
از هميش��ه زردتر و بي رنگ  و  روتر به نظر مي رسيد. 
مادرش پرسيد چه شده تقي؟ به گفته حبيبه خانم 
تقي س��اكت و آرام جلوي در اتاق  نشست و بي آنكه 
چيزي بگويد، كاغذي را كه در دستش مچاله شده 
بود، به مادرش داد. خواهرم كه سواد زيادي نداشت، 
كاغذ را به دست من داد و من با كمال تعجب ديدم 
كه اين كاغذ، چيزي جز طالق نامه او نيس��ت. وقتي 
او فهميد كه ش��وهرش، مردي كه هميش��ه به او و 
بچه هايش اظهار عالقه مي ك��رد، بدون هيچ دليلي 
طالقش داده اس��ت، بي اختيار اشكش سرازير شد. 
من و ديگران شروع كرديم به دلداري دادن او، اما مگر 

آرام مي گرفت؟« 
  ضارب و گفته هايش پس از ترور

درباره حاالت و گفته هاي ميرزا رضا كرماني پس از 
ترور، روايات نسبتاً روشني وجود دارد. در آن دوره 
افراد زيادي او را ديده و گفته هاي او را ثبت نموده اند. 
ميرزا على خان ظهيرالدوله در تاريخ نگاري خويش، 

ضارب را در محبس اينگونه توصيف مي كند:
»در اين فرصت بعضى حاضران از پيش خدمتان و 
سران سپاه به دهليز قهوه خانه مى رفتند كه زندان 
موقت رضا كرمانى اس��ت. او  آنجا زير زنجير گرانى 
بود. جواب هايش به ه��ر كس آميخته به حقيقت و 
در عين حال شوخى نما و مزاح گونه بود. قّوت قلب 
و جس��ارتش همه را حيرت مى داد و چون همه را 
درست مى ش��ناخت جواب مطابق واقع به احوال و 
نيت هاى سؤال كننده مى گفت. محمدحسن ميرزا 
معتضدالسلطنه از پيشخدمتان شاه نزديكش رفت 
و پرسيد: ميرزا رضا، ش��اه چه گناه داشت كه او را 
كش��تى؟ گفت: كدام ُجرم از اين بدتر كه مثل تو را 
به خلوت خود راه دهد و با همه  بى ناموس��ى كه در 

وجودت جمع است، به تو مأنوس شود؟...«
همانگون��ه ك��ه اش��ارت رف��ت، مي��رزا رض��ا در 
استنطاق هاي متعدد خود، از اهداف خويش در ترور 
شاه پرده برداشته و مرام و مسلك خويش را بازگو 
نموده است. او در بخش هايي از اين بازجويي ها به 
صراحت به عواملي اشاره كرده كه او را به اين اقدام 

ترغيب نموده است: 
»كارگزاران قاجار گوشت بدن مردم را مى كَنند و 
به خورد بازهاى شكارى مى دهند! مبلغى از فالن 
بى مرّوت مى گيرن��د و قباله مالكيت ج��ان، مال و 
ناموس يك شهر را دستش مى دهند و اهالى فقير، 
اسير و بيچاره را  زير تعديات مجبور مى نمايند كه 
مردى، زن منحصر به ف��رد خود را از اضطرار طالق 
دهد و خودشان صد تا صد تا زن مى گيرند. حاال كه 
اين اتفاق بزرگ به حكم قضا و قدر الهى به دست اين 
بنده  خدا جارى گرديد بار س��نگينى از تمام قلوب 
برداشته ش��د، آنان سبك ش��دند، دل ها منتظرند 
كه حاكم بعدى با عدالت و مهربانى برخورد كند و 
اگر ايشان مى خواهد آس��ايش و گشايشى به ملت 
عنايت كند بايد بن��اى فرمانروايى را بر انصاف قرار 
دهد و نام نيكش در صفح��ه روزگار باقى مى ماند و 
اگر ايشان هم ش��يوه قبل را پيش گيرد اين بار كج 
به منزل نمى رسد... شريكى در كارم ندارم و سبب 
قتل ش��اه، مظلوميت عموم ايرانيان و س��تم هايى 
است كه بى جهت خودش و پس��رش به من نموده 
است، من به مردم فهمانيدم كه مى توان منشأ ظلم 
را به خوبى قطع كرد چه رس��د به فروعات و شاخ و 

برگ هاى آن.« 

ميرزا رضا در بخشي ديگر از اس��تنطاقات خويش 
به صراحت از كس��اني ن��ام مي برد كه ب��ه نوعي به 
وي خط دهي كرده اند، چه ب��ا گفتار و چه با رفتار و 
وقايعي كه در اطراف ايش��ان روي داده است. او در 
اشاره مستقيم به سفر سيدجمال الدين اسدآبادي 
به ايران و رفتار ش��اه با وي مي گويد: »سال ها بود 
كه س��يالب س��تم بر عموم مردم جارى بود، مگر 
س��يدجمال الدين اين ذريه رس��ول اكرم)ص(چه 
كرده بود كه ب��ا آن وضع او را از ح��رم عبدالعظيم 
بيرون كش��يدند، غي��ر از حق چه م��ى گفت، آن 
روحانى شيرازى كه با س��يدعلى اكبر فال اسيرى 
ارتباط داشت و از س��تم و زورگويى انتقاد مى كرد، 
به چه جرم��ى اول خفه اش كردند، بعد س��رش را 
بريدند كه من دي��دم با او چه كردن��د، آيا خداوند 
اينها را مى پذيرد؟ مگر مردم اي��ران ودايع خداوند 
نمى باشند. قدرى پاى خود را از خاك ايران بيرون 
گذاريد و در عراق، قفقاز و تركمنستان و اوايل خاك 
روس��يه ببينيد هزاران نفر ايرانى از دست تعدى و 
ظلم گريخته و به ناچارى شغل هاى تحقيرآميزى 

را پيش گرفته اند.« 
  سر اين پسره را ببريد!

منابعي كه در باب پيامدهاي ترور ميرزا رضا كرماني 

به گونه اي دقيق داد سخن داده اند، از بي انگيزگي 
مظفرالدين شاه در اعدام ضارب پدرش مي گويند. 
گذشته از آنكه تذكره  نويس��ان مظفرالدين شاه را 
فردي رقيق القلب دانسته اند، گويا او داليل ديگري 
نيز براي ب��ر دار نكردن ميرزا رضا كرماني داش��ته 

است. ناظم االسالم كرماني مي نويسد: 
»از مرحوم ش��يخ محمدحسن ش��ريعتمدار طهراني 
شنيدم كه مي گفت من به اعليحضرت مظفرالدين شاه 
گفتم چرا در كشتن ميرزا رضا مسامحه داريد و كشتن او 
را به تأخير انداختيد؟ مظفرالدين شاه فرمود اين شخص 
قابل كشتن نيست. من جواب دادم اعليحضرت از حق 
خود گذشتند و ما رعايا كه فرزندان شاه سعيد شهيد 
هس��تيم تا قاتل پدر خود را به دار نبينيم، چشممان 
گريان خواهد بود. مرحوم مظفرالدين شاه فرمود كه آيا 
اين طور كشتن موافق با ش��رع است و آيا قانون اسالم 
اجازه مي دهد كه اينطور كسي را به قتل رسانند؟ چون 
مقصود مظفرالدين شاه طفره از كشتن بود جناب آقا 
شيخ محمدرضا مجتهد ملتفت شده و با شاه همراهي 
كرد ولي مرحوم ش��يخ محمدحسن ش��ريعتمدار يا 
ملتفت نشده يا به غرضي ديگر اصرار به كشتن ميرزا 
رضا مي كرد تا شاه متغير شده و رو كرد به اتابك ميرزا 
علي اصغرخان امين السلطان و فرمود فردا بدهيد سر 

اين پسره را ببرند.« 
در باره صحنه روز و ساعتي كه ميرزا رضا كرماني را 
بر دار كردند نيز روايت ها نسبتاً دقيق است. وقايع 
نگاران نسبتاً نزديك به يكديگر صحنه را توصيف و 
حاالت قاتل را ثبت كرده اند. »كلنل كازاكوفسكى« 

در اين باره مى نويسد:
»در ميدان مش��ق دارى برپا كردن��د. هيچ يك از 
س��اكنان تهران حاضر نبودند چوب��ه دار را تحويل 
دهند. قاتل سراسر شب را به دعا و نماز گذرانيد. اين 
مرد پاك ترين و با ايمان ترين مسلمان شيعه است، 
تمام تقاضاهاى كوچك قاتل را در شب قبل از اعدام 
انجام دادن��د، ولى وقتى تقاضا ك��رد قرآنى برايش 
بياورند تا آخري��ن بار كالم وح��ى را قرائت نمايد، 
اين تقاضايش را رد كردند، هر آينه اگر قاتل، قرآن 
به دست مى گرفت، ديگر نمى توانستند از دستش 
بگيرند اما مادامى كه خود آن را بر زمين نهد. قاتل 
شهادتين خواند و گفت اين چوبه دار را به يادگار نگه 

داريد، من آخرين نفر نمى باشم.« 
سرهنگ ميرزا عابدين خان نيز در اين باره روايتي 
قابل تأمل دارد: »او را وارد ميدان مشق كردند و در 
قراول خانه خود ميدان تا طلوع فجر نگهش داشته 
بودند و تا صبح قرآن مى خواند، يعنى آنچه را حفظ 
كرده بود، مى خواند. پيش از برآم��دن آفتاب دوم 
ربيع االول سال 1314 مطابق 21 مرداد ماه 1275 
ش س��ردار كّل و حس��ن خان آجودان باشى كّل و 
دو فوج س��رباز آمدند او را با تش��ريفات فوق العاده 
و مخص��وص بيرون آوردن��د بدون آنك��ه خودش 
كراهتى داشته باشد. آن وقتى كه زنجير از گردنش 
برداشتند در پاى دار به آواز بلند كه جمعى شنيده 
بودند انا هلل و انا اليه راجعون را بر زبان جارى كرد. 
بعد زه را به گردنش انداختند و به قدر يك قامت كه 
از زمين بلند شد قدرى نگه داشتند تا آنكه جان به 
جان آفرين تس��ليم كرد. چند دسته موزيك  حين 
آويختن او از دار مش��غول نواختن بودند. جسدش 
را تا سه روز از دار پايين نياوردند تا اهالى مشاهده 

كنند و به قول خودشان عبرت بگيرند.« 

میرزا رضا كرمانی : »س�ال ها بود كه 
س�یالب س�تم بر عموم مردم جارى 
بود، مگر س�یدجمال الدين اين ذريه 
رسول اكرم)ص(چه كرده بود كه با آن 
وضع او را از ح�رم عبدالعظیم بیرون 
كشیدند، غیر از حق چه می گفت، آن 
روحانی شیرازى كه با سیدعلی اكبر 
فال اسیرى ارتباط داشت و از ستم و 
زورگويی انتقاد می كرد، به چه جرمی 
اول خف�ه اش كردند، بعد س�رش را 
بريدند كه من ديدم با او چه كردند، آيا 
خداوند اينها را می پذيرد؟ مگر مردم 

ايران ودايع خداوند نمی باشند؟...«

میرزا رضا كرمانی: »ح�اال كه اين اتفاق 
ب�زرگ ب�ه حكم قض�ا و ق�در اله�ی به 
دس�ت اين بنده  خدا جارى گرديد، بار 
س�نگینی از تمام قلوب برداش�ته شد، 
آنان س�بك ش�دند، دل ها منتظرند كه 
حاكم بعدى با عدالت و مهربانی برخورد 
كند و اگر ايش�ان می خواهد آسايش و 
گشايشی به ملت عنايت كند بايد بناى 
فرمانروايی را بر انصاف ق�رار دهد و نام 
نیكش در صفح�ه روزگار باقی می ماند 
و اگ�ر ايش�ان هم ش�یوه قب�ل را پیش 
گیرد اين بار كج به منزل نمی رس�د...«
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روايت ها و نكته هايي در باب واپسین برگ از حیات میرزا رضا كرماني

»شاه شكار« بر دار!

 آيت اهلل سیدمرتضي مستجاب الدعواتي  
)مستجابي(

در روزهاي�ي كه 
بر ما گذشت، در 
مكانت  تكري�م 
واالي زنده ي�اد 
آي�ت اهلل ح�اج 
شیخ محمدباقر 
زن��د كرمان�ي 
ي  ه ا كن�گ��ر

ش���ه��ر  در 
اصفه�ان برگ�زار ش�د. مقالي ك�ه در پي 
مي آيد، خاط�رات عالم مجاه�د آيت اهلل 
مس�تجاب الدعواتي  س�یدمرتضي 
)مس�تجابي( از آن بزرگ�وار اس�ت ك�ه 
ب�ه اي�ن مناس�بت ب�ه قل�م آورده ان�د. 

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم

آب دريا را اگر نتوان كشيد
هم به قدر تشنگي بايد چشيد

زبان قاصر اس��ت و قلم و انديش��ه ناتوان از 
اينكه از وصف مردي س��خن بگويد كه ابعاد 
وجودي اش آنچنان عقل را سرگردان مي كند 
كه اگر بخواه��م هر يك از مرات��ب علمي او 
را تش��ريح كنم قلم متوقف مي ش��ود كه از 
كجا ش��روع كند كه بتوان��د عظمت آن مرد 
بزرگ را به تصوير ِكشد و گوشه اي از مراتب 
علمي ، عقلي و انس��اني معظم له را گوشزد 
كند. وقتي ُعقيله به هيجان مي آيد به اينجا 
مي رسيم كه طي قرون متمادي در اين مرز 
و بوم بزرگمرداني زندگي كرده و سر به تيره 
خاك برده اند كه هر يك از رجال بزرگ زمانه 
بوده اند كه هميشه مايه س��رافرازي ، شكوه 
و عظمت اين ش��هر بوده اند كه جلوگاه هاي 

دل انگيزي از خود به يادگار گذارده اند:
كه جهان را اگر اصفهاني نبود

جهان آفرين را جهاني نبود

آن همه نقش آفرين��ي بديع كه ه��ر يك از 
علم��ا و انديش��مندان اي��ن س��امان ب��ه ما 
ارزاني داش��ته اند بشر را ش��گفت زده كرده 
مشاهير ارجمند،حكما،علما،فقهاي زمان و 
دانشمندان سترگ و هنرمندان چيره دست 
كه ه��ر يك جهان��ي را به تصوير كش��يده و 
روش��ني بخش��يده اند. از مقصد دور افتادم. 
اينك به ياد مردي بزرگ و انس��اني شريف و 
دانشمندي كم نظير و عارفي آگاه و سخنوري 
نس��توه مي رس��يم ك��ه علمش،حكمتش، 
عرفانش، فق��ه و اصولش و ش��رح حالش را 
چنانچه بخواهيم به قلم آوريم روزها بايد از 
انديشه و فكر مدد بگيريم تا بتوانيم كمي از 

آن همه زيبايي ها گفته باشيم. 
حضرت آيت اهلل مرحوم حاج شيخ محمدباقر 
زند كرماني طاب ثراه از خاندان صادق خان 
زند برادر سرسلسله شاهان زند است. ايشان 
در تاريخ 1312 ه�. ق در كرمان به دنيا آمد و 
چنانچه در بعضي تواريخ آمده است براي به 
دنيا آمدن اين فرزند روزها و شب ها در كرمان 
به پايكوبي و دس��ت افش��اني مردم آن ديار 
مشغول بوده اند. پس از چندي اين فرزند را به 
مكتبخانه مي سپارند و پس از آن دوره به كالج 
انگليس مي رود و به خواندن دروس متداوله 
مي پردازد و در آن روزها بع��د از اينكه زبان 
انگليسي را به طور كلي فرا مي گيرد و از آنجا 
به تعليم دروس فقهي مي پردازد. اس��تعداد 
و قريحه آيت اهلل زن��د كرماني به قدري قوي 
بوده ك��ه به ان��دك زماني بين علم��ا و فقها 
مشهور مي شود چنانچه مورد عنايت و لطف 
مرحوم آيت اهلل آخوند مولي محمدحس��ين 
فش��اركي قرار مي گيرد و حض��رت آيت اهلل 
نوه خود را به عقد زواج معظم له در مي آورد 
كه داراي چند دختر و پسر هستند و همگي 
بحمداهلل درس خوانده و مورد احترام همگان 
مي باش��ند. در زمان تحصيل به نجف اشرف 
حركت مي كنند و از دروس اساتيدي مانند 
آيت  اهلل العظمي آقا سيدابوالحسن اصفهاني 

طاب ثراه و ديگران استفاده مي كنند. در قم از 
محضر آيت اهلل العظمي حاج شيخ عبدالكريم 
حائري يزدي كه مؤس��س و مجدد و رئيس 
حوزه بودند كس��ب فيض مي كنن��د تا آنكه 
به درجه اجته��اد مي رس��د و مجتهد زمان 
به اجته��ادش صحه مي گذارد و س��پس در 

اصفهان مشغول خدمات روحاني مي شود. 
آنچه حقير در مكتب دانشش ديده ام فضال و 
دانشمنداني بودند كه زانو زده بودند با اينكه 
خ��ود در دروس توانا بودند ول��ي از مكتب 
پرفيضش نكات مهم فق��ه، اصول، حكمت، 
فلسفه و ديگر فنون را مي آموختند. موقعي 
كه ب��ر منبر صع��ود مي كرد چ��ون دريايي 
متالطم از حكمت و علوم روز بس��ط سخن 
مي داد كه ش��نوندگان را در ه��ر موقعيتي 
سيراب مي كرد و گاهي اشاراتي به علم روز 
داش��ت كه كمتر از گويندگان ديگر شنيده 
مي شد. رفته رفته س��تاره درخشان آيت اهلل 
زندكرماني به جايي رس��يد ك��ه فقيه عصر 
مرحوم آيت اهلل العظمي حاج ش��يخ حسين 
فشاركي كه از مراجع اصفهان بود مجذوب 
رفتار، گفتار، كردار و حسن سلوك اين مرد 
بزرگ شد و دختر پسر خود را در عقد دائمي 

او قرار داد. 
از همه اينها گذش��ته در خدمات مردمي به 
قدري جدي حركت مي كرد كه با اراده خود 
درمانگاه عس��كريه را در اصفه��ان برپا نمود 
كه مردم از آن تاكنون اس��تفاده مي كنند و 
بهره كافي مي برند. ايش��ان به اتفاق مرحوم 
حجت االسالم والمسلمين حاج سيدمحمد 
علي مباركه اي كه از دانشمندان آن روز بود 
در بازار اصفهان مش��غول تجارت شدند كه 
پس از چندي براي سانحه و پيشامدي از هم 
گس��يخت. همچنين روزي در تهران سران 
نفت دنيا جمع شده بودند و كنفرانس داشتند 
و از آيت اهلل زند كرماني ه��م كه درباره نفت 
جزوه اي نوشته بودند دعوت به عمل آوردند. 

روزي به ديدار اينجانب آمد و جريان دعوت 
را در ميان گذاشت. حقير معظم له را تشويق 
كردم كه چنين جلسات مهمي كمتر در دنيا 
برپا مي ش��ود و حتماً براي روحانيت بسيار 
مفيد اس��ت كه حضرتعالي تش��ريف ببريد. 
ايش��ان را روانه تهران كردم و در بازگشت از 
تهران در عظمت جلسه و اجتماع كثيري كه 
از تمامي بالد گرد آمده بود و حتي از ممالك 
خارج هم افرادي حضور داش��تند سخن به 
ميان آم��د. از معظم له دعوت س��خنراني به 
عمل آمده و مشغول سخن شده بود. در اول 
س��خن احترام به اديان الهي و به ويژه اسالم 
سخن گفته و س��پس وارد سياست صنعت 
نفت ش��ده بود و هم��ه را به زبان انگليس��ي 
فصيح بيان و همه را مجذوب خود كرده بود 
و در روزنامه ها و مجالت جهان منتشر شد و 
روزنامه هاي ايران هم سخن از يك روحاني 
به ميان آورده بودند ك��ه در رابطه با صنعت 
نفت نظريه داده و داد سخن دادند و اينجانب 
بسيار خوش��حال ش��دم كه يك نفر فقيه و 
دانشمند ايراني توانسته است اساتيد فن را در 
سخنراني خود مجذوب كند و گفته هاي او را 

اساتيد فن قبول كنند. رحمه اهلل عليه. 
مرح��وم آي��ت اهلل زندكرمان��ي م��ردي 
س��ليم النفس، فقيهي بزرگ، عالمي عارف 
و گوينده اي توانا و انس��اني ش��ريف بود كه 
خدايش او را بيامرزد كه آمرزيده است. چون 
حقير حال مساعدي ندارم لذا دم در كشيده 
و سكوت مي كنم كه سكوت زبان گوياي دل 
است و س��كوت ترجمان احساسات نهان. به 
فرزندان محترمش سالم مي رسانم و از همه 

التماس دعا دارم. 
تبصره: به درخواس��ت مردي از تبار پاكان و 
عزيزي از عزيزان دانشمند ارجمند و استاد در 
فقه و اصول حاج شيخ حسين حلبيان دام ظلّه 

اين چند جمله قلمي گرديد. 
از ذره كمتر سيدمرتضي مستجاب الدعواتي. 

1398/5/1 ش. 

 جستارهايي در زندگي و زمانه 
زنده ياد آيت اهلل شیخ محمدباقر زند كرماني

دريايي متالطم از حكمت

  آيت اهلل محمدباقر زند كرمانی در كنار پروفسور محسن هشترودى
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  احمدرضا صدري
روزهاي�ي كه بر م�ا مي گ�ذرد تداعي گر س�الروز 
ب�ر دار ش�دن میرزا رض�ا كرمان�ي اس�ت. در باب 
زندگ�ي و كارنام�ه او روايت هاي�ي متن�وع وجود 
دارد ك�ه بررس�ي آنها مجال�ي موس�ع مي طلبد؛ 
روايت هايي ك�ه پذيرش ه�ر يك از آنه�ا ماهیت 
داوري م�ا در اين ب�اره را تغییر خواه�د داد. آنچه 
در ذي�ل روايت ش�ده، تنه�ا منقوالتي اس�ت كه 
ش�كل ظاهري ماجرا را نش�ان مي دهد. امید آنكه 
تاريخ پژوهان و عالقه مندان را مفید و مقبول  آيد. 

   
  يك ترور پر رمز و راز!

همانگونه كه در اشارت فوق آمده گفتيم ماجراي ترور 
ناصرالدين ش��اه قاجار را مي توان از نكاتي دانست كه 
محمل رازها و داوري هاي فراوان است. اينكه به واقع 
ناصرالدين ش��اه به چه دليل ترور ش��د و هويت اصلي 
ضارب او چه بود؟ از نكاتي اس��ت كه مورخان سر آن 
چالش هايي فراوان دارند. به ه��ر روي ماجراي مرگ 
شاه صاحبقران قاجار هرچه باش��د، قاتل او از مدت ها 
پيش بدين انديشه بوده و خويشتن را براي تحقق نيت 
خويش آماده كرده بود. افراد فراواني ميرزا رضا كرماني 
را در حرم حضرت عبدالعظيم)ع( و در حال انتظار براي 
حضور شاه ديده اند. يحيي دولت آبادي كه شب قبل از 
ترور ناصرالدين شاه همراه با جمعي از دوستان خود به 
زيارت حضرت عبدالعظيم رفته و ميرزا رضا را در حال 
اختفا و تفكر ديده بود، در خاطرات خود اينچنين شعف 
او را به گاه مطلع ش��دن از قصد شاه قاجار براي زيارت 

حضرت عبدالعظيم روايت مي كند: 
»در تاريكي زاويه ايوان شخصي در لباس كسبه ديده 
مي شد كه صورتش درس��ت تمييز داده نمي شد. اين 
شخص ميرزا رضا كرماني است كه گوشه تاريكي سرپا 
نشسته، دس��ت ها را  روي زانو و س��ر را روي دست ها 
گذارده، در درياي فكر و خيال فرو رفته است بي آنكه 
تغيير وضعي به خود بدهد يا كلم��ه اي بگويد. در اين 
حال دو ت��ن از زوار در ط��رف ديگر ايوان نشس��ته با 
يكديگر صحبت داشته اند. در ضمن سخن مي گويند 
فردا ش��اه به زيارت مي آيد قرق هم نمي باش��د. چون 
تاكنون رسم بوده است هر وقت شاه به اين مزار مشرف 
مي ش��ده، صحن و حرم را به كلي قرق مي نمودند. به 
محض آن كه از زبان اين دو زوار ش��نيده مي شود شاه 
فردا به زيارت مي آيد و قرق هم نمي باش��د، مجسمه 
فكر و خيال در تاريكي زاويه ايوان به جنبش آمده سر 
از روي دست و زانوي تحير برداش��ته، از روي تعجب 

مي گويد شاه فردا اينجا مي آيد، قرق هم نيست.«
ناظم االس��الم كرماني - كه او نيز آن جمعه به زيارت 
حض��رت عبدالعظيم رفته ب��ود- در »تاري��خ بيداري 
ايرانيان«  فرجام ميرزا رضا بعد از قتل ناصرالدين شاه 
را اينگونه روايت مي كند: »... اتفاقاً در آن روز به زيارت 
حضرت عبدالعظيم رفته بوديم. در مدرس��ه نشستيم 
و منتظر رفتن شاه ش��ديم كه يكدفعه ديديم در ها را 
مي بندند و مي گويند ش��اه را تير زده اند. چون تا يك 
اندازه احتمال صدور اين امر را از ميرزا رضا مي داديم، 
رفتيم دم منزل او كه استعالمي كنيم. شخصي فراش 
آنجا ايس��تاده گفت آقايان زود بروي��د و اينجا نمانيد 
كه برايت��ان خطر دارد. ب��اري فوراً از دور س��المي به 
حضرت عبدالعظيم داديم و روانه شهر شديم. در بين 
راه كالسكه شاهي را ديديم كه با سوار زيادي به شهر 
مي آورند. به فاصله پانصد قدم ميرزا رضا را در درشكه 
سوار كرده بودند و متجاوز از500 نفر سوار اطراف او را 
گرفته مي آوردند به شهر و ميرزا رضا با   نهايت قوت قلب 
و  اطميناني كه از جبهه بي گناهان مشهود مي شد، به 
اطراف خود مي نگريست و نظاره مردم مي كرد. گويا به 
لس��ان حال مي گفت  اي اهل ايران من به تكليف خود 

عمل نمودم و درس خود را به شما تعليم كردم.« 
  واپس�ین روزهاي ض�ارب در آيین�ه روايت 

فرزند
ميرزا تقي، تنها پسر ميرزا رضا كرماني است كه هنگام 
اعدام پدر، كودكي هفت، هشت س��اله بوده است. تقي 
تعريف مي كن��د كه روز آخ��ري كه در ح��رم حضرت 
عبدالعظي��م نزد پ��در بوده اس��ت، مادرش ب��ه دنبال 
وي مي رود تا او را به خان��ه ببرد. با اين هم��ه ميرزا به 
همس��رش مي گويد كمي در صحن گردش كن، من با 
تقي حرف هايي دارم. مادر تقي كه مي رود، ميرزا دست 
در پر شالش مي كند و چند ليره عثماني به او مي دهد با 
يك ورقه كاغذ تاخورده و به او مي گويد اينها را گم نكني، 
وقتي رسيدي خانه به مادرت بسپار. پسرك مي پرسد 
ديگر كي اينجا مي آيم؟ و جواب مي شنود كه من عجالتاً 
قصد سفر دارم، نمي دانم چند وقت طول مي كشد، اگر 
عمري بود و برگش��تم، تو را مي بينم!... همسر ميرزا كه 
برمي گردد، دست تقي را در دس��تش مي گذارد. ميرزا 
تقي بعدها در اين باره گفته است: من و مادر از پله هاي 
باالخانه پايين آمديم و همانطور كه به طرف در شمالي 
مي رفتيم، من به پشت سر نگاه مي كردم و اندام بلند و 
باريك پدر را كه جلوي پنجره ايس��تاده بود مي ديدم. 
نمي دانم چرا گريه ام بند نمي آمد، دلم گواهي مي داد كه 
ديگر هرگز پدرم را نخواه��م ديد. هر بار كه مي ديد من 
نگاهم را به او دوخته ام دست تكان مي داد و اشاره مي زد 
كه برو... بعد ها شنيدم كه به اطرافيان گفته بود وقتي تقي 
گريه كنان از من دور شد ترسيدم، ترسيدم كه مبادا در 
تصميمي كه گرفته بودم، تزلزلي ايجاد شود، اما آنها كه از 
نظرم محو شدند، به حال عادي برگشتم!... حبيبه خانم، 
خواهرزن ميرزا رضا كرماني، جريان كاغذي را كه ميرزا 
در روز آخر به تقي مي دهد اينگونه روايت كرده اس��ت: 
»ميرزا رضا روز هاي آخر را در حجره باغ طوطي در جوار 
صحن مطهر عبدالعظيم مي گذرانيد و خواهرم شب هاي 
جمعه تقي را به ديدن او مي برد. يك روز ميرزا كسي را 
به در خانه فرستاد و به همسرش يعني خواهرم پيغام داد 
دو روز به شب جمعه مانده )روز سه شنبه( تقي را تنها 
به عبدالعظيم بفرس��ت، چون مصلحت نيست خودت 
بيايي! خواهرم كه هميشه مطيع شوهرش بود، با اينكه 
خيلي ناراحت ش��ده بود، تقي را روانه كرد و خودش به 
انتظار نشست. آن روز تقي پيش از غروب آفتاب به خانه 
برگشت چشم هايش از زور گريه پف كرده بود و صورتش 


