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دو شخص و دو چھره  :حاج ابوالقاسم و آقا بيگ
در شھر تبريز  ،کمتر کسی بود که حاج ابوالقاسم جوان را نشناسد .وآقا بيگ شھيدی را فقط اھالی محله کوره باشی می
شناختند .ايندو در فاصله نه چندان دوری ازھمديگر زندگی می کردند .ولی يک واقعه تاريخی  ،آندو را در مرحله بعدی
زندگی در تقابل ھم قرار داده بود :جنبش فرقه دمکرات در آذربايجان.
ھمه می دانستند که حاج ابوالقاسم  ،قبل از حکومت ملی در آذربايجان ،بصورت يک دوره گرد روی يک طبق بر روی سر
خود  ،سيب زمينی کبابی می فروخت و بعدا نيز توانسته بود يک دکه کوچکی برای ھمين شغل سيب زمينی فروشی بازکند.بعد
از حمله ارتش شاھنشاھی به آذربايجان  ،حاج آقا مدعی شده بود که حکومت ملی  ،اموال اورا غارت کرده است و توانست
بود که پولی از دولت برای جبران آن بگيرد .اين سرمايه اوليه  ،باضاف ِه سرمايه شاھچی و چماقچی بودن او  ،امکان رشد
بعدی وی را فراھم ساخت  ،و او نه تنھا وفاداری خود به رژيم شاه را ھرگز فراموش نکرد  ،بلکه يکی از عوامل سرکوب و
خدمتگزاری دستگاه سلطنت در تبريز بشمار می آمد .گاھی نيز خود را " باال شاه " 1می ناميد  ،و يا در بين کارگران قالی بافی
خود چنين لقبی را شايع کرده بود.از نظر دانش  ،تقريبا بی سواد بود و بسختی ممکن بود که در حد دوم ابتدائی چيزی را
بتواند بخواند .بعضی از حرف ھا و حرکات او مورد طنز و لطيفه گوئی تبريزی ھا در مورد " باال شاه " بود.فارسی حرف
زدن او تقريبا مورد تمسخر ھمه بود و راست يا درست  ،در باره او داستان ھای زيادی ساخته بودند .مثال می گفتند  ،حاج
ابوالقاسم وقتی به تھران رفته بود  ،ھنگامی که ميخواست سوار تاکسی شود  ،پرسيده بود که " تاکسی زمين داری" ؟ يا به
سر مرا ِچ ِھل" 2.ولی بعد از سقوط حکومت ملی  ،روزی حاج ابوالقاسم در راديو تبريزی که حکومت
سلمانی گفته بود که " ِ
ملی موسس آن بود ،به نطق پرداخته واز آسفالت سازی خيابان ھای تبريز توسط حکومت ملی به انتقاد پرداخته بود که "
بيائيد بيبنيد  ،اين قيرقوم است يا آن قيرقوم  ،ھمه اش چاداخ چاداخ است" 3 .يکبار نيز که بنا بود که بياد بود سالگرد مرگ
رضا شاه  ،سخنرانی کند  ،جمله ای را که برای وی نوشته بودند که " و روح آن مرحوم به آسمان پرواز کرد "  ،حاجی
ابوالقاسم آنرا " و روح آن مرحوم به آلمان پروازکرد" خوانده بود .حاجی چندين بار نيزخود را کانديدای مجلس کرده بود  ،و
لی نميدانم چرا اورا ھرگز به مجلس راه نداده بودند  ،با وجود اينکه ميدانيم کسانی مثل حسين اسحق نژاد معروف به " حسين
قوقی"  ،برادر" مال يوسف " را که عقلی بيشتر از حاج ابوالقاسم نداشت  ،يکی دوبار از صندوق انتخابات در آورده بودند.
شايد ھم بی سوادی او در اين زمينه نقشی داشت .يکبار به او گفته بودند که تو که سواد نداری  ،چطور است که ميخواھی
نماينده مجلس بشوی؟ جواب حاج ابوالقاسم اين بود که رضاه شاه ھم سواد نداشت  ،چطور است که او شاه شد و من نمی
توانم نماينده مجلس بشوم؟
حاج ابوالقاسم برای خودش يک پديده بود و بايد انرا از محصوالت فکاھی حمله ارتش شاه به آذربايجان بحساب آورد.با مزه
تر اينکه ھمين آدم مورد تمسخر شھر ،در داخل کارخانه قالی بافی خود در "سامان ميدانی"  ،برای خودش اطاق بازجوئی و
شکنجه و داردسته شيپور و موزيک داشت و در مراسم ساالنه حمله به آذربايجان در  21آذر ،دسته موزيک حاج ابوالقاسم
،به سه رنگ پرچم ايران لباس می پوشيدند و ھمه کارگران قالی بافی نيز اونيفورم قھوه ای به تن کرده و رژه می رفتند .جلو
صف نيز  ،غالبا پسر او شاپور و يا برادرزاده اش جواد که پسر سياه چرده ای بود و اندکی نيز می لنگيد  ،حرکت می کرد .می
گفتند وقتی که جمعيت طرفداران صلح در تبريز  ،در اطراف باغ گلستان جمع شده و يکی دو کبوتر سفيد به عالمت صلح آزاد
می کردند ،حاج ابولقاسم با قشون قھوه ای پوشش  ،خود را به آنجا رسانده و در نرده ھای مقابل باغ  ،شعار ميدادند که "
قوش اوچوردانالرا اولوم"! 4اگر کسی گذارش به " ساواک" شخصی حاج ابوالقاسم می افتاد  ،بعد از نمد مال کردن طرف ،
حاجی از او قول ھمکاری با خود را ميگرفت و به حکم ِ
ت کتک در تغيير عقيده آدم ھا بيشتر از اعتقاد به خدا باور داشت .ولی
پسر صاحب کارخانه ھای کبريت سازی و برق توکلی  ،که بعدا به پست وزارت شاه نيز رسيد  ،با
يک روز  ،مھندس توکلی ِ ،
کارگران خود به کارخانه حاجی ابوالقاسم يورش برده و تمام کارگران بد بخت را چنان آش و الش کرده بود که ھمگی می
ی کار کردن را نداشتند  ،وحاجی نتوانسته بود اقدامی عليه او بکند.
ناليدند و تا چند روز نا ِ
در مقابل  ،آقا بيگ  ،از تحصيل در حد پنجم يا ششم ابتدائی برخوردار بود و باتوجه به وجود بيسوادی باال در محله کوره
باشی ،او در زمره "روشنفکران" محله ما بحساب می آمد  .او ھرگز خود را به دم و دستگاه حکومتگران و ايادی آنھا نزديک
 " 1شاه کوچک" يا نيمچه شاه.
 2در زبان ترکی  ،واژه " ِير" را ما به دومعنی متفاوت زمين و جا بکار ميبريم .ھمچنين  ،به ترکی  ،در مورد اصالح سر  ،فعل امر "قخ"
بکاربرده می شود  ،که در عين حال بمخنی عدد چھل نيز ھست.
 3ما به ترکی ،آسفالت را "قير قوم" يا قرقم" می گوئيم  ،و چاداخ چاداخ بمعنی ترک برداشتن است.
 4يعنی " مرگ بر آنھائی که کبوتر ھوا می کنند"!
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نکرد .در زندگی  ،انسانھائی وجود دارند که گ ِِل اينگونه آدم ھا را با خميره ديگری سرشته اند و اگر در تبريز يک حرکت
اجتماعی پيش می آمد  ،احتماال آقا بيگ نمی توانست خود را از آن کنار نگھدارد.آقا بيک زندگی ساده ای داشت و برای در
آوردن نان عائله خود  ،به انواع شغل ھا از ترازو داری در نانوانی و بقالی و روزنامه فروشی و بليط بخت آزمائی در يک
دکه در نبش سينما پارک و مجاورت سينما متروپل  ،روی آورده بود .در روزھای پايانی سال و نزديک چھارشنبه سوری که
به ترکی به آن " آخر چرشنبه آخشامی" می گفتيم  ،مغازه بقالی او چراغانی می شد و انواع آجيل و باسلقوق و سجوق
مراغه و ميان پر آذرشھر و کشمش ديزماری  ،در سينی ھای مسی بزرگ و آراسته ،عابرين را به ھوس خريد می
انداخت.من با ھر سه پسر ان او  ،حميد و محمد و مجيد دوست بودم و يکی دوبار نيز به خانه آنان در "دالی کوچه" که مثل
خيلی از محالت قديمی تبريز  ،باريک و دراز  ،شبيه روده گوسفند بود  ،رفته بودم .آقابيگ ،به " توده ای" در محله معروف
بود و ھميشه سعی می کرد که در رتق و فتق امور محله نقشی داشته باشد .انگ توده ای ،فی نفسه برای جلب توجه آدمی مثل
حاجی ابوالقاسم جوان کافی بود که روزی با دار ودسته چماق بدست خود به سراغ آقابيگ برود.
غروب يک روز سرد زمستان بود.من طبق معمول برای خريد نان سنگک به نانوائی در کوره باشی رفته بودم .ترزو داری در
سنگک پزی  ،صبح ھا برعھده "گوی گوزحسن"بود که ھميشه کتاب ترکی " ھوپ ھوپ "  ،صابر علی اکبر زاده  ،شاعر
بزرگ و طنز نويس آذربايجان و ھمکار مجله مالنصر الدين رادر کنار سنگ و ترازوی خود داشت  ،و عصر ھا نيز آقابيگ
پشت ترازو می ايستاد .آقا بيگ  ،مردی با قامت متوسط و گونه ھای فرورفته ای از الغری داشت و ھميشه تر و تميز لباس
می پوشيد و کراوات می زد .ولی وقتی پشت دخل وامی ايستاد  ،لباس عادی به تن ميکرد .من دوتا سنگک داغ بر روی استين
دست خود انداخته و منتظر پرداخت پول نان بودم که حاجی ابوالقاسم با کاله شاپوی شيک بسر و پالتوی پشمی ضخيم به تن
و کروات زده وارد مغازه شد  .آقا بيگ وقتی چشمش به وی افتاد  ،مثل شکاری که در تله گير کرده باشد  ،تقريبا خطر را
حس کرد و مؤدبانه تعارف کرد که  :حاج آقا بفرمائيد!حاجی ابوالقاسم بی آنکه کالمی بر زبان آورد  ،نزديکتر آمده و بی
مقدمه سيلی محکمی بر صورت آقا بيگ زد و در چشم بھم زدنی  ،حدود شصت يا ھفتاد نفر روی سر آقا بيگ ريختند و
مشغول کتک زدن او شدند .ھمه اينھا  ،شاگردان قالی بافی او در "سامان ميدانی" بودند که ھر وقت الزم می شد  ،حاجی از
اين قشون کشی ھا برای قدرت نمائی و ارعاب مردم استفاده می کرد.بعضی از آدم ھا  ،سيخ قالی بافی که برای تار و پود
قالی از آن استفاده می شد  ،با خود ھمراه آورده بودند و با آنھا بر سر وبدن آقا بيگ می کوبيدند.آقا بيگ را در کوچه  ،لخت
کرده و پا برھنه ومشت و لگد زنان  ،روی زمين مثل يک جنازه کشان کشان ميبردند .در مقابل سؤال اھل محل  ،دسته چماق
کش ميگفتند که "اين بی شرف توده ايست"! من فکر می کردم که آقا بيگ حتما زير کتک ميميرد .دو روز بعد  ،آقا بيگ را
آزاد کرده بودند و ما خوشحال بوديم که مرد بی نوا را دوباره زنده می بينيم .از اينکه آدم ھای " باشرف" حاج ابوالقاسم در
شکنجه گاه خصوصی او چه بر سر آقا بيگ آورده بودند ،من اطالعی ندارم.
حاج ابوالقاسم  ،بزرگترين کارخانه قالی بافی و پشم پاک کنی در تبريز را داشت و بخش مھمی از فرش ھای خود را به خارج
 ،و غالبا به آمريکا صادر می کرد.محل کارخانه قالی بافی او در سمت چپ " سامان ميدانی "  ،تقريبا در ھمسايگی محله
اميره قيز  ،و در مسير گذر به ضلع جنوبی " دوه چی محله سی" و " قوری چای " قرار داشت .جلو در وروی کارخانه  ،به
ميدانچه ی نسبتا بزرگی مشرف بود و يکی دو درخت توت و يک در خت " قره آغاج" 5فضای سبز "سامان ميدانی" را
تشکيل می دادند.اين يکی از و يژه گی ھای شھر تبريز در آنزمان بود که در ھر يک از ميدانچه ھای شھر ،که تقريبا در منتھی
اليه ھر محله ای می شد آنرا مشاھده کرد  ،دو سه درخت توت و يا " قره آغاج" کاشته بودند و اگر شھر ما  ،قاعده و اصولی
برای شھر سازی خود نداشت  ،دستکم از کاشتن چند تک در خت در ميدانچه ھا ،غافل نمانده بودند .در سمت راست ميدانچه
 ،محوطه کاروانسرا مانند بزرگی وجود داشت که چندين کارگاه  ،از جمله يک کارگاه " ميتوچی" 6را در خود جای داده بود و
من يکی دوتابستان در ھنگام تعطيلی مدارس  ،در آنجا کار کرده بودم.
حاج ابوالقاسم در محله تِج احمديلر  ،در ته بن بستی طويل و در خانه بزرگی زندگی ميکرد .سر بن بست نيز يک شير آب
قرمز رنگ چدنی وجود داشت که قبل از آب لوله کشی به خانه ھا  ،مردم محالت اطراف برای بردن آب به آنجا می می آمدند.
بخاطر حاج ابوالقاسم  ،شھر داری تبريز  ،بن بست محل زندگی وی را که ھنگامی که ھنوز از آسفالت محالت خبری نبود  ،و
بيشتر کوچه ھا خاکی و يا سنگی بودند  ،آسفالت کرده بود .بھمين دليل نيز جای ايده آلی برای " قاب بازی" ما بچه ھا بود و
ھر وقت که حاج ابوالقاسم سر می رسيد  ،با قيافه عبوس و تبختر تمام  ،لگد محکمی به " قاب" ھای ما ميزد و ھر کدام را
به گوشه ای پرتاب می کرد .و يا اگر بچه ھا در آنجا توپ بازی می کردند  ،حاجی آنرا سوراخ می کرد .يک روز حاجی
ميخواست ھمين معامله را با " دلی موسی " بکند که " دلی موسی " که الل ھم بود  ،سنگ برداشته و حالت تھديد به کوبيدن
 5درخت نارون
 6ميتوچی  ،کارگاه دستی ريسندگی بود که دو فضای کاه گلی مستطيلی شکلی تقريبا بطول سی متر را شامل می شد و چندين چرج ريسندگی
دستی بزرگی  ،نخ ھا خام را با تاب دادن به نخ مورد مصرف در قالی بافی ) بويلوق( تبديل می کرد.
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آن به ماشين شورلت خيلی شيک حاجی را بخود گرفته بود و حاجی در برابر ديوانه کوتاه آمده بود .بعضی از بچه ھا بعد از
لگد پرانی حاجی به " قاب بازی"  ،بيست يا سی متری دورتر گريخته و شعر ھای ھجوی عليه او ميخواندند:
حاجی ابوالقاسم  ،حاج ابوالقاسم
انگوه باسيم،
قوالخ الريوا زينقرو آسيم،
او زينقلداسين  ،من قوالخ آسيم.
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گاھی  ،شعر ھای ھجو  ،شکل رکيک تری داشت .ما نيز بشيوه خود از او انتقام می گرفتيم .ماجرا از اين قرار بود که حاجی ،
از ھر يکی دوماه مھمانی خيلی بزرگی در خانه خود ترتيب ميداد و از استاندار و فرماندار گرفته تا رئيس شھر بانی و سرتيپ
و سرھنگ ھای ريز و درشت افسران رده ھای مختلف ارتش  ،برای شکم چرانی بخانه او دعوت می شدند و برای ما فرصت
گرانبھائی بود که با ِد بعضی از ده ھا ماشينی را که تمام کوچه را تا ته پر ميکردند  ،خالی کنيم  ،و يا جيپ ھای ارتشی را که
غالبا سقف و بدنه شان از برزنت بود و در شان به آسانی باز می شد  ،روی خالص گذاشته و به بيست و سی متر دور تر ھل
دھيم .وقتی صاحبان و راننده ھای ماشين با شکم ھای خوش چريده و شنگول از مھمانی بيرون می آمدند  ،با بھت وتعجب
با الستيک شبه پنچر روبرو می شدند و يا برای پيدا کردن جيپ خود ،ھراسان به اين ور و آنور نگاه می کردند.
حسين " جيغاال" که بخاطر ِجر زدن ھميشگی اش در ھر بازی  ،اسمش را " جيغاال" گذاشته بودند  ،ھم محله ای حاج
ابوالقاسم ،در ھمان بن بست زندگی می کرد و تقريبا خانه شان ديوار به ديوار حاجی بود  .يک روز دروسط تابستان که ھوا
خيلی گرم بود و حاجی طبق معمول مھمانی بزرگی داشت  ،و ھنوز کولر و ھواکش ،وارد خانه حتی آدم ھای پولدارھم نشده
بود  ،و پنجره ھای مھمانخانه برای جريان يافتن ھوا باز بودند  .درست در ھنگام نھار  ،حسين " جيغاال" مقدار ی مدفوع از
مستراح در آورده و در قابلمه ای روی پريموس با اضافه کردن مقداری آب به آن  ،انگار که ميخواھد آ ِ
ب آبگوشت را بيشتر
کند ،شروع به جوشاندن "پوخ" در پای ديوار حاجی  ،کرده بود .حال مھمانان محترم در ھوای آلوده به تعفن در ظھر تابستان
را می توان در نظر مجسم کرد که نمی دانستند که بوی نازنين از کجا برخاسته است .حاجی نيز نمی توانست تصوری از دليل
و منشاء ان داشته باشد.
حاجی ابوالقاسم در محله تج احمديلر و کوره باشی  ،ھيچگونه مراوده و دوستی با کسی را نداشت .از آن فراتر  ،خيلی از آدم
ھا با او چپ وچوله بودند.پسر ميرزا ممد بقال  ،که خانه شان در کوچه روبروی حاجی قرار داشت و مادر من از او ترشی
کالک و بادمجان می خريد  ،از آنجمله از آدم ھا بود.پسر ميرزا ممد بقال  ،از لوطی ھای گردن کلفت و معروف محله ما بود و
من يکی دوبار اورا در مغازه پدرش ديده بودم .يک روز پسر بزرگ حاجی ابوالقاسم که با دوچرخه ھوس گشت وگزار در با
غات اطراف محله منجم را کرده بود  ،پسر ميرزا ممد بقال  ،دوچرخه وی را گرفته و بباغ نزديک به پل منجم پرتاب کرده و
بوی تجاوز کرده بود .اين انتقام گيری " جاھلی"  ،به قيمت جان او تمام شد .پسر ميرزا ممد  ،مدتھا فراری بود و شب ھا
درباغ ھای اطراف پائين پل منجم مخفی ميشد.ولی با توجه به روابط حاج ابوالقاسم با مقامات در تبريز  ،حکم دستگيری و
تير عليه لوطی تجاوزکار صادر شده بود .يک روز محله ما بشدت شلوغ شد و جوانان و نوچه ھای پسر ميرزا ممد بقال ،
درباال و پائين محله در رفت و آمد بودند.يک شب ،يکی از پاسبان ھا بنام " ايکی باشلی آجان"  ، 8اورا با تير زده و کشته
بود .بال و پر ميرزا ممد بقال نيز ديگر شکسته شده بود.
زندگی بی افتخار حاج ابوالقاسم جوان  ،فرجام خوشی نيز نداشت .در اواخر عمر دچار اختالل حواس و فراموشی شده
دارقالی می نشست و گره می انداخت و شايع بود که مدفوع خود را ميخورد .وقتی مرد  ،جسد اورا
بود.بعضی وقت ھا  ،پای ِ
مخفيانه بردند و در قم دفن کردند  .شاه پرست ديگری بنام " شاه باز " در محله دوه چی نيز که ھمدوره ای حاج ابولقاسم
جوان بود  ،گويا سرنوشت مشابه وی را پيدا کرده بود و ھردو ھمراه با بيماری فراموشی  ،به فراموشخانه تاريخ رفتند.
بعد از سقوط حکومت ملی در آذربايجان ،پديده بی سابقه شعبان بی مخ ھای محلی در ھريک محالت تبريز شکل گرفت که تلکه
گير و تکيه گاه سلطنت در سرکوب و ارعاب مردم  ،و مورد حمايت غير مستقيم رژيم بودند .بخش مھمی از آنھا ھمانند
نسخه تھرانی خود  ،طيب رضائی در بعد کودتای  28مرداد  ،دسته باشی در ماه محرم نيز می شدند و با قمه و قداره در صف
 7حاج ابوالقاسم  ،حاج ابوالقاسم ،بکوبم به مخت  ،زنگوله به گوشھايت آويزان کنم ،زنگوله ھا جرنگ و جورونگ کرده و من صدای آنھا را
بشنوم!
 " 8پاسبان دوسر"
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مقدم دسته ھای " شاخصی واخصی" )شاه حسين و وای حسين( حرکت می کردند .پاره ای از آنھا خود قداره کش نبودند ولی
سردسته چماق بدست ھا بودند که حاج ابوالقاسم معروف ترين آنھا بود.
آقا بيگ در فقر نسبی زيست و با شان انسانی از جھان رفت .شايد کسان ديگری در محله کوره باشی در سی سال قبل  ،خاطره
ھای بيشتری از او داشته باشند.
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