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هاي تاریخی که در زمان ناصرالدین شاه در سال یکی از داستان
خورشیدي رخ داده جنگ ایران با انگلیس بوده. درباره  1235 –قمري  1273

است. ش در دست نوشته که نسخهت نامی کتابی نآن در انگلیس کاپیتن ه
پوچ و سراپا چاپلوسانه  يهاتنها نوشتهولی در فارسی چیزي نوشته نشده. 

 در دست ماست. التواریخ ناسخ

چه آن داستان یکی از پیشآمدهایی بوده که با رسوائی پایان پذیرفته. ایرانیان 
و خوزستان، پس از اندك جنگ ایستادگی  مُحمّرهو چه در  در بوشهر و فارس

باید جستجو شود که چه شوندي داشته؟ چه اند. نشستهشکست یافته و پس 
 از یکهائی به فارسی در این باره یادداشتها گردیده؟ چیزها مایه آن رسوایی

و در جنگ شرکت جسته تن یاور فراهانی که خود همراه فوج به خوزستان رفته 
 رسد. به چاپ میدر دست است و اینک در اینجا 

در خه خطی که همانا یگانه نسخه است و اکنون ها از روي نساین یادداشت
باشد در مهنامه پیمان به چاپ رسیده بود و این می »کتابخانه کوشاد تهران«

 باشد. میچاپ دوم آن 

کتابچه مرحوم خانلر میرازي در روي نسخه خطی نام کتاب چنین نوشته شده: 
را شده آن هوتاک مامُحمّره با انگلیس در  ایران الدوله در باب جنگاحتشام

 نام دادیم. مُحمّره گرفته تاریخچه جنگ ایران و انگلیس در 

حد بوده  که در آن سر قشونی و مُحمّرهحد  شرحی است از احواالت حاالت سر
اردو و از جا و محل به محل و نظم هاز طریقه افتادن اردو و بستن سنگر جاب
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ده چه در دعوا چه قبل از دا رومُحمّره حرکات و سکنات که در ایام توقف در 
طور روزنامه نوشته شده هدعوا و چه بعد از جنگ تا هنگام ورود شوشتر که ب

 است. 

شهر به تاریخ یازدهم  – مُحمّرهاوال از ورود افواج فراهان از بروجرد الی 
الثانی وارد بروجرد شدند هشت روز براي درست شدن چادر در بروجرد ربیع

میرزا  آباداز خرم واالنوابورود افوج در حین حرکت معطلی حاصل شد قبل از 
ج بعد از او جیره افودوختن چادر  به جهتور کرده بود ممأ موسی مستوفی را

کرده د آباد و بروجرکرده سه منزل هم مابین خرماتمام چادر از بروجرد حرکت 
 شده. آباد خرمروز چهارم وارد 

و لرستان بود چند نفري از خوانین و د آباخرمالدین میرزا که حاکم نواب جالل
به مساحت نیم فرسخ از بود به استقبال فرستاد که آباد خرمکالنتر که در 

دسته ارفوج سیالخوري  یکآباد خرمافواج شدند و در نزدیک  هب قملحآباد خرم
 بودند به استقبال آمدند. که قراول نواب امیرزاده 

وان آنچه دیده شده نوشت اما چنان معلوم میتاز حالت آنها نمیاما چه سرباز، 
ی کسی به حالت آنها نکرده نه از جیره نه از مواجب و نه از هشد که ابداً توج

پرسید جیره تفنگ چنان فهمیدم بی اغراق که اگر از آنها کسی میملبوس و 
به سرباز نبرده منحصر چه چیز است چرا که اسمش را کسی پیش آنها مواجب 

 ی هم که بود همین حالت را داشتند. بسلطان یا ناینبود بلکه 

از پنجاه شصت نفر نبودند که زیاده یک صفه نظام بسته بودند چون
چقماق نداشت سنبه نداشت بعضی شان از ده تا دو تا سر نیزه نداشت هاتفنگ
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شان از اصل تفنگ نداشتند بعضی نصف قندان داشت نصفی نداشت از ملبوس
بعضی یکتاي غیر نظام هم نداشتند گذشته که نداشتند هم از ملبوس نظام 

 با وجود اینکه ماه قوس بود. عضی پاي برهنه. بپیراهن و 

با خوانین در فوج قدیم بودند بعد  سرتیباز آنها گذشته رفتیم خدمت امیرزاده. 
امیرزاده اظهار التفات  خانه طبل سالم و پیش فنک زدنداز ورود به میان دیوان

حرکت به سمت عربستان بودیم از آنجا آباد خرمکرد سه روز در به سرتیپ 
 کردیم. 

بعضی دادند سورسات  تا دزفول دوازده منزل است بعضی از منازل راآباد خرماز 
اینکه ایالت نزدیک نبودند تا روز ورود دزفول به قدر صد سوار  بجهترا ندادند 

ره از اعیان دزفول چند خوانچه اهللا و پاعنایت میرزاآمدند استقبال حاکم دزفول 
 .منزل مبارکی به جهتهم شیرینی آوردند 

هم براي شوشتر کرده دو منزل یک روز هم در دزفول ماندیم از آنجا حرکت 
 هم چند نفري استقبال آمدند. مابین شوشتر و دزفول است روز ورود شوشتر 

واب مهدي قلی نهاي رکرده پس نتوفرها در میان میدان حالت بعد از ورود فوج
کردند فوج هم باز سرتیب ها تعارفی با فوج میرزا در شوشتر بودند آمدند سر

آمد منزل سرتیب ها مرخص شدند فوجآنها رفتند نی زدند  طبل و سالم تمام با
 .سرتیبخان حاکم شوشتر و چند نفر آمدند منزل علیسلطان

صاحب منصب و آدم که دیر وقت بود سورسات ندادند سرباز شب اول را چون
هاشان نفروختند گفتند حکم رفتند کاه و جو بگیرند پول بدهند براي مال

میبرند جو هست  نفروشند هر چه کاه وجو به کسی  که کاه وست واالنواب
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هزار معرکه قسمی کردند فردا که ه آن شب را ب واالنواببراي اردوي باردو 
که علیق را ست ا اي واالنوابسورسات بدهند گفتند فرمایش سرکار آمدند 

من و نیم  من جو و یک جو را بعد از گفتگوي بسیار یک مساوي بدهند کاه و
 کاه دادند. 

سه منزل یک روز هم در شوشتر ماندیم فرداي آن روز حرکت کرده براي اهواز 
 ر است. ومشهآمده رسیدیم بسد ناصریه که نهر هاشم 

با ایالنشان دو  تمحافظ بجهتد س ند در سرچهار نفر از سادات حویزه را آورد
خانه) (میهماندو مضیف ستند و بسیار سادات نجیبی هستند ه ارسه هزار خانو

گفتند در عرب نان فروختن  سربازها خواستند بروند نان بخرند نفروختنددارند 
بفروشیم آخرش آرد از خود یا نان نیست که ننگ است یا اینکه بیایید مضیف 

که اردوي نواب اشرف واال در اهواز بود تند و نان پختند دادند مادام گرفسرباز 
اسبش را  سادات بود خرج خودش و هبه استمرار روزي صد نفر در میان جرگ

 دادند. می

حرکت کردیم نزدیک به اهواز  ها در آنجا ماندند صبحی براي اهوازرا فوجشب 
 ها وارد اهواز شد آمد فوج نواب علی محمد میرزا با سی چهل سوار به استقبال

 نواب اشرف واال بیرون نظام بسته سرا پرده نواب اشرف واال هر دو فوج مقابل 

  هاياهللا شما فوجانشاءها فرمود و صاحب منصب سرتیب آمدند التفات زیاد به 

ببرم در م شما را باید با خودم وصفحات هر کجا بردر این رکابی خودم هستید 
 ات. ییالقات گرمسیر
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شب را ماندیم فردا بناي سورسات دادن که شد گفتند سورسات عرض راه را 
سرکار  اندر همان شب ورود چهار نفر تفنگدار مُحمّرهیم وبگیرند باید بر

العالمین فداه از طهران آمدند خلعت براي اقدس شهریاري روح اعلیحضرت
 نواب اشرف واال آوردند و ده هزار تومان پول درآوردند. 

بیرون آمدند رفتند از آب  واالنوابسرکار ها را حاضر کردند در جلو سراپرده جوف
هم سرتیب خلعت منصب گردان زده بودند خلعت را پوشیدند آفتاببه آن طرف 

 آورده بودند. براي نواب علی محمد میرزا 

پوشیده بودند کلجه پوستی که بعد از آنکه خلعت را پوشیده آمدند این طرف 
را  هافوجبعد از آنکه رفتند میان سرا پرده سرتیب تفات کردند به خلعت ال

 سرتیب سرهنگ و یاورها رفتیم بالم فرمودند انشاءاهللا  سرتیبمرخص کردند و 
 سرتیب خود را ظاهر سازي و رشادت باید کفایت و درایت مُحمّره ي وباید بر

ي ملتی اي دولتی گذشته دعواوهم در جواب عرض کرد قربانت شوم از دع
دین دولت را دیگر عرض کرد م دشمن ید همه کشته شویم یا بکشییا بااست 

دولت هستیم صاحب منصب و عزت و پرورده قربانت شوم پدر بر پدر نمک
کنیم مستحق اگر امروز کوتاهی در خدمت روزي ایم براي چنین دولت شده

بر  که داریمانواع سیاست و غضب پاشادهی هستیم عزت و منصب و دولت 
اینکه پشت به دشمن پادشاه دین پناه کرده بجهتپادشاه الزم است که بگیرد 

مطهر زن بر ما حرام است که پشت به دشمن دین و مذهب و ایم موافق شرع 
 کرد. ها میاین قسم عرض سرتیب ایم ملت کرده

پس پادشاه گویی فرمود البته همین قسم است که میهم می واالنوابسرکار 
خواهد سواي امروز که یا دشمن پادشاه را اه براي چه روز ما را میدین پن
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پشت به دشمن پادشاه بکشیم یا کشته شویم خداوند نکند آن روز را که ما 
 کرده باشیم.

هم مطابق فرمایشات سرکار سرتیب بسیار از این فرمایشات فرمودند و 
شده بیرون آمدیم مرخص  واالنوابکرد از خدمت ها میاین عرض واال ازنواب

 و سورسات شدیم.  نگفشو گرفتن  مُحمّره نمشغول کار درستی رفت

نظامی افتاد بعد از رفتن بنه سرباز  هفردا دو ساعت از روز باال آمده بنه سرباز را
از فرمایشات دیروز را باز  ةتشریف آوردند پار واالنوابکار هم حاضر شد سر

فرمودند آخرش آمدند کنار راه ها ها و سربازمنصبو سایر صاحبسرتیب 
 واالسرکار نواب واالنوابکار ایستادند و سرباز به قطار آمدند گذشتند از جلو سر

رفتند چهار منزل هم از  هافوجهم ماند عقب  سرتیبپرده مراجعت کردند بسرا
 . مُحمّرهاهواز است تا 

را به استقبال  رازاالول بود وارد شدیم فوج کروز پنج که بیست و سوم جمادي
ُمحمّره را در باالي  ي ماهافوججاي شدند مُحمّره وارد  هافوجفرستادند 

جا دیگر همه در یکي هافوجمشخص کرده نزدیک بسراپرده وزیر لیکن آن 
 بودند. در اردوي امیرزاده بودند توپخانه و قورخانه همه در آنجا 

سراپرده نظام کشیده بعد  ه دوروارد شدند رفتند اردوي امیرزاد هافوجاول که 
خود وقت به محل امیرزاده بیرون آمده هر فوج را دیده مرخص کرد آمدند 

غروب آفتاب که شد دو توپ سالم انداختند یکی از اردوي امیرزاده یکی از 
دور  در وزیر هم سرباز فوج سیالخوري و سرباز دلفان اینهاکه اردوي وزیر چون

 ي ما هم نزدیک به چادر وزیر بودند. هافوجدند سراپرده وزیر افتاده بو
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چهار ساعت از شب گذشته از اردوي امیرزاده صداي مُحمّره شب اول ورود 
قاعده و منصب اطالع از که سرباز و صاحبچون دشیپور حاضرباش بلند ش

منصب از چادرها بیرون آمده صداي صاحبو  قانون نداشته به یک مرتبه سرباز
نیست وزیر رسید آمدند که این شیپور حاضرباش مهاي ده آهمهمه سرباز ب

شیپور شام است که همیشه متداول و معمول است امیرزاده شام خواسته این 
 منصب آرام گرفتند. سرباز و صاحب

 سرتیبها آمدند به چادر و سرکردهها منصبصاحبفرداي آن روز که شد 
نه سنگر بسته ایم اینجات آمدهاسدل کردن که مدتی  بدرددیدن بعد بنا کردند 

ایم ایم میان جزیره و آمدهدو سه مرتبه تا به حال رفتهایم نه جاي معین داریم 
در گذشتن از آب تلف شده هر قدر اینطرف تمام مال صاحب منصب و سرباز 

نمیکند دهد کاري درست نمیرسد قراري نمیگوییم کسی بدرد نمیهم می
 واهد شد. دانیم عاقبت کارها چه خ

این همه داد و بیداد میاین چه سرکردگی است و این چه سرداري با وجود 
اگر نرویم فرستد که سوار شویم برویم شکار دراج امیرزاده همه روز میکنیم 

دانیم کند نمیو به شاهزاده شکایت میشود بزنیم امیرزاده کج خلق میحرفی 
گوییم بیل و کلنگ در میهر قچه باید کرد نه بیلی هست نه کلنگ هست 

 واال اذن نداریم. گویند از نوابمیبفرستید بخرند بیاورند 

ها را با هم کردند قرار دادند بروند خدمت وزیر حرف بعد از آنکه این گفتگو
بنویسید که بگیرید یا اینبزنند یا اینکه آنچه الزم داریم یا تو یا امیرزاده 

ایم برویم دعوا نیامدهآمدیم به اینجا براي ما  .تشریف بیاورندواال خود نواب
دهیم عوض مواجب میگیرید ما قبض شکار دراج یا اینکه اگر خودتان نمی
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فرداي آن روز رفتند تا آنجا الزم هست خودمان بگیریم. شما پول بدهید 
خود تشریف  واالنوابخدمت وزیر قدري حرف زدند بنا این شد که بنویسید 

تشریف آوردند  واالنواب مُحمّره ج فراهانی به ابعد از ورود افوچهار روز بیاورند. 
با قلیل  واالنوابپیاده توپچی با توب رفتند استقبال و سوار افواج همگی 

هکه بکه رسید سالم زدند چون هافوجسر  هسواري آمد توپها شلیک کردند ب
اده تشریف آن شب را در اردوي امیرز واالنواببودند تعجیل تشریف آورده 

فردا که چادرها را زدند تشریف آوردند به چادرهاي خودشان اما قبل از بردند. 
و بعد از آنکه دو سه مرتبه رفتند به جزیره  واالنوابج فراهان و ارفتن افو

 کنار رفته بودند هاسرکردهبرگشتند در این دفعه آخر نواب و امیرزاده به اتفاق 
کنند بعد از تفحص و تجسس باال و  شط که جایی را براي سنگر مشخص

کنند و جایی مشخص می خانآقاجانیو خان نقیعلیجاي سنگري براي پائین 
یک  چه جایی بود خانآقاجانیاما جاي سنگر  خانمرادمحمدهم براي سنگر 

رفت در وقت شد و میشط بهم وصل می رفته در جایی که دونجی بود پیشک
آمد یک ذرع که آب باال مید اما در وقت جزر آن جاي سنگر نمایان میشمد 

که نه خاك داشت نه گل داشت نواب امیرزاده گرفت جاي سنگر را آب می
در وقت  بودرا براي سنگر مشخص فرمودند که به قدر ده ذرع از شط دور آنجا 

مهدي مهندس و هر قدر میرزا آب بود ب در وقت جزر که در میان آ مد
تر طرفایند جایی است اقالً پنجاه ذرع بند اینجا عرض کردخان جابرحاجی
بدهید سنگر را بسازند که خاك و گل براي دیوار سنگر باشد نواب امیرزاده قرار 

 رساند کلی بهم میسنگر را بستی تفاوت تر قبول نفرمودند پنجاه ذرع که عقب
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له شود اینجا خوب است که اگر کشتی بیاید چندان فاصقوت گلوله هم کم می
خورد هر قدر اینها عرض کردند نواب امیرزاده میندارد گلوله توپ خوب به کار 

 جا بناي سنگر ساختن را گذاشتند. قبول نفرمودند همان

نقی خان و علی خانآقاجانیبه فاصله پانصد قدم از سنگر  خانمرادمحمدسنگر 
ي سنگر باشد قلعه خرابه بود آنجا را برا مُحمّره طرف که سمت به این
گرفت اما دیوارش را آب میمشخص کردند میان او را آب نمی خانمرادمحمد

 سرتشریف آوردند تشریف بردند  نشادسرکار واال خوکه گرفت تا روزي
را این سنگر است که عرض کرد اینجا بد جایی باز میرزا مهدي سنگرها 

ال هم همان را سرکار واتر باشد بهتر است آن طرف پنجاه ذرع ساختند هر گاه 
 فرمودند که امیرزاده فرموده بود. 

حکم  واالنوابچند مرتبه دیگر هم براي اتمام حجت عرض کرد آخرش 
مدتی فرستادم سنگر بسازي نساختی  ازدند که من ترفرمودند توي سري 

کلنگ نه را خودم تنها در قوه نداشتم بسازم نه بیل بود نه سنگر  عرض کرد
 واالنوابساختم که نشد سنگر را دیگر با چه چیز می هاعمله نه پول این

 شو که اذیت خواهم کرد.  فرمودند برو از پیش نظرم دور

را که  جائیفرمودند هم چند مرتبه عرض کرد قبول نفرمودند خان جابرحاجی
آن سنگر را بنا کردند ابراهیم میرزا مشخص کند خیلی خوب جایی است 

 که آب زمین سنگر راذرع باال آوردند که  ا دوساختن اول اصل زمین سنگر ر
که دو ذرع را باال بردند آن وقت توپ و سرباز بود نگیرد بعد از آن جاي سنگر

 را باال بردند.  دیوار جلو سنگر
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نیم دو ذرع بود چوب  یک ذرعاما آن دیواري که ساخته بودند عرض دیوار 
ها را از چم ند میان چوببه زمین نصب کرده بودنخل هر یکی یک ذرع فاصله 

 (؟) و گل چمن باال آورده میان دیوار را خاك ریخته بودند. 

 الجمله اتفاقی داشتندفی هاسرکردهدیگر بعد از آنکه تشریف آوردند تا چند روز 
در کارها بدهید که قراري زدند حرف میرفتند می منزل وزیر دفعه دو دفعه یک

بندند و اگر برویم و جزیره را نگه داشت جسري به اگر چنانچه باید به جزیره
بندیم وزیر هم رفت یک دهیم خودمان جسري میشما نبندید ما قبض می

مرتبه دو مرتبه عرض کرد سرکار واال جوابی مشخص معین نفرمود اما بسیار 
زنند و همه ها میاین قسم حرف هاسرکردهبدشان آمد از این حرف و از اینکه 

 یک جهت هستند. یک قول و 

بودند  هاسرکردهخان مرحوم و همه روزي تشریف بردند سر سنگر آقاجانی کی
ها دارد و نه هبنا کردند تکذیب بعضی آدمها را کردن که نه دخلی بسرکرد

فرمودند که میدار شان گاهی حرفهاي گوشهدخل است. در میان فرمایشاتبی
زنی ایرادها براي آدم بی به آنها جرأت هستند اگر حرفبعضی آدمها بسیار کم

ها گیرند که هیچ دخلی به مطلب ندارد چرا باید آدم معقول این قسم حرفمی
بزند مثالً شنیدم در اینجا هر وقت در مجلس چند نفر پیش یکدیگر جمع می

کنند که در لب آب مشکل است دعوا قشون انگلیس می تعریف زیاد ازشوند 
عوا کرد و سنگر بست مثالً چنین و چنان باید کرد کردن و اگر باید در آب د

 ها چه حرفی است چرا باید سر کرده معتبر پادشاه این قسم حرفها بزند این
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و اینها نیست مگر از جبن و وحشتی که دارند و بعضی اوقات دیدم به محض 
ها رنگ از صورتشان افتد بعضیقشون انگلیس در میان می اینکه حرف دعوا و

 انگلیس چه قابل دارد قشون او چه چیز است. رود می

کردم ترس مواخذه پادشاهی نبود همه این قشون را من مرخص میاز هر گاه 
 داشتم. و این سر حد را به دویست نفر سوار عرب نگاه می

ها از همان روز دست از هکرداز این قبیل فرمایشات بسیار فرمودند سر اآن روز
شد را از منزل همدیگر موقوف کردند و دیگر و  همدیگر داده ترك آمد

کم تکذیب از زدند موقوف کردند و بنا گذاشتند کمحرفهاي سابق را که می
 . حرف زدن واالنوابیکدیگر کردن و به میل خاطر 

باز تشریف بردند سر سنگر پرسیدند که کشتی به چند توپ  واالنوابیک روزي 
پ یکی گفت بیست توپ تا آخرش شود یکی گفت چهل تواز هم متالشی می

 گفتند.ها بر خالف یکدیگر میهکردچهار و پنج توپ رسید و هر یک از سر

کند می داغانگفت پنجاه توپ کشتی را خان مرحوم میمثالً اگر آقاجانی
گفت بیست خان مینقیکند علیگفت چهل توپ داغان میمحمدمرادخان می

کند هر یک بر ن میاگفت ده توپ داغیم خانحسنمحمدکند توپ داغان می
گفتند به صداي توپ کشتی از گفتند بطوري که بعضی میخالف یکدیگر می

کرد از آنکه گفته بود این بود که تکذیب می واالنوابشود و قرار هم داغان می
گفت تو راست میمی کرد از آنکه گفته بود چهل توپپنجاه توپ و تعریف می

 د نرسیده است.گویی او ترس دار
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این بوده در هر کاري و عملی که  هاسرکردهو  واالنوابدر این مدت قرار عمل 
رفت طور گفت این یکی دیگر میآن یکی میآنچه داشتند و شب و روز آنچه 

ها هم به این قسم واالنوابکرد گفت و خالف قول او را ثابت میدیگر می
 خوشحال بود. 

توپ به کجاي فرمودند.  خانآقاجانیشریف بردند سنگر باز ت واالنوابروز یک
به سکان کشتی که کی گفت ی شودو غرق میشود می اختیاریبکشتی بخورد 

برود میانش غرق که آب گفت به جایی بخورد کی مییشود میاختیار خورد بی
به اندازه دهن توپ چوب ساختند گفت شنیدم  سرتیبخان نقیشود علیمی

وله بخورد سوارخ شود دفعتاً با قیر و همان چوب سوراخ را مسدود که گلوقتی 
فرمود بسیار بدشان آمد  واالنوابگذارند آب برود میان کشتی کنند و نمیمی

کسی آنها سرشان گذاشتند  هک را ساختند وقتی اوها کالهی بلی شنیدم فرنگی
آیند کنند میمی ساختند سیمی قرار دادند پروازبیند پري هم از مقوا را نمی

روند فرمود حیف میکشند و دوباره زنند آدم را میمیآدم با گلوله  باالي سر
که تو را واهمه مگر از راه آدم معقول این قسم حرف بزند این نیست نیست 

این جواب را می واالنوابزد نقی خان که این حرف را میگرفته است. علی
گلیس بتواند که در روي آب بیاید کیست ان گسگفت فرمود یکی دیگر می

راست که او را مقابل مقابل این سنگرها دعوا کند او مثل وزغ است ننگ ما
 .خود دشمن قرار بدهیم

آید یکی او مثل مرده است سوار تابوت است از تابوت چه بر میگفت یکی می
ر خان یاواو را ببرد موسیگفت او اسب چوبی است چه قابلیت دارد که اسم می
ه بقلیان یک دست ه ها چه قابل دارند یک دست بگفت قربانت شوم اینمی
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را مثل میمون قالده کرده میان اردو می بازمیمونکه اترام  شمشیر فرداست
گرفته بیاورم  اذن بدهند من کشتی را بغل واالنوابگفت آورم یکی دیگر می

فکر کردم این  عرض کرد قربانت شومیک روز  سرتیب  خانمحمدحسن اینجا.
ردم یکی از آنها بیاورم حمام کنم عهد کشود دودي حمام خوب میها کشتی

 شما را مهمان کنم. 

عرض  خانمحمدحسنسر سنگر تشریف آوردند  واالنوابدیگر باز یک روز 
خمپاره و نارنجک اش را بکنیم سواي توانیم چارهچیز آنها را میکرد ما همه 

ایم روز کندهها که هم فکر خوبی کردم از این چاه را اوآید که از باال میآنها 
گویم سربازها دست بگیرند در اطراف سنگر هر میجنگ از این شاخهاي نخل 

بایستد هر وقت خمپاره نارنجک از باال افتاد سربازها با آن یک ذرع یک نفر 
شان را رو واالنوابها اگر بترکد اذیت نکند چوب بزنند بیاندازند میان آن چاه

شود که گلوله چگونه می خانمحمدحسنگرداندند بنا کردند خندیدن فرمود 
هم تصدیق  واالنوابشاخ نخل حرکت داد  خمپاره به آن بزرگی را با چوب سر

دیگر کسی جرأت ها شد کرد و بعد از آنکه چند مرتبه گفتگومیها را قول این
 واالنوابی رفتار نماید که نکرد حرفی بزند و هر کس در فکر این بود که قسم

رفتند بیل در این مدت این بود می هاسرکردهقرار عمل التفاوت بفرمایند.  اوه ب
بخواهید کلنگ میخواهید د هر چیز دیگر مییگفتند بیل نخواهخواستند میمی

را   خواستند همین جوابقل سنگر می بود سیخ براي مرد همین جواب نخواست
 بگیرید. خان جابرحاجیخواستند بروید از ه میگفتند چوب هر چمی

اوایل هر چه خانه در میان جزیره بود که عرب ساخته بود خراب کرد داد آنچه 
باز بردند شان میهخانآشپز صرف هیمه به جهت هاسرکردهگرفتند نصف را می
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بگیرید او هم خان جابرحاجیگفتند بروید از خواستند میمیرفتند چوب می
چوب خواستند جزیره خانه بود خراب کرد داد باز کفاف نکرد نچه در میان آ

عرض کردند در میان  واالنوابهاي شهر رسید آمدند خدمت نوبت به خانه
خواهند حاال جزیره هر چه خانه بود خراب کردیم دادیم باز آمدند چوب می

اگر  کجا هست بده عرض کرددیگر چوب نیست از کجا بدهیم فرمود از هر 
خودم چه الزم است از نخلستان باید من چوب بدهم بفرمایید هزار نخل هر 

مگر بدهم واال دیگر چوب نیست باز هم بفرمائید بدهم اگر رعیت باید بدهد 
چوب  بدهم جوابی معین ندادند فرستادندرا خراب کنم مُحمّره هاي هاینکه خان

مُحمّره طوري  هداد آخرش بشهر خراب کرد و بده او هم بنا کرد از خانه میان 
باقی از رعیت و یک خانه دیگر یک نفر را خراب کردند که دو روز قبل از دعوا 

 رفتند.همه اجر شوشتري و دزفولی در کاروانسرا بودند تنماند مگر پاره 

ا دیگر هکه سر کردهبعد از آن مُحمّره تشریف آوردند  واالنوابدیگر اوایلی که 
چند مرتبه عرض کرد خان جابرحاجیزدند ها حرف میمآن قسحرفی نزدند و 

اید که شما فرستادهجزئی قشون جزیره را نگهدارید به این که اگر شما بخواهید 
ها را نگه داشت چرا که دوازده فرسخ طول دارد که بتوان جزیرهممکن نیست 

و  بالمرهرا خالی سه فرسخ عرض اگر بخواهید قشون را آنجا بفرستید اینطرف 
ره را زیجطرف نگاه دارید باشد نصفی آن نصفی از قشون اینطرف اگر بخواهید 

دانید باشند توپ هم هر قدر مصلحت میبگذارید عرب و بلوچ در آنجا خالی 
شبیخون کنیم دعوا مییک قسمی با آنها به جزیره پیاده شدند اگر آنها بدهید 

 یم. زنو کله می میزنیم بدزده به آشکارا همراهشان سر
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شدند. مُحمّره اینکه روزي که وارد  بجهت هاسرکردهیکی دو نفر از 
 واالنوابخدمت کم تعارف داده بود از آن جهت شب و روز جابرخان حاجی

راه دارد شما نباید به حرف در باطن با انگلیس خان جابرحاجیکردند عرض می
جواب  رض را کرداین عخان جابرحاجیچند مرتبه که او بروید و گوش بدهید 

که اگر جزیره را این است خان جابرحاجیگفتند منظور می ندادند و سرکرده
که انگلیس بیاید بدون منحصر به عرب باشد هر روز و همان خالی بگذارید 

 کنند.تسلیم میمعطلی جزیره را 

قورخانه نداده نیامده بود را پر کرده بودند که کشتی  واالنواباین شدت  اب
و خان جابرحاجیهم که دادند دویست تیر قورخانه به سنگر بعد از آن بودند

آخر معلوم شد که چه  بردندداده بودند تا صبح دعوا فرستاد قورخانه پسرش 
ده یک او را  هاسرکردهکه هر گاه خدمتی کرد و چقدر ایستادگی کرد 

ود حالت این قسم و اینطور بخوردند. ابداً شکست نمیایستادگی کرده بودند 
 واالنواباین قسم از دعوا و سلوك رفتار در این مدت و  هاسرکردهقشون و 

که سنگر میدر عرض این مدت  واالنوابو از مردم نسبت به به مردم  تنسب
یا اهللا دفعه نفرمودند باركیکآوردند سر سنگرها تشریف میه روز مبستند و ه

اینکه اگر کسی حرکت خالف  یاانعام نداد دفعه یک صاحبقران به کسی یک
توقف مُحمّره که در کردند و در عرض این مدت نمیو سیاست  همؤاخذ کردمی

اند چه نوشتهکه آمد ابراز نداد که از تهران  واالنوابچاپار دفعه داشت اردو یک
اند که اگر اذن بدهید سرداري نوشتهفرمودند از تهران یک دفعه مگر اینکه 

که در اینجا هستند هر یکی  هاسرکردهنوشتم که این ب بفرستیم من در جوا
که سرکار اما بعد از آن عرض نکردند.  واالنوابدر حضور یک سردار هستند 
حضرات شما چه میکه  هاسرکردهگفت به  خانآقاجانیواال تشریف بردند 
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 که ازها گفتند کدام سردار است سرتیب اگر یک نفر دیگر بیاید گویید در اینکه 
خان از بعد از نقی خان علیمرادمحمدو  خانمحمدحسننی عی بهتر واالنواب

نمیزد حرف دیگر هیچ کجا  دز آن ضرب را واالنوابروز در سنگر  آنکه آن
از همه کس بهتر است اما تفاوت  واالنوابمعلوم است که گفت  خانآقاجانی

بگوییم ترس و لرز  راهزه باید بعقل ماها برسد ه که اگر چیزي باینقدر هست 
عرض کردیم هر فرمایش بفرمایند شوند بعد از آنکه خلق کج واالنوابکه مبادا 

بلکه قسم دیگر است فرمایید که میکسی قادر آن نیست گوید این قسم نیست 
 .البد هر چه بفرمایند باید عرض کرد بلی قربانت شوم درست است

گویم این میزنم زمین را مقابلش می زانورویم کندهاما اگر کسی دیگر باشد می
اگر قبول نکرد چیز رسد اگر چنانچه قبول کرد که هیچ قسم به عقل ماها می

ید بشود اگر آنچه را قسم باگویم شما بگویید چه او رسیده میعقل  بهدیگري 
است که چه عیب دارد اگر خیر موافق موافق قاعده که او خیال کرده است 

کنی ایم قبول کن اگر قبول نمیکه ما گفتهند آنچه را گویقاعده نیست می
یا ما دخلی نداشته باشد ه وارد بیاید بنوشته بده هر روز شکست بشود یا نقصی 

شما کار به کار ما نداشته باشید عیب و نقصی وارد آمد دهیم اینکه ما نوشته می
 باشد. دولت با ما جواب 

اگر چنان گفتند  خاننقیعلی ان ومرادخخان این قسم گفت محمدآقاجانی
حمالید مگر شما از گفت خان حسنمحمدالبته بهتر بود کسی آمده بود از تهران 

دروغ تکلیفی به شاهزاده کردند خبر ندارید آنها از خودتان و اولیاي دولت دولت 
دولت ما و  هاز این گذشتاین را نوشتند. دانستند این قبول نخواهد کرد چون می

که ده بیست هزار تومان شوند ما هرگز متحمل این خرجها نمیي دولت اولیا
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این هستند که دولت ایران سردار بفرستند وانگهی چه در بند خرج بکنند 
بشود شب و روز اوقات باشد یا در پی این هستند که فتحی  داشتهنظامی 

و خوشگل طرح اولیاي دولت سر این حرف است که نظامیه و داودیه خوش
این هم  مشغول کنند بگذارید حاال ما را فرستادند اینجا ایند و شاه را بشو

آید چکار دارید به این کارها هر روز جنگ شد از ما بدش میشنود میحرفها را 
وقت هم آندارند بر ما وقتی نتوانستیم چه بحثی کنیم دعوا میتوانیم می تا

که نیست ها ر دولتسایما مثل بشود دولت خاطرتان جمع باشد اگر شکست 
که هشت زنند به شاهزاده میوري بکنند یا سیاست بکنند منتهاش ضر همؤاخذ

هم گیرند و یک نشان تمثال و حمایل میدولت تعارف نه هزار تومان اولیاي 
که بسیار خوب دعوا کرد در قوه قشون هیچ دولتی نبود در لب  گیرندمیبرایش 

اینها منتهاي رشادت را کردند ا کند باز بتواند دعوآب مقابل قشون انگلیس 
را نزنید و این شاهزاده را هم از  کردند نترسید عبث این حرفهادعوا هم 

 خودتان نرنجانید. 

مرحوم از ترس اینکه مبادا بروند بگویند گفت من هم گفتم اگر  خانآقاجانی
که اولیاي را چه رجوع به اینبهتر بود براي ماها دیگر ما کسی آمده بود از اول 

را مضبوط  بلکه کارماناین باشیم باید در فکر  وزهکنند امردولت چه کار می
 کنیم که رو سفیدي حاصل شود. 

 سرتیب  خانمحمدحسنبا  شده بودیممُحمّره وارد  اولی کهخان جابرحاجی
اوضاع بجهت مغشوشی گاه  گاه کردو تعارف میکرد زیادتر آمد و شد می

کرد که کاش یک دل می دردِآمد آنجا می واالنوابشنیدن و حرف ن مُحمّره
بلکه از آنجا چاره نوشت میبه تهران این سرحد را بود که تفصیل حال مینفر 
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که ماها مثل بندر بوشهر فرستادند میدادند یا سرداري میکردند قراري می
بشود ا جز اینکه هر روز که دعوه این اوضاع که حاال هست بشدیم روسیاه نمی
هاي سال باقی ندامت و روسیاهی براي ماها تا سالشکست بخورد این قشون 

کشی این طریقه این طریقه قشونبماند ثمر دیگر ندارد این طریقه دعوا نیست 
دانیم و نمی نداریمدانم چه باید کرد ماها که راه طهران داري نیست نمیسرحد 

خدا گفت میدر جواب  سرتیب نویسید راه دارید چرا نمیبنویسیم شما که 
چیزي آواز دهل از دور خوش است. چه دولتی چه اولیاي دولتی عمرت بدهد 

و نیستی نرفته طهران و اولیاي دولت دیگر از میان کار با خبر شنوي دولت می
دیگر کسی خیال کن ما نوشتیم است رسم نیست ندیده دولت ما همان اسم 
از کنیم نگاري میبفهمد که ما وقایعده اینکه شاهزاگوش نخواهد داد سواي 

دست ما شکوه بنویسد ما را مقصر کند کار دیگر نخواهد شد باز در قوه 
آید و این اوضاع از عهده جیره این قشون بر میالدوله است که خودش احتشام

از این حرفها خواهی را هم فراهم آورده است تو هم اگر صالح کار خود را می
ها مخور مبادا احتشام الدوله بشنود گفت من نه از راه اینکه صهغو از این مزن 

زنم از راه اینست که الدوله داشته باشد این حرف را میشکوه از دست احتشام
ایم و بعد از قرنی مرحمت این دولت پرورش یافتهسال در زیر سایه سالهاي 

در بماند اقی ه روسیاهی بیکه ما شود طوريترسم چنین امري اتفاق افتاده می
طوري دیگر دفعه  افتد اگر اینسرما تا قیامت همه روزه از این امرها اتفاق نمی

اید اما من دیدم را ندیدهشما جنگ انگلیس دفعه دیگر تالفی بکنی بشود یک
بینم هر روز دعوا بشود مشکل است که این که من میاوضاع جنگ کردم این 

گلیس دعوا کنند از من که دعواي انگلیس انتاب بیاورد با سنگر و این اوضاع 
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کنند شمادانم هر چه بگویم کسی نخواهد شنید بلکه مقصودم میرا دیده و می
 گوئید. نمیبگوئید چرا  توانیدها که می

فوج بهادران  مُحمّرهدر در مدت توقف افتادن اردو و نظم اردو دیگر از طریقه 
جا افتاده یکمُحمّره در آن طرف  مبارکهج کزاز با توپخانه وفوج بیات دو ف

چه قسم این اردو اما جاي ابراهیم میرزا سردار این اردو بود بودند نواب امیرزاده 
از اول فاصله چندان نداشت  بطوریکه بوداین اردو نخلستان و سمت دجائی بود 
قلعه و افتادن اردو به قاعده و پانصد قدم فاصله داشت تالب شط هزار نخلستان 

هم در وسط بود به قسمی امیرزاده در وسط بود قورخانه سرا پرده نواب  .بود
که هر گاه وقتی آتش زده بودند اردو قرار داده بودند قورخانه را در وسط 

کردند ا بطوري میرگرفت و محافظت قورخانه میاردو آتش قورخانه را تمام 
آتش بزند هر  صدد این بر آید که قورخانه را کسی درکه هر گاه منظور داشت 

حفاظی خواست برایش ممکن بود چرا که که میوقت از اوقات شب یا روز 
که قراولی نداشت دیواري کشیده بودند  که کسی نزدیک نرود یانداشت 

 اطرافش از همه باز بود پشت دیوار که اطراف قورخانه باشد قراول نداشت. 

انداخت یداشت هر گاه کسی از پشت آتش مهمان در قورخانه قراول 
قدم فاصله امیرزاده شصت هفتاد تا چادر شد از قورخانه خبر نمیهیچکس 

نقی بتفاوت بود بعضی خان و علیخان و محمد مرادداشت تا چادرهاي آقاجان
و محل اردو بود به اصطالح پنجاه قدم بعضی کمتر بود این جاي قورخانه 

 خودشان. 

که احیانا بسازند ر از اردو را سنگري که دوخواسته بودند  هاسرکردهامیرزاده و 
اردو بزند بیرون بیاید انگلیس بخشکی شاید یک روزي اتفاق بیفتند که قشون 
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ل ثاردو را دیوار باید کشید مو شبیخون بسر اردو بیاورد طریقی کردند که دور 
 اردو نتوان داخل شد. قلعه و در گذاشت که از همه جاي 

ضرور ستان و شط بود گفتند که این دو طرف نخلدو سمت اردو را که به طرف 
از دیوار است و بعضی نخلستان صد مراتب بهتر نکرد که دیوار بکشند همین 

که مال نرود کشیده بودند جاهاش هم دیواري که قدیم براي حفظ نخلستان 
ایام که باران خراب کرده است دیوار یک ذرع نیم بوده به مرور روز اول بلندي 

او هم بعضی جا هم بالمره خراب سه چاك قد دیوار بود یم ذرع االن به قدر ن
بیابان بود و طرف دیگر که طرف این طرف اردو بود این دو طرف شده بود 

کنده ریخته بودند قدري از طرف بود قدري خاك از بیرون  مُحمّرهدیگر رو به 
ن شده سر آخاك به قدر نیم ذرع بلندي ریخته بودند اندرون از دو طرف که 

نزدیک بهم نشانده بودند میان نخل آورده راست راست هاي خاك را از شاخ
روباه و جانور محافظت باغ از رفتن  بجهتسر دیوار باغ را اینکه خاك به مثل 

که او با این این قسم تفاوتی گذارند؛ آنها هم دیگر از سر شاخ درخت می
و گل هم زیر و گذارند می که اینها را پرتر و زیادتر این است دیوارها دارد 

می گذارند که از باد و باران محفوظ است اما او گل نداشت و از صدمه روش 
 افتاد. زد نصفش میباد هر وقت که می

کرده بودند قرئی که این سمت بودند قسمت هافوجاین دو سمت را قدم کرده 
 این بود که نوبه ه باز هر دو فوج کار آنها از سر صبح تا شام که بود اول دوره 

در ها همان ساعت اولقرانداخت آن که میرا باد یا مال هر چه از این چوبها 
که امیرزاده نظم و کفایتی کردند به قسمی ماشاءاهللا از خود نصب میجاي 

آمد زور که می و بادهاي پربا آن همه جمعیت  مُحمّره توقف داشت در مدت 
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ه نکرده باشد بباشد و قراول نصب اده نشد که دو تاي از آن چوبها افتیک دفعه 
به دیوار و گردید و چشمش اول میدیوار قرجاي خودش شب و روز در راسته 

 بود. چوب 

دیوار که نگاه ها را نشانده بودند که از راسته به قاعده و نظام آن چوباما چنان 
دیوار هم که است و از مقابل کردي مثل این بود که یک شاخ نخل می

زیاد باشد یکی کم فاصلش تفاوت چنان نبود که یکی بیکردي می مالحظه
یعنی  هاسرکردههمه و استادي که بسرکاري خود امیرزاده و به اهتمام چون

ي آنها بود روزي که هافوجسمت که خان چوننقیو علیمرادخان محمد
ه ب فرمودند و نوازشالتفات زیاد از حد با میرزاده تشریف آوردند  واالنواب

کشی و در حقیقت معنی قشونابراهیم میرزا اهللا ها فرمودند که باركسرتیب 
 است عجب قسمی انداخته است. انداخته سرداري این است عجب جایی اردو را 

و معین کرده مشخص خان  مرادمحمدامیرزاده هم عرض کرد جاي این اردو را 
او هم بنا فرمودند خان  ادمرمحمدالتفات و نوازش به  واالنوابقدري هم است 

چندین حسن دارد از جمله این اردو کرد تعریف و توصیف کردن که یک جاي 
ابداً از میان شط بیندازي هزار توپ  این اردو اینست که قربانت شوم اگر صد

 رسد. اردو نمیآید و به این به نزدیک این اردو نمیگلوله 

گذرد یا خیر میوله توپ از نخل پرسید که گلخان جابرحاجیاز  واالنواب
باشد از سه چهار نخل گلوله توپ هر قدر کم قوت عرض کرد خان جابرحاجی

که گذرد از آنجا هم میپر قوت باشد از هشت نه نخل گذرد اگر باروتش می
نفرماید فرمودند این قسم که تو میرا قبول بود که حرف کسی  واالنوابقرار 

که جاي اردو را خودش مشخص کرده بود چون خان مرادمحمدشود نمیگویی 
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جابرخان که توپ هشت نخل را قطع کند حاجیاو هم عرض کرد مشکل است 
حاضر است روم قطع شده است  و که در دعواي ماها آن نخلعرض کرد االن 

بشود اول نشان داده عرض کرد که هر روز دعوا میان نخلستان را برد  واالنواب
اید که انداختهبعد سنگرها اگر چنانچه این اردو را اینجا  شکند ومیاردو 

بدهید باالتر اردو را بکند خاطر جمع نشوید و اردو را حرکت محافظت نخلستان 
 و سنگري دورش بسازید. در یکجا جمع بیندازید 

خیالم به بزنی من ها را این حرفتو چرا باید خان جابرحاجیفرمود  واالنواب
براي این آمدند که ترسیده این قشون ها ترسیدند تو هم رتیب سو  هاسرکرده
بی آب اردو بزنیم میرزا مهدي بیابان بروند را نگهداري بکنند نیامدند مُحمّره 

که این هر وقت هر کسی عرض کردند عرض کرد قبول نفرموده چندین مرتبه 
 سرتیب خان رادممحمدو اردو را باالتر بیاورند گیرد اردوي امیرزاده را توپ می

اردو جاي دیگر ببرند باعث شکست  بهاینجا  زاردو اکرد اگر عرض میمیرفت 
این اردوي امیرزاده بود اما اردوي وزیر او هم اوایلی که و قشون خواهد بود 

حده تشریف آوردند علی واالنوابکه و بعد از آنوارد شدند فراهان ي هافوج
در لب شط به فاصله مُحمّره ش در پهلوي خوداصل چادر وزیر چادر زده بود 

با صد آن جا چادر وزیر بود پشت چادر وزیر سرباز فرج سیالخوري سی قدم 
 دلفان و عملجات وزیر خودش. نفر سرباز 

قدم جاي دویست فراهان هم که وارد شد در پشت چادر وزیر به فاصله  هافوج
ج فراهان ادر مقابل افوردند هم تشریف آو واالنوابرا معین کردند ج فراهان اافو

بود در  واالنوابسراپرده صدو پنجاه قدم جاي به فاصله  مُحمّرهقلعه در پشت 
خان قاجار رحیم واال بود مثل محمدکار  عملجات سر واالنوابسراپرده اطراف 
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خان مهندس میرزا علی  محمد رضا واالنوابنوکر  ةباباي کمرحاجی میرزا 
ها هم در اطراف اینخان  العابدینزینبختیاري ان خقلی معلم حسیناصغر 

قورخانه را بدون بود اینها قورخانه چادرهاي سر در پشت  واالنوابسراپرده 
 دیوار و بدون حفاظ در آن صحرا بود. 

آن چادري که قورخانه زیر باران بود بعد از تا بعد از مدتی . . .  تا مدتی همان
عرض کرد باید حفاظی  سرتیب  خانحمدحسنمسر قورخانه زدند بود آوردند 
فرمودند هر قسم میدانی درست کن عرض  واالنوابقورخانه درست کرد براي 

بیست نفر آوردند طراحی  کرد باید خندق کنده شود از سرباز افواج فراهان ده
رع نیم عرض خندق را قرار دادند بعضی جاها یک ذرع گود کرده ذکردند یک 

و کمترك کنده بودند زیاده نشد چرا که بیل و نیم ذرع بعضی جاها بودند 
ج اهاي افوسنگربعد از آن بناي این شد که جاي کلنگ نبود که زیاد بکنند 
تا  ندگردیدشده میخودشان سوار  واالنوابچند روز فراهان را مشخص نمایند 
قرار دادند بناي  مُحمّره  »؟« را در چلفیفراهان آخر جاي سنگر دو فوج 

از ظهر گذشته کشتی روز بود که یک روز دو ساعت سنگر شده چند اختن س
حاضر  آوردند حکم فرمودند سرباز را سر سنگرها واالنوابنمایان شد خبر براي 

هاي انگلیس بخیال اینکه از کشتیسنگرها حاضر شد اول  سرباز سر نمائید
بوده است سه سال ایست مال دولت فرانسه سر کردهاست بعد معلوم شد که 

چندي هم بوشهر احت دریا بوده است در آن اوقات رفته بود بندر یبسکه مأمور 
که چون  واالنوابرا ببیند آدم فرستاد خدمت  واالنوابمانده اینجا که در آنجا 

ز بوشهر کسی را ندیدم اهستم شما را دیدن کنم رفتم طالب من دوست هستم 
هم  واالنواب واال فالید بیایم دهاینجا اگر اذن میام آمدهقشون عجم 

تعارف رفتند میان کشتی فرستاد خان را با محمد رحیم سرتیب  خانمرادمحمد
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از شب رفته آنها مراجعت کرده آدم کردند اذن آمدن هم دادند دو ساعت 
ج ومرخص کرده آمدند چادر صبحی یک ففرستاده سربازها را از سر سنگرها 

زصد نفر هم از فوج بهادران با مورفتند قبال به استفراهان را حاضر کرده 
در پیش سنگر ایستاد وقتی که کشتی او چی طبال و نی و (مرقانچی) کانچی

سرباز با توپ انداخت از سنگر آقاجان خان سنگر از کشتی پیاده شد آمد جلو 
 قلی خان همراهش آمدند. و سوار حسین سرتیب 

شده رفت  واالنوابه وارد سراپرده اردو گذشته چند توپ هم شلیک کرداز آن 
من که در بوشهر ها که انگلیس واالنوابنواب واال را دید و عرض کرد خدمت 

کشتی ما هست که مُحمّره در گفتند روز بیست و هفتم جمادي الثانی بودم می
و نهم است و آنها نیامدند همه روز بیست آنجا دعوا خواهیم کرد و االن 

 دروغ می گویند. سم است شیطان هستند همین قحرفهاي آنها 

رحیم خان  چادر محمدبا صاحب منصبی که او همراه داشت رفتند  هاسرکرده
که در آنجا نهار بخورد بعد از صرف نهار بعد از دیدن شاهزاده رفت چادر وزیر 

کنم هر گاه خواهم سنگرها و استعداد شما را مالحظه که میاذن خواست 
خوشحال دوست هستم که خوب باشد چونویم و اگر نقصی داشته باشد بگ

و رفتند سنگرها  هاسرکردهاو با هاي منصبصاحبهم اذن داد شوم شاهزاده 
براي او اردو همه را دیدند و نقشه همه را برداشتند آمدند  توپ و قورخانه و

این استعداد شما را که من دیدم در گفتند آمد خدمت شاهزاده عرض کرد 
کنید اوال اینکه توانید جنگ ساعت زیادتر نمیدعوا شود سه هر گاه  آنهامقابل 

سنگر لب آب می چه لب آب بسازید دوم اگر چناننبایست از اول شما سنگر 
براي آمد و شد سنگر را هم در زمینی بسازید مارپیچ بکنید ساختید باید سنگر 



26 

هیچ دوام  دیگرجلو توپ انگلیس اال خاك و سنگر زمینی زمین قرار بدهید 
کنید این سنگرها را خراب اگر چنان چه از من قبول مینخواهد کرد حاال هم 

 کنید بروید در خشکی سنگر بسازید هر گاه او آمد و از آب بیرون آمد در
کنید یامد که هیچ البته سنگرها را خراب خشکی با هم جنگ کنید اگر ن

وپ در میان آنها کوچک است من تکه توپ کشتی  خاطرجمع این نشوید
 کشتی آنها دیدم که ده ذرع قدش هست. 

که آنها را را من بجهت این لب آب ساختم  فرمودند این سنگرها واالنواب
آمدند این سنگرها را بعد که اینجا بیایند خاطرجمع بکنم و فریب بدهم که آنها 

ی با آنها جنگ کخش ی درکبخش  کشانمخالی کرده عقب میروم آنها را می
 کرد.خواهم 

در آنجا باشد داشته باشید و اردو ی سنگري کخش پس شما باید درعرض کرد 
وقتی که نتوانستید توانید جنگ این سنگرها را هم اینجا داشته باشید تا می

آنها میمن اینکارها را بکنم هر گاه چه قابال دارند که بروید اردو فرمود آنها 
چه قسم جنگ با آنها خواهم رسد که من شما میحد بگوش  سرآیند به این 

عرض کرد اختیار با خودتان است آنچه در دوستی و خیرخواهی من کرد 
به طهران نوشت به وزیر هم به همین طورها کاغذي  فهمیدم به شما گفتم.

مختار خودشان جلودار شاهزاده را آورد دیگر او را ندانستم چه وقت آوردند از 
مراجعت از بصره دوباره آمد ت بصره وقت مغرب رفت میان کشتی رفمُحمّره 

هشت نه دیدنی از شاهزاده کرد رفت روزي که این صاحب منصب فرانسه آمد 
و  خانمرادمحمدآورده بودند سنگر  مُحمّرهتشریف به  واالنوابروز بود که 

نشده بود نیمه نیم خان ساخته شده بود اما سنگرهاي فراهانی ساخته آقاجان
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سنگر فوج جدید فراهان آوردند عصر به عصر سر شریف میتمام بود همه روز ت
شده بود از فرمایشات سابق که که خوب جایی ساخته آورند چونتشریف می

کردند تا یک روز به هاي الحق عرض میفرمودند و جوابنوشته شد می
یک نفر سر کرده معتبر در میان  کرد که الزم است سرتیب  خانمحمدحسن

در جواب عرض کرد به چند شرط به با یک فوج برو به جزیره بیا جزیره باشد 
فوج بفرستید دوم اینکه ببندید هر گاه  دوفرستید با میجزیره میروم اوال اینکه 

بدهید اختیارش دست من باشد هر وقت که  دو کشتی بندیدجسري نمی
شرط دیگر اینکه ذخیره شش ماهه بدهید که در بیایم بخواهم بیایم این طرف 

شرط دیگر اینکه دست خطی بنویسید یان جزیره در روز سربازم گرسنه نماند م
هاي دیگر تکلیف رفتن جزیره را کردم هیچ یک قبول رفتن را هبسرکردکه 

کاغذي هم داوطلب شد و رفت و شرط دیگر اینکه  خانمحمدحسنو نکردند 
یم میان. وکه برتکلیف به ماها کرد  واالنوابها بنویسند بدهند که هسرکرد

دیگر گفتند ما آمدیم اینجا هاي هرفت سرکرد خانمحمدحسنجزیره نرفتیم و 
واال تکلیف کردند که ما نرفتیم هر خدمت کنیم نوکر هستیم چه وقت سرکار 

 دهیم. را که سر کار واال فرمایش بفرمایند اگر نرفتیم آنوقت کاغذ میکه 

نرفتن و ایراد  سرتیب  خانمحمدحسندیدند منظور که هم چون واالنواب
 گرفتن است دیگر پاپی نشدند که بروي یا نرو. 

سنگرها بود تفصیل قشون جزیره عرب و بلوچ قشون این طرف این تفصیل 
خودش خان جابرحاجیپسر جابرخان بود و سنگري هم پسر حاجیجمعی  بابوا

ه کداشت و سنگري علیحده داشت خان جابرحاجیتنها داشت عربی هم خود 
بود بلوچ عرب جمعی پسرش هم کمک آورده بود به قدر هفتصد هشتصد نفر 
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بلوچ بود گرفتند چهارصد و پنجاه نفر قبل از این نوکر هستند که دو سال 
گرفتند یک دینار جیره اما از وقتی که عرب و غالم سیاه بود سیصد نفر هم 

دادند این ایل نمیبود او مُحمّرهبه آنها ندادند این اوقات هم قشون در مواجب 
اما به همان هفتصد نفر نوکر جیره دادند نه به عرب جیره به آنها دادند اواخر 

چریکی فوج همراه هم از اول در جزیره بود با دویست سیصد نفر از فوج 
خان شاهسون العابدینرفت در جزیره با موسی خان یاور زینسیالخوري هم 

 هم با سوارش رفت. 

خان العابدینزینرا بفرستد به جزیره خان العابدینزینست خواکه میدر اول 
منصب خدمت صاحبعرض کرد قربانت شوم من سالها خدمت کردم به ضرب 

منظور السلطنه اگر چنانچه حاال و مواجب عزت شدم و در عهد مرحوم نایب
چه  سبدهی پببري و به باد فنا که پدرت داده خودت  نانی راسرکار این است 

شود که آبروي دعوا بشود شکستی واقع که مرا میان جزیره بفرستی اگر ضرور 
فرستی به حویزه آیا با این شصت هفتاد سوار میمرا  چندین ساله من بباد برود

آید که بکنم و مصدر چه خدمتی میاز دست من بر میلکنته بی پاچه خدمتی 
رم نروم نوکر کنم نه منظور اینست که عذر بیاومی توانم شد و این عرضها

کنم من ها را میکنم اما این عرضهستم هر چه حکم بفرمایید اطاعت می
و کار جزیره را به این قشون  خواهید سراین قسم که میجنگ دولتی دیدم 

شود چیز خاص نمیمحافظت و نگهداري بکنید سواي مایه روسیاهی و خجالت 
روز دعواست انگلیس بیرون امدانستی نگفتی خیال کنید چرا تو که می نفرمایید

چه قسم دعوا کن از عمل مرا بدهید که میان جزیره دستور آمده است 
 ضرور بعرض نیست.  دانیدخانه و توپخانه انگلیس خودتان بهتر میآتش
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هر کدام را چه چیز است که میزنند تغییر فرمودند بی معنی در جواب  واالنواب
ها خوانید اینمییله (هزار و یک شب) لبرایم کتاب الفزنم که من حرفی می

شود میشان ساقط برند همه نبضهمه از ترس است هر وقت اسم انگلیس می
کردم این عرض کرد ضرور به تغییر نیست اول عرض خان العابدینزین

از راه ترس فرمایید کار میکه سرکنم براي یک روزي حاال ها را میعرض
اما رفت آن طرف با سوارش خان العابدینزین است االن حکم بفرمایید میروم

بود.  . . .بر آنها از  . . .شد خوري مشاهده میسرباز سیال از حالت چه سوار آنچه
در خدمت نواب امیرزاده همه  واالنوابدر این مدت توقف عربستان تا مادام که 

یک مرده اسقاط نداره یک دفعه شان اج و گردش هر چه اسبشکار دره روز ب
ب ادینار عایدشان بشود از اسبرا مأمور به جایی نکردند که یک نفر از این سوار 

چیزي نمانده هر چه داشتند همه را فروخته خوردند مگر اوضاع براي سوارش 
و دنیا دیده بود به هر قسم که بوده آدم کاردان خان العابدینزیناین که چون 

را بفروشند باقی دیگر هر چه تنهایی است نگذاشته که سوارش تفنگ و اسب 
دیدیم و شنیدیم در این مدت در آن صفحات داشتند فروختند و از قراري که 
دیدیم و شنیدیم همه قشونی که از آن صفحات همه قشونی که از آن صفحات 

هستند از سواره و پیاده که حکومت آنها با  واالنوابجمع و سپرده  ابواب
خوري و عرب و بلوچ حاجی امرائی و سیالفوج  نست سوار با جالواالنواب

از باجالن که سپرده  نفر از سوار دصخان همه هم رنگ و هم صورت بودند 
در خدمت نواب علی خان یوزباشی آن سوار در اهواز خوانین خودشان رحیم

خوردارد و به اهواز آمدیم به شوشتر آن سوار روزي که شکست محمد میرزا بود 
  کردند. را مأمور به لرستان 
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یوزباشی را حال بود بعد از آنکه آمدند سان آنها را دیدند بسیار لکنته و پریشان
در عرض سواري که  دعرض کر این حالت را داردچوب زد که چرا سوارت 

برود یا ده روز در یک جا آسوده نباشد یا به چاپاري این طرف و آن طرف  لسا
اسب بتازد سخ پشت سر آهو همه روز سواري و به شکار روزي ده فراینکه 

هستم اگر سوار کند سوارشو اگر اطاعت نکنم مقصر امیرزاده است حکم می
چه چیز است. جرأت عرض کردن جیره و شوم این قسم است تقصیر من 

دیگر است.  واالنوابجمعی  عموم قشون ابوابمواجب را نکرد این حال 
 واالنوابروز اول که  بودقلی خان بختیاري حسینقشونی که به جزیره رفت 

پیاده سیصد نفر سوار اما بیاورد هفتصد نفر حکم فرمودند که جمعیت کمک 
شد سیصد نفر پیاده دویست نفر سواره همراهش  مُحمّرهروزي که وارد آنچه 
تمام شد بنا ماندند جیره ندادند خرجی که داشتند  مُحمّرهچندي که در بود. 

 و تکلیف دپیاده مانصد سوار دویست نفر فرار کردند آخرش به قدر یککردند 

پا رفتن میان جزیره کردند اوال تا چند روز اظهار نکردند که سوار و پیاده بی
ي بناي تغیر را گذاشتند واالنواببه جزیره بروم جیره بدهید. باید که شده حاال 

که جیره به به وزیر حالت خود را گفت قرار دادند که چرا نمیروي آخرش رفت 
دو  جزیره اول که رفته بودند میان جزیره درآنها هم رفتند میان  ها بدهندآن

خود پسراش دو خان جابرحاجیساخته بودند فرسخی رفته آنجا در آنجا سنگر 
محمد عرب که شط داشتند شیخ در دهنه دو خانآقاجانیسنگر در مقابل سنگر 

یش سایر قشون بودند و یک پسر دیگرش در پ خانجابرحاجی . . .هاي عرباز 
آنوقت هم بودند تا چند روز قبل ها آمدند آنجا بودند تا روزي که کشتیاینها در 

تشریف بردند جزیره دیدند آنجا  واالنوابها زیاد شدند از عید که کشتی
آمدند بدجایی است حکم فرمودند بیایید باال از آنجا  شتوان دعوا کرد جاینمی
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 کنار شط هر یکبود افتادند خان جابرحاجیسنگر  باال از آن طرف جزیره که
مشهور است تا آنجا که آخر همه بود و . . . تا این طرف که ساخته  یک جا در

خان  قلیو پیاده حسینآمدن کشتی امرائی افتاده سوار از آنجا هم احتمال 
جمع  بصت هفتاد نفر از پیاده آنها را ابواشبختیاري را آوردند این طرف به قدر 

خان کردند چون که آنها هم یک برج خرابه  خان و محمد رضامحمد رحیم
که سوار غلطک بودند داشتند را سنگر ساخته بودند و سه توپ چدن مُحمّره 

بکنند به را آنها  مُحمّرهکه حفظ و حراست جمع آنها کردند ب این پیاده را ابوا
حاجی باباي  دند به میرزاخان سپرقلیهفتاد نفر هم از پیاده حسین قدر شصت

 شیر باشد بی توپ و سنگر. مستحفظ بهم طرف  کمره که برود در این

فوج بهادران خان را ساختند به شراکت دیگر چون که در اول که سنگر آقاجانی
چنان  واالنوابآمد سنگر ساخته شد و کشتی و کزاز و هر دو بود بعد از آنکه 

اگر شکستی بشود معلوم شود و تنها باشد که مصلحت دانستند که فوج بهادران 
 هکند سنگر را بایستادگی بهتر میشد که به گردن یک نفر کار هم 

قرار دادند باشد اگر از هر طرفی  خان مرحوم سپردند و فوج کزاز راآقاجانی
 کزاز هم بود. فوج مهندس  بدهند کمک بخواهند

صد نفر از فوج قدیم  اید چهارباال بیکه قشون جزیره از دو فرسخی  قبل از آن
بستند یک و سنگر  مُحمّرهیاور فرستادند به جزیره در مقابل کزاز بار جبخان 

به  . . .فراهان بود از توپ هم داشتند دهن توپ آنها رو به سنگر فوج جدید 
 طرف آنها. 

 ندارد دوبارهمیرزا حاجی بابا هم چند روز در آنجا توقف کردند دیدند ثمري 
در اول پشت  واالنوابجاي اردوي  واالنوابآمدند به اردوي خود دوباره ندارد 
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. حرکت گیردگفتند اینجا را توپ میبود دو سه روز قبل از دعوا  مُحمّره قلعه 
را حاال که اردوي خودتان کرده به قدر دو هزار قدم باالتر رفته عرض کردند 

فرمودند اسم دوي خودتان پیش ارحرکت دادید اردوي امیرزاده را هم بیاورید 
است و از این گذشته در آن اردو را نیاورید اوال جاي آن اردو خیلی خوب جایی 

هم  علیحده باشد روز دعوا اردوي اوحقیقت سردار اردو ابراهیم میرزا است باید 
آخري  به اسم خود اوست از این اردويفتح بکند به من دخلی ندارد هر گاه 

و هشتصد قدم بود اما چادر وزیر تا یک روز قبل  هزار لب شط دو باال تانواب
 کنار شط. خود دعوا همان جاي 

خواهد شد بنا یک روز قبل از دعوا که معلوم شد که دیگر فردا یقین دعوا 
مانده بود برده بودند نصفی حرکت کردن نصفی از چادر و اسباب وزیر را کردند 

کردن دیگر مجال اینکه آن اردو دفعه بنا کردند بار  که صبح دعوا شد و یک
 ببرند نشد باز کردند. 

بودند که پانصد افتاده ج فراهان که پشت چادر وزیر اروز دیگر چادرهاي افو
 سرتیب از فوج قدیم در سنگر بود با صد نفر  لب شط چهار داشت تاقدم فاصله 

 مشخص شده بود و سپرده به صد نفر از دو فوج طاهر بیک یاور چهارو محمد
قراولی قورخانه و  بجهتباشند  واالنوابیاور که در اردوي  کاصالن بی

بروند باقی که مانده از دو فوج در پیش گر جایی الزم شود کمک وا واالنواب
هم چون که سنگر نزدیک بود فوج جدید ز بودند ادر جاي خود  سرتیب چادر 

درش در میان بود توپچی هم هر جا که توپ بود چاچادرهامان در جاي خود 
و افتادن اردو و سنگرها  مُحمّره این حالت قشون زده بود. سنگر پیش توپ 

از اول چیزي باقی نمانده حاال دیگر مُحمّره دیگر از وقایعات اردو و بود. 



33 

چیزي دیگر اتفاق نیفتاده  مُحمّرهشود تا ایام توقف در دعواست که نوشته می
 جنگ است. یعات جنگ و بعد از وقاکه نوشته شود دیگر از این به بعد 

بوشهر بودم در سردار فرانسه آمد گفت روزي که (فرمانده) روزي که کمندر 
است روز بیست مُحمّره االول کشتی در گفتند که روز بیست و هفتم جماديمی

شش که گذشت یک شب بعد از آنکه او رفت چند روزي مُحمّره او آمد و نهم 
که نوشته بودند امروز عصري سه از جزیره آمد ساعت از شب گذشته بود کاغذ 

در در اول آب شیرین لنگر انداخته  .آمده(بادبان) کشتی دودي و پنج شراعی 
که هشت کاغذي به سرتیب نوشت که از جزیره نوشتند  یرهفت ساعتی وز

پنج شراعی آمده شما از هر فوج دویست نفر سرباز کشتی آمده است سه دودي 
و صد نفر هم با یک صاحب منصب تعیین نمایید که  گرهاسن صدابفرستید بی

معلوم شود که شیر تا صبح متا شاخه بهیک قراول قراولی نمایند از باالي یک
 روند یا خواهند ماند. آنها می

به قراولی دویست نفر از هر فوج رفته هر یک به سنگر خودشان صد نفر هم 
 هاهم که غرابهستند تا امروز خبر آمد که هتا صبح صبح بهمشیر رفته بودند 

اما دیوار سنگر تمام بود آمدند هنوز سنگرهاي فراهانی ساخته نشده بود 
رفتند میبود بجهت چوب هر وقت ها ساخته نشده هاي سنگرخاکریزي و مزقل

د معلوم شد که ها آمدنتا امروز که کشتیکردند چوب بدهید امروز و فردا می
رستادند پیش حاجی جابرخان که چوب بده قدري ف نخواهند رفت. . .  دیگر

مانده روزي چند باز بجهت چوب  ةساخته شد پار مزقلهاچوب آوردند پاره از 
 ها هم در همانجا بودند. تمام شد که کشتیدادند سنگرها تیر میدانه 
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آمد بیست و چند روز دیگر خبر آمد که چهارده تا شدند چند روز دیگر خبر 
شدند بعد از آن به همان چند روز دیگر بیست و هشت فروند چهار فروند شده 

 و کم هم نشدند. تر رفتند زیاد نه پایینحالت بودند نه باال آمدند 

فرمودند  واالنوابسرکار طور بودند یک روز  بعد از مدتی که این
جزیره خان به عقل و کفایت تو خاطر جمع هستم تو با وزیر بروید محمدحسن
توانیم میینید چند عرابه توپ دارند استعداد آنها به چه مرتبه است غرابها را بب

ها و استعداد کشی بکن ببین سنگرتوانیم سردعوا کنیم لب آب با آنها یا نمی
 جزیره را هم ببین. 

عرض کرد اما با وزیر رفتند یک شب در جزیره ماندند وزیر کیفیت را  سرتیب
پرسید جواب گفت حمالی چه کاري  سرتیب عرض نکرد هر کسی از او احوال

فرستاده که از احوال آنها مطلع شما را شود گفتند شاهزاده میداري آخر معلوم 
شوید بگویید گفت من چه کار دارم وزیر خودش دیده خواهد گفت من شرط 

چه کار  بیرون آمدم از گوش کر باشم و از زبان الل امام روزي که از خانهکرده
شدیم باز مُحمّره م وارد مضمون برایم بسازند از روزي ه دارم حرف بزنم که

 زدند که چه باید کرد و چه قسم بشود.گاه حرف میدیگر گاه هايهآن سرکرد

فالن کار چه قسم باید بشود  خانمحمدحسنپرسیدند می واالنوابهر وقت 
کرد اختیار با سرکار واالست هر چه رأي سرکار قرار بگیرد همان عرض می

عین مصلحت است در عرض این مدت هیچ یک مرتبه عرض نکرد که این 
کرد چرا که به قبول می خانمحمدحسنبد و حال آنکه از  یاسنگر خوب است 

بودند  ادر آنجها که کشتیزد مدتی حرف او اطمینان داشت لیکن حرف نمی
رفت شهرت چند روز قبل از عید چهارده کشتی بیست و هشت فروند بودند. 
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بوشهر اینها رفتند به کمک اند بوشهر دعوا شده و شکست خوردهرفت که در گ
ها پنجاه و هشت کشتی قبل از عید بود که دوباره خبر آمد که کشتیسه روز 

شدند این دفعه دیگر یقین شد که جنگ خواهد شد در این بین هم کشتی 
از سه روز  بعددودي آمد گذشت رفت بصره دو روز ماند و دوباره مراجعت کرد. 

بهار یک ساعت از ظهر دیگر که روز بیست و هفتم ماه رجب بود و سیم 
آدم فرستاد که شیپور حاضر گذشته خبر رسید که کشتی دودي آمد شاهزاده 

حاضر باشد اما در و هر کس برود در سنگر برود در سنگر خود باش بکشید 
دست داده بود که  هاسرکردهبراي شاهزاده و وقتی که این خبر رسید حالتی 

از سه روز توان نوشت بسیار مضطرب شده رنگهاي الوان مختلف داشتند نمی
را داشتند وقتی که ها زیاد شدند همین حالت که خبر آوردند که کشتیقبل 

از ظهر چهارشنبه بیست و زیادتر پریشان شدند. ها را بشنیدند کشتیآمدن 
ودي بود جا بودند هر چه کشتی دآن آمدندبنا کردند آمدن فردا هم میهفتم 

ها آمدند در آوردند آنروز تمام کشتیبستند میمی هاي شراعی رارفت کشتیمی
  خان ایستادند شب جمعه یک کشتی آمده بودسنگر آقاجانینیم فرسخی فاصله 

هفت خمپاره هم پیاده خاك روم جزیره سلمان غضبان پیاده شدند در طرف 
جمعه پس از توپ مغرب ر آنجا بودند همان شب سنگر زمینی ساخته دکرده 

معلوم اردوي ما نیم ساعت از شب گذشته صداي توپ آمد دوازده توپ انداختند 
اگر فرمودند  واالنوابشد که این توپ اعالم است و فردا دعوا خواهد بود 

ها معنی ندارد اینمن اعالم جنگ خواهم کرد ها دعوا نکنند چنانچه فردا این
کنند اگر دعوا نیامدند ها رفتار کنند اگر آمدند دعوا که چرا دعوا نمیاین قسم

 است بروند. پس کارشان اینجا چه چیز 
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انداختند بعد از صبحی نیم ساعت به طلوع آفتاب مانده توپ صبح اردوي ما را 
خمپاره را پیاده کرده بن غضبان که ما از جزیره سلمان توپ صبحانداختن 

تا از طرف ما هم یکی ی سه پشت سر هم انداختند بعد از سه نارنجک میان خال
انداختند نه مینه آنها چندان پر زور انداختند بناي رد و بدل شد از طرفین 

به سنگر اول رسیدن هم از پایین حرکت کردند آمدند ها کشتی هااین
خان دو سه شلیک پشت سر هم به آن سنگر کردند از آنجا رد شده جابرحاجی

آنجا ایستادند  آنجا کردندشلیک هم خان یک دو د بر سنگر خود حاجی جابرآم
خان ایستاده  جابردو تا غراب جفت مقابل سنگر حاجیبه توپ زدن  بنا کردند

دیگر تاي زدند از پشت سر آن دو غراب هم دوبه آن سنگر میبودند توپ 
 دبنا به کردنیستادند اخان آنجا آمدند آنها هم رسیدند به سنگر پسر حاجی جابر

 توپ زدن. 

خان و پسرش به قدر یک ساعت ایستاده یکی جابرغرابها در برابر سنگر حاجی
پشت سر او یکی دیگر  خانآقاجانیرو به سنگر  شط شداز غرابها داخل به این 

آمد از آن دو تا یکی رفت رو به باال یکی دوباره برگردید مقابل سنگر 
مقابل کوت فیلی ایستاد منظور رد شد به باال رفت  خان آن یکی کهآقاجانی

شام سنگر بسازند چون که از اردو خبر شوند آنجا تا این بود که پیاده آنها 
قشونیکه پشت بند  دعوا هستند ودانستند که تمام قشون ما سرگرم داشتند می

 باشد نداریم. 

را که سنگر نجا آکنند را ذرع میعربی خبر آورد که انگلیس پیاده شدند زمین 
سنگر اردوي داشتند بعد از بستن بستند راست اردوي امیرزاده بود منظور می

آنجا ایستاد یکی و نارنجک اردو را از اینجا بکنند امیرزاده را به ضرب خمپاره 
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دیگر بنا کرد به عقب آن یکی  به باال آمد از پشت آن غراب رد شد رودیگر 
سه ساعت از روز گذشته بود ساعت و نیم  جنگ دورفتن در این وقت از اول 

منظور دارند خان آدم فرستاد که آنها رفتند حاجی جابر آن دو غراب که باال
 : به دو جهتپیاده شوند 

در کوت فیلی بیاوریم و شکست نخوریم اوال اینکه اگر چنانچه ما تاب مقاومت 
قشون ما در  کم پیش بیایند و فهمیدند که تمامکمسنگر بسازند و از آنجا 

قشونیکه به جلو آنها بفرستیم نداریم تا شام سنگري بسازند در  وسنگرهاست 
 لب آب. 

وسعت دارد که  شود آنجا چوندویم اینکه اگر چنانچه از طرف ما سستی ظاهر 
هر گاه پیاده شدند شما آدمی بفرستید پیاده شوند بلکه ما را مضطرب کنند 

هم خاطر جمع باشید من طرف ده شوند از اینجمعیت بفرستید نگذارند آنها پیا
طرف قدري شما در آنکاري از پیش ببرند ارم آنها ذگنمیتا زنده هستم 

دیگر ترس ندارد آنها هم امروز هر خودداري بکنید که امروز را شام بکنیم فردا 
 زنند. دارند میزوري 

د نفر سوار چنفرستاد پیش از امیرزاده که خان که آمد آدم رآدم حاجی جاب
نواب امیرزاده آنوقت شوند خبر بیاورد فیلی اگر آنها پیاده میبفرست در کوت

دانست چه میکه این کارها را بکند خبر از خودش نداشت حالت این را نداشت 
بود هر سربازي که از سنگر رفته بود میان گودالی نشسته سوار کجا پیاده کجا 

اند پشت سر آن آدم کنند یا رفتهدعوا میهم  پرسید بازآمد میه بود میردفرار ک
بفرست خان قلیبدو چند نفر از سواران حسین کهیوزباشی را فرستاد  واالنواب
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برو و خودت برو امیرزاده را بردار ببر اردوي خودم و از آنجا برود کوت فیلی 
 سنگر خبري بیاور. 

این  داخل بهلی یوزباشی آمد خدمت امیرزاده از آن طرف وقتی که غراب او
تیر خورده بود و سنگر  هم خانآقاجانیآمد  خانآقاجانیشط شد که روبه سنگر 

در غراب اولی از  بودآتش گرفته خان هم خالی شده بود قورخانه سنگر آقاجانی
کدام توپ انداخته نشد تا غراب دویمی هیچ خانمرادمحمدو  خانآقاجانیسنگر 

اهللا هم در سر فضلانداخته شد میرزا  خانمرادمحمداز سنگر  که آمد یک توپ
 بود چوب نخل خوردبود از اول دعوا تا آنوقت سه تیر خمپاره انداخته خمپاره 

 .واالنواب اردويآوردند  خانآقاجانیبپاش او را هم با 

رسید  واالنوابه و خالی شدن سنگر ب خانآقاجانیخبر تیر خوردن وقتی 
را خالی مکن انشاءاهللا اور بهادران فرستاد که سنگر یاصالن خان دستخط براي 

نقی خان را با فوج مأمور به سنگر میدهم فرستاد علیتو ه منصب سرهنگی ب
از داخل نخلستان شدند متفرق شدند خود کزکردند وقتی که فوج  خانآقاجانی

چهل نفر سرباز آمدند به سنگر خان با چند نفر صاحب منصب و سی نقیعلی
 رفتند.  خانآقاجانیمراد خان آنجا ماندند به سنگر محمد 

رفتند و رستم که توپچی و سرباز هر دو خالی شد  خانآقاجانیوقتی که سنگر 
خان هم خالی شد فوج هر قدر گفت اطاعت نکردند سنگر محمدمرادبیک یاور 

بیات کت مه بیات گفت از میان سنگر هی میمحمدمرادخان بیات هم رفت 
ده رفت خبر خالی شدن سنگر محمد مراد خان هم رسید اصالن هم گوش ندا

به کمک او هم به اول نخلستان که بیک یاور را با سرباز فراهانی فرستادند 
ده او خود اصالن بیک ب سرباز متفرق شدند چند نفري صاحب منصبرسید 
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گفت چرا دعوا اند که حضرات نشستهبیست نفر سرباز رفت به سنگر دید 
شود راست شوید فکري بکنیم گفتند کار از نشستن کاري ساخته نمیکنید نمی
بینی گفته بود راست شویم برویم آن سنگر شویم فکر گذشته مگر نمیاز 

ته بودند خودش با چند نفر صاحب آنها نرفبرویم آن سنگر بلکه کاري بکنیم 
عت مراججا نمانده کسی نیست دوباره به رفته بود آن سنگرديمنصب و سرباز 

طاهر بیک یاور را قدیم محمد  از سنگر فوج واالنواببه این سنگر کرده بود 
هم که آمد دید حضرات  او فرستادند به این سنگرها که بیاید و خبر ببرد

اید دعوا ایستادهطاهر بیک گفت چرا  محمد خانمرادمحمددر سنگر اند نشسته
کنیم که دعوا نمیپدرمان سر مال کند گفتند چه کنم کار از کار گذشته نمی

خورد بدیوار سنگر نشیند گلوله توپ میمحمد طاهر بیک در پیش آنها می
خار  دیوار بودشود سر محمد طاهر بیک از شاخهاي نخل که میان خراب می

بود اما خون زیاد ئی زکند زخمش جطاهر بیک را زخم می آنها صورت محمد
ز رسیدن محمد طاهر بیک به سنگر برند قبل ااو را بدوش گرفته میآمد می

بیند همه به سنگر میرسد وزیر میکه فرستند به سنگر وقتیوزیر می واالنواب
گوید وزیر چه می خانمرادمحمدکنید نمیگوید چرا دعوا اند میحضرات نشسته

وزیر گفت واقعا  کشته شده استمن االن به قدر دویست نفر از فوج دعوا کنیم 
و واهللا بسر خودت دویست نفر کشته گفت  خانمرادمحمدی گویراست می

ما هستیم توپچی را بیاورید  گوید توپچی رفتهنقی خان میشود علیدار میمزخ
شاهسوار بیک نایب  شودکارسازي نمیاز سرباز توپ بیاندازد دعواي توپ است 
ازي اندگوید شاهسوار بیک چرا توپ نمیمیتوپخانه هم آنجا بوده به او 

توپچی داشتم یکی کشته شد است پنج نفر هم گوید وزیر هشت نه نفر می
من دلم گوید بنا به خاطر با خودم سه نفر هستیم وزیر میزخمدار است دو نفر 
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گوید من هستم از آن میبیاندازي کنی خواهد خودت یک توپ پر می
دیگر سنگر کنم توپچی بفرستید دعوا میدیگر هاي سنگرهاي توپچی
اسب توپخانه را سوار شده  خانآقاجانیتیر خوردن بود که بعد از  خانآقاجانی

رساند مراجعت کرد به سنگر از آنکه امیرزاده را به اردو رفتند یوزباشی هم بعد 
که اوضاع اینجا چه  واالنوابرا دید یوزباشی را فرستاده خدمت وزیر این اوضاع 

ت شما بمانید تا من کمک گففرمائید خودش هم رفت چه میقسم است 
فرستند بالمره از کجا میکه خبر داشتند دیگر کسی نیست کمک بفرستم مردم 

رضاي نایب توپخانه و میرزا از هم داده راست شدند بیرون آمدند دست 
اصالن بیک یاور به توپ از سنگر بیرون آمدند  بستند ها راشاهسوار بیک اسب

رضا را کمک کرده از نخلستان بیرون  توپ میرزابا سرباز و صاحب منصب 
شاهسوار بیک توپ را از سنگر بیرون آورده نزدیک سنگر چوبی بود آوردند 

گفت توپ مانده  سرتیب  خانمرادمحمدجوب آمد به کله کرده افتاد میان توپ 
بیایید منصب بیات گفت گفت سرباز ببر بیرون بیاور هر چه به سرباز و صاحب 

 بود ازآنکه  سر توپ مانده هم دریم کسی گوش نداد مدتی توپ را بیرون بیاور

محمد طاهر بیک رسید و آمد قبل از آنکه آید توپ را گذاشت دید کسی نمی
ما توپ و و سرباز را بردارید بیاورید آدم فرستادند سنگر ما که توپ  واالنواب

ز از میان کرده خودمان با سرباروانه  مُحمّرهرا برداشته توپ را از پشت سرباز 
 واالنوابمحمد طاهر بیک رسید که شهر آمدیم چون که نزدیکتر بود وقتی

ها چه قسم است گفت گفت محمد طاهر بیک سنگرخون را دید خود را باخت 
چه کنی سرتیب به سرتیب گفت ایستاده ها همه خالی شد مردم رفتند سنگر

رسید فرستاده بود  و خالی شد سنگر خانآقاجانیر خوردن یهم وقتی که خبر ت
عرض کرد بروید جلو مردم را  واالنواببه آورده بودند را از صحرا شترهایش 
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اسبش هم آنجا زین کرده حاضر بود سوار  تهم اسب خواس واالنواببگیرید 
تو هم توپ را بردار بیاور به محض اینکه نواب سوار شدند آفتاب شدند فرمودند 

را با  واالنوابقوري قندان نقره چاپیدند  یب سرتبود در حضور که آنجا گردانش 
در دروازه رسیدند آمدند  واالنوابهم ابداً حرف نزد  سرتیب هر چه بود بردند 

آید میمُحمّره کردید عرض کردیم از پشت به سربازها فرمود توپ را چه 
امیرزاده تا من پیش فرمودند سنگرها خالی شد سرباز را بردارید بروید اردو 

نمایند ما با سرباز رفتیم م خودشان رفتند اردوي امیرزاده را روانه این اردو بیای
اهللا افضل امیرزاده آنجا بودند میرو خان که آقاجانیخان در چادر محمد رحیم

که چرا مردم را آمد گفت به سرهنگ  سرتیب هم آنجا بود بعدا رسیدن ما 
ابشان را بیاورید گفتیم شاهزاده اسب و بنهبگذارید بروند  ایداینجا نگه داشته

آید بینی غراب باال مینمیاسبابشان را بیاورند داریم گفت بروند  فرموده نگاه
 شود رفت آنجا. اندازند نمیتوپ میرسید که نزدیک وقتی

بودي چرا آمدي کجا  سرتیبآمد پیش امیرزاده پرسید سرتیب سربازها رفتند 
نوشت دو هزار فحش به توان کرد که نمی بنا کرد فضاحی کردن آنقدر فضاحی

 دش و شاهزاده داد.وخ

توپ  بکنیتوانی خدمتی به پادشاه می سرتیبرسید فرمود  واالنوابدر این بین 
گویند میها که از سنگر آمدند منصباحبصرا بیرون بیاوري عرض کرد 

از ن بردند بعد از آاندازند توپخانه را هم شود که بروي سنگر توپ مینمی
شود عرض کرد پایش زخم برداشته اهللا را چه میامیرزاده پرسید که میرزا فضل

الظاهر کرد جزئی است علیزیاد است یا کم است عرض است فرمود زخمش 
شوي انشاءاهللا خوب می سمتر خانآقاجانیدارد بعد از آن فرمودند اما درد زیاد 
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هاي کایت باشد سالخواهی چه حقربانت شوم میحکایتی نیست عرض کرد 
ام صاحب منصب و مرحمت پادشاه اسالم پرورش یافتهسال پشت در زیر سایه 

 .ایمعزت و دولت شده

داشتیم و همه جان می صدکاش براي چنین روزي که بکشیم یا کشته شویم 
را کنم خداوند را که چنین نعمتی ساختیم شکر میفدا میو دولت را در راه دین 

 هانامی در دنیا و تخفیف عذاب معصیتنیکه من که باعث فرموده بکرامت 
 حاللخود  پادشاه را براست که نعمت نامی در دنیا ایناست در آخرت نیک

آخرت انجامید و تخفیف عذاب معصیت در کردم و عاقبت امرم برو سفیدي 
هستند تا ملک و ملت هر دو است که جهاد با کفر کردم که در خرابی این

هم  فرمودند او واالنوابهاد کردم حاال که میمیرم کشته شدم هر چه توانستم ج
  کرد.عرض میها از این جواب

گفت مردم جان خان  نشست پهلوي آقادر این بین میرزا عبداهللا از آن اردو آمد 
ام میرزا عبداهللا من تا زندهگفت  واالنوابراست شو برویم همه رفتند 

قربانت شوم من که خان عرض کرد جانم بروم آقاگذارم خودرا نمیخان آقاجان
هستم در میان سنگر تا زنده اگر چنانچه مرا گذاشته بودید  دانم خواهم مردمی

اید حاال اینجا آوردهبود از اینکه باشم هر وقت هم که بمیرم آنجا بمیرم بهتر 
د تر بمیرم مرا بگذاریبهتر است از اینکه دو قدم آن طرفهم اینجا بمیرم 

روید چرا برم گفت کجا میمی خودم ترافرمودند مترس  واالنوابباشم جا همین
که دو ساعت دعوا کردیم و برید خبر میروید چه شده است که میروید می

 آمدیم.
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گفت آن بودي  پرسید کجا واالنوابکزازي آمد  خان یاوربین علیدر این 
بودم به  من ایستاده تاستاد که ایکشتی که رد شد باال عقب او رفتم تا جایی 

چند نفر از طرف دیگر بیرون آمد قدر سیصد نفر سوار از میان کشتی 
خواهد ریخت ها آمدند که سوار انگلیس االن از نخلستان بیرون آمد و بختیاري

بیا برو جلو مردم را فرمود سرتیب  خانحسنمحمدبه  واالنواباردو میان 
خانه مردم را خراب کردید ضایع کردید و  راکرد از اول کار برگردان عرض 

بکشتن و اسیري بدهید مردم را خواهید حاال مردم بچه امیدواري برگردند می
در آیند زودتر بروید بلکه االن سوارش بیرون میخودتان به اسیري بروید 
و  سرتیبباقر خان  پرسید محمد واالنوابدارید  نخلستان جلو مردم را نگاه

رفته بلکه بتواند جلو مردم را  خانمرادمحمدگفتند در کجا هستند نقی خان علی
وزیر را  واالنوابگذرانند نقی خان لب شط با وزیر سرباز را میبگیرد علی

 خان ماند که سرباز فوجش را بگذراند. نقی خواستند علی

طرف خدمت اینآمد خان جابرحاجیگذراند که وزیر قشون جزیره را میوقتی 
قشون ما چندان تلف نشده روید حکایتی نشده از عرض کرد چرا می واالنواب

بکنیم اتفاق افتاده از براي پادشاه اگر امروز هم ما کوتاهی بعد از قرنی خدمتی 
جز خجالت جواب دیگر ندارم عرض فرمود  واالنوابتا قیامت روسیاه خواهیم 

این طرف جزیره را سواي عرب بیاورید هر چه هستند جزیره کرد قشون میان 
روید خودتان را مقصر و دولت را جهت میچرا بینقلی نیست آنها بگیرند اگر 

گریه ها کرد سودي نبخشید آخرش بنا کرد از این عرضهر قدر کنید بدنام می
این ننگ را به تمام کردي در میان عرب تا قیامت  مرا عرض کردکردن 

در میان عرب زیست کنم توانم گذاشتی بدنام کردي دیگر نمیخانواده من 
ا قشون آمد خواست فالحیه را بکشتی جنگی انگلیسی این که همین  بجهت
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و عرب با پانصد نفر جمعیت بی توپ و قشون دولتی تمام قشون انگلیس بگیرد 
حاال که نگذاشتند بیرون برود پانصد عراده توپ گرفتند را قتل کردند یک نفر 

ید حاال با این قشون و این استعداد چرا بایست ااکثري هست خودتان هم شنیده
که عرض . آن وقت شکست بخوریم در میان عرب براي من خیلی ننگ است

کردند این دروغ میبه شما عرض  هاسرکردهکردم لب آب سنگر نبندیم 
را به حرف آنها دادید تا همه گوید با انگلیس راه دارد و سرکار هم گوش می

عرض حاال دیگر چاره نیست رمود هر کاري بود گذشت تمام و بدنام کردید ف
قشون را اگر بتوانید برگردانید در همین نخلستان کرد حاال بهتر چاره دارد 

اگر تواند توپ بیرون بیاورد شان بیرون آمده نمیامروز قشون هاآنمانیم می
کارسازي جزئی نه از قشون او که االن از کشتی بیرون آمده بیرون بیاورد 

اگر  دم بدودق تواند صدسرباز او نمینه از توپش  همه انباري هستن وشود یم
 کنیمقتل میبیرون آمدند همه را سرباز برگردد امشب آنچه نفر  به قدر پانصد

به غروب ساعت  یکآمد و تا  واالنوابفرمودند چاره نیست او برگشت رفت 
رفتند را موقوف کرده  دعواخان با عرب و بلوچ  مانده بود پسر حاجی جابر

فرمودند مردم بروند نخلستان آنجا  واالنوابدر خرابه نشسته بود  خانمرادمحمد
 بنهسرتیب تو هم زود برو بعد از آنکه  خان فرمودندبمانند به محمد حسن

خان بود بنه خودش هم پیش رفته بود آقاجانرا بار کرده روانه کرده  واالنواب
 .واالنواب هم نشست میان کالسکه

سوار انگلیس آمد بعد از آنکه مردم آمدند هنوز به نخلستان نرسیده خبر آوردند 
را آتش زدند قورخانه حکم به رستم بیک یاور کرد که قورخانه را آتش بزن 

آنچه آورده بودند ماند سنگر فراهانی هم هاي قورخانه امیرزاده ماند در سنگر
 ماند انداخته شد باقیهم قدري  خانمرادمدمحخان را هم آتش زدند از جانآقا
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دو عراده توپ  خانمرادمحمدسه عراده از خان ماند سنگر آقاجانهم ها توپ
آمد پنج توپ در جزیره ماند یک خمپاره و سه توپ میرزا رضاي نایب بیرون 

طرف سردارمان تمام بنه و اما از آن توپ و خمپاره ماندچهارده  چدن ماند کال
خیال اینکه اردو خواهد د بیآنجا تمام مردم افتادندر نخلستان را آورد  اسبابش

جلو مردم را فرستاد که  خانمرادمحمدبعد از آنکه مردم آمدند نخلستان  ماند.
خان و محمدحسن خانمرادها یعنی محمدسرتیبت حضرات توان نگاهداشنمی

ه بودند بختیاري از عقب هم افتاددر کالسکه آقاجان خان نشستند مردم آمدند 
انگلیس آمد مردم راه افتاده بودند به یا اهللا سوار رد شدند یا اهللارسید از مردم 

 راه افتادند و ابدأ به یک نفر سرباز نگفتندسوار شدند  هاسرکردهطور تعجیل 
منتظر آمدن او هم نشدند رفتند از همین هم عقب بود  واالنواببمانید 

کشان بیدقها را پنجه و پیراهن گذاشته میان بقچه و ترادند که راه افتنخلستان 
هم سرباز خان او هر چه داشت پیاده و سوار به قدر صد نفر جانبسته سواي آقا

 بیدقش بود با کالسکه خودش. در پاي 

سرباز خان در نخلستان نیامد عقب بود تا آنوقت مشغول گذراندن نقیعلی
ماند قدري از سرباز م سرباز را بگذرانند نکرد لیکن مجال اینکه تماجزیره بود 

سربازش گذشت بیدق فوج با سرهنگ فوج همراه خودش گذشت قدري هم از 
موسی خان یاور با نصف سربازش خوري هم نفر سرباز ماند از فوج سیال صد

با سوارش تمام ماند. هر چه در جزیره سرباز خان العابدینزینگذشت باقی ماند 
رفت در شاخه را جمع کرد پیش خودش برداشت همه خان ابدینالعزینماند 
عرب فالحیه آنجا پول داده خودش و سرباز را گذراندند و  پشیر طرف چ نبهم

آمدند که سرباز را قشون شکسته است و دست از هم خواهند داد بهواي اینکه 
ورد آبا خودش نگذاشت سرباز متفرق شود همه جا خان العابدینزینکنند برهنه 
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را هم با خودش آورد و با عرب هم دعوا کرد تا آمد به اهواز بیدق فوج امرائی 
 با همان حالت که بود. 

توپ عراده هفت پنج شش هزار قشون  هاسرکردهطرف ماشااهللا از ایناما 
عالمت آمد نه عرب نه انگلیس بیدق که داشتند کسی پشت سرشان نمی

کشان برداشته بترپیراهن پنجه بیدق را  پادشاه است در میان قشون خواباندند
که کند و مردانگی دارد این حرکت را میذره غیرت بستند ببینید کسی که یک

نه کس دیگر عقب سر باشد پنج شش هزار قشون داشته باشد نه دشمن 
ها در خشکی این قسم حرکت کنند و بطوري خود را ببازند دشمن میان آب این

ک صاحب یک فوج دو فوج باشند نتوانند پنجاه نفر و از دست بدهند که هر ی
که پاي بیدق راه بروند و باعث این حرکت سرباز دور خود جمع آوري نمایند 

و سلوك کسی که از حالت داند مگر آن که نمیوجهی دارد که کسی دیگر 
داند و شرح این فقره این را می جهتفوج با خبر باشد رفتار سرکرده در میان 

 شود. نوشته میابچه در آخر کت

نگهدارند بودند جلو مردم را که آمده  سرتیب خانمرادمحمدو  خانحسنمحمد
ند خودش با بودعقب  واالنوابوقتی که مردم راه افتادند آنها هم سوار شدند. 

ها وقتی سوار شدند نگفتند سردار ما عقب است بمانیم او غیرتدو سوار این بی
تنها  واالنوابآمده عقب اردو بیاید سوار انگلیس بیرون  گویندهم بیاید شاید می

با هم برویم ابداً باین خیال نیفتاده رود میاست ما بمانیم با او باشیم هر جا او 
 بنا کردند رفتن. 

بود. در لب آب نقی خان عقب بود از قراري که گفتند تا غروب آفتاب مانده علی
ده پانزده نفري  قدر بهدان نمانده اگر و سرباز را گذرانده بود از سربازش چن
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خان یاور سوار شده بود که آمده بود بیاید اسبش را رجب مانده بود وقتی هم 
انگلیس هم بیرون آمده بود آمده بود قدري راه پیاده آمده سوار و پیاده 

بودند تاریک بوده نشناخته بود به خان هم دیده بود متعرض نشده نقیعلی
خان نقیسوار شده بود و از علییک یابو آنها داشتند ود آدمهایش رسیده ب

 تر کسی نبود. عقب

از کسی خبردار نشد هر کس براست که راه افتاد دیگر کسی اردو از نخلستان 
کنار شط خواستند در خودش بنا کرد رفتن تا یک ساعت زیادتر از شب گذشته 
توان نوشت مگر نمی بمانند مردم افتادند اما چه افتادنی یک معرکه بود که

گردد نوکر عقب نوکر میته آقا  و سرکسی دیده باشد هشت نه هزار قشون بی
زنند هر کس در گوشه آتش عقب آقا رفیق عقب رفیق یکدیگر را صدا می

توپ و ده تیر تفنگ انداخته شده بود روشن کرده در همین وقت اگر دو تیر 
ب تاریک و کسی از کسی خبر که ششد چرا البته دو سه هزار نفر کشته می

آنجا توقف کرده بعضی جلو رفتند ابدا قدر ساعتی بعضی از مردم  نداشت به
منصب مال نداشتند آنها که صاحبکه تمام  نرسیده چرانمانند بعضی هنوز 

روند دیدند آنها میگذشتند اینها هم که مانده بودند میرسیدند و عقب بودند می
روند تا صبح به میکسی نه ایستاده همه از لب شط  کسی به پاياه افتادند ر

فراهان رسیدند ي هافوج.  . وقت . صبح هم تا وقت نهار رفتنداین قسم رفتند 
تیر خورد و خبر آوردند شکست  خانصبح روز دعوا وقتی آقاجانکه  چون

خان یک نفر سلطان از بشود محمد حسنسنگرها قبل از آنکه بناي شکست 
نه ي فراهان در هافوجکه مال چون هافوجش فرستاد عقب مال ي خودهافوج

فوج رسید ي دیگر در چهار پنج منزلی بود مال این دو هافوجفرسخی بود از آن 
منصب زین از آنجا تا اهواز هر کس در صاحب و جهاز جل وبیاما همه 
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 فراهانمال فوج که دیگر که آشنا بودند سوار پیاده آوردند در وقتی ي هافوج
جلو  هاسرکردهبا  واالنوابمشهور بره والی بود  مُحمّره رسید تا یک منزلی 

مردم دیگر آمدند تا ظهر بسبعه که رفتند که در نخلستان جلو مردم را نگهدارند 
ا ها در آنجکه توپبعضی نرسیده چونرفتند بعضی بود آنجا مُحمّره دو منزلی 

دو در آنجا راراه افتادند براي نخلستان  ها ماندند. وقت غروببود بهواي توپ
مانده فرداي آن روز هم ماندند شب که شد سربازها که عقب بودند راه گم 

اردو بهم به یک مرتبه افتاده چند تیر تفنگ انداختند از رفقاشان دور کرده و 
عقب شب متفرق شوند چند نفر از سربازها که از خورد نزدیک بود که در همین 

 شدند آرام گرفتند. ها را ما انداختیم قدري مردم خاطر جمع د تفنگآمدند گفتن

صد نفر با او را در همین نخلستان وقت مغرب فوت شد نعش خان  آقاجان
اسب هم از  سرأشصت  رن روانه اهواز کردند. دیگسرباز از فوج بهادرا

که  ي فراهان آمد صبحهافوجهاي توپخانه به چمن که رفته بودند با مال اسب
میان اردو پیدا کرده بستند به توپ بناي حرکت شد گریخته بودند آنها را هم در 

جو ابدا نخورده چه در  ها کاه وچون که اسبباز توپ حرکت نکرد اسبش کم 
کاه ابدا به لب مُحمّره  رنخورده بودند در ایام توقف د روز که هیچاین دو شبانه

همه روزه از فالحیه کشتی کشتی کاه و حال آنکه  ها نخوردمبستهاین زبان 
کردند انبار میآمد و وزیر زیاد اگر می واالنوابطویله  سر آورند منحصر بودمی

دو  واالنوابراه افتادند سه قطار از  مُحمّرههم که از براي روز تنگ در وقتی 
به اسب توپخانه جو بار کردند روزي یک وقه جو  سه قطار قاطر از وزیر کاه و

اگر نداشت قدري  تمام ا میدادر چه مهتر مروت داشت آن جودادند اگر چنانمی
بسته بود دیگر خوردند داشت این اسب زبان بسته صبح که جو را میاو بر می

سر کین هم به خورد حتی شد سر کین میزیاد که گرسنه مینه علف نه کاه 
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ندارد و از این کفایت نبود که بخورد چرا اسبی که کاه نخورد سر کین قدر 
قوت نداشتند که توپ را بکشند دیدند که توپ زمین مانده ها جهت اسب

مشقت آورده بود هزار ه رضاي نایب را که ب یوند میرزا 4فرمودند  واالنواب
اینکه بغل قنداش  بارا بگذارند میان کشته آمد عرض کرد من این توپ 

عتبار فرمود اعتبار کشتی اگذارید میان کشتی چه شکسته بود آوردم حاال می
 رسد. است زودتر میزیادتر 

از نخلستان آن توپ را گذاشتند میان کشتی وارد و حرکت کردند دو منزل هم 
به اهواز شد روز انداختند تا اردو وارد تا اهواز کرده صبح و شام هم باز توپ می

اران و زمین منزل از باال بچادر بی بیمردم هم همه آمد ورود باران شدیدي می
 واالنوابشب را صبح کردند مگر و صاحب منصب در زیر باران آب تمام سرباز 

هاش تمام آورده خودش و چادر آدمسرتیب  خانمحمدحسنو امیرزاده و وزیر 
اسبابش را آورده دو سه خروار هم آرد و برنج بار بود چونکه شتر داشت تمام 

بسته به او بود در صحراي عربستان  را که جان دو فوج(؟)  راویهکرد آورد یک
هاي دو فوجش پیاده جمیع سلطان و صاحب منصبگذاشت و از آن طرف 

حمام و  گدی دورفتند سواي راه می زانوه شده بود بآمدند و از بس عاجز می
قاطر بعالوه چهار و پنج قطار  پوش چادرش از وزیر هم به شرح ایضاً و تجر

هم آرد و جو و برنج بار کرده اما چند نفر ن خاحسنجو کردند محمد کاه و
اردو پیاده بیایند از دو فوج نتوانستند در وقت راه افتادن ناخوش داشتند سرباز 

کنند بگو ما را سوار  سرتیبکه  سرتیبهم نیاوردند آمدند پیش ها ماندند این
ها دیوانه هستید کجا سوار کنم گفتند کرد به فحش دادن که پدر سوختهبنا 

ها جو است آرد و برنج ما بقدر اینسرشتر گفت شتر بار دارد گفتند بارشان 
که شما ها مگر همه سوارند گفت پدر سوختهتوانیم خدمت بکنیم می سرتیب
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بعضی در همان پیاده بروید یواش یواش بعد از آنکه بیچاره ها مأیوس شدند 
یکی دو تا رفته بودند  ماندند بعضی که پا گیر بودند از ترس جان آمدند.مُحمّره 
رسانده بودند یکی دو تا در  دنخلستان بودنجرگه اعراب که در میان ه خود را ب

بودند بعد از آنکه  مُحمّرههم که در ها اینو مردند همان بیابان مانده بودند 
هاي سایر افوج برده و ناخوش زخمدار را باها قشون انگلیس آمده بود ناخوش

مرخص دادند خرجی میشدند گذاشته پاره که خوب میحکیم و جراح سرشان 
ها و سردارها هتر از این سر کردشود با کفایتنمیحقیقت مردند  ةکردند پارمی
شد به دل سنگ آب میمُحمّره با غیرت که در آن ساعت که اردو بیاید از و 

داد چند حسن فحش میمحمد کردندسربازهاي ناخوش می هجهت تظلمی ک
دیگر که و چند نفر سرباز از را گذاشت تلف شدند و آرد بار کرد آورد سربنفر 

آرد را تا نخلستان ناتوان بودند نتوانستند سواي تفنگ و قلیلی آرد بیاورند آن 
 سرتیبآمدند پیش  شد ته اردو جمع و طرف که سر خوردند از نخلستان به آن

ها مگر انبار با من هپدر سوختایم بنا کرد فحش دادن که ماندهکه ما گرسنه 
پدرسوخته کی جیره آرد است کسر بگذار گفت  تبار شتر سرتیبگفتند است 

من چکار کنم گفت  سرتیبپس دهد که من کسر بگذارم گفت به تو می
جائی که تو داري ندهی رفیقم چرا  قرض کن گفت رفیقت دارد برو از او

وقع ایستادن و جان و سلوك رفتار سرکرده دیگر چه تبا این حال  دهد. می
از اکثر حالت و رفتارها غیرت و حمیتی که توان کرد اما با ایندادن از سرباز می

ندیدیم مثال ها هرگز اینگونه غیرت هشد نفر به نفر از سر کردمیسربازها دیده 
شدند با هم از وقتی که راه افتادند در هر کجا که سربازها دورهم جمع می

یا االن که زنده باشیم برویم بعد از این به والیت ا گفتند حضرات اگر ممی
ما به این والیت  که روز اول و روزهر کس هست از اهل این والیت میرویم 
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که پیش این مرد بینید دیگر چه زبان داریم ما ما را دیده حاال به این حالت می
به ما سرزنش برویم آیا آنچه حرف بزنیم آیا چگونه در پیش زنهامان از خجالت 

گفتند بر ما چه آنها پاره دیگر میکنند از دوست دشمن چه بگوئیم در جواب 
بایست سردار کرده باشیم میتقصیر است دعوا سرباز نبود که ما دعوا 

 بایستمیها درست طرح دعوا را بریزند تا ما دعوا کنیم وانگهی آن هاسرکرده
کردیم جاي سرزنش دارد در می آنچه مادام که آنها بودند ما فرارچناگر  بایستند

چنانچه این پاره دیگر بیا بروید تقصیر ما چیست صورتیکه آنها بگویند 
کسی روند دویم اگر چنانچه ها بروند طهران اوال از خجالت چه قسم میسرتیب

آیا جواب دارند بدهند یا  دهندچه جواب میها بپرسد که چرا فرار کردید این
و مواجب و جیره  مبالغ کلی مال شاه راسال است که چندین خیر و حال آنکه 

یا کشته شویم  مُحمّرهواهللا ما راضی بودیم در گفتند ما را خوردند پاره دیگر می
ها را سرباز ببینیم چندین مرتبه دیدم که این حرفیا بمیریم و این روز را نه 

شوید راه  گذشتند گفتند سربازها راستسواره میها هم سرتیبو از زدند می
اید اید فتح نمایانی کردهکار خوبی کردهحقیقت خیلی گفتند بروید در جواب 

به روي خود حرف هم بزنید دیدم ابداً از خجالت درازي داشته باشید  زبان
گفتند گفتند حق داشتند و راست مینیاورده شدند واهللا هر چه سربازها می

دست دادند و کردند خود را از  غیرتیو بیانصافی گفت چه قدر بیتوان نمی
جمعی را خجل و شرمنده کردند تا سالهاي سال این بدنامی را در دولت 

 گذاشتند. 

تشریف ببرند که تشریف آوردند لب شط  واالنوابباري فردا صبح که شد 
نصف اردو با نواب امیرزاده جایی براي افتادن اردو مشخص کنند که طرف آن

آمد از آن طرف خان العابدینزینطرف انند اینخودشان بمطرف بروند آن
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کاغذي از ماجراي رسید التفات و نوازش فرمودند در این بین  واالنوابخدمت 
دودي رسیده آن کشتی که توپ در میانش رسیده نوشته بود که سه تا کشتی 

به اهواز در عصري چند نفر سوار با اسب و آیند در آن نزدیکی لنگر انداخته می
روي ببرند از بیرون بیاورند از خشگی  ارا از همین جتوپ ی بفرستند این توپچ
کاغذ را خواند  واالنواببزنند و توپ را بگیرند ترسم آنها است میمشکل آب 
 آیمطرف فرمود من فردا میرا مرخص کرد برود آن خانالعابدینزینبعد 

خواست را  هاکردهسربنا کردند گردش کردن بعد رفتند میان سراپرده طرف آن
میان اردو همه را دیده هم اهل اردو دو کشتیطرف که مشورت کنند از این

 واالنوابخدمت آمدند  هاسرکردهآرام دادند ها مردم را افتاد و صاحب منصب
ها که قدیم شهر بود پشت تلاین طور قرار دادند که اردو از لب آب کنده بروند 

.  . ماند .ا حاضر کردند نظامی در آنجا  هافوجر دو هزار قدم از آب دوقدر  به
که در آنجا بود او را هم رفت قورخانه ها نظامی بردند زدند به قاعد پشتیبان تل

نه توپچی نه  آن مرد ناخدا را ندادند آدم فرستاد نه اسببردند اما جواب هم 
وپ جهت و سبب تفرسخ کمتر بود فاصله کشتی بییک سرباز را و حال آن که 

 تا فردا کشتی دودي رسیده توپ را ضبط کرد.را گذاشتند 

ا شب هکردهجلو خود را سنگر بکنند سرشب که شد حکم کردند هر فوجی 
گفتند حرف زدن که مشورت کنند بنا کردند  خانمحمدحسنآمدند چادر 
یکی آنکه آنجا میان هاشم به چند جهت که اردو برود نهر  است مصلحت این

شود سادات نهر هاشم یم آنکه آبادي هست ذخیره ممکن میوالیت است دو
مضایقه از سوار دادن کردن از هیچ نوع خدمت کاري هستند مردان خدمت

چهار فرسخ است مادام که اردو هاشم تا اهواز اینکه از نهر  خیره دادن جهتذ
شوشتر و این اردو را پشت سر  برودشود باشد انگلیس از اهواز رد نمیآنجا 



53 

بیرون بیاید آنجا بماند ممکن است ارد از اینکه گذشت چنانچه به خشکی بگذ
بیاید در خشکی هم یک دفعه ما دعوا بزنیم و اگر به این طرف شبیخون 

دهیم جهت دیگر اینکه کند یا ما او را شکست میکنیم یا او ما را تمام میمی
شود ه میسوار از اعراب جمع کرداست بیست فرسخ  مُحمّرهاز این جا به 

 برد زد. دست

و  واالنواباین قرارها را داده متفق و یک جهت شدند که امشب بروند خدمت 
به این مرحله راضی کنند در این بین فراش آمد به هر قسم هست او را 

بناي حرف زدن با گفتند دیگر بهتر که ما را خواسته رفتند آنجا خواست 
گوشه و کنایه اسمی از نهر ه ن ببه حرف زداو هم بنا کرد  خانمرادمحمد
 آورد که آنجا هم اگر برود بد نیست. هاشم 

اهواز و آب راضی نشدند فرمودند جایی را صبح بروید در دو فرسخ از  واالنواب
این حرف زدند را یکی  واالنوابرویم آنجا بعد از آنکه دور مشخص نمایید می

نیست اهواز و آب دور جایی از اینها نگفتند که این خوب نیست دو فرسخ از 
راست شویم همه گفتند بلی این آنجا از گرسنگی و تشنگی هر دو تلف می

که کسی این بود که جایی برود  واالنوابدانم منظور فرمایید نمیمیکه است 
را  واالنوابترس برداشته بود دیگر او را پیدا نکند از دوست و دشمن اینقدر 

عربستان دو فرسخ از شط دور که صحراي داند را دیده میصحراي عربستان 
اعم از اینکه ذخیره باشد یا نباشد نهر که توان زیست کرد از تشنگی است نمی

دادند بعد از آنکه  واالنواب حضورشود بیرون آورد باري این قرار را در نمی
گفت تو حرف نزدي او میگرفتند که تو چرا بحث میآمدند چادر با همدیگر 

که قرار حرکت را صبح جمع شوند یکجا رف نزدي بعد از آن قرار دادند چرا ح
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اهللا والی محمد پسر موال فرج موال صبح که شد سادات نهر هاشم با بدهند. 
بیاید نهر است که اردو  مصلحت اینعرض کردند  واالنوابحویزه رفتند خدمت 

سوار درست زار ه آنجا به قدر دوکنیم هاشم آنجا هر چه عرب داریم جمع می
میزنند شبیخون مُحمّره بدر میروند شود یک شب کنیم دو قسمت میمی

بطوري او را عاجز کنند که خودش تنگ بیاید برود میان کشتی از بابت ذخیره 
از جو گندم برنج داریم که یک من ذخیره هم اگر چنانچه تشویش دارید مادام 

فرستیم ممکن شود خودمان می خوریم از خارج هم هر قدروار با هم میبرادر
شود و اگر دست شما از والیت کوتاه میآنجا که رفتید آورند نروید شوشتر می

مردم را از خودتان عبث توانید بمانید عبثآنجا بیاید آنجا هم نمیانگلیس 
کنیم ما را ها تا جان داریم دعوا می مامکنید  كن را شیرشممأیوس نکنید و د

رویم قبول نفرمودند فرمودند می واالنوابر قدر گفتند ذلیل کفار نکنید ه
هم کنیم بعد میائیم عرض کردند اینجا میآنجا چادر اوضاع درست شوشتر 

امروز عیب شود بیاورند سیاه چادر هم ممکن میشوشتر چادر شود بفرستی می
رفع حاجت سیاه چادر بزنی براي سرباز نشد هر قدر  بجهتهم ندارد و اگر 

 قبول نفرمودند. گفتند

شد از ورزي که از تمام اهل آن والیت دیده میدادند غیرتمیحقیقت خداوند 
که  واالنوابها و تعدیات ن ظلمآشد با وجود هیچ رعیت و هیچ دیده نمی

روزي شود که این کردیم اگر کرده بود فکر میسال با اهل آن والیت سالهاي 
که بعد از آن کشند کنند میت میقشون صدمه بخورد اول عرب مردم را لخ

خواست طوري بشود که اتفاق افتاد قضیه بعکس شد هر قدر سردار انگلیس 
پاره مردم مفسد که در همه جا هست ابداً مگر بروند خدمت کنند نرفتند مردم 
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دو نفر که این قسم که از این قبیل و به جهت و قرار همه والیت این است 
 یت را بدنام کرد و خشک و تر را داخل کردیک والتوان حرکت کنند نمی

عرب که مشایخ و بزرگان عرب فهمیده بود انصاف خوب است هر گاه یک ذره 
 یک نفر از این قشون درست شوشتر برسد. گذاشتند میل دارند واهللا نمی

 خانحسنمحمدخان آمد چادر نقیخان و علیصبح که شد محمدمرادباري 
هر کس رفت جصاي اردو مشخص کنیم راست شدند گفتند برویم سوار شویم 

گفت بنه را  خانحسنمحمدبعد از رفتن آنها منزل خودش که سوار شوند بروند 
پایین میاوریم چادرش را بار کنید با خودمان میبریم هر جا مشخص شد 

بار کردن هر قدر سرباز گفتند انداخت بنا کردن بار کردن سرباز هم بنا کرد 
سرباز نکنیم  ربار شود ما چرا با سرتیبنکنید گفتند جایی که بنه شما حاال بار 

نقی خان را انداختند کردند چادر علیهم بنا کردند بار کردن از فوج کزاز هم بنا 
 واالنواببه چادر خودشان کشتی دودي نمایان شد  هاسرکردهبعد از رفتن 
و فوج بهادران  نخامرادمحمدکه ساعتی نروید  خانمرادمحمدفرستاد پیش 

 هاشان همان حالت که بود. هیچ حرکتی نکردند چادر

خبر  واالنوابي فراهان و کزاز بود تمام بار کردند هافوجاما این طرف اردو که 
بیاورند نشد آخر شدند امیرزاده را فرستاد هر قدر خواستند بارشان را پایین 

 خانمحمدحسنداشتند ه همانطور شتر را خواباندند با بار از سرباز هم نگا
قسمی چادرش بار شده بدبار نکردند و بنه او وقتی که همه اردو حرکت  سرتیب

چرا چادرت را  سرتیباست آمد داخل سرباز نظامی سرهنگ امیرزاده گفت 
آمدند پایین هاي دودي در این بین کشتی انداخته گفت من اینجا بودم ندیدم

هم سوار  واالنوابآوردند میها را فنگسد سنگر انداختند در باالي سد هم ت
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. بود آنجا بود  . آب .که آمدند جایی ها اول لب شط ایستاده بود کشتیاسب 
کشتی به اهل اردو نمایان نبود مگر دکل بعد از ساعتی رفتند میان تنگه که 

... از کنار آب و توپ گذاشتند میان دو دایستادند کشتی آنجا پشت سر هم 
زیر سد اول یک توپ به طرف اهواز انداختند یکی هم به آنجا د کشیدند آوردن

میان اردو تشریف آوردند  واالنواب .کیدتر ایستاده بود در باال واالنوابکه 
عوض پیش سرکرده که در هر فوج که تفنگ شکسته است بیاورید فرستاد 

چند کنید گفتند تفنگ شکسته نداریم مگر فوج بهادران بنا کردند عوض کردن 
هم آن طرف در لب آب ماند نیاوردند قدري  جعبه هم که آورده بودند این

 طرف ماند لب آب نصف تفنگ این طرف آمده بود نصف آن طرف ماند. 

 سراپردهکردند بنا کردند توپ انداختن در این بین که تفنگ را عوض می
کردند آمدند یبار کردن آنها که تفنگ را عوض مرا انداختند بنا کردند  واالنواب

کنی چاره نشد بعد از اینطور میبنا کردند برداشتن امیرزاده گفت فراهانی چرا 
انداختند گلوله توپ جلو فوج کزاز زمین خورد یک توپ چند توپ انداختند آنکه 

سرباز بنه پاي فوج از جا حرکت کردند راه  ترکیدسرباز سر کرد باالي کمانه 
شمشیر کشید  واالنوابراهان داخل شد ف چند دسته هم از فوجافتادند 

شمشیر کشید صاحب منصب هم آمدند سرباز را برگرداندند هم خان نقیعلی
بعد از  واالنوابسرباز ایستاد مال مردم هم همه بار کرده نگاه داشتند منتظر بنه 

که رفت نظامی هم راه افتاد و را راه انداختند بقدر یک فرسخ  واالنواببنه آنکه 
ها که بود توپخانه در وقت راه افتادن بنه سرباز داخل بهم از همه فوج تفنگبا 

چه گیرش آمد از تفنگ هر با قورخانه که بود بنا کردند غارت کردن هر کس 
که در قورخانه بود همه توپ هر چه  سنگ تفنگ فشنگ باروت اسبابسر نیزه 

بودند از تر ند چرا که نزدیکبرداشتي فراهانی هافوجاینها را برداشتند اما زیاد را 
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لر خیلی از ها بختیاري و ها شلوق کردند بعد از ایناول هم این هافوجسایر 
جلو بود پشت سر آنها فوج ها توپ اردو آتش زدندکه بعد از آمدن قورخانه ماند 

که  واالنواببهادران بعد بیات بعد فراهانی بعد کزازي قشون ابوابجمعی خود 
براي خودشان در بیابان راه نبودند باشند داخل نظام مرائی سیالخوري و ا

 کردند. غارت کرده بودند معامله میرفتند و آنچه تفنگ و اسباب که می

خان آمد آمدند در بین راه علی نقیردو میسوار کالسکه در عقب ا واالنواب
ها ينقی امروز چرا کرازکه علیبنا کردند باز خواست کردن  واالنوابخدمت 

قربانت شوم سرباز کزاز سرباز کردند فرار کردند عرض کرد این قسم حرکت 
نظامی در سر سنگر بود سر باز بنه پا نفهمیده حرکت کردند و زود آرام گرفت 

فراهانی خان فرمودند محمد حسن واالنوابخان رسید در این بین محمد حسن
  پیاده شد گفت کدام زن .به یک مرتبه از اسب گریزند از دور میهم بد نیست 

کردي پدر مادر فالن فرار کرد خودت اول از همه فرار فرار کرد کدام 
هر کس نیاید  میروم دارمرا برمی هافوجکنی من االن نام دخواهی مردم را بمی

شود کس نیاید پدرش فالن بقسمی فضاحی کرد که نمیهر . است  . زن .
امیرزاده  واالنواببرگشتند  هافوجدم آمد برگردد آ هافوجفرستاد که نوشت آدم 

کنند میرا برگرداند هر قدر  سرتیبو محمد رضاخان مهندس را فرستاد که 
فوج هم دهد و امیرزاده می واالنوابآشکار به  شگردد فحبرنمیسرتیب 

کرد یا علی یا حکم کرد بروید تا من بیایم سرباز بنا  سرتیببرگشت آمد پیش 
 اهللا کشیدن.  علی یا اهللا یا

سوار اسب شدند از کالسکه پیاده شدند گردد خودشان دید که برنمی واالنواب
. آقاي  . میروم فرمودند .و گردد گفت حکم آقام است قدار را فرمود بربیدآمدند 
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شناسم بیدقدار فوج است شاه را من نمی سرتیبگفت آقاي من تو شاه است 
که قدیمی بود آن یکی نرفت چونداشت  جدید رسید فرمود او بیدق را نگاه

تشریف  واالنوابنماند رفت با فوج بود که بیدقدار کرده سرتیب نوکر خود 
خجالت نمیکشی اینجا جاي این حرکت  خان چرافرمودند محمد حسنآوردند 

خواهم گفت میمیکنی است دشمنی مثل انگلیس والیت عربستان چرا اینطور 
که وقتینماندي مُحمّره نچه این رشادت را داشتی در چنابروم اهواز فرمود اگر 

سنگر چرا قبل از همه کس فرستادي مالت را نرفتی  خان تیر خوردآقاجان
کنی آنجا بایست به روي سنگر دعوا آنجا میشترت را از صحرا آوردند آوردند 

گفتم من سوار شدم در سنگر از سنگر بیرون نیایی به محض اینکه بایست می
خودت و حرف نزدي چاپید حضور ردار بیاور سربازت آفتاب گردان مرا توپ ب

این رشادت را نکردي  وقت چرا آنخودت جلو آمدي توپ را عقب گذاشتی 
حرف ندارم تو حرف داري خواهی مرا بترسانی خجالت بکش من به تو حاال می

آن  برگرداندندسوار شد آمد سرباز را سرش را زیر انداخت سرتیب برگرد بیا. 
 قشون بقدر نیم فرسخ مسافت راه رفته بودند.  و هافوج

را خواست قدري دلداري داد بعد سرتیب پرسید سوار کالسکه شد  واالنوابباز 
برویم برویم چکار کنیم اگر چنانچه ما کجا  چه باید کرد حاالسرتیب پرسید 

شگل کار مترسیم تا رفتن ما به شوشتر آن وقت شوشتر طول خواهد کشید می
عرض کرد بلی درست است مصلحت این است که جمعیتی  سرتیبشود می

اگر آنها بیایند جنگ و بفرستید بند قیر تا وقتی که شما وارد شوشتر شوید 
 گریزي بکنند. 
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رود عرض کرد اگر مرخص بفرمایی من میرم گفت چه عیب فرمود کی می
لب آب وزیر هم رفتند  یک عراده توپ بردارنددارد قرار دادند هزار نفر سرباز 

بماند که کشتی بفرستند همراه برود  سرتیبوزیر رد شد رفت شوشتر بنا بود 
و بلم بفرستند آن شب را ماند فرداش هم ماند کشتی شوشتر کشتی بفرستند 

بلندي روشن سر شب که شد حکم کرد که بار کنید اما بی صدا فانوسی در سر
 سرتیببستند او را میکرد دهن ا میصداالغی کردند و حرکت کردند هر گاه 

داد چند نفر شتر از عرب برده بودند آرد براي سرباز و به صاحب االغ می فحش
کرد دهن آنها را بنه سرباز را بار کرده بودند دو سه نفر از آن شترها صدا می

 بیابان بارش را بیابان انداختند. شتر را ول کردند بستند چاره نشد آخرش 

فرسخ سم و این تعجیل سرباز را برداشتند تا فردا عصري ده و دوازده به این ق
 دادن که چرافحش به توپچی هاي توپخانه ماند بنا کرد راه را قطع کردند اسب

چقدر مگر اسب قوت ندارد کاه نخورده دو منزل راه را آمده هی نمیکنی گفتند 
آخرش یک دفعه سرباز از تشنگی در بیابان پاریز شدند توانا دارد تمام سرباز 

شده است توانیم زاه برویم چه خبر نمیایستادند که اگر ما را قتل کنید دیگر 
به هزار معرکه آنجا منزل کردند. چه خبر است دشمن که پشت سر ما نگذاشته 

از شوشتر  واالنوابرسید دزفول  سرتیببه همین تعجیل آمدند دزفول وقتی 
نماید این مرحله زیادتر آباد ه دزفول که روانه خرمبزن امیرزاده را روانه کرد آمد 

فرداي آن روز افواج باعث تشویق و هراسانی مردم شد چه قشون چه رعیت 
 فراهان حرکت کرده روانه شوشتر شدند. 
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اهواز کردند از چند روز فوج بهادران را با بیات روانه  دبعد از ورود به شوشتر بع
ج دوختن در خیال ابراي افود بنا کردند چادر فوج کزاز در میان اراك شوشتر بو

 اهواز. ي فراهان را بفرستند بروند هافوجکه بودند 

دزفول که نقی خان با فوج فرستادند به در این بین خبر مصالحه رسید بعد علی
از دعوا موال عبداهللا از آنجا با امیرزاده روانه حویزه شوند چون که چند روز قبل 

اهللا والی والی کردند پسر موال فرج ارعزل کردند و موال محمد  واالنوابوالی را 
بردارد بیاید بروجرد بعد از رفتن او به سابق حویزه موال عبداهللا زن و عیالش را 

افتاد موال عبداهللا یاغی شد موال محمد که حویزه دعوا شد و شکست اتفاق 
و این هللا فرار کرد مصالحه امیرزاده رفت موال عبدارفت راه نداد بعد از خبر 

از  واالنواببودند که آوردند سادات نهر هاشم میتشریف  واالنوابروزها که 
 بیاید در بروجرد باشد. تقصیرش بگذرند 

دورهم جمع شکست شد هر وقت از اوقات سر کردها بعد از اینکه دیگر 
گفتند زدند میمیشود حکم چه خواهند کرد هر کدام حرفی شدند چه میمی

 دبایست پانصگوییم میمیکنند مگر ما جواب نداریم بدهیم ما هم  هگر مؤاخذا
رشته از دعوا  بایست سردار بفرستند تا سرعراده توپ بدهند تا ما دعوا کنیم می

توان نوشت این کیفیت احوال دعوا زدند که نمیداشته باشد هر کدام حرفی می
زیاده از این اگر امري اتفاق  استداند کی خیانت کرده بود هر کس بخواند می

از چند نفر دیدم از توپچی میرزا رضاي دانم اما ایستادگی و رشادت افتاده نمی
حکم کرد  واالنوابهم آورد تا دو منزلی آنجا یب خوب دعوا کرد توپش را نا

معصوم سلطان که در سنگر حاجی جابرخان بود کشتی بگذارند دیگر میان 
دعوا کرد خود رد تا یک ساعت به مغرب مانده کزیاده از حد خود دعوا 
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آدم باغیرت و شاهسون که بسیار خان العابدینزینجابرخان و پسرش حاجی
که معنی حرفهاي بیمردم از آن  واالنواباي است هر وقت خدمت فهمیده

کرد کرد به قاعده عرض میزدند او اگر عرضی میمی واالنوابمد آبراي خوش
تدبیري بکنید که کار از پیش برود ن حرفها دلیل رشادت نیست گفت ایو بارها 

ها و این حرفام اید من دیدهی است روز دعوا را اگر شما ندیدهچه حرفاینها 
 گوید. چه میکسی گوش نداد که دهد یمجواب انگلیس را ن

انند حقیقت این است که همه از سردار و سرکرده اما اگر مختصر بخواهند بد
جنگ شود چه بعد از غفلت کردند در این جنگ چه قبل از آنکه  کوتاهی و

که بخواهند بگویند به چندین جهت اوال آنکه اگر غیرتی کردند جنگ زیاد بی
گویند قسم بیرون رفت دروغ میقشون ایستادگی نکرد و اختیار از دست ما 

ه اول به یک نفر سرباز نگفتند بمان چ هاسرکردهخورم به جرأت که یکی از می
به بر فرض نگفتند جهت دیگر اینکه هیچ وقت دعوا چه وسط چه آخر دعوا در 

کردند چرا باید سرباز اطاعت سرکرده نکند کدام نمیسرباز گفتند نروید اطاعت 
اطاعت نکرد چه وقت شمشیر  وقت خواستند جلو سرباز را برگردانند و سرباز

گردن زدند اگر بگویند به این ا کشیدند چهار نفر سرباز را زخم زدند و دو نفر ر
سرباز و اختیار جان و مال و عیال آنها گویند ها تسلط نداشتیم دروغ میقسم

خورند آن که جیره مواجب سرباز را میچرا بعد از صاحب منصب هر دو را دارند 
هر گاه یک نفر سرباز یا صاحب منصب از دهنش بیرون بیاید که این ماه چند 

دادند به محض زدن این حرف ببرند سلطان را زیر با سرمه روز جیره ما را ن
مرگ برسد و سرباز را زیر تازیانه بزنند تا به حال بیندازند تا مگر لج کنند و 

حال آنکه خیلی خالف است که سلطان را کسی براي یک حرف حسابی با 
تسلط داشته باشند که در سایر اوقات براي این قسم از آنکه سرمه بزند بعد 
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دعوا به حسابی این قسم با سلطان و سرباز حرکت کنند در وقت ک حرف ی
 طریق اولی می توانند. 

کرد به جهت نظم کسی مؤاخذ نخواهد اگر در روز دعوا سلطانی را هم بکشند 
ماند جهت دیگر اینکه  کار در این صورت راه عذري براي آنها باقی نخواهد

که عموم با قشون داشته باشند ري سردار باید یک نوع سلوك و رفتا سرکرده و
کار سرباز خودش باشند که در وقت قشون پابست رفتار و محبت سلوك آنها 

از محبتی که دارد نتواند برود و سرباز همیشه در بدون اینکه کسی به او بگوید 
آنکه جهت دیگر اینکه بعد از کرده بکند سره بخیال این باشد که خدمتی 

داشته باشد بعد یک نوع ایستادگی و استقامتی دعوا  بخواهد سرکرده خودش در
متفرق شوند و او را تنها از آنکه بخواهند سرباز و صاحب منصب از سر او 

گذشتم در این جا مال خودم  جان ومن از بگذارند همین قدر بگوید حضرات 
بروید البته در میان سرباز و صاحب منصب اگر همه خواهم ماند شما میروید 

نباشند نصف هستند ثلث هستند آنها که صاحب حب غیرت و مردانگی نها صاآ
به غیرت خود این را قبول نخواهند کرد که سرکرده را غیرت هستند هرگز 

غیرت هستند از ترس کشته باشد آنها که بیبگذارند و خود بروند اگر پدر 
رفت از این گذشته بعد از آنکه و سرزنش رفیق هرگز نخواهند خودشان 

تواند سایرین را در از جان و مال خود گذشت بهر طریق که باشد میده سرکر
دعوا بفرستند سرکرده زودتر از همه اول پیش خود نگاهدارد اما بعد از آنکه 

داشت دیگر توان چه توقع میشترش را بیاورد براي اینکه حاضر باشد از سرباز 
سرزنش بکند به نها باشند که سرباز به آغیرت این قدر بی هاسرکردهاینکه 

در پیش رو و جهت بلکه  هاسرکردهسر طوري که نوشته شده چه حرفها پشت
در خیال باید شب و روز  هکردکه سردار و سردیگر که عمده همه این است 
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آب با من را بکند مثالً اگر چنانچه دشمن از روي جنگ جنگ و فکر تمهیدات 
اینطور و این  تم اگر چنانچه بایستمتوانم در مقابل او بایسمیکند آیا من جنگ 

 آورقشون را حرکت داده هر گاه بعد از آنکه دعوا شد او به من زور قسم باید 
از لب آب دور شود و مرا  چاره او چه چیز است شاید او به من زور آورشود 

چه قسم بکنم و اگر دشمن هم از روي آب و هم از آنوقت چاره او را ساخت 
 من به او چه قسم دعوا کنم. خشکی دعوا کنند 

همیشه با هم شود کرد سردار و سرکرده عاقل باید دعوا است همه قسم می
از قدیم که اختراع چاره دشمن باشند بازي شطرنج را مشورت بکنند و در فکر 

در فکر مات حریف که در بازي همیشه هیچ تفاوت ندارد همین طور کردند 
که فالن بازي را که و خیال او را میدانی  و چاره او را می خواهی بکنیهستی 

داند چه قسم است میکس فهمیده کرد من چه بازي را باید بکنم این را همه 
ها هیچوقت به این خیالي ما هاسرکردهبا این تفاوت ندارد سردار و دعوا هم 

داشتند مثالٌ آنکه سردار و نبودند هر کس در فکر کار خود و خیالی مخصوص 
حکومت خود و مداخل و خرج در خیال که حکومت داشت بود چون بزرگ اردو

دیدم مُحمّره یک دفعه در که یک دینارش را خرج نکرده تراشی براي دولت 
دیدم کرد حساب براي تهران درست میصورت واالنوابمیرزا موسی مستوفی 

 یاهزار سوار نوشته ندانستم فرستادند به تهران سورسات و جیره علیق دو سه 
بین مامتفقاً حرف بزنند  هاسرکردهکه اگر دو نفر از نه خیال دیگرش این بود 

هم هر یک شب و روز اوقاتشان مصروف بر این  هاسرکردهآنها را بر هم بزند 
باشد و از طرف از آنها خوشحال  واالنوابنمایند که سلوك و حرکت که قسمی 

سم از جیره و مواجب سرباز دیگر فکر و خیالشان در این جمع بود که به چه ق
سرباز در میان بخورند که صداي آنها بیرون نیاید و همیشه مراقب بودند مثالً 
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به محض اینکه حرف گفت که چه قدر این ماه از جیره باقی مانده چادرش می
سرباز را مشخص کند ببرد تازیانه بزند این رسید سراغ کند تا آن می سرتیببه 

نفر را بخواهی ببندي که اینها حرف که زبان دو هزار  خیلی کار پر زوري است
ما زیاده  يهاسرکردهخیلی اوقات باید صرف کرد و به این خیالها نیفتند نزنند 

سر حد دشمن مقابل انگلیس در یک  سر خدمت دردر قوه نداشتند در از این 
ماه نصف جیره را بخوري و نصف بدهی و سرباز قادر به حرف زدن نباشد کار 

که ما کردند گاهی از اوقات فکري میسرکرده ما این بود هر گاهسردار و 
آب را از لب آب اگر چنانچه او ما ایم دعوا با انگلیس بکنیم وآنگهی در لب آمده

درست کنیم بري خودمان یک جایی از خشکی شکست بدهد ما چکار کنیم 
 وقتی که لب آب نتوانستیم بمانیم برویم آنجا. 

و این قسم و به این خیال نیافتادند تا وقتی که جنگ شد  ندا نکرداین فکري ر
هم الزم است که نوشته شود تا بر همه واضح شود که شد دیگر این مطلب 

و آنها که شکست شد آنروز دعوا بعد از در همان غیرتی کردند چقدر بی
وار سیصد نفر سبه قدر سوار یا پیاده کردن از کشتی بنا کردند جمع شدند خاطر

که زیاد از یا زیادتر همین قدرها بود چرا یا کمتر یک فوج سرباز پیاده کردند 
 آنتوپ هم نتوانستند این مجال نبود و نشد نتوانستند زیاده از این پیاده کنند 

 روز بیرون بیاورند. 

نفر  پانصدکه شب بودند ها خود را نباخته بودند از همان جا غیرتگاه این بیهر
توانم بخورم مییلغار برگشته بودند به جرأت قسم ه ایست نفر سوار بودسرباز و 

خوب بود سه هزار نفر بودند آنچه که بیرون آمده بودند اگر دو هزار نفر بود 
آمدند گشتند میباز بر میکردند همه را قتل و اسیر میخوب بود هر چه بودند 
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 واالنواباردوي همان یعنی از مُحمّره و حال آنکه اگر چنانچه هیچ ابدا از 
آمدند به آن قسم آمد اگر هم بیرون میبیرون نمیحرکت نکرده بودند انگلیس 

ساختند تا کوت فیلی سنگر میدر همان نوشته شده است آمدند که میبیرون 
تمام قشونشان را بخشکی بیرون بیاورند توپ بیرون بیاورند بعد از آن به مرور 

به یا خیر و این را هم باز آیا بتوانند دعوا کنند  استعدادي در خشکی بهم بزنند
جلو در خشکی نویسم که آنها به همین قدر ممنون بودند که نتوانند جرأت می

به آب باشد که پشتشان قشون بند بشوند و او را هم به اطمینان توپ دریابی 
الفی کرده تبردي زده شود و بستند نقلی نبود اقالً دستسنگر میدر آنجا 

 ودند. ب

نکه آاما بعد از شد که سردار و سرکرده خود را نباخته باشند میاین در صورتی 
ها اگر دیگر چه جاي این حرفسردار و سرکرده خود را ببازند بیدق را بخوابانند 

کردند اما سوار در اردوي ما کار را میباز این دویست سیصد نفر هم سوار بود 
باید سردار و سرکرده این است که چرا یگر دوجود عنقا و اکسیر داشت خالف 

باشند دیدند سردار نفر به نفر آنها هر چه حرف بزنند در این وقت تفاق نداشته 
عرض کنند که مصلحت  واالنوابفاق کنند بروند خدمت نبایست شنوند مینمی

فرمود متفقاً عرض نمیسنگر بسازیم بعد از آنکه از آنها قبول نیست لب آب 
شیرك اینکه آنها ید اردوي ما دور از آب باشد و سنگر داشته باشد براي کنند با

خیال نکنند گزاریم که آنها لب آب مینشوند دو سنگر با چهار اعراده توپ 
باقی قشون در آنجا با توپخانه و قورخانه و ذخیره ایم را ما خالی کرده مُحمّره

نتوانستیم سنگرها را کنیم در آنجا هستند اگر دعوا شد توانستیم دعوا کنیم می
کنیم در خشکی با هم دعوا میکنیم میرویم اردو آنوقت انگلیس بیاید خراب می

جواب اولیاء دهیم اگر عیب و نقضی وارد آمد صالح این نیست و نوشته می
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دارید اردو به همین حالت باشد مختارید دولت را بدهیم یا اینکه شما منظور 
تا اگر از ما  آمد جواب اولیاء دولت را بدهیدوارد  که اگر نقصینوشته بدهید 

اگر از آنها کسی احوال بپرسد جوابی تا امروز سندي داشته باشیم بدهیم بپرسند 
انجامد درست نیست داشته باشند باري اگر زیاده از این بنویسیم طول می

 گردد. مطلب مفهوم میکند همین قدر کفایت می

آن چه می که چاپها را پیمان: این یادداشت ستیم دقت کردیم  کار توان ب
دهد.  غلطی در چاپ روي ن ردیم که  عبارتب سیار جاولی خود   ها در ب

سنارس رد که کلمهو می تا این را هایی افتاده دارد. اي یا کلمهتوان پی ب
سیم می کار پندارند در چاپ تا خوانندگان نهنوی غلط روي داده و یا تصرفی ب

سر کتارفته   737که ما کردیم این است که در صفحه ب تنها تصرفی در سرا
شان نقطه هایی بوده ما ا دشنامجسه یا  دو در آنها را انداخته و به جای

 گزاردیم. 

گر که نقطه گزاده شده در اصل کتاب سفیدي بوده اما در صفحه شانهاي دی  ن
آن است  عالمت  رخی جا  شده. (؟) در ب  که کلمه درست خوانده ن

ک سند تاریخی این کتاب  که ی آن آن زمان را است چگونه کارهاي گذشته از 
شان می ما دهد این است امیدواریم خوانندگان پیمان از این کار هم ن

 . خرسندي خواهند داشت

گ  گوییم که جن ره این را هم ب غاز شد اینکه مُحمّ آ شنبه  یاور فراهانی روز پنج
ساله روز جمعه می خ پانصد  سد لغزش است. تاری  خوزستان دیده شود.نوی


