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A Critique of Ᾱref Qazvini’s Memo-
ries
By: Sa’īd Poor Azimi
Abstract: Ᾱref Qazvini’s poems, tasnifs, 
notes, and letters have had many readers 
since Constitutional Era; however, 
during his life time, and especially after 
his death, his published works were dis-
organized, misrepresented, distorted, and 
even lacked some parts. This was mostly 
done intentionally due to several reasons 
such as removing his caustic comments, 
censoring his attacks on two branches 
of religious and political tyranny as 
well as on his contemporary fellows, his 
publishers’ ideological differences, and 
sometimes the inability to read his man-
uscripts which has made his writings so 
distorted and meaningless. 
In recent years, a collection of Ᾱref’s 
manuscripts titled Memories of Ᾱref-e 
Qazvini (Sokhan Publication, 1388) 
and two sets of his correspondence with 
his friends, titled  Vāhid-e Nāmehā-ye 
Ᾱref-e Qazvini (Negāh Publication, 1391 
and Hermes Publication, 1396), were 
published. A thorough examination of 
the texts of all three books and compar-
ing them with Ᾱref’s manuscripts or the 
original sources has revealed many errors 
in these publications, the deliberate and 
ideological elimination of some parts of 
his letters by Negāh publication, and the 
significant errors made by Hermes Publi-
cation in Ᾱref’s new-found letters. 
The author, in another article titled “It is 
not a mansion, It has been destroyed”, 
has criticized both publications of Ᾱref 
Qazvini’s letters. ((See: Iran Namag, 
Canada, Toronto University, Third Year, 
No. 4, winter, 1397, Special Issue for 
Professor Mohammad Ali Nodooshan).
The following paper just deals with Ᾱref 
Qazvini’s memories.
Key words: Ᾱref Qazvini, Ᾱref Qazvi-
ni’s memories.

األمان من هذا اخلائن لألمانة!
ويين نظرة نقدّية عىل خواطر عارف القز

اخلالصــة: حظيــت أشــعار وتصانيــف وخواطــر ورســائل 
يــي مبا ال حيىص عدده مــن القّراء منذ عصر  عــارف القزو
ّية وحّت يومنا احلاضر. إاّل أّن هذه اآلثار  احلركة الدستور
تعّرضت عند نشرها بعد مماته -  بل حّت وهو عىل قيد 
احليــاة  - إىل كــّمٍ هائــٍل مــن االضطــراب واالشــتباهات 
يفات إْن مل يصل األمر يف بعض األحيان  واحلذف والتحر

ير. إىل التزو
مــور كان الدافــع إلهيــا يف الغالــب هــو الســعي 

ُ
وهــذه األ

تلطيــف  يف  الرغبــة  أو  هلجتــه؛  غلــواء  مــن  للتخفيــف 
االســتبداد  شــعبَت  عــىل  الالذعــة  ومحالتــه  انتقاداتــه 
بــاب  وأر يعة  الشــر بأوليــاء  ممّثلــًة  والسياســّية  الدينّيــة 
ين لــه؛ أو أ ّنه يعود إىل تناقض  السياســة وكاّفــة املعاصر
أفــكاره مع العقائــد اإليديولوجّية لناشــري كتبه، وغيرها 
خرى؛ مــع التنبيه 

ُ
يــرات والتوجهيــات األ مــن أنــواع التبر

عىل وجود بعض املوارد الت كان السبب فهيا هو العجز 
عن قراءة خمطوطاته بالدّقة املطلوبة مّما أّدى إىل صدور 
آثــاره هبذا القــدر من االضطراب وأفقــد نصوصه معانهيا 

ودفع هبا إىل شاطئ اهلذيان.
وشــهدت الســنوات األخيرة صدور جمموعٍة من األوراق 
يىن  املخطوطــة لعارف حتت عنوان خاطــرات عارف قزو
يــي( وذلــك عن دار انتشــارات  )= خواطــر عــارف القزو
مــن  مــع صــدور جمموعتــن  ســخن ســنة 1388 ش، 
مراســالته مــع أصدقائه حتت عنواٍن واحــد هو نامه هاى 
يي( حيث صدرت  يىن )= رسائل عارف القزو عارف قزو
نــگاه،  انتشــارات  دار  عــن  ش   1391 ســنة  إحدامهــا 

خرى سنة 1396 ش عن دار انتشارات هرمس.
ُ
واأل

چکیــده: شــعرها و تصنیف هــا و یادداشــت ها و نامه هــای 
عــارف قزوینــی از روزگار مشــروطه تــا امــروز خواننــدگان ُپرشــمار 
داشــته اســت، امــا آثــار او در دوران زندگــی  و به ویــژه پــس از 
مرگــش بــا انبوهــی از آشــفتگی و نادرســتی و حــذف و تحریــف 
ــر  ــن زه ــه قصِد گرفت ــا ب ــه اغلــب ی ک ــی جعــل  منتشــر شــد  و حت
گزنــدۀ او بــه دو  کالمــش یــا بــرای زدودن انتقادهــا و حمله هــای 
شــعبۀ اســتبداد دینــی و سیاســی و متولیــان شــریعت و اربابــان 
سیاســت و ســایر هم عصرانــش بــود، یــا معلــول تمایزهــای 
گونــه  ایدئولوژیــک منتشــرکنندگان آثــارش بــا افــکار او و هــر 
مصلحت اندیشــِی دیگــر و در بعضــی مــوارد نیــز بــه ســبب 
گاه  کــه آثــارش را  ناتوانــی در خوانــدن دست نوشــته های او 
کــه بــه هذیــان پهلــو می زنــد. کــرده  چنــان پریشــان و بی معنــا 

در ســال های اخیــر مجموعــه ای از دست نوشــته های عــارف 
)انتشــارات ســخن،  قزوینــی  عــارف  بــا عنــوان خاطــرات 
بــا  دوســتانش  بــا  او  مکاتبــات  از  مجموعــه  دو  و   )1388
عنــواِن واحــِد نامه هــای عــارف قزوینــی )انتشــارات نــگاه، 
1391 و انتشــارات هرمــس، 1396( منتشــر شــد. بررســی دقیــق 
کتــاب بــا دست نوشــته های عــارف و یــا مآخــذ  متــن هــر ســه 
اصلــی، افــزون بــر آشــکارکردِن خطاهــای فــراواِن راه یافتــه 
و  مصلحت اندیشــانه  حذف هــای  چــاپ،  ســه  ایــن  در 
ایدئولوژیــک نامه هــای عــارف قزوینــی چــاپ انتشــارات 
نــگاه و خطاهــای چشــمگیر نامه هــای نویافتــۀ چــاپ نشــر 

هرمــس و ســایر منابــع را نشــان می دهــد.

نگارنــده در مقالــه ای دیگــر بــا نــام »ایــن عمــارت نیســت؛ 
کرده انــد« بــه نقــد هــر دو چــاپ نامه هــای عــارف  ویــران 
قزوینــی پرداختــه اســت. )بنگریــد بــه: فصلنامــۀ ایران نامگ، 
کانــادا، دانشــگاه تورنتــو، ســال ســوم، شــمارۀ چهــارم، زمســتان 
1397، ویــژۀ اســتاد محمدعلــی اســالمی ندوشــن( در ایــن 

نوشــتار بــه خاطــرات عــارف قزوینــی می پردازیــم.

عــارف  قزوینــی، خاطــرات  عــارف  کلیــدی:  واژه هــای 
ینــی. قزو

 ای امان از این امانت خوار!
نقدی بر خاطرات عارف قزوینی
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مقدمه
ینی هنوز چاپــی منّقــح از دیوان و  پــس از گذشــت بیــش از هشــت دهه از مــرگ عــارف قزو

یــم. در طول ســالیان دراز، دیوانــش بارها با بعضــی تفاوت ها و  آثــار منثــور او در دســت ندار

گاه حتٰی با انبوهی  یــک و  انــواع خطاهــای فاحش و حذف و تغییــر و تحریف های ایدئولوژ

یافت هایی نادرســت دربارۀ فکر، شخصیت و شیوۀ  از شــعرهای جعلی بازنشــر شد و به در

گســترش  یســت او انجامید. از جانب دیگر، تکراِر بی تأمل  و تحقیِق مســائلی دربارۀ او به  ز
یخ مرگش.1 گرفته تا تار خطاهایی دامن زد: از افسانۀ تبعیدش 

گین او به دو نهاد قدرت سیاسی و دینی و سردمدارانشان و دشنام هایی  حمله های خشما

کــت مملکــت و گالیه هایش از  کــه در بیان اســباب فال گزنده ای  کــرد و زبــان  کــه نثارشــان 

کار  دهــِر دون پــرور و پــرده دری از افــکار و مناســبات عاشــقانه و عــادات شــخصی اش بــه 

گرفــت، موجب شــد منتشــرکنندگان آثــارش با دگرگونی هــای مصلحت اندیشــانه و دخل و 

تصرف های دلخواه در شــعرها و نامه ها و یادداشــت هایش نسخه هایی پیراسته و کم خطر 

کنند. از آثار قلمی او عرضه 

کتابی با نام مســافرت های  که خــودش آرزو داشــت در  »شــرح دورۀ آزادی خواهــی« عــارف 

اجباری و اختیاری من در ایران طبع شود، سال 1388 در کتابی با عنوان خاطرات عارف 
ینی به کوشش مهدی نورمحمدی منتشر شد. عالوه بر صدها مورد بدخوانی و افتادگی و  قزو
تغییر، طبع کنندۀ کتاب کوشید با حذف فقراتی کوتاه و بلند و حتی صفحاتی پی درپی بر 

بعضی عقاید و آرای عارف سرپوش بگذارد و از عصیانگری مانند او شخصیتی رام بسازد 

و حتٰی درصدد اصالح نثر عارف برآمد و ســبک و ســیاق جمله های او را در مواردی بر هم 

ینی نیز به کار گرفت و  زد. نورمحمدی همین روِش »ویرانگرانه« را در چاپ دیوان عارف قزو

یش  گرفته بود تخصص و اهلیت نداشت، ابیاتی از خواجه درو که به دست  چون در کاری 

و ذوقی اردســتانی و رفعت ســمنانی و فروغی بســطامی و ُدردی افشــار و قاســمی کازرونی و 

مؤمــن حســین یــزدی و نظیــری نیشــابوری و یغمای جندقی و حتی ســعدی و مولــوی را در 

کــه با عنوان »تک بیت  بخــش تک بیت هــا به نام عارف آورد! و درنیافت شــماری از ابیاتی 

کنــده« در ایــن بخــش گنجانده، ابیاتــی از بعضی غزل هــا و مثنوی های عارف  و ابیــات پرا
است و »تک بیت« نیست.2

گــردآوری و چــاپ آثــار عارف ســزاوار قدردانی اســت، امــا تحقیق  کوشــش نورمحمــدی در 

علمی لوازمی دارد و ِصرِف همشــهری بودن با شــاعران و نویســندگان، برای چاپ آثارشــان 

ینی« و »شــأن نــزول عارفنامــه« و »افســانۀ تبعید عارف  1. نگارنــده در چهارمقالــه بــا نام هــای »کتابــی جعلــی به نــام عارف قزو
ینی« به بحث دربارۀ این موضوعات پرداخته اســت  ینی« و »مآخذ اشــعار مندرج در یادداشــت ها و نامه های عارف قزو قزو

که به زودی منتشر خواهند شد.
ینی، به کوشش مهدی نورمحمدی، تهران، سخن، 1389، ص 339-317. 2. بنگرید به: دیوان عارف قزو

خاطرات عارف قزوینی،؛ به کوشش مهدی 
نورمحمدی، تهران، سخن، 1388، 15000 تومان.
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زیازی نازی زیا زی ناما یا 

کفایت نمی کند! اطالق عنوان »محقق« بر آنکه شــعر ســعدی و مولوی و اغلب شــاعران سبک هندی را از شعر عارف 

ینی تشــخیص نمی دهد و با »امانتداری علمی« بیگانه اســت و خود را محق می داند به انواع ترفند در نوشــته های  قزو

کسی دست ببرد و خواننده را بفریبد، جفا بر محققان راستین است. شماری از سروده ها و مکتوبات عارف و فقراتی 

گزنده اش قابل نشــر نیســت، اما نمی توان با دســتاویز کردن موانع و محدودیت های مجوز نشــر و  از عبارات و تعبیرات 

یانه مدعی »صداقت  بهانه تراشــی های رنگارنــگ، بــه حذف و تحریف و دخل و تصــرف در آثار پرداخت و ســخت رو
گیرد«.3 علمی« شد و نوشت: »سعی بر این بوده تا در نقل مطالب، نهایت حفظ امانت صورت 

ینــی خود کتابچه ای اســت و فهرســت کردن آنها در  ذکــر همــۀ خطاهــا و افتادگی هــا و حذف هــای خاطرات عارف قزو

یخته و  گاه انســجام ســخن را در هــم ر که  یــک مقالــه میّســر نیســت. گذشــته از »افتادگی هــا« و »حذف هــا«ی فــراوان 

کرده، »بدخوانی«ها نیز جمله هایی را  کلمات و عباراتی در داخل قالب این گسستگی ها را »رفو«  »کوشنده« با افزودن 

کمترین آشنایی با زبان فارسی داشته باشد، بی معنایی جمله ها و ارتباط  کس  کرده است؛ چنان که هر  از معنی تهی 

گر از  ی داشــتِن مال داشــته ام« به این صورت آمده اســت: »ا گر آرزو کلمات را درمی یابد. برای نمونه جملۀ »ا نداشــتن 

ی داشتن، مال داشته ام«؛ عبارِت »قوام الّتجار که به  زور گردن کلفتی« به صورت: »قوام الّتجار که بر در گردن کلفتی«  رو

گوشۀ بدن«. گوشت بدن« به صورت: »در مقابل مقّوس شدن  و »در مقابِل متالشی شدِن 

ینی خطاها و  کتاب نامه های عارف قزو سراسر متن چند بار با اصل دست نویس های عارف مقابله شده و همانند دو 

کرد: 1. بدخوانی 2. افتادگی 3. حذف . کتاب را نیز می توان در سه عنوان طبقه بندی  لغزش های این 

بدخوانیها
)در سراسر این مقاله شمارۀ نخست نشانگر صفحه است و اعداد داخل قالب نشانگر سطر. صورت صحیح کلمات 

و عبارات و جمله ها پس از عالمت » « آمده است(.

59، ]8[: چنین طهرانی   چنین طهران.

کسر و نقص ندارد. کم و  کسر متفق اند    کم و   :]۴[ ،60

60، ]9[: خاندان دهکردی   خوانین دهکردی.

کرده. کرد   نفوس ایران  60، ]1۴[: نفوس ایران 

60، ]16[: با سر و عقیده اش   با سِر بریده و عقیده اش.

60، ]17[: خوشی و خوبی   خوشی و خّرمی.

کسانی. 63، ]7[: طهران را برای آنهایی   طهران را برای 

6۴، ]۴[: جمهوری خواهی   جمهوری طلبی.

6۴، ]22[: توقف می کند   توقف می کنند.

65، ]22[: برای پذیرایی یک قالیچه   برای پذیرایی پیشاپیش قالیچه.

66، ]۴[: ایرانی تنها طهران   ایرانی تنها طهرانی.

66، ]9[: صورت از گرد راه نشسته با اخوان حسینقلی خان تعارفاتمان   صورت از گرد راه نشسته، اخوان حسینقلی خان 

تعارفاتشان.

گوشش. گوش   سماخ  65، ]1۴[: سماخ 

که هر چه سزا دید. که هر چه سزا داد   به هر  68، ]20[: به هر 

کهنه پنبه ها   از میان پنبه کهنه ها. 68، ]23[: از میان 

69، ]17[: از برای روز   از برای وقت.

70، ]19[: هر چه است   هر چه هست.

ینی، پیشگفتار، ص 33. 3. خاطرات عارف قزو
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73، ]23[: آنها بر خالف، ناجور   اینها بر خالف، ناجور.

کلک ُدرفشان. کلک ُدرافشان     :]11[ ،81

83، ]16[: عمری به تلخی   عمر به تلخی.

8۴، ]12[: فرسودگی   فرتودگی.

8۴، ]23[: تنها در مواقع   تنها در محافل.

یخ آن روزی. یخ امروزی   تار 85، ]5[: تار

89، ]7[: رودبار می کرد   رودبار می کند.

89، ]23[: دستورات به ایشان   دستورات سالشان.

91، ]1۴[: اوقات زندگی   اوقات زندگانی.

ی داشتِن مال داشته ام. گر آرزو ی داشتن، مال داشته ام   ا گر از رو 91، ]22[: ا

92، ]15[: زدیم ز میکده   زدم ز میکده.

یالنی. یالن   بیابان و 92، ]20[: بیابان و

96، ]5[: ساعدالدوله سرای   ساعدالدوله منزل.

96، ]1۴[: خوشش نیامد   خوشش نشد.

که خودم را. گفت آن وقت   همه ملتفت شدند؛ قصدش این است  97، ]10[: همه ملتفت شدند؛ سپس 

گفتم... یک نظمیه ای. گذاشته،  گفتم... یک نظمیه    گذاشتم و   :]19[ ،99

گفتم الزم نیست. کند،  م الزم نیست   سخن 
ّ
کند، ]گفتم[ تکل 100، ]10[: سخن 

100، ]25[: مثل اثر حرف هایی  مثل همۀ حرف هایی.

گردن کلفتی. که به زور  گردن کلفتی   قوام الّتجار  که بر در  101، ]1۴[: قوام الّتجار 

105، ]15[: مردان حساس   مردمان حساس.

که پیش. که بیش   چیزی  106، ]22[: چیزی 

گر هم بکنم. کنم   ا گر هم  107، ]22 و 23[: ا

108، ]6[: از طرۀ تو تاشده باز   از طرۀ تو ناشده باز.

108، ]7[: به مژده جای هنرمند   نمرده جای هنرمند.

108، ]آخر[: به عصر خود چو او   به عصر خود چو تو.

109، ]1۴[: آنها را   اینها را.

109، ]15[: حسنعلی خان   حسینقلی خان.

110، ]9[: آرزو می کردم   آرزو می کشیدم.

111، ]15[: به آنها مأنوس  با آنها مأنوس.

کشِت. گشت   سیراب  11۴، ]8[ سیراب 

115، ]17[: از اّول عمر داستانی و دوستی   از اّول عمر، آشنایی و دوستی.

115، ]23[: دوستان بیست ساله   دوستان بیست ساله ای.

117، ]10[: خودکشی افتادم   خودکشی افتاده.

کتاب فروش. کتاب فروشی     :]1۴[ ،116

117، ]22[: بیرون آورم   بیرون آرم.

کرده، حاال. کرد. حاال   با جمعی حرکت  118، ]1۴[: با جمعی حرکت 

119، ]22[: چون ثالثی بین من و او   چون ثالث بین من و او.

گوشت بدن. گوشۀ بدن   در مقابِل متالشی شدِن  123، ]7[: در مقابل مقّوس شدن 
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123، ]22[: خوشــبختانه میرزاعلی خــان صاحب خانــه هــم رفیــق راه تــا بروجــرد ]شــد[   خوشــبختانه آمیرزاعلی خــان 

گشته. صاحب خانه هم رفیق راه تا بروجرد ما 

که. که   این راهی  12۴، ]1[: این راه هایی 

12۴، ]1۴[: حرف های آقای میرپنج   حرف  آقای میرپنج.

که اتومبیل چند فرسخ از عراق دور شد. که از اتومبیل چند فرسخ از عراق دور شده   وقتی  12۴، ]19[: وقتی 

125، ]1[: چشم زخم مذمت می کرد   چشم زخم ندامت می کرد.

کنار جاده   یک ســاعت به غروب ماندۀ روز  125، ]8[: یک ســاعت به غروب مانده روز دوشــنبه شــانزدهم خرداد در 

کنار جاده ای. دوشنبه شانزدهم خرداد در 

127، ]8[: خواسته اند به او اهمیت داده باشند   خواستند به او اهمیت داده باشند.

یست چشمه آب هست. یست چشمه آب است   دو 128، ]۴[: دو

ی می گویند.
ّ
129، ]5[: ترک ارغلی می گویند   ترک اغل

129، ]1۴[: ترک اجاقی استامبل   ترک اجاقی اسالمبل.

129، ]19[: ناموس دوستی و عترت پرستی   ناموس دوستی و غیرت پرستی.

130، ]7[: غارت کردن لرستان   غارتگران لرستان.

130، ]9[: شیرخوارۀ   شیرخوار.

ک سپرد. 130، ]11[: دایۀ خیال سپرد   دایۀ خا

که بی خیال من. که بی خیال من   سگی  13۴، ]3[: سگی 

که. که   احتیاجی  13۴، ]آخر[: احتیاجاتی 

کنم هر چه می کنم. کنم هر چه بکنم   چه  135، ]8[: چه 

که سه ماه با شبدر زندگانی. که سر پا باشد و زندگانی   وارد یک آبادی  137، ]۴[: وارد یک آبادی 

137، ]5[: زن های آنها   زن های آن.

کرده. کمک در قسمت نثری  که   طبع من  کمک در قسمت نثری  1۴1، ]7[: طبع من ]به[ 

گذارد. که از او   به عنوان یادگار  1۴۴، ]13[: به  عنوان یادگار 

1۴۴، ]1۴[: یک مجسمه   یک مجسمه ای.

که. که   آن سالی بوده  1۴5، ]21[: آن سالی بود 

که عرض آن. که عرض آنها   چوب سختی  1۴6، ]21[: چوب سختی 

کشتِی قلم. 1۴7، ]8[: ای ننگین قلم   ای 

گاو و گوســفند و االغ  گاو و گوســفند و االغ اســت از آنجا می گذرد   یک رمه ای که دارای  1۴7، ]12[: یک رمه که دارای 

است از آنجا می گذرد می گذرند.

1۴8، ]16[: دورنمای   دورنماهای.

1۴8، ]21[: زرتشت   زردشت.

150، ]1۴[: رؤسای قشون   رؤسای قشونی.

پا، خِر بارکش این آبادی را گرفته در آبادهای دوردست فروخته   چهارتا خِر بارکِش این آبادی را گرفته،  150، ]18[: چهار

در آبادی های دوردست فروخته.

150، ]آخر[: قزاقی از شبیخون یک یابو   قزاقی از سنیجون۴ یک یابو.

151، ]15[: مردم بکشد که همان طور خون تا رکاب مبارکش رسیده   مردِم خر بکشد که همان طور خون تا رکاب مبارک 

رسیده.

4. از مناطق اراک است.
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156، ]11[: دقیقه و ثانیه   دقیقه و ثانیه ای.

156، ]12[: از خیاالت   از خیال.

158، ]19[: مرا از اتمام   مرا از تمام.

کردنی. 163، ]8[: رمان های باورنکردنی   رمان های باورنا

163، ]25[: بنویسم تا از این راه ها   می نویسم تا از این راه .

167، ]21[: مِن از اینها بیچاره تر   مِن از دنیا بیچاره تر.

173، ]11[: ایالت و والیات   ایاالت و والیات.

175، ]22[: ولی تازه   والِی  تازه.

177، ]18[: این لفظ   این الفاظ.

19۴، ]22[: دلتنگ باشند   دلتنگ باشد.

195، ]1۴[: مواقع الزم   مواقع لزوم.

196، ]10[: مأمن اصیل  فامیل اصیل.

199، ]13[: از شیر اربابی   از شبدر اربابی.

کم وبیشی. کم وبیش     :]3[ ،203

206، ]9[: به خشم رفتی و بازآمدی نمی کنی   به خشم رفتی و بازآمدی به مسکینی.

208، ]9[: آزادی خواه   آزادی خواهان.

کرد. کرد   ایجاد  209، ]18[: اتحاد 

212، ]5[: استقالل مملکتی   استقالل مملکت.

213، ]9[: جانم فدای  جانم قربان.

21۴، ]2۴[: بگوید  بگویند.

215، ]5[: فراش های قدیم   فراش باشی های قدیم.

223، ]18[: اعتنایی به احدی   اعتنای به احدی.

226، ]17[: نشستم   نشستیم.

227، ]1۴[: آن مدت   این مدت.

که سه ماه   دو سه ماه.  :]20[ ،227

229، ]3[: هیچ  چیزی   هیچ جهتی.

230، ]19[: برای احترازی   برای تردیدی.

که. که   همان اندازه ای  232، ]23[: همان اندازه 

23۴، ]1[: بخواند   خواند.

که. که   آن طوری  23۴، ]7[: به طوری 

235، ]۴[: بین عقیدۀ   مابین عقیدۀ.

237، ]5[: وطن پرستی   وطن دوستی.

2۴5، ]5[: سوار شده   سوار شدند.

2۴9، ]13[: بوده اند   بودند.

25۴، ]۴[: رنجی   زحمتی.

کنند. کند   خیال  255، ]1[: خیال 

کشیده   درکشیده. 257، ]یکی به آخر[: 

261، ]20[: خود به شهر رفته   خود به شخصه رفته.
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262، ]12[: به این سان   به این سامان.

26۴، ]6[: مبادا   مباد.

265، ]1۴[: ترکم  ترک بوده ام.

269، ]16[: آن پدرش بوده است   آن پدر شده بوده است.

269، ]2۴[: مدرسۀ طب   مدرسۀ طبیعت.

270، ]1[: جمعه   جمعه ای.

270، ]7[: زده اند   زده.

ص 270، ]9[: خدانشناس   خداناشناس.

272، ]12[: من نبود   من نبودند.

275، ]۴[: رابط   رابطۀ.

272، ]22[: خود شدم  خودم شدم.

27۴، ]26[: خزانۀ دولت   خزینۀ دولت.

279، ]19[: بنویسد   می نویسد.

282، ]23[: پرزحمت   به زحمت.

گر هست. کسی  که هست    کسی   :]19[ ،283

28۴، ]2[: مردان   مردمان.

28۴، ]10[: برآورده   ُبز آورده.

285، ]21[: مرگ داده   مرگ درداده.

290، ]1[: قصیدۀ صدر یا مفت شعری   قصیدۀ صد و هفت شعری.

290، ]8[: اسباب سخن   ارباب سخن.

ی و قافیه. 291، ]آخر[: ردی و قافیه   َرو

که پست. که نیست  مقامی  293، ]8[: مقامی 

295، ]20[: نداشته  نداشتی.

295، ]25[: شده   شده ای.

یخته   برافروخته. 295، ]11[: برآو

295، ]12[: می کند   می کنند.

298، ]21[: بداندیشان   بداندیشگان.

299، ]1[: از بازار   بّزاز بازار.

299، ]16[: می دانستید   می دانستند.

گر هم. گر به اسم   ا 300، ]6[: ا

300، ]10[: اقرار به شاعری   افتخار به شاعری.

301، ]17[: مردان   مردمان.

305، ]22[: آدمی ندارد   لزومی ندارد.

306، ]3[: موجبات   روحیات.

افتادگیها
)کلمات و عبارات و جمله های مشخص شده، از متن افتاده یا نتوانسته اند بخوانند (.

کرده به  طرف من می آید. کشاله  61، ]22[: از آن طرف خیابان 
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62، ]20[: سخن می رانید؟

گفتم فغان و شکوه ز اوضاع مملکت

گذشته است. کار از این ها  بی حاصل است 

گوشه گیری من. علت 

که من از تو دیده ام. 63، ]6[: با این حالی 

6۴، ]2۴[: خود درِب دِر بیرونی آمده.

65، ]5[: خسروخان چون از پدر بر پدر.

65، ]16[: معدودی دزِد بی ناموِس خائن.

کرمان بمیرد. 66، ]2[: از اطراف دهات بروجرد، آذربایجان یزد و 

گرگ ببیند آمادۀ. که  گوسفند)ی(  66، ]8[: یا مثل 

66، ]13[: قزاق، یا دو سر قاف5 یا سرباز یا سرَپز یا سرُبر یا سرَدر یا سربار، مرغ و جوجه.

 66، ]16[: به چه استحقاق این خواهش ها را می کنی؟

که. 68، ]18[: شایاِن قابل تقدیری 

70، ]7[: من از هستی.

70، ]17[: یقینًا بدانید ظل السلطان روح سوخته ]را[ زنده زنده.

که به فدایی به طهران می نوشــتم ســاخته آن را  کاغذی  71، ]6[: همان جا پیاده شــدم. نقدًا امروز غزلی به مناســبت 

بنویسم تا از راه تازه ساخته برسم به دهکرد:

کردند خیال جاِن سالمت ز سر به در 

کردند... ِ عشق ترک سر  ݫ ݫ فداییاِن رهݫ

)تا پایان غزل افتاده است(.

72، ]1۴[: تقریبًا دارای نهصد الی هزار خانوار.

یاد ُپرنژادند. 72، ]17[:دهکردى ها ز

72، ]27[: هم نخواهم دید. در حاشیه یک مصراع به این قسمت افزوده: »من عادت نحس خویش دانم« برای اینکه.

 72، ]آخر[: خیالم راحت و تنم سالمت بوده.

73، ]17[: زبانشان زبان ترکی است.

7۴، ]19[: مویه های ناله )؟( آویز آسوده نمی ماند.

که سرانجام چه خواهد بودن. 75، ]5[: تا ببینم 

75، ]16[: ترک اجاقی استامبل را باالغیرتًا تکرار نکند.

که در موقع نثرنویسی از روح آتش گرفتۀ من مانند تراوش  75، ]19[: چیزهای دیگر شرح خواهم داد. نقدًا آن دو شعری 

کرده و زاییدۀ فکر آشفتۀ من است آن را به کینه توزی از غارتگران لرستان به یادگار آن خانم های  خوناب کباب تراوش 

نجیب باناموس ایرانی که از ترس و گرسنگی خود را تسلیم مرگ کردند و به یاد آن اطفال شیرخواِر بی گناه که به قدری 

ک سپرد  به آن پستان هایی که مرگ، خون و شیر آنها را خشکانده چسبیدند تا عاقبت ناامیدی آنها را به دامن دایۀ خا

یخ سیاه کار روزگار باقی مانده تا بدانند بشر در راه منفعت پرستی ابقا به هیچ چیز نکرده  که در صفحۀ تار غزل ساخته 

چه یادگارهای ننگینی از خود باقی می گذارد:

دارد؟کی به ما چرخ ســــــــــر صلح و مــــــــــدارا دارد؟ دارا  کشــــــــــور  با  که  است  عنادی  چه 

)تا پایان غزل افتاده است(.

کرده است. کلمۀ »سرباز« بازی  5. دو سر قاف: قرمساق. عارف در این قسمت با 
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81، ]20[: و فشار زندگانِی مرکز و شکنجۀ تألمات روحی.

کاه مستور نگاه دارد. 88، ]11[: در انبار 

89، ]11[: نمی دانم ولی البته.

که هیچ یک. 90، ]11[: و شنیدن حرف های بی اساسی 

9۴، ]7[: و یک عدۀ دیگری.

ید منزل من. ید، برو 99، ]3[: ولی شما نرو

کاری باالتر از حبس. 99، ]11[: دیگر 

گانه ای دارد. 101، ]21[: هر یک شرح مبسوط جدا

گر هست. 106، ]6[: طریقه و مذهب و ملتی است ا

106، ]7[: امروز برای منفعت پرستی یا تملق یا خصوصیت.

109، ]23[: با من دوست، هم همه چیز، برای دیدن. )این قسمت عجیب است چک شود(

گذاشت. 110، ]۴[: خود را 

110، ]16[: از شاهزادۀ تویسرکان بود   از شاهزادۀ تویسرکان بود، بود.

که فهمید. 110، ]25[: وقتی 

گفت. او در دنیا.  :]2[ ،111

گانه ای. 11۴، ]15[: یک داستان جدا

116، ]11[: چهل جلد آن را دزد.

123، ]15[: شغلش نقاشی و در ادارۀ قالیبافی.

123، ]17[: قالیچه ای آورده در میان.

127، ]7[: شهرهای خیلی تازه است.

 یا باید در مسجد.
ّ

127، ]19[: واال

128، ]8[: جوان هشتادسالۀ خود را   جوان هفتاد هشتادسالۀ خود را.

کهسار می کرد. گشت دشت و  133، ]23[: هر روح مردۀ افسرده ای را به اصرار وادار به سیر و 

13۴، ]1[: پناهگاِه پناه دهندگان آزادی خواهان.

136، ]8[: به خواب رفته باشد   به خواب ابد رفته باشد.

که باالخره. 138، ]13[: مشروطه ای 

کردند بخوانند. که اسم مرده و عزا دارد میل  که اسم مرده و عزاداری دارد بخوانند     :]11[ ،1۴1

1۴3، ]5[: و شیرین می شود. همین طور دولت بی خون دل به کنار آمده، هنگام زوال قیمت پیدا می کند. پس منظرۀ.

گاو. که دنبال این دو  1۴5، ]19[: دهقانی 

1۴7، ]2[: اسباب زحمت روح.

گفته با فرستادن. 1۴9، ]16[: جهان آفرین 

158، ]11[: در ده و باغ و خانۀ این و آن.

159، ]18[: حیوان تر از هر حیوانی.

161، ]26[: نتیجۀ موج طوفان.

162، ]20[: داشته باشند. شما دانید و خدا، ببینید انسان.

16۴، ]18[: زن ها و قراول نظامی ها قرار دهد.

گرفته، دهِن خشکیده. 167، ]5[: یکپارچه آتش سرخ، قلِب 

168، ]2[: یّکه مرد میدان.
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168، ]1۴[: یک نفر محکوم.

کرایه ای هم. 171، ]13[: خانه های 

172، ]22[: احوال هر شهر یا هر محله ای را.

که در. 173، ]2[: متنوعه ای 

179، ]۴[: الوصولی.

179، ]25[: حکِم محکوم به مرگ.

یان، حسین آباد. 180، ]11[: از قبیل َاَزنَدر

181، ]7[: به نظرش.

پا را سر و صورتی داده. 187، ]20[: بی سرو

198، ]12[: حاصل دست سال شما.

202، ]19[: بریدۀ او دوخته.

ل نبینی زخم خار.
ُ
گ کشد. تا نچینی   :]21[ ،202

202، ]27[: رسید: معجز است این حرف یا سحِر حالل/هاتف آورد این خبر یا جبرئیل و آن.

226، ]3[: وصله های ناجور   وصله های ناجنِس ناجور.

کج. گردِن  گردن کج   با   :]10[ ،226

23۴، ]7[: نظیر آن همان.

یت. 236، ]6[: خود رفت. از برای خود من این  هم یک سختی باالی همه شد. جمهور

238، ]16[:صاحب منصب نظامی کرده.

2۴۴، ]7[: جز از این.

2۴5، ]۴[: پارچه ی ابری.

258، ]17[: تالفی خونخواهی   تالفی و خونخواهی.

که که ورچیدن در دستگرد. کاِر   :]5[ ،29۴

30۴، ]5[: یک لحظه به اختیار نیست  یک لحظه به اختیار ما نیست. )مصراع است(

306، ]8[: بنده حتی خواهش.

حذفها
)کلمات و عبارات داخل قالب ]**[ حذف شده اند(.

که خیالم  کمتر وقتی است  59، ]19[: ابد است ]*من خودکشی را بی اندازه دوست دارم و در اوقات شبانه روزی خود 

گذشــت ترین مردمان دنیا  کار را کار مقــدس و مرتکبیــن آن را بزرگ تریــن و با ســه چهــار ســاعت صرف آن نشــود. ایــن 

گرچه عالقه مندان به زندگانی انتحار را ناشی از ضعف نفس می دانند و در این باب فلسفه بافی ها می کنند  می دانم؛ ا

ی انصاف در اطراف این کار فکر کنند می دانند  گر از رو کــه بایــد مقاومــت کرد و با طبیعت جنگید؛ ولی درعین حال ا

ایــن حرف هــا فقــط خود گول زدن اســت و بــس. هیچ وقت با طبیعت نمی شــود جنگیــد؛ بلکه جنگیــدن با طبیعت 

که طبیعت برای  که چون انســان یقین دارد و زورش به او نمی رســد و باالخره مجبور اســت هر بار ننگی  همین اســت 

خاطر چهار روز نفس کشیدن به دوشش گذاشته بکشد و نفس نکشد؛ برای اینکه به طبیعت بفهماند زیر بار زورگویی 

کشیده به مرگ خود برای ضرر صاحب خود مثل خر  نمی رود هیچ بهتر از این نیست طناب خود را از زیر بار زندگانی 

دیزه تن دردهد:

دسِت بیچاره چون به جان نرسد

یدن نیست*[    چاره جز پیرهن در
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زندگی شیرین است.

60، ]18[: ادامه داده اند. ]*خصوص این اوقات که موقع خوبی شــمیران اســت از شــهر به شــمیران از شــمیران به شهر 

کاِر اردکان یزد  این دو فرسخ خیابان را از اتومبیل های مستقیم متعدد غالبًا هم نر و ماده وصل به هم مثل زنجیرهای 

که سابق جزو یکی از هفت دستۀ؟6 لوطی های قدیم به شمار می رفت.*[ نجارزاده.

60، ]25[: مضحک ایران ]*که؟7 مضحک تر از عروسی قاسم*[ بود.

کشــور*[، امــرای لشــکر، ]*مفت خــوران شــرعی و عرفــی،؟،8 اجانــب*[، حاجــی  63، ]12[: مجلــس شــورا، ]*وزرای 

محمدتقی.

یند. یش ]*و سّید و آخوند*[ همه ریزه خوار خواِن عطای او 65، ]22[: و درو

68، ]1۴[: پشیمانی می کرد. ]*من به واسطۀ کسالت مزاج از استعمال مشروب ممنوعم؛ خصوص در روز که از دست 

کــه و به قیمت هر چه باشــد به ســالمتی آنهایــی که بعد از ما قدر ایــن منظره های دل فریب ]را[ دانســته و فریب هر  هــر 

گیالس عرق خوردم.*[ بعد در زیر پل بزرگی. خائن وطن فروشی را نخورند سه 

یم*[ این دو  71، ]2۴[: می نماید نمایان اند، ]*منه تو بیش ازین پای پیش کین دســتور/به افتخار ز پیشــینیان خود دار

سه قلعۀ ]*سبز*[ بر ابهِت.

72، ]11[: بزرگ تــر بــوده اســت. ]*حاال هم محل آنها باقی مانده طایفۀ مزبور، شــهادت می دهنــد این خوانین از حیث 

کان همان طور باقــی و آنچه را که در این مــدت متمادی از خانوادۀ  ی از نیا عــادات و اخــالق و روحیــات ملــی در پیرو

کــرد؛ مثــل درســت قولی،  کــرده اســت می تــوان قســمی در ایــن خانــواده جســتجو  گــم  شــرافتمندانۀ ایرانّیــت، انســان 

مهمان دوستی و باناموسی.*[ نقدًا حسینقلی خان ...

75، ]7[: بــرای هم جــواری الوار، ]*و روح تنفرشــان از ترک*[، بیشــتر فارســی تکلم می کنند. ]*لرهــا به هر که بخواهند 

فحش بدهند و پست بشمارند به او ترک می گویند.*[ من با چند نفر.

8۴، ]19[: هزار سال ]*بیشتر از ده هزار امامزاده ساخت*[ ولی در تمام.

8۴، ]22[: در محافل ]*عروسی و عزا*[ و روضه خوانی.

کرد بعد خزاعی*[ می گذارد. پس. گر هم غفلت  کو ]*ا 85، ]1[: هال

که فشار ]*مذهب اسالم*[ آنها را به این صورت درآورده.  :]7[ ،85

86، ]22[: پابند خرافات ]*مذهبی*[ بودم.

گروهی است زیر بار اسالمّیت و*[ باقی ماندن. 87، ]13[: محسوس می کند همان ]*نرفتن 

کرده اند*[ منتها بعد برای ]قبول اجباری[ یا تمایل. 88، ]6[: خم نکرده ]*و از زیر بار قبول اسالمّیت شانه خالی 

گاهی. که  89، ]۴[: در قزوین ]*یکی از مجتهدین متنّفذ و مالهای حریص و طّماعی بود*[ 

ک گیالس پنج تومان فروخته  93، ]19[: پیدا نشده بود، ]*علی زاده که فروش مشروبات به عهده اش بوده است، کانیا

بود*[ با اینکه رل بزرگ.

ک. 93، ]22[: به  واسطۀ ابتال به بیماری   به  واسطۀ ابتال به سوزا

93، ]25[: تا باالخره دچار ورِم ]*بیضه*[ شده.

کارش پرده دری است باز هم*[ سکوت او. که  گیالس مشروب  99، ]7[: اصرار دارم. ]*پس از صرف چند 

کلمه ناخواناست. 6. یک 
کلمه ناخواناست. 7. یک 
کلمه ناخواناست. 8. یک 
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که زده اند تمام  گفت: ]*هیچ. من به شــما قول می دهم همۀ این حرف هایی  122، ]16[: نشــئۀ دیگر چه خبر اســت؟ 

ســاختگی و همۀ این ها را آخوندها برای َخرَدوانی و ســورچرانی درســت کرده اند. مثاًل از جمله چیزهایی که می گویند 

ایــن اســت شــب اول قبــر دو نفــر بــا آن هیکل غریــب و هیــوالی مهیب وارد شــده از انســان بعضی ســؤاالت مضحک 

می کنند. اواًل هیچ آدم عاقلی که بخواهد خِر سواری نشود زیِر بار این مزخرفات نمی رود که انسان را یک مرتبه بکشند؛ 

گر برای تحقیقات حتمًا  بعد زنده کنند در یک جایی که جای نفس کشــیدن ندارد ســر پا نگاه داشــته مؤاخذه کنند. ا

گر  بایــد زنــده بــود حــاال که من تــا زنده ام چــرا نمی آیند هر چه می خواهند بپرســند؛ من هــم جواب دندان شــکن داده، ا

گر این معامالت را با مردۀ انســان می کنند این منتهای عجز خدا را  جوابی نداشــتم به تکلیف خودشــان عمل کنند. ا

ید من ســوار شوم،  گر این طور اســت شــیر مرده را بیار ثابت می کند که زورش به زنده نرســیده با مردۀ او طرف می شــود. ا

یشش را ببرم؛ البته هر آدم با فکری زیر بار این موهومات نمی رود.*[ تنها چیزی. رستم مرده را بدهید ر

که از ماندن در شکم  که هیچ چیزی نباید باشد  ص 123 بعد از بیت، این سطر حذف شده: بینم جهان ]*می فهمید 

استر و دیدن از آن روزنه عالم را غنیمت دانسته است.*[ خّیام می گوید.

125، ]1[: ندیــده ]*بــا اینکــه از خوردن مشــروب امتناع دارم؛ خصوص در روز خیال آن هم مرا دچار زحمت پشــیمانی 

گیــالس به ســالمتی آنهایــی که بعــد از ما قدم به دامنه و کوه و دشــت هســتی  ی بی اختیــاری چنــد  کــرد از رو خواهــد 

خواهنــد گذاشــت و ایــن منظره هــای دل فریب را دیده و فریب هر خائن و وطن فروشــی را نخواهند خــورد، خورده*[ در 

زیر.

کتاب به جای »زیر«، »این« آمده! 1۴9، ]18[: نه هرگز من زیر بار ]*این قرمساقی و پدرسوختگی*[ نمی روم. در 

کــه با یک مشــت دزد بی وجــدان بی ناموس اجنبی پرســت، خائن به  کنــد ]*خدایــی  1۴9، ]19[: مملکتــی را زیــر و رو 

ک از در مهربانی درآمده و همه قسم اسباب خوشی و عیش و نوش و وسایل شهوترانی آنها را بدون مضایقه از  آب وخا

یادی  خزانــۀ غیــب خود فراهم آورده*[ و حوالۀ آن را به بانک شاهنشــاهی یــا بانک انگلیس داده ]*و با یک جمعیت ز

که مزۀ مشروبات رنگارنگ آنها  کند، آن قسمت را در تقسیم چنان راضی نگاه دارد  کینه توزی  بدون هیچ پدرکشتگی 

میزنشینان سورچران شکم را مستغنی و بی نیاز از میزهای چیده یا سفرۀ پهن شام مانده تا صبح نموده و این قسمت 

گر یک مشت  را چنان محروم و بی نصیب بگذارد که پس از یک ســال گرسنگی کشــیدن و ســه ماه بهار شبدر چریدن ا

ئکۀ  جو توانســت قرض کند که در ســر خرمن، عوض آن را گندم دهد، به شــمارۀ هر دانۀ آن به قدری شــکر کرده که مال

هفت آســمان را از ذکر تســبیح بازدارند. آن وقت نه از این شــکرگزاری خوش وقت و نه از آن ناسپاســی دل تنگ شــود*[ 

که. خدایی 

که بی جهت: 1۴9، ]2۴[: افکندند. ]*من آن خدایی را 

کاله ک ســــــــــیاهیکــــــــــی را دهــــــــــد تخــــــــــت و تــــــــــاج و  یکــــــــــی را نشــــــــــاند بــــــــــه خــــــــــا

یک خدای بی شرف و بی ناموس، خائن به بهشت و خادم به دوزخ و*[ جاسوس انگلیس می دانم.

کرده است: »در صورتی که همه می دانیم خدای  آقای نورمحمدی در ادامۀ جملۀ فوق، این سطر را به نام عارف جعل 

کسی خصوصیت و خصومت ندارد!« مهربان با 

160، ]19[: معمول نیست و ]*در هیچ جای دنیا قطع معامالت دو پولی دادوستدش با دو دست قطع شدۀ ابوالفضل 

العباس نمی شود.*[ من با اینکه.

160، ]23[: صرِف ]*مشروب،*[ باده گسارِی شب.
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173، ]20[: ایران ]*دخترهای نازپرورد یزدجرد را برده در مسجد*[ چوب.

173، ]21[: داد ]*یا بدبختی های دیگر*[ به پایگاه خالفت ]*یا جایگاه حقارت و اسارت خود*[ می رفتند، اول و آخر 

یارت شاه زمان خود*[ به  عنوان. ]*برای ز

کسری خراب شدۀ مملکت به باد داده*[ طاق. 173، ]23[: ایرانی شکست خورده ]*طاق 

کنیز سیاه خریداری بوده*[ باقی. 173، ]25[: ایرانی ]*که در نظر عرب قصی القلب، پست تر از 

که ]*از صد نفر یکی بلکه از هزار یک*[ آقایان.  :]8[ ،17۴

گردن کلفت بی سوادی بود با چند ذرع پارچۀ بیرون آمدۀ از خم*[ با یک. 17۴، ]11[: بزرگوار ]*که یک چاروادار 

یخت*[ به میرزاعلی. کرد ]*با این ر گذراند؛ بلکه*[ سلطنت  17۴، ]12[: در قزوین ]*بهتر از هر خوش گذرانی خوش 

17۴، ]1۴[: این ســیِد ]*حقیقتًا گردن کلفت با این زمختی*[ ســالی ده دوازده هزار، گاهی هم بیســت هزار تومان ]*با 

فحش*[ از اتابک.

یخــت و هیکلی که مختصری از آن را  17۴، ]16[: هنگفــت او شــده او را ]*بــا جمعــی مکروب های اطرافش با همان ر

یخت مسخره اش*[ از راه استامبل. ی این ملت مسخره در انظار عالم با همان ر نوشتم برای آبرو

کشیده. 17۴، ]18[: یعنی خطوط ]*کج ومعوج*[ 

گوسفند یا یک  که از یک  کاسه آبگوشتی بود  17۴، ]21[: نداشت. ]*غذای روز این سّیِد از دنیا گذشتۀ مرتاض، یک 

کدخدای. کند.*[  کسی می تواند پیش خود تخمین  گرفته می شد. دارایی او را هم بعد از مرگ با این احوال هر  بره 

ی  کردند. مقصود با این حال چه کســی آرزو 17۴، ]25[: می نوشــت. ]*آن گوســفندها را رنود خورده و دعا به وجود آقا 

سیادت نمی کرد و میل به سّید شدن نداشت.*[

کمر. 176، ]12[: حضرات است، ]*که با آن شرارت فطری تنها همین یک نقص را باقی دارند*[ از 

178، ]1[: و در فشار ]*روح آزادی ُکش هر خدانشناسی*[ شده.

180، ]12[: حقایق االمور ]*بر دشمن سادات و بر منکر سادات لعنت.*[ باز هم.

گر کسی بخواهد دچار  181، ]3[: بخشــید. ]*بلی، همیشــه در این مملکت بیگانه پرست و این کشور اجنبی پرست ا

کــت و بدبختی نشــود بایســتی در لباس و عقیده و مســلک و مــرام بیگانه درآید؛ ورنــه آدم نبرد صرفه ز  مشــکالت، فال

شیطان رجیم.*[ همین قدر.

که بازگشت نداشته باشد یا بر سر خوان مفت خواری نشستنش*[ قسمی. 181، ]5[: رفتنش ]*طوری نشد 

181، ]13[: نیست ]*ایرانی است،*[ جلب.

183، ]16[: چنان ]*عرب*[ شد.

گر بدانم. 185، ]2۴[: بی اطالع نباشد؛ ]*ضمنًا راضی نیستم یک  نفر ایرانی را به لباس غیرایرانّیت ببینم.*[ ا

که ...« مطالب فراوانی حذف شــده اســت: ]*باز هم در این زمینه از قول نّجارزاده  186 پس از بیت »خوشــم همیشــه 
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که یکی از منکرین سادات است:

کاری را دســت اندرکار، در حســن  کار و او را برادری بــود، عماًل پا بروجــرد را مشــهدی آقاجــان نامــی پــا

گونــۀ گلگونــش هــزاران خلیــل را نمــرودوار دچار آتش عشــق کردی چشــم  بی عدیــل، نامــش جلیــل. 

کــرده به خواب  ز هیب ناتیزم  مفتونــش بیــداران شــب زنده دار را به یک اشــاره و چشــم برهــم زدن در رو

گفتی ردی و  یی ساعد سیمین از پای درآو خرگوش بردی سرجنبانان راه عشق را به ِسرگو

خویشــــــــــتن جای  بــــــــــه  ننشــــــــــیند  که  خویشــــــــــتنهر  ســــــــــزای  بینــــــــــد  و  افتــــــــــد 

کردی با خدنگ غمزۀ خارا شکاف خسته،»به دام طرۀ افراسیاب کش بستی« هر جا دلی سراغ 

کرد که بــــــــــا مردم  نکردآتش عشــــــــــق جلیل آنچه  نمرود  آتش  خلیل  به  شــــــــــکی  نیست 

کرد، اصــرار و ابرام  کارگــر آمــده مانند موم نرمــش  کسترنشــین ویرانــۀ محبــت  گاه وبیــگاه دل ســوختگان خا عاقبــت آه 

یــک پرپیچ وخم بام  ی گرفت. عاشــق ســقزی های کوچه های بار پاچه پاره هــای الت ولگــرد راه ســرگردانی، ســر راه بر و

کــه از دیدنــش اختیــار جمــع آوری آب دهان و  بســت عشــق آنقــدر پلکیدنــد تــا تلکــه اش کردند. آلوچه خشــکه هایی 

کردند. گلستانش  گرمابه و  گرد شمع عارضش جمع، حریف حجره و  چک وچانه نداشتند پروانه وار 

کــــــــــه ُبریــــــــــد از همــــــــــه آرام در آخر کــــــــــه به داِم همــــــــــه افتادآن کس  شــــــــــد رام چنانی 

گرشاسِب یل بست که ســــــــــر راه به  افتادشوخی  بی واهمه  همه  راِه  به  پســــــــــت  شــــــــــد 

بودند شده  رســــــــــوا  همه  عشقش  ز  که  افتادآنکو  همهمــه  او  رســــــــــــوایِی  ز  شـــــــــــــهر  در 

آتش اشتیاق عشاق را به آب وصل فرونشاند، به جای آن همه بدخویی از در دلجویی برآمد )سعدی(

کنند نیــــــــــز  وفا  جفاپیشــــــــــه  یــــــــــاِن  کنندخوبرو نیز  دوا  و  فرســــــــــتند  درد  کســــــــــان  به 

گرفتــن طاس دو با یک و ســه بــا یک از  دری نمانــد ســری نزنــد جایــی نمانــد پایــی نگــذارد. در نــرد رســوایی کارش از 

کارش از پند و اندرز فروگذار نکرده ولی »پند ســودی ندهد هرزۀ هرجایی  گذشــت، هشــت در شــد. برادر پا ششــدری 

کوتاهی نکرد: گشاد از زدن و بستن و حبس کردن  را« بیچاره از هموار کردن این ننگ به تنگ آمده زبان بست و بازو 

پنــــــــــِد نظامــــــــــی از  ُبــــــــــد  کــــــــــه فرمــــــــــود آن ِمهیــــــــــن اســــــــــتاِد نامی:ولــــــــــی غافــــــــــل 

نــــــــــدارد مســــــــــتوری  تــــــــــاِب  بــــــــــرآردپــــــــــری رو  ســــــــــر  روزن  ز  بنــــــــــدی  درش 

کرد.  گفته فرار و جالء وطن اختیار  که من اینجا زادم«  باالخره جلیل جل وپوست خود را برچیده »نتوان مرد به سختی 

کرد. تربیت  گردیدن« همه جا گشت تا سر از دارالمرز رشت بیرون  از آنجایی که شنیده بود »کباب پخته نگردد مگر به 

کامل این شــعر خواجه را  کرد. پیری عاقل، مرشــدی  کشــکوِل فقرش  گردش لیل و نهار صاحب تاج وتخت و  روزگار و 

ذکر خفی قرار داد:

یش درو مکــــــــــن  ســــــــــفر  جانان  منزل  ز  کنــــــــــج خانقاهت بسدگر  که ســــــــــیر معنوی و 

کامل آتش اجاق دیگ جوشش خاموش نشد. بیشتر از دلباختگان ایام جوانی و حسن فروشی سرسپردۀ  به همت پیر 

ی پوست تخت نشسته و می گفت: یۀ سکوت با مولوی سبز رو کرد. در زاو در راه ارشاد و پیری پیدا 

فــــــــــرو نیارد ســــــــــر یشبــــــــــه پادشــــــــــاهی عالم  درو شــــــــــود  خبر  قناعت  کنــــــــــج  ز  گر  ا

کرده  کارش از هــر جهــت بــاال گرفت رشــت را بــرای بازار معرکــه و رواج حقه بــازی خود که رونقی تــازه و بی انــدازه پیدا 

بــود کوچــک دیــده به تهران شــتافت آنچــه دل اندر طلبش بــود یافت. با میرزاعلــی اصغرخان اتابــک آن حقه باز بزرگ 

گــدای ایــران را به این قبیــل مردمان  کــرور مال دولــت و ملت  کــه در ســال چندیــن  یش بــاز گداســاز  و صدراعظــم درو
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کرد؛ ولی واهمه از این  کرد ســر و حســاب پیدا  گدا درســت  کرور به تنهایی  گردن کلفت و بدســابقه داده و بیش از یک 

ی دوری می جستند حاال از دور به  که به واسطۀ سابقۀ بدش با نزدیکی با او از و داشت مباد یکی از بستگان سابقش 

کار  او نزدیک شده خودی به او بسته مشت بسته اش را باز، »وین راز سربه مهر به عالم سمر شود«؛ پس جلوگیری از این 

که پاپوش دوز پای مهر و محبت  کتاب الف لیل به جهت مشهدی قاسم ُارسی دوز  کاری مقدم داشته یک  را بر همه 

کتاب الف لیل اشاره به این بوده  گویا فرستادن  گل وگشادش را نوار می دوخت فرستاده  گیوۀ  دورۀ جوانیش بود و دور 

کنون یک کتاب الف لیل می شود. بهتر این است به جای اینکه آن را بدانید  است. سرگذشت من از زمان مفارقت تا

این را بخوانید. در ضمن توسط مشهدی قاسم برای بستگان خود به فراخور هر یک پول و سوغاتی فرستاده نوشت که 

ید ورنه از هیچ گونه خطری ایمن نخواهید ماند. کرده و ندیده انگار ِمن بعد خوب است مرا فراموش 

منکــر ســادات می گویــد یــک روز در تهران او را با هزار زحمت دیــده برای اینکه عادت به بیرون آمدن در روز نداشــت و 

یششــم زرد اســت این هم یک دلیل« مولوی ســبز حاشــیه  گفته اند: »ر که  یش زردی  حتی االمکان آفتابی نمی شــد با ر

ترمــه ای در ســر خیلــی وقــور و ســنگین و متین مثل این بود زمین و آســمان در تحت اوامر اوســت و چندین بچه ســید 

خوشــگل و قشــنگ از تخمــۀ خــودش در اطــراف و جوانبش در حرکت نورهــای کوچک کوچک در صــورت هر یک به 

گرفته است؛ برای اینکه این تخم از هر آفتی مصون است: کنون تخمی صد تخم  طرف آسمان متصاعد بود؛ البته تا

بدر درخشــــــــــان  آن  هرجایی  بِت  آن  جلیل القـدرجلیل  سـّیدی  بـس  شـد  سـپس  پـس  ز 

وزین قمــــــــــاش عمومًا ز ذیلشــــــــــان تا صدراز ایــــــــــن قبیل تمامی ز صدرشــــــــــان تا ذیل

که دارای مکنت. که جنس ناجنس جلب و ناجور بیرون داده،*[ اشخاصی  کارخانۀ سّیدسازی ایران بس 

ک و خالص در  187، ]19[: افکار دیگران در آن شرکت9 ندارد. ]*مثاًل عقیدۀ شخصی من این است صفویه ایرانی پا

گر ایرانی نبود این همه تعصب در مذهب  ایرانیتشــان ابدًا شــکی از برای ]ما[ باقی نمی ماند. شــاه اســماعیل صفوی ا

گر. یخته شده است.*[ حاال ا که پی و پایۀ آن به دست ایرانی ر تشیع به خرج نمی داد 

کارخانه بود*[ سی سال. 200، ]7[: این آقای داماد ]*چون اصِل اصِل 

گر ]*تا هزار سال دیگر*[ این ملت. که ا  :]13[ ،200

یخــت و قیافۀ او  202، ]10[: فهمانــد؛ ]*مثــاًل ببینــم از ایــن شــعر: »تــو ای لک لــک وش و ُاشــتر قیافــه« پی به ترکیــب و ر

خواهند برد یا خیر.*[ من یک روز.

یک نظــر تــرک و تاجیک و یونانــی و مصری و آلمانی متوجــه دو پاچۀ تنباِن  202، ]20[: مشــکل تر اســت. ]*قلم هــای بار

ی کمانــداران ابرو موقــع دل فریبی، در  متقــال رنگ کــردۀ رنگ رفتــه یــک لنگــه کوتاه و یک لنگــه بلند که ماننــد دو ابرو

گاه مجســمۀ هیوالی ایــن خلقت عجیب وغریب را در یکی  هنــگام رقــص، زیرورو رفته باال و پایین آمد، نموده که هر 

کاِر ایرانش از  گل جوراب ســاقه کوتاِه  کرده عابرین از برای تماشــای آن قدم از قدم برنمی داشــتند.  از خیابان ها نصب 

که نیشخند  که از برایش افتاده  پای بدی  کرده و از این پرو که از اطراف و جوانب دوره اش  نگاه های تنِد خیرۀ اجانب 

گریبانش برنمی دارند سِر خفت از خجلت به  ی موطالیی، دست از  گل رو پایی و دختران رعنای  خانم های زیبای ارو

که رفیق صدات درنیاید  گلوگیر صدای نعلین شده، نفسش را بریده  زیِر پاشنه فرو برده با حال وحشت و دستپاچگی 

کردن؛ در عالم  کار مشــکلی اســت از؟10 پایین به باالرفتن و تماشــای این هیوال گرچه  کرده ایم. حاال ا گیر  که بد جایی 

که خوش تماشایی است« من در آن موقع از این تماشا و از تماشای تماشاچیان چه دیده ام،  خیال »تو نیز بر لب بام آ 

9. به اشتباه »دخالت« خوانده شده است.
کلمه ناخواناست. 10. یک 
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که از پل بگذرد با دیدن یک همچو  کلمه ای در وســط این شــعر افزوده این طور خوانده شــود: هر  جای آن اســت چند 

هیکلی خندان بود.*[ حالت خفت.

کثافــت*[ را در یک  203، ]8[: نقش بنــدی ]*ترکیــِب صــورت و بــاال و طرز لباس این مجســمۀ خودپســندی و تزویر و 

پرده.

کیسۀ فتوت خود بدهد.*[ آمده اند. کربال را خدا عهده دار است. از  یارت  205، ]13[: فروخته ]*که مخارج ز

که*[ هر وقت. کت و رسوایی ایران و ایرانی  کثافت و مسطورۀ فال 207، ]13[: درکردن ]*این دشمن ملّیت، این نمونۀ 

که ]*برای افتضاح*[ در هر شهری. 207، ]15[: این آدمی 

208، ]6[: اجباری بود. ]*هیچ وقت میل ندارم این قبیل اشــخاص زنده باشــند تا چه رســد به اینکه بخواهم آن ها را 

ببینم.*[ آقا وزیر عدلیۀ دولت موقتی ایران بود. منزل این وزیر ]*سراپا تزویر*[ در مسجد.

208، ]11[: ایــن آدم ]*مســجدگزین صــورت ظاهر بی عالقه بــه دنیا دختر جوانی را صیغه یا عقــد کرده بهار زندگانیش 

در منــزل خیلــی مرتبی می گذشــت. بدون اینکه کســی بفهمد و از قــرار تفتیش و تحقیق ]و[ تقریر حســین خان مرحوم 

گرفته در  که صورت آن ها را از همان بزاز  ســیصد و چهل تومان لباس اطلس و مخمل برای آن دختر خریده شــده بود 

گفت این ها خودفریبی است*[ نصف. که می شود  بغل نگاه داشته بود؛ آن وقت برای عوام فریبی 

که آقای مدّرس چه خرج می کردند*[ و این برای. 208، ]15[: می کشیدند؛ ]*از همین جا معلوم می شود 

پایی مشــروطۀ مســلمان ایران*[ فراموش نمی کنم این حرف ]*یا این فحش*[  21۴، ]7[: کشــید، ]*به قول یک نفر ارو

یک.

216، ]9[: اسب عربی ]*نجدی*[ خالی.

216، ]آخر[: ایرانی بود، ]*بیچاره از مدرسۀ صدر درآمده،*[ از تشکیالت.

کشیدن من است*[ من. ک  236، ]1[: پیغام دادم ]*که حاال موقع تریا

کــه بــه هیچ چیــز عالقــه نــدارد جــز خودخواهی،  236، ]2[: مفّصــل، ]*کمتریــن خیانــت مــدّرس، ایــن آدم خودخــواه 

گفته بود دیدی به دست تدّین و این ]و[ آن نگذاشتم  که به سردار سپه  ّیت و تشکیل سلطنت است  برهم زدن جمهور

رئیس جمهور شوی، حاال به دست خود من شاه خواهی شد. این هم که موقع تشکیل سلطنت، آژان در خانۀ مدّرس 

گذاشته بودند تمام ساختگی بود.*[ من چون.

گفت  2۴۴، ]19[:عالیات ]*و شــرفیابی حضور حجج اســالم به قول مال: بعد از آن در ســّر موســی از نهفت/رازهایی 

گفت*[ و بعد. کان ناید به 

266، ]22[: دولت ]*و ملت ترک فراموش شدنی نیست.*[ ژان ترک هایی.

کــه در کمال خوشــی رفته و بــا منتهای گرمی بیــرون آمدم؛  268، ]1[: دارم ]*وجــدان خــودم را بــه شــهادت می طلبــم 

همین قدر بیشتر نمی نویسم. من خصوصیت یا خصومت شخصی با احدی ندارم.*[ عقیدۀ من.

268، ]15[: رومِی روم. ]*گوِش من از شــنیدِن آهنگ »َخیُر ااُلموِر أْوَســُطها« همیشــه چشم مرا متوجه این می کند که در 

ی بی حقیقِت ســخن چیِن دوبه هم زنــی را در نظر بگیرد »َخیُر ااُلموِر أْوَســُطها« مثل  عالــم خیــال مجســمۀ یک آدم دورو
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کنار ایستاده تماشا  کنند؛ بدون  که بر ضد هم برخاسته سر و دست هم شکسته؛ ولی دو نفر از همان ها  یک طایفه ای 

اینکه دســتی به سروصورتشــان خورده باشــد، بعد میانجی شده محترم هم باشــند. »َخیُر ااُلموِر أْوَسُطها« یعنی وکالی 

بی طرِف مجلس.*[ این شعر.

269، ]26[: تمسخر ]*و آفرینش را تحقیر*[ می کند.

که الکلیزم و عادت به مشروب دارند می دانند هیچ شکنجه ای در دنیا بدتر از این  270، ]۴[: می ریزند. ]*اشخاصی 

نخواهد بود.*[ من.

270، ]8[: و رفته اند ]من با عجله درشــکۀ نایب الصدر ســوار، دنبال تحصیِل عرق و حشــیش رفتم، زود برگشــته چند 

کرده[؛ وقتی که. گلویش  که ُپر شود زنده شویم در  که ُپر شود می میرد/پیمانۀ ما  پیمانه ای به حکِم: پیمانۀ هر 

271، ]آخر[: دنیای ]*هیِز*[ رذل پرست.

271، ]15[: از خماری ]*و بی عرقی*[ یقین.

275، ]23[: من ]*اهل آخرت نبودم*[ زیر.

یی یک وقت فوق العاده عنوان داشت در هر شهری اعیان و اشراف آن یکی از اوالدهای 
ّ

275، ]2۴[: نه آخرت. ]*مال

خود را برای در دســت داشــتن دنیا و آخرت عمامه به ســرش گذاشــته چند روزی هم به نجف می فرستاد؛ برای نمونه 

شیخ العراقین، پسر حاجی سهم الملک عراقی، در دسترس همه واقع است. هیچ  کس هم به قدر حاجی سهم الملک 

دنیا و آخرتش معمور نیست. بچه هاش هم ان شاء اهلل هم آخرتشان خوب و هم دنیا را دودستی چسبیده، آن پسِر اهل 

آخرتش هم برای اینکه از اخوان در دنیا عقب نیفتد در دور شش وکیل شد.*[ یک وقتی.

که اسالمّیتش غلبه بر ایرانّیتش دارد.*[ بدبختانه ]*شرکت  280، ]9[: شد. ]*یمین الملک هم از آن اشخاصی است 

مذهب در*[ عادات.

280، ]13[: نخواهــد شــد؛ ]*ولی صدتا امامزادۀ واجب التأســیس به دیدن خواب یا بهانه هــای دیگر در هر جای ایران 

کور هم شفا بدهد از سر متولی  گر دوتا  ساخته شود فورًا یکی هم عمامۀ سبز به سر بسته می شود متولی. در مدت سال ا

گذشــته صاحب ملک و عالقه و  کار او هم در ســال اموراتشــان به خوبی  کس و  آمده از یک پاش در می رود. ده خانوار 

مستغل هم خواهند شد.*[ قبر.

317، ]۴[: عامنــد ]*و اتفاقــًا ایــن دختــِر نامور و گِل سرســبد همه و تاج نمایان و درخشــان تمام کوِس ُحســنش از دور 

و نزدیــک، بانــگ بــرآورده غــارت دل و دیــن اســت. آوازۀ شــهرت ُحســِن آن پریــوش دامن زِن آتــِش دیِو شــهوِت مرزباِن 

گردید*[ یک دل. آزادی طلِب سرکش به دولت استبداد 

گشاید در دیگری.*[ تقدیر. گر ببندد ز حکمت دری / ز رحمت  319، ]20[: ولی: ]*خدا 

گر ]*مریم بنت عمران*[ هم. 320، ]17[: ا

325، ]20[: نجات ]*علی َبّینا و علیه السالم*[ هم.

فصلاوراقونامههایپراکنده
کاین بوی. 361، ]5[: زین بوی   

کشور خویشتن. کشور خویش     :]16[ ،361

372، ]13[: در نامۀ سیدضیاء به عارف این جمله مبهم است: عاطفۀ لطف سراسر به مای شما محروم بودم.

377، ]20[: پنداشتی   می پنداشتی.

گرفتار پیکر و نوازش.  :]1[ ،378
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378، ]15[: باقی می ماند   باقی ماند.

378، ]22[: وجه و نشاط   وجد و نشاط.

378، ]2۴[: نیاز شما داستان شما را ِورد.

381، ]13[: فرمایید   نمایید.

381، ]18[: انشا فرموده اید   انشاد فرموده اید.

381، ]20[: تابعۀ آن   مابعد آن.

یــخ نامه  کــه در تشــخیص تار  در نامــۀ علــی بیرنــگ بــه عــارف )ص 382-391( یــک کلمــه نادرســت خوانــده شــده 

گره گشاســت: کلمــۀ »مرحــوم« )ص 386/ســطر 12( »مرقــوم« خوانــده شــده اســت. آقــای نورمحمدی حــدس زده اند 

یخ نامه »احتمااًل ســال 1307« باشــد. این حدس خطاســت؛ زیرا در ضمن نامه از مکتوب میرزااسماعیل نوبری به  تار

علی نقی گنجه ای دربارۀ انتحار عارف ســخن گفته می شــود. علی نقی گنجه ای مهرماه ســال 1308 درگذشــت؛ پس 

یــخ نــگارش نامه ســال 1307 نمی تواند بود. در متن نامه به دعوت میرزاابراهیم خــان ناهید از عارف برای حضور در  تار

یخ این نامه باید اواخر سال  تهران اشــاره شــده اســت. میرزاابراهیم ناهید اواخر سال 1309 به همدان رفت. بنابراین تار

1309یا اوایل سال 1310 باشد.

اصالحنثرعارف!
جمله های بلند و نفس گیر، استفاده از جمله های معترضۀ پیاپی، حذف فعل، حذف »را«ی مفعولی، نحو نامأنوس 

و مــواردی دیگــر، نثر عارف را گاه اندکی دیریاب کرده اســت. »کوشــندۀ« محترم با افــزودن کلماتی به متن )در قالب و 

کرده است! کلمات، نثر عارف در اصالح و به زعم خود خوش خوان تر  کلمات و تغییر  بدون قالب(، پس وپیش کردن 

که راه چاره را منحصر به مرگ... )کلمۀ »راه« در اصل دست نوشتۀ نیامده است.( 61، ]15[: بیچاره ام می کرد 

61، ]2۴[: داشت به من نزدیک می شد   داشت نزدیک به من می شد.

62، ]18[: یک ]عده[ آزادی خواه   )کلمۀ »عده« در اصل دست نوشتۀ آمده است(.

70، ]17[: در سر همان راه گچ گرفته بود]ند[. )شناسه جمع در اصل دست نوشتۀ نیامده و از نظر معنایی نیز نادرست 

است(.

70، ]19[: هر چه هســت اقاًل باز هر چه اســت حقوق تقاعدى. )قســمت مشخص شــده در اصل دست نوشــتۀ نیامده 

است(.

98، ]16[: برای خود دردسر درست نگه دارم. )کلمۀ »درست« اضافه است(.

100، ]18[: عجیب و غریبی   غریب و عجیبی.

که )حرف »واو« اضافه است(. 107، ]2۴[: طوری چیز بنویسم و آنهایی 

111، ]17[: و بعد از مرگ   و بعد از من.

کرده تهران بماند. )حرف »را« اضافه است(. 118، ]16[: اسباب ماندن خود را در تهران را فراهم 

177، ]16[: آن عیوب   آن عیوبات.

کنم   پیدا می کنم. 222، ]آخر[: پیدا 

گردن شقی. گردن شقی کردن     :]10[ ،226

230، ]5[: روزی روزنامۀ شفق سرخ را می خواندم. )حرف »را« اضافه است(.

311 ]21[: باعث آن شده باشند.

گسیختگی مطلب شده و این مصراع سعدی )یا منسوب به سعدی( »ره  حذف هشت سطر در صفحۀ 151 موجب 

کلمۀ »جهّنم« حذف  این اســت ای برادر تا جهّنم« عمدًا به این صورت تغییر یافته: »ره ]چاره[ این اســت ای برادر!«؛ 
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شده و »چاره« در داخل قالب به مصراع افزوده شده است!

نیز بنگرید به: ص 69 ســطر 12/ ص 121 ســطر 3/ ص 128 ســطر 3/ ص 129 ســطر 10/ ص 13۴ ســطر 8/ ص 1۴1 

ســطر 7/ ص 1۴2 ســطر 18/ ص 1۴5 ســطر 2/ ص 1۴5 ســطر 13/ ص 1۴8 ســطر 5 )جمله دگرگون شــده اســت( و 

مواردی دیگر.

سخنآخر
که بتــوان در یک  ینــی بیش از آن اســت  شــماِر خطاهــای مختلــف و بخش هــای حذف شــده در خاطــرات عارف قزو

یک( و حذِف  یســت مــورد بدخوانی و افتادگــی و انواع دخل و تصــرف )اغلــب ایدئولوژ کــرد. افزون بر دو مقالــه بررســی 

ی خوانندگان نهاده است؛ بر اینها باید  حدود پنجاه صفحه از دست نوشته ها، متنی غیرقابل اعتماد و ناقص پیش رو

کار بســته نیز  که عارف در متن به  کاســتی های دیگر از جمله ذکرنکردن مآخذ مصراع ها و ابیاتی را  ویرایش ناشــیانه و 

که عارف سرایندۀ ابیات است. افزود؛ زیرا در بسیاری از موارد چنین تصور می شود 


