـر رفتنـد

.دادند مي

و اسب و ديگران بارها شـنيده داستان سوار شدن ام تازي او را در بيرون من از عبدالبهاء

اي از نگارگري به دستم آمد كه در برابر كاخ بهجي در دشت عكـا بـه همـان آئـينو پرده

مي كه مي  و چنان كه و هـر گفتند در گردش است بينيد در اين پيكره استادي به كـار بـرده

بد كه يـك سـر مـو ايـن پـرده بـا آن عكـس گمان در ميا كس عكس بهاء را ديده است بي 

و روش پادشاهان بكند. جدايي ندارد  بينيـد كه مـي چنان. بهاء خوش داشت كه پيروي آئين

و نوشته در گفته  و چنـان دسـتور ها هايش به پيروان خود مانند پادشاهان، ما چنين فرمـوديم

مي داديم مي  و از آن هم گام فراتر ب گفت ! اي پـسر كنيـز مـن! ندة من نهاد آن را به نام اين

و چنان كه پادشاهان گذشته. خواند مي و نزديكان خود پاي نامي داد به هر يك از فرزندان

ازمي» مهد عليا«ترين زن خود به گرامي  گفتند او نيز مادر غصن اكبر را مهد عليا ناميـد كـه

.پيش گفتيم

و دراز اگر بخواهيم چنان كه دلـم مـي اي سرگذشـت خـود در پيـشگاه خواهـد بـه پهنـا

و سرگذشـت عبدالبهاء بپردازم هر چند گزارش  و شـيرين اسـت مـي ها ترسـم گفتـة هـا نغـز

 نظامي

 آب ار چه همه زالل خيزد از خوردن پر مالل خيزد

و. درست درآيد و پس از چنـدي همـدم همين اندازه بدانيد از آن روز كه به حيفا رفتم

و بـر همراز عبدالبهاء شدم  تا روزي كه از آنجا بيرون آمدم، گام به گام بـا او بـودم بـه دور

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



93

و شهر تبريا  و بـر روي دريـاي جليـل كـشتيراني) كـانون يهـود در آن روز(فلسطين رفتـيم

در تبريا چندين روز در مهمانخانة غروسمن كه يك آلماني در چند سال پـيشآن. كرديم

و پس از درگذشت  مي او، زنش از آن نگه را رو به راه كرده بود آن. كرد مانـديم داري در

و زيباي لبناني بودند كه به كارهـاي مهمانـان از پـاكيزه نگـه مهمان خانه دو دختر خوشگل

و آوردن چاشت در بامداد مـي داشتن اتاق  يكـي از آن دو نـامش صـبحيه بـود،. رسـيدند ها

و بانمك داشت  و سفيد و رخي سرخ ه. اندامي زيبا و منام بـود، چون با من  دوسـت شـديم

و » از دل برود هر آنكـه از ديـده برفـت«گرم گرفتيم، ولي اين دوستي چند روز بيش نپاييد

.درست درآمد

و بيـرون هاي آب گرم بود كه از انـدرون زمـين مـي در بيرون شهر تبريا چشمه جوشـيد

آن مي و از و گرمابه ها آبدان آمد اخته كه مردم بـراي تندرسـتي ها به راه اند ها ساخته بودند

و اگـر چـه مـن. رفتندو بهبودي به آنجا مي  و هر باري با عبدالبهاء به آنجا رفتيم چندين بار

و به گرمابـه نيازمنـد  عبدالبهاء را در گرمابه ديده بودم بدين سان، هر گاه كه بدنش چرك

و آمـ ميشد، فرمان مي  شـد، اده مـي داد تا خسرو گرمابـه را آتـش كنـد، چـون خـوب گـرم

و كيسه«: فرمود عبدالبهاء نخست به ما مي  و شو و شست كشي كنيد تا من هـم هـوس برويد

و بروم مي.»كنم مي ما و پس از ما او مي رفتيم ـ ولي در تبريا با عبدالبهاء لخت شـديم رفت

و آبدان مي  آمدنـد سـر تـا پـا لخـت هاي آنجـا مـي ديگران كه به گرمابه. رفتيمو به گرمابه

و اگر گاهي بيگانه ها لنگمي بودند، ولي ما به روش ايراني  مي بستيم ديد بـه لنـگ اي ما را

آن ما مي .خنديديم ها نمي خنديد، ولي ما به

 رهسپاري از كساني كه با ما همراه بود، شادروان عزيزاهللا خـان بهـادري شـيرازي در اين

و زبان مي بود كه مردي دانشمند هـا هايي كه عبدالبهاء به آمريكاييو نامه رفت دان به شمار

مي نوشت ترجماني مي از. كرد اش را او و پس از درگذشت عبدالبهاء او نيـز بـه ايـران آمـد

و  و او را هـم از خـود رانـد؛ مـردي بـود پـاكيزه كساني بود كه شوقي پاس او نگه نداشـت

.پاكدامن

 ميرزا هادي پدر شوقي هـم در ميـان روزي به كنار رود اردن رسيديم، چندين سوار كه

و پيرامون كروسة عبدالبهاء را گرفتند آن سواري بـه من هوس اسب. ها بود به پيشواز آمدند

و جـاي خـود را در كروسـه بـه او دادم  در ايـن ميـان. سرم زد، اسب ميرزا هادي را گـرفتم
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مي اسفنديار به اسب  هـا را تاختنـد، اسبآمدند هاي كروسه هي زد، سوارها هم كه از دنبال

و گفـت  : اسب من از همه جلوتر افتاد تا برابر عبدالبهاء رسيد، چون مرا ديد شـادماني نمـود

مي! صبحي! صبحي« .اينكه چيزي نيست. گفتم آري» كني؟ اسب تازي هم

 باش تا روزي كه محموالن حق اسب تازان بگذرند از نه طبق

و يهـودي در آنجـا. از عدسيه به مسخ آمـديم هـا سـتيزگي شـنيديم كـه ميـان مـسلمانان

خواســت چنــد روز ديگــر در گــردش باشــد درگرفتــه اســت از ايــن رو عبــدالبهاء كــه مــي

و پـس از يكـي دو روز بـه بهجـي رفتـيم بي شـبي. درنگ با راه آهن با ما به حيفـا برگـشت

و چكامه  و نـام انـوري ابيـوردي را بـر سخن از چامه عبـدالبهاء.دهاي فارسي بـه ميـان آمـد

هاي خود را در اين بخـش از اسـتاد يوردي به زبان آورد؛ دريافتم كه دانسته ابيوردي را آب 

و ديوان  و آنچه فرا گرفته از خواندن دفترها از بـاري چامـه. ها در نزد خود بوده نياموخته اي

:خود خواند كه چند تا از آن در يادم است

د  ام بال موي تو بوداين حلق بها در حلقه افتاد اين

 نما سوي تو بود بنگر صنما روي دل ما چون قبله

 اسبان جنون آماده كنون جان منتظري هوي تو بود

مي در پايان نيز گريز به نام مي و :گويد زند

 بر مدعيان گرديد عيان عباس سگ كوي تو بود

كه گاهي كه بهائيان اين چامه را مي توانـستند رسـيد بـا آنكـه نمـي مي خواندند، به اينجا

و بـه جـاي سـگ دست در سخنان خداوند خود ببرند، ولي به ناچـار نـاپرهيزي مـي  كردنـد

و از ايـن نافرمـاني كـه در جاهـاي ديگـر نـشانة بـي كوي سر كوي، تو مي  و خواندند دينـي

.نمودند دروندي است سرافرازي مي

و عبـدالبهاء دربـارة كـشتن مالمحمـدتقي شبي سخن از حاجي ميرزاآقاسي به ميان آمد

و گرفتاري قره و دو سـه تـن ديگـر داسـتان قزويني و ميرزاصالح شيرازي و العين هـا گفـت

دادگويي كرد كه چون خواستند به جاي مالمحمدتقي پنج كس را بكـشند، حـاجي ميـرزا 

و بيداد به راه انداخت  بـ كه يك تن كشته شده اسـت، چـرا مـي آقاسي داد ه جـاي خواهيـد

و پـس از آن، سرگذشـت شـيريني از حـاجي يكي پـنج آدم را بكـشيد؟ يكـي بـس اسـت

:ميرزاآقاسي به ميان كشيد بدين گونه
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در« و در نـزد او شـاگرد بـود، و پيرو مالعبدالصمد همداني حاجي ميرزاآقاسي درويش

و دست به يغمـا گـشودند، آن سال كه وهابي  و نجف گريختند  عبدالـصمد مـال ها به كربال

و چندين تن ديگر را كشتند دل. همداني و و دانـشمند او در روزگار خود مـردي درويـش

اگـر پيـشامدي بـراي مـن: پيش از آنكه كشته شود به حاجي ميرزاآقاسـي گفـت. آگاه بود 

و فرزندان مرا به همدان برسان  و من از ميان شما رفتم، زن حـاجي ميـرزا آقاسـي ايـن. كرد

و فرزنـد گفته را پذيرفت  و جـوانمردي زن و چون عبدالصمد كشته شد، با آئـين درويـشي

و استاد خويش را با تهي مي».دستي به همدان برد پير چـون بـيش از يـك«: گفت عبدالبهاء

و فرزند خردسال پير خود را سوار كرده بـود  و بر آن هم زن چاپار نتوانسته بود كرايه كنند

آن  شـدند بـر رفت، گاهي كوكان پير را كه از راه مانده مـي مي كه خود پيداده در ميان راه با

مي شانة خود مي  و ره نوردي آن. كرد نشاند . ها را تندرسـت بـه همـدان رسـاند هر جور بود

نسا خـانم دختـر در همان كاروان عزت. آنگاه از آنجا پياده با كاروان حج روي به مكه نهاد

ه فتحعلي و كبكبه .مراه بودشاه قاجار نيز با دبدبه

و اختگـان در فرودگاه هاي ميان راه گـاهي حـاجي ميـرزا آقاسـي بـا چـاكران شـاهزاده

هم هم و مي نشين و چـون شـيرين گفت و مثـل شـد و اش مـي گـو بـود گرامـي زبـان داشـتند

و دست ايـن شـاهزاده: شبي در ميان سخن گفت. كردند نوازشش مي  بياييد دست باال كنيد

و  و مـن بـي در دســت مـن بگذاريـد، زيــرا او بـي خـانم را بگيريـد و شـوي اســت زن، بهتــر

فـرداي آن شـب. از اين سخن همـه بـه خنـده افتادنـد! سزاوارتر از من براي او كسي نيست 

آن يكي از اخته  مي ها كه به مي ها خواجه و را گويند، اين شوخي حاجي ميرزا گفتند آقاسي

و او را چنـان  برآشـفته كـرد كـه حـاجي را بـه پيـشگاه خـود به گوش شاهزاده خانم رساند

و توي سر حـاجي تـا مـي  و گماشتگان فرمان داد كه پس كله و به چاكران تواننـد خواست

و از كاروان بيرونش كردنـد  حـاجي پـس از آنكـه بـه مكـه. بزنند؛ كتك سيري به او زدند

و برگردن انـد  و روي به خانة خدا آورد، شال خود را از كمر باز كرد و گفـت رسيد : اخت

و ايـن راه را پيـاده مـي پيمـوديم، سـخني نگفتـيم كـه خدايا ما به سـوي تـو رهـسپار بـوديم

و توسري باشد، خدايا كينة مرا از اين زن بكش  و آزار حاجي ميـرزا. دستاويز اين همه رنج

و  و چـون خوشـمزه و تبريـز رفـت و پس از چندي به آذربايجـان آقاسي به ايران بازگشت

و محمدميرزا. اش به گوش شاهزادگان رسيد د، آوازه دانشمند بو  نخست، استاد شاهزادگان
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و آشكارا به او گفت كـه پـس از نيـا تـو پادشـاه ايـرانو سپس هم  و همراز او گشت سخن

و او را به قم آورده در آنجا بـه تا روزي كه فتحعلي. خواهي شد  شاه در اصفهان درگذشت

و با داشتن  و چندين پسر خاك سپردند و باجربزه محمد شاه بر جايش نشـست هاي نيرومند

و حـاجي ميـرزا آقاسـي را  و كـشت پس از يكسال كه قائم مقام دستورش بـود، او را رانـد

ــد  ــراي دســتوري برگزي ــري، خــود را اســتاد. ب و رهب چــون حــاجي ميرزاآقاســي در روش

و او بـه ناچـار خواست اين كار را بپذيرد، ولي شاه پافشاري كـرد دانست نمي محمدشاه مي 

بـسيار: شـاه گفـت. نـساء خـانم را بـه او بدهـد پذيرفت بدين پيمان كه شاه عمة خود عـزت

و در دو سـه كس به خواستگاري نزد عزت. خوب نسا خانم فرستاد، او هم آمـادة كـار شـد

را  شبي كه حاجي را با خانم دسـت بـه دسـت دادنـد،. آماده كردند روز جشن پيوند آن دو

مي: چيز حاجي ميرزا از خانم پرسيد پيش از هر  و در شگفت شـد، مرا شناسي؟ نگاهي كرد

و پاكيزه بود، ولي چشمش حاجي آشنا مي  تو مهـين دسـتور: گفت! آمد زيرا زني درستكار

آن. شاهنشاه ايران  آن: گفـت. اسـتاد درويـشي شـاه: گفت. گفت پيش از : گفـت. پـيش از

و هم آن: گفت. سخن شاه همراز پيش از آن؟: گفت. آموزگار شاهزادگان:فتگ. پيش از

اي؟ شـاهزاده خـانم خوب نگاه كن ببين مـرا كجـا ديـده: گفت. ديگر آگاهي ندارم: گفت

من همان كسي هـستم كـه چنـد سـال! نسا خانم عزت: سرگردان مانده بود كه حاجي گفت 

ــا دســت چــاكران خــود  و مــرا ب پــيش در راه مكــه بــه شــوخي از تــو خواســتگاري كــردم

بر سرش زد كه تو با آن پيـشينه) دودستي(بامبيدو) به گفتة عبدالبهاء(شاهزاده. زديتكك

»...اكنون دستور بزرگ ايران شدي؟

آن هاي شگفت آورده از حاجي ميرزا آقاسي داستان هاست آنچـه سـپهر كاشـاني اند؛ از

ــاريخ خــود نوشــته اســت مــي  ــد در ت چــون محمــد شــاه خواســت جــشن زناشــويي: گوي

بي ناصرالدين مي اندازه شاه را به پا دارد، هواي تهران توانـست گرم بود چنان كه به دشواري

و پيغـام داد كـه هـويي. كسي در آن پايداري كند  محمد شاه كسي را نـزد حـاجي فرسـتاد

و ما بتوانيم به شهر بياييم  و هوا سرد شود اين پيغام را فرسـتادة شـاه. بكش تا باد خنك بوزد

آن. اي كه پيرامون او بودند رسانيد دستهدر ميان  و گفـت حاجي روي به پادشـان: هـا كـرد

و شما چنين مي  پندارد كه من سليمان پيغمبرم كه باد در فرمان من باشد، من مردي درويش

و گفت  هنـوز. به خواست خدا چنين خواهـد شـد: ناچيزم، آنگاه روي به فرستادة شاه كرد
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و پاسخ پيغام را به شاه نرسانده بود كه باد سـرد وزيـدن آن مرد پا از دروازه بيرون   نگذاشته

و ميانـه بـود و تا آنگاه كه جشن زناشويي به پايان رسيد هـوا خـوش از ايـن گونـه».گرفت

!اند تا آنجا كه در تندرستي آگهي مرگ خود را داد ها دربارة حاجي بسيار گفته سخن

شيرين در ميان داشتيم، سـه از شـب گذشـته هاي بهجي كه گفتگوهاي در يكي از شب

بود كه شام خورديم، پس از شام به يك دو تن مهمان كه در آنجا بودند فرمـان داد برويـد 

و سر بر بـستر آسـايش بگـذار  (و بخوابيد، به من هم گفت به اتاق خود برو مـن در بهجـي.

و آسايشگاهم آنجا بـود اتاق ويژه  دالبهاء در ميـان سـخن روزي عبـ. اي داشتم كه افزار كار

و در روزگارهاي آينده خواهنـد گفـت! صبحي«: گفت : اين اتاق به نام تو نامي خواهد شد

مي اين اتاق صبحي است، در اينجا نامه و بـاختر هاي عبدالبهاء را پاكنويس و به خـاور كرد

سر.»فرستاد مي و چند برگ از دفتري و پس از خواندن چند نامه بر بـالين به اتاق خود رفتم

و به خواب خوش فرو رفتم  شب از نيمـه گذشـته بـود كـه بانـگ كوبيـدن پنجـره. گذاشتم

و پـشت پنجـره كـه رو بـه بيابـان بـاز مـي  شـد رفـتم ديـدم سراسيمه از خواب بيـدار پريـدم

: گفـتم. بـست بـه دور سـر پيچيـده بـود شال پشمي خود را كه به كمـر مـي. عبدالبهاء است 

و دنبـالشبي.»ي بياآر«: گفت» فرماني است؟« و در را كليـد كـردم درنگ جامـه پوشـيدم

و بنويس«: فرمود. رفتم و افزار كار بياورم«: گفتم.»بنشين كه.»پس بگذاريد بروم برآشفت

و بـردم  و كاغذ برداشـتم و كلكو دوات عبـدالبهاء در انديـشه. چرا نياوردي؟ زود دويدم

و فرمود فرو رفته بود، در درازاي اتاق به راه اف  شب«: درآمد سخن اين بود. بنويس: تاد نيمه

و همة چشم  نامـة» ....عبدالبهاء در كنار روضة مباركه بيدار. ها خواب در خواب است است

و درازي بود  و نماها براي خودشيريني، نامه دريافتم كه از تهران دوست. دور اي به او نوشته

ازن نامه. اند او را از برخي بهائيان ترسانده  و چون به پايان رسيد نامه را ويسي تا شبگير كشيد

و گفت  در ايـن انديـشه بـودم. به اتاق خود آمدم، اما خوابم نبرد.» برو بخواب«: من گرفت

 ....كه انگيزة اين نامه چه بوده است

و عبدالبهاء تنها بوديم، عبدالبهاء گفت ما«: روزي ديگر من اينجا كسي نيست كه براي

و براي ناهار سرخ كـن.ر درست كند ناها مـن كـدوها را پوسـت.»چندتا كدو پوست بكن

و سرخ كـردم  و در روغن چرخ دادم و بـر روي. كندم آنگـاه همـه را در كماجـدان نهـدم

فرمـان. نزديك نيمروز يكي دو مهمان رسيد. آتش نرم گذاشتم تا با بخار خوب پخته شود 
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و سـبزي گذاشـتم به آئين سفره ايراني سفر. ناهار داد  ، آنگـاه بـه سـراغه را پهن كردم، پنير

و له شده كه در ته كماجدانها كدوها رفتم ديدم آن آن اند خوب پخته هـايي كـه اند، ولـي

آن. اند رو بودند درست نپخته  و جلـوي من زرنگي كردم ها كه پخته بود در بـشقابي كـردم

و بازمانده را در بـشقاب ديگـر بـ  و بـا خـود گفـتم هرگـز راي مهمـان عبدالبهاء گذاشتم هـا

را عبدالبهاء يـك تكـه از آن كـدو. اند ها نخواهند گفت كه كدوها درست نپخته مهمان هـا

و بــا چنگــال يــك بــرش از  و خــورد، آنگــاه دســتش را دراز كــرد جلــوي خــود گذاشــت

و گفت كدوهاي نيم  و نگاهي به من كرد چرا درست بخـش«: پخته را جلوي خود گذاشت

بـراي آن گذاشـتم كـه دسـت خجـستة«: گفـتم.»ها را جلوي من گذاشـتي؟و پخته نكردي

و از بخـشايشو  و به هر يك برشي بدهيـد تـا بـا گـوارايي بخورنـد سركار آقا به آن برسد

و به هر يـك نوالـه. ور شوند نوازش خداوند خود بهره  از عبدالبهاء خنديد و همـه را اي داد

.من خشنود كرد

و هـم بـه دسـت مـن چون در كا و نهان هر چيز آگاه شـدم و بر آشكار رها دست يافتم

و در هر جا پادرمياني مي  در كردم، نزديكان عبدالبهاء، به من رشكمي سپرد شد بردند كـه

.ام گزارش آن را داده» صبحي«كتاب

 كرد چند چيز بود كه تـاب بردبـاري آن را نداشـتم، يكـي آنچه در آنجا مرا دلتنگ مي

مي گذاشتند، به فرنگي آنكه ميان بهائيان فرنگي با ايراني جدايي مي دادند تـا ها بيشتر ارزش

و مردم خاور به ايراني  آن خانة اين نخست آنكه مهمان. ها و افـزار زنـدگي ها جدا از ها بـود

و نيكوتر بود ها آراسته اين و بـر روي زمـين. تر ايراني ها هر چند در توي يك اتـاق بودنـد

و تخـت خوابيدند، ولي فرنگي مي هـاي خـواب ها در هر اتاقي بيش از يكـي دو نفـر نبودنـد

و افزار آسايشو خوراك .شان بهتر بود خوب فنري داشتند

و ناهار را با فرنگي مي پيوسته عبدالبهاء شام و به عكس در مهمان ها ها خانة ايراني خورد

و خويـشاوندان عبـدالبهاءزندوم آنكه. يك بار هم اين كار را نكرد هاي اندرون، دختـران

مي از ايراني  زن ها رو و ديده نشده كه بـراي نمونـه دسـت كـم يـك بـار خـواهر يـا گرفتند

عبدالبهاء كه هر دو پير بودند از يك پيرمرد بهائي ايراني كه سرافرازي خـود را در بنـدگي 

مي آن بـا. تا چه رسد كه دلجويي كننددانست در هنگام برخورد پاسخ درودش را بدهند ها
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و دلبـستگي يـك بهـائي ايرانـي كـه در ايـن راه. ها اينگونه نبودند فرنگي بـا آنكـه گـروش

و از بن همانند نبودند اند از فرنگي ها كرده جانبازي و باالتر بود .ها بيشتر

مي سوم آنكه در نوشته اننـد، خواستند مردم را بـه كـيش بهـائي بخو هاي خود گاهي كه

مي دربارة ايراني  ها مردمي بودنـد ماننـد جـانوران درنـده، گفتند كه اين ها سخنان ناشايست

و پـرورش، در هـوس  و خونريز، بدستيز، دور از آمـوزش هـاي ناهنجـار فرورفتـه، زشـتكار

آن بدكردار؛ اين دين، آن  و به هـا دانـش نـشان داد تـا از خـوي ها را به راه راست راهبر شد

و انـدك بـه راه مردمـي آمدنـد جانوري دس  و چنـان در گفـتن ايـن سـخنان ...ت كـشيدند

را تردست بودند كه هر كس از مردم بيگانه كـه بـا سـخنان آن هـا آشـنا شـده بـود ايرانيـان

مي پست .پنداشت ترين مردم جهان

ام دو ماه پيش از آنكـه عبـدالبهاء از ايـن جهـان بـدرود كه در كتاب صبحي نوشته چنان

و گفـت گو : يد، روزي در دكان يكي از دوستان نشسته بودم كه نوكر در خانه نزد من آمد

مي.ع تو را خواسته)عبدالبهاء(سركار آقا، خواند، ولـي هر چند روز دو سه بار عبدالبهاء مرا

بي. چه شد كه خواستن آن روز مرا خوش نيامد ندانستم اندازه مهربـاني باري به نزدش رفتم

و دربا  و سـرانجام بـر نمود و بزرگي اين كـار سـخن گفـت رة رساندن كيش بهائي به مردم

و بـه شـهرها بفرسـتم زبان راند كه مي  چـون بـا. خواهم تو را براي اين كار بزرگ برگزينم

و عكـا خوشـم مـي  و كوه كرمل و از حيفا آمـد، سـخت دلتنـگ عبدالبهاء خو گرفته بودم

و جبينم پرآژنگشد چهره. شدم و از خـوبي.ام پرچين هـاي ايـن كـارر عبدالبهاء دريافـت

چون افسردگي مـرا ديـد. اندازه افسرده شدمبي. ها گفتع ولي در من نگرفت براي من سخن 

مي«: گفت و همين گويم، نمي من براي خودت نـه،«: گفـتم. جا سركارت بـاش خواهي نرو

.»روم چون فرموديد برو مي

آ و چندان مهرباني نمود كه مرا شرمنده كرد روز ديگر عبدالبهاء به خانة من از. مد پـس

و دو نيمه كرد  و نيمـي را خـودش خـورد. آن سيبي از جيب خود درآورد . نيمي به من داد

و برادرزاده آنگاه سرگذشت و ديگران گفت ها از خانواده به ويژه از برادرها روز. هاي بهاء

و يك دستة خامة ني به من  را داد تا برايش بتراشم، زيرا خامه ديگر بامداد مرا خواند هايش

و گفت من مي  و برايش بردم، گرفت هـا هـر چـه با اين«: تراشيدم؛ همه را به خوبي تراشيدم

و فراموشت نمي بنويسم يادي هم از تو مي  مـرو،«: چون خواستم بازگردم گفـت.»كنم كنم
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و ها دو به دو نشسته بوديم، سخن از خواندن مرد در پله.»بنشين م به اين كيش به ميـان آورد

:اين داستان را گفت

. اي از دوستان آهنـگ شـكار كـرديم در آن روزگار كه در بغداد بوديم روزي با دسته«

و از شهر بيـرون رفتـيم. ميرزا محمد شكارگردان ما بود ميـان. هر يك بر اسبي سوار شديم

و دشت در دامنة تپه  شداي ناگهان ديديم مردي تازي سياه . الغر سوار بر شتر جلوي ما سبز

مي«: با خود چه داريد؟ گفت: مرد پرسيد. ميرزا كرنشي بلند باال كرد : گفـت» خـواهي؟ چه

درنـگ از خـورجين خـود كيـسة ميـرزا محمـد بـي. اگر تنباكو داريد اندكي به من بدهيـد«

و جـا ما  و پيشكش او كرد، ولي او يك سوم آن را برداشـت نـده را پـس تنباكو را درآورد

و گفـت» پول چـه انـدازه داريـد؟«: سپس پرسيد. داد : ميـرزا محمـد در انديـشه فـرو رفـت

همراهـان از ايـن شـيوه بـه تنـگ. صدوپنجاه قروش به مـن بدهيـد: گفت. چهارصد قروش

ت خواست يكي از آن  و خـاموش بـاش: ها سخني بگويد ميرزامحمد به نرمي گفت آمدند

نـان هـم. نان اگـر داريـد بدهيـد: سپس گفت. جاه قروش داد صدوپن...و جنجال به پا مكن 

و در پايان كار گفت  ميـرزا. ها را كه بـر سـر داريـد بـه مـن بدهيـد يكي از اين فينه: گرفت

و بـه او داد محمد بي  مـرد بـا خـشنودي همـه را بـدرود. درنگ فينة خود را از سر برداشـت

و رفت  در برابر فرمان اين تـازي پابرهنـه ايـن دوستان به ميرزا محمد تاختند كه چرا. گفت

در دانيد، نگاه به اين مرد سـياه شما نمي«: گونه سرنهادي؟ ميرزامحمد گفت  سـوخته نكنيـد،

اندع همين كه كـارواني كرده پشت اين تپه يك دسته از سواران تازي با تفنگو نيزه كمين 

انيان بـه آنچـه خواسـت تـن اگر كارو. فرستند به اينجا رسيد چنين مردي به جلو كاروان مي 

و كاروان به خوشي مي  در در دادند با اندك چيزي كار به پايان مي رسد گذرد، ولـي اگـر

و درشتي كردند بي  مي برابر خود مردي ناتوان ديدند از درنگ مرد جيغي كشد كه ناگهـان

و نيزه به دست بر شما مي  ي پشت تپه سواران تفنگ به دوش و هـر چـه داريـد بـه غمـا تازنـد

و شايد جان مي مي برند ».كنند تان را هم تباه

و آئـين«: آنگاه گفت به تنهايي خود منگر، هر جا كه در كار خوانـدن مـردم بـه كـيش

و درستي با دشواري برخورد كردي به خدا رو آر كه از هر سـو لـشكرهاي نهـان او  راستي

و بـه ها را به كمك بخواند آنگاه چشم به راهند تا پاكدلي آن  از هـر سـو بـه نـزدش بياينـد

.»اش برسانند پيروزي
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و روضـة مباركـه. روز ديگر مرا با خود به عكا برد  و روز در كنار كاخ بهجي يك شب

و داستان بوديم، سخن  درست به يادم نيـست كـه ايـن: اين داستان را بشنويد. ها كه گفت ها

 را بـا آن دختـر يونـاني در كـشتيام را براي چه گفت، براي آن گفت كـه داسـتان دوسـتي 

و دوستي با دختـران دوشـيزه؟ بـاري داسـتان! برايش گفتم يا براي بيداري من از مهرورزي

:اين است

و بـه در بغداد مردي بود دانشمند كه شاگردان بسيار در پيشگاهش دانشمي« آموختنـد

ب. اش سرافراز بودند شاگردي ود كه به آساني به هـر چيـز در ميان اين شاگردان بهلول نامي

را زيبا شيفته مي  در) پـدر شـيفتگان(ناميده بودند» ابوالعشاق«شد، از اين رو استاد او روزي

آب كـرد، گـاهي كـه آفتـاب فـرو مـي كنار رود دجله گردش مي  و واژگـون آن در رفـت

و روي زمـين بـا سـبزه پوشـيده  و درختان خرما سـر در هـم كـرده  شـده بـود، نـسيم آفتاده

و بـي سازگاري هم مي و: پـروا فريـاد كـشيد وزيـد، ابوالعـشاق دلـداده شـد بـه بـه ديـدگاه

مي چشم شود؟ كه ناگاه از پشت سر آوايي بـه گوشـش رسـيد كـه آري اندازي بهتر از اين

و چـشمان. اين ديدگاه  چون روي برگرداند دختري ديد زيبا داراي ابروان كمـاني كـشيده

و زلفـي پرشـكن، گيـسواني اني شيرين، گونه آهويي گيرا، لباني سرخ، ده  اي گلگون، سـر

و سينه  و فـراخ، پـستاني نارماننـد، انگـشتاني باريـك، مـچ پـايي افشان، اندامي رسا اي مرمر

 .....بلورين

و بر زمين افتاد چون بـه خـود آمـد. ابوالعشاق چنان دل از دست داد كه دم نتوانست زد

و خرگـاه پريش! ديد نشاني از دختر نيست  هـايي ان شد تا پاسي از شب گذشـت در چادرهـا

و نشاني از او نيافت  و توان شـدبي. كه در كنار رود بود، به سراغ دختر رفت از. تاب چـشم

و  و آرامــي و آمــوزش نرفــت خــواز از چــشمش دور و ديگــر در پــي اســتاد دانــش پوشــيد

و بادي  در روي دلبر چامـه.ه پيما شد شكيبايي از او گرفته شد نتوانست يكجا بماند سرگشته

و چكامه  و بالين ها ساخت، سرشك گفت تـر، ولـي بـه ها از آب ديده ها از چشم روان كرد

و. جايي نرسيد  و پـنج سـال كـارش رفـتن از شـهري بـه شـهري سخن كوتـاه كنـيم بيـست

رو. سرودن سخنان اندوهگين بود تا روزي كه دوباره گذارش به بغداد افتاد  ز به يـادبود آن

و سرگرم تماشاي آن چشم و ديـدگاه پيش از فرو رفتن آفتاب به كنار دجله رفت انداز شد

و مي  مي شد و آرزو و روي برگرداند خواند سرود مهرباني كرد كه آوايي به گوشش برسد
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و از او پــولي ...و دلبــر خــويش ببينــد ديــد زن گــدايي دســت نيــاز بــه ســويش دراز كــرده

و حـالي داشـتم: ابوالعشاق گفت. خواهد مي خاموش كه من به ياد دلبر خـود خـوش بـودم

. رود براي خدا چيـزي بـه مـن بـده اي مرد جاي دوري نمي: زن گفت. حال مرا به هم زدي 

و بـده جـاي! ابوالعـشاق: دوبـاره گفـت. دهـم رو هرگز چيزي نمي به زنان زشت: گفت بيـا

خـ: گفت. رود دوري نمي  وش باشـم، مـرا از يـاد او جـدا برو گم شو بگذار با ياد دلبر خود

و گفت. مكن دلبـر! اي ابوالعـشاق: سخن كه به اينجا رسيد، زن چهره خود را تمام باز كرد

و پنج سال از پي من سـر در بيابـان تو منم به من چيزي نمي  دهي؟ من همان كسم كه بيست

و اشـك  و سرودها سـاختي و از تـو نيـا نهادي زي هـا ريختـي، اكنـون كـه بـه مـن رسـيدي

را. دهي؟ دانسته شد كه در مهـرورزي دروغـزن بـودي خواهم نمي مي ابوالعـشاق خـوب او

و ديد آري  چـرا: گفـت. هاي زيبايي چهره برجاسـت خود اوست، زمينه نشانه. ورانداز كرد

و پـنج سـالم بـود: چنين شدي؟ گفت  و آشفته شـدي بيـست . آن روز كه مرا ديدي شيفته

هـايم مويم به سفيدي زد دندان» ين خوش كه آن ناخوش نشد خود كدام«اكنون پنجاه ساله

و سـرگردان مانـد كـه چـه .... ام پر چين شـد ريخت، چهره  بيچـاره بوالعـشاق درمانـده شـد

»....كند

پـس. در اين دو سه روزه هم كارهاي ما را روبه راه كرده بود. آمديم روز ديگر به حيفا

راز نيمروزي بود كه عبدالبهاء  . خـوريما به نـزد مـن فرسـتاد كـه چـاي را بـا هـم مـي كسي

شد. درنگ به نزدش رفتم چاي آوردند خورديم بي . در گفتگو بوديم كه سوت كشتي بلند

مي«: عبدالبهاء گفت و مـرا در آغـوش كـشيد كـه ديگـر شما را و از جاي برخاست خواند

و آنان كه پيرامون مـا هاي گريستن آغاز نهادم زنان اندر نتوانستم خود را نگهدارم، هاي  ون

و پي  گريـه«: گفـت درپي مـي بودند همه به گريه افتادند، عبدالبهاء را نيز حال دگرگون شد

كه» ....مكن :همان دم فرماني به خط خود براي من در دفتر يادداشتم نوشت

 هواالبهي

و ماننـد چمـن كـه از رشـحات سـحاب عنايـت« جناب صبحي چون صبح روشـن بـاش

و طرب بر ديار مـرور نمـاپ و در نهايت سرور و شعف سفرنما رطراوت كرد در كمال شوق

و برهان كن  و به نطق بليغ بيان حجت و زبان به تبليغ بگشا و.و پيام آسماني برسان از جهان

و به بارش نيسان جانفشاني پـرورش يـاب، چـون ابـر بهـاري از محبـت  جهانيان منطقع باش
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ش  و چون چمن از فيض ابر سحابي خندان گرد؛ چون چنين گـردي جمال رحماني گريان و

و علـي البهـاء تأييدات ملكوت ابهي پي و توفيقـات افـق اعلـي را احاطـه كنـد درپـي رسـد

ع. االبهي .ع

 با اين فرمان كه مانندش را به كمتركسي داده بود، با فاضل مازندراني همان كس كـه از

و به حيفا آمد از حيفا سوار كشتي شده به بيروت رفتـيم يكـي دو روز رشت با ما همراه شد

و رو  و دستان آنجا را هم ديدن كرديم و از آنجا به اسكندرون روانه شديم در آنجا مانديم

و پس از گذشتن از چند بندر به اسالمبول رسيديم  در آنجا در سـفارتخانة. به قبرس نهاديم

م. خان بوديم ايران مهمان عليقلي  اي به عبدالبهاء نوشتم كه با اين سخن آغـازن نامه از آنجا

:شده بود

 ام سنگدلي من ببين غنچه دهان من بيا تنگلي من ببين بي تو هنوز زنده«

ايـن. داشـت اين نامه چنان عبدالبهاء را گرفته بود كه هميشه در جيب بغل خود نگاه مي

.د براي من گفترا يكي از بهائيان كه آن روزها در آنجا بو

و از آنجا روانة خاك ميهن گرامي خود و بادكوبه آمديم و تفليس  از اسالمبول به باتوم

مي. شديم .گوييم گزارش تو در توي اين گردش را در كتاب صبحي بخوانيد باز هم

از هنوز در قزوين در خانة حكيم و باشي بوديم كه يك نفر جهود بهـائي از تهـران آمـد

عبـدالبهاء از جهـان«: انـد گذشت عبـد مـا را آگهـي داد كـه ورقـة عليـا تلگـراف كـرده در

و شيون.و تلگراف را خواند.»درگذشت آنگـاه. هـا بـه راه انـداختيم همه اندوهگين شديم

و از من پرسيدند  بـه: گفـتم» بايست مـا پـس از ايـن چيـست؟«: سراسر چشم به من دوختند

.زودي دانسته خواهد شد

كردنـد كـه عبـدالبهاء پـس از خـود، كـسي را جانـشين يچ يك از بهائيان گمـان نمـيه

نمايدع زيرا او چند سال پيش از مرگش در روزهايي كه عبدالحميد پادشاه عثمـاني دربـارة 

و مي  از: خواست او را از عكا به فيزان براند به بهائيان نوشـت كـه او بدگمان شده بود پـس

و پايگـاهي بخواهـد هـر چنـد واليـت من كـسي را نرسـد كـه پيـروا  ن را بـه خـود بخوانـد

و به هيچ رو نمي » العـدل بيت«كارها به دست. تواند كسي نامي بر خود بنهد سرپرستي باشد

و آن چنين است كه بهائيان از ميان خود نه تن كه بهاء از آن آگهي داده است خواهد افتاد
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آنو گشاد كارها به دست گير را به دستوري كه داده است برميگزينند تا بست  و هـا هـر ند

و از سوي خداوند است و درست .»چه بگويند راست

و عبـدالبهاء مـي اين بود آن آنچه بهائيـان از روي سـخنان بهـاء و چـشم بـه راه دانـستند

.بودند

بـ پس از چند روز تلگراف ديگر از ورقة عليا رسيد كه عبدالبهاء خواستنامه ه اي از خود

و در روز چهلم درگذشت عبدالبهاء خوانـده و در آن جانشين خود را شناسانده جا گذاشته

مي. خواهد شد  مي در اين روزها هر كس رأيي و به چيزي چيـزي كـه بـه يـاد. انديـشيد زد

و به دل نمي كس نمي هيچ مي آمد و اگر كرد، جانشيني شوقي گفتند كسي باور نمي نشست

يك. بود و و بار ديگر از ورقـة در روز چهل م در حيفا در ميان بهائيان خواستنامه را خواندند

و رو نوشـت خواسـتنامه فرسـتاده! شـوقي جانـشين عبـدالبهاء اسـت: عليا تلگراف رسيد كه

و دسته».شود مي و دار اش با نيرنگ بهائيان با شگفتي به اين نويد برخوردند، ولي ورقة عليا

روزي كــه رونوشــت. كــه سرپرســتي شــوقي را بپذيرنــدو افــسون مــردم را آمــاده كردنــد

و خود را آسوده كردنـد، ولـي بهائيـان هاي خواست برگه نامه رسيد، بيشتر بهائيان پذيرفتند

و گفتند اين خواستنامه ساختگي است .كنجكاو زير بار نرفتند

و گوش به زنگ چيز ديگري بودم فـتم اگـرگ بـا خـود مـي. در ميان بهائيان چشم به راه

و دسـت كـم عبدالبهاء خواستنامه  و كـاري بـه مـن سـپرده اي نوشته در آن نامي از من برده

در. سفارش مرا كرده است  و آن را خوانـديم چون رونوشت خواستنامه به دست مـا رسـيد

و(ها در روزگار عبدالحميد پادشاه عثماني نوشته شده شگفت شديم؛ زيرا ديديم آن برگ 

و بزرگي ياد كرده با آنكه در نامه در آن از او به او خوبي هاي ديگر كـه پـس از گرفتـاري

).نوشته به او ناسزا گفته، در آن روزها شوقي دو سه ساله بود

و سـپس بـه ميرزامحمـد. فرستد در آغاز به شوقي درود مي آنگاه نخـست بـه صـبح ازل

مي علي ناسزا مي  و گناهي بر گردن او مي گويد و آن شـاخه از درخـت خـدا«د گوي گذارد

و ديگر بهره  آوري بـه زبـانو براي شـوقي برتـري شـگفت.»اي در اين آئين ندارد جدا شد

و مي و كـارش قـانون» العدل بيت«آورد گـذاري را كه مردمش برگزيدة همه بهائيـان اسـت

آن است چاكران شوقي مي  و چـرا هـا را برانـد بـي شمارد كه هر گاه بخواند يكـي از چـون

ازب و زادش يكـي پـس و پـس از او از زه تواند تا كس را ياراي دم زدن در برابـر او نباشـد
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و  و ايـن مـرده ريـگ در خـانوادة او جاويـدان بمانـد ديگري بايد جانشين يكـديگر شـوند

آن چيزهـايي كـه در ايـن روزگــار هـر كـس كــه انـدك بهـره  اي از خــرد داشـته باشـد بــه

و زير بار نمي مي در خندند !آن خواستنامه نوشته شدهرود

اي پافشاري در راندن غصن اكبر از اين رو بود، بهاء دو سال پيش از مرگش خواسـتنامه

آن» كتاب عهدي«به نام و او از و به دست عبـدالبهاء سـپردك هـيچ كـس جـز آن نوشت

و پـس از او غـصن اكبـر) عبـدالبهاء(پس از مـن غـصن اعظـم«: در آنجا گفت. آگاه نبود 

از اين رو به فرمان بهاء پس از عبدالبهاء كارهـا بايـد. جانشين من است) محمد علي افندي(

و به دست ميرزامحمدعلي سپرده شود، ولي آن سخن  ها بـه ميـان كـشيدند تـا شـوقي بيايـد

و راه به غصن اكبر ندهد !جاي عبدالبهاء را بگيرد

ايـن ورقـه مـدتي در زيـر زمـين«:سدنويـ اكنون ببينيم در پايان ايـن خواسـتنامه چـه مـي

و چون بقعة مباركه در اشـد انقـالب بـود ورقـه بـه  محفوظ بود، رطوبت در آن تأثير نموده

.»حال خود گذاشته شد

عبدالحميد از ميان رفت، كشور عثماني فرمـان آزادي گرفـت«: اي از بهائيان گفتند دسته

و اروپا  و پـسو از آن پس عبدالبهاء چند بار به مصر و روزگاري در آمريكا گذراند  رفت

و انگليـسي از از بازگشت به حيفا جنگ نخستين جهاني درگرفـت هـا سـرزمين فلـسطين را

و عثماني و دست عبدالبهاء را در كار بازگذاشتند و خود در آنجا فرمانروا شدند ها گرفتند

و نامه  و در آن روزها دفتر ها و پاي نام سري به او دادند و براي كسان خـود نشان ها نوشت

و  و چه نزديك از خدا به روي كاغذ خـواهش آمـرزش كـرد و خويشاوندان مرده چه دور

و چيـزي بـه نـامش) پـدر بهـاء(العابدين برادر ميرزا عباس نوري تا مال زين را بـه يـاد آورد

و نامه  ا نوشت؛ با اين همه كارها كه كردد يـن ها كه نوشت نتوانست دمـي خـود را سـرگرم

و از سر نو بر برگـي بنويـسد  اي بهائيـان پـس از مـن شـوقي جانـشين مـن: كار بزرگ كند

و بنـدگي بـا او  و بـه مهربـاني و جان دوستش بداريـد و از دل خواهد شد از او پيروي كنيد

و كاغـذ نـم  ديـدة چنـد سـال زيـر خـاك رفتار كنيد؛ كه پس از درگذشت عبدالبهاء بيايند

و آن بكـشند مانده را براي اين كار  و مگـر پـس از آمـدن انگليـسي!و كامه بـه رخ ايـن هـا

هـا آسايش همگاني، باز آن سرزمين در شورش سخت بود كه عبدالبهاء نتوانست آن بـرگ 

و كـار بـه ايـن بزرگـي را آسـان  و درسـت كنـد را در اين چند سال از زيـر زمـين درآورد
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عبدالبهاء به گمان اينكه ديگـر در به راستي جاي شگفتي است در آن روزها كه .... نگيرد؟

و آن خواستنامه را نوشت بو بچة سه ساله را جانشين خود كـرد، اگـر از  جهان نخواهد ماند

و شـد مـي رفت همة بهائيان كه در ميانشان مردمي دانشمند پيـدا مـي ميان مي  بايـستي برونـد

و او را خداوند خود بدانند، اين دس  تور به ريـشخند ماننـد قنداق كودك سه ساله را ببوسند

!نيست؟

و مـادر شـوقي ضـياييه خـانم«: گويند برخي از بهائيان مي اين خواستنامه ساختگي است

كه خطش مانند عبدالبهاء است نوشته؛ تا آنجـا كـه يكـي از مـردم خـاور يـك رج از خـط 

ع  و همه آن را خط و انجيل نوشته بود بـدالبهاء عبدالبهاء را كه در كليسايي بر پشت تورات

و چنـد برابـر مي دانند را رجي از ايـن خواسـتنامه بـا دسـت كارشناسـي عكـسبرداري كـرد

از درشت و پخش كـرد كـه ايـن دو خـط تر ازخود خط هر دو را در دفتري به چاپ رساند

.يك نويسنده نيست

و آنچـه بـه دسـتم رسـيد رونوشـت بـود،  ولي من چون خـود خـط عبـدالبهاء را نديـدم

به گمان من عبدالبهاء در آن روزها كه دريافـت عبدالحميـد. نم درست داوري كنم توا نمي

و تواند بود كه به او گزندي برساند، آن برگ  و پنهـان كـرد از او رنجيده است ها را نوشت

وو در آنجا نوشت كه شوقي هر چه بزرگ  و درسـتي سـرپيچي كـرد تر شد، از راه راسـتي

و شايد خرسندي  و كار تباهي را به جايي رسانيد كه چنان كه بايد عبدالبهاء را فراهم ننمود

و  براي دريافت پول، دستينة عبـدالبهاء را مانـسته كـرد كـه گـزارش آن را خواهيـد خوانـد

كارهاي ديگر كه سزار مرد سره نبود به جا آورد، عبدالبهاء سرگردان ماند كه در ايـن بـاره 

و فردا مي  و امروز و چه بكند و آن برگ چه بگويد و كرد تا ناگهان درگذشت هـاي مانـده

و بهانـه ديده به دست خويشاوندان نم تراشـي بـه اي بـراي بـتش افتاد تا در آن دسـت ببرنـد

ها شوقي پس از آمدنش به حيفا روي اينكه خود را بـه بهائيـان بـه با همه اين. دست بياورند 

و عكا بنماياند نداشت  در. ويژه مردم حيفا و ورقـه عليـا گوشه چندي خود را اي پنهان كرد

و او را سـرور  كارها را به دست گرفت تا رفته رفته مردم فراموش كار با شوقي خو بگيرنـد

مي شوقي در نامه. خود بدانند :نويسد اي به بهائيان بيرون از فلسطين در اين باره

به« ملكوت ابهـي اين عبد پس از واقعة مولمة مصيبت عظماي صعود حضرت عبدالبهاء

و الم گشته  و حزن و دچار صدمات ادعاي امراهللا ام كه وجود مرا در همچـو به حدي مبتال
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و در چنين محيطي منافي ايفاي وظايف مهمة مقدسة خويش مي  شـمردم؛ لـذا چنـدي وقتي

ـ را به عهدة عالية مقدسه مباركه به رياسـت  و چه در خارج ـ چه در داخل ناچار امور امريه

و  و اطمينـان رقة عليا روحي لها الفدا مي حضرت و قوت گذارم تا بمنه تعالي كسب صحت

و مـرام، رشـتة خـدمات را كـامال مرتبـا بـه دسـت  و به نحو دلخـواه و نشاط روحاني نموده

و نائل گردم بندة آستانش شوقي ابريل و آمال روحانيه فائز .»1922گرفته به منتهاي آرزو

و چون كار به اينجا رسي د براي اينكه دستگاه به هم نخورد، نام ورقة عليـا بـه ميـان آمـد

او نامه و كنار جهان بهائي رفت كه به گمان من هيچ كـدام نگـارش ها از سوي او به گوشه

و ميرزا منيـر پـسر زيـن مـي نبود، برايش مي  و مهـرش را بـر بـاالي كاغـذ نگاريدند نوشـت

اين را هم بـد.و رشتة كار را به دست گرفتپس از چندي شوقي دوباره برگشت. زدند مي

و نيست، بدانيد كه شوقي از لندن با يكي از خانم  هاي انگليس كـه نـامش ليـدي بـالم فيلـد

و اولـين. داراي پايگاهي بود به حيفا آمد  اين زن پاي نام ستاره خانم در ميان بهائيان داشت

و در آن روز بـا شـوقي نامه را كه شوقي به بهائيان نوشـت دسـتينة او نيـز در پـ  ايين آن بـود

و دربارة او سخن همدستي مي مي ها گفته كرد .گذريم اند كه ما از آن

و دانش پژوه از پيرامون شـوقي باري بر سر سخن رويم كه بسياري از بهائيان كارآزموده

و در ايـن بـاره نا  و برخي به مسلماني بازگـشتند و پي كار خود گرفتند هـا مـه پراكنده شدند

و دفترها نوشتند  و آئـين، بررسـي. رفت و دراز چند تـن هـم در كـار ايـن كـيش هـاي دور

و سرانجام گفتند  مي«: كردند از اينكه بهائيان و گويند سـيد بـاب مـژده ده آمـدن بهـاء بـود

و تنها آمدنش براي اين بود كه مردم را آگاه سازد كه بـه زودي آنكـه  خود چيزي نداشت

و دسـتورهايي چشم به راهش هست  يد خواهد آمد چنين نيست، بلكه سيدباب با سخناني رسا

و در چند انجمن با دانشمندان  و خداييش گروهي را به دور خود كشاند و دم گرم بجا آمد

و دســته بــه رو و گفتگوهــا كــرد و رو شــد اي از بزرگــان كــيش مــسلماني بــه او گرويدنــد

شد فشاني جان و با نيرو بود كه در چنـد جـا ها كردند كه چشم روزگار خيره و چنان پايدار

آن هنگامه و ها به پا شد تا آنجا كه فرمانفرماي اين كشور بـا نيرنـگ بـر انچـه هـا چيـره شـد

و پايداري به خود مي  مي بهائيان از جانفشاني و آن بندند . ها نيست از بابيـان اسـت گويند، از

و دسـ از اين گذشته، سيد باب نامه و دفتر هـا و پـس از خـود، صـبح ازل را ها تورها نوشـت

و آئين به پايان برساند  و به او فرمود كه كار او را در كيش صـبح ازل هـم بـا. جانشين كرد
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و ستم همه رنج  و اينكه مـي ها كه كشيد و بايسته بود كرد او ها كه ديد آنچه شايسته گوينـد

و نازيبا داشت چنان مردي بي  و چهرة زشت و نارسا بود از كه هر كس او را مـي دانش ديـد

باري اين چند تن از بهائي گري دست كشيده پيرو باب شدند.»گشت، دروغ است او برمي 

و جوشي دارند .و اكنون در ميان بابيان شور

و پاسخ گـرفتم، ورقـة عليـا  پس از بازگشت شوقي به حيفا من يكي دو نامه به او نوشتم

ــرايم نوشــت ــدبااليي ب ــود، آهنــگ.هــم نامــة بلن ــدنم در تهــران دشــوار ب ــاري چــون مان  ب

سيداسداهللا قمي هم كه در آن روزها در تهران بود، خـواهش كـرد كـه بـا. آذربايجانكردم

و با هم روانة قزوين شديم  ميرزا صالح اقتـصاد هـم كـه نـزد سيداسـداهللا. من باشد، پذيرفتم

و چند روزي آنجـا بـوديم. بود همراه شد  آنگـاه بهائيـان قـزوين سـزاوار.به قزوين رسيديم

و آذربايجان را پس بينـدازيم  از ايـن رو هـر سـه. چنان ديدند كه از قزوين به همدان برويم

.در راه بسيار خوش گذشت چه سيد اسداهللا مردي خوش راه بود. تن روانة همدان شديم

و اگر چند تن مسلمان هم پيدا. به همدان رسيديم هـاآن شـود،ميبيشتر بهائيان جهودند

و جهودهاي بهائي ابداً به مسلمانان بهائي نمي از اين  آن ها جدا هستند و ها را گرامي پردازند

و هميشه ميانشان جنگو ستيز است نمي و تبار مـسلمانان مبلغ. شمارند ها هم با آنكه از نژاد

و انگيـزه  و پلو و خوشـي در نـز بودند با جهودها بودند، زيرا آش آنهـاي هـوس . هـا بـودد

و پيش از آن در تهران او سردستة آنها مردي بود به نام ميرزا محمدخان پرتوي كه در حيفا

و را ديده بودم، پدرش از نوكرهاي اميربهادر بود مايـه  اي ااز دانـش نداشـت، ولـي فريفتـار

و نخواسـت كـه. باز بود نيرنگ و سيداسداهللا قمي به آنجا رسيديم در رشـك شـد چون من

مي.ر ما در همدان گل كند كا مي در نهاني به نزد سيداسداهللا و از من بدگويي و رفت كـرد

مي(گذاشت پيزر در پاالن او مي  و چناني، نبايد سرسپردة اين آدم) فريفت او را كه تو چنين

مي. باشي و اندرز و مول جهـودان هر چه هم من به سيداسداهللا پند دادم كه فريب اين گول

و ارج ما را بر باد مده، چنان فريفته شـده بهائي را مخ  و مرا بر خاك مريز و آبروي خود ور

كم بود كه به گوشش نمي  و سرانجام رخـت بربـست كـه بـه رشـت. مهري آغاز كرد رفت

و شوقي برسـاند؛  و از آنجا خود را به حيفا و شـوقي دلبـستگي زيـاد(برود زيـرا بـه روحـي

و چون زيباپـسند بـود دربـارة آن  روزي كـه ). هـا يـك دفتـر مثنـوي هـم گفتـه بـود داشت

گـوش بـه سـخن مـن! سـيد اسـداهللا«: ميخواست به راه بيافتد من از بس دلتنگ شدم گفـتم 
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و شـوقي را نخـواهي  و مرا دلتنگ كردي، ولي بدان كه تو به حيفـا نخـواهي رسـيد ندادي

و پزشـك. از برخورد روزگار چنان شد كه مـن گفـتم.»ديد ان گفتنـد در رشـت بيمـار شـد

و به ناچار به تهران برگشت .رهسپاري، به ويژه در دريا برايش زيان آور است

و روزگـاري در و از آنجـا روانـة آذربايجـان شـدم  من هم پس از چندي به قزوين رفتم

و خلخال، بيشتر كار من خوانـدن دفترهـا. آن سرزمين بودم در آذربايجان به ويژه، در تبريز

و چكامه ها بودو ديوان  از هـاي سـخنو چند جنگ از چامه و دو سـه دفتـر سـرايان نوشـتم

و بر دانش خود افزودم، .آنگاه به تهران آمدم تازي به پارسي ترجماني كردم

و و شـوقي انجـام كارهـا را بـه دسـت گرفتـه  چندسالي از درگذشت عبدالبهاء گذشـته

ب نخست فرماني كه داده بود اين بود كه نامه و و بهـاء بـه خـط خـودرگها هـايي كـه بـاب

در نگاشته و هر چـه هـست در نـزد او باشـد تـا اگـر اند، گردآوري شود تا براي او بفرستند

و سزاوار نيست مـردم بداننـد، پنهـان ميان آن  ها چيزي باشد كه به كار اين كيش زيان دارد

 خود بـه جـاي ديگـر فرمان ديگرش اين بود كه هر يك از بهائيان كه بخواهد از شهر. ماند

ديگـر آنكـه. شـوند بايـداز او پرواننـه بگيرنـد واگرنـه رانـده مـي يا بيرون از كـشور رونـد،

و سـخن توانند با كسي كه راندة درگـاه شـوقي شـد روبـه يك از بهائيان نمي هيچ رو شـوند

 هـر ). اي بـه ايـن فرمـان شـده اهللا رحماني نيز اشـاره در كتاب راه راست آقاي مسيح(بگويند

و پسر باشند و دستورها بسيار داد كـه مايـة ريـشخند دانايـان از اين گونه فرمان. چند پدر ها

:براي نمونه يكي از صدها مانند آن را بشنويد. است

 زني بود به نام حاجي طوطي خانم همـداني، از بهائيـان پابرجـا، بـراي ديـدن پـسرش بـه

و چـاره ي آنكـه دسـتور رفـتن آمريكـا نداشـت شـوقي او را بـرا. اي نداشـت آمريكا رفـت

و دامادهـايش كـه بهـائي بودنـد از تـرس محفـل راندش؛ در بازگـشت بـه تهـران دختـران

و. روحاني، نتوانستند از مادر ديـدن كننـد  پـس از چنـدي پيـرزن بيمـار شـد، هـر چـه البـه

و بـه زودي از جهـان مـي  گـذرم بگذاريـد در دم واپـسين درخواست كرد كـه مـن بيمـارم

و فرزندان از ترس به سراغش نرفتند.»محفل روحاني نگذاشت«دانم را ببينم فرزن .مرد

پرسيدمحفل روحاني چيست؟ هر سـال در يكـم ارديبهـشت مـاه، بهائيـان هـر اكنون مي

و گشاد كارها در دست شهري نه نفر را از ميان خود به دستور ويژه  اي برميگزينند كه بست

با آن و مردم آن شهر و هاست يد دستور محفل روحاني را به كار بندنـد، هـر چنـد باراسـتي
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وو تا بيـت العـدل درسـت نـشده محفـل، كـار او را مـي. درستي سازشي نداشته باشد  كنـد

.العدل است خوب بخواهيد بدانيد محفل بچة بيت

، يك نمونه ديگر يكي از استادان دانشگاه كه در خانوادة بهائي پا به جهان گذاشـته بـود

و نيازمند شد كه بي درنـگ او را بـه بيـروت بفرسـتد؛ ديگـر اگـر از شـوقي زنش بيمار شد

و كار از كـار بگـذرد، بـا خـود گفـت  مـا كـه: دستور بخواهد شايد دو سه روز پاسخ نرسد

مي. كامة نافرماني نداريم  زن را براي كـرت. داند كه ما در اين كار ناچاريم وانگهي او بهتر

و  لي چون شوقي آگاه شد، تلگرافي به زبـان انگليـسي بـه محفـل روحـاني پزشكي فرستاد،

آن، ولي واژه را به كار بـرده كـه شـرم اي كرد كرد كه اين زن كار ناشايسته  آور هـم آرش

و كارهاي ناپسند گروهي را برآن داشت كـه دسـت از او بردارنـد؛ ماننـد. بود اين دستورها

و عبـدالبهاء او را در نامـه شادروان آواره كه از دانشمندان به نام  هـايو مبلغان گرامـي بـود

و كيشو آييني كـه بـه بي ـ چون ديد شوقي از روش مردمي دور شده شمار ستايش كرده

و به راستي برابر آيـد فرسـنگ  و دانش آن گفتة خداوندانش بايد با خرد جـدايي پيـدا هـا از

و از خـدا آمـرزش خواسـت  و چنـد دفتـر در ايـن بـاره كرده، به خانـة مـسلماني بازگـشت

و. نگاشــت و پــس از او نيكــو كــه در روز نخــست در بروجــرد بــه جرگــة بهائيــان درآمــد

و رنج ها به او رسانيدند، ولـي او شـادمان بـود كـه مسلمانان هر چه داشت از دستش گرفتند

چون كار به دست شوقي. رسانند براي پيروي از آئين خداست همة اين آزارها كه به او مي 

و درستي پيرو كيش مسلماني شـد  و به راستي و او را از نزديك شناخت از او برگشت افتاد

و با پدر در سر اين ديـن.و او نيز دفترها نگاشت  و پس از او اقتصاد كه در مراغه بهائي شد

و دلشكسته كرد و او را رها ، آنگاه دو سه سال بـا سيداسـداهللا قمـي بـه راه به ستيز برخاست

و ها كشيده هاي ناپسنديده شوقي آگاه شد با آنكه در راه اين كيش رنج چون به خوي افتاد

و مـردي  و پدر را رنجانده، باز بـه جايگـاه نخـست خـود برگـشت و آواردگي ها ديده بود

و دفتري نيز نوشت دل را. آگاه شد همچنين ديگران كـه اگـر بخـواهيم يـك يـك نامـشان

و دراز خواهد شد .ببريم دور

و بيزار گشتند اين و از شوقي رميده از. ها كساني بودند كه در ايران پيدا شدند در بيرون

اي بنشينند ايران نيز كساني بودند كه كارهاي شوقي را نپسنديدند، ولي نخواستند در گوشه 

و گـام  و راهنمـايي ايـشان نباشـند؛ برخاسـتند وو در انديشة مردم هـاي بلنـدي در آمـوزش
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اي دانـشمند از مـردم اصـفهان. هاست ميرزااحمـد سـهراب ان برداشتند؛ از آن پرورش مردم 

و حيفـا بـود در  و چنـدي در عكـا است كه در روزگـار جـواني از شـهر خـود بيـرون آمـد

و از كـساني بـود كـه سـخنانش را بـه  روزهايي كه عبدالبهاء به آمريكا رفت از نزديكان او

و چون عبد زبان انگليسي ترجماني مي  و جنگ نخستين جهـاني كرد البهاء به حيفا بازگشت

و به خط خود دفترهايي درگرفت در حيفا به فرمان او سرگرم نوشتن نامه  و سخنان اوشد ها

و نامه  آن از گفتارها و چـون آتـش هاي عبدالبهاء آراسته كرد كه من هـا را در حيفـا ديـدم

و جنگ فرو نشست به فرمان عبدالبهاء بار ديگر به آمريكا رف  و در آنجا به كار پرداخـت ت

و خداوندگار خود را فراهم مي و جز گسترش دسـتورهايي كـه پيوسته خشنودي استاد كرد

و  و آسـايش و خوشـي در آشـتي برسـاند كامـه مردم را به مهربـاني و همچنـان اي نداشـت

 بود تا عبدالبهاء درگذشت در روزهاي نخست كـه شـوقي از انگلـستان بـه حيفـا آمريكا مي 

و و چنانكه گفتيم جاي عبـدالبهاء را گرفـت ميـرزا احمـد سـهراب خـاموش بـود بازگشت

و مي خواست كه با او همكاري كند ولي چون ديـد كـه شـوقي مـرد ميـدان مـردم دوسـتي

و گذرانـدن  و دادن دسـتورهاي بيجـا و خوش گـذراني و جز خودخواهي مهرورزي نيست

و پيروانش نيز چون خودش، پا از جادة راستي ها در اروپا كاري از دستش ساخته نيست ماه

و مانند شوقي به هـر كـسي كـه برسـدو درستي بيرون نهادند، بي آنكه لب به ناسزا گشايند

و چون پيروان شوقي در آمريكا با او بـه سـتيز پرداختنـد  دشنام گويد، خاموشي را شكست

رج بي آنكه در برابر آن  و دشـمني آغـازد كـاروان ها و بـاختر را بـه راه آرايـي كنـد  خـاور

و و بـا بـه منـشي يكـي از بـانوان آمريكـا كـه در راسـتي و گروهي فراهم سـاخت انداخت

و پرهيزكاري بي  و به پرورش مردمان دسـت يـازد درستي آنچـه. مانند بود، گام در راه نهاد

و نامه  و دفتر و نوشته، ماية شگفتي اسـ از كلك گهربارش تراوش كرده ت هايي كه نگاشته

و نگاشـته از خـود بـه جـاي و نامـه نوشـت كه چگونه در اندك روزگاري اين اندازه دفتـر

و ستايش است  آن. گذاشته كه هر كدام در خور گفتگو ها دفتـري اسـت بـه نـام از همگي

و در آن از روش نـه Bible of menkind) پاكنوشت آدميان(  كه بيش از هفتصد رويه اسـت

و ديگران سخنآئين بزرگ چون زردشتي بوداي و بهائي و مسلماني و درها سـفتهي ها گفته

و كـشمكش روز بـراي) خمـوش شكـسته(Broken silenceديگري به نـام  دربـاره داسـتان

و ديگر اين.ها آزادي آئين  و«دفتر ششصد رويه است عبدالبهاء در مصر كـه داراي سيـصد
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و كتاب  و ده رويه» سرود كاروان«نود رويه است و همچنـين نوشـته كه در صد هـاي است

و همه در خور گفتگوي جداگانه اسـت  ايـن. بسياري كه هر كدام فزون از صد برگ است

با مرد سال  و عكا بود، پيروان شوقي و چند روزي در حيفا ها گذشته به فلسطين رهسپار شد

و آمد او را با ديگران از زير چشم مي  و رفت و با ژرف او آميزش نكردند نگـري نگريستند

و دوسـتي ديـدار او را مي  پاييدند به ويژه كه در نهان با خويشاوندان غصن اكبر به مهربـاني

و دشمني ديرينه را از بين برد  و بـاختر در آمريكـا از روي. نمود اكنون گروه كاروان خاور

و خوش سرگرم كار خويشو خواندم مردم به كيش مي  و سـازمان گروش هـا دارنـد باشند

. جاي خود از آن گفتگو كنيمكه بايد در

يكـي از خويـشاوندان ميـرزا احمـد) شش سال پيش(1328 بدانيد كه در سال بد نيست

و نامش سـرتيپ هـدايت  اهللا سـهراب اسـت، بخـشي از دفتـر سهراب كه از كارمندان ارتش

Bible Of Menkind و دسـتورهاي او مـي( را از زبـان) گويـد از آنجا كه دربـارة كنفـسيوس

و انگليسي به فارسي ترجماني كرد بي  و در پـشت جلـد آنكه نامي از فراهم گر كتاب ببـرد

و پخششد«: ديباچه نوشت .»اين دفتر به دستور وزارت فرهنگو ستاد ارتش چاپ

چون در ميان بهائيـان پايگـاهي بـزرگ داشـتم، جوانـان پـر. بر سر سخن خود برگرديم

و روش نـو مـي شور بهائي كه از پيروان دل خو  و دنبال سـخنان تـازه و شي نداشتند گـشتند

و پرسش سرگرداني داشتند به سراغ من مي  مي آمدند و گفتارهـاي پـوچ بـه ميـان ها نمودند

آن. خواستندو با شگفتي پاسخ درست مي آوردند مي مي من دلم به حال سوخت كه چرا ها

و آمادگي خود را به كارهاي بيهوده مـي  امـروز روز ايـن: گفـتم هـا مـيآنبـا. برنـد هوش

و بگوييم فالن دفتـر فـالن پيـشواي مـسلمان سخن و مردم را بخوانيم ها نيست كه ما بنشينيم

گفته است كه در روزگار واپسين كسي از سوي خدا خواهد آمد كه از چهار پيغمبر چهـار 

ن آدم بـود پـس نشانه داشته باشد، آن وقت دروغباني كنيم وبگوييم اين چهار نشانه در فـال 

و چون ساده مردي را فريفتيم شادمان شويم كـه سـپاس خـدا را يـك تـن در به او بگرويد

و بـه  و پرورش برسـانيم جرگة ما آمد، ديگر كاري به اين نداشته باشيم كه او را به آموزش

و مرد روز كنيم  و درستي رهبر شويم يا آنكه گمان كنيم كه اگر فالن كس را كـه. راستي

و خود دانسته خداوند و پيغمبـران برتـر و فرشته و او را از يزدان ايم با سخنان گزافه بستاييم

و شش دانـگ بهـشت را خريـده  كوشـش«: ميگفـتم. ايـم باالتر بدانيم خدا را خشنود كرده
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و كـردار نيـكو روش روز پيـدا شـود  و رفتار پـسنديده چـه. كنيد تا در شما خوي ستوده

به سودي مي  و نشناخته بريد از آنكه و نمي زبان از مردي كه او را نديده دانيد كه او هـم ايد

و درمانده است ستايش بي  و نهاد ناتوان اندازه كنيد، ولـي مانند شما در برابر نيروي سرشت

 گاهي در راه دانشو بينش برنداريد؟

ند شـنيد نمودند، چنـد تـن هـم آنچـه از مـن مـي بسياري از جوانان باهوش خرسندي مي

مي چيزي بر آن مي  و آن و به اين و بهانه بـه دسـت دشـمنان مـن مـي افزودند . دادنـد گفتند

اي بدون آگاهي پيشين با آيتي، كـه آن روزهـا در ميـان بهائيـان دراين ميان روزي در خانه

دل. ها گفتيم آواره نامور بود برخوردم سخن  و از ستم درد و ها كرد ها كـه بـر او رفتـه بـود

ك رنج من گفتگـوي بـا او را از راه دلـسوزي بـا چنـد تـن در ميـان. ها داده ديده گزارش ها

و افسوس خوردم كه چرا چنين پيشامد كرد .نهادم

ها صد چنـدان كـرده تر از آش كه همان پيروان شوقي بودند، اين داستان هاي گرم كاسه

دل. نوشتند براي شوقي مي  و دوستي پيشين را از سوي ديگر پدرم بو برده بود كه من بستگي

و از آن  و دورويي چيزي نديده با اين گروه ندارم آن ها جز دروغگويي و آميزش با را ام ها

آن خوش ندارم، بيشتر پا پي من مي  و بـا ايـشان خـو بگيـرم، پيوسـته شد كه در ميان ها بروم

مي گوش مرا مي  و به همراه خود به هر انجمن و هر جا هـم پـا مـي گرفت گذاشـتم ايـن برد

و مهروزي كنند تا اگر هم دلتنگي در ميان هست  نادانان به جاي اينكه مهرباني نشان بدهند

مي برخيزد، گوشه  و زخم زبان ها مي زدند و به نام دين، رشكو دشمني پديد ها روا داشتند

و. كردند تا اگر تيرگي هم در ميان نيست پيدا شود مي  در اين ميان پدرم سـخت بيمـار شـد

مـن بـه كارهـاي او رسـيدگي. گرفتار بستر گشت، چندان كـه از زنـدگي او نوميـد شـديم

و كوشش بسيار به جا آوردم تا به دستياري پزشكان از گزند مـرگ رسـت مي هنـوز. كردم

و در آن مـرا بـي  و پخش كرد ديـن به تندرستي نرسيده بود كه محفل روحاني برگي چاپ

و با بي  بي خواند و د شرمي و گفت روغآزرمي گذشته از اينكه از آلـودگي«: ها به من بست

و آمـد  و نيكـو رفـت و بدنامي پروا ندارد با دشمنان كيش بهائي ماننـد آواره به هر رسوايي

و هر جـا ديديـد رو برگردانيـد  و برانيد هنـوز ايـن».دارد؛ از اين رو او را به خود راه ندهيد

و برگ به دست همه نرسيده بود كه پدر بيمار   مرا شبي به زور به محفل روحـاني خواسـتند

و گفتند بايد او را از خانة خود بيرون كني و مـا چـشم بـه.بردند  پاسي از آن شب گذشـت
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و پـدر را ديـديم چنـان  و دلواپس او بوديم كه ديديم در را زدند، باز كرديم راه آمدن پدر

و جنبش از او رفته بـود، بـه اتـاق پـا گذاشـت  و توان پاچـه شـديم،و افتـاد، دسـت كه تاب

. پيرامــونش را گــرفتيم بــه هوشــش آورديــم، برگــي هــم در دســت داشــت كــه همــان بــود

و مـا چـه گذشـت نمي بـاري ديـدم جـاي ... توانم براي شما بگـويم كـه در آن شـب بـر او

و لجبازي نيست، اگر در سخن خود پافشاري كنم پدرم از دست مي  گفـتم. رود يكدندگي

كـنم، از گنـاه بازگـشت پريـشان مـشو مـن ايـن كـار را درسـت مـي پدرجان غصه مخـور، 

و هـست چـون پـشيماني نماينـد پـاكيزه شـوند نمايم، مي ... در اين جهان بزهكار بسيار بـوده

چندان از اين سخنان به گوشش خواندم تا اميدوارش كردم كـه از گنـاه بازگـشت خـواهم 

ام. كرد و و آرام يدوار شد چنان كه در كتاب صبحي سپاس خدا را كه سخنم در او گرفت

.ام نوشته

و  اكنون بد نيست بدانيـد نويـسندة آن بـرگ كـه آن روزهـا دبيـر محفـل روحـاني بـود

دشمني خود را هم در آن نوشته به كار برده بود، چگونه سزاي دروغ خـويش را كـه گفتـه

و بدنامي پروا ندارد«: بود مـرد كـه مـن نـامش را ايـن. ديـد.»از هر آلودگي به هر رسوايي

و بدنامي او را نمي نمي و رسوايي پسنديدم، دختري داشت به يكي از جوانان بهـائي داد برم

و پدرش از همة بهائيان داراتـر بـود  دختـر بـا چنـين شـوي. كه در كش بهائي پيشينه داشت

و دارايي كه بهره  و زيبا شـ جوان و كار بدانجا كشيد كـه بي اش شد، زشتكار از آب درآمد

و سـياه چـرده بـود، ديـد  . شوهرش او را در آغوش رانندة اتوموبيل خود، كه مـردي خـشن

را. چندي او را رها كرد تا هر جايي شد ولي چـون از او فرزنـد داشـت پـس از سـالياني او

اي«: گفتنـد همان روزها مردم بـه هـم مـي. دوباره به خويش خواند واز گناه اوچشم پوشيد 

ب آر هرهصبحي از اين پيشامد و بگـو كـساني كـه بـه گفتاري به روزنامه. اي به دست اي بده

و آنچه به ديگران بـستند  و بدنام خواندند گرفتار سزاي كار خود شدند دروغ مردم را رسوا

و بـدنامي او را نپـسنديدم زيـرا.»راستش براي خودشان پيشامد  ولي من زير ايـن بـار نـرفتم

و من شرمندگي فرزندانم ».خواهم را نميفرزند دارد

و گفتگــو بــوديم كــه نــوروز رســيد در. در ايــن هيــاهو نخــستين روز فــروردين را

مي القدس بهائي حظيره به. گرفتند ها جشن ماه روزه شب جشن، عموزاده من محمد مهتدي

بهتر است شما فردا هـر جـور شـده! عموجان«نزد پدرم آمد، من در اتاق ديگر بودم، گفت 
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و در نزد كساني كه انجا هستند به بانگ بلنـد بگوييـد به حظيره بيا  صـبحي فرزنـد مـن«: ييد

و از او بيزارم  اگر بگوييـد همـه«: گفت.»توانم اين سخن را بگويم نمي«: پدر گفت.»نيست

و گفت خشنود مي  و تـازه از بـستر! محمـد«: شوند پدرم گريه گلويش را گرفت مـن بيمـار

و اگـر بيـايم نمـي توانم اين راه ام، نمي برخاسته و دراز را بيايم تـوانم دمـي چنـد سـراپا دور

و سخن بگويم به ويژه سخني كه براي من ناگوار است .»بياستم

مي«: يكي دو روز گذشت پدرم گفت دهنـد؛ پـسران حـاجي غالمرضـا بهائيان مرا آزار

و چند تن ديگر را گماشته  و ببيننـد كـه امين  تـو از اينجـا بيـرون اند كه نگران اين در باشند

نه مي و شـوقي را دوسـت بـدار، نمـي! فرزند«: روز ديگر گفت».روي يا گـويم از مـا بـاش

مي مي و فرزانه باش، تو هم به زبان، آنچه ديگران دل گويم خردمند گوينـد بگـو، ولـي در

هـا ول كـن گذشته از اينكه اين سخن درسـت نيـست ايـن«: گفتم.»خواهي باش هر چه مي 

و خواسـتم در گوشـه، من از روز نخست كه به تهران آمدم مـي نيستند اي سـرگرم خوانـدن

.»ها نداشته باشم، نگذاشتند نوشتن باشمو كاري به كار اين

و بـه او گفتنـد و پـدرم را ترسـاندند بايـد«: پس از چند روز دو تـن بـه خانـة مـا آمدنـد

و خـروش فرزندت صبحي را كه در خانه پنهـان اسـت بيـرون كنـي واگ  رنـه گرفتـار خـشم

و زنـدگي بـر تـو تنـگ خواهـد گـشت  و پيروان او خـواهي شـد بيچـاره پـدر، نـه».شوقي

و نه ياراي آن داشت كه گـوش بـه سـخن  و مرا از خود براند ميتوانست كه دل از من بكند

اهللا: روزي سر سفره نشسته بوديم گفت. دانست چه كند نمي. ها ندهد آن مرا هميـشه(فضل

مي) خواندن نام مي به اي  بي يا بايد هر چه و چرا گوش كني يا از نزد من بروي گويم .»چون

و بيرون آمدم من بي شد نمي. درنگ برخواستم دانيد به او چه گذشت؛ از سويي اندوهگين

و از سوي ديگر گفت  » ...ها آسوده شدم از دست اين«:و با چشمان اشكبار به من نگاه كرد

و بـه! دانم آمدم، كجا بروم؟ به كه پناه ببرم؟ نمي ولي از خانه بيرون كه مرا راه خواهـد داد

بي. ديدة دوستي خواهد نگريست؟ هيچ كس  مي مسلمانان مرا بهائي بدكيشو خواننـد دين

ميو بهائيان مرا پيمان  و شايستة كشتن و دسته كسي مرا نمي. دانند شكن بـه. شناسـد جز اين

:گفتة آن مرد سخنور

 در ميخانه كه اين ميخوار خام استمسجد گذراندم كه رندي نه نه در
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 روزه روزها مـاهآن. راه بردار به جايي نبودم. ها به راه افتادم تا هوا تاريكشد در خيابان 

و هوا هم سرد و بـرزن چندين شب چون آسايشگاهي نداشتم تا بامداد در كـوي. بود هـا هـا

و انـد يك شب هـوا بـي. گشتم مي و بـه گرمابـة وثـوق كـه در بـرزن مـا بـود ازه سـرد شـد

بي. شناختند رفتم كارگرانش مرا مي  درنگ به خـواب رفـتم، نزديك آب گرم دراز كشيدم

و گفت ولي چه سود كه پس از دو يا سه تسو گرمابه  آقا برخيـز چيـزي«: بان مرا بيدار كرد

چه خوب شد بيـدارم«:و گفتمتكاني ساختگي خوردم» ...نمانده است كه توپ را در كنند 

و به راه افتادم.»كردي و جاي گرم به خيابان آمدم و از گرمابه دو سه قرانـي. جامه پوشيدم

.هم كه پول داشتم از ميان رفته بود

رسـاندم، آنجـا ها خود را به بيرون دروازه يوسف آباد، مـيشب. هنگام گرسنگي رسيد

و تربچه كاشته بود باغچه و مـي هـاي تربچـه را مـي ند، برگاي بود شـگفت. خـوردم كنـدم

و گردش بودم چرت مي  و من در گشت و ددرگاه رفتن ميـان اينجا بود كه تا شب بود زدم

و بيداري بودم، ولـي همـين كـه سـپيده مـي  و آسـوده زد خـواب از سـرم مـي خواب رفـت

مي. شدم مي و«: گفتم گاهي در دل و اتاق سرپوشيده و سرا  آنچه بايستة زندگي خدايا كاخ

بي است از تو نمي و مـن خواهم، يك چهارديوار و تو ببينـي بام به من بده كه مردم را نبينند

و. ها بخوابم دور از چشم آن  و نـاتوان بـودم خوب به يادم هست كه يك شب هـم گرسـنه

و در رنج بودم، در كوچة سبزي  در هم خواب بر من چيره شده بود كار تخـت زمـرد ديـدم

و زني سفره را در توي جوي ميان كوچه تكان داد انهخ اين نشانة: شادمان گفتم. اي باز شد

و من از رنج چـرت آن است كه شب به پايان مي  و نزديك است كه توپ را در كنند رسد

نزديـك رفـتم. روم تا خرده ناني به دست بياورمو ديگر آنكه نزديك مي زدن آسوده شوم 

و نيمي از پياز گنديـده چيـزي در جـوي نيـست ديدم جز پنج پوست تخم  بـه كنـاري. مرغ

و باز جاي سـپاس«آمدم كه توپ در رفت؛ گفتم  گـزاري اسـت كـه شـب بـه پايـان رسـيد

».پرد خواب از سر من مي

خواهم بگويم كه چگونه به پـايمردي يكـي دوماه روزگار من بدين گونه گذشت ونمي

د  اي اتـاقي بـه كرايـه گـرفتم بـهر كوي سنگلج در خانـه از دوستان كه روزي استاد من بود

و پـول كرايـه را بـدهم  و اميدوار بودم كه روزي كـار پيـدا كـنم چـون. ماهي دوازده قران

و افـزار زنـدگي شـما رخـت«: چيز نداشتم كه به خانه برم خداوند خانـه گفـت هيچ خـواب
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و آرزومنـدم كـ  ايـن«ه باشـد، گفـت نداريد؟ استاد من مشكين خامه، كه هنوز هـم هـست

و الج  و عريـان(جوان كاشي است از پدر خود خشمگين شده، لوت و آسـمان جـل) برهنه

و به اينجا رسيده؛ از اين روي چيزي ندارد زنـي خداوند خانه كـه بيـوه. از خانه بيرون آمده

و برادرزاده  و زني بلند بـا بود ال اي داشت به نام گوهر خانم كه از شوي فرمان رهايي گرفته

و تختخوابي هم زد و سبزه بود، در اتاق گليمي نيمدار گسترده ديگر من آسـوده.و آبله رو

.يك هفته با شكم نيم گرسنه خوابي كردم كه مزة آن هنوز چشمم است. شدم

و ديگر بهائيان شب ها مـرا سـرگردان نديدنـد بـه جـستجو چون در آن خانه پابرجا شدم

و دريافتند كه من  و در را مـي ها مـيشب.ام در آن خانه پرداختند و ناسـزا آمدنـد كوبيدنـد

مي مي و در مي گفتند و مرا آزار بيشتر رنج من ايـن بـود كـه بـه خداونـد خانـه. دادند رفتند

و گفت دربارة كار اين  در«: ها چه بگويم؟ يك شب گوهر خانم به اتاق من آمد كـسي دم

آن». نيست ميخواستي بگويي: گفتم.»خواهد شما را مي  و دشـنام گفت نه، از هـا كـه ناسـزا

و دريافت مزد.»دهند نيست مي من به گمان اينكه يكي از بهائيان است كه براي نيكوكاري

و اين دليـري را در هـر انجمنـي بـراي از خدا آمده است تا سخني ناشايست روبه  رو بگويد

مي دوستان مثل كند،  و ناسـزا خواستي به تو، گفتم گوهر خانم  بگويـد؟ بـرو بپـرس كيـستي

و پـوزش و گفـت آيتـي اسـت زود بيـرون رفـتم و چه كـار داري؟ برگـشت نامت چيست

و به درون خانه  و اندوه. اش آوردم خواستم و گزارشم را شنيد آن نشست و بـر خوري كرد

و آزار مرا فراهم ساخته بودند نفرين كرد آنگاه از كيـسة خـود پنجـاه تومـان  گروه كه رنج

و نزد من گذاشت كه خواهش مي درآ و بـراي ورد كنم ايـن پـول نـاچيز را از مـن بپـذيري

.با آنكه نيازمندي داشتم برنداشتم. دستي دانم سخت تهي هزينه زندگي برداري كه مي

و سـاده دالن اگر بخواهم مو به مو براي شما بگويم اين گروهي كه براي فريب مردمـان

مي نيرنگ و سخن ها ميها زنند گويند چگونـه بـا مـن رفتـار كردنـد سـرگرداني ساختگي

و شايد باور نكنيد .خواهيد شد

و خواهم گزارش خـود را چنـان كـه در كتـاب صـبحي در ايـن بـاره نوشـته نمي ام دراز

نـه. توانم هم بگذرم كه شما ندانيد اين گروه بـا مـن چـه كردنـد گسترده بنويسم، ولي نمي 

و نه ناني كه شكم گرسنه را سير كـنم جايي داشتم در آن آسا  از نـه جامـه. يش كنم اي كـه
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و نه كنجي كه اين  و گرما خود را نگاه دارم و زخم زبان سرما . هايـشان را نـشنوم ها را نبينم

و خود را نفله نكردم با همة اين .ها نيرويي در من بود كه شكست نخوردم

ب در اين زمينه داستان ميها دارم كه يكي را :گويم راي شما

و سرگردان بـه هـر و من سرگشته  روزي به گفته مردم، روزگار بر من سخت گرفته بود

و كــوي مــي خــان رســيدم؛ نزديـك مــسجد شــادروان شــريعت رفـتم، بــه گــذر تقـي سـوي

و سال  در سنگلجي، كه از دانمشندان به نام بود و چنـد شـب هـم هـا شـاگردي او را كـردم

مي خود در انديشه بودم مسجدش خوابيدم؛ با  گفتم كاش بـه سـخنان پـدر گـوشو در دل

مي مي و اين گروه را مي دادم و و اگـر مـن همچـون يكـي از شـما مـي«: گفتم فريفتم باشـم

و مي  گـاهي».گويم بر من چيزي نيست جز دوسـتي شـما گـروه در دل نـدارم سخني گفته

و كج است، خدا ميخواهد بدين شايد اين راهي كه من در پيش گرفتم نادرس«: گفتم مي ت

و دربه و خانـة نخـست برگردانـد كـه دستاويزها از آزار ديدن دري، مرا دوباره به راه پيشين

و اگر چيـزي مـي پرتو ايزدي در همان  آيـد خـرد مـا بيـنم كـه بـا خـرد راسـت نمـي جاست

ان خـود مـا بـه گمـ«: آمـد، سـرانجام گفـتم از اين گونه انديشه ها در مغـزم مـي».نارساست

و به زبان چيزي بگوييم كه در دل جز آن باشد خواسـتيم جوانـان  نخواستيم دروغگو باشيم

و بيچاره كه شيفتة سخنان پوچ مي  و به نام دوسـتي صـدگونه دشـمني بـه بـار ميĤرنـد شوند

و نـسنجيده ناداني را دانش مي  و به دنبال مردي كه او را نديده انـد دانند؛ از راستي گريزانند

و در چـاه بيافتنـددهافتا و. گمراه نـشوند و سـختي دوسـت و رنـج خـدايا در ايـن گيـرودار

و بيـنش توانم با اين گرفتاري نگهدار من كيست؟ چگونه مي  ها كه دارم مردم را به روشـني

و كانايي  و ناداني و از تاريكي چـون».خـواهم برهـانم؟ از تـو پاسـخ مـي) عقلـيبي(بخوانم

و گفتگويم  با خدا به اينجا رسيد، به سر پيچ كوچه رسيدم كه مردي آنجا نشسته انديشة من

اهللا ولي الـذين آمنـو يخـرجهم«: خواند؛ اين آيه را به گوشم رساندو به بانگ بلند قرآن مي 

آن(» من الظلمات الي النور  را خداست دوست كـساني كـه بـه او گرويدنـد، از تـاريكي هـا

مي بيرون مي  و به روشني اي از ايـن پاسـخ خـدا بـه مـن دانيـد چـه شـادي نمي.»رساند آورد

و گفتم  و دست افشاندم و پاي كوبيدم كه«: دست داد؛ در ميان كوچه برجستم سپاس تو را

و آسايش جان به من دادي، ديگر اندوهي ندارم  در. آرام دل و پنـاه مـن چه ميـدانم پـشت

.»زندگي تويي
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پيشامد كه اكنون جاي گفتنش نيست؛ زيرا سـخن از اين گونه برخوردها بسيار براي من 

و ستممي. به درازا كشيد  و رنج خواستم در اين باره بيشتر سخن پردازي كنم و آزارهـا ها ها

و بدانيـد ايـن كه از گروه بهائيان ديدم برايتان بنويسم تا اين  در ها را خوب بـشناسيد هـا كـه

و يگانگي جهانيا  و دوستي مردم مين مي آشكار دم از مهر و به زبان و زنند خواهند دشمني

ــان  ــراي مردم ــمني ب ــر دش ــان از ه ــد، در نه ــان بردارن ــوزي را از مي ــه ت و كين ــدخواهي ب

و در دل آرزويي نداند جز كينه سرسخت و آشـوب ميـان ترند و پديـد آوردن خـشم توزي

و نه تنها پدر مهربان مرا وادار كردند تـا فرزنـدي را كـه از او جـز بنـدگي. كسان و راسـتي

و در و از خانـه بيـرون كنـد، بلكـه گـام فراتـر نهـاده درستي چيزي نديده بود از خود براند

كه در اين كار، آزمايش. كمين نشستند كه اگر بتوانند مرا از ميان بردارند  ها دارند؛ بسياري

و فداكاري  و از ها در اين راه چون دريافتند كه راه نادرست رفته پس از گروش به اين دين

مي(ها نابود شدند نيمه راه برگشتند، به دست ستم اين توانيد رجـوع كنيـد بـه كتـاب راه باز

راست دو آقاي رحماني كـه بهائيـان پـس از بازگـشت ايـشان از بهائيـت سـعي در مـسموم 

و موفق نشدند )كردن ايشان داشتند

، در زمـان بهـاء بـه ايـن آقا جمال بروجردي يكي از دانشمندان،: تان بگويم داستاني براي

و پايـداري نمـود تـا آنجـا كـه و چنان دلباختة شد كه از همه چيز دست كشيد دين گرويد

و از پيشوايان ديـن مـسلماني بـود، چـون فرزند او حاجي آقا منير كه در اصفهان مي  زيست

د دريافت كه پدرش بهائي شده او را بي  و فرمان رهايي مادر خود را از پـدر و دين خواند اد

و در راه بهاء جانفشاني آقا جمال به تهران. به دست شوهر ديگر سپرد  ها نمود تـا آنجـا آمد

پــس از بهــاء كــه ميــان فرزنــدانش بــه ويــژه. اهللا جمــال گرفــت كــه پــاي نــام اســم 

و گفت) عبدالبهاء(اعظم غصن شـگفتا مـا مـردم«:و غصن اكبر تيرگي پديدار شد برآشفت

و يگان  خوانيم، چرا بايـد ايـن دو نفـر كـه يكـي پـس از ديگـري گي مي جهان را به دوستي

و دوگانگي كنند؟ براي اين كامـه روانـة عكـا جانشين  بهاء هستند با يكديگر اينگونه باشند

و آن در زد،. شد تا دل دو برادر را از تيرگي به پاكي رسـاند چـون بـه آنجـا رسـيد ايـن در

و گفت  و دسته«: ميگويد او درست«: سرانجام پيرو غصن اكبر شد اي برابـر بـا او بـد شـدند

و دراز اسـت؛ ولـي  و او را رنجاندند كه گزارشش دور عبدالبهاء به او پاي نام پيركفتار داد

اي از بهائيان گرد هم بودند، مـن اي دسته خواهم بگويم اين است كه شبي در خانه آنچه مي 
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دا  پيركفتـار«: شت در مين سخن گفت هم بودم؛ يكي از بهائيان ساده كه اسحاق حقيقي نام

در چند سال پيش به كرمانشاه آمد، چون دوسـتان بـه فرمـان عبـدالبهاء او را راه ندادنـد بـه 

و ديگـران كـه آنجـا بودنـد  و بـه نگهبـان مـسجد ناچار در مسجد خانه گرفت، من دريافتم

و.شناسـيم نمـي: ايد؟ گفتنـد اين مرد كيست كه او را در اينجا راه داده: گفتم  ولـي آخونـد

اين از بيخ مسلمان نيست تـا چـه رسـد كـه آخونـد باشـد، ايـن: من گفتم. اهل دانش است

و نيمـه جـان از مـسجد بيـرونش. جهود است  و كتك بسياري زدنـد مردم بر سرش ريختند

مي.»كردند مي اين را و مي گفت و ما هم كه مي خنديد و بر گوينـده شنيديم خوشمان آمد

و نميو از ناداني نمي گفتيم آفرين مي  توانستيم بدانيم كـه ايـن كـار خـوبي نبـوده خواستيم

آن از اين گونه كارها بسيار كرده. است هـا را كـه خـودم اند كه براي نمونه يكـي ديگـر از

آن. شنيدم گفتم  ها نابود شـدند بگـويم اگر بخواهم گزارش بسياري از مردم را كه به دست

.دفتري جداگانه نياز دارد

و بدانديشي آن هـا نگهـداري كـرد تـا امـروز بتـوانم باري خداوندا مرا در برابر نابكاري

و بهرة آزمايش خود را بگـويم كـه فريـب  و بر و درستي بخوانم فرزندان خود را به راستي

.ناكسان را نخورند

مي هر جا كه من دنبال كاري مي و بخورم، مي رفتم تا ناني به دست آرم و : گفتنـد رفتند

و رسواست« ها به دستياري دانـشمند تا پس از رنج» اين آدم شايسته نيست، مردي ناشايست

آبادي در آموزشگاه سادات به آموزگـاري رسـيدم نامور شادروان حاجي ميرزايحيي دولت 

و پس از چندي با كششو كوشش مـردان نيكخـواه بـهو ماهي ده تومان ماهيانه مي  گرفتم

و نوايي رسيدم اييآموزشگاه آمريك  و به نان ازآن. ها راه يافتم ها هم بيكار ننشستند، هر جا

و اگـر من بدگويي مي  و كلك چيده بودند كه در گوشة گمنامي بخزم و چنان دوز كردند

از. آسيبي به من رسانند كسي در نيابد  و هرچه در اين راه بيشتر كوشيدند به جايي نرسيدند

و مرد گمنامي زبانزد همه گشتبخشش خداي بزرگ تيرشان  .به سنگ خود

و در آنجـا بهـائي 1311 در سال و گـاهي بـه دنبـالم به آذربايجان رفتم هـا آگـاه شـدند

مي مي و ناسزا ديدم از دست اين گروه شايد آسيبي به من برسد بـه ناچـار بـه. گفتند افتادند

يشاه بار خواستم كه بـه مراغـهعل پايمردي شادروان احمد سرشته از سرور درويشان محبوب 

و آزادگـي آن پيـر روشـن. بروم و از پاكي و در خانقاه فرود آمدم و رفتم دل سـودها بـردم
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و در جرگـة درويـشان درآمـدم  و سرانجام از دستگيري او بهرمند شدم هـر. چيزها دريافتم

مي شب پير بر سخن مي  و داستان آمد، رازها  در بـر هـا ها ميگفت كـه هـر يـك نكتـه گشود

چندي پيش به تبريز رفـتم در سـرايي پـاي منبـر! صبحي: شبي در ميان سخن گفت. داشت

و اندرز مي  و مايه سخنگويي كه مردمان را پند اي بـسيار داد نشستم؛ مرد چون زباني شيرين

و درسـتي برويـد، از خـوي  هـاي داشت لب بـه سـخن گـشود كـه اي مـردم بـه راه راسـتي

و جـان فرمـانش نكوهيده بپرهيزيد، مرد  و از دل كار باشيد نه گفتار، خدا را فراموش نكنيد

و خوشـي رفتـار را بپذيريد،   زيرا جز در بندگي او رسايي به دست نيايـد، بـا مـردم بـه مهـر

و و اين سخنان را بـا شـور و بينوايان را از خود ميازاريد كنيد، هر دردمندي را درمان باشيد

بر نوايي مي  و. ده بودگفت كه دل از همه و سـرافرازي و بـا نـاز كـارش را بـه پايـان رسـاند

و از ميان مردم گذشت  در تنهايي مـن او را ديـدم«: پير گفت».خودنمايي از منبر پايين آمد

اي مرد چند پرسش از تو دارم؛ نخست آنكه اين سخنان كه در بـاالي منبـر گفتـي:و گفتم 

و دلبسته بودي يا براي گرمي با  زار خود گفتي؟ اگر بـه آن دلبـستگي داري بـه به آن پايبند

مي راستي آن  آن ها را به كار بندي، ولي شايـسته ها را به كار نمي بندي؟ ديگر آنكه هر چند

ميو بايسته ميداني يا نه؟ پس از همة اين سخن  آن ها خـواهي چنـان باشـي كـه مـردم را بـه

در مي و دگرگون شد؛ دسـت دامـن آويخـت كـه مـرا خواني؟ سخنگو تكان سختي خورد

و به آن چيزها كه به زبان از آن دم مـي  زنـم، ولـي جـانش در تـو اسـت مـرا دستگيري كن

.رهبر شو

و در آذربايجان چون پير را همه مي و مهرباني در مراغه از شناختند اش را با من دريافتند

و به فرمان او بـه. رنج ناكسان آسوده شدم  و يكي دو روز در نزدش ماندم ميانـدوآب رفـتم

و دو سه روز ديگر در مراغه در خانقاه با آسايش روان به سر بـردم؛ آنگـاه دسـتور  برگشتم

و روانة تبريزم نمود  و از آنجـا يكـسر رهـسپار. روش درويشي را به من داد بـه تبريـز آمـدم

كر. تهران شدم  ايه در همان سال در كوچة باباطاهر در همسايگي ميرزاخليل ستوده اتاقي به

مي. گرفتم و ميتوانستم ناني با پنيري بخورم، ولي از گزنـد اكنون ديگر دستم به دهنم رسيد

مي. بهائيان در زينهار نيستم  آن هر جا كه پا و و بـدگويي يافتنـد، مـي هـا درمـي نهادم رفتنـد

و دروغ مي مي كردند و پخش كردم تـا مـرد. گفتند ها م مـرا به ناچار كتاب صبحي را چاپ

و نگهبانيبشناس .ام كنند ند
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و 1312 در سال  و در هنرستان عالي موسيقي به كار اسـتادي زبـان  كارمند فرهنگ شدم

و ها اين سرگرمي مرا در فرهنـگ ديدنـد بـاز بـه جنـب چون بهائي. ادبيات فارسي پرداختم

و آن افتند ها كه با من سروكار داشتند دري جوش افتادند، ولي كتاب صبحي به فريادم رسيد

مي كه بهائي  پي. گويند از دشمني است ها هر چه دربارة من و پي با همه خاموش نشستند در

و كسي به او نمـي  و آن در نوشتند كه صبحي راندة هر در است از سـوي ... نگـرد به اين در

و آمـد دارد تـا او را  و رفت ديگر چند تن را گماشتند تا ببينند با من چه كسي دمساز است

و اگر از پيروان شوقي است از خود برانند بازدار هـا همـه نگـران بـودن كـه بيچاره بهائي. ند

و آميزش با من گير بيفتند  و بازار بـا يكـي از ايـن گـروه. مبادا در گفتگو هر گاه در كوچه

مي برخورد مي  و ناسزا و از روي خـشم بـه مـن نگـاه مـي كردم دشنام و روي شنيدم كردنـد

در. چند با رهم در خيابان به من چنان تنه زدنـد كـه بـر زمـين افتـادم. خود را برميگرداندند 

پـدرم آگهـي يافـت، آرام نداشـت، از تـرس هـم. همان روزگار من چنـد روز بيمـار شـدم

و نمي و ده شب با هـشياري و از من پرسيد؛ به ناچار در ساعت نه توانست به سراغ من بيايد

و پيش نگريستن به در خانة ستوده مي  و بـا چـشم پس پرسـيد كـه صـبحي تـر از او مـي آمد

 چگونه است؟ بهبود يافته يا هنوز ناخوش است؟

مي اين گروه! فرزندان من و اند كه و دشـمني خواهند مردم جهان را بـا هـم يكـي كننـد

بي نمي. بيگانگي را از ميان بردارند  . حال شـدم دانيد من وقتي از ستوده اين را شنيدم چگونه

و آزاري كه از اين گروه بـه مـن رسـيد بـراي گويم نمي باز مي تـان خواهم مو به مو از ستم

مي بگويم، زيرا دلتنگ مي  و بر اينان نفرين آن شويد و دشمني گيريـد ها را در دل مـي كنيد

آن. پسندمو من اين را نمي  مي آنچه آن ها مي خواستند وارون آن پديد شد؛ از ها خواسـتند

و بگويند ببينيد كسي كه در ساية اين كيش همة بهائيان جهان گمنامي من سودگي  ري كنند

و دوست داشتند چون از اين آئين روگردان شد همه چيـزش از او گرفتـه او را مي  شناختند

مي شد؛ نه مي  و نه و نه مـي تواند سخنراني كند و تواند آوايي بركشد توانـد چيـزي بنويـسد

و زشت رو شده است كه كسي او را نمياگر كسي او را ببيند چنان رنجور  .شناسدو الغر

و گفتار كودكـان بـه هنرسـتان. پس از چندي سازمان راديو به ميان آمد بخش موسيقي

و چون در آنجا بودم بي  آنكه سخن بگويم يا در خواستي كـنم موسيقي كشور واگذار شد

و ان در بزنم گفتار در بخش كودكان را به   1319چهارم ارديبهـشت. من دادنديا به اين در
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و پس از چهارم ارديبهـشت نخـستين آدينـة آن مـن گفتـارم را در راديـو  راديو به كار افتاد

و نه ديگري نمي. آغاز كردم  دانست كه برنامة من اين گونـة پـسنديده مردمـان بـه نه خودم

و افـسانه. ويژه كودكان گردد   ايـران را كـه هـاي باسـتاني از اين راه كارهاي شگرف كردم

و و همه به آن دلبستگي دارند به دستياري فرزندان گـرد آوردم ريشة فرهنگ فارسي است

هـر. به كارهاي فرهنگي شاگردان آموزشگاه رسيدگي كردم. ده جلد از آن را چاپ كردم 

و تـا آنجـا كـه توانـايي داشـتم همراهـي  كس كه در كارش درمانده شد بـه نـزد مـن آمـد

اف مي و دفتـر فرزنـدان بـي كردم، نوشت نـوايم را بـه دسـتياري دوسـتان نيكخـواه بـه راه زار

و انـدرز. انداختم و از خانة پدر به در رفته بودند با پند فرزنداني كه فريب ناكسان راخورده

و از ايـن گونـه كارهـا فريب. برگرداندم و هشيار كردم كـه خوردگان از فريفتاران را بيدار

مي همه مي  و اكنون من به تنهايي دو ماه نزديك بـه هـزار. با دست من پديد آمد بينيد دانيد

و بيشتر اين پاسخ نامه را پاسخ مي  و از ايـن ها در برابر پرسش دهم و هنري است هاي دانشي

و روز سرگرم آنم گونه كارها كه شما بهتر از من مي و شب و ماية شادي من است .دانيد

در اين كارهـا در نـزد ناكـسان ارز شـي نـدارد، ولـي در نـزد شـما فرزنـدان گرامـي كـه

و نيكوكاري پرورش مي  و درستي و اميـدوارم آموزشگاه راستي يابيـد بـسيار پـرارج اسـت

و براي آينده جواناني برومند گرديـد  و دلبـستگي. روز به روز نيرومندتر شويد مـن از مهـر

و برزن  و بازار و ديگران به خودم، در شگفتم؛ در كوچه مي هر كس كه با من روبه شما رو

مي شود با گشاده  مي رويي درود و از دور تا مرا مي فرستد و نام بينند يكديگر را آگاه سازند

و نزديكمي مرا مي  مي برند و شادي و راه آيند هـايي كـه نمايند، چنان كه من از خيابان هـا

و شد مردمان بسيار است به دشواري مي  و گاهي بچه امد هـا بيـرونه از آموزشـگا هـا گذرم

مي مي و با من برخورد مي آيند مي كنند پيرامونم و باشادي درود چون من اين. فرستند آيند

و دوستان را مي  و دلبستگي فرزندان مي مهر افتم كه در زبـور بينم به ياد سخن داوود پيغمبر

و هيجده مي   ايوان شد؛ اين سنگي كه استادان ساختمان به دور افكندند آرايش«: گويد صد

و در چشم ما شگفت آورد است اين سخن را نيز عيسي آورده است. از سوي خداوند شده

.و به شاگردان گوشزد كرده است

و چنـان كننـد كـه باري كسي را كه با صد نيرنگو افسون مي خواستند از ميان بردارند

و همچنان شد كه داوود پيغم  بـا آنكـه. بر در زبور گفـت نامش از ميان برود، خدا نخواست
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و نـامم را بلنـد كنـد،  و كسي نبـود كـه دسـتم را بگيـرد در روز نخست مرا به دور افكندند

و در هــر انجمنــي كــه مــرا چنــان شــد كــه از نــاموري گــاهي بــا دشــواري روبــه رو ميــشوم

آن مي و چه نشناسم گرداگردم چنبـره مـي خوانند، همه چه و پرسـش ها را بشناسم هـا زننـد

و دوستان كـه در تهرانيـد نمـي. كنند مي زيـرا در برابـر. نويـسم اين ها را براي شما فرزندان

و بزرگداشت مردم را مي  و دوستي در بينيـد، بـراي كـساني مـي چشم خود مهر گـويم كـه

و بيرون از مرز كشورند  بسيار رخ داده است مردمي كه تنها عكس مرا. شهرهاي دوردست

و خودم را نديده  ميان ديده انـد كنند كه همانند من است اگـر پيـادهد چون با كسي برخورد

و اگر سواره پيرامونش گرد مي  مي آيند و به نام صـبحي سـوارش اند از اتوموبيل پياده شوند

و ها را براي خودنمايي نمي اين.... كنند مي گويم براي سپاس گـذاري از مهربـاني فرزنـدان

ميميگويم كه هر جا مرا دوستان خود مي .آيند بينند به نزدم

و نادان را واداشت كه  اكنون ببينيد در برابر من كه بود كه روش دشمني را پيش گرفت

و دوسـتان بـه زور دور كننـد؟ ايـن كـس و كـسان در كمين گزند با من باشدو مرا از پدر

و شايد يك سال از من بزرگ. شوقي بود  انـدكي.دتر باشـ سال زندگي او با من برابر است

و رفته. تان گفتم از گزارش او براي  رفته افسار اين گروه را بـه دسـت چون سوار بر كار شد

. پس از چندي زني كاناديي گرفت. گرفت هر كس كه دلخواه او نبود راندة درگاهش شد 

و نخست دست ايراني اندك و كسان زن بر او چيره شدند هـا را از كارهـا كوتـاه اندك زن

و آنگ  و پيـشكش كردند و پول هـايي كـه اه به خويشاوندان شوقي پرداختندو بر سر خواسته

و هندوستان مي  را. فرستادند كشمش درگرفت از ايران در آغاز كار، شوقي نزديكان خـود

و كار به جايي رسيد كه جز آمريكايي. راند و مادر رسيد و پدر ها كـه آنگاه نوبت به برادر

مادرش بيمار شد بر بـالينش نيامـد تـا. ردش پراكنده شدند كسان زنش بودند همه از گرداگ 

پس از چندي پدرش نيز كه روزگاري در بـستر نـاتواني افتـاده بـود. بدرود زندگاني گفت 

و  و آنچـه در روزگـار عبـدالبهاء بزرگـي و چون ناشناسان به خاك سـپرده شـد درگذشت

و آسايش داشتند از دماغشان درآمـد  و ارج و هـر يـكدرو چنـد. بزرگواري تيـره شـدند

مي گوشه و شب خود او هم سالي چند ماه در سوئيس بـه خوشـي. شماردند اي خزيده روز

و براي زمـستان سـري بـه حيفـا بي آنكه با كسي از پيروانش ديدن كند روزگار مي  گذراند

از. ميزند و چگونگي آميزشـش بـا مـردم ماننـد يكـي و روش كار تا در اروپاست؛ زندگي
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مي.ن اروپايي است پولدارا مي ولي همين كه پا به حيفا كند، كـاله گذارد خود را دگرگون

مي سياه بر سر مي  و جامة دراز از. پوشد كه كوتاهي انـدامش چنـدان نمـودي نكنـد گذارد

و ايـن شـيوه را از عبـدالبهاء آموختـه، زيـرا عبـدالبهاء در برداشتن عكس نيز گريزان اسـت

و پنج سالگي دو عكس  و يكي به تنهـايي بيست در اردنه برداشت؛ يكي با چند تن از ياران

و آمادة اين كـار نـشد  و هر چه پيروانش خواهش كردند نپذيرفت و ديگر عكس برنداشت

و كنار با دوربين و تا در سفر اروپا كه عكسبرداران از گوشه هاي دستي بدون آنكه بگويند

ع دستور بخواهند به پيكره  توانـد از ايـن كـار كس گرفتند چو ديد نمي هاي گوناگون از او

و پاره  هـا را هـم نپـسنديد در پـاريس پـاي خـود بـه خانـة اي از ايـن عكـس جلوگيري كند

و براي همه پيـروان بـه نـام  و عكسش را برداشت و در برابر دوربين نشست عكسبردار رفت

مي91و همان عكس است كه در روية(و نشان فرستاد  و پس از آن ). نيدبي اين دفتر آن را

و ديگران عكس و با پيروان شوقي نيز همين شيوه را پيشة خود ساخته. ها برداشت به تنهايي

و دراز  و چون در اروپـا ماننـد عبـدالبهاء جامـة گـشاد است، نميخواهد عكس او را بردارند

و كيشو آئين برخـورد نمـي نمي و با مردم هم به نام و گيسو ندارد و ريش ، او كنـد پوشيد

و جـواني او در دسـت. شناسند كسي كاري به كارش ندارد را نمي چنـد عكـس از خـردي

و رخـساري هست، ولي هر كس كه مي  خواهد بداند كه او اكنون در فلسطين در چـه روي

است به پيكري كه در برابر اين رويه است نگاه كند بدين پيمان كه نپرسد ما آن را از آنجـا 

.ايم به دست آورده

آن كه خواهيد دانست به بستگان خـود نمـي شوقي در حيفا چنان و سـري بـه هـا پـردازد

آن نمي و سراغي از همـين كـه. هـاي ناپـسند او يكـي ايـن اسـت از خـوي. گيرد ها نمي زند

و رنجوري به او رسيده شـادمان مـي مي و رنجي و شنود كسي را گرفتاري پيش آمده شـود

و هـر گـاه كـه هـوس نامـه وه ديگران شادي مي مانند كودكان نارسيده در اند  نگـاري نمايد

و درسـتي بخوانـد  و يـا پيـروان را بـه راسـتي ميكند، به جاي آنكه سـخن دلپـذيري بگويـد

و ناسزاگويي به گذشتگان پر مي  و دفتر را به دشنام از چندي پيش نامه. كند سرتاسر نامه اي

ر  و در ميان خود پخش كـرده بودنـد او به دستم رسيد كه پيروانش در تهران به چاپ سانده

و آويش به مردم خـاور 142 برگو71ناميده آن دفتر داراي» لوح قرن«و آن را   رويه بود

و در آن نامــه همــة بزرگــان درگذشــتة ايــن كــشور را ناســزا گفتــه، درويــة  ميــرزا29بــود
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را خــان فرمــان حــسين را ســعيدالعلماء بــار31در رويــة» حــسين شــقي«فرمــا فــارس  فــروش

 سيدمحمد اصفهاني را كه به دست بهائيـان در عكـا كـشته شـد40، در روية»االشقيا اشقي«

را45در روية» سيد ليئم اصفهاني« را» شيخ خبيث« شيخ عبدالحسين تهراني و ميـرزا يحيـي

ــي« ــي ب ــاس يحي و وســواس خن ــا ــة» حي را81در روي ــاني ــد پادشــاه عثم  ســلطان عبدالحمي

...و» بـاك تقـي سـفاك بـي« ميرزاتقـي خـان اميركبيـر را 130، در رويـة»عبدالحميد پليد«

 ميرزاعلـي اصـغر 131، در رويـة»در حمـام فـين بـه اسـفل الـسافلين راجـع شـد«: گويـد مي

را شيخ مي» شيخ االسالم خبيث«االسالم و سخناني هر يك را از بزرگان را به ناسزا ياد كند

مي شرم مية سيدجمال دربار 136گويد؛ در روية آور سـيد افغـاني«: گويد الدين اسد آبادي

و عاقبـه االمـر بـه اثـر  و زبانش مقطوع گـشت و حقود به مرض سرطان مبتال شد عدو لدود

و بيل شربت هالكت را بنوشيد ابن مي دربارة 128در روية»!داء افـراد ملـت«: گويد ايرانيان

و شقاتي مبين به  و رؤسـاي شـرع ايران كه به قساوتي محيرالعقول تنفيـذ احكـام واله امـور

و اعتسافي مرتكب گشتند كه به شهادت قلم ميثاق در هـيچ تـاريخي از  و ظلم اقدام نمودند

و اعــصار وســطي از ســتمكارترين اشــقيا حتــي برابــرة آفريقــا نــشد، بــه جــزاي  قــرون اولــي

و بركـت آن ملـت متعـصب جاهـل سـت اعمال و در سنين متواليه آسايش مكار شان رسيدند

و  و بليـات اخرمـي كـل را از وضـيع و وبا و آفات گوناگون از قحطي بالمره مقطوع گشت

و بد منتقم قهار چندين هزار نفس را به باد فنا داد .»شريف احاطه نمود

و از اين نامه بدتر نامه اي است كه به آمريكـا نوشـت در آنجـا از بزرگـان دانـشو هنـر

با آن و آئـين ميانـه نداشـتند سـخن هايي كه به گمان خود از اين كيش هـا گفتـه اسـت كـه

مي. آيد يادآوري آن شرمم مي  آن من اند چه ناچاري در كار ها رفته گويم خوب يابد رفتار

و ماية دلخوشي كني باشد كـه فـالن مـرد كـه دشـمن است كه نام آن  ها به ناسزا برده شود

و چه خو  اي كـه در مـاه گذشـته در نامـه.ب شـد كيش بهائي بود به فالن بيماري دچار شد

و خويشاوندان شوقي برايم نوشته بود اين نكته را يادآور شده مي  از«: گويـد يكي از كسان

اخبار تازه آنكه بعد از عروج مروم آقاي آميرزا مجدالدين تلگراف مفـصلي از سـوئيس بـه

بي آمريكا مي  و بيانات ركيكة و در آن بسيار اذكار نااليقه معني كـه هـيچ كـس كـه فرستد

و آن بـا مـدرك گويد ذكر نموده قدرت صاحب وجدان باشد نمي  شـان هـا در روزنامـه انـد

و در ذيل ذكر نموده بيانات ايشان را چاپ كرده  اند كه اگر چـه حـوادث مكـدرة واقعـه اند
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ديگـر. در ايران سبب احزان ما بود، ولـي بـشارت خبـر فـوت فـالن، جبـران خـواطر نمـود 

ن بيمالحظه :وجداني است كه شخصي شاد نمايد، شايد گفته ماييد چه قدر

 اي دوست بر جنازه دشمن چو بگذري شادي مكن كه بر تو هم ماجرا بود

و والد آقاي رئيس آقا ميـرزا هـادي و مطرودند  عائلة عبدالبهاء هم همه در حيفا موجود

د و و سـني متجـاوز از نـود و به ناخوشي سختي مبتال ر ايـن مـدت كـسي از ايـشان سـؤالي

اخوي كوچك ايشان كه رياض افنـدي اسـت يـوم تـشييع جنـازة مرحـوم. پرستاري ننموده

آقاي مجد حاضر شدند، او هم مطرود اسـت، اخـوي بـزرگش هـم مطـرود اسـت، ولـي بـا 

و. احتياط است  اكنون بگويم ميرزا مجدالدين كيست؟ ميرزا مجدالدين برادرزادة بهاء بـود

و از اين رو دختر خـود صـمديه خـانم را بـه او دادءبها در. به او دلبستگي داشت ايـن مـرد

و غصن اكبر پيدا شد رو به سوي غـصن اكبـر  گفتگويي كه ميان بهائيان دربارة عبدالبهاءئ

و يكي از بزرگـان بهائيـان موحـد بـود كـه دسـتة ديگـر  و سخنان او را درست دانست كرد

.گفتند ها را ناقصمي آن

و دو دختر دارد شوقي در سـر. ميرزاهادي پدر شوقي افندي است كه جز شوقي دو پسر

و بخش آن  و مرده ريگ عبدالبهاءئ را پول و همـه ها ميان خويشاوندان با همـه بـه هـم زد

و چنان در اين كار سنگدلي نمود كه همه به شگفت آمدنـد  و از خود دور كرد مـادر. راند

فرو دائيزاده  و و كس كـار زندان آن ها و به زن كانادايي و برادرها را كنار زد و خواهرها ها

و سر از فرمان آن  او. ها بيرون ننهاد آن زن چسبيد شوهر خواهر شوقي كـه نيـر نـام داشـت،

مي. نيز با زن رانده شد  چندسال است كـه عيـال«: نويسد در اين باره يكي از خويشاوندان او

و شوهر ايـشان در حيفـا تنهـا مقـيم بـود، دختر به بيروت مي مرحوم نيز جهت تعليم دو  رود

و در منـزل خـود تنهـا بـوده فـوت مـي مذكور ناخوشـي قلـب  شـود، كـسي خبـردار داشـته

و حسن افنان شهيد فرزنـد نمي شود، بعد از دو روز حضرات اقوام ايشان روحي افندي افنان

آ و پــسر مرحــوم و بعــضي حــضرت روحــا خــانم صــبية حــضرت عبــدالبهاء قــاميرزا جــالل

و جنازة مذكور را در قبرستان ابوعتبه كه نزديكي بهجـي اسـت در جـوار جـدش مي آورند

و عمويش آقا سيدمحسن داماد قرار دادند  و ... افنان كبير از طـرف حـضرات احـدي نيامـد

.»سؤالي نكرد
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دان شـوقي در هايي كه از حيفا خويـشاون كشيد يك دسته از نامه اگر سخن به درازا نمي 

و آورم تـا بدانيـد ايـن بيچـاره اند براي شـما مـي هاي من نوشته پاسخ پرسش  هـا درچـه رنـج

سـراپردة: گوينـد گذرانند اندكي در انديشه فرو برويد گروهـي كـه مـي سختي روزگار مي 

و. بينند يگانگي بلند شده به چشم بيگانگان يكديگر را مي  چگونه با يكـديگر كـه خـويش

مي تبار هم مي  و«: گوينـد نماينـد؟ از سـويي مـي باشند رفتار زبـان بـراي يـاد سـخن خـوش

و آنچـه مردمـان را دلتنـگ نيكوست، آن را به گفتار زشت مياالينـد،  و نفـرين  از سـرزنش

و زبـان يـاوه» كند دوري گزينيد مي و آزرم را مـي بندنـد گـو را بـازو از سويي چشم شرم

دل مي و به هر كس كه و پاسـخ چـون سـخن نامـه. گوينـدت ناسـزا مـي شان خواس كنند هـا

مي هاي من در ميان است، يكي از نامه پرسش گـويم نويـسنده ولي نمي. آورم ها را در اينجا

و به رنجش بياندازند كيست، زيرا مي  و كلكي جور كنند هـايي كـه نامـه. ترسم برايش دوز

آن از آنجا براي من مي  ر رسد دو گونه است، يك دسته از نويسد كه با خـطا جوانان مي ها

و خواندنش براي ايراني  و شكستة تازي است ها دشوار است مگـر انكـه بـا آن آشـنا باشـند

آن دسته مي اي از و ميان ساالن آن ها را پيران و در نويسند و خوانايي است كه ها همان خط

 اسـت كـه بـرايم بينيـد از روي همـان بـاري ايـن نامـه را كـه مـي. شود ايران به كار برده مي 

و عكـس رويـة نخـستينش را هـم در اينجـا آورده فرستاده ام ام، تنهـا كـاري كـه كـرده انـد

ام تا سرگردان نـشويد كـه آرش كنيد در اينجا روش كرده هايي كه دريافت آن را نمي واژه

را»عع«آن چيست، بدين گونه كه به جاي  كه نام عبدالبهاء در نامه است، همـان عبـدالبهاء

:اكنون خوب باريك بين شويد. ردهآو

»1954 فورية1ـ 1332 بهمن12«

 دوست عزيز آقاي صبحي

 رسيد20/2/32نامة شما مورخة

و رفتنش به خارج كناره و تواتر غالب مـابين-: گيري از ميرزاشوقي  به حسب شهرت شايع

و عكـا ـ در حيفـا و نـاقض بـه عـزم عبـدالبهاء ـ ثابـت و محافل بهـائي شـوقي دبيـر. اواسط

و مراسالت به زبـان انگليـسي مـي  و رسيدگي به مكاتبات از مراسـالت. كـرد عبدالبهاء بود

و آنچه راكه مصلحت مي  مي وارده و بقيه را يعني مراسـالت ديد به عرض عبدالبهاء رسانيد

و مخفي مي  از. گذاشت غير مرغوبه را از عين بدالبهاء پنهان همه متفق عليه هستند كه پـس
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و متار و از چـشم و نهايت جنگ اول جهاني، شوقي يك مرتبـه مغـضوب عليـه گرديـد كه

و سـرنگوني در اين سبب. افتاد) عبدالبهاء(حسن توجه مركز ميثاق مزعوم  و نقمـت  نكبـت

طي پنهان ماند كه يك بانوي آمريكايي به نام روث وايـت عـضو منفـرد سـازمان روحـاني

و كانادا در كتاب خويش  و دشـمن او سـازمان بهـائي«مسمي بهائي آمريكا » مذهب بهـائي

و حقيقت اوضاع را به انظار عام گذاشت و نقاب از اين سر مكنون برداشت ايـن بـانو. پرده

با شوهرش پس از جنگ اول جهاني به عبدالبهاء يك چك ناطق به مبلغ هنگفت به وسـيلة 

از. بهاء نرسيدوصول پرداخت نمودن اين مبلغ از جناب عبدال. شركت كوكس فرستاد  پـس

و مدتي مهمان عبدالبهاء بودنـد  و همسرش به حيفا آمدند شـان در خـالل اقامـت. مدتي بانو

از. عبدالبهاء از اين مبلـغ حرفـي نـزد  بـانو مجبـور گـشت در اواخـر اقـامتش از ايـن مـسيله

بي. عبدالبهاء استفساري كند  و چـون بـه حـسب سـوابق بـه عبدالبهاء اطالعي اظهـار فرمـود

و آشنا بود داماد خود ميرزا محسن مرفوعل در آنجا اين واژه را بـه جـاي(دنيات امور آگاه

مرفـوع پـس از تحقيقـات. را به رسيدگي به اين امـر مـأمور فرمـود) برند مرحوم به كار مي 

و حيرت بـانو بـه آمريكـا. اين چك نرسيده: طاهري به زعم خويش گفت  با نهايت تعجب

و تكليف اين مس  و شركت هم بازگشت يله را به مركز شركت كوكس درلندن حواله نمود

و شوقي ولـي. مسيله را از شعبة خود در حيفا پرسيد  يك دفعه ديدند كه چك سالماً رسيده

و بـه ايـن)پاي نام شوقي است(امر مزعوم  و تزويـر نمـوده آينده امضاي عبدالبهاء را تقليـد

و تصرف نموده  انو در كتاب خويش اين چك را به انـضمامب. وسيلة پول هنگفت را گرفته

و گراور كرده  و مقلد عبدالبهاء چاپ و ارتكـاب شـوقي. امضاي مزور پس از اين اختالس

و مغضوباً عليه منكوباً از حيفـا گريخـت نامزد مقام ولي  ايـن كتـاب را بـه. امر به سر قدم زد

.توانيد تدارك بنماييد وسيلة ميرزاسهراب مي

و مال استهاي فضاحت و جاه و سابقة همة حب :از اين قبيل فراوان است

و) خواهر عبدالبهاء( پس از مرگ بهائيه خانم ملقب به ورقة عليا آل عبدالبهاء در تـالش

و ميرزابـديع اهللا از ميـراث بهائيـه خـانم  اضطراب بودند كه مبادا برادر وي ميرزا محمدعلي

و مĤرب  خويش دامـاد عبـدالبهاء ميـرزا جـالل مرفـوع بـا توطئـة چيزي بگيرند تنفيذا للغايه

عبدالبهاء ميرزا روحي افنان داد خواستي مبني بر تقاضاي حصر وراثت از بهائيه) نوة(حفيد 

خانم به دادگاه مدني انگليس حيفا تسليم داشته حاكي از اينكه بهائيه خـانم جـز دخترهـاي 

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



130

و حين الفوت  آن) گاه مـرگ(عبدالبهاء وارثي ندارد و بـرادران ورثـه بـه هـا منحـصر بـوده

و روزي(بهائيه خانم را كه حي يرزق  اين دادخواست. بودند بالمره انكار كردند) خوار زنده

و سوگند تأييد نمودنـد  زاده ايـن دبيـر دادگـاه يـك مـسلم حـالل. را مذكورين تحت قسم

د. اهللا رسانيد تزوين نوين را به سمع ميرزا بديع  ر عكا مراجعـه كـرده بـه وي به حكمة شرعيه

حسب شرع شريف حنيف اسالمي از آن محكمه گواهينامـة حـصر وراثـت بهائيـه خـانم را

و به وسيلة اين مدارك در دادگـاه انگليـسي   حيفـا بـر عليـه حـضرات دعـوي صادر گرديد

و سوگند كذب اقامه نمود و شهادت دروغ در روز جلـسه بـراي رسـيدگي دعـوي،. تزوير

ح  و او بـام. اضر بود ميرزابديع اهللا آقاي واين شـل وكيـل مـدافع حـضرات، وي را شـناخت

و  و به حـضرات تـشر داد و شرمندگي بيان معذرت طلبيد و از خجالت عين حي يرزق ديد

و  و به رئيس دادگـاه خطـاب كـرد و حضرات را از اتاق دادگاه مرخص نمود سخت گفت

و اعتراض  و ترضـيه تقاضاي گواهي حصر وراثت حضرات را پس گرفت  به خطبش كـرد

.داد بدون تعليق

و حرصا للجاه نبود، مقصودش روشـن كـردن حقيقـت  دعواي ميرزابديع اهللا طمعاً للمال

و افشا نمودن توطئه و مواضعه حال از ها هاي آل عبدالبهاء بود؛ چنان كه ميرزا بديع اهللا قبـل

 خانم در مزرعة جنينه در عكـا بـه مرگش با ورثة ميرزا محمد علي حصة موروثه را از بهائيه 

و انتقال داد زين .العابدين منشادي نقل

و قائل و عكا به اين معتقد كه وصيتنامه مزعوم عبدالبهاء مصادر مطلعة بهائي در حيفا اند

و مي  و مزور است در اين وصيتنامه جعلي گوينـد كـه ضـيا خـانم مرفوعـه دختـر عبـدالبهاء

و مواضـعه دخـالتي بـزرگ تقليد از خط پدرش بسيا  و در ايـن توطئـه ر زرنگو ماهر بوده

و نظام معمولي حكومت فلسطين آن زمان در محكمة. داشت اين وصيتنامه به حصب قانون

و بـه قـول بهائيـان  و ندارد و يا دادگاه مدني اثبات نگرديد، لذا قيمت قانوني نداشت شرعيه

(ل الزم است تجديد گردد وصيتنامه به حسب نصوص اوامر بهاءاهللا هر سا  بهاء دستور داده.

و تازه كند  لذا از لحـاظ شـريعت) كه هر بهائي بايدخواستنامة خود را هر سال از نو بنويسد

و باز هم به قول بعضي بهائيان ايـن وصـيتنامه عبـارت اسـت از  و اوصاف است فاقد اهليات

غ  و طعن بر عليه آل بهاء كه به تصرفات و شتم ير مرضية عبدالبهاء معارض يك رسالة سب

.و مخالف بودند
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و كــراراً شــنيده، عبــدالبهاء در اواخــر بــه قــول ميــرزا بــديع اهللا كــه اينجانــب از او مــراراً

مي زندگان و پشيماني و برادرانش اظهار ندامت و تشنج واقع بين خود و اش از خالف كـرد

و مرتفـع گـ  و كوشش اين بـود كـه ايـن خـالف شـر زايـل ردد؛ ولـي مـرگ فجـايي سعي

ميرزابديع اهللا قائـل بـود كـه مـرگ بـرادرش بـا اجـل. عبدالبهاء اين نقشه را ناتمام گذاشت 

و مرگش با اين نقشه عالقه داشت  و موت طبيعي نبود و پـشيمانه دائمـا. موعود لذا متأسفانه

و فحـص طبـي  از) بازرسـي پزشـكي(ميگفتك در حين مرگ عبدالبهاء عمل فتح ميـت

بـود كـه) زهر دادن(اهللا مستند به آثار تسمم اين نظرية ميرزا بديع.ي حكومتي نطلبيدند اطبا

خالصه به قول بهائيان آل عبدالبهاء بـا همكـاري. در حين موت در بدن عبدالبهاء ديده بود 

و تصنع وصيت دسته و بت تازه در شخص شوقي تراشـيدند كـه جمعي نامه مبادرت نمودند

و . معبود متقمص استدر او روح معلوم

ي دولـت بيگانـه تقـديراً  در اين توطئه زن عبدالبهاء ملقبه به ليدي منيره به حساب نـشان

و به حسب وصف خود پدر عبدالبهاء يد طـواليي داشـت بـا للخدمات ناپسنديدة عبدالبهاء

دي كـه مخلفـات نقـ) پـاي نـامي بـود كـه عبـدالبهاء بـه او داده بـود(وجود اين، كنة اردنه 

و  و بـرادرش تقـسيم عبدالبهاء را قبل از استعالم رياسـت از جنـاب شـوقي بـين دخترهـاش

و از  و حساب اين كار را به شوقي نداده بود، از لطفو عنايت شـوقي محـروم توزيع كرده

و  و تبعيـد شـد و به اتاق عباسقلي مرفوع نزديك مقام عبـدالبهاء نفـي حظيره مطرود گرديد

ــال  ــل س ــ در آن مح ــا ت ــرض ه ــريض از م و م ــرود و مط ــوب و منك ــذول ــا مخ كو تنه

بي) بيماري قند(دوالب . كرد تا كه مردپرستار معيشت با پرستار

 بانوي آمريكايي مذكور در بند اول اين نامه در اين نامه در كتـاب مـذكورش راجـع بـه

لبهاء بـه نامه ايرادي بزرگ گرفته عكس فتوگرافي وصيتنامه را با الواح اصـلي عبـدا وصيت

و وثـوق وصـيت  و در صـحت و امالء در لندن فرسـتاده نامـه رأي اهـل يك متخصص خط

و مدارك بـر  و تتبعات دقيقه با داليل خبره را طلبيده متخصص پس از تدقيقات موشكافانه

و رأي وي با عكس وصيت جعليت وصيت .نامه در كتاب بانو مندرج است نامه رأي داده

و هـم ميـرزا بـديعر وصيتد هم ميرزامحمدعلي اهللا در مـذاكرات نامـه مـذاكرات خـود

و اتهامات وارده را در وصيت خود، و طعون و جـرح و برهـان سـاطع رد نامه با دليـل قـاطع
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و صيت تكذيب نموده  مي اند او توانيـد نـسخه نامة ميرزا محمد علي گراور شده است، اي از

 ....از آقاي محمد امين بگيريد

را كه در عدسيه برداشته شده داشـتم، ولـي متأسـفانه ايـن عكـس اثنـاي غـارت عكسي

.اموال اينجانب از طرف كليميان از دست رفت

و اشواق »..... سالم وتحيات

و گسترده كنم تا براي هميشه روشن شـود، ولـي چـون من مي خواستم اين نامه را واريز

و ژرف دانم با اندك باريك مي كنـد هر كس بسياري چيزها از آن دريافـت مـي نگري بيني

.از گسترش آن چشم پوشيدم

و برادر و مادر و پدر  از چند سال پيش من آگهي پيدا كردم كه شوقي همة خوشاوندان

و دائيزه آنو خواهرها و ميان و فرزندانشان را رانده و اكنـون همـة ها ها تيرگي پديده شـده

جـا هـم يـك بيگانـه اسـتو هـيچو بزرگو سـر بهائيـان آن كارها در دست بيگانگان است 

و ايراني دست  و كـارش آوردن اندركار نيست جزء لطف اهللا حكيم از جهودان بهائي است

زيـارت نامـه«گرداندن بهائيان است بر سر گور سروران اين كيش كه در ايران به اين كـار 

ا. گويندمي» خواني و ها در نامهز آن از اين رو بر آن شدم كه با چند تن نويسي را بـاز كـنم

بي بر بسياري از چيزها آگاه شوم؛ آن  و مي دريغ پرسش ها هم پذيرفتند دادند هاي مرا پاسخ

آن كه پاره  مي اي از درميان سخن چيزي به يادم آمد كـه بـد. آورم ها را در اينجا براي شما

:اي از آن بگيريد نيست خوب گوش كنيد وبهره

و روش اين كـيش را نگـه مـي خاندان« و آئين و بن يهودي هستند دارنـد، حكيم از بيخ

آن ولي هر دسته  و در مـسلماني ها در كيشي فرو رفتـه اي از انـد؛ دكتـر ايـوب مـسلمان شـد

و فرزندانش را مـسلمان نمـود، چنـان كـه اكنـون هـم استواري نشان داد به مسجد مي  رفت

از. هستند و يك دسته و هستند ميرزاشكراهللا و ميرزا. بستگانش يهودي بوده ميرزا جالينوس

و ميـرزا جـالينوس پايگـاه كشيـشي  و پرستانت شدند و فرزندان ميرزا نواهللا مسيحي يعقوب

و از روي انجيل سـخنراني مـي  و در كليسا روزهاي يكشنبه پند بده بود دكتـر. كـرد گرفت

و برادرش لطف  و غالمحسين  كه نامش را برديم بهـائي شـدنداهللا ارسطو پدر دكتر منوچهر

ميو همة اين و جوش نشان مـي ها در هر كيشي كه خودنمايي در كردند شور دادنـد، ولـي
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و يگانه بودند تا آنجا كه ارسطو دختر زيباي خود را به هيچ يـك  خانه همه با هم همدست

و به ميرزا جالينوس داد .»از خواستگاران بهاي نداد

هـا بايـسته بـود بـه يـاد بـسپريد كـه بـه دردمـان وان شـوقي ايـن سـخن براي شناختن پير

نويـسان از مـن خـواهش كردنـد كـه بيشتر از اين نامـه.باري بر سخن خود رويم. خورد مي

مي سخنان ترسند كه شوقي همين كه دريافت اين كارها كار شان را فاش نكنم،به گمان من

و گزندي كيست با دستياري ديگران به آن  زندگي را چنان بـر ايرانيـان آنجـا. برساندهارنج

:اي كه به من نوشته ياد كرده است تنگ كرده كه يكي از كسانش در ميان نامه

و نفي نموده« اند، بعضي نظر به عالقة احـوال زنـدگاني قبـول ننمـوده تقريباً جمع را طرد

و حال در كنجي خزيده  آن مطرود شدند و و هجرت كـرده هايي كه اطاعت نمودند اند انـد

و. معدودي قليل موجودند  چنان فشار بر اين بيچارگان موجود است كه حادثة تازه رخ داد

و اوالدش در  و حـال عيـال آن اين استت كه شخص بهائي ترك كه در بيروت ساكن بـود

و صنعت تجاري داشته او را وادار مي  كنند قطعه ملكي كه داشته وقـف آن صفحات هستند

ب  و و عكـا عد او را جهت تعمير بعضي از اماكن مشرقه مي نمايد طلبند كه مدتي ما بين حيفا

و العهدة علي الرواي اذن رجـوع بـه وطـنشو مالقـات  مشغول خدمت بود؛ از قرار مسموع

و اطفالش را مي  و از طرفي هم از طرف بعضي خيرخواهان اذن صادر نمي. طلبيد عيال شود

مي بدمعامله و بـه نوشـيدن مهلكـي خـود را تلـفو حياتش بيـزار مـي بيند از حال گي شـود

مي مي و جان را به جان آفرين تسليم و مكافاتش نمايد  كند، اين هم اجر زحمات

هاي رسيده سخنان خارج كنيم خواهيد ديد تا چه انـدازه از راه اگر بخواهيم از ميان نامه

و درستي دور اسـت  كـ. داد يش اسـتوار بـوده وسـرافرازي همـة كـساني كـه روزي در ايـن

و اكنون يك مشت جهود در اين كيش آمده مي اند كه از سويي نـام نموده به كناري رفتند

و از سويي با مسلمانان دشمن يهودي را ننگ مي  و بـه گفتـة مـردم مـي شمارند خواهنـد انـد

از. بهـائي: ايزگم كنند كه اگر كسي بپرسد شما چه ديني داريد؟ بگويند   كـيش ديگـر نـام

.پيش خود نبرند

و در ميـان اسـرائيل  اين را هم بدانيد كه من با مردم هيچ كـيشو آئينـي دشـمني نـدارم

و از راه ريـو خـود را بهـائي) فريـب(دوستان بسياري دارم، ولي با اين گـروه كـه بـه دروغ

و من آن  مي ناميده ن خوانم دل خوش ندارم، زيرا اين ها را جهود ام كه مـردم ها در ساية اين
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اند كه زيانش به همة مردم كشور رسـيده ها را يهودي ندانند كارهاي زشت بسيار كرده اين

.است

و باال بودن بهاي زمين خانه گراني و گرمي بـازار ها و دزدي و ساختن داروهاي دغلي ها

و بردن نشانه ساده و تبه خواري و هاي باستاني به بيرون از كشور و ناپاكي  روايي بازار كاري

و فريب زنان ساده به كارهاي ناهنجار، همه با دست اين گـروه اسـت كـه از نـام زشتكاري

و به بهائي  و آئينـي! فرزندان. گرايي سرافرازند يهودي گريزا من اندكي بيانديشيد هر كيش

و از آن رو پديد مي  و هم از هوسـبازي بـه پاكـدامني از شود كه مردم را از ناداني به دانايي

و مهـر برسـاند تيره و سـتم بـه داد و از جـور نگـاه كنيـد ببينيـد پيغمبـر. روزي به خوشبختي

مردمـان همـه ددمـنشو. مسلمانان پيش از آنكه مردم را به آئين مسلماني بخواند چه بودند 

در درياي بدبختي فرو رفته هيچ كس آسوده نبود به رشك بيجا آسايش را از همـه گرفتـه، 

ميه به گور مي دختران را زند  و پسران را به بردگي ستمگران بر سـتمديدگان. بردند كردند

و هـزاران خـوي  و داراي مردمـان و بيدادگران فرمانفرماي جان هـاي نكوهيـده چيره بودند

و در انـدك روزگـاري مـردم را بـه آسـايشو روش. سرتاپاي همـه را گرفتـه  پيـامبر آمـد

و پرور  و در ساية روشن شش بزرگاني بيرون داد كـه چـشم جهانيـان خيـره پسنديده رساند

.شد

در پـيپي! ها كه مردم را گرفته چه كاستيد از شوقي بپرسيد شما چه كرديد؟ از ناروايي

تو(زنيد؛ اين گروه بسيار به دروغ دم از بسياري پيروان مي  و) به گفتة چه كار انجام دادنـد؟

خ چه گره  و نادرسـتي ود اين اي از كار مردم گشودند؟ جز آنكه و شـوربختي  ها ماية تباهي

.و صدها آشوب ديگر شدند

و هست كه هـر كـس داراي خـوي و پروندگان آدميان سنجه اين بود  در كيش پيمبران

و روش پسنديده است رستگار است، ولي در نزد شوقي هر كس كه سر بر آستان او ستوده

و كوركورانه فرمان او برد هر چند زشـت  و اهريمنـي باشـد بزرگـوار اسـت نهد مردمـان. كار

آرنـد دهندگان روان در اين انديشه نيستند كه گروهي را به دور خود گرد بزرگو پرورش 

و دوروو چون گاو شيرده آن  و نخواهـد و جـز خـود هـيچ كـس را نپـسندند ها را بدوشند

و تبـ  و خـويش و لب به ناسزا گشايند، پدر را با پسر دشمن كننـد و باشند ار را از در براننـد
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و فرمان دهند  وآن. آنچه با ترازوي خرد جور نيايد بگويند ها آرزويي جز پرورش درسـت

.روش راست ندارند

و كار نمي من شوقي را چندان بزه و سـختي دانم، زيـرا او در آغـوش نـاز پـرورش يافتـه

و مايـة  و ننـر بـار آمـده و پـرورش تلخي در روزگار نچـشيده، از كـودكي لـوس  آمـوزش

و كاستي دربودش دارد نمي و چون كم و از روي نيندوخته توانـد بـا مـردم مهربـان باشـد

و سرشت پاكيزه رفتار كند  اگر من به جاي او بـودم در هـشت مـاه از سـال كـه بـراي. نهاد

و گردش به سوئيس مي  و استاد فرزانه پزشـك جـان رفتم در آنجا به پيشگاه دانشمند يگانه

و نـاداني زاده ايرانـشهر مـي كاظم روان رسـيدم بـا فروتنـي از او درمـان هـر گونـه نارسـايي

مي مي و دستور او را به كار .بستم خواستم

:به گفتة خداوندگار محمد بلخي خراساني! فرزندان من

 اين زمان جان دامنم برتافته است بوي پيراهان يوسف يافته است

و نوشته رادمردي را كه هايي است كـه خوانـدن آن بـر شـما از او نام بردم داراي دفترها

نو«بايسته است؛ به ويژه دفترهاي  و» اصـول اسـاي فـن تربيـت«و» رهبرهـاي نـژاد نـو«،»راه

ها هستم، ترجماني دفتـر اكنون كه من سرگرم نوشتن اين برگ.»اصول اساسي روانشناسي«

و پخش شـده در نـزد مـن از آن رادمرد» گفتگوهاي كنفسيوس« كه امسال در تهران چاپ

و بهره است، گاهي آن را مي مي خوانم .برم ها

و انجمن و راي دارد باري اين مرد دبستان شناسايي دروني و روش انديـشه هاي ددانشي

و گفتگـوي كه هر هفته يكبار پرتوجويان در آنجا مي  و يكي دوتـسو بـه كـار شـنيدن آيند

و روش نيكــوو بايــسته اســت مــيآنچــه شايــسته  و آدمــي را بــه خــوبي پــسنديده پردازنــد

مي. رساند مي و«: گويد او و ديگر مردم ايران نبايد گمان كنند كه روزگار درويشي جوانان

مي صوفي و كارهايي كه من و گام گري سپري شده دارم بـه هايي كه در اين راه برمـي كنم

و كمكي به ايران درد ميهن نمي .»كند امروز نميخورد

و كــار بــزرگ ايــن مــرد بخــش كــردن انديــشه و مــسلماني و دينــي ايــران هــاي دانــشي

و بوم است به پيشرفت .هاي جهانيان هاي انديشه شاهكارهاي دانشمندان اين مرز

و پـروش جوانـان، وو چنـان كـه گفـتم ايــن آزادمـردان جـز خوشـبختي مردمــان كامــه

ك  و هر و بـا او همراهـيس كه در اين راه گامي بردارد شـادمان مـي آرزويي ندارند شـوند

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



136

و. كنند مي و جـز فروتنـي اين ها چون ديگر نيستند كه به نام كيشو آئين، مردم را بفريبند

تنهـا راه: گوينـد چـون نيرنـگ سـازان نمـي. چاپلوسي، چشم داشتي از پيروان نداشته باشند 

و جز مـا تگاري را ما نشان مي رس همـة نيروهـاي. كـس را بـدان بارگـاه راهـي نيـست دهيم

و دانش  و نشانه دروني و سربـسته در چنـگ هاي گوناگون هـاي پديـدة در جهـان در بـسته

و ديگـر كـسي را بهـره  پـس مـردم دندشـان نـرم شـود هـر چـه مـا. اي از آن نيـست ماست

و چشم بسته دنبال ما بيايند مي ها رهبر بهائيـانآناين فريبتاران كه سردستة.»گوييم بشنوند

و روان دبيرسـتان آمـوزش نهـادي مردمـان، است گمان كرده  اند كه دستگاه پرورش جـان

و افسون  و سخنان دلفريب و ستد بازرگان است كه با هياهو گـري كـاالي ناسـرة دكان داد

و خـوش باشـندك خريـدارن  و اگـر كـسي خود را به مردم سـاده بـار كننـد شـان بـسيارند

ا و مردم را به دشمني با او وادارنددريافت كه .ين دكاندار فريفتار است به او ناسزا گويند

 دكان پرورش دروني دستگاه ديگر است؛ اين دكاندار آرزويي ندارد جز آنكه مردم بـه

و درستي برسند، براي پروش مردم هرگونه انديشه مي راستي و اگـر كـسي هاي نكو آورنـد

و مردم را به دشمني با او وادارند به او ناسزا نميدر اين راه نافرماني كرد  .گويند

 دكان پرورش دروني اين دستگاه است؛ اين دكاندار آرزويي ندارد جز آنكـه مـردم بـه

و درستي برسند، براي پرورش مردم هر گونـه و اگـر هـاي نيكـو مـي انديـشه راستي آورنـد

و مردم را به دشمني او وانمـي كسي در اين راه نافرماني كرد به او ناسزا نمي  و گويند دارنـد

در ايـن بـاره خداونـدگار. كننـد تـا او را بـه را بيارنـد رانند، بيشتر دلـسوزي مـي از درر نمي 

مي جالل :گويد الدين محمد بلخي خراساني

 گوسفندي از كليم اهللا گريخت پاي موسي آبله شد نعل ريخت

او در پي او تا به شب در جستج و وان رمه غايب شده از چشم

 ...... گوسفند از ماندگي شد

و كرنشو زبان سنجة آن و نه فروتني و نيكخواهي است .بازي ها كارهاي پسنديده

و مـردم را بــه دشـمني بــا او وامـي شـگفت اينجاسـت كــسي را از در مـي دارد كــه رانــد

مـ كوركورانه پيروي او را نمي  و ناپـاك را نمـي كند وگرنـه آن ردم نادرسـت و بـه هـا رانـد

چ گناهي راند؛: خوب گوش كنيد. گويد آفرين هم مي  براي شما گفتم چه كساني را براي

و آميزش با آن  و آمد ها كه به او گروشي ندارنـد، يكـي را بـراي آنكـه يكي را براي رفت
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و خواسـتة خـو بي د را بـه او نـداده، يكـي را دستور او به جايي رفته، يكي را براي اينكـه زر

و زمين خود را به او واگذار نكرده، ولي با بزه در همـين شـهر. كاري ندارد براي اينكه خانه

بي تهران بزه  و سـزاي هايي از بهائيان سر زد كه هيچ شـان زنـدان هميـشگي آزرمي سـر نـزد

و چون براي شوقي نوشـتند بـه روي خـود نيـاورد  هـا امـه دو سـه سـال پـيش در روزن. است

آن خوانديد كه مردي فرزندان مردم را مي  و به دستاويزهاي گونـاگون از كـسان هـا دزديد

و كودك را باز پسمي پول مي  مي. داد گرفت و بسيار گروش نشان داد اين مرد بهائئي بود

.اهللا طراز بودو نامش بديع

 جوان، چهارشـنبه، اين سرگفتار گزارش كار آن دزد كودكان است در روزنامة آسياي«

ـ2 75 شمارة پياپي22ـ سال دوم شمارة 320 بهمن ماه

 اهللا طراز دزد كودكان اعترافات بديع

. دزديـدم هـاي مـردم را مـي هزار تومان قرض داشتم، بچـه50دزد كودكان گفت من چون

م حكيم زاده به آگهي شكايت كرده بود كه اطفالم را ربوده گفتياند، اما از ترس به همه

او در موقع مقرر هزار تومان در يك چمدان گذاشـت بـه.ام كه من هيچ جا شكايت نكرده 

و نوشت محض رضاي خدا اطفال مرا آزاد كنيد .»تپة الهيه برد

 اگر خود آن گفتار را برايتان بنويسم در شگفت خواهيد شد كه چگونـه بـه گنـاه خـود

.خستو شده

در يكي از اين بنگـاه تلفـن رئـيس حـسابداري بـود ونـامش نعمـت هـدايت، ها هم كـه

و چنان كـه شـنيده  از. ام اكنـون در زنـدان اسـت صدوشصت هزار تومان پول دزديد يكـي

و كارهــاي زشــت ديگــر، نــام هــا ايــن اســت كــه بــر دغــل هــاي ايــن نيرنــگ و دزدي بــازي

مي خانواده و ارجمن هايي را به روي خود همـين مـرد. دنـد گذارند كه در نزد مردم گرامـي

و شايـسته كه نام خانوادگي  اش هدايت است، هيچ بستگي با خاندان بزرگوار هدايت ندارد

.ها نام خود را دگرگون كنند است كه بزرگان اين خانواده پافشاري كنند تا اين

كه نوشـته» كتاب اقدس«هاي بهائي يكي از مبلغان اين طايفه آشچي نام به يكي از خانم

ميو دستو  و زن بيچـاره. آموخت رهاي بهاء است رفته رفته پا از جادة پاكي بيرون گذاشت

و گفت  و شيفتگي نمود در اين روز به پاي كسي چيزي(اند رفع القلم فرموده: را فريب داد
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و همخـواب شـود ). نويسند نمي روزهـا ايـن چنـين بودنـد تـا. آزويش اين بود كه با او يـار

و فرياد بـه روزي كه شوهر ناگهان به  و داد و هياهو و آن دو را در يك بستر ديد  خانه آمد

و چـون. راه انداخت، كار به محفل روحاني كشيد بيچاره زن در نزد همسايگان رسـوا شـد

و پرونده  آن تاب نياورد خودكشي كرد از اين گونه كارهـا. ها در محفل روحاني است هاي

هـا را بـه راه راسـتو اميـد آنكـه بتـوانم آن بسيار شد كه من براي نگهداري آبروي مـردم 

مي يك را نمي بخوانم يك  گويم كـه هـيچ كـس از ايـن بـدكاران رانـده گويم، ولي اين را

و گرفتار خشم شوقي نگشتند  كساني كـه گرفتـار خـشم شـوقي شـدند يـك مـشت. نشدند

و فرمان مردم دانشمند بودند كه در برابر سخن  و هاي نادرست او خامو هاي نارسا ش ماندنـد

و يا زير بار زورگويي او نرفتند .آفرين نگفتند

آن آن مـرد بچـه دزد، آن نـاكس تـاراج: خوب گوش فرا دهيـد گـر، آن مبلـغ ناپـاك،

و بزه آموزگار بدكردار، آن آدم  و صدها نابكاران . كاران ديگـر، رانـده نـشدند كش بدنهاد

و خرده ولي جوانمرداني دانشمند چنان كه گفتم به بهانه و فرمان هاي نابه گيري هاي پوچ جا

و مـادر را گرفتـار انـدوه كردنـد  و پـدر در ميـان. شوقي از ميدان خانوادة خود به در رفتند

و پزشكان جوان دانشمني است كه در فن كرت پزشكي، به ويژه در كار دل بي  مانند اسـت

و با دلبستگي بسيار  و تـا كنـون به تازگي از آن سر جهان به ايران آمده سـرگرم كـار شـده

و يكي دو كار پزشكي كرده كه استادان فـن بـر او آفـرين  چند نفر را از مرگ رهايي داده

و با آنكه بسياري بر او رشك برده گفته اين جـوان. اند از كار دلسردش كنند اند نتوانسته اند

و نيايش هـر دو در ايـن كـي از يكي از خاندان  و پدر ش بودنـد، ولـي هاي بهائي بيرون آمد

و او را دشـمن و ديگرخويـشاوندان بـا اوآميزشـي ندارنـد اكنون از بهائيان رانده شـده پـدر

مي مي و بيماران كـار مـي دارند با آنكه با چشم و بينند كه چگونه براي تندرستي مردم كنـد

و روز در انديشة همه است  و گزارش از كار او در يكي از روزنامه. شب هـاي هفتگـي بـود

و يـاد ام و هنر خود پيوست داده كـار او و رفتار نيكو كه با دانش يدوارم كه با خوي ستوده

.او چون نامش جهانگير گردد

را با شماست كه در اين پيشامد! فرزندان من ها داوري كنيـد آيـا ايـن گونـه دانـشمندان

ا  ين خانوادة پيرمـردي بايد از دستگاه راند يا آن بدكاران را؟ اين ررا هم بگويم كه سردستة

و دستار سبز بر سـر مـي  و تـا بود مبلغ و پـس از مـرگ زنـي جـوان و چنـد زن گرفتـه نهـاد
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و پيوسـته اندازه اي زيبا از خود گذاشت، يكي از جهودان بهائي با آن زن بستگي پيدا كـرد

و پسرهاي او مانند ديگران دريافته مي چـ بودند، ولي چيزي به مادر خود نمي شد ون گفتنـد،

كــسي از ايــن خانــدان آن زن را از خــود نرانــد بــراي اينكــه نــام شــوقي را .... كــار دل بــود

مي گرامي زد، ولي ايـن پزشـك ميداشت، هر چند بدكارو هوسران بود به زيان دم از شوقي

و بايـد بـه«: بزرگوار را راندند براي اينكه ميگفت  پيروي كوركورانه از هيچكس نبايد كرد

.»ار پسنديده پرداخترفتار نيكو كرد

را ديگر از كارهاي اين ها اين بود كه چند سال پيش به هر نيرنگي بود يك جهود بهائي

مرغي كـه در دسـت هاي قلعه به نام عزيز نويدي در دادگاه ارتش آوردند آنگاه براي زمين 

و نيرنگ  ك هواپيمايي بود دادمند تراشيدند يـسة ارتـش ها به كار بردنـد تـا بيـست مليـون از

و به دست چند بهائي دادند تا براي شوقي بفرستند .بيرون كشيدند

. اند كه براي نمونه يكي دو تـا از آن را بـراي شـما گفـتم از اين گونه كارها بسيار كرده

و كنارر كشور با آن ها كه دارايـي دارنـد يك كار زشت ديگر اينها اين است كه در گوشه

مي به بهانه  و چون او بميرد با نيرنگ هايي دوست و ترساندن شوند و بندها و زد ها هر چـه ها

مي دارد از چنگ كسانش در مي  و به شوقي ها بپرسيد مـردي كـه ايـن از اين. رسانند آورند

و به مردمش ناسزا مي  و دلبستگي به آن ندارد و خانـه كشور را نديده گويد، اين همه زمين

آنبسياري از كسان! از كجا آورده؟  و ها كه هر چه داشتند از دستو فرزندان شان گرفتنـد

و در رنج زندگي به سر مي  پدرم كه سال پيش. برند براي شوقي فرستادند، اكنون نيازمندند

و بـي  و تا من آگاه شدم خانـه را تهـي كردنـد آنكـه درگذشت مرا از مرگش آگاه نكردند

و چـون سخني به من بگويند هر چه بود به جاي ديگـر بردنـد،   پـدرم چنـدين خانـه داشـت

و 1311هايي درآوردند كه در سال بررسي كرديم برگ  اين خانه را به ديگـران واگذاشـته

.آنچه از من بود، به شوقي بخشيده

و بينديشيد چون در تهران كه پايتخت كشور است با ماننـد مـن خوب باريك بين شويد

بازي كنند وانچه از من است به دستم ندهند،گشناسند اين گونه نيرن آدمي كه همه مرا مي 

و كنار كشور با مردم بي بي در گوشه و و بيچاره !زبان چه خواهند كرد پناه !. 

مي يكي از راه مي هايي كه مردم را و ترسانند اين است كه گوينـد همـة بزرگـان كـشور

و هر چه ما بگوييم مي  و سروران با ما هستند نماينـدو كارهـايي هـم مـي پذيرند فرمانداران
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را كه مردم باورر كنند در اين باره نمي  خـواهم پرسـخني كـنم؛ بـا يـك نمونـه از آن، شـما

و اكنون نيرنگ آگاه مي  ها در نامه. شان زيادتر شده هاي سازم كه در چندين سال پيش بوده

:نويسند مي

و پنج نفر از جوانان بهائي را وزارت جنـگو وزارت« هـاي ديگـر بـه اروپـا انـهخ بيست

»!فرستادند

مي هر كس اين را مي . هاسـت كند كه همة كارهاي كـشور در دسـت ايـن خواند گمان

و داوري با خود شما» اخبار امري«اينك در هاسـت كـه در مـردم نـادان تـرس اين. بخوانيد

.پديدار مي كند تا هر چه بگويند بپذيرند

و من اگر بخواهم نيرنگ كارهاي ناپسنديدة اين گروه بهائيـان را كـه بيـشتر بـه زيـان ها

و گفتـاري  مردم اين كشور است مو به مو بشكافم باور نخواهيد كرد با آنكه در هـر سـخن

آن) دليل(آوند درو نوشته از خود و بـه راسـتي يكـي از هـزار را ها دارم كه اندكي از بـسيا

مي.ام اينجا آورده  ا اگر و مـي بينيد مردم ايران ازز پيروان شوقي خشنود نيستند گوينـد بايـد

و در مـاهو آن ها كنـاره گرفـت اين آن هـا را در كارهـاي همگـاني راه نـداد هـاي گذشـته

و گفـت ايرانيـان آزادي را دوسـت  هياهوها به ميان آمـد، نبايـد مـردم ايـران را بـدنام كـرد

و نمي  و از آن بركنارند و هر چه مي خواهند مردم آزادانه بين ندارند خواهنـد بگوينـد ديشند

و هاي در هيچ جاي جهان آنگونه كه در ايران دسته   كم شماره كه كـيش مـسلماني ندارنـد

و زردشتي هستند، از آزادي بهرمند مـي و ترسا و بـه نـام آزادي نيرنـگ يهودي و شـوند هـا

و ببينيد دارايي شما اندكي باريك. شود برند يافت نمي سودها مي  كدام گـروه بـه بين شويد

و آن دارايي از چه راهي بـه دسـت اندازة شماره  شـان شان بيشتر است؛ مسلمانان با ديگران؟

آن رسيده؟ در ميان اين كشور دسته  هـا درودگـر، درزي، نـانوا، آهنگـر، اي هـستند كـه در

و هنرور نيست؛ هـر چـه هـست دارو فـروش آن هـم كار، چاپ كفشدوز، گل  گر، نويسنده

و زمين براي باال بـردن كرايـه) دالل( داسار بيشتر دغلي،  و ارزش زمـين، هـاي خانـه خانه هـا

و قدمي بخر(خر آنتيك ده براي اينكه نشانه) ظريف و ها به دسـت هاي باستاني را از شهرها

و بـا پـشت هـم  و به بيرون كشور به چنـدين برابـر بفروشـند و به بهاي اندك بخرند بياورند

ب و .ها برساننده مردم كشور زياناندازي سودها ببرند

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



141

 خوب به يادم هست كه از روزگـار پـيش يكـي دو نفـر از جهـودان بهـائي بـا يكـديگر 

و در هــر جــا كــه نــشانه و بــه راه افتادنــد اي از روزگــار باســتاني بــود يــا همدســت شــدند

مي مي آن. خريدند دزديدند يا به بهاي ارزان گـري ها بود كار نخـستش درزي يكي در ميان

و در خيابان الله  در بود و فرزندانش هستند؛ اين مـرد چنـان زار دكان داشت كه هنوز برادر

بي اين كار بي  بي زبيده دري ديد كه از چند سال پـيش نوشـته بـود، باك شد كه روزي در

و در روزنامـه  و شبانه در را كند، ولـي مـسلمانان دريافتنـد اي گـزارش دزدي او را نوشـتند

و.»ها دزد در امامزاده«: نوشته اين بود سرآغاز آن  در آن روزها كه من دبير عبدالبهاء بـودم

و چـون بـه  و درحيفا بـه پيـشگاه عبـدالبهاء بـار يافـت و فلسطين به پاريس رفت از راه حيفا

و خاكپـايش را  نزدش رسيد خود را با آن تنـة سـنگين بـه روي پاهـاي عبـدالبهاء انـداخت

ب  اين را بدانيد هر جا كه ايـن گونـه.ه چنين مزد بزرگي رسيده است بوسيد شادمان بود كه

چنـدي. ها مي شود يا كارهاي شگرف نكوهيـده روي ميدهـد، از ايـن گـروه اسـت دزدي

و سخن از نشانه  هاي باسـتاني بـه ميـان پيش در انجمني بوديم كه دانشمندان گرد هم بودند

و از اينكه چگونه اين  مي آمد اس ها را به ما گفتند يكـي«: زاده گفت تاد بزرگوار تقي ربايند،

آن از دفترهاي باستاني كه در دست دو سه تن بود، به بيرون كشور برده  اند، يـك بخـش از

 پس از بررسـي.وزير در اين باره كمك خواستيم كه آن را بخرند از نخست. در ايران است 

به دانسته شد كه آن را هم به در برده و در آمريكا به همة. اند اي هفتاد هزار دالر فروخته اند

و گزارش هاست، ولي در بررسي اين اين كارها ناستوده با دست  نويـسند كـه ايـن هـا نمـي ها

و پيرو شوقي است  مي. كارر از كسي سرزده كه بهائي مي اگر ديدند كه نود درصـد نوشتند

.ها از آن گروه است اين پليدي

ا ها پيروان شوقي هستند كه همه از جهودان مي باشـند،ين چنان كه از پيش گفتيم بيشتر

و نـژاد خـود بـه بهـائي چـسبيده  و براي گم كـردن بـن هـر. انـد از نام يهودي بيزاري جسته

و آشــوب از آن آن هــا ســر مــي تباهكــاري و چــون كــسي از هــا بيــزاري جــست نالــة زنــد

مي ستمديدگي بلند مي  و فرياد به راه و داد مـا در ايـران! اي مـردم جهـان اندازنـد كـه كنند

مي. آزادي نداريم  و بـن برانـدازيم ما و بدخواهي را از بيخ گـوييم مـا مـي. خواهيم دشمني

و بـرادر باشـند  و كيش بايد برابر و باختر از هر نژاد مـا مـردم جهـان را بـه ايـن. مردم خاور
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ب خوانيم، ولي ايرانيان نمي چيزها مي  و مـي خواهند كه ما اين روش را داشـته خواهنـد اشـيم

.مان را به هم بزنند دستگاه

و ساده آن مردمي زودباور و پخمـه همچـون از درون هـاي هـا آگـاهي ندارنـد گفتـه دل

مي آن آن ها را باور و ندانسته به سود مي كنند .گويند ها سخن

مي! دوستان من مي چرا و يگانگي د خـود را زنن انديشيد مردمي كه به زبان دم از دوستي

و اندوه مي نيكخواه همة جهانيان و بدانسان كه گفتم هر سال پول زيـادي خور بينوايان دانند

مي از مردم بينواي نادان درمي  و به كيسة خود و از آن پول بر سر گور مردگان آورند ريزند

مي گنبد زرين مي  و بتخانه درست و سرورشان سالي هشت مـاه در سـوئيس بـه سازند كنند

و پيـشامد بـدي مـي شگذراني مي خو شـوند پردازند، نبايد گاهي كه گروهي گرفتار رنجـي

ده كمكي كنند؟ در اين سال  و شـهر ها چندين بار مردم برخي از و هـا دچـار زمـين هـا لـرزه

و ديگر آسيب  و نيكخواهان جهان كمك سيالب ها كردند، آيا شنيديد كه شـوقي ها شدند

و با بي  نوايان همراهي كند؟ يكي نيست به اين مرد بگويد تو كـه دم دست كم ده ليره بدهد

و بـرگ يـك شاخـسار: زني از اين سخن مي  چـرا. اي كه اهل عـالم همـه بـار يـك داريـد

و از پول گزافي كه هر سال با نيرنگو افسون از كيسة مردم نادان اين آب  كوتاهي كردي

پ  سـراپردة«ايا بستة اين آمـوزهو خاك در مياري اندكي از آن را بخشش نكردي؟ اگر تو

و خواسـته.»بيننـد يگانگي بلند شده به چشم بيگانگان يكـديگر را مـي  اي را كـه چـرا پـول

و سـنگ مرمـر مي و مستمندان را از آن به نـوايي رسـاند بـه هزينـة گنبـد طـال شود بينوايان

و مردم بيچاره را سرگرم اين انديشه مي مي دهي كه در اين گونه نمايي؟ آري تنها كاري ها

مي پيشامد مي كني جز از نهاد پست برنمي ها و شادماني است كه گويي سپاس خيزد، شادي

و تيره :اكنون در اين باره داستاني بشنويد! روزي شدند خدا را كه مردم گرفتار بدبختي

و در برزني خانه د در روزگار گذشته در شهري نابكارمردي پيدا شد و بر رر اي باز كرد

و دو نفر از اخته آن پرده  از. گان را دربان در كرد اي آويخت سـپس بـا دسـتياري چنـد تـن

و فريب  و گر دختران دوشـيزه را بـه آن سـرا مـي زنان ترزبان و خوانـدن كـشاند كـه بياييـد

از.»آموزش دانش بايستة همه است«: اند نوشتن وهنر بياموزيد كه بزرگان فرموده  چنـد تـن

آن. ناه را بدانجا بردندگ بي دوشيزگان هـا را پختنـد كـه در ايـن دو روز در روزهاي نخست

و كام دل گرفت  و هوسبازي باري رفته. زندگاني بايد خوش بود رفته دستگاه خوشگذراني
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و جز دو تن دختران، همه با اين روش خو گرفتند  دو. را فراهم نمود تا آنكـه نـيم شـبي آن

و بـا تن در انديشة گريز افتادند، هم  ين كه خواستند از در بيرون بروند، گرفتار دربان شـدند

آن آن و آن ديگر از دست هـا ها گالويز گشتند سرانجام يكي به زخم خنجر از پاي درآمد

و آنچـه در سـرا ديـده بـود گفـت  و خود را بـه پـيش تخـت شـاه رسـاند پادشـاه. گريخت

و از او پرسيد بايد چه كرد؟ گفت  ازا«: دستوري را خواست ي پادشاه من من يكـي دو بـار

اينجــا رادمــردي اســت كــه بــراي: اينجــا كجاســت؟ گفتنــد: در آن خانــه گذشــتم پرســيدم

و پاكـدامني از  و به دانش برسند، جز پاكي و بخوانند دختران، دبستان گشاده است تا بيايند

مي او چيزي نديدم، پرده  و نگهبان در، دو اخته هم بانـگ آن گاهي. باشند اي بر در آويخته

و مرد از درون به بيرون مي  و فريـب ناكـسان را مخوريـد آيد كـه اي دخترهـا بيـدار باشـيد

وانگهـي گـرفتم كـه آنچـه ايـن دختـر. گوهر پاكدامني خود را بـه سـنگ هـوس مـشكنيد 

از» چار ديـواري اختيـاري«: اند گويد راست است، بزرگان ما گفته مي ايـن مـرد دختـران را

و برزن ناگه  و نربـوده اسـت، همـه بـه پـاي خـود رفتـه كوچه انـد، چـون گيـر نكـرده اسـت

.»اند اند، با آنچه در آن خانه ساخته خودشان آن خانه را خواسته

مي«: پادشاه از دستور ديگر پرسيد اين مرد دختران را فريب داده«: گفت» گويي؟ تو چه

ن خانـه نگفتـه، چـون ايـن آنچه در روز پسين در درون خانه گفت در روز نخست در بيـرو 

و دختران را از آنجا بروبنـد را. كار به زيان زنان است؛ فرمان بده تا آن خانه را بكوبند ايـن

و ويـژة. هم بدانيد كه اين خانه دو در دارد  دري كه آن سوي ديگـر در پـس كوچـه اسـت

مي رندان است، نيم شب مي  و نه چكش به در مي آيند روندن مي شود، به درو كوبند در باز

مي لب از باده  و با دختران سر بـه سـر مـي تر از«: پادشـاه فرمـان داد».گذارنـد كنند خانـه را

و دل .»چنين كنند بزرگان چون كرد بايد كار« آگاهان نمودند اري بزهكاران تهي كرده

و دوسـتي بـا همـة  درست سرگذشت بهائيان اين داستان اسـت؛ در آشـكار از يگـانگي

و به درون خانه برويد مـي دم مي جهانيان و چون به رازشان آشنا بشويد بينيـد آن سـان زنند

و خويـشاوندان كه گفتم پرچمدار يگانگي آن  و همة كسان و خواهر و برادر و مادر ها پدر

و دشمني با همه را آغاز كـردهو دوستان خود را به بهانه  اينجاسـت! هاي پوچ از خود رانده

چه«: اند آيد كه گفتهميكه مثل مردم راست  »ها كند؟ هر كه با مادرش زنا كند با ديگران
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بـدين گونـه كـه مـن از ميـان( اگر پيشامدي كه بـراي مـن رخ داده بـود وارون آن بـود 

بي خانوادة مسلماني دنبال شوقي را مي  و نامـسلماني از خانـه گرفتمع پدر هم مرا براي دينـي

ه بيرون مي  و كار پدر و پـس از مـرگم مرا به خود راه نمي كرد، كس  پـدر از روي دادند

كردنـد؟ خامـه هـا چـه مـي ايـن) گذاشتند چيزي از دارايي او به من برسد خواستنامة او نمي

مي برمي و به همة جهانيان در اين روزگار كه همـه! نوشتند كه اي نيكخواهان جهان داشتند

ان  و نيكمردان دم از آزادي و گفتار مـي خواهان آزادي هستند و بـراي ايـن كـار ديشه زننـد

و ايرانيـان نمـي ها كرده جانفشاني خواهنـد اند، در ايران هنوز خوي ددمنشي درر ميان است

و كار خود آزاد بگذارند  آن. مردم را در انديشه و چـون اين مـرد تـا ديـروز مـسلمان بـوده

و نمي  خواهد مسلمان باشـد، آيـا كيش را براي خود نارسا ديده امروز در جرگة ما در آمده

و از بهـره  و آئين راستي شده ازخانه بيرون كـرد اي سزاوار است او را به گناه اينكه پيرو راه

و نااميد كرد؟ اي مردم جهان ها چون ايرانيان مسلمان را بشناسيد، اين! در زندگي دور نمود

و آدم  ......خوارند جانوري درنده

د بسيار پيش ر شهري يا در دهي ميان دو نفر بـر سـر يـك كـار كوچـك آمده است كه

و يكي از اين و بـي جنگي درگرفته و خورد سرش شكـسته و ها در زد درنـگ نـزد او رفتـه

ــه  و در روزنام ــته ــسي از او برداش ــردم عك ــه اي م ــرده ك ــان پخــش ك ــاي جه ــر! ه ــر س ب

مـ ستمديدگي و ببينيد چگونه در برابر يك كار كوچك، يك سلمان سـر ها دلسوزي كنيد

هـاي گويند اين كه چيزي نيـست در فـالن شـهر در نيمـه سپسمي. شكند يك بهائي را مي 

و يك تن را بـه جـا  و مرد كشتند و همه را از زن شب به خانة يكي از هم كيشان ما ريختند

آن وقتيك. كنيد اين هم عكسآن نگذاشتند هر چند كودك شيرخواري بود، باور نمي 

و يـك سـر كنند عكس درست مي  و مرد لخت بـر روي زمـين افتـاده كه سه چهار نف زن

! بريدة كودك هم در دست يك نفر است كه نشان بيننده مـي دهـد  ايـن عكـس بـه همـة!

مي روزنامه مي هاي جهان و چاپ و آبروي كـشور را مـي دهند ريزنـد كـه صـد گونـه كنند

از. كننـدو هزار جور نادرستي مـي. برند سود از آن مي  هابپرسـيد كـه اگـر ايـن ايـن اكنـون

و آن كارها را به درستي مردم دربارة شما كـرده سخن بـا آنكـه(انـد هاي شما درست است

ايـد، پـس چـرا خودتـان بـهو شما در پـاداش آبـروي يـك كـشوري را بـرده) چنين نيست 

و تنها دلخوش كردنـد كـه هايي كه پس از شناختن شما ديگر نمي آن خواهند با شما باشند
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و بيـداد مـي ديگ كنيـد؟ مـن نمـي خـواهمر كاري به كارتان نداشته باشند، اين گونه سـتم

ها پس از آنكه پـدر مـرا در زنـدگي هـر گونـه رنـج هرسخني را بگويم، ولي بدانيد كه اين 

و نگذاشــتند مــرا ببينــد، اكنــون كــه در گورســتان خفتــه اســت  و او از تــرس دم نــزد دادنــد

بر نمي و از خدا دربارهگذارند من بر سر خاكش او اش آمرزش كنم، هـر چنـد مـي وم دانـم

و آگـاه  و انگيزه نوشـتن ايـن سـخنان اسـت كـه مـردم را بيـدار آمرزيده است؛ زيرا او مايه

.كند مي

و مـي هـا را بـه هـر سـوي جهـان مـي باري آن داستان و هيـاهو بـه راه نوشـتند پراكندنـد

مي مي .اند بردند، چنان كه بارها از اين كارها كرده انداختند كه آبروي مردم كشوري را

مي هاي نهاني، آشوب ها با دست اين و كارهـاي زشـت مـي ها به پا و مـردم كنند نماينـد

ببينيـد ايـن«: انگيزند تا شورشي بـه راه بيندازنـد، آنگـاه بـه بيگانگـان بگوينـد ساده را برمي 

د مسلمانان با ما چه مي  و آسـايش نـداريم ست اين كنند ما در اين كشور از . هـا روز خـوش

و به فرمانروايان ما بگوييد مگر ما نبايـد آزادانـه زنـدگي! اي سروران جهان به داد ما برسيد

و نادانان را نمـي  آن كنيم، چرا جلوي ستمكاران و دسـتان گيرنـد؟ هـايي هـم كـه از فريـب

مي اين هـا آگهـير از كامـة ايـن ها راست است، ديگ كنند كه سخنان اين ها بركنارند گمان

.ندارند

و نيرويــي ندارنــد، ولــي چــون بدســگالي يــك روش دارنــد، از  هــر چنــد بهائيــان زور

مي ندانستگي مردم بهره :اند شوند؛ مانند اين داستان كه گفته ور

و در انديشة يكديگر نبودند صد تن بازرگان از شهر ري به كاشا تن.ن به راه افتادند سه

را  در شب تاريـك. ها از پي آنان سايه مانند روان شاد شدند هزنان براي يغماي داراي آن از

آن كه اين گروه در كنار چشمه  و بار انداختند، و اي فرود آمدند ها با هـم در كمـين بودنـد

و ديگران در انديشة جان خود افتادنـد. به اين دسته تيراندازي كردند  چند تن زخمي شدند

دزدان هـم از ايـن كـار سـودجويي كـرده هـر چـه.و پا به گريز گذاشـتندو پريشان گشتند 

و گـزارش را بـه. ها به دستشان آمد بردند ازكاالي آن  آن روز كـه بـه شـهر خـود رسـيدند

ما صد نفـر«: گفتند» چگونه سه نفر بر شما صدنفر چيره شدند؟«: ساالر شهر دادند او گفت 

ميها سه نفر بودند همراه، بوديم تنها آن  آن زديـم بـه گـل مـي ما هر چه هـا هـر چـه خـورد

مي مي .»خورد زدند به دل
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و ندانستگي هم ميهنان مـا صـدگونه اين. همچنين است داستان اين بهائيان  ها از سادگي

و بــي  و ســرانجام مــا را در ديــدة بيگانگــان خــوار از مــيارزش برميخورنــد و چــون كننــد

مي سازمان ميكن هاي جهاني دادخواهي و داوري خواهند، بزرگـان كـشور مـا در پاسـخ ند

آن فرو مي  مي مانند؛ ولي اگر از آگاهان جويا شوند، ايـن گـروه از مـردم ديگـر«: گويند ها

و خاك سود مي  و به نيرنگ بيشتر از اين آب هـاي كـشور، هاي گونـاگون در سـازمان برند

و كسان خود را در مي  به خود در ايـن. ايـن كـشور ندارنـد آورند، ولي اندك دلبستگي هـا

بـه. اند كه ماية شگفتي است هاي كشور فراهم كرده ها در برابر سازمان درون خود، سازمان 

و. نام لجنة اصالح سازمان دادگستري دارند  به نام محفل روحاني سازمان فرمانروايي دارنـد

بر گذارند كارشان به سازمان هاي ديگر دارند كه نمي سازمان سـد تـا آنجـا كـه هاي كـشور

و از هـر راهـي مـي برگ شناسنامة جداگانه براي خود چاپ كـرده  را انـد كوشـند تـا مـردم

و بر همه چيز آن و چيره شوند بترسانند .ها دست بيابند

و هيچ گونه دلبستگي به اين كـشور نـدارد، از كجـا  شوقي در ايران پا به جهان نگذاشته

و زمين به دست آورد راه كه بايد به دستور او دسته اين همه خانه اي فريفتار گروهي نـادان

يا بفريبند يا بترسانند تا دارايي خود را به شـوقي بخـشند؟ مـن اگـر بگـويم چگونـه دارايـي 

و فرزندانشان را بيچاره پاره و زن درو بينـوا كـرده اي از مردمان را به دست خود گرفته انـد

رو. شويد شگفت مي  و زمـينز به بهانه از چندين سال پيش هر را اي فرمان فـروش خانـه هـا

مي مي و پول آن را مي براي نمونه يكي دو از آن نامه. خواهد دهد :آورم ها را براي شما

و پس از چندي چنـان كـه گفتـيم رانـدة  نامة روية برابر را پدر شوقي ميرزا هادي نوشته

و با خواري مي اوهاين روزها نام(زيست درگاه فرزند شد اي از فلسطين به دستم رسيد كـه

و خود شوقي نامة بباال را به حـاجي امـين) آنكه فرزندش بر سر گورش بيايد درگذشت بي 

اكبر روحـاي اسـت كـه از روزگـار عبـدالبهاء ها را به خط علي هر دوي اين نامه: نويسد مي

مي نامه مي ها را و پس از آن، ماننـد چـاپ نوشت، نخست عكسبرداري سـنگي صـدها كرد

و براي خوش خطي، دبير محفل روحاني نيز بود برگ از آن را ميان بهائيان پخش مي .كرد

و زندگي و ايـن امين را نوشته حاجي در كتاب صبحي گزارش كار ام، بد نيست بخوانيد

و بدانيد كه به راستي به اندازة يك سر سوزن دلسوزي براي كسي نداشـت  . مرد را بشناسيد

ا و پول ين بود كه تا مي كارش و به باال بفرسـتد، مـرد تواند مردم را لخت كند شان را بگيرد
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و پاكدامن نيز نبود  مي. پرهيزكار بي سراپا هوس بود، هر زني كه شوهرش درنگ خـود مرد

و پايان بدي در زندگي داشت را به او مي  و از او كام ميخواستت ها گرفتار بستر ماه. رسانيد

ز  و بدنش و جاي خود را به حاجي غالمرضـا داد كـه بود و ريشمند شد تا درگذشت خمي

و آن گـدايي مـي. گفتنـد او را امين امين مي  و بـراي شـوقي او نيـز چنـد سـال از ايـن كـرد

او فرزند يكي از بازرگانـان بـه نـام. فرستاد، ولي مانند حاجي امين در اين كار توانا نبود مي

و در جواني خوشگذرا  او.ن بود اصفهان بود و از جز زن نخست خود كه خويشاوندش بود

و از او هـم چنـد  پسري به نام محسن داشت، صيغة يكي از سران را هم پشت خدش گرفت

و كرشمه چنـان خـود را جـا كـرد كـه زن  و آن زن در آن خانه با ناز و دختر به هم زد پسر

و محسن زير دست زن  و سـختي نخست را بيرون كرد و پـس از مـرگ هـا پدر افتاد كـشيد

حاجي غالمرضا برادر دامادش كه سرلشكربود با يكي دو تن سپاهي به خانة آن درگذشـته 

و خواســتة او را در جنــگ گرفــت و زر بعــد از حــاجي غالمرضــا، ولــي اهللا ورقــاء،. رفــت

و پول  مي جانشين او شد و بـراي شـوقي مـي هايي از بهائيان و خانـة گرفت و زمـين فرسـتاد

را  و از سوي شـوقي بـه نـام خـود كـرد بسياري او هـم همـين دو سـه روزه. به چنگ آورد

و نمي .دانم كه ديگر اين كار را بر گردن كه خواهندگذاشت درگذشت

مي. برگرديم سر سخن خود ها اكنـون در ايـن كنيد اگر اين كارهايي كه اين شما گمان

مي كشور مي  آ كنند در كشور ديگر مي نجا به آن كردند، فرمانروايان دادند؟ اگـر ها آزادي

هـاي هـاي كـشور، سـازمان در آمريكا گروهي پيدا شوند كه در ميان خود در برابر سـازمان 

و به نام  و باج بگيرند و جداگانه درست كنند و ان خاك را نديده مردي كه آنجايي نيست

شـان دم را از چنـگ اي از مـر هرگز دلبستگي به آنجا ندارد، با نيرنگو دستان دارايي پـاره 

و فرمان نفله كردن دشمنان نيرومند خود را بدهند، هم آن مردم با كمال بـي  شـرمي درآرند

و پناه بـه خـدا جـرج  و هر يك را پاي نام زشتي بدهند بزرگان آن سرزمين را به ياد بگيرند

و گزنـد بـه مـرد» اسفل السافلين«واشنگتن را در  و بـا نـاجوانمردي صـدگونه سـتم م بدانـد

و جلوي آزادي همه را بگيررد، پيروان اين چنين مردي را آزاد مي گذارنـد كـه هـر برساند

.هرگز! خواهند بكنند؟ كاري مي

از من نمي خواهم بيش از اين در اين باره سخن گويم، اين انـدازه هـم كـه گفـتم يكـي

و اندكي از بسيار بود، ولي مي  به هزار و آگاه باشيد كه ها خودشـان بـراي ائيخواهم بدانيد
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و همة مردم جهان تا روزي كه داراي اين انديـشه  و. هـا هـستند زيـان آور اسـت اين كشور

و دسته و بـسياري از ايـن گـروه را فريـب خـورده چون من با هيچ كس اي دشـمني نـدارم

و از هيچ كس پيـروي كوركورانـه مي و آگاه كردند دانم، كوشش مي كنم كه بيدار شوند

و آسيب چيز ديگر ندارد نكنند، زي  و بيچارگـاني را ايـن نمـي. را جز زيان دانيـد چـه كـسان

و به زندگي  يـك را بگـويم، اگـر بخـواهم يـك. شان پايان داده مردم خودكام از ميان برده

:براي نمونه يكي را بشنويد! بايد برگ سياه كرد

اي بـه نـام دوشيزه. نرود در سال گذشته دستور داده بود كه كسي از پيروانش به آمريكا

هن از دسـتور نگرفتـه بـود فرمـان داد چـو. روانة آمريكا شـد»4اصل«نيره متحدين از سوي 

ــي ــغ ب ــا دســت دري و ب و آزارش رســانند ــر او تنــگ ســازند ــدگي را ب ــد زن هــايي كــه دارن

داد آن دختر چون ديد در برابر اين همـه بيـ. نگاري با او باز دارند خويشاوندان را هم از نامه 

را.و ستم ياراي ايستادگي ندارد، به ناچار خـود را كـشت  يكـي ديگـر از آنـان كـه نـامش

پـيش. برم او را هم به اندازة آزار رساندند كه نتوانست در بيرون كشور بماند، برگـشت نمي

و مادر را چنان ترساندند كه با دلبستگي كه به فرزند خود داشتند، از تـرس  از برگشتن پدر

و چمدانش را بيرون گذاشتنداو نپذيرف .تند

آن از اين گونه كارها بـسيار كـرده و هـايي كـه گـوش بـه انـد كـه اگـر بزرگـان جهـان

مي دادخواهي مردم ستمديده مي  و پيروانش بازجويي آن دهند بدانند، از اين مرد و هـا كنند

آن را در اين نابكاري ها آزاد نمي  و به كه ها هنگام نمي گذارند آگـاهي مردمـان از بي دهد

.بهره گيري كنند

ش و پيروانش سـخن بگـوييم، ولـي از آن چـشم مـي بايسته بود كه دربارة و وقي پوشـيم

و به چند رج از نامه  اي كه يكي از خويشاوندان نزديكش دربارة او در پاسخ بسنده مي كنم

و بـا مـي تـان عكس آن نوشته را از چـشم. كه كرده بودم نوشته است چند پرسشي  گـذرانم

دانـم، آنكه از من خواهش كرده كه اين سخنان او را آشكار نكنم، ولـي چـون بايـسته مـي 

و ايـن را هـم بگـويم كـه بـسياري از سـخن. گوش به فرمان او ندادم  و رازهـا دربـارة او هـا

و مـرا سـوگند داده ترين خويشاوندانش به من نوشته نزديك آن انـد هـا را در جـايي انـد كـه

ميو نكنم؛ از آن بازگ و خودتـان. پوشم ها چشم اينك در اين چند رج باريـك بـين شـويد

و ديگر دربارة اين مرد چيزي از من نشنويد  تنها افسوس من اين است كه چرا. داوري كنيد
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و آلـودة دسته و آزادگي دورند و يكرنگي و يكزباني و پرتو ايزدي و دوستي اي كه از مهر

آ پستي و دل شكـسته ها هستند، ماية و از پدر مهرپرور جدا كردند ن شدند كه مرا رنجاندند

و شـرمندة روان كـسانو آزرده ام ساختند تا من امروز ناچار شوم كه اين سخنان را بنويسم

و پاكدامني به سـر بـرده  و شادماني و نمـك باشم كه روزگاري با ايشان به خوشي و نـان ام

پو.ام خورده مياينجانب از يزدان پاك و مـي زش و خـواهش آمـرزش دارم : گـويم خواهم

و تيــر بــه بــادافره« اي كــاش مــرا آزاد. ايــن گنــاهم مگيــر) عقوبــت(تــو اي آفريننــده مــاه

و كـشورها ديـده تا سرگذشت گذاشتند مي و ام مـي هاي شيرين از آنچـه در شـهرها نوشـتم

و گرفتاري خود را از دست ناكسان به دست دوستان نمي .دادم گزارش دلتنگي

و از و بـدنامي و آزار  اين را هم بدانيد اين گروه كه با من دشمني كردنـد وبـراي گزنـد

ها است نگهبان ميان بردن من به هر دستاويزي چنگ زدند، چون آن دستي كه باالي دست

و وارون آنچه مي شد من بود آن كاري از پيش نبردند :خواستند پديد

ز جاي  نبرد رگي تا نخواهد خدايبجنبد اگر تيغ گيتي

هـايي بـه جـا هاي اين دفتر داشتم باز چند جـا غلـط گيري آموده با كوششي كه در غلط

 در زير عكسو در نام عبدالبهاء 169مانده كه ماية دلتنگي من شد كه يكي از آن در روية 

و واژه را درست نچيده بودند به چشم مـن هـم نخـورد تـا درسـت كـنم؛ ولـي شـگفت بود

اينجاست كه چون سخن بر سر پيروان شوقي به ميان آمـد خـود بـه خـود از زبـان خامـه بـه 

و گمان مي  كنم اين دستور از جهان پنهان رسيد، زيـرا در ميـان جاي بهائي هبايي روان شد

آاليـشو دانـشو آگـاه هاي گوناگون اين گروه جز پيروان شوقي مردم پـاكو بـي دسته

ه  مه را به اين نام بنامم؛ از اين رو چنان كه از پيش هم نام هبـايي بـه ايـن بسيارند، دريغ بود

آن گروه داده  بي اند، و و از مهـر ها كه در پي شوقي افتاده و چرا سخنان او را پذيرفتـه چون

و ديگرانه بهائي كـه دسـته  و خرد دورند، هبايي نام دارند و دانش ايو دوستي هـاي ديگـر

و همه با هم و انديشه از هم جدا هستندكيش هستند . همبستگي دارند با آنكه در رأي

آن گروه كاروان كه سرپرست و از هـا هـا در ايـن بـرگ شان ميرزا احمد سـهراب اسـت

او يادي كردم، از روز نخست دربارة شوقي مهر خموشي بر دهان زدنـد، ولـي رفتـه  رفتـه از

و فرمــان ــا دســتورهاي هــيچ كارهــا و بــن هــايي ســر زد كــه ب ــدگان ريــشه يــك از پرورن

و دريافتنـد كـه بـراي خـود دسـتگاه هاي گفته و درسـتي اسـت جـور در نيامـد شان راسـتي
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و فرمانروايي بيجا با پا كرده، هر كـس را كـه بخواهـد از درگـاه خـود مـي  و سروري رانـد

مي بهانه مي هاي بيجا از پيروان و دشمني رواج و در ميان مردم كينه آ گيرد ن شدند دهد؛ بر

و كجروي شوقي را براي همـة بهائيـان كه در اين باره در كشور اسرائيل انجمني به پا كنند

آقاي مهتدي در جاي جاي اين كتـاب مخـصوصاً صـفحات اواخـر.(و هبائيان آشكار كنند 

).اين كتاب بهائي را هبايي نام بردند كه البته ما واژة درست آن را به كار برديم

ن در وزده تن از جوانان از هر كيشو آئين به گـروه كـاروان پيوسـته در آن كشور و انـد

و يگانگي جهانيان گام برميدارند و آشتي و مهر و دوستي .راه راستي

و گفتار پيروان شـوقي در ايـران آگـاه و رفتار و ديگران از كار  اي كاش گروه كاروان

و بودند كه چگونه در اين كشور با دست و بيـداد تردسـتي هاي نهـاني هـاي شـگفت، سـتم

و ساره مي و دزدي و با نيرنگ، هر گونه دغلبازي و زشت كاري را پيشة خـود كنند خواري

مي گمان اگر آنچه در اين كشور از اينبي. اند ساخته زنـد در جـاي ديگـر سـر ميـزد، ها سر

و شايد هبائي خود بهائي  مي ها مي ها گريبان شوقي را و ب گرفتند و بر رنج گفتند هايي كـه ار

و جانفشاني  آن گذشتگان كشيدند ها كه در پيرامون تـو گـرد ها در اين راه كردند اين بود؟

و به بهانه  و نكوهيده دست يازند و آمدند به هر كار زشت و مـادر هاي پوچ فرزند را از پدر

و خويشاوندان را از يكديگر جدا كنند !زن را از شوهر

ن به ويژه خاندان بهاء اهللا كه دلبستگي بسياري به دستورهاي بهاء دارنـد گروهي از بهائيا

اهللاو از ناداني شوقي آگاهند، او را سرزنش مي كنند كه چر كسي كه خود را جانشين بهـاء

و به گمان پوچ سـخنان او را رواج مـي مي دهـد، ايـن گونـه از دسـتورات بهـاء بيگانـه داند

بش! استت؟ مي بهاء در نامه: نويدبراي نمونه يكي را : گويـد اي كه به نام بشارت زبانزد است

اگرر چه جمهوريت نفعش به عموم راجع، ولي چون شوكت سلطنت آيتي است از آيـات«

الهي، دوست نداريم مدن عالم از آن محروم باشند؛ اگر مدبرين اين هـر دو را جمـع كننـد 

.»اجرشان عنداهللا عظيم است

ــر42 بهــائي نگاشــته در رويــة 105كــه در ســال» شــرقلــوح« ولــي شــوقي در  آن دفت

و در ممالـك بـسياري سـلطنت بـه«: نويسد مي ملوك ارض بـه عـذاب الـيم دچـار گـشتند

و اين بر اثر ارادة بهاءاهللا بود  بر اثر جنگ«: گويدمي43در روية.»جمهوريت تبديل گشت

و مقهــو و اســير و منكــوب و در جهانــسوز گروهــي از ملــوك معــزول و پريــشان گــشتند ر
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و اين از آثـار ... ممالك بسياري  و به جمهوريت مبدل گرديد اساس سلطنت متزعزع گشت

».خواهد در روي زمين پادشاقي باقي بماند ارادة جمال قدم بود كه نمي

هـاي گونـاگون بـسيار گفتـه از اين گونه سخنان پوچ براي شادي دل بيگانگان در زمينه

آ  ميناست كه همة و آموزه ها هاي بهاء آگـاهي ندارنـد، بـه سـاز رساند نه تنها از دستورها

.كوبند خواهشو گرايش ديگران نيز پاي مي

مي! فرزندان من كه دفتر من به پايان رسد، اينك بايسته است كه پس از اين همه سخنان

و پندهايي كه مي  و به زبـان دهم آوي به مانند ديباچه است پيام پدر را بشنويد زة گوش كنيد

و داد برسـيم  و مهـرورزي و مردمـي و با من بياييد تـا بـه سرسـراي رسـايي نخـست. شيرين

بدانيـد كــه در شـما نيرويــي آفريـده شــده اسـت كــه در هيچيـك از جــانوران نيـست همــة 

و سـاماني دارنـد جـز آدمـي كـه ميـدان رسـائي پديده اش هاي آفرينش در رسـائي، مـرزي

در. پايان است بي و هر جـا كـه هـستند بـه ناچـار چون به جانوران بنگريد همه با هم برابرند

و نهاد يكسان  مي. اند روش زيد با گاوي كـه در كـشتزارهاي گاوي كه در ميان جنگل هند

و جـز جـنم چرد، بـه فرمـان نهـاد خـود يـك روش زيـست مـي آمريكا مي  و) هيئـت(كنـد

و خانـداني تنـي پيـدا سرنوشت خود استادي ندارد؛ ولي مردمـان چنـان  نيـستند، در شـهري

در مي و خاندان كسي و از همان شهر آيـد كـهمي شوند كه چندان ازجانوران برتري ندارند

و آسمان چيره مي  و دانش بر زمين و از راه خرد را به نيروهاي هستي پي مـي شود و آن بـرد

مي به دست مي  و به رازهاي جهان آفرينش دمساز ميچيزها. شود گيرد و به چـشم پيدا كند

مي مردم مي !ماند كشد كه بيننده خيره

ــدازة ــه ان ــواهش ب و خ و آز ــت ــادي اس ــين نه و ك ــر ــانوران مه ــر در ج ــوي ديگ  از س

و فـزون اسـت نيازمندي و كـين كـم را. شان است، ولـي در ميـان مردمـان، مهـر رادمـردي

درر از خـود مـي اش چنان اسـت كـه آسـايش ديگـران را برتـ بيند كه مهرورزي مي و دانـد

و شادماني مـي  و خرم است و در ايـن راه مـي آسودگي ديگران خوش و مـزة كنـد كوشـد

مي. بيند زندگاني را در اين مي  و خواسـتهو در برابر كساني را بينيد كه جز گـرد آوردن زر

و پا  و در انديشة انجام و پول روي پول گذاشتن آرزويي ندارند يـانو فراهم آوردن دارايي

و آنـسو بـه دسـت آوردهمي. كار نيستند  و آنچه از ايـن سـو و فرزنـدان ميرند  بـراي كـسان

و مغز يكديگر بكوبند مي و بر سر .نهند تا بر سر مرده ريگ به جان هم بيفتند
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و باز كساني را مـي  و پـرورش، جهانيـان را بـه خـوي پـسنديده بينيـد كـه از راه آغـوش

ن  و رفتار مي كو مي كارهاي ستوده و و جـز خوانند و آگاه باشند خواهند كه مردم، بيدار دل

و چون ببينند كسي دستور آن  و درستي نروند چـشم بنـدد بـي ها را به كار مـي در پي راستي

آن داشتي شاد مي  و هرگز در اين انديشه نيستند كه پرورش يافتگـان، مـزد راهنمـايي شوند

و خواسته دريغ  و از زر و اگر هيچ نمي ها را بدهند دهند، دسـت كـم در برابـر آنـان ندارند

و ستايشگر باشند  مي. فروتن بينند كه تنها دلخوشي ايشان در اين اسـتو در برابر مردمي را

و سـرافرازي كننـد كـه مـا كه با نيرنگو افسون دسته  و در پي خود بياندازنـد اي را بفريبند

هـا رفتـار پـسنديده سـر بزنـد يـا نـد كـه از آن پيروان بسيار داريم، ديگر كاري بـه ايـن ندار 

و علـف خـود ها مردم را چون گـاو شـيرده مـي نكوهيده؛ آن  و تنهـا در انديـشة آب داننـد،

.باشند مي

دلو هم در اين جهان گروهي را مي دانند، فره ايـزدي هاي پاكمي بينيد كه خدا را در

آننبينند كه به همة آفريدگان مهربا را با كساني مي  و رسايي در و جز نكويي ها چيـزي اند

و در برابر مردمي را مي  مي نيست گويند در هر روزگاري خدا در پيكري نمـودار نگريد كه

و تنهـا راه رسـيدن بـه خـدا ايـن  و پيروانش در هيچ جا پرتوي از او نيست و جز در او شده

و هر چه مي  هـر چنـد بـا خـرد راسـت گويد بپذيري، است كه سر بر آستان آن پيكر بسايي

و او را بپرستي، خواه كار ستوده از او سرزند خواه رفتار نكوهيده .نيايد

بازان كه كارشان فريـب جهانيـان نيرنگ. اند ها در برابر يكديگر ايستاده پيوسته اين دسته

و كم  و آزمندي مردمان براي پيـشرفت است از سادگي و بيم و ترس و ناتواني روان دانشي

گيرند؛ اين است كه دسـتة بزرگـي از جهانيـان را پيرامـون خـود گـرد ار خود كمكميك

و به دنبال خود مي  و نمي كرده آن بيچاره ها هـم كـه. گذارند كه به راه راست بيايند كشند

مي اند به ناچار از ناداني دچار اين در پي چاره :شوند چنان كه خداوندگار سروده ها

غ كور چون نگردد گرد چشمة آب شورآب شيرين چون نبيند مر

و خرد و روان آدميان نيرومند گردد  ولي خواهد آمد روزي كه دانش رو به فزوني رود

و بيمي كه از ناتواني مردم همه و ترس و دانـشو راز چيره شود جا را فرا گرفتـه دور شـود

و پاكدلي  و مهربانيو ستوده آفرينش در دسترس همگان افتد؛ آنگاه ترازوي رسايي خويي

و روي زمين بهـشت بـرين شـود  و پيروي دانش، به كار افتد كـه) مربيـان(ارمگانـان. با همه
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و درست كرداري مردماننـد از نهـاد پـاكو سرشـت نيكـوي  پرورش دهندگان راستكاري

آن آدميان برخوردار مي و مي شوند و دانشو خوشي .رسانند ها را به نيكبختي

در شما نيرويي است كه هنوز به راز آن، چنان كه بايـد. پيام پدر را بشنويد!من فرزندان

و نيكي اندوزي افزون كنيد، روزهاي ايد؛ آن نيرو را از راه دانشو شايد آشنا نشده  آموزي

و تن خود بكوشيد، آفريده  اي را دشمن ندانيـد زندگي را بيهوده نگذرانيد، به پرورش جان

آسايش خود را با آسايش دم، به ويژه دشمنان نيرنگباز، از كسي نگريزيد؛و جز از دشنام مر 

و سود خود را در زيان مردمان مخواهيد،  و ديگران يكي دانيد  جهان را جاي بدي نـشمريد

و آئيـنش توانيد در آن شادمان باشيد، بينوايـان را دلـسوزي كنيـد بـي تا مي آنكـه از كـيش

اي را آب گـوارا دهيـد بنديـد چنانكـه فرمـود هـر تـشنه بپرسيد، روش شاه مردان را به كار 

و روشش بپرسيد بي :آنكه از آئين

ز جوع برد پناه بدان اميد كه از لطف خواهدش نان داد  به شيخ شهر فقيري

 ....هزار مسيله پرسيدش

و آيينـت كـدام؟ بپرسـيد دردت  از اين رو از هيچ نيازمندي نپرسيد كه كيـشت چيـست

ت و ديگـرانا درمان كنيم؟ هرگز نينديشيد كه يزدان در نزد يك دستة ويژه چيست اي است

مي. از او دورند  و نيازي و راز اين سخنان را درويشان دل آگـاه. كنند همه با او راهي دارند

:شيخ بهائي گويد. اندو مردان راه از پيش گفته

ت و ز ميانهاي تير غمت را دل عشاق نشانه خلقي به تو مشغول و غايب

و گه ساكن مسجد يعني كه تو را ميطلبم خانه به خانه  گه معتكف ديرم

و بتخانه بهانه و بتخانه تويي تو مقصود تويي كعبه  مقصود من از كعبه

و مطرب به ترانه  هر كس به زباني صفت حمد تو گويد بلبل به نواخواني

........ 

و در ها گفته كه هر يك دارويـي اسـت كـه ويشان بيدار دالن سخن در اين باره بزرگان

و خودپسندي وخيره سري را مي .كند درمان درد ناداني

و. پيام پدر را بشنويد! فرزندان من به سراغ كساني برويـد كـه شـما را بـه دانـشو خـرد

و خوي پسنديده مي  آن رفتار ستوده مردمـان دام ها كه به دستاويز نـام خـدا بـراي خوانند نه

مي مي و شما را از پرتو ايزدي دور نگه مي. دارند سازند :فرمايد خداوندگار

IR
A

N
-B

IJ
A

R
 G

R
O

U
P

 w
w

w
.ir

an
-b

ija
r.

bl
og

.ir



154

گل دال نزد كسي بنشين كه از دل  هاي تر دارد ها خبر دارد به ساية آن درختي روكه او

 .......در اين بازار عطاران

:وندگار آميخته استآورم كه با سرودهاي خدا در اين زمينه داستاني نيز از مثنوي مي

و مر او را يك خري پشت ريش اشكم تهي تن الغري  گازري بود

بي در ميان سنگالخي بي گياه روز تا شب بي و  پناه نوا

از در آن نزديكي بيشه و روزي چند اي بود جايگاه شير نر كه روزي با پيل دمان جنگيد

و گرسنگي بر او چيره شد :روباهي كه چاكرش بود فرمودبه. شكار بازماند

 گر خري يابي به گرد مرغزار رو فسونش خوان فريبانش بيار

مي يا خري يا گاو بهر من بجو زان فسون  داني بگو هايي كه

و از سخن  هاي خوشش نرم گردان زودتر اينجا كشش از فسون

و بازمانده را به تو بدهم گف. تا من اندكي از گوشتش بخورم در. فرمـان پـذيرم: روباه

و به نزد تو بياورم اين نزديكي خري است كه مي و به سـراغ. توانم او را بفريبم اين را گفت

و به او گفت  كنـي؟ بيـا از اينجـا بـه در ايـن كـوير خـشك چگونـه زنـدگي مـي: خر رفت

:ايم برويم جا گرفته مرغزاري كه ما در آن

س  بز رسته اند آنجا تا ميان مرغزاري سبز مانند جنان

 خرم آن جنبنده كه او آنجا رود كاشتر اندر سبزه ناپيدا بود

و خـوش و هـر كـه در آنجاسـت فربـه و در هر سوي آن چشمة آب گوارا روان اسـت

.كند زندگي مي

 گفت اي لعين گر تو زانجايي چرا زاري چنين از خري او را نمي

ف تو كو نشان و فر تو چيست اين الغر تن مضطر  ربهي

ز چشمه آمدي چوني توخشك گر تو ناف آهويي كو بوي مشك  چون

ز گلزار جنان دسته گل كو از براي ارمغان گرر تو مي  آيي

و پـيش شـير روباه در نيرنگو سخن پردازي چندان پافشاري كرد كه ريش خر بگرفت

از. برد و بـه سـوي شير دور به گمان اينكه زورش مانند روزگار پيش است خيزي برداشت

و پـا بـه گريـز نهـاد، روبـاه شـير را در ايـن سـستي خر جست، ولي خر از او چابك  تـر بـود
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و انديشه سراغ داشت، بار ديگـر بـه نـزدش رفـت  و چون در خر سستي خرد . سرزنش كرد

:تا چشم خر به او خورد زبان ناسزا گشود

 ناجوانمردا چه كردم من تو را كه به پيش اژدها بردي مرا

و خونم آشكار جان ورم جان دارم اين را كي خرم رفته  اي در جان

مي چنين نيست كه دريافته: روباه گفت بي اي، تو يك داني كه شير در نيرو مانند است با

و برتر از تو مي  طل خيز به تو و براي آزمايش به كار رفـت تـا هـر رسد، آنچه ديدي سم بود

و پاكدالن آنجا نيايند  و جز پاكان و. كسي در آن مرغزار جايگاه نسازد چنان سـخن بافـت

و او را ترساند تا باور كرد كه آنچه ديده طلسم بوده  از ازمايش خدايي بر گوش خر خواند

:نه شير، باري

پ  اره كردش آن شير دلير برد خر را روبهك تا پيش شير پاره

و جگر خر را بخـورد،  آنگاه چون تشنه شده بود به چشمه رفت تا آبي بنوشد سپس دل

و جگر خر را خورد و دل .روباه از اين پيشامد سودگيري كرد

 شير چون واگشت از چشمه به خور جست دل از خر نه دل بد نه جگر

و خوردن جگـرها از روباه پرسيد همة اين رنج  كه من كشيدم براي به دست آوردن دل

و جگر خر كه شكار من به دستياري تو بود؟  بود؛ پس كو دل

 گفت اگر بودي ورا دل يا جگر كي بدينجا آمدي بار دگر

و فريب خوران به نـام خـدا برابـري مـي و بايـد شـما اين افسانه با داستان فريفتاران كنـد

و پرتو فرزندان از اي  و همچون خر نباشيد كه به آساني فريب بخوردي ن سخنان پند بگيريد

و به انـدازة دريافـت. باز بدانيد خدا را تنها در رخسار چند تن نيرنگ هر كس در خور خود

و از او جــدا نيــست  و پيوســتگي دارد ــا يــزدان بــستگي در.و روش خــويش ب خداونــدگار

:گويد رازگويي خود با خدا مي

و آشكار بخشششت و خوش او نهان و ما چو باغ سبز  وبهار

و ما چون خنده  ايم ايم كه نتيجه شادي فرخنده با تو چون شادي

و خـرد مـي و دانـش و درستي خوانـد، نـه بـه از پي كسي برويد كه مردمان را به راستي

و بپرهيزيــد از كــساني كــه اداي  مــردان خــدا را در ســوي خــود، آن هــم بــراي ســودجويي

و چيزي در مشت ندارند جز همانندي با درويشان دل آگاه مي :آورند
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و زاغ را روش كبك آرزوست خاقانيا كسان كه طريق تو مي  روند زاغند

ز پوست  بس طفل كارزوي ترازوي زر كنند نارنج زان خرد كه ترازو كند

و كو مهر بهر دوستگيرم كه مارچوبه كند تن به شكل مار كوزهربه ر دشمن

و يـاران مـن از مـن پرسـيدند. پيام پدر را بشنويد! فرزندان من چندين سال پيش دوستان

و كامة تو در زندگي چيست؟ در پاسخ آنان گفتم :كه روش

و بـه همـة آفريـدگان مهربـان اسـت،1 ـ پرتو نيروي يزدان پاك نوژندة در جهان هستي

.كردبايد روي به سوي او

و دشـمن شـمرد، زيـرا آمـاده بـراي2 و هر چه باشد نبايد او را راند ـ آدمي هر كه باشد

و نيازمنـد پـرورش؛ و به دست آوردن هـر رسـايي اسـت جـز آنـان كـه نهادشـان(دريافت

و كينه و مزة زندگي را در دشمني مي دگرگون شده ).دانند جويي

و گفتار بدون3 و دورويي و سادهـ از ريو و كردار براي فريب مردمان دالن بايـد گريـز

.پرهيز است

و نزديكي با او را بايد در به دست آوردن دانش براي4 كمـكـ رسيدن به درگاه يزدان

.و همراهي با مردان دانست

و گرفتار تيرگـي5 هـاي جهـان خـاكـ از پرستشو بندگي كساني كه چون ديگرانند

. جستهستند بايد دوري

دلـ رسيدن به پايگاه بلند فره ايـزدي6 و بـه دسـت آوردن و كـشش  بـسته بـه كوشـش

و از آن هر آفريدة آماده و ويژة هيچ كس نيست پاكو روان تابناكست .اي است

و نيـروي نهـاني را نـاتوان7 و خـرد، مردمـان را دور سـازد و آئين نبايد از دانش ـ كيش

.سازد

ميو همة فرزندان جهان را به اين اينك شما آن ها و اميدوارم همة .ها را بپذيريد خوانم

هـاي آن ايـن انـدازه دانـستم كـه شـمارة بـرگ روزي كه اين دفتر را آغـاز كـردم نمـي

و با آنكـه بايـسته بـود در ايـن بـاره مي شود، ولي چون كار در دست من نبود بدينجا كشيد

و پس از اندكي آسـايش دوبـاره ناچار خامه را بر زمين مي بيشتر از اين سخن بگوييم،  نهيم

.گيريم به خواست خدا به دست مي
و نيازمند تحصيح استاين  تصحيح شده بر روي سايت اصلي قرار خواهد گرفتنسخته. نسخه هنوز تصحيح نشده است
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